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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
Dziennikarz Canal Plus Sport 
i prezenter wiadomości 
w TVN i TVN24. Zbzikowany 
na punkcie sportu, oszalały 
na punkcie muzyki. Wielbi-
ciel twórczości z duszą. 

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

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
Wymarzyła sobie, że zawo-
dowo będzie słuchać muzyki. 
Dziś nie tylko muzyki słucha, 
ale też o niej opowiada i pisze. 
Pasjonatka radia i klimatu 
retro, kolekcjonerka płyt, oku-
larów i torebek. Od wielu lat 
związana z radiową Trójką.  

  ENGLISH  
Her dream was to listen to music 
professionally. Today, she not 
only listens to music, but also 
talks and writes about it. She’s 
a passionate of radio and retro 
style, and collects CD albums, 
glasses and handbags. For many 
years, she’s been involved with 
Polish Radio Three. 

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. 



PASJA,  
KTÓRA CIĘ 
WYBIERA

ENGLISH 
TEXT

24
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WIERSZ KAŻDY MOŻE INTERPRETOWAĆ PO SWOJEMU. 
FANTASTYCZNE JEST, ŻE DZIĘKI INTERNETOWI KAŻDY 
MOŻE TAKĄ DEKLARACJĘ PRZECZYTAĆ. ALE KAŻDY 
ODCZYTUJE JĄ PRZECIEŻ PO SWOJEMU. NIE TO, CO 
AUTOR MIAŁ NA MYŚLI, TYLKO TO, CO CHCE W NIEJ 
PRZECZYTAĆ SAM.



O TYM, DLACZEGO TRZEBA ODBIERAĆ KAŻDY TELEFON, CO SIĘ MOŻE 
ZDARZYĆ, JEŚLI TEMPERATURA SPADNIE PONIŻEJ CZTERDZIESTU 
STOPNI I TROCHĘ O TYM, PO CO WARTO ŻYĆ. Z MATEUSZEM DAMIĘCKIM 
ROZMAWIA GRZEGORZ KAPLA.

  GRZEGORZ KAPLA        MONIKA SZAŁEK
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Ufasz zbiegom okoliczności? Szansom, które podobno 
każdemu się mogą przytrafić, ale nie każdy będzie gotów, 
żeby z nich skorzystać? 
Całe moje życie jest uzależnione od takich zbiegów okoliczności. 
Gdybym nie odebrał kiedyś jednego telefonu – i to w ostatnim 
momencie, bo dzwoniący już zamierzał zrezygnować, to był ostatni 
sygnał – to moje życie potoczyłoby się zupełnie inaczej. Odebrałem. 
Okazało się, że jakaś pani druga reżyser chce zobaczyć mnie na 
żywo. Widziała dotąd tylko moje zdjęcie w agencji. Zresztą to było 
jedno jedyne moje zdjęcie na tablicy pośród dwustu innych męskich 
zdjęć… Ja byłem wtedy jeszcze dzieckiem, właściwie może młodym 
mężczyzną, 17 lat miałem. Zobaczyła to zdjęcie i tylko dlatego, że 
zdążyłem podnieść słuchawkę, pojechałem na zdjęcia próbne do 
Moskwy. Wtedy zaczęła się moja fascynacja Rosją. I moja dorosła 
aktorska kariera.

Mówiłeś już wówczas po rosyjsku?
Nie. Znałem wtedy dwa słowa – „спасибо” i „га́лстук”, to znaczy 

„dziękuję” i… „krawat”. No i mało tego, że to były tylko te dwa słowa, 
to jeszcze myliłem je w różnych sytuacjach. Ale po miesiącu pobytu 
na planie filmowym w Saraktasze, uralskiej wiosce pomiędzy Azją 
a Europą, udzieliłem po rosyjsku godzinnego wywiadu! Można po-
wiedzieć, że nauczyłem się języka rosyjskiego w ciągu zaledwie 5 dni, 
kiedy nie mieliśmy zdjęć, bo na zewnątrz było ponad -40°C i kamera 
po prostu przestała pracować. Producent stwierdził, że nie ma czasu 
ani pieniędzy, żeby transportować nas do Moskwy, więc zostaliśmy na 
Uralu, zamknięci i odizolowani od świata w maleńkim hoteliku. Przez 
te pięć dni trzeba było sobie radzić. I wtedy się nauczyłem.

Gorzej z czytaniem…
No tak, bukwy poznałem trzy lata temu, a jeżdżę do Rosji 20 lat. Dziś 
scenariusze powoli już czytam. Rosja jest moją pasją. Kiedy się ma 17 
lat, człowiek jest otwarty na świat i chłonie wszystko, co go otacza, 
to musi wybrać jakiś temat, bo jeśli nie, to się w tym pogubi. Zresztą 
uważam, że to pasja wybiera ciebie, nie ty pasję. Rosją wybrała mnie.

Naprawdę ten czas nastoletni jest jedynym, kiedy człowiek 
tak chłonie świat? 
Potem, z powodu różnych życiowych kwestii, jest trudniej. Zaczynają 
się studia, zaczyna się dorosłe życie. Nie wiem, na czym bym się 
skupił, gdyby nie ten jeden telefon. To przez niego nauczyłem się ję-
zyka rosyjskiego, poznałem Rosjan, i mimo że jest to mało popularny 
pogląd, wciąż ich lubię.

Dlaczego mało popularny?
Bo kiedy słyszysz „rosyjski”, „Rosja”, to zawsze przechodzi cię jakiś 
dreszcz. Odczuwasz rodzaj niepokoju…

No tak. Żyjemy, pracujemy, chodzimy spać pod bokiem 
rosyjskiego niedźwiedzia, wszyscy mamy tego świadomość.
Gdybyśmy codziennie o tym myśleli, to byśmy zwariowali. Ja poskromi-
łem ten lęk, wyobrażenie na temat rosyjskiej bestii, kiedyś na dalekiej, 
najdalszej Północy. Gdzieś na lodołamaczu „Lenin” w porcie Murmańsk. 
Albo może w Magadanie, na Wschodzie, gdzie naprawdę wrony zawracają 
i bliżej do Japonii niż do jakiejkolwiek innego zamieszkałego lądu. Odkry-
łem, że nie taki diabeł straszny, kiedy już go poznamy. Klucz do odpowiedzi 
na pytanie, czym jest Rosja, stanowi język. Jeżeli poznasz język tego, kogo 
się boisz, odkrywasz, że rzeczywistość ma bardzo wiele twarzy.

Wydaje mi się, że lęk przed Rosją wynika z faktu, że 
demokracja się tam nie przyjmuje, w tej europejskiej wersji, 
do której jesteśmy przyzwyczajeni. Ale dlaczego chcemy, żeby 
Rosja była taka, jak sobie ją wyobrażamy?
No właśnie. Natura, świat, zawsze dąży do pewnego rodzaju harmonii…

I różnorodności.
Dlatego z jednej strony zawsze będziemy mieli Stany Zjednoczone, 
a po drugiej zawsze będziemy mieli Rosję. 

Skąd u ciebie zaangażowanie polityczne?
Nie jestem zaangażowany politycznie, jestem zaangażowany przede 
wszystkim społecznie. Jako człowiek, jako obywatel. Jestem dumny, 
że jestem obywatelem Polski, do momentu, kiedy mogę być Polakiem 
z otwartą przyłbicą i pełną odpowiedzialnością. Kiedy zaczyna mi być 
wstyd z jakiegoś powodu, to – jak każdy – mam prawo się wypowie-
dzieć, i to właśnie robię. Ale nie twierdzę, żeby to było zaangażowa-
nie polityczne. Nie pisałem w moim wierszu o partiach politycznych, 
ale o tym, co mnie martwi w moim kraju. Wiersz każdy może inter-
pretować po swojemu. Fantastyczne jest, że dzięki internetowi każdy 
może taką deklarację przeczytać. Ale każdy odczytuje ją przecież po 
swojemu. Nie to, co autor miał na myśli, tylko to, co chce w niej prze-
czytać sam. Odczułem ogromną potrzebę takiej ekspresji. Uległem jej. 
Napisałem, co napisałem, puściłem w świat i pojawiły się komentarze. 
Wiele osób życzyło mi śmierci. Chciały mnie powiesić na różnego 
rodzaju drzewach, co, biorąc pod uwagę zdeterminowane działanie 
pana ministra Szyszki, może być groźbą nie do spełnienia. Możemy się 
wypowiadać, więc korzystajmy z tego prawa.

A z aktorstwem też tak jest jak z pokusą pisania, że musisz coś 
wypowiedzieć? 
W aktorstwie – czy to przed kamerą, czy w teatrze – nie posługujemy 
się swoimi słowami. Możemy je interpretować na własną modłę, 
oczywiście przy zaangażowaniu reżysera, czy w ogóle wszystkich 
twórców danego przedsięwzięcia, ale mówimy słowa, które napisał 
ktoś inny. Mamy więc ograniczoną możliwość ekspresji.
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Ale pytam o tę potrzebę, nie o możliwość ekspresji. Rozumiem, 
jak jest z potrzebą pisania, natomiast jak jest z aktorstwem?
Pisanie jest jednorazowe. Potem rzucasz to w przestrzeń i ma swo-
je życie... Z aktorstwem jest inaczej, bo jak gram przedstawienie 
110 razy, to mimo tej prawdy, że każde przedstawienie jest inne, 
ponieważ za każdym razem przychodzi do nas inna publiczność, 
to w 90 proc. spektakl technicznie rzecz biorąc nie jest dla mnie 
tajemnicą… Jestem profesjonalistą i pracuję z profesjonalistami, 
ale daj Boże, żeby przedstawienie mimo wszystko, zawsze było 
takie samo. Ale te 10 proc. to możliwość dyskursu z widzem. Widz, 
zanim przyjdzie na przedstawienie, chce wiedzieć czego się spo-
dziewać. Jeśli chce popłakać, idzie na tragedię, ale jeśli miał ciężki 
dzień w robocie, żona „zdzieliła go wałkiem”, kiedy wychodził 
z domu, to chciałby się rozerwać. I wtedy wie, że idzie na komedię.

A co decyduje o tym, jakie role wybierasz, a jakich nie?
Zacząłem pracować, kiedy miałem 5 lat. Wtedy, muszę przyznać, 
nie byłem za bardzo świadomy tego, co robię na scenie. W teatrze 
przy Sali Kongresowej graliśmy „Pastorałki”. Świadomie zacząłem 
pracować, kiedy miałem lat 10. Dziesięcioletnie dziecko jest nadal 
dzieckiem, ale to nie oznacza, że nie może poczuć odpowiedzialności 
za to, co robi. Pamiętam jak dziś, w przerwie zdjęć podeszła do mnie 
pani Anna Seniuk, która była później moją wspaniałą nauczycielką 
akademicką, i powiedziała: „Jeżeli się nie nauczysz tekstu, to będzie-
my robić bardzo dużo dubli. W związku z powyższym, może się okazać 
tak, że ja nie zdążę na samochód, który ma mnie odwieźć na pociąg, 
który z kolei ma mnie zawieźć do Warszawy, a wieczorem mam tam 
przedstawienie”. Wtedy zacząłem rozumieć swoje zadanie. Zdałem 
sobie sprawę, że jestem odpowiedzialny, nie tylko za siebie, ale za 
innych. W pracy. Jako młody, mały, ale już aktor. I przez te lata – 26 
lat – zawsze się zastanawiam: „Kurczę, co jest najważniejsze, żeby 
zrobić dobry film czy dobrą sztukę?”. I już wiem, że przede wszystkim 
chodzi o tekst, a dopiero później jest casting, czyli wybór aktorów. Bo 
najpierw trzeba mieć świetny materiał. Z niego może powstać – albo 
dobra rzecz, albo niedobra, bo nawet dobry materiał można schrzanić. 
W drugą stronę to tak nie działa. Aby ze złego tekstu zrobić coś 
dobrego, trzeba być geniuszem. Więc decyduje tekst. To, co zostało 
zapisane przez człowieka, który znał się na swojej robocie. Gdy pra-
cowaliśmy nad „Onieginem” w Teatrze Studio, Krzysztof Stelmaszyk 
bardzo często powtarzał w czasie prób o jednym: Jjeżeli zaczniecie 
łamać genialny tekst Puszkina, tłumaczony przez Ważyka i Tuwima, 
to polegniecie. Jeżeli zaczniecie iść wbrew tekstowi, spotka was 
<<klątwa geniusza>>”.

Zrobi się z tego pastisz...
Nikt nie zrozumie, co miałeś na myśli, jeśli nie będziesz się trzymał 
metrum, napisanego przez człowieka, który jest od ciebie mądrzejszy. 
Tak jest w przypadku Mickiewicza, Słowackiego, i tak samo w przy-
padku Puszkina. Jeżeli zapominasz o tym, że człowiek, który to pisał, 
znajdował ogromną radość w zabawie rytmiczno-językowej i napraw-
dę zrobił to dobrze, jeżeli zaczynasz działać wbrew temu, to widz nie 
będzie miał zielonego pojęcia, co do niego mówisz. A te teksty są 
genialne. Grałem w „Kordianie”, grałem teksty Puszkina i czytałem 
w Akademii Teatralnej Mickiewicza na scenie i wiem, że to są teksty, 
których nie da się przecenić.

Sądzisz, że „Pan Tadeusz” przemówi do współczesnych 
Polaków?
Żyjemy w niezwykłych czasach postmodernizmu, który zaskakuje 
mnie za każdym razem. Dla mnie Puszkin był zaskoczeniem. Na 
początku ktoś powiedział, że to będzie ramota, bo my w takich 
prawie prywatnych kostiumach staliśmy na scenie, przed stuoso-
bową publicznością, utworzoną razem ze sceną gdzieś na foyer 
na jednym z poziomów Pałacu Kultury. Ktoś mówi: „Nie, tego 
nie będzie się dało oglądać. Tekst? Sam tekst?”. I okazało się, że 
zaczęły przychodzić tłumy hipsterów. Byliśmy pewni, że w pierw-
szych rzędach będą siedziały starsze panie i będą zasypiały 
w trakcie spektaklu nie ze złej woli, tylko z monotonii tekstu. 
Tymczasem poszło zupełnie inaczej!

To miłosna historia, do bólu organiczna. Na każdego z nas to 
jakoś czeka, będzie czekało, spotka, spotkało...
Ale tak samo jest z „Panem Tadeuszem”. Jak dasz sobie czas, żeby 
chwilę odpocząć od tempa życia w naszym świecie. Jeśli wchodzisz 
w ten rytm, w tę żyłę, i płyniesz z prądem, to nie masz na to czasu.

Na trzynastozgłoskowiec...
Nie, nie masz. Ale jeśli w tym momencie sięgasz do „Pana Tadeusza”, 
zdajesz sobie sprawę, że masz ogromną przyjemność. Ten tekst nie 
jest ci potrzebny na później. Że ten tekst jest ci potrzebny tu i teraz, 
żeby przez chwilę odpocząć, żeby się przenieść w inne miejsce. Dla-
czego tak bardzo wszyscy stawiamy na tego Prousta cały czas?

Bo jest nowocześniejszy?
Ale każdy z nas to robił. Każdy musi zaliczyć””W poszukiwaniu 
straconego czasu”, „zamykać oczy i czuć ten zapach”! Ale spróbuj 
Mickiewicza w którymkolwiek momencie: mówisz: „Dobra, zaczy-

O NAJPIERW TRZEBA MIEĆ ŚWIETNY MATERIAŁ. Z NIEGO MOŻE 
POWSTAĆ – ALBO DOBRA RZECZ, ALBO NIEDOBRA, BO NAWET 
DOBRY MATERIAŁ MOŻNA SCHRZANIĆ. W DRUGĄ STRONĘ  
TO TAK NIE DZIAŁA.
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nam tutaj: <<Grzybobranie>> albo <<Polowanie>>”. I zobaczysz, jaka 
jest tam melodia, tam jest dźwięk, tam jest zapach, tam jest smak, 
tam jest wszystko.

Powinieneś być ambasadorem polszczyzny, a jesteś 
ambasadorem ONZ.
Tak, jestem ambasadorem ONZ, ale w pewnym sensie polszczyzny też, 
ponieważ, siłą rzeczy, nie będę mówił o jakichś agendach zagra-
nicznych, bo każdy kraj, który należy do ONZ, w ramach globalnych 
problemów ma swoje własne problemy.

A to też był taki telefon jak ten z tą sławną rolą?
Nie stałem w kolejce do bycia ambasadorem ONZ. Zapytano, czy nie 
zechciałbym się zaangażować w dobrej sprawie ochrony środowiska. 
Wydało mi się to słuszne, ponieważ zawsze lepiej działa się w gru-
pie niż w pojedynkę. Poza tym to naturalne uzupełnienie działań, 
które o lat podejmuję, właśnie na rzecz spraw, o których mówią 
Zrównoważone Cele Rozwoju ONZ. Propozycja wsparcia ONZ pojawi-
ła się w czasie, gdy miała miejsce premiera „Mapy ginącego świata” 

– czteroodcinkowej serii dokumentalnej, której jestem gospodarzem, 
poświęconej ochronie zagrożonych gatunków fauny i flory. Byliśmy 
z ekipą filmową na Sri Lance, w Kenii, na Madagaskarze i w Wietna-
mie. Nakręciliśmy materiał, który pokazuje wstrząsające zjawiska, 
rujnujące całe ekosystemy. Chcieliśmy przybliżyć widzom tak eg-
zotyczne i – wydawać by się mogło – abstrakcyjne z naszej polskiej 
perspektywy tematy jak mafijny niemal system zabijania słoni, by 
pozyskać kość słoniową, czy maltretowanie niedźwiedzi księżyco-
wych, by pobrać żółć z ich woreczka żółciowego i wątroby z powodu 
rzekomych właściwości leczniczych. Jaki to ma związek z nami, Pola-
kami? Ma, i to duży, bo to my jesteśmy konsumentami dóbr, których 
produkcja napędza dramatyczną i nieodwracalną degradację środo-
wiska naturalnego. Dlatego, choć są to odległe miejsca, trzeba sobie 
uświadomić, że nasze wybory mają ogromne znaczenie. Możemy 
przykładać do tego rękę lub wręcz przeciwnie – pomagać ratować 
przyrodę, póki jeszcze można ją ocalić. Chcę ludziom uświadamiać, 
że człowiek i natura to jeden wielki połączony organizm. Że jeśli 
wyrządzimy szkodę w jednym miejscu, jej konsekwencje, prędzej 
czy później, spadną na nas. Na tym właśnie polega moje ambasado-
rowanie przy ONZ Global Compact.

Petycje a propos kosmetyków krążą, ale nie odniosą skutku. 
Musielibyśmy przestać używać kosmetyków, a to jest utopia.
Nie, nie, to nie jest tak. Zawsze mamy wybór. Możesz pojechać na jedną 
z dwóch ulic, które w stolicy proponują elementy wystroju wnętrz. Wszy-
scy z Warszawy wiedzą, o które ulice chodzi. Załóżmy, że chcesz kupić 
piękną, drewnianą podłogę. Bez najmniejszych problemów dostaniesz 
tam klepkę czy deski z palisandru albo hebanowca, prawda? Zanim 
jednak kupisz rzadkie drewno egzotyczne, żeby się pochwalić przed zna-
jomymi, zadaj sobie pytanie – skąd ono się wzięło i czy warto? Drzewo 
dalbergii, które kupujesz w formie klepki albo listwy, rosło na Madaga-
skarze ponad tysiąc lat! I kiedy taka górująca nad pozostałymi drzewami 
dalbergia zostaje ścięta, to w promieniu kilkuset metrów kwadratowych 
wszystko ginie z powodu intensywnej ekspozycji na słońce – kolejne 
partie lasu dosłownie wysychają, odsłaniając coraz niższe partie dżungli, 
aż do dna, do samej ziemi. Tak umierają całe ekosystemy, tak umierają 
płuca świata. Najłatwiej jest powiedzieć – to nie moja sprawa, przecież to 
nie ja ściąłem to drzewo, ale jest dokładnie na odwrót. To ja, kupując to 
drewno, przykładam rękę do wymierania roślin i zwierząt. A skala tego 
zjawiska na Madagaskarze, co widziałem na własne oczy, jest zatrważa-
jąca. Dlatego trzeba ludziom uświadamiać, że ich wybór naprawdę wiele 
znaczy. Można kupić równie piękne i trwałe polskie drewno z legalnych 
źródeł i ocalić resztki tropikalnych lasów, które są płucami naszej planety 
i domem dla często unikalnych gatunków fauny i flory.

Ale jeżeli przestaniemy ścinać drzewa na Sumatrze, to ileś tam 
tysięcy ludzi straci wtedy pracę i czym się wtedy zajmą? To nie 
jest takie łatwe.
No i właśnie w naszych filmach odpowiadamy też na takie pytania. 
Co stanie się z tymi ludźmi i co zrobić, żeby mieli pracę i nie umarli 
z głodu. To oczywiście nie jest proste, ale jest możliwe.

Będą kolejne filmy? 
Tak, mamy kolejne pomysły. Mówię o sobie, reżyserce Marcie Kądzieli 
i producencie Radku Niziołku – grupie osób, z którymi od kilku lat współ-
pracuję. To nie jest walka z wiatrakami. I znajdziemy widownię, choć 
w dzisiejszym świecie odbiorca jest bardzo wymagający. Pamiętamy 
o tym i przygotowujemy produkt naprawdę atrakcyjny i niczego nie robi-
my na „odwal się”. Tylko wtedy ludzie będą chcieli nas oglądać i przy oka-
zji nauczą się czegoś o świecie i o samych sobie. Taką mamy ambicję. 

CHCĘ LUDZIOM UŚWIADAMIAĆ, ŻE CZŁOWIEK I NATURA TO 
JEDEN WIELKI POŁĄCZONY ORGANIZM. ŻE JEŚLI WYRZĄDZIMY 
SZKODĘ W JEDNYM MIEJSCU, JEJ KONSEKWENCJE, PRĘDZEJ CZY 
PÓŹNIEJ, SPADNĄ NA NAS.



  ENGLISH 

PASSION THAT CHOOSES YOU

A conversation about why you have to pick up the 
phone, what can happen if the temperature drops 
below -40°C, and a little bit about why it is worth 
living. Grzegorz Kapla interviews Mateusz Damięcki.

Do you believe in coincidence? In opportunities that  
allegedly come up for everyone, but not everyone is ready  
to seize them?
My whole life has been dependent on precisely such 
coincidences. If I hadn’t answer one of the phone calls – and 
I answered it at the very last moment, because the caller was 
about to give up, it was the very last ring – my life would be 
totally different now. But I picked up. It turned out that a second 
director wanted to see me in person. She had seen my photo in 
the agency. Well, it was my only picture on the board amongst 
twelve other photos of men… I was a child then, a young man 
perhaps, I was seventeen. She saw that picture and only because 
I managed to pick up the phone just in time, I went for screen 
tests to Moscow. It was then that my fascination with Russia 
began. And so did my adult acting career.

Did you speak Russian at that time?
No. Back then, I knew only two words - спасибо” and “га́лстук,” 
which means “thank you” and “a necktie.” To make things worse, 
I used to mix them up in different situations! But after a month on the 
film set in Saraktash, a village located between Asia and Europe in the 
Urals, I was able to give a one-hour interview in Russian! You could 
say that I learned Russian in five days, when we weren’t shooting 
the film, because it was colder than minus 40°C and cameras simply 
stopped working. The producer concluded that he didn’t have time or 
funds to transport us to Moscow, so we stayed in a tiny hotel in the 
Urals, detached from the world. We had to cope somehow during 
those five days. And I used them to learn the language.

But reading was another story…
Well, yes, I learned how to write in Russian three years ago, and 
I’ve been travelling to Russia for 20 years. Today, I start to read 
screenplays in Russian. Russia is my passion. When you are seventeen, 
you are open to the world and absorb everything that surrounds you, 
so you simply have to pick one subject, because if you don’t, you’ll 
get lost in all of that. Anyway, I think that it is passion that chooses 
you, not the other way around. And I was chosen by Russia.

Is it really only in your teens that you absorb the world?
It’s more difficult when you’re older, because you’re occupied with 
different matters. You study at a university, you begin your adult life. 
I don’t know what I would have focused on if it hadn’t been for that 
one phone call. It was thanks to it that I learned Russian and met 
Russians; and even though it’s not a popular view, I still like them.

Why is it not popular?
Because when you hear “Russian” or “Russia,” you always feel this 
chill running down your spine. You get a little bit anxious…

Well, yes. We live, work and go to sleep close to the Russian 
bear, we all are aware of that fact.
If we thought about it every day, we would go crazy. I overcame this 
fear, this preconception about the Russian beast, when I went to the 
far, far north. It was somewhere on the “Lenin” ice-breaker in the 
Port of Murmansk. Or perhaps in Magadan, in the east, where the 
crows really turn back, and where it’s closer to Japan than any other 
inhabited land. I discovered that the devil was not so black as he was 
painted, at least after I got to know him. The answer to the question 

“what is Russia?” is language. If you learn the language of someone 
you’re afraid of, you realize that the reality has many faces.
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It seems to me that the fear of Russia stems from the fact that 
democracy doesn’t seem to take root there, at least not in this 
European version to which we are accustomed. But why do we 
want Russia to be the way we imagine it?
Exactly, why? The nature and the world always strive for some  
kind of balance…

And diversity.
That’s why we’ll always have the USA on the one side,  
and Russia on the other.

How come you’re so politically engaged?
I’m not engaged politically; above all, I’m engaged socially. As 
a person and as a citizen. I’m proud to be a Polish citizen, as long as 
I can be a Pole with my head held high and with full responsibility. 
When I start to feel ashamed for some reason, then – just as anybody 
else – I have the right to speak my mind, which I’m doing now. But 
I’m not claiming that it’s some kind of political involvement. My 
poem wasn’t about political parties, but about what worries me in 
my country. A poem can be interpreted in many ways. It’s absolutely 
fantastic that thanks to the internet, such a declaration can be read by 
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everyone. But everyone will read it in his or her own way. Not what 
the author had in mind, but what the reader wants to understand 
from it. I felt a burning need for such a form of expression. I yielded 
to it. I wrote what I wrote, I sent it to the world and comments 
appeared. Many people wished for my death. They wanted to hang 
me on different kinds of trees, which, taking the determined actions 
of Minister Szyszko into consideration, might turn out to be impossible. 
We have the right to speak, so let’s use this right.

Is it similar with acting, that you simply have to express 
something?
When it comes to acting – be it in front of cameras or in the theatre – 
we don’t use our own words. We can interpret them as we please – of 
course, with the cooperation with the director and other creators of 
a given work – but at the end of the day, we still utter words that 
were written by someone else. That’s why the possibility of self-
expression is fairly limited.

But I’m asking about the need, not about the possibility.  
I can understand the need of writing, but how does it apply  
to acting?
Writing is a one-off thing. Then you throw it into space and it starts 

to live its own life… It’s different with acting. Even though it’s true 
that each performance is different because the audience is different, 
when I perform in a play for the hundredth time, I know it inside out, 
at least when it comes to its technical side… I’m a professional and 
I work with professionals, but it would be great if the play was really 
the same each time. This remaining 10% is a chance to talk with the 
audience. Viewers, before they come to a play, want to know what 
to expect. If they want to cry, they go to see a tragedy, but if they 
had a tough day at work or fell out with someone, they want to relax, 
cheer up a bit. And then they want to see a comedy.

And how do you decide what roles you want to accept?
I started working when I was five. Back then, I have to admit, 
I wasn’t really aware of what I was doing on stage. We played 

“Pastorals” in the theatre in the Congress Hall in Warsaw. I started 
working consciously when I was ten. A ten-year-old child is still 
a child, but it doesn’t mean that they can’t feel the responsibility for 
what they are doing. I remember very clearly that when we were 
shooting a film, during one of the breaks Ms. Anna Seniuk, who 
was later my wonderful lecturer, walked up to me and said, “If you 
don’t learn your lines, we’ll repeat scenes many times. Because of 
it, it can turn out that I won’t make it to the car that is supposed to 
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take me to the railway station, and then I will miss my train that 
is supposed to take me to Warsaw, and I’m performing in a play 
there tonight.” And it was then that I started to understand my task. 
I realized that I was responsible not only for myself, but also for 
others. At work. As a young, small boy, but already an actor. And 
for all those years – 26 to be precise – I’ve always been wondering, 

“Well, what constitutes a good film or a good play?” Now I know that 
it’s almost all about the text, and only then there’s casting. Because 
first and foremost, you have to have great material to work with. 
It may evolve into something good or something bad, because 
even a good material can be wasted. It doesn’t work the other way 
around. To make something good out of something bad, you have to 
be a genius. That’s why text is the deciding factor. Everything that 
was written by someone who is a specialist in his or her profession. 
When we were working on “Oniegin” in the Studio Theatre, Krzysztof 
Stelmaszyk often repeated during the rehearsals, “If you start 
breaking the genius text written by Puszkin and translated by Ważyk 
and Tuwim, you will fail. If you start to go against the text, you’ll be 
met with the so-called grudge of a genius.”

It will become a pastiche…
You won’t get your message across if don’t stick to the metre written 
by someone much cleverer than you. It holds true in the case of 
Mickiewicz, Słowacki or Puszkin. If you forget that the person who 
wrote a given text found great joy in playing with the rhythm and 
the language, and did a great job, if you start to go against it, the 
audience won’t have the foggiest idea what you’re talking about. And 
those texts are truly genius. I played in “Kordian,” I played Puszkin’s 
texts and read Mickiewicz on stage at the Theatre Academy, and 
I know that those are texts that just can’t be overestimated.

Do you think that „Pan Tadeusz” (Pol.: “Sir Thaddeus”) can 
reach today’s Poles?
We live in extraordinary times of post-modernism, and it surprises 
me every time. For me, Puszkin was a surprise. At the beginning, 
someone said that it would be extremely old-fashioned, because 
we stood on stage in our – let’s say – private costumes, in front of 
hundred of viewers, somewhere in the foyer on one of the floors of 
the Palace of Culture and Science. Someone says, “No, no one will 
be able to endure it. The text? The text alone?” And it turned out that 
crowds of hipsters showed up. We were sure that the first rows would 
be taken by elderly ladies dozing off during the performance, not out 
of malice, but because of the monotony of the text. Meanwhile, it was 
totally different! 

It’s a love story, painfully organic. It happens, will happen or 
has already happened to all of us…
But it’s the same with “Pan Tadeusz.” If you give yourself time to have 
some rest from the frantic pace of life in our world. Because if you 
adjust to this rhythm and swim with the tide, you don’t have any time 
for that.

For the Polish alexandrine…
No, you don’t. But if you reach for “Pan Tadeusz,” you realize that it 
brings you joy. You don’t need this text for later. You need it here and 
now, to rest for a while, to travel to another place. Why do we all opt 
for Proust all the time?

Because he’s more modern?
But each one of us did it. Everyone has to check off “In Search of 
Lost Time,” “close your eyes and sense that scent!” But try to read 
Mickiewicz, starting from a random part. You say, “Okay, I’ll start here, 
with ‘Picking Mushrooms’ or ‘The Hunt’.” And you’ll see what kind of 
melody it has; there’s sound there, there’s smell there; there’s taste 
there, there’s everything there.

You should be an ambassador of the Polish language, and yet 
you’re an ambassador of the United Nations.
Yes, I’m an ambassador of the United Nations, but in a way, I’m an 
ambassador of the Polish language too, because, of course, I won’t 
talk about some foreign agendas, because every country that belongs 
to the UN has its own issues within global problems. 

 27 
interview

wywiad

więcej na anywhere.pl



więcej na anywhere.pl

 28 
interview

wywiad

And was it a phone call too, just like it was with this 
famous role?
I didn’t stay in a queue, waiting to be an ambassador of the 
United Nations. I was asked if I would like to engage in the 
protection of environment. It seemed right to me, because it’s 
always better to work in a group rather that alone. Besides, it’s 
a natural complementation of the things that I’ve been doing 
for years, actions connected to issues mentioned also in the 
Sustainable Development Goals of the United Nations. The 
offer to support the UN coincided with the premiere of “Mapy 
ginącego świata” (Pol. “Maps of the dying world”) – a four-
episode TV documentary series, in which I am the host. It’s 
about the protection of endangered species of fauna and flora. 
With our film crew, we visited Sri Lanka, Kenya, Madagascar and 
Vietnam. We shot material that shows shocking phenomena 
detrimental to whole ecosystems. We wanted to familiarize our 
viewers with issues that outwardly may seem exotic and abstract 
from our Polish perspective – topics like the almost mafia-like 

system of killing elephants for ivory, or torturing Asian black bears 
for the bile from their gallbladders that allegedly has some healing 
properties. Does it have any connection with us, Poles? It has, and 
a very strong one at that, because we’re consumers of goods whose 
production only propels this dramatic and irreversible degradation of 
natural environment. That’s why, even though those places seem so 
far away, you need to realize that our choices are of great importance. 
We can contribute to it or do something totally opposite – help to save 
the nature while it still can be saved. I want to make people realize 
that a man and the nature constitute one enormous and inextricably 
connected organism. That if we damage one place, we’ll face its 
consequences sooner or later. This is the essence of my being an 
ambassador of the UN Global Compact.

There are petitions concerning cosmetics, but they won’t be 
effective. We would have to stop using beauty products, and 
that’s just an utopia.
No, it’s not like that. We always have a choice. You can visit one of 
two streets in Warsaw that offer elements of interior décor. Everyone 
from Warsaw knows which streets I’m talking about. Let’s assume 
that you want to buy a beautiful wooden floor. There, you’ll get 
floorboards or planks made of rosewood or ebony, right? But before 
you buy some kind of rare exotic wood to show off in front of your 
friends, ask yourself where it comes from and whether it is worth 
it. The tree of Dalbergia that you buy in the form of a plank or a slat 
was growing in Madagascar for over a thousand years! And when 
such a Dalbergia, towering over other trees, is felled, everything dies 
in the radius of several hundred square metres due to overexposure 
to sun – other sections of the forest literally dry up, uncovering lower 
levels of the jungle, until all that’s left is bare ground. That’s how the 
entire ecosystems die out, that’s how the lungs of the Earth die too. 
It’s easiest to say, ”it’s not my problem, it’s wasn’t me who fell that 
tree,” but it’s just the opposite. It’s me, by buying this wood, who 
contributes to the extinction of plants and animals. And the scale of 
this phenomenon in Madagascar, which I saw with my very own eyes, 
is simply terrifying. That’s why people need to be reminded that their 
choices really matter. You can buy some equally beautiful and durable 
Polish wood from legal sources and save what’s left from tropical 
forests that constitute the lungs of our planet and are home to many 
unique species of fauna and flora.

But if we stop felling trees in Sumatra, several thousand 
people will lose their jobs and what then? It’s not so easy 
either.
And we answer those kinds of questions in our films too. What will 
happen to the people and what should we do so that they have jobs 
and don’t starve to death? It’s not easy, of course, but it’s feasible.

Will there be other films?
Yes, we have several new ideas. I’m talking about myself, the director 
Marta Kądziela and the producer Radek Niziołek – a group of people 
with whom I’ve been working for several years. It’s not a wild goose 
chase. And we’ll find the audience, even though in today’s world the 
receiver is very demanding. We remember about it and we prepare 
a product that’s really attractive, and we don’t do anything any old 
how. Only then will the people want to watch us and, subsequently, 
learn something about the world and themselves. That’s our goal. 





BERGAMO  
PEREŁKA U STÓP ALP
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ediolan to włoska stolica mody i biznesu. Związany z kulturą 
współczesną, pełen architektonicznego chaosu, wydaje się 
być oderwany od wszystkiego, co myślimy o Włoszech. Co 

weekend przyciąga jednak rzesze turystów, ciekawych tego, czym 
miasto urzeka międzynarodowe gwiazdy. Zanim jednak zameldują się 
w hotelach, czeka ich transfer z jednego z pobliskich portów lotniczych. 
Jeden z nich, usytuowany godzinę drogi od centrum Mediolanu, znajdu-
je się w Bergamo – położonej u podnóży Alp perełki architektonicznej. 
Warto poświęcić temu miejscu, zwłaszcza jego zabytkowej części, choć 
24 godziny, a najlepiej wpaść na cały weekend. Odwdzięczy się nam 
ono niezapomnianymi chwilami, pysznym jedzeniem i dobrymi myśla-
mi, które pozostaną w głowie na długo po zakończeniu urlopu.

Bergamo dzieli się na dwie części – Dolne Miasto: Città Bassa, 
które niczym nie wyróżnia się wśród  zachodnioeuropejskich miast, 
i Górne Miasto: Città Alta, historyczną dzielnicę pełną zabytków. Do 

M Górnego Miasta można dojechać autobusem prosto z lotniska, a także 
z głównego dworca. Ceny biletów są niskie – nie warto więc na nich 
oszczędzać, bo nietrudno trafić w komunikacji miejskiej na kontrolera! 
Droga do Città Alta wiedzie krętymi ulicami wzdłuż murów obronnych. 
Na górę możemy dostać się także za pomocą Funicolare – specjalnie 
dedykowanej kolejki, która jadąc prawie w pionie, zapewnia zapiera-
jące dech w piersiach widoki na Dolne Miasto.

Pierwszą rzeczą, którą czujemy, wysiadając z komunikacji miejskiej, 
jest świeże, górskie powietrze. Przed turystą, który dotarł do Città Alta, 
rozciąga się niezwykła panorama Alp. Już samo to warte jest wydania 
często zaledwie kilkudziesięciu (!) złotych na bilety lotnicze. Jednak Ber-
gamo to nie tylko przepiękne widoki – to przede wszystkim historyczne 
zabytki, których w górnym mieście znajduje się sporo. Zanim skieru-
jemy swoje kroki w kierunku starego miasta, warto zwiedzić okolicę. 
Będąc wyposażonym w darmową mapę z punktu informacyjnego na 

BIEDA NISZCZY LUDZI, LECZ KONSERWUJE MIASTA. POTWIERDZENIE TYCH SŁÓW 
MOŻEMY ZNALEŹĆ W LOMBARDII, NA PÓŁNOCY WŁOCH, GDY Z NOWOCZECZNEGO 
MEDIOLANU WYBIERZEMY SIĘ DO HISTORYCZNEGO BERGAMO.

  KATARZYNA HABECKA     PIXABAY.COM
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DOLNE MIASTO I POBLISKIE MIEJSCOWOŚCI Z BRZEGU 
GÓRSKIEGO ZBOCZA. JEŚLI TRAFIMY TAM OKOŁO  
GODZINY 12:00, USŁYSZYMY BICIE KILKUDZIESIĘCIU DZWONÓW 
KOŚCIELNYCH, ODBIJAJĄCE SIĘ ECHEM W KOTLINACH.

lotnisku, dobrze zaplanować wycieczkę tak, aby na początek dnia zo-
baczyć miejsca położone wyżej od pełnej turystów „starówki”. Jednym 
z nich jest ogród botaniczny. Założony w niedalekiej przeszłości, nie 
zachwyca bujną roślinnością z wszystkich stron świata. Ma jednak do 
zaoferowania coś więcej niż inne tego typu obiekty – niczym nieprzesło-
niętą panoramę gór. Możemy podziwiać Alpy, Dolne Miasto i pobliskie 
miejscowości z brzegu górskiego zbocza. Jeśli trafimy tam około 
godziny 12:00, usłyszymy bicie kilkudziesięciu dzwonów kościelnych, 
odbijające się echem w kotlinach. Cisza, która nastaje zaraz po tym 
niezwykłym koncercie w połączeniu z zapierającymi dech w piersiach 
widokami pozwala zapomnieć o wszystkich zmartwieniach.

Następnie warto skierować się do zamku San Vigilio. Wstęp jest 
bezpłatny. Kamienna budowla została wzniesiona jeszcze w staro-
żytności. Nie zachwyca więc ogromnymi przestrzeniami, niezliczoną 
ilością komnat czy pobudzającą wyobraźnię architekturą. Wchodząc 
na jego wieżę, znów możemy jednak z nieco innej perspektywy 
zobaczyć majestatyczne Alpy. To, co w pewien sposób szokuje przy 
wejściu na zamek, to brak jakiejkolwiek kasy, sklepu z pamiątka-
mi czy choćby informacji turystycznej. Budowla na pierwszy rzut 
oka wydaje się wręcz opuszczona, co czyni zwiedzanie jej jeszcze 
bardziej interesującym!

Idąc szlakiem, wyznaczonym przez strzałki i znaki (oczywiście 
wszystkie w języku włoskim!), wzdłuż murów obronnych, wąskich 
uliczek i położonych na skarpach domów, mijając małe, często 
pozamykane średniowieczne kościółki, trafimy na opuszczony klasztor 

Ojców Franciszkanów. Otaczające ten samotny budynek pola i drzewa 
pobudzają wyobraźnię – w pewnym momencie złapałam się na tym, 
że… oczekuję na widok braci zakonnych pielęgnujących winorośle 
lub drzewa oliwne! Pochodzący z XIII wieku klasztor jest aktualnie 
odrestaurowywany, jednak warto poświęcić czas na dotarcie do niego 
i odczucie na własnej skórze sprzyjającego kontemplacji spokoju, 
przeszywającej ciszy i wolno płynącego czasu.

Gdy wrócimy do placu, z którego ruszają autobusy miejskie, czas 
wyruszyć na Piazza Vecchia – serce historycznej części Bergamo. Znaj-
dziemy się w miejscu, które całą swoją architekturą przypomina inne 
zachwycające włoskie miasta: Florencję, Wenecję, Weronę, Cremonę... 
Na środku placu możemy podziwiać XVIII-wieczną fontannę, zaraz za 
nią XII-wieczną wieżę czy średniowieczne siedziby władz miasta. To, co 
w tej części Città Alta zrobiło na mnie największe wrażenie, to niespoty-
kane i zaskakujące pod wieloma względami kościoły. Na Piazza del Du-
omo znajdziemy aż trzy budynki sakralne, oddalone od siebie zaledwie 
o kilka metrów, z których każdy jest na swój sposób zadziwiający.

Katedra Świętego Aleksandra Duomo di Bergamo to pochodzący 
z XVI wieku jednonawowy kościół. Jego oryginalność opiera się na 
posiadaniu aż sześciu kaplic, z których każda poświęcona jest innemu 
patronowi i zaaranżowana w inny sposób.

Obok katedry znajduje się niepozorne wejście do Bazyliki Santa Ma-
ria Maggiore, zwane „Portalem Czerwonych Lwów” – od koloru mar-
murowych zwierząt podtrzymujących kolumny. Z zewnątrz niepozorna, 
wewnątrz przytłacza swym bogactwem zdobień, rzeźb, obrazów 
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i wszelkich dekoracji w stosunku do czegokolwiek, co udało mi się 
zobaczyć w chrześcijańskiej części Europy. Podobna reakcja nieopano-
wanego zdziwienia malowała się na twarzy każdej wchodzącej w tym 
czasie do świątyni osoby. Złoto, zdobne arrasy, przepiękne rzeźby 
i malowidła, barokowe konfesjonały, niezwykłe nagrobki i pochodzą-
cy z XIV wieku krucyfiks to tylko część z tego, co możemy tam zoba-
czyć. Nawet watykańska Bazylika św. Piotra wygląda skromnie przy 
Bazylice Santa Maria Maggiore w Bergamo. Co ciekawe, na jednej ze 
ścian znajdują się średniowieczne freski, które wyróżniają się na tle 
barokowego przepychu kościoła. Są jednak niczym niezabezpieczone, 
a dla większości turystów wprost niezauważalne.

Trzecim budynkiem – od frontu najbardziej zachwycającym – jest 
Cappela Colleoni. Z zewnątrz bogato zdobiona „perła lombardzkie-
go renesansu”, jak nazywają ją znawcy, jest grobowcem rodziny 
Colleonich. Zachwycająca architektura – ze zdobionymi kopułami, 
płaskorzeźbami i wieloma innymi elementami, które wprost mogłyby 
stanowić podręcznik dla wszystkich studentów historii architektu-
ry – w środku jest niespodziewanie... pusta. Po odwiedzeniu Bazyliki 
i Katedry, które nie wyróżniały się swoimi frontami, jednocześnie 
zadziwiając wnętrzami, można spodziewać się, że tak wymyślny 
z zewnątrz budynek będzie robił jeszcze większe wrażenie niż dwa 
poprzednie. Tymczasem nie znajdziemy tam nic, co dla laika mogłoby 
go odróżnić od każdego innego kościoła, także w Polsce. Ponadto 
dużą część przestrzeni wewnątrz zajmuje... sklepik z pamiątkami.

Po tak intensywnej wycieczce – w opcji 24-godzinnej więcej 
zobaczyć niestety nie zdążymy – przyjdzie w końcu czas na zasłużony 
włoski obiad. Nieważne, czy będzie to zamówiony w trattorii kawałek 
pizzy i niepowtarzalne włoskie lody, czy typowe czterodaniowe menu  
zakończone filiżanką najlepszego na świecie espresso. Przy stoliku, na 
ławce, schodach czy murku – ważne, by był spożyty na dworze. Bo 
czy do szczęścia potrzebne jest coś więcej niż doskonały posiłek po 
intensywnym fizycznie, pełnym urokliwych wspomnień dniu, zjedzo-
ny na świeżym, górskim powietrzu? 

  ENGLISH  

BERGAMO – AN ARCHITECTURAL  
PEARL BY THE ALPS
Poverty destroys people, but it preserves cities. 
It’s illustrated on the example of Lombardy, in the 
North of Italy, which you can see when you go from 
modern Milan to historical Bergamo.

Milan is an Italian capital of fashion and business. The city is set in 
modern culture and it’s in architectural chaos; it seems to be far from 
what you imagine when you think about Italy. Still, flocks of tourists 
come there every weekend to see what it is about Milan that attracts 
and delights international celebrities. Before they check in their hotels, 
they need to get to the city from one of the airports nearby. For 
example, the one situated about an hour from the centre of Milan, in 
Bergamo – an architectural pearl by the Alps. This place, and in par-
ticular its historical part, is definitely worth visiting – for a one-day or, 
even better, a weekend trip, from which you’ll bring pleasant mem-
ories of enjoyable moments and delicious food as well as positive 
images to remember long after your holiday is over.

Bergamo is divided into two parts – the Lower City: Città Bassa, 
which is similar to most of Western European cities, and the Upper City: 
Città Alta, a historical district full of monuments. You can get to the 
Upper City by bus straight from the airport and from the main railway 
station. Ticket prices are low, so there’s no point in economising on 
them, because there are many ticket inspectors in the means of public 
transport. The winding road to Città Alta goes along the defensive 
walls of the city. Another way to get to the Upper City is by Funicolare – 
a dedicated cable railway, which goes up and down steep slopes, from 
which you can enjoy breathtaking views of the Lower City.

The first thing you’ll feel when you get off the public transport is clear 
and fresh mountain air. The next thing to enjoy is a spectacular panorama 
of the Alps. This is definitely worth spending a few dozen (!) zlotys on 
plane tickets. But Bergamo is something more than wonderful views – 
primarily, the city boasts a number of monuments, many of which are 
located in the Upper City. Before you head for the Old Town, you should 
walk around the neighbourhood. Get a free map in the information point 
at the airport and plan your trip in such a way to begin with sites located 
upwards from the crowded Old Town. One of them is a botanical garden 
established quite recently. Although it isn’t covered in lush vegetation 
from all over the world, it stands out above other such gardens, as it 
boasts an open view of the mountains. You can admire the Alps, the 
Lower City and neighbouring towns from a hill. And if you get there at 
about 12, you’ll hear the chiming of a few dozen church bells, echoing in 
the valleys. Silence that falls right after this exceptional concert combined 
with breathtaking views will make you forget all your worries.
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The next stop is the San Vigilio Castle. The entrance is free of 
charge. This stone building dates back to the antiquity, therefore, you 
won’t find vast spaces, countless chambers or stupendous architec-
ture there. Going up its tower, you’ll see the majestic Alps again, but 
from a bit different perspective. What is a bit shocking is the fact 
that there’s no ticket office, souvenir shop or even tourist information 
point at the entrance to the castle. At first, the site seems abandoned, 
which makes it even more interesting!

Following the trail marked by arrows and signs (all in Italian, of 
course), along the defensive walls, narrow streets and houses perched 
on slopes, passing small, often closed, Medieval churches, you’ll 
reach an abandoned Franciscan convent. Fields and trees surrounding 
the place give way to many images – at some point, I caught myself 
waiting to see Franciscan friars cultivating grapevines or olive trees! 
The convent, dating back to the 13th century, is under restoration at 
present, but it’s still worth visiting to feel the peace and quiet condu-
cive to reflection, utter silence and time going by slowly.

After you return to the square, where bus stops are located, go to 
Piazza Vecchia – the heart of historical Bergamo. You’ll reach a place 
similar to other amazing Italian cities: Florence, Venice, Verona, Crem-
ona, etc. In the middle of the square, there is an 18th century fountain, 
a 12th century tower and Medieval seats of the authorities. This part 
of Città Alta impressed me the most with its unique and exceptional 
churches. In Piazza del Duomo, you’ll find three sacral buildings, located 
within a few metres of each other, each of them being one of a kind.

The Bergamo Cathedral dedicated to Saint Alexander (Duomo di 
Bergamo) is a one-aisle church dating back to the 16th century. Its 
six chapels, each of them dedicated to a separate patron saint and 
arranged in an original way, make this place unique.

Next to the cathedral, there’s an inconspicuous gate to the Basilica 
di Santa Maria Maggiore, called ‘Red lions portal’ due to the colours 
of marble animals incorporated into the column composition. Even 

though the basilica is inconspicuous from the outside, when you come 
inside, you’ll see overwhelming richness of ornaments, sculptures, 
paintings and other decorations – more than I’ve ever seen in the 
Christian part of Europe. Every person entering the building at that 
time was equally staggered at gold, decorative tapestries, impressive 
sculptures and paintings, baroque confessionals, remarkable tombs 
and a 14th century crucifix and many more. Even the Papal Basilica 
of St. Peter in the Vatican can’t hold a candle to the Basilica di Santa 
Maria Maggiore in Bergamo. What’s interesting is the fact that on one 
of the walls, there are Medieval paintings, standing out against the 
lush baroque background. However, they aren’t secured in any way, 
and most tourists simply don’t notice them.

The third building – the most spectacular from the front entrance – 
is Cappela Colleoni. This ‘pearl of the Lombard Renaissance’, as the 
experts call it, is the Colleoni family tomb. The building is exquisitely 
decorated from the outside  – its stunning design, with adorned domes, 
low reliefs and many other elements could be a model for all students 
of the history of architecture – but, at the same time, it’s… surprisingly 
empty inside. Having seen the basilica and the cathedral, with their 
inconspicuous fronts and astonishing interiors, you would expect 
such a stunning building to be even more impressive inside than the 
two previous ones. Still, you won’t find anything there that could 
distinguish it from any other church, also in Poland. Moreover, there’s 
a large souvenir shop inside, which occupies much space. 

After such a short but intensive trip (in the 24-hour option, you won’t 
manage to do much more), you should definitely have a traditional Italian 
dinner. And it doesn’t matter whether it’s a slice of pizza in a trattoria 
and delicious Italian ice-cream or a typical four-course menu with a cup 
of the best in the world espresso. By a table, on a bench, stairs or a low 
wall – no matter where, but have it outdoors. Because the only thing you 
need after such a physically intensive and full of pleasant memories day 
is a delicious meal eaten in the open fresh mountain air. 
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ie wiesz, na co się zdecydować? Spró-
buj wszystkiego po kolei, a na pewno 
odkryjesz swoją pasję. Zacznij od 

joggingu na plaży, a być może za jakiś czas 
będziesz się mierzyć z najlepszymi w mara-
tonie. Zdrowy tryb życia nie wychodzi z mody, 
wręcz przeciwnie, trend się rozkręca! Oto 
kilka propozycji na aktywne spędzenie czasu.

Pod wiatr
Przerażające widowisko gry wody z wiatrem 
z udziałem sportowca dzierżącego żagiel 
i misternie zmagającego się z żywiołem? To wra-
żenia obserwatora. Dla wielu, którzy zetknęli się 
z windsurfingiem czy kitesurfingiem, to styl życia.

Regularne wiatry, czysta i przejrzysta 
woda, piaszczyste dno i zafalowanie powo-
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N dują,  że najlepsze warunki do uprawiania 
tych dyscyplin znajdują się na wodach oto-
czonych Półwyspem Helskim. Jest to jedno 
z najlepszych miejsc w Europie zarówno do 
nauki, jak i uprawiania tych dyscyplin. Bez-
cennym walorem tego akwenu są rozległe 
płycizny Zatoki Puckiej, które pozwalają na 
bezpieczne rozpoczęcie przygody z tym 
sportem. Szkoły w Helu, Jastarni, Kuźnicy, 
Chałupach, Władysławowie, Pucku, Rewie, 
Gdyni czy Sopocie zapewnią fachowy cykl 
szkoleniowy po pas w wodzie. Podobne 
warunki oferują akweny Mierzei Wiślanej od 
strony Zatoki Gdańskiej, a Krynica Morska, 
Kąty Rybackie czy Piaski to miejscowości 
cieszące się popularnością wśród wind- i ki-
tesurferów i ich rodzin.

POMORSKIE 
INSPIRUJE

NAD MORZE TO CHYBA TYLKO LATEM. PLAŻOWANIE, PARAWANY 
I RELAKS NA PIASKU. CUDOWNE LENISTWO, RESET CIAŁA 
I UMYSŁU. DO TEGO SMAŻONA RYBKA I ZŁOTY NAPÓJ 
Z BĄBELKAMI. CZEMU NIE – ZAPRASZAMY! ALE PAMIĘTAJ, ŻE 
POMORSKIE TO TEŻ DUŻO RUCHU, RADOŚCI I SPORO MOŻLIWOŚCI. 
POMORSKIE BIEGA, PŁYWA, ŻEGLUJE, SURFUJE, NURKUJE, JEŹDZI 
KONNO, A NAWET ROZGRYWA KILKA PARTYJEK GOLFA. NIE MA 
CZASU NA NUDĘ. CZAS NA AKTYWNE POMORSKIE.

  PROT         POMORSKIE.TRAVEL/ISIT

Pod prąd 
Kajakiem przez Pomorze ? Jak najbardziej. 
Prawie 3 tysiące km spławnych rzek, od-
cinki o charakterze górskim i jeszcze kilka 
nieoczywistych niespodzianek. Jakich? Na 
przykład zwiedzanie miasta z kajaka. Przez 
centrum Gdańska każdego dnia przewi-
jają się tłumy turystów. Kajak to świetny 
sposób nie tylko na ominięcie zatłoczonych 
uliczek, ale też obejrzenie znanych zabytków 
z nowej perspektywy. Żuraw od strony wody 
prezentuje się dostojnie, ale i Filharmonia 
Bałtycka nabiera nowego kształtu. Można 
też popłynąć burtę w burtę koło słynnego 
Sołdka i schylić się pod Zielonym Mostem. 
Trasa w kilku miejscach prowadzi przez szlaki 
wodne, po których poruszają się większe 
jednostki, takie jak tramwaje wodne. Trzeba 
więc pamiętać o zasadach bezpieczeństwa 
i konieczności ustąpienia pierwszeństwa 

„większemu”, ale wrażenia z pływania takim 
torem są bezcenne.

Na krawędzi 
Spragnieni adrenaliny też znajdą coś dla 
siebie. Walory przyrodnicze i specjalistyczna 
baza umożliwiają realizację najśmielszych 
marzeń. Loty paralotnią, wspinaczki, offroad 
czy wreszcie skoki wysokościowe pozwolą 
śmiało odreagować nagromadzony stres i po-
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zytywnie się zmęczyć. A weekend z dziećmi 
też warto spędzić na świeżym powietrzu. Czy 
to w polu kukurydzy, czy parku linowym – po 
takiej dawce wrażeń maluchy na pewno 
zasną z uśmiechem na buziach i bez wieczor-
nego marudzenia.

Na dwóch kółkach
I znowu niespodzianka. Do 2020 roku sfinali-
zowane zostaną dwa nowe szlaki rowerowe: 
R10 i R9, czyli Wiślana Trasa Rowerowa. To 
razem ponad 670 km rowerowego szaleństwa. 
Międzynarodowy szlak R-10 będzie częścią 
europejskiej trasy, biegnącej przez kraje 
basenu Morza Bałtyckiego. W Pomorskiem 
przebiegać on będzie od Ustki do Krynicy 
Morskiej oraz do Kępek na granicy z woje-
wództwem warmińsko-mazurskim. Z kolei 
Wiślana Trasa Rowerowa R-9 będzie wiodła 
wzdłuż Wisły do granicy z województwem 
kujawsko-pomorskim. Trasy te poprowadzone 
zostaną korytarzami europejskiej sieci Euro 
Velo. Wzdłuż nich przygotowanych zostanie 
ponad 80 funkcjonalnych miejsc postojowych, 
które w przypadku niekorzystnych warunków 
pogodowych zapewnią schronienie i odpoczy-
nek rowerzystom. Czekamy zatem cierpliwie 
i w międzyczasie szalejemy na dostępnych 
trasach regionu. Szczególnie polecamy Ka-
szubską Marszrutę i Pierścień Gryfitów. 

  ENGLISH  

POMERANIAN 
VOIVODESHIP INSPIRES
If the sea, then only in the 
summer, probably. Sunbathing, 
beach screens and relaxing on 
the sand. Wonderful laziness 
and a “reset” for both body 
and soul. To this we can add 
delicious fried fish and a golden 
drink with bubbles. Why not 

– you’re more than welcome! 

Against the stream
In a canoe across Pomeranian Voivodeship? By 
all means! Almost three thousand kilometres 
of navigable rivers, stretches of a mountainous 
character and a couple of other non-obvious 
surprises. What kind of surprises? For example, 
sightseeing from a canoe. Each day, crowds 
of tourists visit the centre of Gdańsk. Canoe is 
a great way not only to avoid crowded streets, 
but also to see famous historical monuments 
from an entirely new perspective. The crane 
looks very majestic from the side of the 
water, whereas the Polish Baltic Philharmonic 
in Gdansk takes on a completely new shape. 
We can go board to board with the famous 
bulk carrier called Sołdek and duck our heads 
under the Green Bridge. In several places, the 
route leads trough water highways used by 
bigger units, such as water trams. That’s why 
we should always remember about safety 
rules and the necessity to make way for them, 
but the impressions from travelling on such 
a route are invaluable.

On the edge
Those of us who are hungry for adrenaline 
will find something for themselves as well. 
Environmental assets and a specialist base 
enable us to make our boldest dreams come 
true. Flying paragliders, climbing, off-road or 
jumping from great heights will let us relieve 
stress and experience positive fatigue. And 
when it comes to spending the weekend with 
children, it’s best to spend it in the fresh air as 
well. No matter if it’s in a corn field or a ropes 
course – after such a dose of emotions, the little 
ones will certainly fall asleep with a huge smile 
on their faces and without evening whining.

On two wheels
And a surprise again. By 2020, two new cycle 
paths will have been finished – R-10 and R-9, 
in other words, the Vistula Cycle Path. All 
together – over 670 kilometres of a cycling 
spree. The international track R-10 will be 
a part of a European route running through the 
countries of the Baltic region. In Pomeranian 
Voivodeship, it will run from Ustka to Krynica 
Morska and to Kępki on the border with 
Warmian-Masurian Voivodeship. In turn, the 
Vistula Cycle Path R-9 will run along the Vistula 
River to the border with Kuyavian-Pomeranian 
Voivodeship. The routes will be led through 
the paths of European EuroVelo network. On 
the way, we’ll find over 80 functional stopover 
points which will provide shelter and some 
respite for cyclists in the case of unfavourable 
weather conditions. So while we’re waiting, 
let’s enjoy riding on the regional routes 
that are already available. We especially 
recommend “Kaszubska Marszruta” and 

“Pierścień Gryfitów.” 

But we should remember that 
Pomeranian Voivodeship offers 
many activities, numerous 
opportunities and fun as well! 
It runs, swims, sails, surfs, rides 
a horse, and even plays golf 
from time to time. There’s no time 
for boredom. It’s time for active 
Pomeranian Voivodeship!

Are you spoilt for choice? Try everything, one 
thing at a time, and you’ll certainly discover 
your passion. It’s best to begin from jogging 
along the coast, and perhaps it will be just 
a matter of time before you compete against 
the best runners in a marathon. Healthy 
lifestyle doesn’t come out of fashion, quite 
the opposite, the trend is at its peak! Here 
are some suggestions about how to spend 
your time actively.

Against the wind
The terrifying spectacle of water, wind and 
a sportsperson holding a sail and meticulously 
struggling with the element? Those are 
onlookers’ impressions. For many people 
who have tried their hand at windsurfing or 
kitesurfing, it’s a lifestyle. Regular winds, clean 
and transparent water, sandy bed and waves 

– the best conditions for those disciplines can 
be found in the vicinity of the Hel Peninsula. 
It’s one of the best places in Europe for both 
learning and pursuing those sports. One of 
invaluable assets of this water region are 
vast shoals of the Bay of Puck that allow us 
to start our adventure with this sport in a safe 
way. Schools in Hel, Jastarnia, Kuźnica, Chałupy, 
Władysławowo, Puck, Rewa, Gdynia or Sopot 
provide professional training cycles, waist-high 
in water. Similar conditions are offered by water 
regions of the Vistula Spit from the side of the 
Bay of Gdańsk, whereas Krynica Morska, Kąty 
Rybackie or Piaski are cities popular amongst 
windsurfers, kitesurfers and their families.



pewno znacie te momenty, w których czas dłuży się 
niemiłosiernie, a wy czekacie z utęsknieniem na to, 
co ma się wydarzyć. Odkąd na świecie zapanowały 

smartfony, już nikt z nas w takich chwilach nie jest skazany na całko-
witą samotność. Może połączyć się z kimś przez net i z protezą relacji 
przetrwać kilkadziesiąt minut czy kilka godzin. Pod warunkiem, że ma 
dostęp do internetu i że jego telefon jest sprawny. Nie miałem ani 
jednego, ani drugiego. Siedziałem, ba!, rzekłbym nawet, że tkwiłem 
na lotnisku w Dusseldorfie, bo z powodu braku telefonu pomyliłem 
godziny odlotu. I zamiast na samolot o 14:10 przyjechałem na lot 
o 11:40. W sumie blisko. No i dobrze, że nie odwrotnie…

Zrobiłem trzy tury po dostępnym terenie lotniska. Przeczytałem 
etykiety alkoholi, przymierzyłem okulary, zadziwiłem się cenami 
słodyczy, skrzętnie ominąłem restauracje w bawarskim stylu i butiki 
z torebkami w kolorach, których nie potrafię nazwać.

Po godzinie znalazłem miejsce, na którym mogłem spokojnie przy-
siąść, mając jednocześnie świetny punkt obserwacyjny na snujących 
się po galerii lotniska ludzi. Wysoki, barowy stołek nie był wprawdzie 
wygodny, ale stanowił jakąś odmianę od metalowo-zamszowych 
krzeseł hali odlotów. Kiedy zawzięcie przyglądałem się czubkom 
swoich butów, tak jakbym widział je po raz pierwszy w życiu, usły-
szałem za moimi plecami: „Przepraszam, ale musiałem się dosiąść”. 
Odwróciłem głowę w kierunku głosu. Szpakowaty facet w dżinsowym 
mundurku wdrapując się na stołek obok, zapytał: „Skąd jesteś?”. 

„Z Polski” – odpowiedziałem. „Aha” – rzucił krótko, jakby to miało 
wszystko wyjaśniać. „Powiedziałeś, że musiałeś się dosiąść…” – za-
gadnąłem bez większej zachęty. „A! Tak. Bo wiesz, ja umiem pewne 
rzeczy wyczuć. I niech ci się nie wydaje, że nie. Doskonale to widzę. 
Wiesz, mój dziadek miał taką umiejętność, że leczył rękami. Tak, ręka-
mi. Przykładał ręce i leczył normalnie ludzi. I ja też widzę. Też potrafię 
wejrzeć tak do środka, do ludzi i powiedzieć, co mają w środku. Twoje 
serce jest takie, jak by to powiedzieć, luźne. Ale ty jesteś bardzo silny. 
Bardzo silny. Ale twoje serce – luźne. Ale musisz pomagać ludziom, bo 
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DUS. DUSSELDORF
masz w sobie takie coś, że możesz ludziom pomagać i nie powinieneś 
tego marnować. Mieć taki zawód, żeby nieść pomoc. Polacy myślą, że 
Niemcy to tylko Hitler, ale to nieprawda. Polacy są super. Moja żona 
jest Polką. Ja mam dużo ziemi, ja wiem, co siedzi w ziemi i co siedzi 
w ludziach. Ty jesteś silny. Dobrze, że jesteś silny. I Niemcy to nie 
tylko Hitler, bo w ogóle to Hitler był Austriakiem. Niemcy są dobrzy… 
Muszę iść, bo zaraz mam samolot.” Zeskoczył ze stołka, pomachał mi 
ręką na pożegnanie i zniknął. 

  ENGLISH 

DUS. DUSSELDORF
You surely know these moments when time hangs heavy on your 
hands and you’re waiting impatiently for something to happen. 
Since the arrival of smartphones, nobody has felt extremely lonely 
in such moments anymore. You can always connect to someone on 
the Internet and thus survive a few dozen minutes or a few hours. 
Provided that you have access to the Internet and your phone isn’t 
broken. I didn’t have any of the two. I was sitting, or rather I was 
stuck, at the airport in Dusseldorf – I hadn’t had my phone and I’d 
mixed up the departure time. Instead of coming at 14:10, I arrived 
at 11:40. Close enough. It could have been worse – the other way 
round, for example…

I walked around the airport terminal three times. I read alcohol 
drinks’ labels, I tried on many pairs of glasses, I was surprised with 
the prices of sweets, I walked past Bavarian-kind restaurants and 
boutiques with bags in colours I can’t even name.

After an hour, I found a good place to sit quietly and observe peo-
ple wandering around the airport shopping centre. A high bar stool 
wasn’t comfortable, but it was a nice change after metal and suede 
chairs in the departure lounge. When I was staring fixedly at my 
shoes, as if I’d seen them for the first time in my life, I heard a voice 
from behind, ´Excuse me, I simply had to join you.’ I turned around 
to see where the voice was coming from. A grizzled man in a denim 
uniform settled himself on a stool opposite and asked, ‘Where are 
you from?’ ‘I’m from Poland,’ I answered. ‘I see,’ he said curtly as 
if everything had been clear. ‘You said you had to join me…’ I said 
casually. ‘Yes! That’s right. You know, I can sense some things. Don’t 
think I’m making this up. I can see it clearly. You know, my grandfa-
ther could heal with his hands. That’s right, with his hands. He would 
put his hands on people and heal them. And I can see things as well. 
I can look inside a person and see their innermost selves. You heart 
is, how shall I put it, loose. But you’re very strong. Very strong. But 
your heart is – loose. But you have to help people because you are 
such a person that you can help people and you shouldn’t waste it. 
You should have such a job, to help people. Poles think that Germany 
means Hitler, but that’s not true. Poles are great. My wife is Polish. 
I have a lot of land, and I know what’s inside the land and inside peo-
ple. You’re strong. It’s good that you’re strong. And Germany isn’t only 
Hitler because Hitler was Austrian by the way. Germans are good… 
I have to go, I have my flight soon.’ He jumped off the stool, waved 
me goodbye and disappeared. 

Tomasz  
Sobierajski
Socjolog z zawodu i z pasji. Wytrawny badacz społecznych 
zjawisk i kulturowych trendów. Naukowiec 3.0 nie bojący 
się trudnych wyzwań, międzynarodowej współpracy 
i interdyscyplinaroności. Wykładowca akademicki 
i akademik z ambicjami. Znakomity słuchacz oraz 
wnikliwy obserwator. Kustosz dobrych manier i trener 
poprawnej komunikacji. Apostoł dobrej nowiny i przeciwnik 
złych emocji. Z zamiłowania sportowiec i podróżnik. 
Wegetarianin, cyklista i optymista. Nowojorczyk z duszy, 
berlińczyk z wyboru i warszawianin z miłości. Dla nas pisze 
o tym, co jest ważne w ludziach i dla ludzi.

Na
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oje dzieci są już duże. Jedno zaraz wyfrunie z gniazda, drugie jest 
nastolatkiem. Moim zdaniem zrobiłem je w optymalnym wieku. 

Po trzydziestce. Ojciec w tym wieku jest jeszcze na tyle młody, że może 
bez obciachu z własną córką i jej znajomymi bawić się na wspólnej 
imprezie. Jednocześnie jest już na tyle dojrzały, że na tej samej imprezie 
nie zorganizuje konkursu pod hasłem „Kto wypije najwięcej”.

Oczywiście można zrobić dzieciaka w wieku szesnastu lat i wte-
dy przed trzydziestką latorośl jest już odchowana. Znowu można 
imprezować. To bez wątpienia plus. Ale są też minusy. Odprowadzanie 
własnego dziecka do żłobka, aby potem zdążyć na klasówkę z polskie-
go, to marny pomysł. Kompletna dekoncentracja w szkole i w efekcie 
zaniżona średnia.

Można mieć też dziecko później. Wyszumieć się do osiemdziesiątki 
i wtedy zabrać się za przedłużanie gatunku. Tylko jak już te niedo-
widzące i przygłuche plemniki dotrą po roku do komórki jajowej 
i dziecko się urodzi, to zamiast grać w piłkę, dzieciak będzie się bawić 
z tatą w „ciepło-zimno, gdzie jest taty respirator?”. A umówmy się, dla 
dziecka to nudna zabawa.

Tak czy siak, uważam, że niezależnie od wieku, wychowanie jest 
piekielnie trudną sprawą. Bo nie widać od razu efektów. Wychowujesz, 
dopieszczasz, inwestujesz, a tu któregoś dnia twój osiemnastoletni 
syn wchodzi do domu i mówi, że Korwin-Mikke ma rację. A ty zasta-
nawiasz się, gdzie popełniłeś błąd. Może za dużo na niego krzyczałeś 
w dzieciństwie? Może bez sensu siedział za karę w piwnicy? Może 
niepotrzebnie czytałeś mu do snu „Mein Kampf”. Nie wiesz. Nie 
pamiętasz. To było dawno.

W wychowywaniu syna i córki istnieją pewne różnice.
Synowie są nieskomplikowani. Dopóki nie zainteresują się sek-

sem. Wcześniej ojcowie są dla nich idolami. Rozmowy o kosmosie, 
puszczanie latawców, wspólne sikanie do celu. Po pierwszym 
wkroczeniu syna w bajkowy świat onanizmu tatuś-idol zamienia 
się w tatusia-rywala. Zamykanie się w pokoju na klucz, dwugodzin-
ne branie prysznica i późne powroty do domu oddalają dziecko od 
ojca. Oczywiście są tatusiowie, którzy próbują w tym momencie 
wkupić się w łaski: „Synu, jak będziesz chciał zaszaleć, daj znać. 
Pójdziemy na najlepsze panny w mieście. Ja stawiam. Tylko nie 
mów matce… Wiesz jak ona nie lubi, kiedy wracamy późno do 
domu”. A potem zostaje już tylko rywalizacja: 

– Synu, zaraz zobaczysz, jaki będę miał czas na  
setkę kraulem.

– Tato, daj spokój, masz pięćdziesiąt dwa lata. 
– Nie chrzań! Zmierzyłeś czas? Ile wyszło?
– Dwadzieścia sekund wolniej ode mnie!
– Synuś, gdyby nie ten grubas przede mną, byłbym szybszy. Dobra, 

teraz sztanga! Zaraz ci pokażę, gdzie raki zimują… O Jezu, moje serce!
I ojciec umiera na zawał. Syn staje się wtedy jedynym samcem 

w domu, a ojciec klasyczną ofiarą sztafety pokoleń.
Z córkami jest inaczej. Są bardziej skomplikowane. Na początku 

córeczki tatusia, przytulają się, siadają na kolanach. I nagle, tak około 
czternastych urodzin, wszystko się zmienia. Wracają ze szkoły, trzaskają 
drzwiami do swojego pokoju i koniec. A ty jesteś zdezorientowany.

– Kochanie, czy coś się stało? 
– Zamknij drzwi!
– Może coś zjesz?
– Wyjdź!
– Zrobię naleśniki, chcesz?
– Jesteś żałosny!!!
I cisza na pół roku.
I tu nie chodzi o to, że coś źle zrobiłeś. Nic z tych rzeczy. Po prostu 

nagle jako ojciec przestajesz się liczyć. Jesteś starym zgredem i analo-
gowym idiotą, który nie kuma skomplikowanych relacji na fejsie i snap-
czacie. Zaczynasz się czuć jak na rollercoasterze, ponieważ jednego 
dnia twoja córunia to delikatny motyl, a drugiego potwór z „Obcego”. 
I nie wiesz, czy do niej podejść z siatką na motyle, czy paralizatorem. 
W dodatku nie możesz się z nią porozumieć bez Google Translator, bo 
komunikuje się z tobą monosylabami: „yhy”, „o dżizasss”, „o boszzzz”. 
Aż pewnego ranka podczas jazdy samochodem nagle ni stąd, ni zowąd 
słodko zagaduje: „Tatuś?”. Ty w szoku gwałtownie hamujesz, ktoś 
wjeżdża ci w tyłek… i znowu na pół roku jesteś w jej oczach idiotą. Sfru-
strowany wyjeżdżasz w Bieszczady i giniesz pożarty przez niedźwiedzia, 
stając się odwiecznym elementem łańcucha pokarmowego.

Żeby było jasne. To nie są przemyślenia sfrustrowanego papy. Jestem 
szczęśliwy, że mam dzieciaki i nie zamieniłbym ich na żadne Lam-
borghini (akurat tyle mnie przez te lata kosztowały). Chcę tylko nazwać 
rzeczy po imieniu. Żeby potem ktoś zainspirowany idyllicznymi zdjęcia-
mi Lewandowskich z ich Royal Baby nie mówił mi, że nie ostrzegałem. 

  RAFAŁ RUTKOWSKI         MONIKA SZAŁEK

MAM DWÓJKĘ DZIECI. SYNA I CÓRKĘ. OBOJE SĄ DLA MNIE JEDNAKOWO WAŻNI. GDYBYM MUSIAŁ 
SPRZEDAĆ NERKĘ KTÓREGOŚ Z NICH, ŻEBY SPŁACIĆ KREDYTY, MIAŁBYM NIE LADA DYLEMAT! 
(JEŻELI TEN ŻART KOGOŚ ZNIESMACZYŁ, PROSZĘ NIE CZYTAĆ DALEJ. DALEJ BĘDZIE TYLKO GORZEJ).
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GARŚĆ NIEPOPRAWNYCH 
POLITYCZNIE REFLEKSJI 

O RODZICIELSTWIE



rafał rutkowski
Aktor, dyrektor artystyczny „Teatru Montownia”. Specjalista od 
kultowych one-man show i stand-up Komedy. Zawsze uważał 
że jego fach jest niepoważny, dlatego z wielkim szacunkiem 
odnosi się do grabarzy i tych, którzy pilnujących gablot 
w muzeach. Sam uchodzi raczej za lekkoducha, o czym dobitnie 
przypominają mu wizyty w urzędzie skarbowym. Słowem 
pisanym para się rzadko, ale za to długodystansowo. 
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A HANDFUL OF POLITICALLY INCORRECT 
THOUGHTS ON PARENTHOOD
I have two children. A son and a daughter. They’re both 
equally important to me. If I had to sell one of their 
kidneys to pay off my credits, I wouldn’t know whose 
one to take! (If someone found this joke outrageous, 
please stop reading now, as it will only get worse).

My children are already big. One is about to leave the nest, the other one 
is a teenager. I think I made them at an optimal age. In my thirties. A fa-
ther at this age is young enough to play with his daughter and her friends 
at a children’s party and not be considered lame. At the same time, he’s 
mature enough not to organize a drinking completion at said party.

Of course, you can make a child when you’re sixteen, and then 
your offspring is already a teenager before you turn thirty. You 
can party again. It’s a plus, undoubtedly. But there are some 
drawbacks too. Taking your child to a nursery and then running 
to school to take a maths test is a bad idea. Total distraction in 
classes and, subsequently, lower grades.

You can also have a child later – have your fling until you turn eighty 
and then get down to work when it comes to prolonging our species. 
But when those half-blind and half-deaf sperm cells get to the ovum 
and the child is born, instead of playing football, it will play with his dad 
in the hot and cold game (“where is daddy’s respirator?”). And let’s be 
honest, it’s an awfully boring game for a child.

One way or another, I think that irrespective of the age, raising 
children is no mean feat. Because you can’t see the effect right away. 
You bring them up, pamper them, invest in them, and suddenly your 
eighteen-year-old son comes back home and says that Korwin-Mikke, 
a politician, is right. And you start to wonder what you have done 
wrong. Perhaps you shouted at him too much? Perhaps shutting him 
in the basement as a means of punishment wasn’t really that neces-
sary? Perhaps you shouldn’t have read him “Mein Kampf” to sleep? 
You just don’t know. You don’t remember. It was so long ago.

There are several differences between raising a daughter and 
a son. Sons are uncomplicated. At least until they get interested in 
sex. Before that happens, they think their fathers are heroes. Talking 
about the universe, flying kites, peeing to the same goal… After 
their first visit in the fairyland of masturbation, their “daddy-hero” 
turns into “daddy-rival.” Shutting themselves in their rooms, taking 
two-hour-long showers and coming back home late at night aren’t 
particularly bonding. Of course, there are daddies who desperately 
try to seek favour with them anyway and say stuff like, “Son, if you 
want to party hard, let me know. We’ll pay a visit to the best ladies 
in town. My treat. But don’t tell your mother… You know, she doesn’t 
like it when we come back late.” 

And then all that’s left is rivalry.
“Son, behold! I’ll swim 100 metres front crawl crazy fast and 

rub it in your face.”
“Dad, come on, you’re fifty two!”
“Cut the crap! Have you measured the time? What’s the result?
“Twenty-five seconds more than I!”
“Son, if it hadn’t been for the fatso in front of me, I would 

have been faster. Okay, now the barbell! Just you wait, I’ll show 
you… Oh my God, my heart!”

And the father dies of heart attack. The son becomes the 
only male in the house, and his father – the standard victim of 
the generational relay race.

It’s different with daughters. They are more complex. At the 
beginning, they’re “daddy’s girls”, they hug you, sit on your lap. 
And then, when they turn fourteen, everything changes. They 
come back from school, slam the door to their room shut and 
then… just nothing. And you’re confused.

“Is everything okay, honey?”
“Close the door!”
“Want to grab a bite to eat?”
“Leave!”
“I’ll make pancakes, want some?”
“Gosh, you’re so pathetic!”
And then there’s half a year of silence.
It’s not that you’ve done something wrong. Not at all. It’s just 

that you no longer matter as a father. You’re an old fart and an 
analogue moron who just doesn’t get the complicated relationships 
on Facebook or Snapchat. You start to feel puzzled, because one 
day your little princess is a delicate butterfly, and on the very next 
day she becomes a monster from “Alien.” And you don’t know 
whether to approach her with a butterfly net or a paralyser. To 
make things worse, you can’t communicate with her without the 
help of Google Translator, because all she utters are strange mono-
syllabic words like “humph”, “gosh” or “OMG.” And one day, when 
you give her a ride, she suddenly says sweetly, “Daddy?” Shocked 
out of your mind, you stamp on the brakes, someone bumps into 
you from behind… and you lose your face again for the next half of 
a year. Frustrated, you go to the mountains and perish in the jaws 
of a bear, thus becoming the weakest link of the food chain.

Just to make things clear. Those are not thoughts of a frus-
trated papa. I’m happy that I have kids and I wouldn’t change 
them for any Lamborghini (they have cost me this much in all 
those years). I just want to call a spade a spade. So that no one 
inspired by the idyllic pictures of the Lewandowski family and 
their Royal Baby will say that I didn’t warn them. 





festiwalu wystąpi po raz kolejny, a ich poprzedni występ na imprezie 
w 2014 roku był jednym z ciekawszych koncertów tamtej edycji. 
Zespół promować będzie wydany w lutym krążek „Ciała obce”, należy 
się zatem spodziewać, że w setliście nie zabraknie utworów z tej 
płyty. Młodszą publiczność, której w Cieszanowie nie brakuje, bez 
wątpienia ucieszy występ Bednarka. Po sukcesie w talent show „Mam 
talent!” Kamil Bednarek szybko odniósł kolejny, na który złożyły się 
nagradzane albumy utrzymane w stylistyce nowoczesnego reggae 
i dancehall oraz wyprzedawanie klubowych koncertów w całej Polsce. 
Mocno reprezentowana w Cieszanowie będzie także rodzima scena 
ska. Organizatorzy zaprosili bowiem kilku wykonawców, w których 
muzyce ska jest częścią składową, ale jednocześnie każdy z nich 
brzmi nieco inaczej. Dzięki temu na cieszanowskiej scenie zobaczyć 
będzie można pogodny Koniec Świata, ska-punkowe Ga-Ga/Zielone 
Żabki, bezbłędnych The Bartenders, odnoszących się w swojej muzyce 
często do rodzimej melodyki, oraz klasyków gatunku w postaci grupy 
Podwórkowi Chuligani. Do składu festiwalu dołączyli też weterani pol-
skiego rocka, autorzy takich przebojów, jak „Kocham cię jak Irlandię, 

„Hipisówka”, czy „I nikomu nie wolno się z tego śmiać” – Kobranocka. 
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  JAKUB MILSZEWSKI    

CIESZANÓW ROCK FESTIWAL WŁAŚNIE OGŁOSIŁ 
KOLEJNYCH 10 ZESPOŁÓW ORAZ GWIAZDY, 
KTÓRE WYSTĄPIĄ W RAMACH WYDARZENIA 
MONOGRAFICZNEGO „3X...”. 

ażdego roku na czterodniowym Cieszanów Rock Festiwalu, 
który odbywa się w niewielkim Cieszanowie na Podkarpaciu, 
pojawia się kilkanaście tysięcy fanów muzyki oraz kilkudziesię-

ciu wykonawców. Choć organizatorzy nie ogłosili jeszcze wszystkich 
gwiazd tegorocznej edycji, wiadomo już całkiem sporo.

Przed miesiącem ogłoszone zostały pierwsze gwiazdy imprezy 
– punkrockowa legenda Pidżama Porno, heavymetalowy skrzypek Je-
lonek, rockowa rewelacja w postaci  Ørganka, rock’n’rollowy Kabanos 
oraz protoplaści rodzimego stoner metalu w postaci grupy Corruption. 
Teraz do składu dołączyło kolejnych dziesięciu wykonawców. Pośród 
nich znalazła się m.in. grupa Happysad, która na cieszanowskim 

K
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Każdego roku organizatorzy fundują słuchaczom także specjalne 
koncerty monograficzne, nazwane „3x...”. W ich ramach w ciągu czte-
rech dni imprezy zaproszona gwiazda, będąca legendą polskiej muzy-
ki, występuje podczas festiwalu trzykrotnie, za każdym razem z innym 
zespołem. W poprzednich latach w Cieszanowie w ramach „3x...” 
występowali Muniek Staszczyk (z Shamboo, T-Love Alternative oraz 
Szwagremkolaską), Pablopavo (z Vavamuffin, jako Pablopavo i Ludziki 
oraz z grupą Zjednoczenie Sound System) oraz Kazik Staszewski (z Kul-
tem, KNŻ-em oraz jako Kazik & Kwartet ProForma). W tym roku cykl 

„3x...” będzie miał bohatera zbiorowego w postaci... Waglewskich! – 
Zapraszam państwa na spotkanie z Waglewskimi w różnych wersjach. 
Pierwsza wersja to muzyka dojrzała, wyrafinowana, niezwykłej urody, 
czyli zespół Voo Voo, druga to połączenie muzyki wyrafinowanej 
z młodzieńczą ekspresją czyli Waglewski Fisz Emade oraz zespół Fisz 
Emade Tworzywo. Nie za bardzo wiem, co grają ci ostatni, ale są 
pokrewni do pewnego stopnia ze mną, więc z całą pewnością będzie 
to niesamowite przeżycie – śmieje się Wojciech Waglewski. Legen-
darne Voo Voo, łączące rocka z jazzem i folkiem, zaprezentuje się 
w Cieszanowie 19 sierpnia, drugiego dnia festiwalu. Dzień wcześniej 
podkarpacką publiczność rozbuja projekt Waglewski Fisz Emade, czyli 
międzypokoleniowy zespół Wojciecha Waglewstkiego i jego synów 
Bartosza „Fisza” Waglewskiego i Piotra „Emade” Waglewskiego, który 
jest połączeniem muzycznych fascynacji całej trójki. Nie zabraknie 
także występu ansamblu Fisz Emade Tworzywo, oscylującego na 
skraju hip-hopu, alternatywy i elektroniki.

Tegoroczny Cieszanów Rock Festiwal odbędzie się 17-20 sierpnia. 
Karnety i bilety jednodniowe na imprezę można nabyć w online 
i w stacjonarnych punktach sprzedaży Eventim. Szczegóły festiwalu 
na stronach: www.cieszanowrockfestiwal.pl, www.facebook.com/
cieszanowrockfestival. 

  ENGLISH 

CIESZANÓW IMPRESSIVE LINEUP
Cieszanów Rock Festival has just announced ten more 
bands and stars who are going to perform during 
the monographic event “3x...”. 

Every year, a dozen or so thousand music buffs and a few dozen 
artists arrive in Cieszanów, a small town in Podkarpacie, to partic-

ipate in four-day Cieszanów Rock Festival. Even though a full list 
of performers of this year’s edition hasn’t been released yet, we 
already know quite a lot about it.

A month ago, the first artists who are going to perform at the 
festival were announced – Pidżama Porno, a punk rock legend; 
Jelonek, a heavy metal violinist; a rock revelation, Ørganek; rock n’ 
roll Kabanos; and the progenitors of Polish stoner metal – Corruption. 
Recently, ten new artists have been added to this list, for example, 
Happysad, who are to perform at the festival once more; their previ-
ous performance at the event in 2014 was one of the most exciting 
concerts of that year’s edition. The band will promote their new 
album “Ciała obce” released in February, so probably they’ll play many 
songs from that album. Younger participants of the festival, who 
come to Cieszanów in large numbers, will surely enjoy Bednarek’s 
performance. After his success in the “Poland’s got talent” talent show, 
Kamil Bednarek notched up other successes – released prize-winning 
albums in modern reggae and dancehall style and held many sold-
out club concerts in Poland. Many Polish ska artists will also appear 
at the festival, as the organisers have invited several artists whose 
music contains the elements of ska, but is original and unique at the 
same time. The festival will also cover performances of such artists as 
light-hearted Koniec Świata, ska and punk Ga-Ga/Zielone Żabki, bril-
liant The Bartenders, who often refer to Polish melodies in their songs, 
and the classic of genre in the form of Podwórkowi Chuligani. Another 
band that will appear at the festival is Kobranocka – the veterans 
of Polish rock and authors of such hits as “Kocham Cię jak Irlandię”, 

“Hipisówka” and “I nikomu nie wolno się z tego śmiać”. 
Every year, the organisers also hold special monographic con-

certs called “3x...”. Within the four days of the event, an invited 
star, who is a legend of Polish music, performs three times – each 
time with another band. In the last years, the artists perform-
ing within “3x...” included Muniek Staszczyk (in the company of 
Shamboo, T-Love Alternative and Szwagremkolaska), Pablopavo 
(with Vavamuffin, as Pablopavo i Ludziki and with Zjednoczenie 
Sound System) and Kazik Staszewski (with Kult, KNŻ and as Kazik & 
Kwartet ProForma). This year, the “3x...” cycle will have a collec-
tive hero that is... Waglewscy! ‘I would like to invite you to get to 
know various versions of Waglewscy. The first version is mature, 
sophisticated and unusual music, that is Voo Voo; the second one 
is a combination of sophisticated music with youthful expression, 
that is Waglewski Fisz Emade and the Fisz Emade Tworzywo band. 
I don’t know much about the latter, but we seem to be similar to 
some extent, so it will surely be an unforgettable experience,’ says 
Wojciech Waglewski, laughing. Legendary Voo Voo, combining rock 
music with jazz and folk, is to perform in Cieszanów on 19 August, 
on the second day of the festival. On the first day, the crowd will 
enjoy the concert of Waglewski Fisz Emade, an intergenerational 
band set up by Wojciech Waglewski and his sons – Bartosz “Fisz” 
Waglewski and Piotr “Emade” Waglewski – which is a combination 
of musical fascinations of the three artists. Another performance 
you can’t pass up is the concert of Fisz Emade Tworzywo, oscillat-
ing between hip hop, alternative and electronic music.

This year’s edition of Cieszanów Rock Festival is held on 17–20 
August. You can buy festival passes and one-day tickets online and in 
Eventim points of sale. More information about the festival is availa-
ble at: www.cieszanowrockfestiwal.pl,  
www.facebook.com/cieszanowrockfestival. ZD

JĘ
CI

E:
 A

DA
M

 P
AŃ

CZ
UK



Judyta Fibiger
„Barbara Hulanicki. Ważne jest tylko 
jutro”
wyd. Znak Literanova, Kraków 2017

Gdyby rządzący dziś u nas politycy, mający obsesję, by 
opowiadać światu o wielkiej Polsce nie tylko z drabinek na 
chodniku, ale i ekranów kinowych, byli lepiej wyedukowani, 
to nie ograniczaliby swoich filmowych marzeń do Witolda 
Pileckiego i Smoleńska, ale staraliby się zrobić wszechświatowy 
hit o Barbarze Hulanicki. Jej życie to idealny materiał na film, 
który chętnie oglądano by i w Ameryce, i w Wielkiej Brytanii, 
i wszędzie indziej.

Oto bowiem trafia się Polka z zacnej rodziny, urodzona w 1936 
roku w Warszawie, córka chrzestna samego marszałka Rydza-

-Śmigłego, której ojciec był konsulem w Jerozolimie, wielkim 
patriotą i zdeklarowanym antykomunistą, i który został zamordo-
wany przez żydowskich nacjonalistów w Jerozolimie w 1948 roku. 
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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

Owa Polka ma niezwykle ekscentryczną ciotkę-milionerkę, przyrodnią siostrę 
jej matki, i ta ciotka po śmierci ojca ściąga ją wraz z rodziną do Wielkiej Bry-
tanii. Tamże, w wieku zaledwie 18 lat, wygrywa pierwszy konkurs modowy 
jako projektantka, a w 1963 rok, mając lat 27, zakłada firmę wysyłkową Biba 
z ubraniami dla młodych kobiet. Już po roku otwiera pierwszy dom handlowy 
w Londynie, który przeradza się w światowe centrum mody. „Biba look” staje 
się synonimem stylu i na zawsze łączy ze słynnym nurtem „swinging London”, 
a do sklepu Hulanickiej ciągną wszyscy, łącznie z najsłynniejszymi gwiazdami: 
Brigitte Bardot, Mią Farrow, Frankiem Sinatrą. Twiggy, Mickiem Jaggerem, 
Davidem Bowie czy Marianne Faithfull. O nich wszystkich projektantka – która 
przez całe życie podkreślała swoją polskość - opowiada Judycie Fibiger 
z wielkim smakiem i humorem. Na przykład tak: „Freddie Mercury pojawiał 
się u nas dość często. W tamtym czasie nie mógł się zdecydować, czy będzie 
gejem czy heterykiem. Uwielbiał malować się naszymi kosmetykami. Nie 
miał pieniędzy, a wszędzie jeździł taksówkami, zapewniając, że kiedyś będzie 
sławny”. Albo tak: „Pojawiła się w sklepie księżna Anna. Byłam przerażona: 
‘To zepsuje nam image!’ Nie chciałam takich ludzi w naszym sklepie. Ona 
miała okropny styl”. Cudowne, prawda?

I jeszcze jedno: książka jest przepięknie wydana. Aż się chce ją trzymać 
w ręku! 

  ENGLISH  

A POLE DRESSES THE WORLD
If our ruling politicians, obsessed with telling the world about how great 
Poland is, not only from platforms on the pavement, but also from the cinema 
screen, were better educated, they wouldn’t limit their dreams of the big 
screen to Witold Pilecki and Smoleńsk; they would rather try to shoot a world-
wide hit about Barbara Hulanicki. Her life is a perfect material for a film, which 
would become popular in the US, in the UK, and everywhere else.

She’s a Pole, from a good family, born in 1936 in Warsaw, a goddaughter 
of Marshal Rydz-Śmigły; her father was a consul in Jerusalem, a great patriot 
and out-and-out anti-communist, who was murdered by Jewish nationalists 
in Jerusalem in 1948. This Pole has a wildly eccentric aunt, her mother’s half-
sister, who is a millionaire; after the death of her father, this aunt takes her, 
together with her family, to the UK. There, at the age of 18, she wins her 
first fashion competition as a designer, and in 1963, when she’s 27, she sets 
up a mail-order company selling young women’s clothes, Biba. After a year, 
she opens the first department store in London, which turns into a world 
fashion centre. ‘Biba look’ becomes a synonym for style is associated 
with the famous trend ‘swinging London’. Crowds flock to Hulanicki’s store, 
including: Brigitte Bardot, Mia Farrow, Frank Sinatra, Twiggy, Mick Jagger, 
David Bowie and Marianne Faithfull. The designer, who has always empha-
sised her Polish origin, tells Judyta Fibiger stories about all these figures 
with grace and humour. For example: ‘Freddie Mercury would often come to 
the store. He couldn’t decide then whether he was gay or hetero. He loved 
to put on make-up using our cosmetics. He didn’t have money, but he went 
everywhere by taxi, claiming he would be famous one day.’ Or another one: 
‘Princess Anna came to the store one day. I was terrified and I was like: ‘It’ll 
ruin our image!’ I didn’t want such people in our store. She had a terrible 
style.’ Brilliant, isn’t it?

What’s more, the book is beautifully printed. You just want to hold it! ZD
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KLESZCZA I DINO WIELE RÓŻNI, ALE ŁĄCZĄ ICH CO NAJMNIEJ DWA WSPÓLNE 
ALBUMY. NAJNOWSZY, ZATYTUŁOWANY „CYRK NA QŁQ”, KONTYNUUJE 
PSYCHODELICZNĄ PODRÓŻ, KTÓRA ROZPOCZĘŁA SIĘ NA DEBIUTANCKIM 
KRĄŻKU, ALE JEDNOCZEŚNIE POKAZUJE NOWE OBLICZE DUETU. DLA 
NAS KLESZCZ I DINO OPOWIADAJĄ O PRACY NAD ALBUMEM, MAKIJAŻU 
I ZASTANAWIAJĄ SIĘ, CZY KLESZCZ JEST ROMANTYKIEM.

  JAKUB MILSZEWSKI     MAT. PRASOWE

„Cyrk na QŁQ” to wasza druga wspólna płyta. To już nie 
przelewki. Rynek się już do was przyzwyczaił. A wy do niego? 
Nic was nie dziwi?
Dino: Na początku nie zakładaliśmy, że w ogóle coś się stanie. 
Zaczęliśmy robić muzykę, bo ja byłem zajarany wokalami 
Kleszcza, a on był zajarany moimi podkładami. Zrobiliśmy jeden 
czy dwa kawałki dla testu, żeby sprawdzić, jak nam się będzie 
współpracowało. I nagle mieliśmy pierwszą płytę. A potem drugą.
Kleszcz: Cały czas dzieją się nowe rzeczy, w większości 
niespodziewane. Nie liczyliśmy na to, że wydamy płytę i nagle, 
jak za pstryknięciem włącznika światła w pokoju nasze życie się 
zmieni, więc w tym przypadku nie dostaliśmy niczym w twarz. 
Uczymy się rynku. Z boku wszystko wygląda inaczej, a teraz powoli 
się w niego wtapiamy.

Mam wrażenie, że przy waszym debiucie odbiorcy nie byli do 
końca na was przygotowani. Teraz są chyba bardziej chłonni.
Kleszcz: Zdecydowanie. Druga płyta jest bardziej uniwersalna – 
tak została skonstruowana przez melodie, przez różnorodność 
utworów. Ale swoją obecność zaznaczyliśmy pierwszym 
albumem, więc teraz jest łatwiej. Przetarliśmy jakieś szlaki, 
ludzie nas kojarzą.

Przed dwoma laty przywitaliście słuchaczy psychodelicznym 
zaskoczeniem. Teraz spodziewali się oni kontynuacji tej 
stylistyki, a tymczasem album jest bardziej różnorodny.
Kleszcz: Nowy album jest bardziej kolorowy. Pierwsza płyta na 
pewno była utrzymana w bardziej mrocznym klimacie, ale wydaje 
mi się, że w obu przypadkach udało nam się utrzymać tę baśniowo-
bajkową konwencję. To, że jest więcej koloru w melodiach, że nie ma 
tyle tego mroku, chyba nie jest minusem. Wszystko zweryfikuje czas, 
ale czuję, że jesteśmy na dobrej drodze. Po odbiorze, komentarzach, 
ilości wyświetleń wydaje mi się, że ludziom się podoba. Na pewno 
znajdą się tacy, którzy stwierdzą, że po drugiej płycie spodziewali się 
totalnego mroku. Ale nie chcieliśmy tak robić, bo w zasadzie czemu 
mielibyśmy robić drugi krążek dokładnie takim samym schematem jak 
pierwszy? Wzięliśmy więc go na czuja. Wyszło bardziej uniwersalnie. 
To nie był celowy zabieg.
Dino: W każdym razie zależało nam na utrzymaniu indywidualności. 
Nie chcieliśmy, żeby „Cyrk na QŁQ” był taką samą płytą jak reszta 
płyt na rynku. Chcieliśmy być inni. Jak wcześniej sugerowaliśmy się 
psychiatrykiem, mrocznymi szpitalami i tego typu zdjęciami, tak teraz 
wyobrażaliśmy sobie szalony cyrk.
Kleszcz: Nie przebranżowiliśmy się, nie zrobiliśmy zwrotu o 180 
stopni. Cyrk jest bardziej kolorowy od psychiatryka, więc na płycie też 
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to słychać. Dzięki temu możemy trafić do większego grona słuchaczy. 
To jednak wyszło samo z siebie. Pracujemy w taki sposób, że 
tworzymy bazę utworów, a potem ją przesiewamy na podstawie tego, 
co nam pasuje do koncepcji. Czasami podpowiedzą nam chłopaki 
z MaxFlo, ale zawsze mniej więcej wiemy, co chcielibyśmy zrobić.

Projekt tej płyty zaczyna się od skojarzeń graficznych – 
poprzednio psychiatryk, teraz jakiś odjechany, chory cyrk. 
Początek zawsze jest taki?
Dino: Tak. W ten sposób powstaje ogólny koncept. Wyobrażamy sobie 
różne rzeczy, czasami siedzimy i opowiadamy sobie różne pomysły 
na klipy albo inne rzeczy, które mamy w głowach. Przez jakiś czas 
rysowaliśmy je sobie nawet na kartkach. Kiedy mamy jakiś pomysł, 
który obaj uznajemy za fajny, to kierujemy się nim również pod kątem 
muzyki i wokali. Nie ma jednak standardowego sposobu tworzenia. 
Czasami jest pomysł, potem powstaje muzyka i na końcu Kleszcz 
dopisuje swoje partie, ale mamy też na płycie jeden numer, „Ziemski 
teatr”, do którego najpierw Łukasz Palutek nagrał gitarę, potem 
Kleszcz dopisał swoje zwrotki, a mój podkład powstał na końcu.
Kleszcz: Siedzieliśmy z Palutkiem na jam session i stwierdziliśmy, że 
zrobimy razem coś fajnego. Przez bite pięć godzin wymyślaliśmy melodie 
i jaraliśmy się, że mamy to. Byliśmy pewni, że to jest owoc dzisiejszego 

spotkania, miałem już nawet gotowe jakieś pół 
zwrotki, a Palutek poukładał naprawdę faje riffki. 
Ale nie. „Ziemski teatr” powstał w 10 minut, na 
pełnym spontanie, na sam koniec spotkania. 
Palutek zagrał coś i nagle wiedziałem, że to jest to. 
Napisałem od razu pierwszą zwrotkę. Resztę tekstu 
pisałem przez tydzień. Tak to jest – przez kilka 
godzin myśleliśmy, że właśnie coś zrobiliśmy, ale 
dopiero ostatnie 10 minut postawiło kropkę nad „i”.

Zaczyna się zatem od wizualizacji. Aspekt 
wizualny waszej twórczości jest bardzo 
ważny – grafiki i teledyski są dopracowane, 
a sami również macie zdecydowany 
i charakterystyczny image sceniczny. 
Nie boicie się, że słuchacze będą mieli 
wrażenie, że wizualia idą przed muzyką?
Kleszcz: Przerost formy nad treścią? 
Nie wiem, co sobie ludzie pomyślą. Dla 
mnie ważne jest to, jak to wszystko u nas 
powstało. A wizualizacje powstały później, 
po muzyce. Kiedy robiliśmy klip do „Czary 
Mary”, pomalowany miał być inny ziomek, ale 
skończyło się na tym, że to ja miałem makijaż. 
Miała to być jednorazowa sytuacja, ale 
spodobało się nam i zobaczyliśmy, że działa, 
pobudza, przyciąga uwagę. Traktuję to też jako 
formę artyzmu, przez którą wyrażamy siebie. 
Kiedy idziemy w makijażu ulicą, ludzie udają, 
że nic się nie dzieje. To zabawne.
Dino: Wszyscy starają się mieć poważne miny. 
Patrzymy na nich, a oni udają, że nas nie widzą. 
Za wszelką cenę chcą utrzymać powagę.
Kleszcz: Mijasz typa, patrzy na ciebie, niby jest 
okej, ale po kącikach jego ust widać, że stara się 
zachować poważną minę.
Dino: Malowanie twarzy to nie jest ani zła rzecz, 
ani nic nowego. Makijaż jest po prostu dołączony 
do muzyki, a nie muzyka do makijażu. Nie cho-
dzimy tak na co dzień.
Kleszcz: To też sprawia, że ludzie dają się porwać. 
Mamy takich fanów, którzy mają pozytywną 
korbę, na koncerty przychodzą pomalowani, 
przebrani. To mega sprawa. Wczoraj na spotkanie 
przyszedł koleś-słoń. Przebrał się w jakąś piżamę 
w słonia, na czole miał trąbę. Jak widzisz coś 
takiego, to dostajesz w ryj pozytywną energię 
i bardzo fajnie się nakręcasz.

Wasza nowa płyta nazywa się „Cyrk na 
QŁQ”. Czemu na jednym „kółku”?
Kleszcz: Metafora dotyczy nośnika. Wyobraź 
sobie, że tym kółkiem jest płyta CD. Możesz 
też zrobić krok dalej i stwierdzić, że cyrkiem 
jest planeta Ziemia. My jesteśmy cyrkiem, 
planeta jest kółkiem. Muzyka jest cyrkiem, 
płyta jest kółkiem.

PRACUJEMY W TAKI SPOSÓB, ŻE 
TWORZYMY BAZĘ UTWORÓW, A POTEM 
JĄ PRZESIEWAMY NA PODSTAWIE TEGO, 
CO NAM PASUJE DO KONCEPCJI. 
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Powiedzieliście na początku, że „Cyrk na QŁQ” 
konstruowaliście z większej puli utworów. Ile ich tam było?
Dino: W tym przypadku było ich 17 lub 18.

Dlaczego zatem odpadły te, które odpadły?
Kleszcz: One nie były złe, ale wspólnie stwierdziliśmy, że nie do 
końca pasują do koncepcji. Jeśli chcieliśmy zachować ciągłość 
i spójność konwencji, to musieliśmy z kilku zrezygnować. Chłopaki 
z MaxFlo też zasugerowali, żebyśmy z niektórymi rzeczami poczekali. 
Przy pierwszej płycie było tak samo – na albumie było 16 pozycji, 
a łącznie mieliśmy ich 21. Nie ma co upychać na siłę. Lepiej wybrać 
te bardziej konkretne rzeczy. Przypuszczam, że przyjdzie dzień, 
w którym wypuścimy jakąś mocno limitowaną EP-kę albo wpuścimy 
te nagrania w sieć.

Wróćmy jeszcze do płyty. Może to mylne wrażenie, ale 
wydaje mi się, że w tych pozornie wesołych tekstach słyszę 
między wierszami jakiś ukryty romantyzm i dekadencję.
Dino: Przecież Kleszcz to romantyk. To chyba widać.
Kleszcz: Cieszę się, że tak to odbierasz. Przypuszczam, że słuchając 
tego samego numeru, ktoś inny mógłby wyciągnąć inne wnioski. 
Faktycznie lubię się czasem zatrzymać i pomyśleć, i nie ukrywam, 
że jest to widoczne na płycie. Jest ten dekadentyzm, bo przecież 
kurde, on nas dotyka.

„Ziemski teatr” nie jest skocznym i pogodnym tekstem. 
„Bajka o kolorach” jest niby śmieszna i wesoła, ale morał 
z Babą Jagą jest nieco gorzki. Nawet „Żyletą tą” przecież 
traktuje o miłości.
Kleszcz: No tak, stary, przecież nasze życie się kręci wokół miłości. 
Mogłem teraz pierdzieć o cukrowej różowej wacie, ale chciałem 
ugryźć to inaczej. Chcąc nie chcąc, zawsze o to zahaczysz – czy chodzi 
o miłość do swojej drugiej połówki, czy do swojej pasji... A to, że 
dodatkowo gniecie cię jeszcze rzeczywistość, powoduje takie, a nie 
inne emocje. Wszystko leci z serducha.

Czy to się nie kłóci z waszym wizerunkiem?
Kleszcz: Mam to w dupie. Lubię ten wizerunek. Może by się 
to wszystko kłóciło, gdybym wyskakiwał z tortu z balonami 
napompowanymi helem i rapował, że fajnie jest na łące.  
Ale tak nie jest.

Więc jak to jest, czy Kleszcz jest romantykiem?
Dino: Oczywiście, przecież to słychać.

To może być poza. W życiu prywatnym pod makijażem może 
być przecież cynicznym sukinkotem.
Dino: Kleszcz to głaz, który nie daje po sobie nic poznać. I na płycie 
to słychać.ZD
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Kleszcz: The new album is more 
colourful. The first album was surely 
set in a much darker atmosphere, but 
I suppose that we managed to keep this 
fairy-tale convention in both cases. I don’t 
think it’s bad that there’s more colour in 
our songs, that they’re less gloomy. Time 
will tell, but I feel that we’re on a good 
way. Looking at the reception, comments, 
and number of views, I think that people 
like it. Some people will surely say that 
they expected deepening gloom. But we 
didn’t want to do that because, in general, 
why should we make the second album 
following the pattern of the first one? So 
we listened to our hearts, and the result 
is more universal. It wasn’t intentional.
Dino: In any case, we wished to retain 
our individuality. We didn’t want ‘Cyrk 
na QŁQ’ to be like all albums on the 
market. We wanted to be different. In 
the previous album, we drew on the 
asylum, sombre hospitals and similar 
images; and this time, we imagined 
a crazy circus.
Kleszcz: We didn’t branch out, we 
didn’t make a 180 degree change in our 
lives. The circus is more colourful than 
the asylum, so the album shows it. Thus 
we can reach larger audience. But it was 
natural. Our method is to create a base 
of songs and next to pick and choose 
which ones we want to take, based on 
what fits our concept. Guys from MaxFlo 
sometimes advise us, but we usually 
know more or less what we want to do.

The project of this album begins 
with graphic associations – first the 
asylum, and now a tripping, crazy 
circus. Does it always start in the 
same way?
Dino: It does. That’s how a general 
concept is born. We imagine various 
things, we sometimes sit and talk 
about our ideas for video clips or 
other stuff that’s on our minds. We 
even used to draw it on paper. When 
we have an idea which we both 
like, we use it also when it comes 
to music and vocals. But we don’t 
have any routine steps we follow. 
It sometimes begins with an idea, 
then music is made, and at the end, 
Kleszcz adds his parts; but there’s 
also one piece – ‘Ziemski teatr’ – 
where Łukasz Palutek recorded the 

music because I was absolutely crazy about 
Kleszcz’s vocal, and he was crazy about 
my backings. We made one or two pieces 
for a test, to see if we hit it off. And all of 
a sudden, we had the first album. And then 
the second one.
Kleszcz: Something new happens all the time, 
and it’s usually unexpected. We didn’t think 
we would release an album and all at once, as 
if by magic, our life would change, so in this 
respect, it didn’t strike us. We’ve been getting 
to know the market. Everything looks different 
from the outside, and now, we’re slowly 
becoming a part of it.

It seems to me that at the beginning, 
your audience wasn’t entirely ready 
for you. Now they appear to be more 
receptive.
Kleszcz: Definitely. The second album is 
more universal – that’s how it’s constructed 
by the melodies, by the diversified set of 
songs. But our presence began with the first 
album, so it’s much easier now. We’ve paved 
some ways, people recognise us.

Two years ago, you greeted your 
audience with a psychodelic surprise. 
Now, they expected this style to be 
continued, and yet the album is more 
diversified. ZD

JĘ
CI

E:
 M

AG
DA

LE
N

A 
SA

LB
ER

T

Kleszcz: Wszyscy jesteśmy romantyczni. 
Nawet największe koksy płaczą. Masz 
gościa dwa na dwa, a on nawet muchy nie 
skrzywdzi. Pytanie o to, jak bardzo się z tym 
uzewnętrznisz. Ja się z tym nie obnoszę, ale 
jeśli pytasz, czy jestem romantykiem, to 
odpowiadam: jestem, bo każdy po części jest. 

  ENGLISH  

EVEN THE BIGGEST LADS CRY
Kleszcz and Dino differ in many 
respects, but they have at least 
one thing in common – two albums 
recorded together. The latest one, 
entitled ‘Cyrk na QŁQ’ continues 
a psychodelic journey that started 
in the first album, but at the 
same time, it shows a brand new 
image of the duo. Kleszcz and Dino 
tell us about their work on the 
album and make-up; they wonder 
whether Kleszcz is romantic.

‘Cyrk na QŁQ’ is the second album you’ve 
recorded together. This is no joke. The 
market got used to you. And what 
about you, did you get used to it? Does 
anything surprise you?
Dino: At the beginning, we didn’t suppose 
that anything would happen. We went into 
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The title of your new album is ‘Cyrk na QŁQ’ [Eng.: A Circus on 
a Wheel]. Why on one wheel only?
Kleszcz: The metaphor refers to the carrier. Imagine that a CD is this 
wheel. You can also go one step further and assume that the Earth 
is the circus. We’re the circus, the planet is the wheel. Music is circus, 
the CD is the wheel.

At the very beginning, you said that you extracted ‘Cyrk na 
QŁQ’ from a larger set of songs. How many song were there?
Dino: In this case, there were 17 or 18.

Why did you reject some particular songs?
Kleszcz: They weren’t bad, but we decided they didn’t fit our concept 
entirely. To maintain the consistency and coherence of the convention, 
we had to reject some of them. Guys from MaxFlo also suggested that 
we should wait with some stuff. It was the same with the first album 

– there were 16 songs on it, and we had 21 songs in total. We didn’t 
want to force it. It’s better to choose more concrete songs. I believe 
that one day we’ll release an extremely limited-edition EP or release 
these songs online.

Let’s come back to the album for a while. I may be wrong, but 
it seems to me that your lyrics, though cheerful on the surface, 
hold hidden romanticism and decadence between the lines.
Dino: Kleszcz is a romantic! It shows.
Kleszcz: I’m glad you see it that way. I suppose that another person 
could have other conclusions while listening to the same piece. 
Indeed, I like to stop and think from time to time, and I don’t deny 
the fact that it shows on the album. There’s this decadence because it 
affects us all for heaven’s sake.

‘Ziemski teatr’ isn’t a kind of cheerful or lively lyrics. ‘Bajka 
o kolorach’ seems to be funny and joyful, but the moral with 
the witch is a bit bitter. Even ‘Żyletą tą’ is about love after all.
Kleszcz: That’s right, man, because our life centres on love. I could 
talk shit about fluffy, pink cotton candy, but I wanted to deal with it 
in a different way. Whether you like it or not, you always get there – 
whether it’s about love to your other half or to your passion… And 
if you’re also hit hard by the reality, it stirs up a particular kind of 
emotions. It’s all straight from the heart.

Doesn’t it contradict your image?
Kleszcz: I don’t give a shit. I like that image. Maybe it’d be a clash if 
I jumped out of a cake, holding gas balloons in my hand and rapping 
that it’s great to be on a meadow. But it isn’t like that. 

So in the end, is Kleszcz romantic?
Dino: Of course, you can hear that.

It may be a pose. He may be a cynical bastard when the lights 
go out.
Dino: Kleszcz is stone cold, he won’t show his emotions. You can hear 
that on the album.
Kleszcz: We’re all romantic. Even the biggest lads cry. You see a big 
guy who wouldn’t even hurt a fly. The question is how much you let 
it show. I don’t flaunt it, but if you asked if I’m romantic, I’d say: I am; 
because everyone is to some extent. 

guitar part first, then Kleszcz wrote his verses, and my backing 
was the last element.
Kleszcz: I was sitting with Palutek at a jam session and we decided 
to do something cool together. For five hours, we were making up 
melodies and getting a kick out of it. We were sure we had a fruit 
of that day’s meeting, I even had about a half of verse done, and 
Palutek came up with some really cool riffs. But no. It took about 10 
minutes to create ‘Ziemski teatr’, spontaneously, at the very end of 
the meeting. Palutek played a tune, and I suddenly realised that was 
it. I wrote the first verse right away. The rest took me a week. And 
that’s how it works – for a few hours, we thought that we’d just done 
something, but only the last 10 minutes let us wrap it up. 

So it all begins with visualisation. The visual aspect of your 
work is really important – your graphics and videos are 
polished, and you also have a decisive and characteristic 
image. Aren’t you afraid that people will think that you put 
the visual aspect above music?
Kleszcz: Elevation of form over substance? I don’t know what people 
will think. What matters to me is how it was created. And visualisation 
came later, after music. When we were shooting the video for ‘Czary 
Mary’, another guy was to wear make-up, but in the end, I was the 
one to wear it. It was to be a one-time situation, but we liked it and 
we saw how it works, thrills and attracts attention. I also treat it as 
a form of artism through which we express ourselves. When we go 
down the street, wearing make-up, people pretend that nothing’s 
going on. It’s funny, actually.
Dino: Everyone wants to appear serious. We look at them, and 
they pretend not to see us. They want to keep a straight face, 
whatever it takes. 
Kleszcz: So you pass a guy, he looks at you, and everything seems 
fine, but you can tell by looking at the corners of his mouth that he 
tries to keep a straight face.
Dino: Make-up is neither a bad thing nor anything new. It’s just an 
addition to music, not the other way round. We don’t look like that on 
a daily basis.
Kleszcz: When people see it, they let themselves go. We have such 
wacky fans, who come to our concerts all dressed-up, wearing make-
up. It’s really great. Yesterday, a guy-elephant came to meet us. He 
was wearing an elephant-like pyjama and had a trunk on his forehead. 
When you see something like that, it’s like a shot of energy and it 
makes you tick. PR
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    ANNA NAZAROWICZ 

MARYLA RODOWICZ ŚPIEWAŁA, ŻE TO CO NAS PODNIECA, TO SIĘ 
NAZYWA KASA. SĄ I TACY, NA KTÓRYCH ZNACZNIE SILNIEJ DZIAŁAJĄ 
SAMOCHODY. FINALNIE WYCHODZI NA JEDNO I TO SAMO. BO 
Z SAMOCHODAMI, KTÓRE PRZYSPIESZAJĄ BICIE SERCA, NIEROZERWALNIE 
WIĄŻĄ SIĘ PIENIĄDZE. WIĘC ZAŁÓŻMY, ŻE LOS SIĘ DO NAS UŚMIECHNĄŁ 
I TOTOLOTEK WYPŁACIŁ NAM OKRĄGŁĄ SUMKĘ NA COŚ ŁADNEGO 
Z SEGMENTU PREMIUM. W KTÓRYM SALONIE JĄ WYDAĆ?



dużą gotówką zawsze dobrym pomysłem jest zajrzeć do Lexu-
sa. Może i zaczynam z grubej rury, a zwolennicy niemieckiej 
motoryzacji spalą mnie na stosie, ale tak, Lexus to samochody 

luksusowe.  Zresztą historia marki obfituje w sytuacje, które jednogło-
śnie to potwierdzają. Moją ulubioną jest ta o sztucznych paznokciach. 
Otóż podczas prac nad pierwszą generacją Lexusa LS zadaniem jed-
nego z członków zespołu było dopracowanie do perfekcji wszystkich 
przełączników i przycisków w kabinie. Podczas prób, aby sprawdzić 
wygodę korzystania z samochodu przez różnych użytkowników, zo-
stały wykorzystane trzy różne zestawy sztucznych paznokci. Zostałam 
kupiona. Ale dziś mowa o zupełnie innym modelu.

 59 

więcej na anywhere.pl

equipment
SPRZĘT

Z

Z Lexusem IS spotkałam się po raz pierwszy trzy lata temu. Była to 
wersja hybrydowa. Zaiskrzyło pomiędzy nami zanim zdążyłam złapać 
za klamkę. Dziś spotykamy się po raz kolejny. Wprawdzie pod maską 
znalazła się już zupełnie inna, benzynowa, dwulitrowa turbodołado-
wana jednostka, ale na szczęście to koniec różnic. Samochód nadal 
ma ten drapieżny, niepowtarzalny wygląd na widok którego jedni tra-
cą głowę, a inni ją odwracają. Szybko zanurzam się w jego wnętrzu.

Czarny kokpit, czarne siedzenia, czarny sufit. Tak powinno wyglądać 
wnętrze każdego samochodu. Jestem wniebowzięta, mimo że czarno 
tu jak w piekle. Fotele już na pierwszy rzut oka zdradzają sportowe 
DNA, ale w końcu to wersja z pakietem F-Sport. Czyli mój mały Dzień 
Dziecka, a raczej tydzień, bo właśnie tyle spędziłyśmy w towarzy-
stwie Lexusa IS 200t (tak brzmi jego pełne imię). Wieniec kierownicy 
jest bardzo masywny i leży w dłoniach przyjemnie do tego stopnia, 
że jak już złapiesz to nie chcesz go puścić. To, do czego można mieć 
zastrzeżenia, to centralna część konsoli. Czarny kolor i toporny kształt 
przywodzą na myśl mauzoleum. Ale to jedyna rzecz, do której można 
się przyczepić, bo po uruchomieniu silnika zaczyna się magia. 

Pierwsze spostrzeżenia? We wnętrzu jest cicho niczym w katedrze. 
Samochody marki Lexus są naprawdę dobrze wyciszone i to nie są 
jedynie opowieści z mchu i paproci. Lexus IS 200t posiada napęd na 
tylną oś, ale podczas codziennej jazdy jest to raczej nieodczuwalne. 
Daje się jednak sprowokować i zrywa przyczepność, ale dopiero na 
mokrej nawierzchni i podczas ostrzejszego ruszania. Zresztą wystarczy 
jeden dzień za jego kierownicą aby stwierdzić, że wcale nie chcesz 
go prowadzić w taki sposób. Wolisz rozkoszować się małymi łykami 
radością z jazdy niż próbować z niego wykrzesać demona sportu, cho-
ciaż Lexus IS 200t nie ma powodów do wstydu, bowiem pod maską 
drzemie stado 245 KM oraz 350 Nm momentu obrotowego. Do tego 
8-biegowa, automatyczna skrzynia biegów (pierwotnie opracowana 
dla wyczynowego RC-F) i chcesz  spędzić resztę życia za kierownicą 
tego samochodu. Jedynie sztywne zawieszenie daje się we znaki, 
zwłaszcza na nierównościach, jakimi usiana jest Warszawa. Ale kiedy 
już uda się nam wyjechać na gładką i przede wszystkim krętą drogę, 
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LEXUS IS 200T POSIADA NAPĘD 
NA TYLNĄ OŚ, ALE PODCZAS 
CODZIENNEJ JAZDY JEST TO RACZEJ 
NIEODCZUWALNE. DAJE SIĘ 
JEDNAK SPROWOKOWAĆ I ZRYWA 
PRZYCZEPNOŚĆ, ALE DOPIERO NA 
MOKREJ NAWIERZCHNI I PODCZAS 
OSTRZEJSZEGO RUSZANIA.



to nie pozostaje nic innego, jak tylko zanucić słowa piosenki: 
„nie liczę godzin i lat, to życie mija, nie ja…”.

Czy Lexus IS 200t posiada jakieś wady? Jeżeli już 
miałabym się ich doszukiwać to jest nią masa samocho-
du – 1640 kg. I kiedy zaczynam się zastanawiać skąd ta 
liczba w tak zgrabnym i nie tak znowu dużym miejskim 
drapieżniku to wystarczy, że popatrzę na jego zdjęcie. Bo 
to natychmiast przestaje się liczyć. Możesz mieć naprawdę 
zły dzień, ale wystarczy, że wsiądziesz za jego kierownicę. 
Pomaga. Wiem, bo sprawdziłam. 

  ENGLISH 

LEXUS IS 200T
Liza Minnelli and Joel Grey sang that 
money makes the world go round. But there 
are some people for whom cars are more 
important. In the end, it’s the same. Because 
cars which make our hearts beat faster are 
inseparably interconnected with money. Let’s 
assume that you’ve had a lucky day and won 
a large sum of money, and now you can buy 
a fine premium product. Where should you go?

If you have a large amount of money, a good idea is to visit 
a Lexus showroom. I know it’s controversial and fans of 
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German automotive industry will burn me at the stake, but 
yes, Lexus offers luxury cars. In any case, the history of 
the brand is full of situations which prove that beyond any 
doubt. My favourite example is a story about fake nails. 
During works on the first generation of Lexus LS, one of 
team members was required to perfect all switches and 
buttons in the booth. During tests, to check the user’s ex-
perience of various users, three different sets of fake nails 
were made. They had me at it. But today I’m talking about 
a completely different model.

I saw Lexus IS for the first time three years ago. It was 
a hybrid version. I hit it off with it before I even touched 
the door handle. And today we meet again. Now, the 
hood covers a completely different, petrol, 2.0-litre turbo-
charged engine, but fortunately, nothing else has changed. 
The car still has its sharp, unique appearance which makes 
people lose their head or stare. I quickly get in.

A black cockpit, black seats, and a black ceiling. Every 
car interior should look like this. I’m in seventh heaven 
even though it’s dark as hell around me. At a single glance 
I can see that seats reveal sporty DNA of the car, but it’s 
the version with the F-Sport package after all. It’s my own 
Children’s Day, or rather week, because that’s the time we 
spent in the company of Lexus IS 200t (that’s its full name). 
The solid steering wheel fits your hands perfectly, so once 
you grab it, you don’t want to let go. The central console 
may raise some reservations. Its black colour and rough 
shape are reminiscent of a mausoleum. But it’s the only 
thing you may find fault with, because when the engine 
starts, magic begins.

My first observations? Inside, it’s quiet like in a cathe-
dral. Lexus cars are fitted with quality incar noisecancel-
ling technology, and it really works. Lexus IS 200t has 
a rear-drive only, but on a daily basis, you won’t notice 
the difference in general. Still, it can get provoked and 
lose adhesion, but only on a wet surface and when going 
fast. One day of driving Lexus IS 200t is enough to realise 
that you don’t want to drive in that manner at all. You’d 
rather delight in taking small sips of driving experience 
than try to get the demon of sport out of it, even though 
Lexus IS 200t has nothing to be ashamed of, as it delivers 
245 horsepower and 350 Nm torque. On top of that, an 
eight-speed automatic transmission (originally developed 
for high-performance RC-F) – and you want to spend the 
rest of your life driving that car. The only con may be the 
suspension, which is a bit rigid and thus may be problem-
atic in Warsaw, where the road surface leaves much to be 
desired. But when going down a smooth and winding road, 
you’ll only want to sing: “Sweet home Alabama, where 
the skies are so blue…”

Does Lexus IS 200t have any cons? If I were to find 
any, I’d say it’s the weight – 1640 kg. And when I begin to 
wonder how it’s even possible in the case of this shapely 
and not very large urban predator, it’s enough to look at its 
picture. And it doesn’t matter anymore. Even if you have 
a really bad day, driving Lexus IS 200t will surely make you 
smile. It helps. I know because I’ve checked it myself.  

Anna   
Nazarowicz
Słabość do samochodów ma zaszytą w głowie, 
bo serca nie ma – jest turbosprężarka. Tata uparcie 
karmił ją bezcenną wiedzą, sadzał za kierownicą 
samochodu jeszcze zanim wsiadła na rower. Dziś 
pociąga ją wszystko, co ma cztery koła, a każdy 
z samochodów darzy wielkim uczuciem.  
Autorka bloga „Panie wiozą Panów”:  
www.paniewiozapanow.pl.
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arto zastanowić się nad przekazaniem lokalu w ręce profe-
sjonalistów. Dodatkowy wydatek może bowiem okazać się 
w późniejszym rozrachunku sporą oszczędnością. Architekt wie, 

gdzie szukać oszczędności, a z racji swojego doświadczenia spojrzy na te-
mat wnętrza chłodniejszym okiem aniżeli inwestor. Jesteśmy tylko ludźmi, 
więc targają nami emocje i czasami, przygotowując jedno z pierwszych 
mieszkań pod najem, chcemy stosować rozwiązania, które sami sobie ce-
nimy i uważamy za najlepsze. Na przykład termostat w wannie. Wydatek 
to duży i rodzi się pytanie – czy najemcy go docenią?

Z takimi właśnie dylematami trzeba się borykać, będąc właści-
cielem mieszkań na wynajem. Decyzje wymagają odwagi. Trzeba 
ją mieć, by zaryzykować dodatkowy wydatek, zatrudnić architekta 
wnętrz, i – co równie ważne – by mu zaufać, zdać się na jego 
pomysły które początkowo wydawać się mogą ryzykanckie, na 
pewno niesztampowe, a czasami nawet szalone.
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W niewielkim mieszkaniu zlokalizowanym na Starym Mieście 
w Gdańsku tejże pozytywnej odwagi nie brak. Mimo tak rdzennie gdań-
skiej lokalizacji nie było moim zamiarem odnosić się do niej w sposób 
dosłowny, jedynie drobne aluzje lekko sugerują klimat Północy Europy, 
okolic morza i Skandynawii. Chciałam uniknąć banału – skoro jesteśmy 
nad morzem, moglibyśmy zastosować koło ratunkowe na ścianie, bulaj 
w drzwiach i widok na molo pod prysznicem w łazience. Nie znaczy to, 
że takie zabiegi są zawsze nieładne, po prostu jest ich już chyba trochę 
za dużo. Przecież turyści przyjeżdżają do nas nie tylko z Czech, gościmy 
też Szwedów, Norwegów, Duńczyków, Brytyjczyków, Irlandczyków – te 
nacje też mają dostęp do morza, a ich wizyta w Polsce niekoniecznie 
wiąże się z chęcią oglądania piasku i falochronów w toalecie.

Nie ma tutaj wydruków wielkoformatowych, błękitnych ścian 
i kotwicy. Dzięki temu, że projektowaniem tego mieszkania zaję-
łam się dość wcześnie, jeszcze na etapie prac dewelopera mogłam 

W
  LUCYNA KOŁODZIEJSKA     FOTO&MOHITO

LADA DZIEŃ ZACZNIE SIĘ SEZON TURYSTYCZNY. DOBOWY WYNAJEM MIESZKAŃ 
W TRÓJMIEŚCIE ZWARIUJE, CENY PÓJDĄ W GÓRĘ JAK SZALONE, A NA ULICACH 
ZAROI SIĘ OD TURYSTÓW JAK WE WNĘTRZU WIELKIEGO ULA. ALE DOBRA TO 
OKAZJA, BY NAPISAĆ O MIESZKANIACH NA WYNAJEM, PROJEKTOWANYCH 
PRZEZ ARCHITEKTÓW WNĘTRZ.
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zgłosić potrzebę niestosowania tynków na kilku ścianach we 
wnętrzu. Cóż może być bardziej nowocześnie dekoracyjnego niż 
żelbet? Betonowe ściany nie wymagają już wielu dodatków, gdyby 
je otynkować i pomalować na biało, byłoby wrażenie pustki, a tak, 
bez żadnych dodatkowych kosztów mamy świetną dekoracyjną 
ścianę, a w łazience do tego sufit. Pod prysznicem też pozostawi-
łam surowy beton, dzięki zastosowaniu tzw. „szkła w płynie” nie 
ma obaw, że zalejemy sąsiada. W tej samej łazience jako jedną 
z okładzin ścian zastosowałam płytę OSB – to materiał tak samo in-
teresujący jak beton, a po impregnacji nie ma obawy że nasiąknie 
wodą. Jest przy tym tani jak barszcz.

Ten ogromny kawałek drewna, umocowany do żelbetowej ściany 
uchwytami do rur spustowych, własnoręcznie „przytargałam” 
z sobieszewskiej plaży. Tym samym mamy nawiązanie do nadmor-
skiego klimatu, wiedziałam, że kolor wysmaganego słoną wodą 
drewna będzie wspaniale współgrał z betonem.Po ten element 
pojechaliśmy całą rodziną, a ja do dzisiaj mam w telefonie zdjęcie 
mojej zadowolonej córki w foteliku. Patrzyła na matkę siedzącą na 
tym konarze jak kura na grzędzie. Nie zmieściłam się na przednim 
siedzeniu zajętym długim kawałkiem drewna. 

  ENGLISH 

RECIPE FOR COURAGE
The tourist season is right around the corner. One-
day apartment rentals in the Tricity are about to 
kick off, prices will soar, and streets will fill with 
swarms of tourists. But this is also a good chance 
to write about apartments for rent designed by 
interior architects.

Hiring a pro is an idea definitely worth considering. An additional 
expense may turn out to be a huge saving in the end. Architects know 
where to find savings, and their experience allows them to make 
more reasonable decisions than investors do. We’re only humans, 
so we’re often driven by emotions. When preparing one of our first 
apartments for rent, we sometimes want to employ solutions which 
we personally like and consider to be the best. For example, a ther-
mostat in the bath. It’s quite expensive equipment, which gives rise to 
a question – will our tenants appreciate it?
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Lucyna  
Kołodziejska
Eleganckie kontrasty to element, który 
pojawia się w jej życiu nieustannie. 
Zawodowo architekt wnętrz i historyk 
sztuki, od 13 lat prowadzi autorską 
pracownię architektury wnętrz 
„Fabryka wnętrz”. We wnętrzach, które 
projektuje, takie kontrasty pojawiają 
się niejednokrotnie. Prywatnie od 
podobnych kontrastów nie stroni.

A landlord must consider many more similar questions. Such deci-
sions take courage. You need it to decide on an extra expense, hire 
an interior architect and – what’s also important – trust him or her, 
agree on their ideas, which may seem a bit risky, original, or even 
crazy at the beginning.

A small apartment in the Old Town in Gdańsk is an example of 
such positive courage. Despite its location, in the heart of Gdańsk, 
I didn’t mean to refer to the sea directly, but only hint at the Northern 
Europe climate, the vicinity of the sea, and Scandinavia. I wanted to 
avoid clichés – if we’re by the sea, we could have a lifebuoy on the 
wall, a bull’s-eye on the door and a view of the pier in the shower 
in the bathroom. It doesn’t mean that such solutions are always 
cheesy; there are just too many of them. Our guests aren’t only from 
the Czech Republic; we also host Swedes, Norwegians, Danes, Brits, 
Irishmen – these nations have access to the sea as well, and the fact 
that they spend their holiday in Poland doesn’t necessarily mean they 
wish to see the sand and breakwaters in the toilet.

There are no large-format prints, sky-blue walls or anchors in 
this apartment. I began designing it at quite an early stage, namely 
already at the stage of development works, so I could propose that 
plaster be not used on some interior walls. What can be more modern 
and decorative than reinforced concrete? Concrete walls don’t require 
many additional elements; if they had been plastered and painted 
white, it would create an impression of emptiness. Now, without any 
other extra costs, what we get is a decorative wall and a ceiling in 
the bathroom. I also decided on raw concrete in the shower; using 
the so-called ‘liquid glass’ allows us to eliminate the risk of causing 
flood or leaks to the neighbours’ apartments. What’s more, I used OSB 
boards on the walls in this bathroom – this material is as interesting 
as concrete, and after impregnation, there’s no risk it would become 
saturated with water. It’s also dirt cheap.

I myself dragged this huge piece of wood, now fixed to the 
reinforced concrete wall with downpipe clips, from the beach in 

Sobieszewo. It refers to the seaside; I knew that the colour of wood 
beaten with salt water would brilliantly match the concrete. Together 
with my family, I went to fetch this element and I still keep on my 
phone a picture of my daughter, happy in her car seat, looking at her 
mum sitting on this bough like a hen on a perch. There wasn’t enough 
room in the front seat because of this long piece of wood.  





FOTOGRAF PHOTOGRAPHER: ANNA ZYSKOWSKA
MODELKA MODEL: OLA NOWAK/NEW AGE

MAKIJAŻ I STYLIZACJA MAKEUP & STYLING: MICHAL KARBOWSKI
UBRANIA CLOTHING: PINKO
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zakończenia przeze mnie studiów minęło wiele lat. Nie 
wszystko z owych błogich studenckich czasów pamiętam. 

Nie wszystko też zapamiętać chciałem. Ale utkwiła mi w głowie 
pewna studencka zasada  – zasada 3xZ – ZAKUĆ, ZDAĆ, ZAPOMNIEĆ. 
Z tą trzecią częścią zawsze było najłatwiej. Ale tylko w przypadku 
egzaminów. Zwykle zapomnieć jest trudno.

Nie wystarczy przestać o czymś myśleć, nie mówić o tym lub się 
do tego nie przyznawać. Nie wystarczy też skreślić, wymazać gumką 
myszką lub wyrzucić notatnik. A właśnie do tego zmierza Europejskie 
Stowarzyszenie Lekkoatletyczne. Z tabel rekordów miałyby znik-
nąć wszelkie rekordy Europy. Pozostałyby w annałach jako „dawne 
rekordy Europy”. Jak to możliwe? Ano gumka myszka. Rekordy znikną 
i wszyscy jak na komendę powinniśmy zapomnieć o haniebnym cza-
sie, kiedy koks był główną metodą treningową. I to bardzo skuteczną, 
bo do dziś aktualne są rekordy ustanowione przed laty.  

„Musimy odzyskać wiarygodność i zaufanie” – mówi szef ESL Svein 
Arne Hansen i już przymierza się do zaproponowania takiej strategii 
również światowej federacji czyli IAAF. A jej szef, Sebastian Coe, prze-
konuje, że to krok w dobrym kierunku. 

Wygląda to tak, jakby era dopingu zakończyła się definitywnie 
i trzeba ją zakopać. Jakby na stadionach lekkoatletycznych pojawiali 
się już teraz tylko ci „czyści”. A w tej sytuacji rach-ciach i problem 
z głowy? Pomijam fakt (choć to może fakt najistotniejszy), że wiele 
najlepszych światowych wyników ustanowionych zostało uczciwie. 
Skreślamy jednym ruchem ołówka nie tylko wyniki dopingowiczów, 
ale też tych, którzy osiągnęli je tylko i wyłącznie dzięki talentowi 
i pracy. Wiecie, że według tej zasady znikną rekordy Usaina Bolta? 
Chyba, że działacze wyznaczą datę, przy której postawią grubą kreskę.
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GRUBA KRESKA  
I GUMKA MYSZKA

Spotkałem się niedawno z Piotrkiem Małachowskim (wicemistrz 
olimpijski w rzucie dyskiem -rozmowa z nim już niedługo na anywhe-
re.pl). Mówi: „Widzimy jak inni zawodnicy wyglądają. Widzimy jak się 
odżywiają a potem z niedowierzaniem patrzymy na przykład na ich 
skórę – jak u młodego boga”.  

To jak? Za jakieś dwadzieścia lat ponowne wycinanie rekordów, 
gruba kreska i gumka myszka? 

  ENGLISH 

A THICK LINE AND AN ERASER
It’s been many years since I finished my studies. I don’t remember 
everything from those blissful times. I didn’t want to remember 
everything. But there’s one student principle that is still in my head – 
learn, take the test, and forget. The latter part was always the easiest 
one. But only in the case of exams. It’s usually hard to forget.

It’s not enough to stop thinking about something, stop talking 
about it or deny it. It’s also not enough to cross it out or rub 
it out; or throw away the notebook. And that’s what European 
Athletics intends to do. It wants to erase all the existing European 
records from the record table. From now on, they would become 
‘former European records’. How is it even possible? Well, with the 
use of an eraser. The records will disappear and we should im-
mediately forget about the disgraceful times when dope was the 
main training method. And a really efficient one, as the existing 
records were set many years ago. 

‘We must regain credibility and trust,’ says Svein Arne Hansen, the 
CEO of European Athletics. He intends to propose such a strategy to 
the International Association of Athletics Federation (IAAF). The CEO of 
IAAF, Sebastian Coe, claims it’s a step in the right direction. 

It looks as if the age of dope was definitely over and had to be 
forgotten; as if only ‘clean’ people appeared at athletic stadiums 
nowadays. And in such a case – does it only take a sharp cut to solve 
the problem? Not to mention the fact (even though it’s the most im-
portant aspect) that a number of world records were set in a right and 
fair way. We don’t erase dopers’ records only, but also the records of 
those who worked really hard to set them. Do you know that the rule 
provides for erasing Usain Bolt’s records? Unless the authors of the 
project set an exact date before which all the records are erased.

I met Piotrek Małachowski some time ago (he’s a discus thrower 
and a silver medallist at the Olympic Games – an interview with him 
will soon be released at anywhere.pl). ‘We see how other athletes 
look like. We see what they eat and we are surprised to see their skin, 
for example – looking like the skin of a young god,’ he says. 

And what about it? Erasing records again – with a thick line and an 
eraser – in about twenty years’ time? 

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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Gdzie to jest?
Madryt, jak przystało na stolicę, leży w samym centrum Hiszpanii. Ale 
nie tylko – miasto położone jest w na Wyżynie Kastylijskiej, w central-
nej części Półwyspu Iberyjskiego. Smaczku dodaje fakt, że wybudo-
wane zostało nad rzeką Manzanares, u podnóży pasma górskiego 
Sierra de Guadarrama.

Jak tam dotrzeć?
Dostać się tam można bezpośrednio z Lotniska Warszawa/Modlin 
liniami lotniczymi Ryanair. Port lotniczy Madryt-Barajas to główne 

KIERUNEK MIESIĄCA: 
MADRYT

MADRYT TO DZIŚ NIE TYLKO STOLICA HISZPANII 
– TO KULTURALNE I GOSPODARCZE CENTRUM 
PÓŁWYSPU IBERYJSKIEGO. DO OPISANIA 
NAWET GŁÓWNYCH ATRAKCJI TEGO MIASTA 
POTRZEBOWALIBYŚMY KSIĄŻKI, A WIĘC 
WYBRALIŚMY NAJLEPSZE Z NAJLEPSZYCH.

    PORT LOTNICZY WARSZAWA/MODLIN        PIXABAY.COM

lotnisko w Hiszpanii i jedno z największych w Europie i na świecie. 
Położone jest zaledwie dwanaście kilometrów od centrum miasta 
i bardzo dogodnie połączone z jego najważniejszymi ośrodkami.
Położenie Madrytu w samym środku Hiszpanii sprawia, że jest on 
głównym węzłem komunikacyjnym w tym państwie. Bez problemu 
i w krótkim czasie dostaniemy się stąd do Walencji, Barcelony, Sewilli 
czy innych turystycznych miast półwyspu.

Dokumenty
Hiszpania należy do Unii Europejskiej i strefy Schengen, wylatując z Pol-
ski podróżny potrzebuje jedynie dowodu osobistego lub paszportu.

Co zobaczyć?
Puerta del Sol – „Brama Słońca”, serce miasta, plac, z którego mierzy 
się odległości do wszystkim miejsc w Hiszpanii – tzw. „kilometr zero”. 
Na placu znajduje się Real Casa de Correos z wysoką wieżą zegarową 
oraz posąg niedźwiedzia zjadającego owoce z drzewa, nawiązujący 
do herbu Madrytu. Na tym właśnie placu mieszkańcy miasta zbierają 
się w Sylwestra, by zgodnie z tradycją o północy zjeść dwanaście 
winogron – jedno po każdym uderzeniu zegara.
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programu „Your Bernabeu”. Można między innymi zobaczyć piłkarskie 
szatnie, ekspozycję trofeów czy salę poświęconą historii „Królewskich”.

Plaza de Toros de Las Ventas – największa arena corridy w Hisz-
panii, mieszcząca ponad 23,5 tys. widzów. Zmagania torreadorów są 
na Półwyspie Iberyjskim wciąż żywe – w Madrycie w przystępnej 
cenie można takowy zobaczyć w każdą niedzielę i święto urzędowe. 
Szczególnie polecany jest pokaz odbywający się 15 maja, podczas 
stołecznego święta Feria de San Isidro. W tym miejscu znajdziemy 
również muzeum corridy. Co ciekawe, na wybudowanej w 1929 roku 
arenie odbywają się także inne wydarzenia sportowe oraz kulturalne – 
występowały tam takie gwiazdy, jak The Beatles AC/DC czy Coldplay.

Ciekawostki
W rankingu brytyjskiego magazynu „Monocle” z 2010 roku Madryt 
znalazł się w pierwszej „10” miast na świecie pod względem najwyż-
szej jakości życia.

Będąc w Madrycie warto zorientować się w przygotowanych 
przez Urząd Miasta kartach turystycznych, ułatwiających dostęp do 
wydarzeń kulturalnych i zapewniających przyjezdnym liczne zniżki, np. 
na komunikację miejską, wejścia do muzeów, a nawet na rozmowy 
telefoniczne.

Mnóstwo ulic i budynków w Madrycie zaprojektował jeden czło-
wiek – Emilio Castelar.

Z tego miasta pochodzi najsłynniejszy i najbardziej utytułowany 
klub piłkarski świata – Real Madryt, a za jego sprawą mieszka tu 
najwięcej... wikingów – tak bowiem określani są kibice zespołu. Poza 
klubem piłkarskim istnieje jeszcze Real Madryt grający w koszykówkę.

Niedaleko popularnego deptaka Calle Arenal znajduje się działająca 
ponad 120 lat czekoladziarnia Chocolateria de San Gines. Koniecznie 
trzeba tam zajrzeć i spróbować tradycyjnego churros w towarzystwie 
gorącej czekolady. Otwarte 24/7!

Pogoda
Madryt leży w klimacie śródziemnomorskim, a więc miesiące zimowe 
są tu łagodne, lecz chłodne, a letnie – ciepłe, momentami (głównie 
w lipcu i sierpniu) gorące. Dla tych, którzy nie przepadają za zimą 
dobrą wiadomością jest niemal całkowity brak śniegu. Średnia dzienna 
temperatura wynosi wówczas około 10 st. C, natomiast od maja do 
września termometry wskazują nawet 28 st. C w dzień i 16 st. C nocą. 
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DESTINATION OF THE MONTH – MADRID
Today, Madrid is not only the capital of Spain – it’s 
the cultural and economic centre of the Iberian 
Peninsula. Even if we wanted to limit ourselves only 
to description of the most basic and rudimentary 
attractions of this city, we’d need hundreds of pages, 
so we simply chose the best of the best.

Where is it?
Madrid, as befits a capital, lies in the very centre of Spain. But not 
only – the city is located in the Meseta Sur highlands, in the central 
part of the whole Iberian Peninsula. Interestingly enough, it was 
built by the Manzanares, at the feet of a mountain range called 
Sierra de Guadarrama.

Plaza Mayor – główny plac Madrytu, stanowiący pozostałość tego 
z XVII wieku. Stanowi on swoisty „punkt startowy” dla turystów – 
w jego pobliżu znajduje się wiele atrakcji turystycznych.

„Trójkąt Sztuki” – określenie stosowane w stosunku do trzech 
muzeów: Prado, Thyssen-Bornemisza i Narodowego Muzeum Sztuki 
Królowej Zofii. Wszystkie z nich usytuowane są w pobliżu parku Retiro.

Muzeum Prado – punkt obowiązkowy na mapie każdego turysty 
odwiedzającego Madryt. Jedno z najbogatszych muzeów na świecie, 
posiadające w swoich zbiorach malarstwo hiszpańskie, włoskie, 
flamandzkie, brytyjskie, francuskie, holenderskie i niemieckie. Zo-
baczyć tam można między innymi obrazy Velazqueza, Goi, El Greco, 
Rubensa, Tycjana czy Memlinga. Dziś kolekcja znajdująca się w mu-
zeum (gromadzona de facto od XVI wieku) jest imponująca: znajduje 
się tam około 7,6 tys. obrazów, tysiąc rzeźb, 4,8 tys. miedziorytów 
i 8,2 tys. rycin, nie licząc rzeźb, sztuki i dokumentów historycznych. 
Dokładne zwiedzenie całego muzeum w ciągu jednego dnia jest 
praktycznie niewykonalne.

Muzeum Thyssen-Bornemisza – posiada w swoich zbiorach 
obrazy z prywatnej kolekcji barona Heinricha Thyssen-Bornemisza 
i jego syna Hansa, którzy zgromadzili dzieła z różnych okresów – od 
włoskiego gotyku aż po pop art. W muzeum znajdziemy obrazy 
Tycjana, Goi czy van Gogha.

Narodowe Muzeum Sztuki Królowej Zofii – ostatnie z „Trójkąta 
Sztuki”, w którym zobaczyć można sale poświęcone twórczości 
wielkich hiszpańskich malarzy, takich jak Picasso, Dali czy Miro. 
Najsłynniejszym chyba obrazem znajdującym się w zbiorach muzeum 
jest „Guernica” Pabla Picassa, poświęcona wydarzeniom, które miały 
miejsce podczas wojny domowej w Hiszpanii.

Pałac Królewski – wybudowany w XVIII wieku na wzgórzu jest 
drugim co do wielkości pałacem w zachodniej Europie. Nie spotkamy 
w nim dziś monarchów, częściowo został udostępniony turystom, 
znajdziemy tam za to, bagatela, 2,8 tys. mniejszych i większych 
pomieszczeń! Koniecznie trzeba zobaczyć Salę Tronową, Gabinet 
Porcelanowy, zbrojownię oraz kaplicę. Warte uwagi jest również 
niestandardowe Muzeum Farmacji. W Pałacu znajdziemy niezliczoną 
ilość gobelinów, bibelotów i dekoracji, a także wielkie dzieła zna-
nych malarzy – Goi, Caravaggia czy Rubensa. Budynek otoczony jest 
pięknymi ogrodami królewskimi i parkiem Campo del Moro.

Świątynia Debod – miejsce bardzo nietypowe – starożytna 
egipska świątynia z II wieku p.n.e... pierwotnie znajdująca się 
w południowym Egipcie, a podarowana Hiszpanii przez to pań-
stwo. Świątynia znad Nilu liczy sobie 2,2 tys. lat i poświęcona 
jest bogowi Amonowi i Izydzie. Posiada liczne sale, z których 
najważniejsza jest sala Kaplina – zachowana w oryginalnym sta-
nie najstarsza część budowli. Dziś znajduje się w parku niedaleko 
Pałacu Królewskiego i rozciąga się z niej widok na Casa de Campo 

– największy park miejski w Madrycie.

Santiago Bernabeu – najsłynniejszy chyba stadion piłki nożnej na 
świecie, nierozerwalnie związany z klubem Real Madryt. Może pomie-
ścić niemal 85,5 tys. kibiców i jest dostępny do zwiedzania, w ramach 



więcej na anywhere.pl

 80 
what’s new?

nowości na lotnisku

How to get there?
You can get to Madrid directly from Warsaw-

-Modlin Airport with the Ryanair Airlines. 
Madrid-Barajas Airport is the main airport in 
Spain, and one of the biggest in Europe and 
in the world. It’s located less than twelve 
kilometres from the city centre and it’s very 
conveniently connected with the capital’s 
most important parts.

Madrid’s central position renders the city 
the main traffic junction in the country – by 
no means is it problematic or time-consu-
ming to get from there to Valencia, Barce-
lona, Seville and other tourist cities of the 
peninsula.

Documents
Spain belongs to the European Union and the 
Schengen Area, so passengers from Poland 
need only their ID cards or passports. 

What to see?

Puerta del Sol – “the Gate of the Sun,” the 
heart of the city, a square from which people 
count distances to all places in Spain, the 
so-called “kilometre zero.” The square boasts 
Real Casa de Correos with a tall clock tower 
and a statue of a bear eating fruits from 
a tree, which refers to Madrid’s crest. It is 
there that citizens of the city gather on the 
New Year’s Eve to follow the tradition and 
eat twelve grapes – one after each strike of 
the bell.

Plaza Mayor – Madrid’s main square dating 
back to the 17th century. It often serves as 
a “starting point” for tourists – there are 
many tourist attractions in its vicinity.

The Golden Triangle of Art – a collecti-
ve name for three museums – the Prado 
Museum, the Thyssen-Bornemisza Museum 
and the Reina Sofia Museum. All of them are 
located close to the Retiro Park.

The Prado Museum – a mandatory point 
on the map of every tourist visiting Madrid. 
One of the richest museums in the world, 
boasting paintings from Spain, Italy, Flanders, 
Great Britain, France, the Netherlands and 
Germany. It features masterpieces of Velazqu-
ez, Goya, El Greco, Rubens, Titian or Memling. 
Today, the museum’s collection (that has 
been gathered since the 16th century) is sim-
ply astonishing – it amounts to about 7600 
paintings, 1000 sculptures, 4800 copperplates 

and 8200 prints, not to mention historical 
sculptures, paintings and documents. It’s vir-
tually unfeasible to see everything in one day.

The Thyssen-Bornemisza Museum – it bo-
asts paintings from a private collection of He-
inrich Thyssen-Bornemisza and his son Hans 
who collected pieces of art from different 
periods – ranging from Italian Gothic to pop 
art. In the museum, we will find paintings of 
Titian, Goya or van Gogh.

The Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía – the last of the museums 
that make up the Golden Triangle of Art, in 
which we can visit rooms devoted to great 
Spanish painters, such as Picasso, Dali or Miro. 
Probably the most famous painting in the 
museum’s collection is “Guernica” by Pablo 
Picasso which refers to the events that took 
place during the civil war in Spain.

The Royal Palace of Madrid – built in the 
18th century on a hill, it’s second biggest pala-
ce in Western Europe. We won’t meet any mo-
narchs there anymore and it has been partially 
made accessible to tourists, but the number 
of bigger and smaller rooms that we can find 
there is simply astounding – 2800! You should 
definitely see the Crown Room, the Porcelain 
Room, the armoury and the chapel. What’s 
also worth visiting is the non-standard Royal 
Pharmacy Museum. In the Palace’s numerous 
rooms, we’ll discover countless tapestries, 
trinkets and decorations, as well as works of 
famous painters – Goya, Caravaggio or Rubens. 
The building is surrounded with beautiful royal 
gardens and the Campo del Moro Park.

The Temple of Debod – a very unique place, 
an ancient Egyptian temple from the 2nd 
century BC which was originally located in 
the southern part of Egypt, and later given to 
Spain as a present by Egypt itself. The temple 
is 2200 years old and is dedicated to Egyptian 
gods called Amun and Isis. It has numerous 
rooms, the most important of which is Capilla 
de Adijalamani – the oldest part of the building, 
preserved in its original form. Today, it is loca-
ted in a park close to the Royal Palace and can 
be used as an observation point for everyone 
who wants to see the beautiful view on Casa 
de Campo – the biggest city park in Madrid.

Santiago Bernabeu – perhaps the most fa-
mous football stadium in the world, inextricably 
connected with Royal Madrid. It can accom-

modate nearly 85 500 fans and is open for 
visitors within the frames of the program “Your 
Bernabeu.” Among other things, you can visit 
players’ changing rooms, the display of trophies 
and a room dedicated to the club’s history.

Plaza de Toros de Las Ventas – the biggest 
bullring in Spain, with a seating capacity of 
23500. The tradition of toreadors on the Iberian 
Peninsula is still well and alive – for a reasona-
ble price, you can see a show on each Sunday 
or on any state holiday. Especially worth 
seeing is the show on 15th May, organized 
during the capital’s festival, Feria de San Isidro. 
One of the other attractions is the museum of 
corrida. Interestingly enough, the arena, built 
in 1929, hosts also other sports and cultural 
events – for example, it witnessed performan-
ces of The Beatles, AC/DC or Coldplay.

Interesting facts
In 2010, in the ranking a British magazine 

“Monocle,” Madrid found itself in the top ten of 
world’s cities with the highest quality of life.

As we visit Madrid, it would be worthwhile 
to check what tourist cards have been prepa-
red by the Town Hall. They facilitate access 
to cultural events and give visitors many 
discounts, e.g. for public transport, tickets to 
museums, or even phone calls.

Many streets and buildings in Madrid were 
designed by one person – Emilio Castelar.

Madrid is the seat of the most famous 
and most titled football club in the world, 
Real Madrid, and for this reason, the city is 
inhabited by the greatest number of… Vikings 

– because that’s how the club’s fans are called. 
Apart from the football club, there is also the 
other Real Madrid that plays basketball.

In the vicinity of the Calle del Arenal 
promenade, we can find a café called Choco-
lateria de San Gines that was founded over 
120 years ago. We should definitely drop in 
for a taste of the traditional churros with hot 
chocolate! It’s open 24/7!

The weather
Madrid has Mediterranean climate, so in win-
ter, days are mild but chilly, whereas summers 
are warm, and sometimes hot (chiefly in July 
and August). Those who don’t particularly care 
for winter will be happy to hear that snow is 
a rare sight there. In the winter season, the 
average daily temperature reaches up to about 
10°C, whereas in the period from May to Sep-
tember, thermometers show even up to 28°C 
during the day and 16°C at night. 
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CARROT-BIKE 
PRZEMIERZA LOTNISKO

dzisiejszych zabieganych czasach wielu z nas nie zwraca 
uwagi na to, czym się odżywia. Często chwytamy to, co aku-
rat znajduje się pod ręką i gnamy przed siebie. Istotny wzrost 

tempa życia wpłynął też na jakość tego, co spożywamy – kto ilu z nas 
nigdy nie je w fast foodach?

Z obserwacji tych niepokojących tendencji powstała idea stworze-
nia Carrot Bike, łączącego w sobie sposób na biznes i propagowanie 
zdrowego stylu życia i odżywiania. Rower podąża za konsumentem, 
nie zabierając mu tym samym wiele czasu, a dając to, co mu de facto 
potrzebne – witaminy!

Rowery Carrot Bike zaprojektowane zostały przez producenta w taki spo-
sób, aby mogły pracować zarówno wewnątrz budynków, jak i na świeżym 
powietrzu, stanowiąc niezależny i samowystarczalny punkt sprzedaży.

Dlaczego Marchew?
Regularne spożywanie marchwi ma przede wszystkim wpływ na 
poprawę jakości ludzkiego wzroku (ostrość widzenia) a także na stan 
skóry, włosów oraz paznokci.

Marchew jest bardzo bogatym źródłem karotenu, który jest 
następnie przetwarzany przez ludzki organizm w witaminę 
A. Przyswajalność karotenu podawanego w postaci soku 
z marchwi jest dziesięciokrotnie wyższa niż przyswajalność 
spożywanej surowej marchwi.

Poza witaminą A marchew zaopatruje także organizm ludzki 
w witaminy grupy B, C, E oraz K a także kwasy tłuszczowe Ome-
ga-3 oraz Omega-6.

Poza tym marchew zawiera również wiele minerałów takich 
jak: żelazo, magnez, wapń, potas, fosfor. Soki z marchwi są 
więc nieocenionym bogactwem dla ludzkiego organizmu 
i obowiązkowym składnikiem codziennej zdrowej diety. 
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CARROT-BIKES AT THE AIRPORT
At our airport, there appeared gastronomic 
bikes that produce and sell fresh juice made from 
carrots and other fruit and vegetables.

In the hustle and bustle of everyday life, we rarely pay atten-
tion to what we eat. Sometimes we just grab whatever is at 
hand, and then we rush on. The considerable acceleration of 
our speed of life has also influenced the quality of what we eat 

– who has never resorted to fast food? 
Observation of those troubling tendencies gave birth to 

the idea of Carrot-Bike which combines an idea for busi-
ness with promotion of healthy lifestyle and healthy food. 
The bike moves along with the customer, and thus doesn’t 
take up much of his or her time; instead it gives them 
what they need – vitamins!

Carrot-Bikes were designed in such a way so as to be able 
to operate both in buildings and in the fresh air, thus constitu-
ting independent and self-sufficient points of sale.

Why carrots?
Regular intake of carrots improves sight (sharpness of vi-
sion), and has a positive influence on the general condition 
of skin, hair and nails.

Carrots are a very rich source of carotene which is then 
processed by the human body and turned into vitamin A. 
The assimilability of carotene from carrot juice is ten times 
higher than the assimilability of carotene found in raw 
carrots. Apart from vitamin A, carrots contain vitamins from 
the B, C, E and K groups, as well as Omega-3 and Omega-6 
fatty acids. Moreover, carrots abound with minerals such as 
iron, magnesium, calcium, potassium or phosphorus. As can 
be seen, carrot juice constitutes an invaluable help for our 
body and a mandatory element of everyday healthy diet. 

W

W NASZYM PORCIE LOTNICZYM POJAWIŁY 
SIĘ ROWERY GASTRONOMICZNE SŁUŻĄCE DO 
PRODUKCJI I SPRZEDAŻY ŚWIEŻYCH SOKÓW 
Z MARCHWI ORAZ Z INNYCH WARZYW I OWOCÓW.

    CARROT BIKE 





-milionowym pasażerem Lotniska Warszawa/Modlin okazał się 
pan Sylwester Mucha, który tego dnia wraz z żoną i synem 
przyleciał do Polski z Londynu. – Nie przypuszczałem, że może 

spotkać mnie coś tak miłego. Nie spodziewałem się takiego przywi-
tania – mówił tuż po odprawie. Od Zarządu i obsługi portu lotniczego 
pan Sylwester otrzymał drobne upominki, takie jak vouchery do 
restauracji Eat&Fly i Best Fly Bar, na przejazdy Taxi Modlin czy do 
sklepu Euro Shop, a także zestaw kosmetyków.

W kwietniu z usług Lotniska Warszawa/Modlin skorzystało ponad 
252 tys. podróżnych w ruchu regularnym – o 3% więcej niż w ubie-
głym roku. Ogółem w tym miesiącu w porcie lotniczym wykonano 
1,5 tys. operacji lotniczych. Od początku roku obsłużono już niemal 
milion pasażerów w trakcie ponad 5,5 tys. startów i lądowań. W ciągu 
jednego dnia podwarszawskie lotnisko przyjmuje średnio około 8 tys. 
pasażerów i obsługuje 50 regularnych startów i lądowań. 

Z usług Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa Modlin korzysta 
coraz więcej pasażerów. Liczba odprawianych podróżnych rośnie 
z roku na rok: w 2014 roku było ich nieco ponad 1,7 miliona, rok póź-
niej – niemal 2,6 milionów. Zgodnie z przewidywaniami w 2016 roku 
Lotnisko Warszawa/Modlin przyjęło łącznie blisko 3 miliony zadowolo-
nych pasażerów, co stanowiło aż 12-procentowy wzrost w stosunku do 
roku 2015. Według prognoz w roku 2017 liczba podróżujących z pod-
warszawskiego portu lotniczego przekroczy próg 3 milionów osób i po 
raz kolejny umocni pozycję lotniska na mapie Polski i Europy.
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WYBIŁO NAM 9 MILIONÓW!
– Wzrost ten zawdzięczamy systematycznemu zwiększaniu liczby 

połączeń z naszego Portu. Podróżni korzystają u nas z lotów do 
najważniejszych miast w Europie. Mam na myśli zwłaszcza te, do 
których lata się w celach zawodowych i turystycznych – mówił Leszek 
Chorzewski – p.o. Prezesa Portu Lotniczego Warszawa/Modlin.

Mapa połączeń wykonywanych z podwarszawskiego portu lotniczego 
sięga już niemal 50 destynacji, wśród których znajdują się największe 
ośrodki biznesowe i turystyczne w Europie. Co roku siatka połączeń zwięk-
sza się o nowe kierunki – w 2016 roku było ich 44, a rok wcześniej – 36. 

Kim jest statystyczny pasażer Portu Lotniczego Warszawa/Modlin? 
Jest to osoba stosunkowo młoda – 90% podróżnych nie przekroczyło 
50 roku życia, a połowa nie skończyła 32 lat. Nieco więcej, bo blisko 
55% pasażerów to mężczyźni. 4 na 5 osób korzystających z usług 
podwarszawskiego lotniska to osoby aktywne zawodowo. W latach 
2012-2013 podróżni latali głównie służbowo, dziś znacznie częściej 
pasażerowie podróżują z rodzinami.

– Zdecydowana większość pasażerów to Polacy, z racji bliskości 
i dostępności – głównie z Mazowsza i sąsiadujących województw. 
Obserwujemy też ciekawe zjawisko, jakim jest systematyczny wzrost 
odprawianych cudzoziemców, na przykład Ukraińców, dla których nasz 
port to jedno ze swoistych okien na świat – dodał Leszek Chorzewski.

Nic więc dziwnego, że Lotnisko Warszawa/Modlin w przyszłości ma 
się dalej rozwijać. W planach jest zwiększenie ilości miejsc, w których 
pasażerowie przed lotem będą mogli się zrelaksować. Zarząd Portu 
chce także postawić na usprawnienie odpraw – między innymi za po-
mocą pierwszej w Polsce, specjalnej bramki biometrycznej. O tym, jak 
ona działa, można było przekonać się podczas specjalnej prezentacji 
na lotnisku na początku tego roku.

– Chcemy, aby w rozbudowanym wkrótce porcie znalazło się więcej 
interesujących miejsc dla pasażerów oczekujących z rodzinami. Dziś 
mogą oni skorzystać między innymi z baru, kawiarni i kilku sklepów. 
W nowych halach będzie więcej miejsca na dodatkowe udogodnienia – 
podsumował Leszek Chorzewski.  
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WE REACHED 9 MILLION!
There is yet another reason for celebration in 
Modlin! On 24 April, after five years of activity, 
the airport near Warsaw exceeded 9 million 
serviced passengers!

The nine millionth passenger of the Warsaw-Modlin Airport was Mr. 
Sylwester Mucha who that day came to Poland from London with his wife 
and son. “I didn’t think that something this nice could happen. I didn’t 
expect such a warm welcome,” he commented after the check-in. The 
airport’s Board and personnel presented Mr. Mucha with small gifts, such 
as vouchers to Eat&Fly and Best Fly Bar restaurants, coupons for services 
of Taxi Modlin, vouchers to Euro Shop, as well as a selection of cosmetics.

In April, the services of Warsaw-Modlin Airport were used by over 
252 000 travellers in regular traffic, which means a 3% growth in 
comparison with the last year. The total number of flight operations 

KOLEJNY POWÓD DO ŚWIĘTOWANIA W MODLINIE! 
24 KWIETNIA, PO PIĘCIU LATACH DZIAŁALNOŚCI, 
PODWARSZAWSKI PORT LOTNICZY PRZEKROCZYŁ 
LICZBĘ 9 MILIONÓW OBSŁUŻONYCH PASAŻERÓW.

     PORT LOTNICZY WARSZAWA/MODLIN  
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serviced in April amounted to 1500. So far this year, as many as 
almost million passengers have been serviced during more than 5500 
takeoffs and touchdowns. On average, in the course of one day, the 
airport near Warsaw welcomes about 8000 passengers and services 
50 regular takeoffs and landings.

Services of the Masovian Warsaw-Modlin Airport are used by 
increasingly more passengers. The number of checked-in travellers 
is growing every year – in 2014, it reached slightly over 1,7 million, 
whereas in 2015 – almost 2,6 million. Just as was estimated, in 
2016 the airport welcomed the overall number of 3 million satisfied 
passengers, which meant 12% growth in comparison with the 
previous year. According to estimates, in 2017 the number of pe-
ople travelling from the airport near Warsaw will exceed 3 million, 
which will yet again strengthen the position of the airport on the 
map of Poland and Europe.

“Such results are the effect of the steadily growing number of 
connections from our airport. Our passengers take flights to the most 
important cities in Europe, especially those that are most frequently 
visited for business and tourist purposes,” says Leszek Chorzewski, 
acting President of Warsaw-Modlin Airport.

The map of connections serviced by the airport near Warsaw includes 
almost 50 destinations, among which we can find the biggest business 
and tourist centres in Europe. Each year, the route network is getting 
larger – in 2016, it included 44 directions, and the year before – 36.

What is the profile of the average passenger of Warsaw-Modlin 
Airport? It’s a relatively young person – 90% of passengers are less 
than fifty years old, and half of them are less than 32. More than 
a half – because 55% of passengers – are men. Four out of five people 
using services of the airport near Warsaw are professionally active. In 
years 2012-2013, people travelled chiefly on business; today it’s more 
common to see passengers flying with their families.

“The vast majority of passengers are Poles, due to the airport’s 
location and accessibility – they are chiefly from Masovia and ne-
ighbouring voivodeships. We also witness an interesting phenomenon, 
namely a regular increase in the number of checked-in foreigners, 
Ukrainians for example, for whom our airport is one of windows to 
the world,” adds Leszek Chorzewski.

No wonder, therefore that Warsaw-Modlin Airport is to develop 
even further in the future. One of the plans is to increase the number 
of places in which passengers are able to rest before their flights. 
The Airport’s Board also wants to facilitate the check-in process – 
for example, thanks to the first biometric gate in Poland. For all 
those interested in its functioning, the airport organized a special 
presentation at the beginning of the year.

“We want to have more interesting places for passengers with fa-
milies at our soon-to-be-developed airport. Today, they can visit a bar, 
a restaurant and several shops. In new halls, there will be more space 
for additional facilities,” concludes Leszek Chorzewski. 
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