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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. 

więcej na anywhere.pl

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. 

Rafał  
Rutkowski
Aktor, dyrektor artystyczny 

„Teatru Montownia”. Specjalista 
od one-man show i stand-upów. 
Słowem pisanym para się rzad-
ko, ale za to długodystansowo. 
Pierwszy felieton w życiu pisał 
siedem miesięcy. 

  ENGLISH  
An actor and the Artistic Director 
of the Montownia Theatre.  
A specialist in one man shows 
and stand-up comedy.  
To him, writing is an occasional 
but long-term activity. It took 
him seven months to write his 
first feature. 
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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. 





MECZE  
PREMIER LEAGUE  

I MUSICALE  
NA WEST ENDZIE

 19 
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JEST NIEWIELU POLSKICH DZIENNIKARZY SPORTOWYCH, KTÓRZY SAMI STALI SIĘ 
GWIAZDAMI. A NAJBARDZIEJ ROZPOZNAWALNĄ Z NICH JEST MATEUSZ BOREK, 
CZŁOWIEK INSTYTUCJA, KTÓRY ZACZYNAŁ OD GRY NA SKRZYPCACH I ZEBRAŁ  
OD ŻYCIA KILKA PIĄTEK W PLECY, KTÓRE POZWOLIŁY MU NA DOJŚCIE  
DO MIEJSCA, W KTÓRYM JEST TERAZ.

  JAKUB MILSZEWSKI        TOMASZ SAGAN    MAKE-UP: MAGDALENA ZAWADZKA

Mazowsza czy Śląska jeździliśmy na wielkie festiwale zagraniczne. 
Z miesięcznego tournée po Francji przywoziłem 300 dolarów, a moja 
mama jako szefowa hotelu zarabiała 10 marek miesięcznie. Jako 16-17 
letni chłopak przez miesiąc koncertów zarabiałem dwie roczne pensje 
mojej mamy. Takie były realia.

Rodzicom mogło się zatem podobać muzykowanie syna. Grałeś 
na instrumencie czy śpiewałeś?
Grałem na skrzypcach. Do 19. roku życia. Wtedy złożyłem je w fu-
terale, bo nie czułem tego. Dla mnie była to fajna przygoda, rozsze-
rzenie mojej wiedzy, wrażliwości, poznanie innego środowiska. Ale 
pojechałem kiedyś na koncert Yehudiego Menuhina czy Grappellego 
i zrozumiałem w trzeciej minucie, że nigdy nie będę instrumentalistą 
na najwyższym poziomie.

Czyli kolejna „piątka” w plecy?
Czyli kolejna piątka w plecy. Muzyka mnie jednak dużo nauczyła. 
Kiedy ktoś mówi przy stole nazwisko „Mahler” czy „Bartók”, to nie 
zastanawiam się, w którym klubie on gra, tylko wiem, o co chodzi 
i potrafiłbym sobie zwizualizować muzykę, o której mowa. Potem 
pojawiły się inne pasje: kino, teatr, literatura, bo mój tata był przez kil-
ka lat dyrektorem Teatru im. Ludwika Solskiego w Tarnowie. Jeździłem 
więc na wszystkie przedstawienia, na festiwale. W zasadzie dziś też 
mam taką przypadłość, że jak nie pójdę raz, dwa razy w miesiącu do 
teatru, to czuję takie odmóżdżenie. 

Jak właściwie nazywa się twój zawód? Dziennikarz? 
Komentator?
Chyba dziennikarz sportowy... Zawsze mówiłem, że jestem skromnym 
reporterem z Dębicy. Można powiedzieć, że komentator sportowy to 
ten najwyższy poziom w radio czy telewizji. W gazecie rozumienie 
funkcji komentatora ma nieco inną semantykę, ale jeśli chodzi o ko-
mentatora telewizyjnego czy sportowego, to uważam, że to najwyższe 
stadium zawodowe. Jesteś na stanowisku, słyszysz w słuchawkach: 

„pięć, cztery, trzy, dwa, jeden” i za chwilę zostajesz sam z dźwiękiem 
trybun. Od ciebie zależy, w jaki sposób jako dobry narrator zbudujesz tę 
historię. Natomiast dziennikarz jest pojęciem szerszym. Zawsze dobrze 
się czułem w roli reportera. Od tego zaczynałem. Zawsze kręciło mnie 
robienie dłuższych form telewizyjnych. Kiedyś, jak jeszcze pracowałem 
w Canal+, praktycznie każdego grudnia i stycznia wyjeżdżałem na kilka 
tygodni – Belgia, Francja, Niemcy Holandia – i spotykałem się z polskimi 
zawodnikami. Już wtedy, w latach 90-tych poprzedniego stulecia, sta-
rałem się ich pokazać z trochę innej strony. Bardzo mi odpowiadała rola 
newsmana. Pełniłem ją przez lata w „Przeglądzie Sportowym” i innych 
gazetach. Myślę, że od dłuższego czasu mogę się też uważać za mode-
ratora, bo jednak tych dużych, publicystycznych programów studyjnych 

Jak wyglądały twoje sportowe początki? Kiedy na WF-ie 
kapitanowie wybierali drużyny, to Mateusz Borek był do nich 
wybierany od razu?
Był. Albo był kapitanem.

Czyli na WF-ie prymus?
Gorzej było z zachowaniem, ale jeśli chodzi o WF, to zawsze było 
dobrze. W podstawówce byłem w reprezentacji szkoły w nożną, 
ręczną, koszykówkę, badminton, szachy i łyżwy. Często spędzałem 
czas u babci, która mieszkała 200 metrów od lodowiska, więc na tym 
lodzie człowiek spędzał po 7 – 8 godzin. Zresztą hokej to był chyba 
pierwszy sport, nawet przed piłką, który mnie inspirował. Jeszcze te 
słynne transmisje trzecich tercji Pucharu Izwiestii z niezapomnianym 
Stefanem Rzeszotem przed mikrofonem... A my, oprócz tego, że 
spędzaliśmy dużo czasu na lodowisku, to jeszcze sami je wylewali-
śmy pod blokiem. Prowadziło się węża z drugiego piętra, potem się 
rodzice denerwowali, że duże rachunki za wodę. Gdzieś załatwialiśmy 
bramki, siatki, i oprócz tego, co robiliśmy na treningu, graliśmy w ho-
keja do późnych godzin wieczornych. W Dębicy było co robić zimą. Ale 
tego talentu było trochę za mało na zawodowy sport.

Ale próbowałeś? Myślałeś w ogóle o tym?
Myślałem. Chyba gdzieś w ósmej klasie podstawówki pojechaliśmy na 
turniej międzyszkolny i trafiliśmy na drużynę opartą już na konkret-
nym klubie sportowym. To było pierwsze doświadczenie wielkiego 
boiska. Wydawało się nam wtedy, że jesteśmy dobrzy, że umiemy, że 
potrafimy, bo w jakiejś wewnętrznej rywalizacji radziliśmy sobie bar-
dzo dobrze. Dostaliśmy „piątkę” od tej drużyny i zrozumiałem, że już 
nawet w wieku 14-15 lat ludzie, którzy już trenowali od lat 5 w nor-
malnych warunkach po 8 – 10 razy w tygodniu, uciekli nam daleko. 
Sport zawsze był obecny w moim życiu, kochałem go, był pierwszą 
pasją, ale nigdy nie byłem człowiekiem skoncentrowanym wyłącznie 
na sporcie. W domu była walka – moich rodziców sport kompletnie 
nie pasjonował. Oglądali mecze czy wielkie wydarzenia tylko przy 
okazji Mistrzostw Świata czy Igrzysk Olimpijskich i występów Polaków. 
Tata miał ambicję, żebym był muzykiem. To było jego niespełnione 
marzenie. Pamiętam dziś, że był mecz 8. grupy III ligi – Wisłoka Dębica 

– Piotrcovia Piotrków Trybunalski. Warunkiem zgody rodziców na pój-
ście na mecz była moja obecność na egzaminie w szkole muzycznej 
dwie godziny wcześniej. Niestety okazało się, że mam dobry słuch, 
zdałem i musiałem do tej szkoły przez wiele lat chodzić. Oczywiście 
polubiłem to, zwiedziłem pół świata, bo potem miałem przez kilka 
lat przygodę z dużym zespołem folklorystycznym, sponsorowanym 
wtedy przez Kombinat Rolno-Przemysłowy Igloopol. Naszym szefem 
był Edward Brzostowski, wtedy nota bene prezes Polskiego Związku 
Piłki Nożnej, który miał dobre układy z Pagartem, więc wzorem 
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GRAŁEM NA SKRZYPCACH. DO 19. ROKU ŻYCIA. 
WTEDY ZŁOŻYŁEM JE W FUTERALE, BO NIE CZUŁEM 
TEGO. DLA MNIE BYŁA TO FAJNA PRZYGODA, 
ROZSZERZENIE MOJEJ WIEDZY, WRAŻLIWOŚCI, 
POZNANIE INNEGO ŚRODOWISKA. 
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MYŚLĘ, ŻE OD DŁUŻSZEGO CZASU MOGĘ SIĘ TEŻ UWAŻAĆ ZA 
MODERATORA, BO JEDNAK TYCH DUŻYCH, PUBLICYSTYCZNYCH 
PROGRAMÓW STUDYJNYCH POPROWADZIŁEM JUŻ W SWOIM 
ŻYCIU KILKA TYSIĘCY. 

poprowadziłem już w swoim życiu kilka ty-
sięcy. Do tego dochodzą duże studia, czy przy 
okazji meczów, czy przy okazji wielkich walk 
bokserskich i MMA. Zostałem w dziennikar-
stwie wychowany tak, że przeszedłem przez 
wszystkie stadia.

Bardzo często ludziom wydaje się, że 
komentowanie meczu to po pierwsze 
bułka z masłem, a po drugie, że to 
jest fantastyczna robota. Przyjeżdżasz 
sobie pod stadion, wchodzisz, przybi-
jasz piąteczki, witasz się z piłkarzami, 
z trenerami, z działaczami, wchodzisz 
na wyznaczone miejsce, zakładasz słu-
chawki, masz kawkę... Zaczyna się mecz, 
oglądasz, opowiadasz o tym, co widzisz 
i dobrze się bawisz. Ja się założę, że to 
nie jest taka prosta sprawa. Więc jak 
to wygląda od początku, od momentu, 
w którym dowiadujesz się, że będziesz 
komentował mecz Polska – Niemcy?
Akurat trafiłeś na takiego rozmówcę, w któ-
rego przypadku zgadza się wszystko co 
zawarłeś w tej tezie, której chciałeś, żebym 
zaprzeczył. Mnie mój zawód bawi. Przycho-
dzę do pracy pobawić się słowem i fajnie 
spędzić czas w miejscu, które mnie kręci, do 
którego i tak bym przyszedł, tylko musiałbym 
zapłacić za bilet.

I pewnie byś tyle nie mówił w trakcie 
meczu.
Tak. Moja mama zawsze mówi, że raz 
w miesiącu powinienem na kolanach iść 
do Częstochowy podziękować za to, że 
robię to, co kocham. Wielu ludzi na świecie 
chodzi do pracy tylko dlatego, że są odpo-
wiedzialni za swoją rodzinę, że chcą ich 
utrzymać... Ja przychodzę... nawet ciężko 
mi powiedzieć, że do pracy. Zaczynam 
dzień od poczytania kilku stron, które mnie 

interesują, wykonuję parę telefonów do 
ludzi z mojego środowiska. Potem zwykle 
idę porobić coś dla siebie. To nie jest tak, 
że dowiaduję się, że będę komentował 
mecz Polska – Niemcy i nagle zaczynam 
się przygotowywać. Jeśli komentator na 
pewnym poziomie musi przygotowywać 
się od początku do meczu Polska – Niemcy 
albo do meczu Ligi Mistrzów, to nigdy nie 
powinien wykonywać tego zawodu.

Komentator powinien być na bieżąco.
W zasadzie przed meczem myślisz tylko, na 
czym się skoncentrować, co jest w tym roz-
daniu niestandardowego, kto może zagrać na 
której pozycji, co taki wariant taktyczny albo 
personalny może zmienić w strategii trenera... 
To na pewno nie jest czas, żeby zajmować się 
generaliami, uczyć twarzy piłkarzy, których 
za chwilę masz komentować. Na najwyższym 
poziomie każdy normalny, dojrzały komenta-
tor praktycznie nie potrzebowałby numerów 
zawodników na plecach i byłby w stanie za-
wsze powiedzieć, kto do kogo zagrywa piłkę.

Chociażby po sylwetce.
Chociażby. Każdy inaczej się rusza, każdy 
inaczej biega, jeden jest bardziej zgarbiony, 
drugi odchylony.

Pomagają też dziwne fryzury piłkarzy.
Albo buty. W dniu meczowym jest też mo-
ment na ułożenie sobie tego w głowie. Ja 
zawsze duży nacisk stawiałem na higienę 
życia podczas turnieju czy przed ważną 
transmisją. Nie mówię, żeby robić to samo, 
co piłkarze, ale staram się dzień przed 
takim meczem dobrze zjeść, dobrze się 
wyspać, wstać rano, zrobić coś dla siebie, 
poćwiczyć, przejść na spacer, zjeść fajny 
obiadek. Potem obowiązkowo drzemka, bo 
mam to z domu, że codziennie muszę spać 
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po obiedzie. Jak nie śpię, to jestem zmęczony. Mimo że czasami 
pracuję po 18-20 godzin, to wolę 45 minut przespać się po obiedzie 
i wrócić na kolejne godziny, niż tak ciągnąć dzień. Potem o 17 czy 
18 małe ciasteczko, kaweczka i wychodzę na stadion uśmiechnięty, 
naładowany energią.

Komentatorzy chyba nie mają takiego problemu jak piłkarze, 
że kiedy kończy się kariera (chociaż u komentatorów może ona 
trwać bardzo długo), to nie ma co ze sobą zrobić?
Wiesz co, ponieważ jedną z moich szkół, które kończyłem, była ame-
rykańska Wyższa Szkoła Biznesu w Nowym Sączu, więc szybko mnie 
nauczono pojęcia dywersyfikacja portfela.

Ale nie skończyłeś tej szkoły, prawda?
Nie skończyłem, bo to była droga szkoła. To była szkoła, która po-
wodowała, że moi rodzice – bardzo bogaci intelektualnie, ale niezbyt 
zasobni finansowo – musieli sobie wszystkiego odmawiać, żebym 
do niej chodził. To był też trochę czas głupot, młodzieńczego buntu. 
To nie jest tak, że miałem złe oceny. Miałem dobre, tylko trochę za 
bardzo kochałem życie, miałem dużo nieobecności i po jednej czy 
drugiej ostrej wymianie zdań z rodzicami wyjechałem do Londynu. 
Pracowałem trochę fizycznie w kuchni hotelu Plaza na skrzyżowaniu 
Oxford Bridge Street. Dwa razy w tygodniu uciekałem przed Immi-
gration, bo nie było tak jak dzisiaj, że Polak mógł sobie pojechać 
do Wielkiej Brytanii i pracować. Ale po pół roku siadłem sobie 



dłużej taką chłopięcość. Zawsze mówię, że to jest zawód fajny dla 
chłopców, nie dla mężczyzn, bo jednak to jest życie na walizkach, od 
wydarzenia sportowego do wydarzenia, to jest non stop poznawanie 
ludzi. Bardzo często wielu kolegów w moim wieku, z którymi byłem 
na studiach czy w szkole, jest już zdecydowanie poważniejszych, 
ułożonych. No bo za 6 lat będę miał lat 50, a w głowie wciąż jest 18.

Wróćmy do twojej rodzinnej Dębicy. Nigdy tam nie byłem, 
a kojarzy mi się z motoryzacją.
Szkoda, że nie byłeś, bo to piękne miasto. Zawsze rodzili się tam 
ambitni ludzie, chociażby Krzysztof Penderecki – najwybitniejszy dębi-
czanin. Do mojego liceum chodził Tadeusz Łomnicki. Zawsze był u nas 
duży, dobry sport, czy boks, czy zapasy. Wielu mistrzów, wielu me-
dalistów Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy, Igrzysk Olimpijskich. 
Była piłka na dobrym poziomie, była siatkówka na niezłym poziomie, 
był kiedyś hokej drugoligowy, dwa zespoły folklorystyczne, duży ruch, 
powiedziałbym, taki amatorski, artystyczny. Na czterdziestotysięczne 
miasteczko to całkiem nieźle. Kiedyś był wielki biznes państwowy: 
Wytwórnia Urządzeń Chłodniczych, Stomil Dębica, który robił opony 
i Kombinat Rolno-Przemysłowy Igloopol. Dzisiaj jest dużo dużych firm, 
prywatny biznes i miasto się fajnie rozwija. Nawet tam miałem okazję 
wpaść dwa tygodnie temu.

Właśnie, Dębica kojarzy mi się z oponami, opony mi się kojarzą 
z motoryzacją. Ty, kiedy wybierasz sobie auto, zwracasz 
uwagę na to, żeby dało się na przykład napchać do bagażnika 
dużo sprzętu sportowego?
Tak, ja lubię auta. Dla mnie samochód jest zawsze też taką przenośną 
szafą.

No właśnie. Jesteś cały czas w trasie, więc musisz mieć zawsze 
wszystko ze sobą.
Nie mam już dzisiaj fazy na sportowe auta, na ściganie się, kabriolety. 
Bardziej SUV czy większe limuzyny, bo jednak jak otworzysz bagażnik 
mojego BMW, to znajdziesz kilka par butów, i eleganckich, i normal-
nych, i sportowych. Jest tam piłka, są garnitury i rzeczy sportowe, 
są książki i skarby kibica, są notatki z wielu meczów. Bagażnik jest 
naprawdę cały zajęty i jego pojemność jest dzisiaj ważnym dla mnie 
kryterium wyboru samochodu. 

A co oprócz pojemności bagażnika? Za tobą stoi BMW. Czarne, 
ładne. Podoba ci się?
Tak. BMW generalnie podoba mi się od dawna. Jak ci powiedziałem, 
że stawiam w życiu na prawdę, to moja historia z BMW Zdunek to 
potwierdza. Nie było tak, że agent Mateusza Borka szukał partnera 
i BMW Zdunek się zgłosiło. Historia była przypadkowa. Jechałem przez 
Warszawę swoim BMW. Swoim, nie ich. Miałem wtedy taką fazę, 
żeby auto okleić matem, zrobiłem sobie czarne felgi. Auto wyglądało 
generalnie dobrze.

Szpan.
Rzucało się w oczy. Tak, taki trochę szpan młodzieńczy. Miałem 
wtedy ciemne szyby, bo nie było jeszcze tego przepisu, że może być 
tylko ileś tam procent zaciemnienia szyb. I nagle jedzie po mojej 
prawej stronie inne BMW i ktoś mi pokazuje, żebym otworzył szybę. 
Otwieram. Facet mnie poznał i zapytał, czy mój. Odpowiadam, że tak. 
Przedstawił się, powiedział, kim jest i zapytał, czy mógłbym zjechać 
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w ciszy w mieszkaniu na King’s Cross, gdzie mieszkałem z kilkoma 
Polakami. Oni mieli często proste cele – żeby dotrwać do 28. roku 
życia, żeby ich już nie ścigało wojsko. Przy jakiejś dobrej balladzie 
Iggy’ego Popa pomyślałem – co ja tu robię? Miałem predyspozycje 
do wykonywania dobrze paru rzeczy, dobrze się uczyłem, więc co 
tu robię? Wróciłem do Polski, zacząłem następną uczelnię i wszyst-
ko się zaczęło. Bardzo szybko wyjechałem z Dębicy – w wieku 19 
lat. Pracowałem na początku w branży consultingowej w Price 
Waterhouse, potem w nieruchomościach. Musiałem zarobić trochę 
pieniędzy, żeby móc zacząć bawić się w dziennikarstwo. Dopiero jak 
człowiek zaczął pracować w tym zawodzie z pieniędzy uzbieranych 
w innych pracach, to dostał pierwszy kontrakt i wtedy można się 
było stuprocentowo skoncentrować na swojej pasji, która zamieniła 
się automatycznie w pracę.

Tam w Londynie Mateusz Borek narodził się po raz drugi?
Nie. To był bardziej Mateusz Borek, który zrozumiał, że ciężko robić 
coś, czego się nie kocha. Bo człowiek się męczy. Nawet jak zarabiałeś 
w funtach i mogłeś sobie pozwolić, żeby wpaść na mecz Premier Le-
ague. Ja akurat wydawałem wszystkie pieniądze na mecze i musicale 
na West Endzie.

I wciąż, codziennie musiałeś iść na zmywak.
Tak. Na początku zmywak, potem stałem się już asystentem kucha-
rza i miałem szansę kroić warzywa, ale to wciąż nie było urzeczy-
wistnienie moich marzeń. Trochę na to czekałem, ale potem bardzo 
szybko dotarłem potem na szczyt. Może dzięki temu, że Polsat 
otwierał nowe kanały sportowe. Dostałem propozycję przejścia 
z Canal+. W zasadzie nie dyskutowałem o pieniądzach, tylko zada-
łem dwa pytania – czy będę robił mecze Polaków na mundialu i czy 
zobaczę finał. Jak otrzymałem odpowiedź pozytywną, to błyska-
wicznie podpisałem umowę. Kiedyś sobie wyobrażałem, że wielkim 
sukcesem i spełnieniem będzie dla mnie, jak przed czterdziestką uda 
mi się skomentować mecz Mistrzostw Świata, a tutaj nagle w 1998 
roku komentowałem Mundial we Francji, mając 25 lat. Na turniej do 
Azji pojechałem – i zrobiłem jego finał – w wieku lat 28. Potem usia-
dłem na trybunie w Yokohamie po finale i zastanawiałem się – co 
dalej? Wtedy wpadł mi w ręce ten wywiad z Zidanem, który mówił, 
że nie jest problemem gdzieś dojść. Problemem jest utrzymać się, 
nie spaść, bo masz więcej do stracenia i zyskania. Opowiadając 
o mistrzostwie świata Francuzów w 1998 roku, zwrócił uwagę na 
to, że mentalnie, mistrzostwo europy dwa lata później kosztowało 
zespół 10 razy więcej, bo oni do Mistrzostw Europy przystępowali 
już jako mistrz świata, który musi się obronić i jeszcze raz pokazać 
swoją sportową wartość. Więc tak naprawdę jeśli zdobywasz jakiś 
poziom, szacunek kibiców, to chodzi o to, żeby nie spadać. A wiado-
mo, że młodzież będzie się pojawiać, że będą zdolne jednostki i jak 
któregoś dnia zrozumiem, że jest dużo lepszych ode mnie, że coś 
się we mnie wypaliło, coś skończyło, że nie mam już tej iskry i że 
mnie to nie bawi, to sam pewnie spakuję torbę i powiem „dziękuję”. 
Na razie bardziej starałem się skoncentrować na tym, że żeby sobie 
zapewnić w życiu inne źródła utrzymania, zbudować kilka alter-
natywnych miejsc, które będą mi przynosić pieniądze, a najmniej 
o kasie rozmawiam w swojej pracy. Jeśli zapytacie kogoś z Polsatu, 
to wam powiedzą, że Mati praktycznie przez 17 lat nie przyszedł po 
podwyżkę. Ba ja to lubię, bo ja to kocham, bo to mnie nakręca, bo 
to mi daje jakiś życiowy drive, bo może to mi pozwala zachować 

więcej na anywhere.pl
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na pobocze. To był Tadeusz Zdunek. Poszliśmy sobie więc na małą 
kawę i zapytał, czy bym nie chciał z nim tutaj popracować, związać 
się jakąś szerszą, fajną, dłuższą współpracą. To było naturalne.

Dobrze jest mieć dobry samochód.
Ja sam i tak swoje pieniądze na to wydawałem, a przy okazji coś faj-
nego mi się przytrafiło. Zrobiliśmy ze sobą parę fajnych rzeczy, lubimy 
się, szanujemy, trwa to od kilku lat. Co roku praktycznie na jeden te-
lefon dogadujemy się na przedłużenie umowy, bo obie strony są z tej 
współpracy zadowolone. W swoim życiu, nawet kiedy uczestniczę 
w projektach biznesowych, bo sporo pracuję także jako konferansjer, 
robię tylko te rzeczy, gdzie czuję ludzi, czuję firmę i mam szansę się 
w tym sprawdzić i zrobić to dobrze. Miałem wiele takich projektów, 
gdzie proponowano mi bardzo dobre pieniądze, ale nie miałem do 
nich przekonania. W takich przypadkach po prostu odmawiam, bo 
uważam, że czasami trzeba na to, na co naprawdę czekasz, poczekać 
dłużej. Wcześniej czy później przyjdzie. Tak, jak nie chcę się męczyć 
na co dzień, tak nie chcę się męczyć w pracy i w żadnym projekcie, 
w którym uczestniczę. 

  ENGLISH 

MATCHES OF THE PREMIER LEAGUE AND 
WEST END MUSICALS
There are few sports journalists in Poland who 
have become stars themselves. And the most 
recognizable of them all is Mateusz Borek, a man-
institution, who began from playing violin and 
received several “nudges” in the back from life, 
which let him arrive at the place where he is now.

What did your sport beginnings look like? When captains 
picked their team members during PE, was Mateusz Borek the 
first chosen?
He was. Or he was the captain.

So you were a top student in PE?
It was not so rosy with behaviour, but when it comes to PE, it was 
always good. In elementary school, I played in school representations in 
football, handball, basketball, badminton, chess and ice-skating. I often 
spent time at my grandma’s who lived 200 metres from the ice rink, so 
sometimes I spent like 7-8 hours on ice. In fact, hockey was probably 
the first sport, even before football, that inspired me. Additionally, there 
were those famous transmissions of third periods of the Izwiestia Tour-
nament with unforgettable Stefan Rzeszot in front of the microphone… 
And, as if the ice rink wasn’t enough, we poured water near our block of 
flats ourselves. We pulled an irrigation hose from the second floor, later 
parents were angry that water bills were so high. Then we arranged 
for goals and nets, and apart from regular training, we played hockey 
till late in the evening on our own. There was much to do in winter in 
Dębica. But this talent was too small to use in professional sport.

But did you try? Did you even think about it?
I thought about it. It was probably in the eighth grade of elementary 
school that we went to an interschool tournament and we played 
against a team that was based on a specific sports club. It was our 

first experience with a big sports field. Back then, it seemed to us that 
we were good, that we were able to do it, because when we played 
among ourselves we were managing just fine. But that team gave 
us a “nudge” in the back and I came to realize that even people as 
young as fourteen or fifteen, who had trained for five years eight or 
ten times a week in normal conditions, were already far ahead of us. 
Sport has always been present in my life, I’ve always loved it, it was 
my first passion, but I have never been a person focused entirely on 
sport. There was a fight at home – my parents weren’t even remotely 
interested in sport. They watched matches or great events only 
when there was the World Cup or the Olympics and performances of 
Poland’s representations. My dad had an ambition for me to become 
a musician. It was his unfulfilled dream. Even today I remember that it 
was a match of the eight group of the third league, between Wisłoka 
Dębia and Piotrcovia Piotrków Trybunalski. My parents agreed to my 
going to the match under the condition that I would sit an exam at 
a music school two hours before the event. Unfortunately, it turned 
out that I had an ear for music, I passed the exam and I had to attend 
this school for many years. Of course, I came to like it, I visited half 
of the world, because later I had a several-year-long adventure with 
a big folk band, at that time sponsored by the Agro-Industrial Combine 

“Igloopol.” Our manager was Edward Brzostowski, incidentally also 
the President of the Polish Football Association, who was on good 
terms with Pagart, so – like Mazowsze or Śląsk – we got to go to 
great international festivals. For a month’s tour in France I earned 300 
dollars, and my mom earned 10 marks a month as a hotel manager. 
As a sixteen or seventeen-year-old boy I earned twice as much as my 
mom in the course of two years. This was the reality.

So your parents probably liked the fact that their son was 
a musician. Did you play an instrument or sing?
I played violin. Until I was nineteen. Then I put it back to the case, 
because I just didn’t feel it. It was a nice adventure for me, it let me 
broaden my knowledge, enhance my sensitivity and get to know 
other environments. But I once went to a concert of Yehudi Menuhin 
or Grapelli, and first three minutes were enough for me to understand 
that I would never be a top-level instrumentalist. 

So another „nudge” in the back?
So another nudge in the back. Music has taught me a lot though. 
If someone mentions Mahler or Bartók at the table, I don’t try to 
remember in which club they’re playing, but I know what it’s all about 
and I’m able to visualize their music. Then other passions appeared 

– cinema, theatre, literature, because for several years my father 
was the director of Ludwik Solski Theatre in Tarnów. So I went to all 
performances and festivals. Even now I have to go to the theatre at 
least once or twice a month, because otherwise I feel some kind of 
intellectual slump. 

What is your profession called exactly? A journalist? 
A commentator?
A sports journalist, I believe… I’ve always said that I’m a humble 
reporter from Dębica. You could say that sports commentator is this 
highest level on the radio or TV. In written media, commentator’s 
function is understood in a slightly different way, but when it comes 
to TV or sports commentator, I think that it’s the ultimate professional 
stage. You are at your desk, you hear “five, four, three, two, one” in 
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your headphones, and in the next moment you are left all alone 
with the sound coming from the stands. It is up to you how you’ll 
build this story as a good narrator. Journalist, on the other hand, is 
a broader term. I’ve always felt great in the role of a reporter. That’s 
how I began. I’ve always gotten a kick out of making longer TV forms. 
In the past, when I was working for Canal+, virtually every Decem-
ber and January I would go away for a couple of weeks – to Belgium, 
France, Germany, the Netherlands – and I would meet with Polish 
players. Already back then, in the 1990s, I tried to show them from 
a slightly different perspective. I liked the role of a newsman very 
much. I assumed it for years in “Przegląd Sportowy” (Eng.: “Sports 
Review”) and other newspapers. I think that for some time now, I’ve 
been a moderator as well, because, after all, I’ve presented several 
thousand big journalistic studio programs. Additionally, there’ve been 
also large studios, be it on the occasion of matches or great boxing 
fights and MMA. I’ve gone through every stage of journalism.

People often think that commenting matches is, first of all, 
a walk in the park, and secondly, a great job. You drive to the 
stadium, walk in, give high-fives, say hi to players, coaches 
and other club members, go to your designated post, put on 
your headphones, sip your coffee… Then the match begins, 
you watch it and talk about what you can see and have great 
fun. And I’ll bet that it’s not so easy. So what does it look like 
from the start, from the moment when you are told that you’ll 
be commenting a match between, say, Poland and Germany?

Unfortunately, you happened upon an interviewee in whose case 
everything that you’ve just said in your thesis and that you want me 
to deny is true. I think my profession is fun. I go to work to play with 
words and have a great time in a place that fascinates me, a place 
to which I would go anyway, the only difference being that I would 
have to buy the ticket.

And you probably wouldn’t talk so much during the match.
Yes. My mom always says that once a month I should go on my knees to 
Częstochowa (translator’s note: Jasna Góra Monastery, one of the most 
important places of religious cult in Poland) to thank for the possibility to 
do what I love. Many people all over the world go to work only because 
they are responsible for their families, because they want to provide for 
them… I go to… well, it’s even hard for me to say that it’s work. I begin 
my day from reading several pages that interest me, I make some phone 
calls to people from my environment. Then I usually do something for 
myself. It’s not as if I am told that I’ll comment a match between Poland 
and Germany, and suddenly I start to prepare myself. If a commentator 
at a certain level has to prepare themselves from square one for a match 
between Poland and Germany or for a match of Champions League, then 
they should never be in this profession in the first place.

A commentator should keep up with the news.
In fact, before a match you only think about what things you 
should focus on, whether there is anything non-standard in this 
particular meeting, who is likely to play on which position, what 



different tactical or personal variants can change in the coach’s 
strategy… It’s definitely not the time to occupy yourself with 
general knowledge, learn faces of the players whose play you are 
about to comment. At the highest level, no mature commentator 
would even need to see the numbers on the players’ T-shirts to tell 
who’s serving the ball to whom.

From the silhouette, for example.
For example. Everyone moves in a different way, everyone runs in 
a different way, one is more hunched, someone else leans more to 
the side, and so on.

What is also helpful are players’ strange hairdos.
Or shoes. On the day of the match, there is also a while to arrange 
all information in your head. I’ve always put a huge emphasis on 
work and life hygiene during a tournament of before an important 
transmission. I’m not saying you should do the same things as 
players do, but on the day before the match I try to eat something 
good, sleep well, wake up in the morning and do something for 
myself, exercise, go for a walk, eat delicious dinner. And then 
take mandatory nap, because I’ve learned it at home that I need 
to sleep after dinner. If I don’t, I’m tired. Even though I sometimes 
work 18 or 20 hours a day, I prefer to sleep for 45 minutes after 
dinner and then go back to work than to continue work for several 
hours straight. Then at 5 or 6 pm I have a small piece of cake, 
a cup of coffee, and then I go to the stadium with a huge smile on 
my face, brimming with energy.

Commentators don’t seem to have the same problem as 
players, that when their career ends (although commentators 
can be professionally active for a very long time) they don’t 
know what to do with themselves.
You know, one of the schools I attended was the American School of 
Business in Nowy Sącz, so I quickly learned the term  

“portfolio diversification.”

But you dropped out, didn’t you?
I dropped out because it was expensive. It was a school which made 
my parents – so rich intellectually, but less so financially – economize 
on everything, so that I could study there. It was the time of foolish 
things, of teenage rebellion. It wasn’t as if I had bad marks. I had 
good marks, but I loved life too much, I had too many absences 
and after one or two arguments with my parents, I went to London. 
I worked physically for a bit in the kitchen at the Plaza Hotel, at the 
crossroads near Oxford Bridge Street. Twice a week I ran away from 
the “Immigration,” because back then it wasn’t like today, that Poles 
could go to Great Britain and work just like that. But after half a year, 
I moved to a flat at King’s Cross, in which I lived with several other 
Poles. They often had very simple goals – to endure until 28, so that 
the army wouldn’t bother them anymore. Listening to some good 
Iggy Pop’s ballad, I thought, “what am I doing here?” I had predispo-
sitions to several things, I was a good student, so what was I doing 
there? I came back to Poland, I enrolled in another university and that 
was how everything started. I left Dębica very early – when I was 
nineteen. In the beginning, I worked in the consulting industry at 
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Price Waterhouse, then in real estates. I had to earn some money to 
be able to play at being journalist. Only when you started in this job 
with the help of money you had earned at other jobs, you got the first 
contract and then you could focus on your passion which then turned 
into job automatically.

Was Mateusz Borek reborn back then, in London?
No. Mateusz Borek just understood that it was hard to do something 
that you didn’t like. Because it gets tiresome. Even if you earned in 
pounds and could afford to go to a match of the Premier League. Be-
cause I spent all my money on matches and West End musicals.

And still, every day you had to go to work and do dish.
Yes. In the beginning, I was doing dish, then I became the cook’s 
assistant and I had the opportunity to cut vegetables, but it still wasn’t 
the ultimate fulfilment of my dreams. I waited for it quite a while, but 

then I got to the top very quickly. Perhaps it was because Polsat tele-
vision was opening new sports channels at that time. I was offered to 
transfer from Canal+. Basically, I didn’t talk about money, but I asked 
only two questions – whether I would comment on Poland’s matches 
during the World Cup and whether I would see the final match. The 
answer was in the affirmative, so I signed the contract immediately. 
I once had thought that it would be a great success and a dream 
come true for me if I would manage to comment a match of the 
World Cup before turning forty, and suddenly, in 1998, I commented 
the World Cup in France at the age of 25. When I was 28, I went to 
championships in Asia – and commented the final match. After it had 
finished, I sat in the stands in Yokohama and started to think – and 
now what? Then I happened upon this interview with Zidane, who 
said that it wasn’t a problem to get somewhere. The problem was to 
stay there, not to fall, because then you have more to lose and more 
to gain. Talking about the victory of France’s representation in 1998, 
he remarked that the European Championship two years later was ten 
times as mentally straining, because that time, they took part in it as 
the world’s champion, that had to defend itself and show its sports 
value at that. So, in fact, if you achieve certain level and win respect 
of your fans, it’s all about not letting go. And it’s a given that young 
people will appear, that the industry will be joined by new talents; 
and if one day I come to a conclusion that there are many people who 
are better than me, that something in me has burned out, that some-
thing has finished, that I no longer have this spark and that I don’t en-
joy it as much as I used to, I’ll probably pack the bag on my own and 
say “thank you.” As for now, I’ve been rather trying to focus on having 
other sources of income in life, building several alternative places that 
will bring me money, but I almost never talk about money at work. If 
you asked anyone working for Polsat, you would hear that Mati hasn’t 
asked for a rise for almost 17 years. Because I like it, because I love it, 
because it drives me on, because it gives me some kind of life energy, 
perhaps also because it lets me preserve some kind of “boyishness” 
within myself. I’ve always said that it’s a nice profession for boys, not 
for men, because it involves living out of a suitcase, rushing from one 
sports event to another, meeting people all the time. Many of my 
peers, with whom I went to school or studied at the university, are 
now much more serious, more organized than me. Because in six 
years’ time I’ll turn fifty, whereas mentally I’m still eighteen.

Let’s go back to your hometown, Dębica. I’ve never been there, 
but I associate it with automotive industry.
It’s a pity you’ve never been there, because it’s a beautiful town. 
There have always been born ambitious people there, for example 
Krzysztof Penderecki, the most accomplished citizen of Dębica. One 
of graduates from my high school is Tadeusz Łomnicki. In Dębica, 
there’s always been good sport, or box, or wrestling. Many champi-
ons, many medal-winners of World Championship, European Cham-
pionship, the Olympics. There’s been very decent football, volleyball 
hasn’t been bad either, there was once second-league hockey, two 
folk bands – I’d say, a very dense traffic of an amateur, artistic kind. 
Not bad for a town with population of about forty thousand people. 
In the past, there used to be a big national business there – the 
Freezer Appliances Producer, Stomil Dębica that produced tires, and 
the Agro-Industrial Combine “Igloopol.” Today, there are numerous 
big companies and private business there, and the town thrives. By 
the way, I visited it two weeks ago.
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That’s it, I associate Dębica with tires, and tires with automotive 
industry. When you’re buying a car, do you pay attention to the 
trunk, because you need to pack many pieces of different sports 
equipment?
Yes, I like cars. For me, a car is some kind of mobile storage place.

Right. You’re always travelling somewhere, so you need to take 
everything with you.
I’m no longer crazy about sports cars, about racing or convertibles. Now 
I prefer SUVs or bigger cars, because if you open the trunk of my BMW, 
you’ll find several pairs of shoes – some elegant, some casual, and some 
sports shoes. There’s a ball there, some suits and different sports equip-

ment, books, fan’s treasures, and notes from 
many matches. The trunk is really packed and 
its capacity is a very important factor when it 
comes to choosing a car.

But is there anything else, apart from 
trunk’s capacity? There is a BMW parked 
behind you. It’s black, pretty. Do you 
like it?
Yes. In general, I’ve liked BMW for a long 
time. I told you that truth is something very 
important for me, and my story with BMW 
Zdunek proves it. It wasn’t as if Mateusz 
Borek’s manager looked for a partner and 
BMW Zdunek called him. It was sheer coinci-
dence. I drove through Warsaw in my BMW. 
My BMW, not theirs. I had this idea to cover 
my car with mat, I also added black rims. It 
looked good, generally speaking.

Swagger.
It was eye-catching. Yes, you can say it was 
a kind of youthful swagger. It had tinted 
windows, because back then there wasn’t 
a rule that you can have only a certain percent 
of your windows tinted. And suddenly there 
is this another BMW driving next to me, and 
someone gestures me to open my window. 
I open it. The guy recognized me and asked 
if the car was mine. I said yes. He introduced 
himself, said who he was and asked if I could 
pull over. It was Tadeusz Zdunek. We went for 
a coffee and he asked if I wouldn’t like to work 
with him, enter into some kind of broader and 
longer cooperation. It was natural.

It’s good to have a good car.
I spent my money on it anyway, and something 
cool happened as a bonus. We’ve done several 
cool things together, we like and respect each 
other, and it’s lasted for several years now. Every 
year we make a phone call to extend the agree-
ment, because both parties are very pleased 
with this cooperation. In my life, even when 
I take part in business projects, because I work 
a lot also as an announcer, I do only those things 
in which I can feel the people, the company, in 
which I have a chance to prove myself and do it 
right. I’ve had many such projects for which they 
offered me good money, but in the end I wasn’t 
entirely convinced. If that’s the case, I simply 
refuse, because I think that sometimes you need 
to wait a little bit longer for what you’re really 
waiting for. It will come sooner or later. Yes, 
just as I don’t want to feel bad on a daily basis, 
I don’t want to feel bad at work or in any project 
in which I take part. 
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rzede wszystkim jest tam o wiele spokojniej niż na dwóch 
najbardziej obleganych wyspach archipelagu, Gran Canarii 
i Teneryfie. Szczególnie poza sezonem. Chociaż pojęcie tłumu 

na Wyspach Kanaryjskich ma inną skalę, tak jak we wszystkich 
miejscach turystycznych. Za dowód na to, że nie ma tłumów, niech 
posłuży informacja, że można tam było sfotografować widoki bez 
opłacania turystów celem ich przemieszczenia.

Lanzarote to najbardziej wysunięta na północny-wschód wyspa ar-
chipelagu. Klimatycznie panuje tam wieczna wiosna – średnia roczna 
temperatura wynosi około dwadzieścia stopni Celsjusza. To „wyspa 
wulkanów” – znajduje się tam ich ponad sto. Dlatego też Lanzarote 
bardziej niż Teneryfa i Gran Canaria posiada nieokiełznaną przyrodę, 
nie pozwalającą na rozwinięcie większej aglomeracji. Cała wyspa sta-
nowi Światowy Rezerwat Biosfery UNESCO. Choć to, że krajobraz jest 
tam tak dobrze zachowany, a przy tym sprytnie zagospodarowany, 
jest dziełem starań pewnego człowieka. Ale o tym za chwilę.

Jedyne lotnisko na wyspie znajduje się w Arrecife. Stamtąd najlepiej 
wypożyczyć samochód, tak naprawdę najlepszy środek transportu, umoż-
liwiający zjeżdżenie wyspy dookoła. Auto można wybrać bez wstępnej 
rezerwacji – już na samym lotnisku czeka na nas kilka wypożyczalni.

P Lanzarote to przede wszystkim zjawiskowa przyroda, w kilku 
miejscach pomysłowo zaaranżowana. Jedną z tego typu perełek 
jest Cueva de los Verdes, powulkaniczna jaskinia wydrążona przez 
lawę. Do zwiedzania udostępniona jest część korytarza, specjalnie 
zaadoptowana i oświetlona sztucznym, ale klimatycznym światłem 
(wszystko to dzieło architekta). Widowiskowe formacje skalne 
możemy podziwiać z kilku poziomów, a wszystkiemu towarzyszy 
dyskretnie sącząca się muzyka. Jeśli chodzi o wrażenia słuchowe, 
tych w Cueva de los Verdes jest jeszcze więcej – mieści się tam sala 
koncertowa, gdzie odbywają się letnie koncerty muzyki klasycznej 
czy jazzowej. Zwiedzanie jaskini jest w pełni zorganizowane – wej-
ścia odbywają się tylko z przewodnikiem.

Spektakularnym miejscem stworzonym przez naturę jest Lago 
Verde (Zielone Jezioro), położone u stóp i El Golfo – malowniczej 
ściany trzonu wulkanu. Czarne skały w połączeniu ze szmaragdową 
zielenią tworzą jeden z najpiękniejszych widów na całej wyspie, 
kontrast, od którego trudno oderwać wzrok.

Specjalnym miejscem jest Park Narodowy Timanfaya, na terenie 
którego znajduje się dwadzieścia pięć wulkanów, w tym jedyny 
czynny. Choć jego ostatnia erupcja miała miejsce z XIX wieku, teren 

KSIĘŻYCOWY KRAJOBRAZ, NIESPOTYKANA PRZYRODA I RAJ DLA 
SURFERÓW. TAK W SKRÓCIE MOŻNA OPISAĆ LANZAROTE, JEDNĄ Z WYSP 
KANARYJSKICH. JEST JESZCZE KILKA DOBRYCH POWODÓW, DLA KTÓRYCH 
TO WŁAŚNIE TAM WARTO SIĘ UDAĆ NA ZASŁUŻONY WYPOCZYNEK.

  SYLWIA GUTOWSKA    NATALIE DĄBROWSKA
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LANZAROTE TO MIEJSCE PRZEZNACZONE  
NA RELAKS, BEZ ZBĘDNYCH RUCHÓW.  
PLAŻE SĄ TAM ZRÓŻNICOWANE POD WZGLĘDEM 
KRAJOBRAZU, WODY I PRZEZNACZENIA – SĄ TAKIE 
ZE ZŁOTYM I CZARNYM PIASKIEM, DLA SURFERÓW 
I TYPOWE KĄPIELISKA. 
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parku jest niezwykle „gorący”. I może spacerując po kosmicznym 
krajobrazie, w którym jak okiem sięgnąć pozbawione roślinności 
wzgórza w różnych odcieniach brązu, może nam się wydawać, że 
teren jest dość jednorodny, to tuż pod naszymi stopami bulgocze 
żywe wnętrze ziemi. W najcieńszych warstwach ziemi na głębokości 
10 metrów magma ma około sześćset stopni. Spektakularne dowody 
na to możemy podziwiać w postaci sztucznych gejzerów – do dołów 
w ziemi pracownicy parku wlewają wodę, która, zagotowana, 
wystrzela w górę. To przez te geotermiczne atrakcje Timanfayę na-
zywają też Górami Ognia (Montañas del Fuego). Na terenie samego 
parku nie omieszkali dodać atrakcji turystycznej – tym razem są to 
przejażdżki na wielbłądach. Teren parku jest zresztą dość pustynny 
ze względu na temperatury, które w ciągu doby wahają się w grani-
cach dwudziestu stopni.

Na północy, z zawieszonego czterysta metrów nad poziomem mo-
rza punktu widokowego Mirador del Río, możemy oglądać mieszczącą 
się nieopodal wysepkę o nazwie La Graciosa. Tam oczywiście wszyst-
ko jest dostosowane do potrzeb turystów – znajdziemy klimatyzowa-
ne kawiarnie i restauracje.

Największa miejscowość wypoczynkowa to Puerto del Carmen. 
W pobliżu mamy jedną z najpopularniejszych i najdłuższą plażę. 
Innym znanym kąpieliskiem jest miejscowość Playa Blanca. Można 

tam spotkać sporo Hiszpanów, Anglików, Niemców i Amerykanów, 
którzy osiedlają się tam na stałe na emeryturze. W Playa Blanca 
można też spotkać młodych, poszukujących dobrej zabawy. Właści-
wie jest to jedno z niewielu lub jedyne miejsce, gdzie znajdziemy 
imprezę. Lanzarote to miejsce przeznaczone na relaks, bez zbęd-
nych ruchów. Plaże są tam zróżnicowane pod względem krajobrazu, 
wody i przeznaczenia – są takie ze złotym i czarnym piaskiem, dla 
surferów i typowe kąpieliska. Choć mało gdzie opalając się, może-
my podziwiać takie widoki.

Wypoczywający z dziećmi powinni udać się do Rancho Texas 
Lanzarote – mini zoo połączonego z aquaparkiem. Innym ciekawym 
miejscem jest Jardín de Cactus, czyli Ogród Kaktusów, jak wiele rzeczy 
na wyspie, zaprojektowany przez architekta Cesara Manrique, który 
całe swoje życie poświęcił tworzeniu w oparciu o niezwykły krajobraz 
Lanzarote. Już sam jego dom w Taro de Tahiche jest dziełem sztuki. 
Jego funkcjonalne wykorzystanie sztuki, która współdziała z naturą, 
na pewno warte jest uwagi, tym bardziej że z jego prac, będąc na 
Lanzarote, co chwila korzystamy.

Kulinarnie Lanzarote wyróżnia oczywiście duży wybór ryb i owo-
ców morza. Popularne są tam też ziemniaczki kanaryjskie, maczane 
w specjalnych sosach mojo i rojo – zielonym i czerwonym, odpowied-
nio mniej i bardziej pikantnym. Oba sosy przyrządzane są na bazie 



więcej na anywhere.pl

 37 
travel

podróże

pikantnych papryczek (do zielonego dodawana jest kolendra) i można 
je jeść dosłownie ze wszystkim. Wyspa jest też niezwykła ze względu 
na swoje wina, wytwarzane w niespotykanych nigdzie indziej winni-
cach położonych na wulkanicznym piasku. 

Jeśli wybieracie się na Wyspy Kanaryjskie, naprawdę warto wybrać 
mniej oblegane Lanzarote. Pomimo wszechobecnej czerni, szarości, 
odcieni brązu i przebijających tylko od czasu do czasu zieleni, gdy 
spojrzeć głębiej, jest to wyspa z całą paletą kolorów. 

  ENGLISH  

ISLAND OF VOLCANOES – LANZAROTE
A moon-like landscape, unwonted wildlife and 
a paradise for surfers. That’s – in short – how 
Lanzarote, one of the Canary Islands, can be 
described. There are several other good reasons, 
for which it’s worthwhile to go there on our well-
deserved holiday.

First of all, this particular island is a lot more tranquil than the two other 
extremely popular islands from the same archipelago, Gran Canaria and 
Tenerife. Especially off-season, although understanding of the term “cro-
wd” on the Canary Islands might be slightly different from the standard 
one, just like in all tourist places. If you need proof that there are indeed 
no bigger crowds, let me just say that you can take pictures of landsca-
pes without having to bribe other tourists to stop blocking your view.

Lanzarote is the northeasternmost island of the archipelago. 
Climatically speaking, there’s eternal spring there – the avera-
ge yearly temperature is about 20°C. It’s a genuine “island of 
volcanoes” – there are as many as over one hundred of them in 
the area. That is why Lanzarote, to a larger extent than Tenerife 
and Gran Canaria, boasts exuberant wildlife which prevents larger 
agglomerations from developing. The island itself constitutes 
one of UNESCO Biosphere Reserves. However, the fact that the 
landscape is so well preserved and yet so cleverly developed at 
the same time is the effect of a certain person’s efforts. But we’ll 
discuss it in greater detail later in the text

The only airport on the island is located in Arrecife. From there, it’s best 
to rent a car, probably the most convenient means of transport that enables 
you to criss-cross the island. You can pick the car without any pre-booking – 
already at the airport there are several rent-a-car offices to choose form.

Lanzarote first and foremost features spectacular wildlife, in some 
places creatively arranged. One of true gems of this kind is Cueva 
de los Verdes, a post-volcanic tube hollowed by lava. Visitors can 
see a part of the tunnel that has been specially adapted and lit with 
artificial but climatic lighting (it’s all work of an architect). Fantastic 
rock formations can be admired from several levels, and at all times 
we are accompanied by unobtrusive, delicate music. When it comes 
to auditory sensations, Cueva de los Verdes has a lot more to offer – 
it boasts a concert hall, where classical or jazz concerts take place 
in the summer season. Sightseeing in the cave is fully organized – 
visitors can enter it only with a guide.

POMIMO WSZECHOBECNEJ CZERNI, SZAROŚCI, ODCIENI BRĄZU 
I PRZEBIJAJĄCYCH TYLKO OD CZASU DO CZASU ZIELENI, GDY 
SPOJRZEĆ GŁĘBIEJ, JEST TO WYSPA Z CAŁĄ PALETĄ KOLORÓW.
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Another astonishing place created by nature is Lago Verde (Green 
Lake) located at the foot of El Golfo – a picturesque wall of a volcano’s 
cone. Black rocks, combined with emerald green flora create one of 
the most beautiful vistas on the entire island, a contrast from which 
you can’t take your sight away.

A special place is Timanfaya National Park, on the territory of 
which are twenty-five volcanoes, including one that is still active. 

Even though its latest eruption took place in the 19th century, the 
terrain of the park is exceptionally “hot.” And although it may seem 
to us while we walk around the cosmic environment that seemingly 
consists of nothing more but naked hills in different shades of brown 
that the terrain is rather flat and undiversified, right beneath our 
feet bubbles the Earth’s interior. In the thinnest layers of the ground, 
at a depth of 10 metres, magma’s temperature reaches up to about 



600°C. Spectacular evidence thereof can be admired in the shape 
of artificial geysers – the park’s employees pour water into pits in 
the ground; when it starts to boil, it shots upwards. It’s because of 
those geothermic attractions that Timanfaya is also known as the 

“Mountains of Fire” (Montañas del Fuego). In the area of the park it-
self, there is another tourist attraction – this time camel riding tours. 

After all, the terrain is rather desert-like due to 
temperatures that fluctuate around 20°C in the 
course of the day.

In the north, from an observation point called 
Mirador del Rio that is situated four hundred me-
tres above the sea level, we can admire the nearby 
small island called La Graciosa. There, of course, 
everything is adjusted to tourists’ needs – it’s full of 
air-conditioned cafés and restaurants. 

The biggest holiday resort is Puerto del 
Carmen. In its vicinity, we can find one of the 
most popular and longest beaches. Another 
famous seaside resort is Playa Blanca, in 
which we can meet many Spaniards, Germans, 
Americans and the British, who settle there 
after retirement. It also attracts many young 
people who want to have fun. In fact, it’s 
one of very few – if not the only one – places 
where we can go to a party. Lanzarote is 
a place dedicated to pure relax, without any 
unnecessary movements. Local beaches are 
varied when it comes to the landscapes, water 
and purpose – there are ones with golden and 
black sand, there are ones for surfers, and 
finally, there are also those that are typical 
bathing spots. Admittedly, there aren’t many 
other places in which we can admire such 
vistas while sunbathing.

Tourists travelling with children should defi-
nitely go to Rancho Texas Lazarote – it’s a mini 
zoo combined with a water park. Another 
interesting place is Jardín de Cactus, or Garden 
of Cacti, which is – like many other things on 
the island – designed by the architect César 
Manrique, who devoted all his life to creating 
things on the basis of Lanzarote’s exceptional 
landscapes. Even his own house in Taro de Ta-
iche is a masterpiece. His functional application 
of art that cooperates with nature is certainly 
worth seeing, especially that we use his works 
almost all the time while being on Lanzarote.

Cuisine-wise, Lanzarote stands out when it co-
mes to a wide choice of fish and seafood. Also po-
pular are Canarian potatoes, usually served with 
special sauces called mojo and rojo – green and 
red, less and more spicy respectively. Both sauces 
are prepared from spicy peppers (the green one 
also contains coriander) and can be eaten virtually 
with everything. The island is also unique when 
it comes to its wines, produced in region-specific 
vineyards located on volcanic sand.

If you go to the Canary Islands, it’s really 
worthwhile to choose the less popular Lanzaro-
te. Despite the ubiquitous blackness, greyness, 
shades of brown and occasional green showing 
through, it’s an island that – when looked at 
more closely – is replete with colours. 



eśli chodzi o zamki gotyckie, Pomorskie 
ma wiele do zaoferowania. I to nie tylko 
dla maniaka historii, choć w zasadzie po 

wycieczce śladami Mistrzów Zakonu Krzyżac-
kiego ciężko nim nie zostać.

Potężny zamek w Malborku
Malbork to jedno z najważniejszych miejsc na 
architektonicznej mapie Polski. Znajduje się 
tam największy na świecie gotycki kompleks 
zamkowy. Główna rezydencja Zakonu Krzyżac-
kiego przez stulecia przechodziła przebudowy, 
zniszczenia i odbudowy. Ten średniowieczny 
olbrzym jako instytucja muzealna funkcjonuje od 
1961 roku, a w 1997 roku wpisany został na listę 
Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. Ostat-
nia renowacja zamku zakończyła się w 2016 roku 
i związana była z pracami konserwatorskimi 
w zespole kościoła Najświętszej Marii Panny. 
Była to jedyna część zamku, która nie została 
odbudowana po II wojnie światowej.

Jedną z największych corocznych atrakcji na 
Zamku jest Oblężenie Malborka. W tym roku od-
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J będzie się ono 21-23 lipca. Ta widowiskowa im-
preza plenerowa jest odtworzeniem wydarzeń 
z 1410, gdy po wygranej bitwie pod Grunwaldem 
wojska Władysława Jagiełły próbowały sztur-
mem wziąć twierdzę w Malborku. Rzecz jasna, 
nieskutecznie. A może w tym roku się uda?

 
Gniew. Więcej niż zwiedzanie
Kolejny ślad dawnej świetności Zakonu Krzy-
żackiego to Gniew. Nie tak wielki jak ten w Mal-
borku, choć zamek w Gniewie był największą 
rezydencją zakonu po lewej stronie Wisły. Nie 
tylko dlatego warto przyjechać do tej oddalonej 
o 77 km od Gdańska miejscowości. Zamek 
w Gniewie wybudowano po 1290 roku, następ-
nie rozbudowano go w XIV i XV wieku. Jego 
wyjątkowość polega na tym, że został on wy-
budowany na planie kwadratu. Jak wiele zabyt-
ków, nie oparł się historycznym zawirowaniom. 
W 1466 roku trafił w ręce Polaków, po czym 
był wielokrotnie przebudowany. W 1921 roku 
spłonął w pożarze. Podczas II wojny światowej 
służył jako nazistowskie więzienie. Ostatecznie 

ŚLADAMI  
KRZYŻACKICH 

MISTRZÓW

WIOSNA TO IDEALNY CZAS NA WYCIECZKI 
SAMOCHODOWE. ZAPNIJCIE PASY I WYRUSZCIE W PODRÓŻ 
ŚLADAMI JEDNEGO Z NAJWIĘKSZYCH ZAKONÓW 
RYCERSKICH EUROPY.

  SYLWIA GUTOWSKA         POMORSKIE.TRAVEL/ISIT

został odrestaurowany – w latach 60. i w 1992 
roku. Od tamtej pory olśniewa swoim orygi-
nalnym, średniowiecznym pięknem. Odbywają 
się tam festiwale i średniowieczne insceniza-
cje, a poza tym – co szczególnie zainteresuje 
turystów – znajduje się tam czterogwiazdkowy 
hotel. Czy można być jeszcze bliżej historii? 
Można, bo już 19-20 sierpnia odbędzie się tam 
odegranie bitwy polsko-szwedzkiej z 1626 roku, 
pod nazwą „Vivat Vasa”.

 
Człuchów. Odrestaurowane ruiny
Na zwiedzanie kolejnego zamku krzyżackie-
go wybieramy się do Człuchowa. Znajduje się 
tam 46-metrowa wieża z murami, która służy 
za punkt obserwacyjny. Ta ocalała część zam-
ku w latach 2008-2015 przeszła gruntowną 
renowację, a na terenach wokół przeprowa-
dzono prace archeologiczne.

Niegdyś zamek w Człuchowie był drugim, po 
Malborku, zamkiem Zakonu. Był najważniejszą 
częścią południowych umocnień państwa zakon-
nego. Składał się z 11 bram i 9 wież. Z powodu 
jego wysokiej obronności zamek zamieszkiwali 
Wielcy Mistrzowie, Urlich von Jungingen i Konrad 
von Wallendrode. Dziś muzeum otacza malowni-
czy „Lasek Luizy”. Jest też interesujący ze wzglę-
du na swoje sąsiedztwo z Borami Tucholskimi, 
jednym z najbardziej zielonych miejsc Polski.

 
Kwidzyn – pruska wisienka na torcie
Architektura krzyżacka wywarła wpływ na 
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okoliczne nacje. Stało się tak w przypadku 
pruskiego klanu Pomezan, którzy zbudowali 
zamek w Kwidzynie. Mieści się on na ulicy 
Gdańskiej, więc pomimo znacznej odległości 
od stolicy Pomorza (100 km) możemy poczuć 
się tam jak w domu. Miasto od zawsze było 
przedmiotem sporów pomiędzy Zakonem 
Krzyżackim a Polską. Dzisiejszy zamek to 
odrestaurowany zabytek, w którym mieści 
się muzeum. W przyległej Katedrze znajduje 
się krypta Wielkich Mistrzów, jedyne takie 
miejsce w całej Polsce. Znajdują się tam 
groby Wernera von Orselna, Ludolfa Koeniga 
von Wattzau i Heinricha von Plauena. 

  ENGLISH  

ON THE ROUTE OF THE 
TEUTONIC ORDER
SPRING IS PERFECT FOR ROAD 
TRIPS. JUMP INTO A CAR AND 
EXPLORE FASCINATING HISTORY 
OF ONE OF EUROPE’S BIGGEST 
MILITARY ORDERS.

When it comes to brick castles, Pomorskie 
has a lot to offer. Not only for the history 
freaks. Actually, it’s hard not to become 
a history freak when you learn about the 
Teutonic Knights. 

The majestic Malbork castle 
The king of the castles, literally, is Malbork. 
There stands a true medieval architectural 
treasure. The Castle of the Teutonic Order is 
the world’s largest castle complex. The main 
residency of the Order for centuries has gone 
through developments, destructions and 
rebuildings. This medieval giant has been 
functioning as a museum since 1961 and 
in 1997 it was designated a World Heritage 
Site by UNESCO. The last renovation was 
finished in 2016 and it was connected with 
conservatory works in St. Mary’s Church, the 
only part of the castle which was not rebuilt 
after the World War II.

One of the biggest annual attractions here 
is Seige of Malbork. This year it is taking place 
on July 21-23. This spectacular reenactment 
refers to 1410, when after the won Battle of 
Grunwald, the army of the Polish king, Jagiełło, 
tried to take the castle. In vain, naturally. 
Maybe this year they will manage?

Gniew. More than sightseeing 
This is another example of Teutonic Order’s 
greatness. Not so large as Malbork, though, 

remains have gone through major renovation 
in 2008-2015. The building used to be the 
second greatest castle in the knights’ country. 
It consisted of 11 gates and 9 towers. Back 
then, because of its high defense capability, 
the Great Masters of the order, Urlich von 
Jungingen and Konrad von Wallenrode lived 
there. Nowadays the museum is surrounded 
by a picturesque park called „Lasek Luizy” 
(„Luise’s Forest”). Człuchów is interesting 
because of one more thing. It’s the close 
proximity to Bory Tucholskie, one of Poland’s 
greenest geographical parts. 

Kwidzyn. A Prussian icing on the cake
Every nation around liked the Teutonic Knights 
so much that they copied their architectural 
style. And so it was with the castle in Kwidzyn, 
which was a chapter house for Pomezans, 
a Prussian clan. Kwidzyn lays approximately 
100 km from Gdańsk, but the street where 
the castle stands is called Gdańska Street, so 
that you can feel more familiar. The town was 
always a subject matter of a dispute between 
the Teutonic Order and Poland. Today, its 
castle is a renovated, spectacular monument 
and a museum. In the St. Mary and John the 
Evangelist Cathedral you can visit Crypt of 
Teutonic Grand Masters with graves of Werner 
von Orseln, Ludolf Koenig von Wattzau and 
Heinrich von Plauen. This is the only place of 
burial connected with the Teutonic Order high 
commanders ever discovered. 

it was the order’s largest building at the left 
side of Vistula river. The castle is definitely 
worth seeing, especially when it’s located 
around 77 kilometres from Gdańsk. Firstly 
built after 1290, it was developed and 
renovated throughout the 14th and 15th 
century. The uniqueness of this castle lays in 
the fact that it was constructed on a square 
plan. As all the historical monuments, this 
one has experienced the roughness of 
history. It was in the hands of Poles after 
1466 and was rebuilt many times. In 1921, 
it was burnt in a fire. During the Second 
World War the Nazis made it a prison for 
Polish people. It was partly renovated in 
the late 60s and finally in 1992. Since then, 
the castle glows with its original medieval 
beauty. There are historical reenactments 
and festivals taking place, but, what is 
mostly interesting for tourists, part of the 
castle serves as a four-stars hotel. Could 
we get any closer to history? Yes, because 
on August 19-20 there will be a huge 
reenactment of the 1626 Polish-Swedish 
battle, called “Vivat Vasa”.

Człuchów. Restored remains
Another castle of the Order of Brothers of the 
German House of St. Mary in Jerusalem, as 
the Teutonic Knights were properly named, is 
in Człuchów. Or was, as the only part which 
remainedis a tower, which today, restored, 
functions as an observation point. The 



GODZINĘ PRZED MECZEM, DZIESIĘĆ KILOMETRÓW 
OD STADIONU. JESZCZE PRZED HOTELEM, W DODATKU 
OBOK AUTOKARU, A NIE W JEGO ŚRODKU. EKSPLODUJE 
ŁADUNEK WYBUCHOWY. RANNY ZOSTAJE JEDEN 
Z PIŁKARZY, RESZTA W PANICE PADA NA PODŁOGĘ 
AUTOKARU. ATAK TERRORYSTYCZNY, KTÓREGO CELEM 
BYLI PIŁKARZE BORUSSII DORTMUND ZASKOCZYŁ 
WSZYSTKICH. ALE CZY SŁUSZNIE?

atak to nie do końca zaskoczenie. Można było się tego spo-
dziewać, bo sport to dziedzina życia bardzo głęboko wrośnięta 

w zachodnią kulturę. A sport na najwyższym poziomie śledzi cały świat. 
Jeśli celem tego ataku było zasianie strachu to został on osiągnięty.

Mecz nie powinien się odbyć nawet następnego dnia. Piłkarzom 
potrzebny był czas, z pewnością nie doszli do siebie po upływie doby. 
Nie byli nawet w stanie podjąć zespołowej decyzji, by na murawę nie 
wychodzić. Czy w takiej sytuacji UEFA zdecydowałaby się na przyzna-
nie walkowera drużynie Monaco? Szczerze wątpię.

Dortmund przypomniał o Monachium 1972 roku. Tam zginęło jedena-
stu sportowców z Izraela. Igrzysk nie przerwano, ponieważ zdecydowano, 
że „show must go on”. Przypomina mi się fragment książki „Ostatnia 
Olimpiada” Aleksandra Krawczuka, który może tłumaczyć takie decyzje: 

„Końcem naszej cywilizacji, przynajmniej w jej obecnym kształcie, będzie 
ów moment, w którym znicz olimpijski zapłonie po raz ostatni”.

Sport jest i będzie celem terrorystów. Stał się nim kiedy zbliżyła się 
do niego polityka. Te dwa światy są od siebie dalekie tylko pozornie. 
W rzeczywistości były blisko siebie od zawsze. Ideały Pierre’a de 
Coubertina upadły dość szybko. W 1936 roku igrzyska olimpijskie 
w Berlinie pokazały, jak polityka może zbrukać szlachetną rywalizację. 
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STRACH NA MURAWIE
Adolf Hitler uniknął podania dłoni ciemnoskóremu sprinterowi amery-
kańskiemu Jessemu Owensowi.

Ponad trzydzieści lat później świat obiegły zdjęcia zaciśniętych 
pięści sportowców należących do organizacji Black Power walczącej 
z rasizmem w USA. Nieco później pokazując „wała” w Wielkiego Brata 
z ZSRR uderzył Władysław Kozakiewicz.

Ale to tylko gesty. W Dortmundzie była bomba. Zagrożenie życia.  
To prawie jak wojna, w którą na siłę sport jest wciągany.

A prorok naszych czasów George Orwell pisał w 1945 roku na ła-
mach Tribune: „Sport uprawiany na serio to wojna minus strzelanie.” 

  ENGLISH 

FEAR ON THE FIELD
An hour before the match, 10km from the stadium. In 
front of the hotel and not inside but next to the bus. 
A bomb explodes. One of the players is harmed, the 
rest fall on the floor of the bus in panic. The terrorist 
attack aimed at Borussia Dortmund players came as 
a surprise to everyone. Why?

This attack was not a complete surprise. It could have been anticipat-
ed because sport is a strong part of the Western culture. And sport on 
the highest level is followed by the whole world. If this attack was 
supposed to cause fear than it succeeded.

The match should not have been played even the following day. 
The players needed time – they could not have collected themselves 
within 24h. They were not even able to make a group decision to not 
go out onto the field. Would UEFA give the Monaco team a walkover 
victory in this case? I seriously doubt it.

Dortmund reminded us all about Munich 1972, when eleven 
sportsmen from Israel died. Olympics were not interrupted because 
it was decided that “the show must go on”. I remember a quote from 
Aleksander Krawczuk’s book Ostatnia Olimpiada which might explain 
such decisions: “The end of our civilisation, at least as what we know it, 
will be the moment when the Olympic torch will burn for the final time”.

Sport is and will be a victim to terrorist attacks. It became victim 
once it was touched by politics. These two worlds are distant only 
theoretically. In reality they were always close to each other. Pierre 
de Coubertin’s ideals fell quite quickly. In 1936 the Olympics in Berlin 
showed how politics can taint pure rivalry. Adolf Hitler refused to 
shake the hand of an Afro-American sprinter Jesse Owens.

Over thirty years later the world saw clenched fists of sportsmen 
belonging to the American anti-racism organisation Black Power. A bit 
later Władysław Kozakiewicz used his famous gesture to show the 
USSR what he thought of them.

But these are just gestures and there was a bomb in Dortmund. 
A life threat. It is almost as if sport is being dragged into war.

And George Orwell, the prophet of our times, wrote in 1945 in 
Tribune: “Serious sport […] is  war minus the shooting”. 

Wojciech Zawioła
Obserwuje, a potem opisuje i komentuje. Głównie sport, 
ale ma w swoim dorobku dwie powieści. O życiu opowiadali 
mu też Mariusz Czerkawski i Robert Lewandowski, co spisał na 
kartach książek. Na co dzień dziennikarz NC+, ale też prezenter 
wiadomości w TVN i TVN24. Zbzikowany na punkcie sportu, 
oszalały na punkcie muzyki. Wielbiciel twórczości z duszą. 
Tu: autor felietonów i wywiadów.
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Kleszcz & Dino – Cyrk na qłq
wyd. Universal

Muzycznymi towarami eksportowymi Polski zazwyczaj są wykonaw-
cy, 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 fle-
tem 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. 

  ENGLISH 
 

Kleszcz & Dino – Cyrk na qłq
released by: MaxFloRec

Rap has a stable position now and it doesn’t have to court recognition 
as a proper music genre, red carpets, airtime, or its own Fryderyk award 
category. It has left the underground to finally stand up and stretch, so 

that – with no regard to malcontents – it can release records maintaining 
a high artistic level and giving huge commercial opportunities at the same 
time. The duo Kleszcz & Dino is a breath of fresh air on the rap stage (even 

though they’ve been there for a while, and their image on stage isn’t 
a revolutionary one either) and “Cyrk na qłq” is simply an interesting album. 

Rapping comes naturally to Kleszcz; he has a good technique combined 
with a bit of aggression, and employs forms developed by his predecessors. 

Dino pushes it even further with his heavy production, which reinforces 
Kleszcz’s lyrics. The title of the album is an adequate one – on one hand, 
its meaning carries sophisticated show, and on the other hand, hidden 
between the lines, there’s longing for peace and romantic ordinariness. 

The album, with its apt and relevant observations, perfectly fits the reality, 
while its entourage takes it beyond ordinary. It’s just a circus, but with no 

discomfiting clowns or abused animals. 

Sautrus – Anthony Hill
wyd. własne

Ilekroć jestem bliski chwilowego przesytu muzyką rockową, 
ilekroć choćby pomyślę, że pewien polski pisarz mógł mieć 
rację twierdząc na Facebooku, że rock się skończył, ilekroć 

choćby nieco przychylniejszym okiem spojrzę na pewien polski 
magazyn muzyczny, który zatrzymał się w rozwoju w latach 
90-tych, wtedy któryś ze znanych mi młodych zespołów robi 

coś takiego, że momentalnie wracam do zdrowia. Tym razem to 
rozsądku doprowadził mnie Sautrus, kwartet, który w Trójmie-
ście zdobył z marszu chyba wszystko, co było do zdobycia – ile 

razy zdarza się, żeby zespół bez wsparcia marketingowego 
w swoim rodzinnym mieście zapełniał każdy klub? Nadmorska 
popularność Sautrus to nie przypadek, a nowy album „Antho-
ny Hill” tylko to potwierdzi. Cudowny, nieco psychodeliczny, 

a jednocześnie bardzo wciągający mariaż hardrockowych korzeni, 
stonerowego spojrzenia na muzykę i oryginalności (również, 

a być może przede wszystkim, na żywo), kapitalny, niepodrabial-
ny wokalista Weno Winter i smykałka do tworzenia naprawdę 
dobrych kompozycji to dla kwartetu recepta na sukces. Sautrus 
dla mnie są symbolem pełnej niezależności artystycznej, która 
owocuje naprawdę frapującymi nagraniami. „Anthony Hill” to 

pyszności dla wszystkich, którzy pasjonują się jakąkolwiek formą 
gitarowego grania – od Black Sabbath poczynając, na nowocze-

snej psychodeliczno-stonerowej scenie kończąc. 

  ENGLISH 
 

Sautrus – Anthony Hill
self-released

Whenever I feel I’ve had enough of rock music; whenever 
I happen to think that the Polish writer who posted on Facebook 

that rock has come to an end could be right; whenever I look 
more favourably on the Polish music magazine which hasn’t 

changed much since the 90s; one of young bands I follow does 
something really powerful that brings me back to life. This time 
it was Sautrus, a quartet, which has probably achieved what one 
can achieve in the Tricity – after all, how often does a band with 
no marketing support become such a crowd-puller in its home 
town? Sautrus’ popularity in Pomerania isn’t accidental, and its 
new album “Anthony Hill” will only prove that. It’s smashing, 

a bit psychedelic and gripping at the same time, fusion of a ston-
er perspective and originality (also, and perhaps primarily, when 

heard live), rooted in hard rock music. The band’s recipe for 
success is a brilliant, one-of-a-kind lead singer, Weno Winter, and 
a knack for writing really good compositions. To me, Sautrus is 

a symbol of total artistic independence, bearing fruit in the form 
of really intriguing records. “Anthony Hill” will delight those who 
are fascinated by any form of guitar playing – ranging from Black 

Sabbath to modern psychedelic and stoner bands. 

więcej na anywhere.pl

 44 
review

recenzje

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”. ZD
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CZEGO OCZY  
NIE WIDZĄ,  
CZYLI ZA KULISAMI  
ZESPOŁU MAZOWSZE

więcej na anywhere.pl

  ANNA NAZAROWICZ           MAT. PRASOWE

BALET, CHÓR I ORKIESTRA SYMFONICZNA – TO 
WŁAŚNIE ZESPÓŁ MAZOWSZE. EFEKTY ICH PRACY 
ZACHWYCAJĄ PUBLICZNOŚĆ NIEPRZERWANIE OD 
67 LAT. TO, CO JEDNAK WIDZIMY NA SCENIE, JEST 
JEDYNIE WIERZCHOŁKIEM GÓRY LODOWEJ. WIEDZIE 
NA NIĄ DŁUGA I NIEŁATWA DROGA. ABY KONCERT 
MÓGŁ SIĘ ODBYĆ NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE, 
KONIECZNE SĄ CODZIENNE PRÓBY, A TAKŻE PRACA 
CAŁEGO SZTABU LUDZI, BĘDĄCEGO ZAPLECZEM 
TECHNICZNYM. JAK WYGLĄDAJĄ KULISY JEDNEGO 
DNIA Z ŻYCIA ZESPOŁU MAZOWSZE?



eby się o tym przekonać, należy odwiedzić podwarszaw-
skie Otrębusy. To właśnie tutaj, pośrodku lasu, mieści się 
siedziba oraz Sala Widowiskowa Zespołu Mazowsze. Cisza, 

spokój i bliskość natury, czyli warunki, których można jedynie 
pozazdrościć. Również w Otrębusach znajduje się część miesz-
kalna, pozostająca do dyspozycji artystów. Bo jak sami mówią, 
przynależność do zespołu Mazowsze to coś więcej niż praca.  
To odrębny styl życia, który pochłania człowieka bez reszty.

Próby zaczynają się zazwyczaj o godzinie 10:00. W skład chóru, 
którego kierownikiem jest Mirosław Ziomek, wchodzi 39 osób, które 
swój dzień zaczynają od tzw. rozśpiewania. To zajęcia mające na celu 
przygotowanie aparatu mowy do pracy. Pod okiem kierownika chóru 
artyści wykonują ćwiczenia rozgrzewające struny głosowe oraz po-
budzające przeponę, aby następnie przejść do ćwiczeń oddechowych 
oraz poprawiających dykcję. W ciągu dnia wszyscy mają również 
indywidualne zajęcia z emisji głosu pod okiem pedagoga. Na tym 
jednak nie koniec, bowiem w następnej kolejności przychodzi czas 
na lekcje tańca klasycznego. Kto choć raz widział występ zespołu Ma-
zowsze, ten wie, że do zadań chóru na scenie, obok śpiewu, należy 
również taniec, podobnie jak tancerzy obowiązuje umiejętność śpie-
wu. Dzięki temu występy są znacznie bardziej widowiskowe. Jedynie 
orkiestra, licząca 37 osób, ma nieco więcej szczęścia: jest zwolniona 
zarówno z umiejętności śpiewania, jak również tańca.
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Grupa taneczna nie ma już tak łatwego życia. Próby są nie tylko 
bardziej wycieńczające fizycznie, ale również łatwiej w nich o kontu-
zję. Tancerze przez cały czas muszą być zatem w doskonałej formie. 
Pomóc im w tym mają zajęcia na siłowni znajdującej się na terenie 
ośrodka. W ciągłym pogotowiu pozostaje również fizjoterapeuta. Na 
zajęciach obowiązuje oryginalna, francuska terminologia rodem ze 
szkoły baletowej. Jej absolwentami jest tutaj zdecydowana większość 
zespołu. Poprzeczka jest zatem wysoko zawieszona, podobnie jak 
w przypadku chóru. Aby do niego przystąpić, pożądana jest umiejęt-
ność czytania nut i ukończona szkoła muzyczna, jeśli nie studia wo-
kalno-aktorskie. Historia zna jednak przypadki wybitnie utalentowanej 
młodzieży, która zostawała przyjęta w szeregi Mazowsza mimo braku 
ukończenia jednej z powyższych uczelni.

W przypadku tancerzy warunkiem pozostaje również wzrost. 
Powodem są kostiumy estradowe. Wioletta Milczuk, kierownik baletu, 
zdradziła nam, że raz uszyte służą przez wiele lat – ze względu na 
bardzo wysokie koszty produkcji związane z wykorzystaniem drogich 
materiałów (barwiona wełna) oraz haftów i zdobień. Nie bez znacze-
nia pozostaje również fakt, że jest bardzo mało warsztatów tkackich, 
będących w stanie je wyprodukować z uwzględnieniem oryginalnych, 
regionalnych splotów. Dlatego też kostiumy (a jest ich około 1500 sztuk) 
stanowią prawdziwy skarb, a o ich kondycję czule dbają dwie pracow-
nie krawieckie: damska i męska. Ich obecność bywa niezbędna również 
podczas koncertów, kiedy za kulisami szybko trzeba dokonać poprawki 
krawieckiej. O czystość strojów dba własna pralnia zespołu Mazowsze, 
znajdująca się w Otrębusach. Od lat pozostaje ona wierna tylko i wyłącz-
nie tradycyjnym metodom, jaką np. jest krochmalenie koszul za pomocą 
mąki ziemniaczanej. To dzięki niej koszule pozostają odporne na wszelkie 
zagniecenia, podczas koncertu wyglądając  świeżo.

Przy tak dużej liczbie ludzi oraz asortymentu wyruszenie w trasę to 
nie lada wyzwanie. Instrumenty, ubrania, buty oraz wszelkie niezbęd-
ne akcesoria podróżują w metalowych, ciężkich skrzyniach. W sumie 
dają one 20 ton bagażu. Aby go przetransportować wraz z całym 
zespołem ludzi, potrzebne są trzy autokary, jeden bus oraz jeden TIR. 
Tak, zespół Mazowsze to potężne przedsięwzięcie. Ale nie tylko.  

– To przede wszystkim Ambasador Polskiej Kultury – mówi dyrektor 
zespołu i dyrygent, Jacek Boniecki. Mazowsze to także nasz najwięk-
szy, artystyczny powód do dumy. 

...ZESPÓŁ MAZOWSZE TO 
POTĘŻNE PRZEDSIĘWZIĘCIE. 
ALE NIE TYLKO. – TO PRZEDE 
WSZYSTKIM AMBASADOR 
POLSKIEJ KULTURY.
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WHAT TAKES PLACE BEHIND THE CURTAIN, 
SECRETS OF MAZOWSZE BAND
Ballet, choir and a symphonic orchestra – the 
Mazowsze band. Their work impresses the audience 
for 67 years now. But what we see on stage is just 
a mountain peak. A long and difficult road leads 
there. For the concert to be on the highest level 
daily rehearsals are needed. And the work of 
a whole team, including technical support. What 
takes place behind the curtain during a typical day 
of the Mazowsze band? 

To find out you need to visit Otrębusy, located near Warsaw. Right here, 
in the middle of a forest, you will find the home and Concert Hall of 
Mazowsze band. Peace, quiet and nature are something to be jealous 
of. There is also accommodation available to artists in Otrębusy. As they 
say, being a part of the Mazowsze band is something more than just 
a profession. It is a different lifestyle that pulls a person in.

Rehearsals usually start at 10:00. The choir led by Mirosław Ziomek 
has 39 singers, who begin their day with a vocal warm-up. This should 
prepare the voice apparatus. With their leader the artists perform 
exercises warming up the vocal threads and the diaphragm to then 
perform breathing and enunciation exercises. Throughout the day artists 
also attend individual voice emission lessons with a specialised teacher. 
This is not all, later there are classical dance classes. Whoever has seen 
a Mazowsze band perform knows that the choir is not only singing but 
also dancing, similarly as dancers have to be able to sing. This makes 
the performance much more entertaining. Only the orchestra, which 
has 37 musicians, is a bit more lucky: it does not have to sing nor dance.

The dancers do not have it easy. Their rehearsals are not only physically 
challenging but it is easy to suffer an injury during them. And so the danc-
ers have to be always in top form. They can uphold it through exercising 
in the complex’s gym. There is also a physiotherapist at hand. During the 
rehearsal original French terminology is used, like in a ballet school, which 
most dancers in the group are graduates of. The bar is set high, similarly as 
with choir. To join it you have to know how to read notes and finish music 
school, if not have a degree in vocal-acting. But there are stories of incredi-
bly talented young people being accepted into the Mazowsze band, despite 
not finishing any of the aforementioned schools.

Dancers also have to have a certain height. The reason for this are the 
sizes of costumes. Wioletta Milczuk, ballet director, told us that once they 
are created they serve for many years, due to the high production costs 
when using expensive materials (dyed wool), embroiders and decorations. 
This is also influenced by the fact that there are not many looms that can 
produce them with original, regional weaves. And so the costumes (and 
there are about 1500 of them) are a real treasure and are cared for by two 
sewing workshops: male and female. They are also needed during concerts, 
when a quick costume fix needs to take place off stage. They are washed 
in a private Mazowsze band laundry in Otrębusy. For many years it is using 
only traditional methods, such as using potato flour to starch shirts. Thanks 
to this they stay crisp and fresh throughout the whole concert.

With such large numbers of people and belongings going on a tour 
is a big challenge. Instruments, clothing, shoes and all necessary 
accessories travel in heavy, metal boxes. They form a total of 20 tons 
of luggage. To transport it with the whole group three coaches, one 
bus and one truck are needed. Yes, the Mazowsze band is a huge 
undertaking. But not just that. “It is first and foremost an Ambassador 
of Polish Culture”, says Jacek Boniecki, band director and conductor. 
Mazowsze is also our biggest artistic source of pride. 
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idżama Porno, Ørganek, Jelonek, Kabanos i Corruption 
to pierwsze ogłoszone zespoły, które pojawią się na 
tegorocznym Cieszanów Rock Festiwalu. Organizatorzy 

uruchomili także nabór do muzycznych przeglądów, jakie odbędą 
się podczas imprezy.

Po raz pierwszy na cieszanowskiej scenie wystąpi zespół 
Ørganek. Ta formacja z Tomaszem Organkiem na czele, słynie 
ze swobodnego żonglowania odległymi stylistykami jak punk 
czy country i przebojem wdarła się do polskiego rockowego 
mainstreamu, z miejsca zdobywając status niekwestionowa-
nych gwiazd. Muzycy, podczas mrocznych i nieskrępowanych 
koncertów, swobodnie cytują gatunki, konwencje i klisze, które 
zbudowały muzykę XX wieku, ale też i całą zachodnią popkulturę, 
z której ona wyrasta. 
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BYLE DO SIERPNIA!

więcej na anywhere.pl

„BYLE DO SIERPNIA!” – WOŁAJĄ 
ORGANIZATORZY CIESZANÓW ROCK 
FESTIWAL I OGŁASZAJĄ PIERWSZYCH 
ARTYSTÓW NADCHODZĄCEJ EDYCJI. 
JEDNA Z NAJPOPULARNIEJSZYCH 
IMPREZ ROCKOWYCH W POLSCE 
ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH 17-20 SIERPNIA 
W CIESZANOWIE NA PODKARPACIU.
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Podczas 8 edycji CRF nie zabraknie również specjalnych kon-
certów, podczas których zespoły wykonają w całości swój jeden 
kultowy album. Jednym z nich będzie występ Pidżamy Porno, 
która po raz pierwszy wykona w całości wydaną w 1997 roku 
płytę „Złodzieje zapalniczek” z okazji jej 20-lecia.

– „Złodzieje zapalniczek” to płyta pełna paradoksów – opowiada 
Krzysztof „Grabaż” Grabowski, lider Pidżamy Porno. – Powstawała 
po pięcioletniej nieobecności Pidżamy na scenach i miała być pierw-
szym oficjalnym albumem zespołu. Patrząc na ten album z dzisiej-
szej perspektywy, pamiętam niemal nieograniczoną liczbę utworów, 
którą mieliśmy wtedy do dyspozycji oraz album, który mógł 
pomieścić ledwie dwanaście z nich. Najważniejsze na „Złodziejach” 
są piosenki, o których można powiedzieć, że były premierowe: 

„Ezoteryczny Poznań”, „Stąpając po niepewnym gruncie”, „28 (One 
Love)”, „Bal u Senatora ‚93”, „Xero z kota”... Te utwory ciągnęły ten 
album i do dziś są żelaznymi punktami na każdym niemal koncercie 
Pidżamy. Sam album, podobnie jak większość płyt Pidżamy Porno, 
nie zanotował oszałamiających wyników w sprzedaży. Nagrywany 
był w najgorszym możliwym dla zespołu momencie – kiedy kapela 
praktycznie nie istniała, groszem nie śmierdziała i nie było zbyt 
wielu chętnych, by ją na koncerty zapraszać – wspomina „Grabaż”.

O mocne brzmienia zadbają stonermetalowcy z zespołu Cor-
ruption oraz widowiskowy Jelonek, skrzypek znany z heavyme-
talowego Huntera, który w swoim solowym materiale łączy ze 
sobą metal z muzyką poważną. W programie festiwalu pojawi 
się także rock z przymrużeniem oka, czyli grupa Kabanos, cie-
sząca się popularnością na polskiej scenie od lat. 

Ruszył również nabór do corocznego Przeglądu CRF 2017. 
W tym roku zostaną zorganizowane trzy odrębne konkursy na 
Scenie Alternatywnej w amfiteatrze na terenie imprezy – podkar-
packi, ogólnopolski i międzynarodowy. Finaliści poszczególnych 
konkursów Przeglądu zostaną wyłonieni podczas jednoeta-
powych eliminacji (finały podczas festiwalu). Finały trzech 
konkursów Przeglądu odbędą się 18, 19 i 20 sierpnia w amfi-
teatrze Przygranicznego Centrum Kultury i Sportu „Wędrowiec” 
w Cieszanowie.

Więcej informacji na temat festiwalu pojawiać się będzie 
systematycznie na stronie imprezy www.cieszanowrockfestiwal.
pl oraz na www.facebook.com/cieszanowrockfestiwal. W sprze-
daży są już karnety na festiwal. Można je zakupić poprzez stronę 
www.eventim.pl oraz w stacjonarnych punktach sprzedaży 
Eventimu. Anywhere.pl jest patronem medialnym imprezy. 

  ENGLISH 

UNTIL AUGUST!
“Until August!”, call organisers of Cieszanów 
Rock Festival and announce the first artists of 
the upcoming event. One of the most popular 
rock festivals in Poland will take place between 
17-20 August in Cieszanów, Podkarpackie 
Province. 

Pidżama Porno, Ørganek, Jelonek, Kabanos and Corruption are 
first bands announced to appear on this year’s Cieszanów Rock 
Festival. Organisers also opened the castings for band competi-
tions that will take place during the event.

It will be Ørganek’s first performance on Cieszanów’s stage. This 
band, led by Tomasz Organek, is known for its ability to juggle distant 
genres such as punk or country and tore its way to the Polish rock 
mainstream with a hit, obtaining celebrity status instantly. During 
their unlimited and dark concerts musicians naturally quote genres, 
conventions and patterns which built the music of the 20th Century as 
well as the whole of Western pop culture which took root from it.

During the 8th CRF there will be a multitude of special concerts, 
during which bands will perform an entirety of one of their cult 
albums. One such concert will be given by Pidżama Porno, who will 
perform their whole album Złodzieje zapalniczek, which was released 
in 1997, to celebrate its 20th jubilee.

“Złodzieje zapalniczek is an album full of paradoxes”, says Krzysztof 
‘Grabaż’ Grabowski, lead of Pidżama Porno. “It was created after Pidżama 
Porno’s five year long disappearance from stage and was supposed to 
be the band’s first official album. Looking back at this album I remember 
an almost unlimited number of songs which we had and an album that 
could fit only twelve of them. Most important songs on Złodzieje are 
those that were then first releases: Ezoteryczny Poznań, Stąpając po nie-
pewnym gruncie, 28 (One Love), Bal u Senatora ’93, Xero z kota… These 
songs were what made the album and are, until this day, a given on any 
Pidżama concert. The album itself (like most Pidżama Porno albums) did 
not note incredible sales. It was recorded in the worst possible moment – 
when the band practically did not exist, had no income and no-one really 
wanted to invite it to give concerts”, remembers ‘Grabaż’.

Stoner-metal band Corruption and the spectacular Jelonek, violin 
player from the renowned heavy-metal band Hunter, who merges 
metal with classical music in his performance, will bring some heavy 
music to the table. There will be also a performance by the Kabanos 
band, which treats rock loosely and in the last few years has been 
growing in popularity in Poland.

The casting for the yearly Przegląd CRF 2017 competition has also 
opened. This year there will be three separate competitions on the 
Alternative Scene in the amphitheatre on festival grounds: one for 
Podkarpacie, one national one and one international. Finalists of the 
competition will be announced during one-stage eliminations (finals 
will take place during the festival). Last stages of the competitions will 
take place on the 18th, 19th and 20th of August, in the amphitheatre of 
Przygraniczne Centrum Kultury i Sportu ‘Wędrowiec’ in Cieszanów.

More information will be made available on the event’s website: 
www.cieszanowrockfestiwal.pl and www.facebook.com/cieszanow-
rockfestiwal . Festival passes available for sale at: www.eventim.pl 
and in sales points. ZD
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Edyta Żemła 
„Zdradzeni”
wyd. Czerwone i Czarne, Warszawa 2017

„Antoni Macierewicz to wytrawny gracz. Kolejne posunięcia rozgrywa 
na zimno. Jest pragmatyczny i cyniczny. Działa jak generał radzieckiej 
armii” – pisze Edyta Żemła w „Zdradzonych”, dokumentalnej książce, 
którą czyta się jak najlepszą sensację. Jej treścią są losy polskiego 
plutonu szturmowego Delta, oskarżonego w 2007 roku o ostrzelanie 
z moździerzy afgańskiej wioski Nangar Khel, co spowodowało śmierć 
sześciorga osób. Szturmanom z Delty – aresztowanym po powrocie 
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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”.

czytanie według saramonowicza
reading according to saramonowicz

do kraju – postawiono zarzut zbrodni wojennej. Procesy ciągnęły się 
przez lata; ostatecznie w 2015 roku sąd uznał, że żołnierze nie są 
winni zbrodni wojennej, choć przypisał im odpowiedzialność za wyko-
nanie rozkazu niezgodnie z jego treścią.

Dlaczego jednak wspominam Antoniego Macierewicza? Bo 
generał Waldemar Skrzypczak, dowódca polskich Wojsk Lądowych 
w latach 2006-09, uważa, że nieszczęśliwy wypadek z Nangar 
Khel – który wydarzył się niemal dokładnie w momencie, kiedy PiS 
tracił władzę na rzecz PO – posłużył Macierewiczowi do podrzucenia 
nowemu rządowi kukułczego jaja. „Ten facet i jego pretorianie zrobili 
wiele krzywdy wojsku polskiemu – mówił o Macierewiczu generał 
Skrzypczak. – On wymyślił Nangar Khel. Jego ludzie, na jego pole-
cenie, stworzyli scenariusz, z którego wynikało, że siedmiu naszych 
żołnierzy miało dokonać zbrodni. Przez lata Antek marzył, żeby 
oskarżyć tych chłopaków.”

I właśnie mechanizm tych planów Macierewicza (w 2007 roku 
szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego) i jego – jak się wyraził 
generał Skrzypczak – pretorianów wydaje się w książce Edyty Żemły 
najciekawszy. Zwłaszcza dziś, kiedy widzimy, że coraz dziwniejsze 
i coraz trudniejsze do wytłumaczenia działania Antoniego Macierewi-
cza względem polskiej armii, zyskują tylko na intensywności. 

  ENGLISH  

MACIEREWICZ AND NANGAR KHEL
‘Antoni Macierewicz is an excellent player. He calculates his every 
move. He’s pragmatic and cynical. He acts like a general of the Soviet 
Army,’ describes Edyta Żemła in ‘Zdradzeni’, a documentary book grip-
ping like a thriller. The book depicts the story of Polish shock troops 
‘Delta’, accused of firing mortars on the Afghan village of Nangar Khel, 
which led to the death of six people. The Delta soldiers – arrested 
after their return to Poland – were charged with a war crime. Their 
lawsuits lasted years; eventually, in 2015, the court decided to acquit 
them of the war crime, but it found them guilty of carrying out an 
order in a way inconsistent with its content.

But why am I mentioning Antoni Macierewicz? Because general 
Waldemar Skrzypczak, the Commander of Polish Land Forces in 2006–
2009, believes that the unfortunate accident in Nangar Khel – which 
happened right when the Law and Justice party was losing its power to 
the Civic Platform party – was used by Macierewicz to leave the new 
government holding the bag. ‘This guy and his praetorians did much 
harm to the Polish Army,’ said general Skrzypczak about Macierewicz. 

‘Nangar Khel was his idea. His people, following his orders, created 
a scenario which assumed that seven Polish soldiers would commit 
a crime. Antek dreamed of charging these guys with it for years.’

And the mechanism of plans of Antoni Macierewicz (who was in 
charge of the Military Counterintelligence Service in 2007) and his – as 
general Skrzypczak calls them – praetorians seems to be the most inter-
esting part in Edyta Żemła’s book. Especially today, when we see Antoni 
Macierewicz’s actions concerning the Polish Army, which are more and 
more strange and difficult to explain, intensifying day by day. ZD
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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.

„ELLE”  
reż. Paul Verhoeven

I suppose. In Europe, however, everything is 
permitted. The film even opens with a brutal 
rape scene, after which we guess that to 
the heroine, it was as painful as pleasant. 
She doesn’t shop the rapist to the police, 
and she pursues him not to punish him, but 
attempts to take as much advantage of the 
erotic relationship as possible. The heroine 
of “Elle” is a kind of bizarre anti-Job: the more 
her world is falling apart, the gladder she 
seems. A daughter of a serial killer, a corpo-
rate bitch supervising computer programmers 
working on a bloody computer game, hurts 
her closest friends and family in cold blood 
as if it was the only way to exert power (one 
of such wounds turns out to be fatal for her 
mother). She finds particular pleasure in 
tormenting her ex-husband – for example, 
by damaging his bumper while parking or 
spraying him in the eyes with pepper spray, 
allegedly by accident. The problem of the 
heroine with her mysterious lover – the rapist 

– is the fact that she’s a sadist too. So we’re 
not dealing with a classical S/M relation, but 
rather with a S/S conflict and a constant fight 
for domination. It must end in a tragedy, but 
in the field of spectacular endings of erotic 
thrillers, Verhoeven is an experienced player. 
It’d be difficult to guess that the director is 
almost eighty – the Dutchman made the film 
with a youthful zest, like in the good old days 
before the “Basic Instinct”. Playing with fire 
and going off the rails, the director ends up 
like the heroine during her car accident – hits 
straight between the trees and only comes 
close to a disaster. What we get is a bundle 
of toxic relationships and sexual polygons, all 
that tinged with eloquent act. 

ona też jest sadystką – nie mamy tu więc do 
czynienia z klasyczną relacją S/M, a raczej 
z konfliktem S/S w którym trwa nieustanna 
walka o dominację. To się oczywiście musi 
skończyć tragicznie, ale Verhoeven akurat 
w dziedzinie efektownych zwieńczeń erotycz-
nych thrillerów jest doświadczonym zawod-
nikiem. Trudno w reżyserze rozpoznać twórcę 
dobiegającego osiemdziesiątki – Holender 
zrobił film z młodzieńczą swadą jak za daw-
nych, dobrych lat sprzed „Nagiego instynktu”. 
Ryzykuje nadmiarem i jedzie po bandzie, ale 
ostatecznie nawet kiedy poza nią wypada, 
kończy jak bohaterka podczas wypadku sa-
mochodowego – wbija się dokładnie między 
drzewa i tylko ociera o katastrofę. Oglądamy 
prawdziwy katalog toksycznych związków 
i seksualnych wielokątów, a wszystko to 
przyprawione inteligentną zgrywą. 

  ENGLISH 

“ELLE”
directed by Paul Verhoeven 
She is strong. She is beautiful. She doesn’t 
get old. Isabelle Huppert, one of the greatest 
actresses of the contemporary cinema, the 
master of suffering on the screen, has just 
played probably the best role in her career. 
And it was a close shave. Paul Verhoeven 
insisted that “Elle” should be made in Holly-
wood, but either actresses were afraid of the 
role, or producers retreated. Had he managed 
to cast Nicole Kidman, the film wouldn’t 
even come close to its present greatness, 

na jest silna. Ona jest piękna. Ona 
się nie starzeje. Isabelle Huppert, 
jedna z największych aktorek 

współczesnego kina, mistrzyni ekranowego 
cierpienia, właśnie zagrała może najlepszą 
rolę w swojej karierze. A było niebezpiecznie 
blisko ciężkiej wtopy. Paul Verhoeven upierał 
się, by „Elle” zrobić w Hollywood, ale albo 
aktorki bały się roli, albo producenci wycofy-
wali rakiem. Gdyby udało się pozyskać do tej 
opowieści Nicole Kidman, mniemam, że film 
nawet nie otarłby się o wielkość. Tymczasem 
w Europie wszystko wolno, nawet zacząć film 
od sceny brutalnego gwałtu, po której od 
razu zaczynamy się domyślać, że bohaterce 
sprawił tyleż przykrości, co przyjemności. 
Nie donosi na gwałciciela na policję, a jego 
intensywne poszukiwania służą nie tyle 
wymierzeniu kary, co próbie wyciśnięcia 
z tej erotycznej relacji jak najwięcej korzyści. 
Bohaterka „Elle” jest jakimś dziwacznym 
anty-Hiobem: im więcej się w jej życiu wali, 
tym zdaje się być bardziej zadowolona. Córka 
seryjnego mordercy, korposuka nadzorująca 
programistów, pracujących nad krwawą grą 
komputerową, z zimną krwią rani bliskie 
sobie osoby, jakby to był jedyny sposób na 
sprawowanie władzy (jedna z takich ran oka-
że się śmiertelna dla matki). Ze szczególnym 
upodobaniem dręczy swojego eksmałżon-
ka – a to z premedytacją rozwali mu zderzak 
podczas parkowania, a to niby przypadkiem 
tryśnie gazem pieprzowym w oczy. Problem 
głównej bohaterki z jej tajemniczym ko-
chankiem – gwałcicielem polega na tym, że 
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PRZEDSTAWIĆ W SKRÓCIE MAGDALENĘ ZAWADZKĄ JEST NIEMOŻLIWE. 
AKTORKA LEGENDA! ZAGRAŁA NIEZLICZONĄ ILOŚĆ RÓL U NAJWAŻNIEJSZYCH 
POLSKICH REŻYSERÓW TEATRALNYCH I FILMOWYCH. ŻONA GUSTAWA 
HOLOUBKA I DLATEGO TEŻ „PANI DYREKTOROWA” W DWÓCH 
WARSZAWSKICH TEATRACH. NAS ZABIERA W PODRÓŻ PO SWOIM ŻYCIU.

  JACEK GÓRECKI     GRZEGORZ GOŁĘBIOWSKI

Nawiązując do tytułu pani 
najnowszej książki, czy po tylu latach 
doświadczeni aktorstwo to wciąż 
podróż na szczęśliwe wyspy?
Tak, ta podróż wciąż trwa i jest coraz bardziej 
interesująca. Dziś z perspektywy czasu wiem, 
że na początku nie wiedziałam gdzie mnie 
zawiedzie. Oczywiście marzyłam, żeby być 
aktorką, później realizowałam się w tym za-
wodzie. Ale dopiero dzisiaj wiem, jak bardzo 
to wszystko pomogło mi w życiu. Nie chodzi 
oczywiście o to, że pracuję, zarabiam, spoty-
kam się z ważnymi, ciekawymi ludźmi i mam 
do czynienia z wielką sztuką. To są wszystko 
plusy, lecz najważniejsze dla mnie jest to, że 
ten zawód pomaga mi uciec, podróżować 

gdzieś dalej niż zwykła, szara codzienność. 
Dla mnie podróż w świat sztuki jest azylem. 
Szczęśliwą wyspą.

Bez narażania się na niebezpieczeństwo?
Ta ucieczka jest tylko wtedy bezpieczna, kiedy 
ma się gdzie uciec, kiedy dostaje się propozy-
cje. To wcale nie jest takie oczywiste. Wiele 
osób co roku kończy studia i w tym zawodzie 
nie dostaje szansy. Z mojego rocznika została 
niewielka garstka na scenie. Właściwie może 
trzy osoby... Dlatego tak doceniam to, że wciąż 
gram. Teraz pracuję nad nowym spektaklem 
i właściwie nie mam wolnego czasu. Ale przez 
to ta podróż wciąż trwa, a zrodziła się z nało-
gowo czytanych w dzieciństwie książek.
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To zupełnie inaczej niż dzisiaj młodzież...
Dzisiaj wszystkich pochłania Internet. To mnie przeraża. Jako dziecko 
miałam ograniczoną ilość zabawek. Miałam lalkę masową, którą 
nazwałam Wojtek, klocki, książki, niewielkiego misia pluszowego 
i lalkę wypchaną trocinami z porcelanową twarzą o imieniu Rachela. 
To wszystko. Takie były czasy, że bawiliśmy się pokrywką od garnka 
i tłuczkiem do kartofli. Ale to nauczyło nas kreatywności, myślenia, 
radzenia sobie. Ja nie znałam pojęcia nudy. Zresztą nikt wtedy nie znał, 
ciągle się coś wymyślało. A wie pan, jakie jest moje ulubione powie-
dzenie? Mniej znaczy więcej... I tego się nauczyłam w życiu. A teraz 
jest taka podaż, że właściwie nie wiadomo, co kupić dziecku z tego 
nadmiaru. Dlatego uważam, że miałam szczęśliwe dzieciństwo, ponie-
waż miałam marzenia, których się nie dało wówczas spełnić z braku 
pieniędzy. Ale ja żyłam tymi marzeniami. Moi rodzice byli inteligencją 
pracującą, czyli w mózgu bardzo dużo, pensyjka bardzo mała. 

Pierwsze starcie z aktorstwem było dla pani rozczarowaniem.
Miałam może jedenaście lat. Mieszkaliśmy z rodzicami w Szczecinie. 
Na scenie w teatrze odbywała się wielka gala. Mój tato, który był jej 
organizatorem poprosił mnie, żebym na zakończenie weszła na scenę 
i wręczyła kwiaty. Tylko, że jak znalazłam się na scenie, to zrozu-
miałam, że to wszystko co z daleka dla widza jest takie fascynujące, 
z bliska okazuje się sztuczne, nieprawdziwe. Zawiodłam się. W tej 
samej chwili zrozumiałam coś, czego jako  mała dziewczynka nie 
wiedziałam, że ten świat jest wykreowany sztucznie, ale wykreowany. 
Teatr nie jest życiową prawdą, teatr jest wykreowaną prawdą.

W najnowszej książce wyznaje pani, że jest uzależniona od 
czystości i porządku. Czy aktorstwo pozwala na czystość 
w życiu?
To interesujące pytanie. Czystość w tym zawodzie polega na tym, 
żeby nie wprowadzać aktorstwa do życia, bo grozi to kabotyństwem. 
Ktoś by powiedział: po co się męczysz, może powinnaś siedzieć 
w domu i czytać książki albo oglądać telewizję. A ja zasuwam od rana 
do wieczora. Ale coś za coś. Na szczęście aktorstwo wciąż mnie zaska-
kuje. Zaczęłam próby do nowego spektaklu i wiem, że ta nowa rola 
będzie trudna do zagrania, ale to mnie nie zniechęca, tylko prowokuje 
do myślenia. I tak było ze mną zawsze.

Kiedy czytam wszystkie pani wspominkowe książki, odnoszę 
wrażenie, że śmiało mogłaby pani podpisać się pod tekstem 
piosenki Niczego nie żałuję...
Tak jak śpiewała Edith Piaf! Niczego nie żałuję! Oczywiście takie 

etapy w życiu jak śmierć moich bliskich czy stan wojenny bardzo 
mocno przeżyłam. I nie chciałbym do tego wracać. Ten straszny 
czas niepokoju był apokalipsą. Ale czasy przed stanem wojennym 
były bardzo dobre dla sztuki. Władza PRL-owska kulturę traktowała 
z szacunkiem i nawet na nią się snobowała. Polska szkoła plakatu, 
teatr, telewizja, muzyka, estrada, kino, kwitły, bo władza nie żało-
wała na to pieniędzy. W samym Teatrze Telewizji zagrałam ponad 
siedemdziesiąt dużych, ważnych ról i co tydzień widzowie czekali na 
poniedziałkową premierę. Dzisiaj Teatr Telewizji nie odgrywa już tak 
istotnej roli, bo tworzony jest sporadycznie.

Mimo wszystko trzeba było pamiętać, że nad sztuką ktoś 
jeszcze stał i patrzył nam, twórcom na ręce. 
Zakazy cenzury wyzwalały twórczą inwencję w inteligentnym 
przemycaniu aluzji i skojarzeń.  Znowu ta kreatywność i moje 
motto na całe życie: mniej znaczy więcej... Widzowie byli bardzo 
wyczuleni i często doszukiwali się podtekstów w czymś, co na-
wet nie było naszym zamiarem. Sztuka była wtedy przekaźnikiem 
prawdy i często jednym łącznikiem ze światem o jakim marzyli. 
Dlatego kontakt z nią był tak ważny. Zresztą i dziś powinna mieć 
takie zadanie.

Dzisiaj wyciąga się z teatru spektakle, które w mediach 
ogłasza się jako kontrowersyjne, obrazoburcze, dziwi 
się, przeklina dzisiejszą sztukę... ale takie rzeczy zawsze 
powstawały w teatrze. Zygmunt Hübner, Andrzej Wajda, 
Konrad Swinarski i inni.  Albo Jerzy Jarocki, który w latach 80. 
wystawił w warszawskiej katedrze Mord w Katedrze Eliota 
z Gustawem Holoubkiem.
Jerzy Jarocki świadomie zdecydował się na tekst Eliota i tak samo 
postępowali ci najwybitniejsi reżyserzy, o których pan wspomina. 
Wiedzieli dokładnie, co wpisze się w obecny stan rzeczywistości. 
Mord w katedrze zagrano tylko sześć razy. Ludzie przychodzili po 
spektaklu do garderoby i pytali, czy to jest na pewno tylko Eliot, czy 
przypadkiem nic nie zostało dopisane. Dziś bardzo często oglądam 
spektakle teatralne i dziwie się, że na przykład z Hamleta zostaje 
tylko parę fragmentów, a reszta sztuki napisana jest po swojemu 
przez „twórczego reżysera”. I nagle okazuje się, że Szekspir miał tak 
niewiele do powiedzenia.

Czuliście, że rodzi się coś niemal historycznego?
My robiliśmy swoje, tak jak napisał Wojciech Młynarski. To publiczność 
najlepiej oceniała czy to co robimy ma sens. Nikt z nas nie planował 

ZAKAZY CENZURALNE WYWOŁYWAŁY W NAS, TWÓRCACH, 
WIĘKSZY POZIOM SATYRY, DOWCIPU CZY MYŚLENIA. 
ZNOWU TA KREATYWNOŚĆ JAK W DZIECIŃSTWIE I HASŁO: 
MNIEJ ZNACZY WIĘCEJ...
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sukcesu, chociaż o tym marzyliśmy i tego, że rzucimy widzów na 
kolana. Uczciwie i rzetelnie pracowaliśmy. Tak wyglądał kiedyś teatr, 
film czy telewizja. 

A gdybyśmy w tych wszystkich podróżach prześledzili pani 
różne role i znaleźli tę najtrudniejszą?
Trudno odpowiedzieć na to pytanie, bo zagrałam ich wiele. Ale chyba 
najtrudniejszymi były dwie diametralnie różniące się od siebie. Pierw-
sza to wyreżyserowana przez Ludwika René w Teatrze Dramatycznym 
Iwona, księżniczka Burgunda. Moja Iwona to dziewczyna skazana 
na zagładę przez otoczenie tylko dlatego, że była inna niż wszyscy. 
Natomiast druga, Lady Makbet w Teatrze Telewizji, wyreżyserowa-
na przez Andrzeja Wajdę, to okrutna i zbrodnicza kobieta, która nie 
wytrzymując konsekwencji swoich czynów, popada w obłęd. Ale żeby 
było zabawnie, uważam, że najtrudniejszą rolą była dla mnie rola 

„dyrektorowej”. Śmiałam się, że przeze mnie mąż Gustaw Holoubek 
musi stale pić wódkę, żeby załatwiać mi role, a ja męczę się od rana 
do wieczora, donosząc jemu na koleżanki i kolegów z teatru. Mąż zo-
stał dyrektorem Teatru Dramatycznego, a później Ateneum, w których 
ja już wcześniej pracowałam. Oba zespoły teatralne zabiegały o to, 
żeby Gustaw Holoubek nimi kierował. A ja zawsze robiłam swoje, na 
szczęście pod opieką znakomitych twórców.

Tęskni pani za tamtymi czasami w teatrze?
Tęsknię za minioną atmosferą, która się już ulotniła, ponieważ 
wszyscy się gdzieś spieszą. Dawniej po skończonym spektaklu jeszcze 
chociaż przez chwilę zostawało się w teatrze, żeby pogadać ze sobą 
i odreagować przedstawienie. Dziś zaraz po opadnięciu kurtyny wszy-
scy pędzą do swoich spraw. Ale są inne czasy i widocznie nie może 
być tak, jak było kiedyś. Wszystko się zmienia, dlatego nie narzekam, 
bo wciąż jestem szczęśliwa, że moim azylem jest aktorstwo.

To gdzie planuje pani następną podróż, na jakie szczęśliwe 
wyspy?
Będzie to podróż do Włoch, żeby zobaczyć spektakl w La Scali, gdzie 
śpiewała kiedyś moja ciocia-babcia Stani Zawadzka. Była wielką opero-
wą śpiewaczką. Niestety dziś już nikt jej nie pamięta, nawet może nie 
wie, że istniała. A przecież była na liście stałych członków La Scali. Ona 
i Jan Kiepura, jedyni Polacy. Już nie mogę doczekać się tej podróży. 

  ENGLISH  

LESS IS MORE
It’s impossible to introduce Magdalena Zawadzka in 
short. She’s a legendary actress! She has performed 
in countless plays and films for the most important 
Polish theatre and film directors, and the most 
difficult role, as she herself admits, was Lady 
Macbeth in Andrzej Wajda’s work. Wife of Gustaw 
Holoubek and hence “Mrs. Director” in two theatres 
in Warsaw. Now she is taking us on a journey 
through her life.

Referring to the title of your most recent book, is acting still 
a journey to happy islands, even after all those years?
Yes, this journey continues and is more and more interesting. Today, 
from the perspective of time, I know that I didn’t appreciate what 
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I had managed to achieve in this profession. Of course, I had dreamt 
of being an actress, and then I realized myself in this profession. But 
only today do I realize how much it has helped me in my life. Of 
course, I’m not talking just about working, earning money, meeting 
important and interesting people and communing with great art. 
These are all big assets, but what is most important for me is that 
this profession helps me run away, travel somewhere beyond our 
everyday grey reality. For me, travelling into the world of art is a kind 
of haven. A happy island.

Without exposing yourself to any danger?
This escape is safe only when you have a place to escape to, when 
you get offers. It’s not so obvious. Many people graduate from differ-
ent acting schools every year and don’t get a chance in this profession. 
From my year, only a handful of people remained on stage. In fact, 
maybe three people… That’s why I appreciate the fact that I keep 
on acting. I’m currently working on a new performance and I have 
virtually no free time on my hands. But because of it, the journey con-
tinues, and it has started ever since my childhood, when I devoured 
one book after another.

Unlike today’s teenagers…
Today, everyone is absorbed in the Internet. It terrifies me. When 
I was a child, I had a limited number of toys. I had a doll that I called 
Wojtek, blocks, books, a small teddy bear and a doll called Rachela 
that was stuffed with sawdust and had a porcelain face. That was all. 
Those were the times when we could play just with a pot lid or a pes-
tle for potatoes. But it taught us creativity, thinking, managing on our 
own. I didn’t know what boredom meant. Nobody did, we always 
thought something up. And do you know what my favourite adage 
is? Less is more… And that’s what I learned in life. Today there is such 
abundance of everything that you’re spoiled for choice and don’t even 
know what to buy for your child anymore. That’s why I think that I had 
a happy childhood, because I had dreams that couldn’t come true be-
cause of lack of money. I lived on those dreams. My parents were the 
working intelligentsia, so they had vast knowledge and small salary.

WSZYSTKO SIĘ ZMIENIA, 
DLATEGO NIE CHCĘ 
NARZEKAĆ, BO MAM 
WCIĄŻ TĘ PRZYJEMNOŚĆ 
BYCIA W TYM AZYLU, 
JAKIM JEST AKTORSTWO.
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with Gustaw Holoubek, it gave rise to scandal.
Jerzy Jarocki consciously decided on this and not any other text; 
besides, all those most accomplished people you’ve just mentioned 
worked in this way. They knew perfectly well what would fit into the 
current state of affairs. “Murder in the Cathedral” was performed only 
six times. After the play, people would come to the dressing room 
and ask whether it was really Eliot’s play or whether something had 
been added to it. Nowadays I watch spectacles and I’m confused that 
there’s only some fragments left of “Hamlet,” and the rest is written 
by a “creative director”. And suddenly you get to know that Shake-
speare had so little to say.

Did you feel that something almost historic was coming to life?
We were simply doing our job, as Wojciech Młynarski wrote. It was 
the audience that assessed whether our work was important or not. 
No one planned a success, even though we dreamed about it. We 
worked honestly and humbly. That’s how all theatre, cinema and 
television used to function.

And if we were to trace your roles in all those journeys and 
find this most difficult one?
It’s hard to tell because I played so many of them. But the most chal-
lenging roles were probably the two diametrically different ones. The 
first one is “Iwona, księżniczka Burgunda” directed by Ludwik René 
in Dramatical Theatre in Warsaw. My Iwona was a girl condemned 
to destruction not only because she was different from the rest. The 
second role, “Lady Macbeth”, directed by Andrzej Wajda for “Teatr 
Telewizji”. She was a cruel and maleficent woman who doesn’t cope 
with consequences of her acts and goes mad. But to make things 
funnier, I think the most difficult role was the role of “Mrs. Director”. 
I laughed that my husband Gustaw Holoubek had to drink vodka be-
cause he constantly had to look for roles for me and I was struggling 
day and night denouncing my collegues. My husband became the 
director of Dramatical Theatre in Warsaw, then “Ateneum” theatre, 
both of which I’ve already worked in. Both teams wanted Holoubek 
to be their boss. And I’ve always done my job, fortunatelly under 
magnificent creators’ supervision. 

Do you miss those times at the theatre?
I miss the bygone atmosphere that evaporated a long time ago, be-
cause everyone is constantly in a hurry. In the past, when we finished 
a play, we would sit with the entire team in the dressing room just for 
a while to talk and shake off the stress. Today everyone immediately 
goes back to their worlds. But now we live in different times, and 
apparently it can’t be the way it used to be. Everything changes, so 
I don’t complain, because I still have the pleasure of being in the 
haven of acting.

So where are you planning to go on your next journey, to what 
kind of happy islands?
It will be a trip to Italy, to see a performance in La Scala, where my 

“grand aunt”, Stania Zawadzka, once sang. She was a great soprano. 
Unfortunately, no one remembers her anymore, or maybe no one even 
knows that she existed. But she was on the list of regular members of 
La Scala. She and Jan Kiepura, the only Poles. I can’t wait for this trip. 

Your first encounter with acting let you down.
I was maybe eleven years old. My parents and I lived in Szczecin. 
There was a huge gala held in the theatre, and my dad, who was the 
organiser, asked me to go onto the stage and give flowers at the clos-
ing. But when I appeared on the stage, I understood that everything 
that a viewer saw from afar and that seemed fascinating was in fact 
artificial and unreal when looked at close-up. I was disappointed. But 
today I know something that this little girl didn’t – that this world is 
created artificially, but still created. The theatre isn’t a truth about life, 
it’s a created truth.

In your newest book, you admit to being addicted to 
cleanliness and order. Does acting allow for cleanliness in life?
It’s an interesting question. Cleanliness in this job consists of not 
transmitting acting to the real life or else you’ll risk buffoonery. One 
might say: why are you bothering? Sit back, relax, read books or 
watch TV. 

But what I do is keep my nose to the grindstone from dawn to 
dusk. Everything has its price though. Fortunately, this profession 
still surprises me. Recently, I’ve began rehearsals for a new play and 
I already know that this role will be tough, but it doesn’t discourage 
me, it drives me on. I was always like that.

When I read all your memoirs, I am under the impression that 
you could subscribe to the lyrics of “Non, je ne regrette rien.”
Just like Édith Piaf’s sang! I regret nothing! Of course, I’ve experienced 
hard periods in life such as deaths of my relatives or the imposition 
of martial law. And I’d prefer not to go back to it. It affected everyone. 
That terrible time of unrest was an apocalypse. But, on the other 
hand, the time before the martial war was the best time for art in 
Poland. The authorities of the Polish People’s Republic treated culture 
with exceptional reverence and respect, even with some amount of 
snobbery. The Polish School of Posters, theatre, jazz, stage, cinema – 
everything flourished, because the authorities pumped a lot of money 
into it. In “Teatr Telewizji,” I played over seventy big roles, it was 
a weekly program and the viewers waited for the Monday’s premiere. 
Today, “Teatr Telewizji” doesn’t play such an important role for it’s 
made occasionally.

But all things considered, you needed to remember that  
there was someone above art and that they breathed down 
your necks.
Censorship inspired us, artists, to invent more intelligent allusions 
and associations. Again, it was that creativity and my life motto, “less 
means more”… The audience was very sensitive to it, sometimes they 
saw concealed meaning where there was none intended. Art used to 
be a media of truth and often the only link to the world they dreamed 
about. That ‘s why it was so important for people to stay in touch with 
art. In fact, it should fulfill similar task today.

Today, some performances are wildly discussed and media label 
them as controversial and iconoclastic, whereas people are 
perplexed or swear at modern art… But such things have always 
come to life in theatre, it’s enough to mention Zygmunt Hubner, 
Andrzej Wajda, Konrad Swinarski and others. When Jerzy Jarocki 
in the 1980s staged Eliot’s “Murder in the Cathedral” in Warsaw 
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CZŁOWIEK W PRZESTWORZACH? JESZCZE NA POCZĄTKU XX WIEKU NIKT NAWET 
NIE ŚMIAŁ O TYM POMYŚLEĆ. LATANIE BRZMIAŁO JAK CZARY, A WYPOWIEDZENIE 
TEGO NA GŁOS STANOWIŁO CZYSTĄ BRAWURĘ. ALE W KOŃCU DO ODWAŻNYCH 
ŚWIAT NALEŻY. BYŁ ROK 1903: DWÓCH BRACI, JEDNO MARZENIE. O LATANIU. 
TO BYŁ POCZĄTEK NOWEJ ERY. NARODZIŁA SIĘ AWIACJA, W KTÓREJ ZEGAREK 
OTRZYMAŁ DO ODEGRANIA BARDZO POWAŻNĄ ROLĘ.
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początku miejscem zegarka była 
kieszeń. Sposób jego noszenia 

zmienił się wraz z rozwojem lotnictwa. Żaden 
pilot nie wzbijał się w powietrze bez czaso-
mierza na pokładzie. Tylko za pomocą zegar-
ka był on w stanie obliczyć ilość przebytych 
kilometrów, długość pokonanego odcinka, 
a nawet zużycie paliwa. Dlatego tak ważnym 
było, aby znajdował się w zasięgu wzroku. 
Piloci montowali go na ramieniu lub udzie. 
Z czasem zawędrował na nadgarstek.
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każdy znajdzie coś dla siebie. Parafrazując stare 
powiedzenie, można napisać: „Pokaż mi swój 
zegarek, a powiem ci kim jesteś”. Bo zegarek 
od dawna nie jest już wyłącznie przedmiotem 
wskazującym czas, lecz ważnym elementem 
wizerunku. Dlatego warto się zastanowić 
nad właściwym wyborem. A decydując się 
na zakup modelu z kolekcji Aviator Airacobra, 
zyskujemy coś znacznie więcej niż doskonały 
produkt. Kupujemy kawałek historii, która na 
zawsze odmieniła losy ludzkości. 

W OFERCIE PRODUCENTA ZNAJDUJE SIĘ 
KILKA LINII ZEGARKÓW. KAŻDA Z NICH NOSI 
NAZWĘ MODELU SAMOLOTU, KTÓRY SWOIMI 
OSIĄGNIĘCIAMI NA TRWAŁE ZAPISAŁ SIĘ NA 
KARTACH HISTORII.

Aviator to zegarki, które powstały właśnie 
z myślą o pilotach. Świadczyć ma o tym ich 
wygląd. To, co rzuca się w oczy, to skala: jest 
niezwykle dokładna. Istotnym elementem jest 
również wskazówka: długa. Na tyle, aby pilot pod 
każdym kątem mógł bezbłędnie odczytać właści-
wy czas. Pomyłka choćby o jedną minutę mogła 
mieć w przeszłości bardzo poważne konsekwen-
cje. Każdy z zegarków marki Aviator powstaje 
w Szwajcarii. Aby zegarek mógł być oznaczony 
jako „Swiss made”, musi bezwzględnie spełnić 
jeden warunek stawiany przez tamtejsze prawo: 
min. 60% zawartości zegarka musi być szwaj-
carskiej produkcji. Zegarki Aviator szwajcarskie 
są w 100%. Co więcej, piloci na całym świecie 
korzystają z nich do dnia dzisiejszego. 

W ofercie producenta znajduje się kilka linii 
zegarków. Każda z nich nosi nazwę modelu 
samolotu, który swoimi osiągnięciami na 
trwałe zapisał się na kartach historii. Jed-
nym z nich niewątpliwie jest Airacobra P42, 
amerykański samolot myśliwski intensywnie 
wykorzystywany podczas drugiej wojny świa-
towej, który dzięki swojej unikalnej konstrukcji 
był niezwykle szybki oraz zwrotny. Kolekcja 
Airacobra dzieli się na trzy linie: Classic (P42), 
Chrono (P45) i Chrono Auto (P45). Wszystkie 
modele z kolekcji Airacobra są wodoodporne 
do 100 metrów/10 ATM, posiadają szwajcarski 
mechanizm oraz antyrefleksyjne szafirowe 
szkiełko, które skutecznie niweluje wszelkie 
odbicia światła. Poszczególne modele wyróżnia 
kolor tarczy i materiały użyte do ich wykonania. 
Możemy zatem wybierać pomiędzy kilkoma 
kolorami skórzanego paska (czarny, brązowy, 
granatowy, szary) oraz bransolet (stalowa, sta-
lowa pokryta czarnym PVD lub stalowa pokryta 
różowym złotem za pomocą metody PVD). 
Różnice zachodzą również w kopercie. Ta może 
być wykonana ze szczotkowanej stali lub może 
posiadać powłokę z różowego złota. Jedno 
jest pewne: to bardzo udana kolekcja, w której 
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WATCHES MADE OF DREAMS
A man in the sky? At the beginning 
of the 20th century, nobody would 
even dream of that. Flying sounded 
like magic, and saying it aloud was 
a feat of bravado. But faint heart 
never won fair lady. It’s the year 
1903: two brothers, one dream. 
A dream of flying. It was the be-
ginning of a new era. Aviation was 
born, and watches had a really 
important role to play in it.

In the beginning, the place of a watch was in 
a pocket. The manner of carrying it changed 
together with the development of aviation. 
No pilot would go up without a watch on 
board. It allowed him to count the number of 
kilometres, the length of a stretch covered, 
or even fuel consumption. Therefore, it was 
really important to have a watch within sight. 
The pilot would put it on his arm or thigh and, 
after some time, on his wrist.

Aviator watches were developed for pilots, 
which can be seen in their appearance. What 
draws our attention is the scale: it’s highly 
accurate. Another significant element is the 
hand: a long one. Long enough to allow the 
pilot to tell the time correctly regardless of 
the angle. In the past, a mistake of a minute 
could lead to very serious consequences. 
Every watch of the Aviator brand is made 
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in Switzerland. To be marked as “Swiss 
made”, the watch has to meet one condition 
provided for in Swiss law: at least 60% of the 
watch must be made in Switzerland. Aviator 
watches are 100% Swiss. What’s more, pilots 
all over the world continue to use them. 

The producer offers several watch lines. 
Each of them is named after a plane model 

which, due to its achievements, has gone 
down in history. One of them is Airacobra 
P42, an American fighter aircraft, used 
during the Second World War, which was 
incredibly fast and manoeuvrable thanks to 
its unique structure. The Airacobra collec-
tion is divided into three lines: Classic (P42), 
Chrono (P45) and Chrono Auto (P45). All 
Airacobra collection models are water-re-
sistant up to 100 metres / 10 ATM, fitted 
with a Swiss mechanism and anti-reflective 
Sapphire crystal glass, which effectively 
reduces any light reflections. The models 
differ in terms of face colour and materials 
used. We can choose from several colours 
of leather straps (black, brown, navy blue, 
grey) and bracelets (steel, steel black PVD, 
or steel pink gold coated using PVD meth-
od). The case also differs. It may be made 
of brush steel or coated with pink gold. One 
thing for sure: it’s a really fine collection, 
and everyone will find something for 
themselves here. As an old saying goes, 

‘Show me your watch, and I’ll tell you what 
kind of person you are.’ Because the watch 
is no longer an object telling the time, but 
an important element of image. That’s why 
it’s so important to make a good choice. 
Buying an Aviator Airacobra watch, you’ll 
get much more than a perfect product. 
You’ll get a piece of history which has 
changed the fate of humanity forever. 
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tumbras to najstarszy i największy 
producent mocnych alkoholi na Litwie. 
To, co zasługuje na szczególną uwagę, 

to bogactwo oferty.  Bo obok klasycznej, tzw. 
czystej, znajduje się cała paleta wódek wzboga-
conych smakiem owoców, kminku czy też zbóż. 
Wybitni restauratorzy nie mogli przejść obojęt-
nie obok takiej kopalni smaku i postanowili je 
wykorzystać w kuchni. Owocem tej współpracy 
jest cała lista przepisów na wykwintne dania 
z zastosowaniem niewielkich ilości wybranej 
wódki Stumbras. Wśród nich coś dla siebie znaj-

Guacamole
• Awokado dojrzałe 1 sztuka
• Limonka 1 sztuka
• Sambal oelek do smaku
• Cukier
• Sól
• Czosnek 2 małe ząbki
• Oliwa z oliwek

Krewetki marynujemy około godziny w mary-
nacie przygotowanej z podanych składników. 
Guacamole: miksujemy obrane awokado, 
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WÓDKA TO NAPÓJ O BARDZO DŁUGIEJ TRADYCJI. JEGO HISTORIA SIĘGA PONAD 
DWÓCH TYSIĘCY LAT. AŻ DO XVI WIEKU NAPOJE O WYSOKIEJ ZAWARTOŚCI 
ALKOHOLU BYŁY TRAKTOWANE JAKO LEKARSTWA, A ICH SPRZEDAŻ ODBYWAŁA 
SIĘ JEDYNIE W APTEKACH. DZIŚ WÓDKA TO COŚ ZNACZNIE WIĘCEJ I ZA SPRAWĄ 
SWOICH WALORÓW SMAKOWYCH ZAGOŚCIŁA RÓWNIEŻ W KUCHNI JAKO 
DOSKONAŁY DODATEK DO WYKWINTNYCH DAŃ.

S dą zarówno wielbiciele słodkości, jak również 
nieco bardziej wytrawnych smaków. Poniżej 
przedstawiamy wybrane propozycje.

Tatar z krewetek porcja dla 4 osób:
• krewetki królewskie oczyszczone, bez 

ogonków 400 g
• Stumbras Raspbery 40 ml
• Natka pietruszki 12 g
• Białe wino 60 ml
• Sól pieprz
• Sambal oelek 12 g
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sok z limonki, sambal oelek oraz 
przyprawy wraz z czosnkiem. Do-
lewamy oliwę, która pozwala nam 
uzyskać odpowiednią konsystencję. 
Miksujemy na gładką masę. Krewetki 
pieczemy w piekarniku nagrzanym 
do 180 st. C przez 10 do 13 minut. 
Po ostudzeniu odcedzamy z zalewy 
i drobno siekamy. Podajemy je z do-
datkiem cebuli oraz pikli.

Wariacja na temat ponczowej 
babeczki (ok. 12 – 16 ciastek)

Ciasto:
• Mąka pszenna 250 g
• Drożdże świeże 15 g
• Cukier 15 g
• Mleko 4 łyżki
• Sól 5 g
• Jajka 3-4 sztuki
• Masło 100 g
• Masło 70 g do foremek

Syrop:
• Cukier 375 g
• Woda 750 ml
• Stumbras Centenary 50 ml  

lub więcej według upodobań
• Dekoracja:
• Likier morelowy
• Cukier puder
• Śmietana 36%

towujemy, jest bardzo delikatne. Po około godzinie 
w cieple podwoi swoją objętość. Należy wybić z niego 
powietrze i wyporcjować do foremek do ok. 2/3 ich 
wysokości. Foremki z ciastem jeszcze raz odstawiamy 
do wyrośnięcia. Trwa to około pół godziny. W między-
czasie szykujemy poncz z wody, alkoholu i cukru. Wodę 
razem z cukrem gotujemy, a po ostudzeniu dodajemy 
alkohol. Babeczki pieczemy w temperaturze ok. 180 
st. C z termoobiegiem ok. 20 minut. Po upieczeniu 
i wystudzeniu ciastek nasączamy je dokładnie syro-
pem. Dekorujemy bitą śmietaną. Pozostałe elementy 
dekoracji według uznania i fantazji.

Tatar wołowy:
• Polędwica wołowa 600 g
• Stumbras Caraway 40 ml
• Sól
• Pieprz
• Olej
• Cebula pokrojona  w drobną kostkę ok. 100 g
• Żółtko 4 szt.
• Woda

Dekoracje:
• Pikle warzywne
• Sadzone jajko przepiórcze
• Smażony jarmuż

Oczyszczoną dokładnie polędwicę siekamy. Trwa to dość 
długo, ale warto, bo smak mięsa siekanego jest zupełnie 
inny niż mielonego przez maszynkę. Doprawiamy mięso 
przyprawami, dodajemy do niego również wodę i olej. 
Bardzo dokładnie wyrabiamy. Dekoracyjnie kroimy warzy-
wa, smażymy jajko przepiórcze. Do takiego dania świetnie 
sprawdzi się kieliszek schłodzonej wódki Stumbras Caraway.

Zachęcamy do samodzielnego przygotowania po-
wyższych propozycji w zaciszu własnej kuchni. To 
zarówno prosty sposób na oryginalną przystawkę 
jak również zrobienie dobrego wrażenia na innych. 
Sukces gwarantowany. 

Przygotowujemy rozczyn z części cukru 
i mąki oraz całości mleka i drożdży. Musi-
my poczekać, by rozczyn zaczął pracować 
i podwoił swoją objętość. W tym czasie 
przesiewamy pozostałą mąkę, rozpuszczamy 
masło, dodajemy do niej wszystkie pozostałe 
składniki wraz z przestudzonym masłem 
i już wyrośniętym rozczynem. Wszystko 
razem zarabiamy ok. 10 minut. Cisto powinno 
odchodzić od ręki. Ponownie pozostawia-
my ciasto do wyrośnięcia. Foremki należy 
dokładnie natłuścić. Ciasto, które przygo-
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THE POWER OF TRADITION
Vodka is a beverage with a long 
tradition and a history of more 
than two thousand years. Until 
the 16th century, alcoholic drinks 
with high alcohol content were 
treated as drugs and they were 
sold in pharmacies only. Today, 
vodka is much more and thanks 
to its taste values, it began 
to be widely used as an extra 
ingredient for exquisite dishes. 

Stumbras is the oldest and largest manufac-
turer of strong alcoholic drinks in Lithuania. 
Its broad selection of products is worth not-
ing. Apart from classical, the so-called pure 
vodka, it offers a wide range of vodkas with 
fruit, caraway-seed or crops. The greatest 
chefs couldn’t pass up such a mine of taste 
and they decided to make the most of it. This 
collaboration resulted in a list of recipes for 
exquisite dishes containing small amounts 
of Stumbras vodka. It doesn’t matter if you 
have a sweet tooth or if you prefer more 
dry flavours – you’ll surely find something 
for yourself. Here’s our pick of some of the 
tastiest recipes:

Prawn Tartare, serves 4:
• king prawns cleaned, without tails 400 g
• Stumbras Raspberry 40 ml
• Parsley 12 g

• White wine 60 ml
• Salt and pepper
• Sambal oelek 12 g

Guacamole
• 1 ripe avocado
• 1 lime
• A bit of sambal oelek 
• Sugar
• Salt
• Garlic, 2 small bulbs
• Olive oil

Marinate prawns for about an hour in mari-
nade prepared with the following ingredients. 
Guacamole: peel the avocado and blend 
it with lime juice, sambal oelek and spices, 
including garlic. Add olive oil to get the 
correct consistency. Blend until smooth. Roast 
shrimps in a pre-heated oven at 180° C for 
10–13 minutes. When chilled, drain them and 
cut into small pieces. Serve with onion and 
pickles.

Variation on punch cakes (approx. 12–16 
cakes)
• Dough:
• Wheat flour 250 g
• Fresh yeast 15 g
• Sugar 15 g
• Milk 4 spoons
• Salt 5 g
• 3–4 eggs
• Butter 100 g
• Butter 70 g for cake cups

Syrup:
• Sugar 375 g
• Water 750 ml
• Stumbras Centenary 50 ml or more, as you 

like
• Decorations:
• Apricot liqueur
• Powdered sugar
• 36% cream

Make leaven with some sugar and some flour 
and the total amount of milk and yeast. Wait 
a while for it to double its volume. Sift the 
remaining flour, melt butter and chill it. Add 
the remaining ingredients, together with the 
melted butter and the ready leaven. Knead 
the dough for about 10 minutes. It shouldn’t 
be sticky. Leave the dough to rise. Grease the 
cake cups. The dough is very delicate. After 
about a while, it’ll double its volume. Remove 
the air from it. Fill the cups with the dough. 
They should be about 2/3 full. Leave the cups 
with the dough to rise for about half an hour. 
In the meantime, make punch from water, 
alcohol and sugar. Boil water with sugar. Chill 
it and add alcohol. Bake the cakes at about 
180° C with convection for about 20 minutes. 
When ready and chilled, soak them with the 
syrup. Decorate with whipped cream. You may 
add other decoration elements you like.

Beef Tartare:
• Beef tenderloin 600 g
• Stumbras Caraway 40 ml
• Salt
• Pepper
• Oil
• Cubed onion, about 100 g
• 4 yolks
• Water

Decorations:
• Pickled vegetables
• Fried quail egg
• Fried kale

Clean tenderloin and cut it. It takes some 
time, but it’s worth it, as the smell of cut 
meat is completely different from the one of 
minced meat. Season the meat with spices, 
add water and oil. Combine it. Cut the vege-
tables, fry the quail egg. You may add a glass 
of cold Stumbras Caraway vodka.

We encourage you to try and make the 
dishes yourself. It’s a recipe for an original 
starter as well as for impressing your guests. 
Success guaranteed. 
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edno zdanie potrafi zmienić myślenie, niekiedy i życie. 
Życia jeszcze nie zmieniłam, ale otworzyłam oczy, do tej 
pory zamknięte, na komplementy. „Pięknie wyglądasz, 

w ogóle jesteś piękną kobietą” – to jedno z pierwszych zdań, 
jakie usłyszałam podczas rozmowy. Spotkanie zawodowe 
miało być krótkie, rzeczowe, przedłużyło się, i to znacznie, 
a tematyka mocno rozszerzyła. Co robisz kiedy słyszysz 
komplement? Odpowiedź jest prosta: dziękujesz i idziesz dalej. 
Też tak myślałam. Do tamtej chwili. Okazuje się, że proste 
rzeczy są najtrudniejsze. Zamiast podziękować, zaczęłam 
błądzić wzrokiem próbując zawiesić go na paprotce, podłodze, 
a następnie kartkach papieru. Później było jeszcze gorzej. Nie 
wyszło ukrycie zakłopotania, więc padło kolejne pytanie: 

„Dlaczego kobiety nie potrafią przyjmować komplementów?” 
Odpowiedź od razu nie padła, ale temat szybko wrócił. 

Ten mężczyzna słynie z uwielbiania kobiet. Nie kryje się 
z tym. Ostatnio zaczepił jedną na ulicy. Nie była Miss Polonią. 
Miała ponad 40 lat i kilka kilogramów nadwagi, ale w tamtej 
sytuacji nie ważny był ani wiek, ani rozmiar, tylko zapach. 
Podszedł kilka metrów za nią, bo chciał jej powiedzieć „prze-
pięknie pani pachnie”. Zatrzymała się, była lekko zażenowana, 
jedyne, co z siebie wydusiła, to że nikt wcześniej czegoś takie-
go jej nie powiedział. 

Mnie zamurowało bardziej, nie wydusiłam z siebie ani 
słowa. Myślałam w duszy – tani tekst. Wstałam w piątek 
rano, w pośpiechu ledwo zdążyłam wypić kawę. Sińce pod 
oczami, włosy nie widziały szamponu od dwóch dni, a na sobie 
zamiast sukienki miałam przydużawą koszulę i trampki. Czuję 
się jak napompowany balon, bo pewnie woda się zatrzymała 
w organizmie od zmęczenia i nieregularnego jedzenia. Czy on 
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MIESIĄC KOMPLEMENTÓW
jest ślepy? A może mówi to przez grzeczność? Mógłby sobie darować 
i milczeć. Powodu nie poznam, być może go wcale nie było. Być może 
tak uważał i postanowił podzielić się ze mną tą wiedzą. Wiem za to, że 
mężczyźni tak rzadko bezinteresownie mówią kobietom komplementy, 
że najzwyczajniej się od tego odzwyczaiłyśmy. Ogłaszam zatem maj 
komplementów – przestańmy stresować się, czy jesteśmy cool, czy 
wpasowałyśmy się w cudze ramy, przyjmujemy miłe słowa, dziękuje-
my i otaczamy się ludźmi, którzy nas lubią. Amen. 

  ENGLISH 

THE MONTH OF COMPLIMENTS
One sentence can change the way we think and sometimes our 
lives. I have not changed my life yet, but I began noticing (which 
I have not done until now) compliments. “You look beautiful and 
you are generally a beautiful woman” was one of the first sentences 
I heard in a conversation. A business meeting was supposed to be 
short and on topic but it stretched out a lot and the was getting very 
off topic. What do you do when you hear a compliment? The answer 
is simple: you say thank you and go on. This is what I also thought. 
Until that moment. It turns out that the easiest things can be the 
most difficult ones. Instead of saying thank you I started looking 
around, trying to focus on a plant, on the floor and on sheets of 
paper. It only got worse from there. I did not manage to hide my 
uneasiness so another question followed: “why women cannot take 
compliments?”. The answer did not come immediately but the topic 
quickly returned.

This man is known for loving women. He is not hiding that. Re-
cently he stopped one on the street. She was not Miss Polonia. She 
was over 40 years old and had a few extra kilograms but in that mo-
ment it was not her age or weight that mattered but her scent. He 
followed her for a few meters because he wanted to tell her “you 
smell beautifully, ma’am”. She stopped, she was a bit uncomfortable 
and the only thing she managed to say was that no-one before has 
told her that.

I was more taken aback, I did not manage a single word. I was 
thinking to myself “cheap line”.

I got up on Friday morning, I barely managed to have my rushed 
coffee. Under-eye circles, hair that had not seen shampoo for two 
days and instead of a dress I had a large shirt on and a pair of sneak-
ers. I felt like a bloated balloon because my body was holding water, 
probably due to tiredness and irregular eating. Is he blind? Or maybe 
he is overly polite?

He could have let it go and stayed quiet. I will never understand 
his reasons and maybe there were none. Maybe this is what he 
thought and he wanted to share this knowledge with me. But I do 
know that men give women compliments without a second agenda 
so rarely that we are simply not used to it anymore.

And so I announce May the Month of Compliments. We should 
stop stressing if we are cool, if we match someone’s expectations. 
We should accept kind words, be thankful and surround ourselves 
with people who like us. Amen. 

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?
Faro leży w południowej Portugalii, w regio-
nie Algarve, którego jest stolicą. Samo miasto 
nie leży bezpośrednio nad oceanem, ale tuż 
przy ujściu rzeki Formosa do Atlantyku. Na 
liczne plaże można się stąd dostać w kilkana-
ście minut.

Jak tam dotrzeć?
Dostać się tam można bezpośrednio z Lot-
niska Warszawa/Modlin liniami lotniczymi 

Co zobaczyć?
Se de Faro – katedra z XIII wieku, wybudo-
wana na miejscu dawnego meczetu. Jest to 
to pierwsza chrześcijańska budowla w mie-
ście, dziś jednak wygląda zupełnie inaczej 
niż jej pierwowzór – została całkowicie 
zniszczona podczas trzęsienia ziemi w XVIII 
wieku. Świątynia łączy w sobie dwa style 

– gotycki i barokowy. Będąc tam, koniecz-
nie trzeba wejść na dzwonnicę, z której 
rozciąga się przepiękny widok na całe Faro 
i wybrzeże Atlantyku.

Ossuarium w kościele Carmo – w XVIII-
-wiecznej barokowej świątyni na starówce 
znajduje się Kaplica Kości (Capela dos Ossos). 
Skąd ta nazwa? Jej sklepienie i ściany pokryte 

KIERUNEK MIESIĄCA: 
FARO

NAJDALEJ. NAJCIEPLEJ. NAJSMACZNIEJ. NAJPIĘKNIEJ.  
PO PROSTU „NAJ”. POZNAJCIE FARO.

    PORT LOTNICZY WARSZAWA/MODLIN        PIXABAY.COM

Ryanair. Port lotniczy znajduje się cztery 
kilometry od centrum Faro. Miasto znajduje 
się na trasie kolejowej Linha do Algarve, 
dzięki której dostaniemy się do największych 
miast regionu.

Dokumenty
Portugalia należy do Unii Europejskiej 
i strefy Schengen, wylatując z Polski 
podróżny potrzebuje jedynie dowodu oso-
bistego lub paszportu.
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są pochodzącymi z pobliskiego cmentarza kośćmi i czaszkami. Miejsce 
to przyciąga niezliczoną ilość turystów.

Faro Municipal Museum – jedno z najstarszych muzeów w całym 
Algarve. Prezentuje ono historię regionu od czasów rzymskich aż po 
najnowsze. Zobaczymy tam starożytne mozaiki i współczesne dzieła 
Carlosa Portirio – pochodzącego z Algarve światowej klasy artysty.

Park Przyrody Ria Formosa – przepiękny odcinek wybrzeża między 
Faro i Tavira. Jest to 170 km kw. rezerwatu położonego u ujścia rzeki 
Ria, w którym podziwiać można piaszczyste wydmy, bagna i błękitne 
laguny. Park jest też miejscem, w którym wędrujące wiosną i jesienią 
ptaki mają swój „punkt postojowy”.

Rua Conselhiero Bivar – najsłynniejszy deptak w Faro, przepełnio-
ny kawiarniami, restauracjami i sklepikami. To tu serwują najlepsze 
tradycyjne potrawy Portugalii, a więc owoce morza. Punktem obo-
wiązkowym są grillowane sardynki, z których słynie miasto.

Ciekawostki
Lotnisko w Faro charakteryzuje się tym, że ptaki i samoloty żyją ze 
sobą w pełnej symbiozie, a hałas odrzutowców przeplata się z odgło-
sami dzikiej przyrody.

Symbolem Faro jest latarnia Cabo de Santa Maria, będąca najdalej 
wysuniętym na południe punktem Portugalii. 

Będąc w Faro warto zajrzeć na Mercado Municipal, czyli lokalny ry-
nek. Tam skosztujemy najlepszych, a przede wszystkim oryginalnych 
portugalskich przysmaków.

Jak zakupy, to tylko na Rua de Santo Antonio – to tu mieszczą się 
butiki najsłynniejszych marek świata, sklepiki z pamiątkami i tradycyj-
ną farowską ceramiką.

Pogoda
Algarve, jak cała Portugalia, to region o klimacie śródziemnomor-
skim, przy czym przez to, że jest wysunięty najbardziej na południe, 
występują wyraźne różnice w stosunku do reszty kraju. W Faro opalać 
się można cały rok – nawet zimą, jednak zimowe wieczory bywają 
chłodne. Latem upały panują w całym kraju, a temperatury w Algarve 
sięgają ponad 30 st. C. 

  ENGLISH  

DESTINATION OF THE MONTH: FARO
Farthest. Hottest. Tastiest. Prettiest. Simply the best. 
Welcome to Faro.

Where is it?
Faro is located in southern Portugal, and it’s the capital city of the 
Algarve region. The city itself doesn’t lie directly by the ocean, but in 
the place where the Formosa River joins the Atlantic Ocean. You can 
reach numerous local beaches in less than several minutes.

How to get there?
You can go there directly from Warsaw-Modlin Airport with the 
Ryanair Airlines. The airport is located four kilometres from the centre 
of Faro. The city is situated on the railway route from Linha to Algarve, 
thanks to which we can easily get to the biggest cities of the region.

Documents
Portugal belongs to the European Union and the Schengen Area, so if 
you are a Polish citizen, all you need is your ID card or passport.

What to see?
Se de Faro – a cathedral dating back to the 13th century, built in 
the place of a former mosque. It’s the first Christian building in the 
city, but today it looks nothing like its original – it was completely 
destroyed during an earthquake in the 18th century. The temple 
combines two styles – Gothic and Baroque. If you visit it, you should 
definitely see the bell tower, from which you can admire picturesque 
view on the entire Faro and the Atlantic coast. 

Ossuary in the Carmo Church – in this 18th-century Baroque tem-
ple situated in the old town we can find the Chapel of Bones (Capela 
dos Ossos). Why such name? It’s ceiling and walls are covered with 
bones and skulls from the nearby cemetery. This place attracts unco-
untable crowds of tourists.

The Municipal Museum – one of the oldest museums in the entire 
Algarve. It presents regional history from Roman times to modern era. 
Inside, we’ll see ancient mosaics and contemporary works of Carlos 
Porfirio, a world-class artist from Algarve.

The Ria Formosa Natural Park – a picturesque fragment of the 
coast between Faro and Tavira. It’s 170 square kilometres of wildli-
fe reserve located at the mouth of the Ria River, where we can 
admire sandy dunes, swamps and bright blue lagoons. The park is 
also a place where birds migrating in spring and autumn have their 

“stopover point.”

Rua Conselhiero Bivar – the most famous promenade in Faro, re-
plete with cafés, restaurants and small shops. It is there that the best 
traditional Portuguese dishes are served, including seafood. What is 
an absolute must-eat are grilled sardines that bring glory to the city.

Interesting facts
What is characteristic for the airport in Faro is that birds and planes 
live in full symbiosis, and the roar of jets is accompanied by noises of 
wild nature.

Faro’s symbol is the lighthouse Cabo de Santa Maria which is the 
southernmost point of Portugal.

It would be also worthwhile to visit Mercado Municipal, in other 
words, a local market place. There, we can taste the best – and, above 
all, original – Portuguese delicacies.

If shopping, then only at Rua de Santo Antonio – there, we’ll find 
numerous boutiques of world’s most famous brands, souvenir shops 
with gifts and Faro’s traditional ceramic ware.

The weather
The climate in Algarve, just like in the rest of the country, is Mediter-
ranean, but taking into account that the region constitutes Portugal’s 
southernmost part, there can be noticed distinct differences in 
comparison with other parts of the country. In Faro, you can sunbathe 
all year long – even in winter, even though evenings can be chilly. In 
summer, the entire country enjoys hot weather, whereas temperatu-
res in Algarve exceed 30°C. 



ogromne udogodnienie dla wszystkich pasażerów, którzy 
o polisie ubezpieczeniowej przypominają sobie tuż przed 
odlotem.

Jak to działa? Dotykowy ekran, a na nim proste komunikaty, które 
prowadzą podróżnego krok po kroku do finału transakcji. Polisomat 
LINK4 zaopatrzony jest w terminal do płatności kartą, a po opłaceniu 
polisa zostaje wysłana na adres e-mailowy. 

  ENGLISH  

MACHINE WILL SELL INSURANCE POLICY 
BEFORE THE JOURNEY
What can be found in the Departure Lounge at 
Warsaw-Modlin Airport is Poland’s first LINK4 
insurance policy machine. The machine allows you to 
buy travel insurance policy in a fast and efficient way. 

It’s a great facilitation for all passengers who remember about buying 
a policy right before the journey. And how does it work? There is a to-
uch screen with simple messages that lead the traveller step by step 
to the successful end of the transaction. The LINK4 policy machine is 
equipped with a payment terminal for cards, and after the payment, 
the policy is sent to the indicated email address. 

marcu z usług Lotniska Warszawa/Modlin skorzystało ponad 
233 tys. podróżnych w ruchu regularnym. Ogółem w tym 
miesiącu port lotniczy obsłużył 1 407 operacji lotniczych.

W ciągu jednego dnia podwarszawskie lotnisko przyjmuje średnio 
około 8 tys. pasażerów i obsługuje 50 regularnych startów i lądowań. 

Zgodnie z przewidywaniami w 2016 roku Lotnisko Warszawa/
Modlin przyjęło łącznie blisko 3 mln zadowolonych pasażerów, co 
stanowiło aż 12-procentowy wzrost w stosunku do roku 2015. Według 
prognoz w roku 2017 liczba podróżujących z podwarszawskiego portu 
lotniczego przekroczy próg 3 mln osób i po raz kolejny umocni pozycję 
lotniska na mapie Polski i Europy.

Nieustannie trwają prace nad rozbudową letniej siatki połączeń 
z Lotniska Warszawa Modlin. Już wiadomo, że w nadchodzącym sezo-
nie wraz z Ryanairem będzie można polecieć do  Caligari na Sardynii, 
Neapolu oraz portugalskiego Faro. Wszystkie z nowych połączeń będą 
odbywały się dwa razy tygodniowo.

Mapa kierunków wykonywanych z podwarszawskiego portu 
lotniczego sięga już niemal pięćdziesięciu destynacji, wśród których 
znajdują się największe ośrodki biznesowe i turystyczne w Europie. 

  ENGLISH  

BETTER AND BETTER!
Another great result – that’s how March 2017 
concluded for Warsaw-Modlin Airport. 

In March, services offered by Warsaw-Modlin Airport were used by 
over 233 000 travellers in regular traffic, and there were 1 407 servi-
ced flight operations. On average, in the course of one day the airport 
near Warsaw welcomes about 8 000 passengers and services 50 regu-
lar takeoffs and touchdowns.

Just as was predicted, in 2016 Warsaw-Modlin Airport serviced 
almost 3 million satisfied passengers, which meant 12% growth in 
comparison to 2015. According to estimates, in 2017 the number of 
people travelling from Warsaw-Modlin Airport will exceed 3 million 
and once again will strengthen the airport’s position on the map of 
Poland and Europe.

Works on development of summer route network from the War-
saw-Modlin Airport are still in progress. It has already been announ-
ced that in the oncoming season we’ll be able to fly with the Ryanair 
Airlines to Cagliari in Sardinia, Naples and Faro in Portugal. All new 
flights will take place twice a week.

Currently, the map of flights serviced from the airport near Warsaw 
includes as many as almost fifty destinations, among which are 
biggest business and tourist centres in Europe. 
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CORAZ LEPIEJ!
AUTOMAT 

SPRZEDA POLISĘ  
PRZED PODRÓŻĄ

W

KOLEJNY ŚWIETNY WYNIK – TAK ZAKOŃCZYŁ 
SIĘ DLA LOTNISKA WARSZAWA/MODLIN 
MARZEC 2017 ROKU.

W HALI ODLOTÓW NA LOTNISKU WARSZAWA/
MODLIN STANĄŁ PIERWSZY W POLSCE 
POLISOMAT LINK4. URZĄDZENIE POZWALA 
SZYBKO I SPRAWNIE WYKUPIĆ UBEZPIECZENIE 
NA PODRÓŻ.
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arlament Europejski wraz z Radą UE postanowiły, że od tej pory 
trudniej będzie przekroczyć ościenne granice Unii – zaostrzone 
zostały przepisy zawarte w Kodeksie Granicznym Schengen.

Zmiana regulacji Kodeksu Granicznego Schengen nakłada na 
wszystkie państwa członkowskie obowiązek dokładnego spraw-
dzania każdej osoby, która wjeżdża na terytorium strefy Schen-
gen lub je opuszcza. Nowelizacja Kodeksu Granicznego Schengen 
jest reakcją Unii Europejskiej na utrzymujące się w Europie 
zagrożenie terrorystyczne.

Dotychczas osoby korzystające z prawa do swobodnego prze-
mieszczania, między innymi obywatele obywatele polscy, podlegały 
tzw. odprawie minimalnej. Od teraz każda osoba przekraczająca 
granicę zewnętrzną na wszystkich przejściach granicznych, zarówno 
drogowych, morskich, jak i w portach lotniczych, będzie poddawana 
szczegółowej odprawie. 

  ENGLISH  

MORE DIFFICULTIES AT THE BORDER  
WITH THE EU
On 7 April 2017, changes to regulations regarding  
the crossing of external borders of the European Union 
have come into force. 

The European Parliament together with the Council of the 
European Union decided that from now on, it will be more 
difficult to cross the exterior borders of the European Union 

– thus, regulations of the Schengen Borders Code have been 
tightened. The change in regulations of the Schengen Borders 
Code imposes on every member country an obligation to con-
duct a thorough control of each person entering or leaving the 
Schengen Area. The amendment to the Schengen Borders Code 
is the reaction of the European Union to terrorist threat that is 
still present in Europe.

Until now, people using the right to travel without constra-
ints, in.al. Polish citizens, were subject to the so-called minimal 
control. From now on, every person crossing exterior borders at 
any border crossing, be it via land, sea or air, will be subject to 
a thorough control. 

P

7 KWIETNIA BIEŻĄCEGO ROKU W ŻYCIE WESZŁY 
ZMIANY W ZASADACH PRZEKRACZANIA 
ZEWNĘTRZNYCH GRANIC UNII EUROPEJSKIEJ.

    Nadwiślański Oddział Straży Granicznej    
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„FOLLOW ME”!

dpowiedź brzmi: to pracownik służby koordynacji naziemne-
go ruchu lotniczego, nazywany również „Follow Me” (w tłu-
maczeniu oznacza to „Podążaj za mną”). Inną nazwą, jaką 

określa się ten zawód jest słowo „marszałek”, powstałe od angiel-
skiego „marshaller”, czyli „sygnalista”. To już może trochę powiedzieć. 
Krótko mówiąc: nasz koordynator „Follow Me” jest osobą, która za 
pomocą ustalonych znaków ustawia statek powietrzny na stanowisku.

Ale to nie wszystko. Podstawowym zadaniem marszałka jest 
wykonywanie czynności nawigacyjnych samolotów kołujących 
po polu manewrowym lotniska w taki sposób, aby zapewnić 
bezpieczeństwo i maszynie, i wszystkim wokół. Po wylądowaniu 
maszyny, za pomocą prostych sygnałów, które wydawane są 
pilotowi samolotu, koordynator prowadzi ją na wcześniej wskazane 

stanowisko postojowe. Takich sygnałów jest niewiele, bo 
zaledwie niecałe 25. Są one związane przede wszyst-
kim ze wskazaniem kierunków jazdy, kierunku podlotu, 
wyłączenia bądź uruchomienia silników, zatrzymania, 
hamowania itp.

Zadania „Follow Me” można łatwo określić poprzez 
zasadę „3xU”, czyli: ustawianie-ułatwianie-ubezpieczanie. 
W tym przyjętym skrócie ukryta jest cała prawda o pracy 
koordynatora. Pierwsza zasada to ustawianie samolo-
tów na płytach postojowych w sposób, który umożliwia 
manewrowanie nimi oraz obsługę samolotów. Druga 

– ułatwianie pilotom wykonywania manewrów na płycie 
postojowej lotniska poprzez wskazywanie bezpiecznych 
kierunków jazdy. I ostatnia z zasad – ubezpieczanie 
statków powietrznych w momencie kołowania obok prze-
szkód stałych bądź ruchomych.

Poza tym koordynatorzy naziemni zajmują się prowadze-
niem statków powietrznych zgodnie z instrukcjami Wieży 
Kontroli Lotów, monitorowaniem oraz zarządzaniem stanowi-
skami postojowymi, a więc i wypatrywaniem FOD (Foreign 
Object Damage). Za tym idzie również szeroko pojęty nadzór 
nad bezpieczeństwem ruchu w obrębie płyt postojowych. 

O

BARDZO CZĘSTO PASAŻEROWIE Z SAMOLOTU BĄDŹ CI 
OCZEKUJĄCY NA LOT MOGĄ OBSERWOWAĆ PRACĘ, JAKĄ 
WYKONUJĄ OSOBY NA PŁYCIE LOTNISKA. JEDNA Z NICH MA 
CHARAKTERYSTYCZNY JASKRAWOŻÓŁTY KOMBINEZON, 
SŁUCHAWKI NA USZACH I „PAŁKI-LATARKI” W RĘKACH. 
ALE KIM ONA WŁAŚCIWIE JEST?

    PORT LOTNICZY WARSZAWA/MODLIN    
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„FOLLOW ME”!
Passengers – those on board of a plane or those 
waiting for their departure – can often observe 
work performed by members of staff on the airport 
apron. One of those people holds glowsticks and 
wears a characteristic reflecting yellow uniform and 
headphones. But who exactly is this person?

The answer is simple – it’s a member of aircraft ground handling team, 
also known as “Follow Me.” Another name for this profession is “mar-
shaller,” or signaller, a more familiar term. In short, the “Follow Me” 
coordinator is a person who helps lead a given plane to its stand.

But by no means is that all. Marshaller’s basic task is to perform activities 
connected to navigation of aircrafts taxiing in the manoeuvre area in such 
a way to ensure safety both for the machine and everybody around. After 
the touchdown, with the help of simple signals given to the pilot, the 
coordinator leads the machine to its appointed parking stand. There are not 
many such signs, because fewer than 25. Above all, they are connected 
with indicating directions of the drive or air-taxiing, as well as signalling the 
pilot to shut down or turn on engines, stop or slow down, etc.

Tasks of “Follow Me” can be easily described with three words: positio-
ning, facilitating and securing. Those three words hide the whole truth 
about the marshaller’s work. The first one pertains to positioning planes on 

the airport apron in a way that makes it possible to manoeuvre and opera-
te them. The next one applies to making it easier for pilots to manoeuvre 
planes on the airport apron by indicating safe directions. The last one refers 
to securing aircrafts during taxiing near permanent or mobile objects.

Additionally, ground coordinators take care of marshalling aircrafts 
according to instructions given by the control tower, monitoring and ma-
naging parking stands, and keeping their eyes open for any sign of FOD, 
or Foreign Object Damage. Additionally, their work includes broadly de-
fined supervision over traffic safety within the area of airport aprons. 
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