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 NASI AUTORZY

ANDRZEJ 
SARAMONOWICZ

Reżyser, scenarzysta, pisarz, 
dramaturg i dziennikarz. 
Autor największych polskich 
hitów komediowych w XXI w. 
W 2015 roku wydał bestsel-
lerową powieść „Chłopcy".

ENGLISH A director, screen-
writer, writer, playwright and 
journalist. The author of the 
biggest Polish comedy hits 
of the 21st century. In 2015, 
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 tyl-
ko spotykać ludzi. No i lubi 
być w drodze, kupować 
płyty w sklepie z płytami 
a nie w sieci.

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. 

RAFAŁ 
BRYNDAL

Satyryk, autor tekstów, 
dziennikarz, twórca zespołów 
kabaretowych, sztuk teatral-
nych oraz scenariuszy seriali. 
Pasjonat jazzu, golfa i hokeja.

ENGLISH A satirist, lyricist, jo-
urnalist, founder of cabarets, 
playwright and screenwriter. 
A jazz, golf, and hockey 
enthusiast.

IGA  
GÓRECKA

Emocjonalna ekshibicjonistka. 
Aktorka, wychowanka szkoły 
filmowej. Z wykształcenia rów-
nież mgr pedagogiki pracy. Od 
2003 roku użycza swojego ciała 
i duszy branży filmowej. Od 2013 
pisze. Kieruje się zmysłami.

ENGLISH An emotional exhibitio-
nist. An actress and film school 
graduate. An MA in Pedagogy 
of Work by training. Since 2003, 
she has been giving her body 
and soul to the film industry. She 
has been writing since 2013. She 
follows her senses.

MICHAŁ 
FIGURSKI

Od 45 lat gada jak najęty, od 
25 najczęściej do radiowego 
mikrofonu, czasami z dość 
skandalicznym skutkiem. 
Życiowe motto: „Staczać się 
trzeba powoli, żeby starczyło 
na całe życie”. 

ENGLISH A non-stop talker 
for 45 years; mostly talking 
to the radio microphone 
for 25 years, sometimes 
with a scandalous outcome. 
His life motto is: 'Go down 
slowly to have enough for all 
your life.'

DAGMARA
KOWALSKA

Szkołę dziennikarską prz-
eszła w mediach. Warsztat 
telewizyjny doskonaliła m.in. 
w TVN Warszawa i TVP 1. 
W Chillizet codziennie nasta-
wia słuchaczy na chillout.

ENGLISH She went through 
the journalistic school in the 
public media., Television 
technique has been perfect-
ed at TVN Warsaw, TVP 1.
In Chillizet, she sets the chill-
out music on a daily basis.

RAFAŁ
RUTKOWSKI

Aktor, dyrektor artystyc-
zny „Teatru Montownia”. 
Specjalista od one-man 
show i stand-upów. 
Słowem pisanym para 
się rzadko, ale za to 
długodystansowo. 

ENGLISH An actor and 
the Artistic Director of the 
Montownia Theatre. A spe-
cialist in one man shows 
and stand-up comedy. To 
him, writing is an occasion-
al but long-term activity. 

MALWINA 
WAWRZYNEK

Pasjonatka i analityk mody. 
Redaktor, stylista, kolorysta 
i baczny obserwator tego, 
co w modzie było, jest 
i będzie. Współpracuje 
z poczytnymi tytułami oraz 
instytucjami branży mody. 

ENGLISH A fashion fan and 
analyst. An editor, stylist, 
colourist, and a watchful 
observer or past, current, 
and future fashion trends. 
She works for popular 
fashion magazines and 
establishments.

TOMASZ
KOWALSKI

Z wykształcenia prawnik. Kato-
wiczanin. Pisarz. Autor „Mędrca 
kaźni”, „Rozmów na trzech 
grabarzy i jedną śmierć”, „Nie 
pozwolisz żyć czarownicy” oraz 
zbioru opowiadań „Przysionek, 
dom dla pozornie umarłych”.

ENGLISH A lawyer by train-
ing. A writer. An author of 
'Mędrzec Kaźni', 'Rozmowy na 
trzech grabarzy i jedną śmierć', 
'Nie pozwolisz żyć czarowni-
cy' and a collection of stories 
entitled 'Przysionek, dom dla 
pozornie umarłych'.

TOMASZ
ORGANEK

Muzyk, wokalista, autor 
tekstów, kompozytor i po-
wieściopisarz. Lider zespołu 
Organek, z którym nagrał 
dwa albumy: Głupi (2014) 
i Czarna Madonna (2016).

ENGLISH A musician, sin-
ger, songwriter, composer, 
and novelist. The leader 
of Organek, with whom he 
has recorded two albums: 
Głupi (2014) and Czarna 
Madonna (2016).
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ŁUKASZ
RADWAN

Dziennikarz i wieloletni za-
stępca szefa działu kultury 
tygodnika „Wprost”. Znany 
z ciętego języka i bezkom-
promisowych poglądów. Od 
wielu lat w „DDTVN” realizu-
je reportaże o sztuce.

ENGLISH A journalist and 
long-time Deputy Head 
of Culture Department in 
‘Wprost’ weekly. Known 
for his sharp tongue and 
uncompromising opinions. 
For many years, he has 
been doing reportages 
about art on DDTVN.

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.

JAKUB 
FIREWICZ

Aktor "jeszcze" młodego 
pokolenia. Po latach wycze-
kiwania, że zagra Hamleta, 
z nudów "odkopał" Petera 
Sellersa i Monty Pythona 
i stwierdził, że jego miłością 
jest komedia. 

ENGLISH an actor of a ‘still’ 
young generation. After 
years of waiting to play 
Hamlet, out of boredom he 
‘dug out’ Peter Sellers and 
Monty Python and decided 
that his heart belonged to 
comedy. 

MAGDALENA
JUSZCZYK

Dziennikarka telewizyjna 
i radiowa, m.in. Radiowej 
Dwójki i TV Kino Polska. 
Lubi rowery z RFN-u, sty-
lowe motocykle wraz z ich 
jeźdźcami, a do szybowca 
wsiada na jedno zawołanie.

ENGLISH  A journalist, 
worked at Polish Radio 
„Dwójka" and Kino Polska TV. 
She likes bikes from old West 
Germany, stylish motorcy-
cles with their riders, and she 
gets onto a glider on cue.

JAKUB 
WEJKSZNER

Jego główną aspiracją 
w życiu jest zostanie pu-
blikowanym autorem lub 
przetłumaczenie sobie, 
że społeczeństwo nie 
było gotowe. Redaktor 
prowadzący Anywhere.pl.

ENGLISH  His main goal 
is to become a published 
author or convince him-
self that society wasn't 
ready. Editor-in-chief at 
Anywhere.pl.

MARIKA 
KRAJNIEWSKA

Pisze książki i scenariusze 
filmowe. Jest reżyserką i pro-
ducentką krótkometrażowe-
go filmu fabularnego „Głód”.
Na co dzień przeciwdziała 
uprzedzeniom opartym na 
krzywdzących stereotypach. 

ENGLISH A writer and 
screenwriter. The director and 
producer of a short feature 
film ‘The Hunger’. Daily, she 
breaks down prejudice based 
on damaging stereotypes.

PIOTR 
SOBIK

Od ponad 10 lat przygląda się 
ludziom. Ich zachowaniom, 
emocjom, przyzwyczajeniom. 
Wykonał ponad 400 repor-
taży i sesji ślubnych w całej 
Europie. Autor projektu „Naj-
ważniejszy dzień w życiu”. 

ENGLISH For more than 10 
years, an observer of people, 
their actions, emotions, and 
habits. He has done over 400 
reportages and wedding pho-
toshoots all over Europe. The 
author of the project ‘The Most 
Important Day in Your Life’.

WOJCIECH 
ZAWIOŁA

Dziennikarz Canal Plus 
Sport i prezenter wiado-
mości w TVN i TVN24. 
Zbzikowany na punkcie 
sportu, oszalały na 
punkcie muzyki. Wielbiciel 
twórczości z duszą.

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

KATARZYNA 
WOŹNIAK

Dźwiękoczuła i światłolub-
na. Na co dzień analizuje 
rynek w „Media i Market-
ing Polska”. Po godzinach 
kolekcjonuje opowieści. 
Z wykształcenia polonistka 
i filmoznawczyni.

ENGLISH Sound-sensitive 
and light-loving. Daily, she 
deals with market analysis 
in ‘Media i Marketing 
Polska’. After hours, she 
collects stories. A specialist 
in Polish studies and film 
expert by training.

MONIKA
SZAŁEK

Fotografka, artystka, 
pasjonat, osoba zafascy-
nowana ludźmi, twarza-
mi, pozami, życiem ale 
zawsze z człowiekiem 
na pierwszym planie. 
Skończyła Warszawską 
Szkołę Filmową.

ENGLISH A photographer 
and artist fascinated with 
people, faces, poses and 
life – always with man 
in the foreground. She 
finished the Warsaw Film 
School .
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Przemek Bluszcz, Polska.
Polska. 

Aktor teatralny, filmowy, radiowy. Jest coś takiego jak 
aktor radiowy?
Jest, lubiący pracować głosem. 

Powiedz mi, nad czym teraz pracujesz chłopie? 
Gram w  codziennym serialu, za chwilę zaczynam 
z Leszkiem Dawidem i Bartkiem Konopką projekt dla 
Netflixa, też serialowy. Trwają zdjęcia do filmu, debiutu 
Justyny Łuczaj, która napisała bardzo ciekawy scenariusz 
pod tytułem Koński ogon. Jest pojechane. 

Bardzo?
Nigdy czegoś takiego nie zagrałem, pokażę ci później zdję-
cie jak będę wyglądał.

Ale jest pojechane, bo będziesz kimś zupełnie innym? 
Będziesz inaczej wyglądał?
Kimś innym zupełnie. 

Coś z twarzą? 
Aż tak nie, ale stylizacja jest bardzo konkretna, to 
mroczna dotkliwa historia, rozpięta pomiędzy przemo-
cą i miłością, ale też bardzo pojemna, jeśli chodzi o zna-
czenia.  Tragiczna opowieść o rodzinie, ale też opo-
wieść o naszym gatunku. To nie jest najweselsze.

Gdzieś giniemy.
I rodzimy się na nowo, pytanie czy mądrzejsi..

Czyli jesteś wakacyjny, ale nie do końca. Teatr nie, 
bo przerwa, robisz produkcje, robisz dla Netflixa, nie 
będę ci wypominał… Chociaż wypomnę ci, ty masz 
prawie 5 dych na karku, ja jestem blisko, więc czuję, 
co się dotyka. Jesteś spełniony aktorsko? Czujesz, 
że to jest twój najlepszy czas? 
To dobre pytanie, bo rzeczywiście jak się zbliża pięć-
dziesiona, moment kreski jakiejś.

My dopiero zaczynamy.
Tak, ale to jakiś moment podsumowań, punkt odniesie-
nia. Ja w ogóle jestem typem, który późno debiutował.

Ale byłeś ambitny, ambicje zawsze miałeś.
Jeśli potraktować ambicję  jako chęć wykonania do-
brze swojej pracy to tak, w tym sensie na pewno by-
łem ambitny. 

I nie było przepychania się na drabinie, żeby się 
gdzieś do góry wspiąć?
Z tą twarzą?
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Ja jestem fotografem, ty jesteś aktorem, mieliśmy 
okazję pracować razem, powiedziałeś o swojej 
twarzy: Co ja z tą swoją twarzą mogę ci zrobić? Masz 
ciekawą, otwartą twarz, a jednocześnie jest jakiś 
sekret w niej. Lubisz swoją twarz?
Tak… ale rzeczywiście jestem przez producentów i in-
nych ludzi raczej szufladkowany. Bluszcz to ten z cha-
rakterystyczną twarzą… groźny, mroczny, zły.

To cię jakoś deprecjonuje, męczy?
Ja przez pierwsze dwa czy trzy lata po debiucie filmowym, 
po jakichś sukcesach miałem chwilę, że zadawałem sobie 
pytanie dlaczego ciągle tak, ale później zobaczyłem, że to 
tak działa. Zwyczajnie – bardzo rzadko zdarza się u ludzi, 
którzy decydują o obsadach że ktoś chce zaryzykować coś 
nowego. Wszyscy kochają piosenki, które znają. Ten brak 
odwagi jest straszny, ale z drugiej strony sobie to wszystko 
odbieram w teatrze, bo tam gram bardzo różne role.

Powiedzmy widzom, już prawie 10 lat jesteś 
w Teatrze Ateneum.
Tak.

Jak się odnajdujesz na tej scenie?
Teatry warszawskie w ogóle to jest specyficzny temat, 
dosyć szeroki, można o tym dużo gadać. Ja byłem przez 
12 lat w zespole teatru w Legnicy, jeden teatr w mieście.

Byłeś tam absolutną gwiazdą.
To prawda grałem duże role, ale tam nauczyłem się, 
że dobrem najwyższym w spektaklu jest dobro wspól-
ne, tam nikt nie gwiazdorzył. W jednym projekcie gra-
łem główną rolę, a w drugim grałem ogon.

I było ci z tym dobrze? To nie jest tak, że musisz 
brylować?
Nie, dobro spektaklu dobrem najwyższym.

A tu w Warszawie?
Nie do końca tak jest, tutaj jednak się kładzie nacisk na 
co innego, na ego.

Temat ego jest czymś ważnym. Powiedziałeś 
kiedyś, że żeby zrobić karierę, zajść gdzieś dalej 
w aktorstwie, filmowym czy teatralnym, ale 
bardziej filmowym, musisz skończyć tą akademię 
warszawską. To się ciągnie pewnie za tobą? 
Nie, ja to kiedyś powiedziałem rzeczywiście, pół żar-
tem, pół serio, bo młodzi często pytają jak znaleźć się 
w zawodzie i jak osiągnąć sukces. I wtedy odpowiedzia-
łem, że najlepiej się wżenić w dobrą, warszawską rodzinę 
i przede wszystkim skończyć  Warszawską Akademię 
Teatralną, bo nawet jak popatrzysz statystycznie na 

...D OBR E M NA J W YŻ SZ Y M 
W SPEKTA K LU J E ST D OBRO WSP ÓL N E , 

TA M N I KT N I E GW I A Z D OR Z Y Ł.
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W   WA R S Z AW I E  C Z Ę Ś C I E J  C HODZ I  S I Ę  N A 
A KT ORÓW  N I Ż  N A  S PE KTA K L E .  DUŻ O  T WA R Z Y 

Z N A N YC H  Z   T E L EW I Z J I  C Z Y  K I N A  Z OBAC Z YS Z ...

ludzi, którzy się obracają w środowisku to 
niewielu jest aktorów nie z Warszawy, nie 
po warszawskiej szkole. Zdarzają się oczywi-
ście znani aktorzy po Krakowie czy łódzkiej 
filmówce. Ja jestem wrocławski, ale ze mną 
to w ogóle jeszcze inna historia, bo ja skoń-
czyłem wydział lalkarski we Wrocławiu, co 
już w ogóle jest abstrakcją.

Dziwne podejście do drabinki kariery.
Zupełnie z innego poziomu, z innej gry powie-
działbym. Ja mam do tego dystans, dla mnie 
to naturalne. Tak czy inaczej weryfikuje cię 
scena.. W Warszawie częściej chodzi się na 
aktorów niż na spektakle. Dużo twarzy zna-
nych z telewizji czy kina zobaczysz w war-
szawskich teatrach. Chyba każda stolica ma 
tego typu grawitację.

To prawda. Może trochę z innej strony, ale 
czy nie masz wrażenia, że aktor taki jak Ty 
ma obecnie trochę łatwiej niż jeszcze kilka 
lat temu? Czy społeczeństwo dojrzewa? 
Takie aktorki jak Kulesza, Muskała 
przeżywają obecnie najlepszy okres swojej 
działalności artystycznej.

Pojawiło się sporo ról dla dojrzałych kobiet. 
I to wymagało iluś lat feministycznej ciężkiej 
uświadamiającej pracy, świat się zmienia.

A czy ty myślisz, że Polska jest w takim 
trendzie, czymś innym niż reszta Europy? 
Jakoś się różnimy?
To jest temat, na dłuższą osobną rozmowę. 
Jest parę państw na świecie, w których so-
jusz władzy i religii prowadzi do nadużyć 
wobec jednostki..obywatela. Uważam, że 
naszym problemem niestety jest korzysta-

nie z nienowoczesnej, niereformującej się, 
autorytarnej, patriarchalnej i mało otwar-
tej religii…świat się zmienił, świadomość 
ludzka jest już gdzie indziej…Na pytanie dla-
czego kobieta, nie może być księdzem, mo-
żesz usłyszeć że ma mniejszy mózg. Serio. 
To promieniuje na nasze życie i w polityce, 
i w biznesie. Arogancja i przemoc już nie wy-
starczą do rządu dusz.

Ktoś podjedzie na skrzyżowaniu, otworzy 
okno i powie klasycznie… 
Mówiąc serio, to myślę że my jesteśmy w trud-
nym momencie. Mamy jakiś balast, bo mogli-
byśmy pofrunąć, mamy wspaniałych, bar-
dzo zdolnych ludzi, w różnych dziedzinach 
życia, a jest coś, co nas ciągnie w dół. Ja to 
identyfikuję trochę z traktowaniem trady-
cji, bo tradycję można dobrze wykorzysty-
wać i piękne rzeczy z niej brać, ale może 
też być sporym obciążeniem. Jesteśmy 
tak przerażająco serio wobec siebie i na-
szej przeszłości…

Może za dużo testosteronu? Za szybko 
chcemy osiągnąć dobra, a jak już je 
osiągniemy to nam się wydaje, że 
jesteśmy wielcy, gdzie w gruncie rzeczy 
nie mamy nic poza grubym portfelem. 
Podstawową historią jest szacunek dla in-
nych ludzi, o tym też chciałem powiedzieć. 
To czego się nauczyłem w tym zawodzie 
to to, że jeśli nie szanujesz innych ludzi na 
planie, w teatrze, widzów, technicznych, 
wszystkich dookoła, to cię nie ma. 

Wróćmy jeszcze na chwilę do twojego 
ego. Ego w aktorstwie jest czymś 
potrzebnym, w ogóle w sztuce, artyści 
powinni być trochę narcystyczni, powinni 
być trochę skupieni na sobie, powinni 
pompować trochę to swoje ego. Jak jest 
z tobą? Czy testosteron to ego?
Nie, nie do końca. Myślę, że jak zwykle dia-
beł tkwi w szczegółach. Jeśli masz poukła-
dane życie prywatne, rodzinne, jeśli masz 
spełnienie zawodowe, na tym czy innym 
odcinku, to to ego nie przeszkadza. Ja mam 

...NA SZ Y M PROBLEM EM 
N I E STET Y J E ST KOR Z YSTA N I E 
Z N I ENOWOCZE SN EJ, [...]  M A Ł O 
OT WA RTEJ R ELIGI I…ŚW I AT SI Ę 
Z M I EN I Ł, ŚW I A DOMOŚĆ LU DZK A 
J E ST J UŻ GDZI E I N DZI EJ…
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to szczęście, że mam fajną rodzinę i moja żona też robi 
w podobnych rzeczach. Bardzo się wspieramy, to jest 
podstawowe. Ale przede wszystkim, nie można być cha-
mem, bucem i burakiem.

Ale zdarza się w życiu, że się dostaje plaskacza. Co 
wtedy się z Tobą dzieje?
Dobrze jest, przeżywasz, cierpisz, super.

Prawdziwy artysta musi trochę cierpieć.
Pocierpisz, pobędziesz w piwnicy, a później wyjdziesz 
na słońce, bo słońce każdego dnia wschodzi.

Gadałem wczoraj z Weroniką Wawrzkiewicz, 
która mówiła, że zawodowo się zetknęliście 
w Zakopanym. Ona jest wspaniałą dziennikarką, 
można się na niej wzorować, więc przed naszą 
rozmową chwilę o tobie gadałem i ona mi mówi: 
Słuchaj, z Przemkiem to najlepiej nie gadaj w ogóle 
o aktorstwie, w ogóle o filmie, w ogóle o jego 
audiobookach, zapytaj go o muzykę. Powiedziała, 
że ten facet wie tyle o muzyce co Wojciech Mann.
Ani tyle co Mann, Bartek Chaciński czy inni dzienni-
karze, którzy się zajmują muzyką. Ja po prostu uwiel-
biam muzykę, w każdym swoim gatunku i w każdej 
swojej odsłonie. Nie wiem co to znaczy dobra muzyka, 
ale przepuszczam to przez siebie. Mam coś takiego, że 
nawet jak dostaję jakieś propozycje na Spotify to już 
po trzech, czterech nutach wiem czy to jest dobre czy 
nie. Dla mnie dobre.

Odezwało się ego. 
To jest ego, rzeczywiście, bo też tak się dzieje, że od lat 
zawsze towarzyszy mi głośnik, głośniczek mały sobie 
ze sobą noszę, bo uważam, że muzyka jest językiem 
wszechświata. I staram się nią dzielić..

Dobrze, ale jesteś aktorem, grasz dużo głosem, gdzie 
ta muzyka jest. Wiadomo, mamy filmy, jest post-
produkcja, jest montaż, powstaje pod to muzyka, jest 
dzieło, ale gdzie jest ta muzyka w twoim życiu? Jak 
jesteś na planie to słuchasz muzyki? 
Tak.

I czego słuchasz w takim razie?
Wszystkiego. 

Nie.
Wszystkiego i mówię to szczerze. 

Jechałeś dzisiaj samochodem tutaj, czego słuchałeś?
Jakiejś playlisty. Kendrick, ale był też Haendel, Jimi Tenor, 
jakiś kawałek Davida Langa. Lubię bardzo etno muzykę, 
lubię Tony Allena, afrykańskiego perkusistę, lubię kleje 
muzyczne, kiedy kleją się różne muzyczne światy i kiedy 
to działa, ale z drugiej strony hip-hop andaluzyjska cygań-
ska muzyka, opera, trans czy ciężki metal. To są strzały 
po prostu. Lubię muzykę z całego świata i lubię muzykę, 
która po pierwsze wzrusza, czyli działa na emocje, bo uwa-
żam, że sztuka taka powinna być, ona powinna działać 
na emocje. Jeśli widzę coś estetycznego to jest super, jest 
pięknie, ale niczego we mnie nie rusza to mówię: Sorry.

Czysta forma nie wystarczy.
Tak. Myślę, że jednak emocje to jest coś czym się poro-
zumiewamy i co tworzy więzi między ludźmi, a myślę, 
że po to jesteśmy, żeby te więzi tworzyć i coś wspólnie 
przeżywać, pięknego lub nie…

Co jest dla Przemka Bluszcza najważniejsze?
Kiedyś jak studiowałem filologię polską to usłyszałem na 
wykładzie profesora semantyki, skąd się wziął wyraz „zdzi-
wić się”? On pochodzi od starosłowiańskiego dive, czyli bó-
stwo, bóg. A więc w „dziwić się” to tyle… co zobaczyć Boga. 
To mnie tak kopnęło w synapsy, że sobie pomyślałem –  to 
jest super akcja, starać się być często w stanie zdziwienia, 
czyli spotykać ludzi, którzy cię zadziwiają, inspirują.

Ale też wprowadzać ich w zadziwienie.
Starać się o to. Tak. 

To żebyśmy w takim dziwnym i zadziwiającym świecie 
żyli i żeby sztuka nas obezwładniała, prawda? 
Tak.

Tego możemy sobie życzyć.
Sztuka to najlepsze narkotyki.   

ENGLISH 

ACTOR FOR HIRE

We met with Przemek Bluszcz in the breaking point in his life. 
Actor just passed 50 years, although he still has an energy of 
the 30 year old. He is aware of his abilities and acomplishments 
but still wants more. Bluszcz is an actor who knows his face and 
likes to lend it to others. Sometimes, like all artists, he will hide, 
suffer, sit in the basement, but eventually will go out to the sun, 
because sun rises every day.

Przemek Bluszcz, Poland.
Poland. 

A theatre, film, and radio actor. Is there such a thing 
as a ‘radio actor’?
There is. A radio actor is an actor working with their voice. 

What are you working on now, man? 
I’m playing in a daily TV show; I’m also about to launch 
a project for Netflix with Leszek Dawid and Bartek 
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Konopka, which is also a TV show; I’m working on a film 
by Justyna Łuczaj, who wrote a fascinating screenplay 
entitled The Horse Tail. It’s absolutely crazy. 

Really?
I’ve never played such a thing; later, I’ll show you a picture 
of how I’m going to look.

But it's crazy because you're going to be someone 
completely different? You're going to look different?
Completely different. 

Will it be something with your face? 
Not so much, but my character is really peculiar; it’s 
a dark and terrible story set somewhere in between vi-
olence and love, but also very thought-provoking and 
meaningful. A tragic story about a family but also our 
species. Not very optimistic.

We die somewhere.
And we’re born again; the question is, are we getting wiser…

You’re in a holiday mood but not entirely. You’re 
having a break from the theatre; you're working on 
film productions, for Netflix, I won’t remind you… 
Or I will, you’re almost 50, I’m close to that, so I can 
understand what's eating at you. Do you feel fulfilled 
as an actor? Do you feel it’s your time? 
That’s actually a good question, because the age of fifty is 
some kind of a turning point.

We’re just getting started.
Yes, but it’s some kind of conclusion, a reference point. 
Well, I made a late debut.

But you were ambitious, you’ve always been.
If ambition means that you want to do your job well then 
yes, I was ambitious in that sense. 

And you didn't thrust your way on the career ladder?
With my face?

I’m a photographer, you’re an actor; when we had 
a chance to work together, you once said, ‘What can I do 
with my face?’ You have an interesting, open face, and 
there’s some mystery about it. Do you like your face?
Yes… But producers and other people often put a label on 
me. Bluszcz is the one with that characteristic face… omi-
nous, dark, evil.

Do you find it deprecating or tiring?
For the first two or three years after my film debut, after 
some successes, I sometimes asked myself why it’s so, 
but later, I realised it just works like that. As simple as 
that – people responsible for the cast are rarely eager to 
risk something new. We all love songs we know well. This 
lack of courage is terrible but, on the other hand, I make 
up for it in the theatre, where I play different roles.

Let’s remind our readers that you’ve been affiliated 
with the Ateneum Theatre for almost ten years now.
Yes.
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That's a strange thing to say about the career 
ladder.
I’d say it's a different perspective, a different game. I can 
keep things in perspective, it's natural to me. Anyway, 
the stage will tell. In Warsaw, people go to the theatre 
to see an actor rather than a play. A lot of famous TV or 
cinema actors perform in theatres. I guess every capital 
has this kind of gravity.

That’s true. Perhaps it’s from a different perspective, 
but don’t you think that it’s easier for actors like you 
now than it was a few years ago? Is society getting 
more mature? Actresses like Kulesza or Muskała are 
now at the peak of their artistic careers.

How do you feel on that stage?
Theatres in Warsaw are a peculiar and broad subject; 
there’s a lot to be said about them. For 12 years, I was work-
ing in the theatre in Legnica; the only theatre in town.

You were a star there.
That's true. I played major roles but I also learned that the 
common good is the highest good; nobody tried to show 
off there. I could play a major role in one project, while in 
another, I was somewhere in the background.

And you felt good about it? It’s not like you have to 
be in the spotlight?
No, the play is the highest good.

And here, in Warsaw?
It’s a bit different; people concentrate on something 
else, on their ego.

The question of ego is very important. You once said 
that to make a career, to accomplish something in 
acting, be it in film or theatre, but mostly film, you 
have to graduate from the Academy in Warsaw. Do 
you feel it's taking you down? 
No. I said that indeed, half-joking, because young people 
often ask how to embark on a career and achieve success. 
I answered that it’s best to marry into a good Varsovian 
family and primarily graduate from the Academy of 
Dramatic Art in Warsaw, because when you look at the 
statistics, most people from the artistic circle are from 
Warsaw and are graduates of the Academy. Of course, 
there are also famous actors who graduated from schools 
in Cracow or Łódź. I’m from Wrocław, but it’s a different 
kind of story because I graduated from the Faculty of 
Puppetry in Wrocław, which is totally abstract.

There are plenty of roles for mature wom-
en. This required several years of feminist 
awarenessraising activities, but the world is 
finally changing.

Do you believe that the trend in Poland 
is different from the prevailing trends in 
the rest of Europe? Are we different?
It’s a topic for a long conversation. There 
are a  few countries in the world, where 
the alliance between power and religion 
gives rise to the abuse of the individual, 
the citizen. I believe that our problem is 
the outdated, non-reformative, authori-

is taking us down. It’s a bit like tradition 
because tradition can be used wisely and 
be a source of inspiration, but it can also 
be a burden. We’re so deadly serious about 
ourselves and our past…

Perhaps it's too much testosterone? 
We want to get everything very fast 
and when we do, we believe we’re so 
successful while in reality, we have 
nothing apart from the fat wallet. 
The fundamental thing is respect for other 
people, I wanted to mention that, too. What 
acting has taught me is that if you don't re-

tarian, patriarchal and narrow-minded 
religion… The world has changed; people 
have changed… When you ask why a woman 
cannot be a priest, you can hear that she has 
a smaller brain. I’m serious. This affects our 
life, politics, and business. Arrogance and 
violence are no longer enough to rule souls.

Someone drives up to you at the 
intersection, opens the window, and says… 
Joking aside, I  think we’re at a  difficult 
point. We carry a burden, which makes it 
hard to fly; we have wonderful people, tal-
ented in a variety of fields, but something 
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It’s your ego talking. 
That’s ego indeed. For years, I’ve been car-
rying a small loudspeaker everywhere be-
cause I believe that music is the language of 
the universe. And I try to share it…

Okay, but you're an actor, you work 
with your voice. In films, there are 
postproduction and edition processes, the 
score is composed for the film, but what’s 
the role of music in your life? Do you 
listen to music when you’re on the set? 
Yes.

What do you listen to?
Everything. 

No.
Everything, I’m serious. 

What were you listening to while you were 
driving here today?
Some playlist. Kendrick, but also Haendel, 
Jimi Tenor, David Lang. I like ethno music 
very much, Tony Allen, an African drummer, 
various music worlds brought together, but 
also hip hop, Andalusia Gypsy music, opera, 
trans or heavy metal. These are just exam-
ples. I like music from all over the world; mu-
sic which is moving, which evokes emotions, 
because I believe that art should affect our 
emotions. If I see something aesthetic, which 
is also great and beautiful, but doesn't move 
me in any way, I’m like, ‘No, thanks.’

The form alone isn't enough.
It’s not. Emotions help us communicate and 
bond, and I believe that we need to share 
and experience something together, wheth-
er it’s beautiful or not…

What matters the most to Przemek 
Bluszcz?
Once, when I was a Philology student, during 
a lecture on semantics, a professor told us about 
the etymology of the word ‘wonder’. It comes 
from Old English wundor (‘miracle, marvel’). 
So ‘to wonder’ means… to make wonderful, do 
miracles. It shook me up so much that I thought 
it was great to do wonderful things and meet 
wonderful and inspiring people.

And inspire them, too.
To try to, yes. 

So that we would live in such a wonderful 
and amazing world, and that the art would 
astonish us. 
Yes.

We can wish ourselves that.
Art is the best drug. 

spect other people on the set, in the theatre, 
the audience, the technical staff, everyone 
around you, you don't exist. 

Let’s come back to your ego for a while. 
Ego is very important in acting; artists 
should be a little narcissistic, self-centred, 
focused on their ego. How about you? Is 
testosterone ego?
Not entirely. I think the devil is in the de-
tails. If your private, family life in order, 
if you feel fulfilled in your profession, the 
ego isn’t a  problem. I’m lucky because 
I  have a  great family, and my wife also 
does similar stuff. We support each oth-
er, it’s crucial. But first of all, you can’t 
be an asshole.

But it happens that life gives us lemons. 
What do you do then?
I’m okay with it; I  go through it, suffer, 
that’s fine.

Zbliż telefon i odczytaj film
 

A real artist must suffer a little.
You suffer, stay in the basement for a while 
and later go out in the sun because the sun 
rises every day.

Yesterday, I talked with Weronika 
Wawrzkiewicz, who said that you met 
professionally in Zakopane. She’s a great 
journalist, a role model to some extent, so 
I talked with her a little about you, and she 
told me, ‘Don't talk with Przemek about 
acting, film, or his audiobooks at all. Ask 
him about music.’ She told me you know as 
much about music as Wojciech Mann.
Not as much as Mann, Bartek Chaciński or 
other music journalists. I just love music, all 
its genres and versions. I don’t know what 
‘good music’ means, but I filter it through 
myself. Even when I get some recommenda-
tions on Spotify, I can tell whether the song 
is good or bad after three or four notes. In 
my opinion, of course.



TOMASZ 
ORGANEK
 
Muzyk, wokalista, autor tekstów, 
kompozytor i powieściopisarz. 
Lider zespołu Organek, z którym
nagrał dwa albumy: Głupi (2014) 
i Czarna Madonna (2016).

estem skończonym nihilistą. Podejrzewałem to 
od lat, ale, na szczęście, niedawno potwierdził to 
szef wszystkich szefów swoją wykładnią na temat 

wartości i teraz już wiem na pewno. I od razu mi lepiej. 
Podobno oskarżeni tak mówią: byle do wyroku. Ta mi się 
nasila z wiekiem. 

Kiedyś, dawno temu, pełen pomysłów i zamiarów, 
młodzieńczej siły i ideałów, wybiegałem z domu z ka-
napką w ręku naprawiać świat. Pieniędzy było niewiele, 
jedzenia tyle, co trzeba, za to marzeń i planów pod dostat-
kiem. Dziś siedzę w pełnym słońcu na jednym ze wzgórz 
Mezzane di Sotto i patrząc przez palce na pokryte winną 
latoroślą wzniesienia, piję miejscowe Soave. Trochę wzru-
szeń, ostatki zachwytów, uniesień, coś o pięknie w stylu 
Rylskiego tłucze się po głowie. Przysypiam na leżaku. 

Myślenia niewiele, pracy jeszcze mniej, pozostają pie-
sze wycieczki do miejscowych winnic i wieczorne wizyty 
w lokalnych osteriach. I wiecie co? Zazdroszczę Biance. 
Bianka ma siedem lat i jest córką znajomych. Dbam o hi-
gienę, bo to w końcu wakacje, ale kontakt z kilkoma oso-
bami utrzymuję. W końcu, katastrofa jest piękna dopiero 
w towarzystwie. No więc ten telefon, wiadomość. Magda 
krzyczy z drugiego pokoju: Dzwoniła E. Wiesz co Bianka 
powiedziała dziś w szkole? Na pytanie nauczycielki, co 
lubi robić, odpowiedziała, że lubi być dziewczynką i wal-
czyć o prawa kobiet. Przypominam: Bianka, lat siedem. 
Śmiechu co niemiara, do wieczora tylko o tym, znajomi, 
esemesy, telefony, itp. Bianka zrobiła nam dzień. I teraz 
ja, przysypiając w słońcu Venetto, myślę już tylko o niej. 
Że jej zazdroszczę, że też bym tak chciał. Żeby znowu z tą 
kanapką, bez czapki…żeby znowu wierzyć tak mocno jak 
Bianka, że ten świat można naprawić. Że się jeszcze da. 
I że to, na co dziś patrzę ze słonecznego wzgórza Mezzane 
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di Sotto, to nie kolejna cisza przed upadkiem tego samego 
imperium, którego zgliszcza wszędzie dookoła. 

Niedawno odbył się Młodzieżowy Strajk Klimatyczny. 
Młodzież z całego świata wyszła na ulice z pytaniami do 
polityków. Jeszcze tylko kilka dni i wracam…a może się 
jeszcze da.   
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THE GRAPEVINE

I am a consummate nihilist. I suspected that for years but, 
luckily, it was recently confirmed by the boss of it all with 
his interpretation on values, and now I know for certain. 
That makes me feel so much better. I heard the accused 
say, if we could just get to the sentence. In my case, this 
gets worse with age.

A long time ago, with a head full of plans and ide-
as, youthful strength and ideals, I would run out of the 
house with a sandwich in my hand, ready to change 
the world. I had little money, just enough food, and plen-
ty of dreams and plans in my head. Today, I am sitting in 
full sunlight on one of the hills in Mezzane di Sotto, look-
ing through my fingers at the hills covered with grape-
vine, sipping local Soave. My head is full of thoughts; 
some emotions, the remains of enthusiasm and rapture, 
something about the beauty in the style of Rylski. I am 
dozing off in a beach chair. 

Not much to think of, even less to do; I spend my days 
walking to local vineyards and hanging out in local bars in 
the evening. And you know what? I envy Bianka. Bianka 
is seven and she is the daughter of my friends. I care 
about my hygiene; I am on vacation but I keep in touch 
with a few people. After all, the disaster is beautiful when 
experienced together. So, the call, the message. Magda is 
shouting from the other room, E. called. You know what 
Bianka said today at school? When the teacher asked 
what she liked doing, she said she likes to be a girl and 
fight for women’s rights. Remember, Bianka, seven years 
old. Lots of laughs, the news of the day, friends, texts, 
calls, etc. Bianka made our day. And now, dozing off in 
the sun of Venetto, I am thinking about nothing but her. 
That I envy her, that I would like to do that, too. To have 
that sandwich, not to wear a hat… to believe as much as 
Bianka that the world can be changed. That it still can be 
done. And that what I am looking at from the sunny hill in 
Mezzane di Sotto is not another calm before the fall of the 
same empire whose ruins are all around me. 

Recently, the Youth Climate Strike took place. Young 
people from all over the world took to the streets with 
questions to politicians. I  am coming back in a  few 
days… and perhaps it still can be done.   

WINNA LATOROŚL 

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL

F E L I E T O N  /  C O L U M N
WIĘCEJ FELIETONÓW 

znajdziesz na www.anywhere.pl2 2 – 2 3
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TEKST I ZDJĘCIA Piotr Sobik

ADDIS ABABA ZDOBYWANE JEST PRZEZ CHIŃSKIE FIRMY, 
KTÓRE WYGRYWAJĄ PRZETARGI NA JEGO ROZBUDOWĘ. MIA-
STO JEST AMBITNE, CHCE SIĘ SZYBKO ROZWIJAĆ, STAWIAJĄC 
CORAZ WYŻSZE BUDYNKI. BUDOWLE POWSTAJĄ SZYBKO, 
OPOWIADAJĄ MI TUTEJSI LUDZIE, MASY CHIŃCZYKÓW ZALE-
WAJĄ TEN KRAJ. JEST ICH TYLU, ŻE DZIECI ULICY NAZYWAJĄ 
MNIE, JAK I KAŻDEGO „FORENCHI“ (OBCEGO) - CHINA.
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ażda ulica, dzielnica i zakątek Addis to choroba, 
to niesprawiedliwość i wykluczenie. W bogatej 
części Bole gangrena patrzy z ukrycia na mijające 

ją torebki znanej marki „made in Italy“. W rozgrzanym do 
czerwoności, betonowym mieście stolicy Etiopii mijają się 
dziennie dwa światy.

Chorych i zdrowych.I tak jak na całym świecie, te dwa 
byty pomimo tego, że są od siebie zależne, nigdy się nie 
połączą. Jedni nie wpuszczą drugich do swojej przestrze-
ni. Ludzie mijają chorujących pewnym krokiem, sporo 
z nich zostawią monetę, pomogli, poczuli się lżej, spełnili 
obowiązek, odchodząc przed siebie, boją się spojrzeć  cho-
robie w oczy. Rozmowa z taką osobą, potrzymanie jej za 
rękę przecież nie pomoże. Lepiej rzucić groszem, czło-
wiek chociaż zje. 

Sytuacja na ulicy informuje mnie, że służba zdrowia, 
szczególnie ortopedia, ma się tutaj słabo. Reumatologia 
nie istnieje. Przekonałem się o tym, idąc do szpitala. Naj-
większy szpital znajduje się w dzielnicy Mexico. Spędzam 
tam pół dnia, szukając oddziału reumatologii. Pielęgniar-
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ki, lekarze nie wiedzą gdzie jest. Panuje chaos, a widoki na 
każdym piętrze wchodzą we mnie głęboko, jednocześnie 
budują mnie, leczą. Czuję dziwną wieź oraz strach, nad 
którym nie potrafię zapanować. Często personel odsyła 
mnie do budynku rehabilitacji. Nikt nie słyszał o reumato-
logii? W końcu dostaje telefon do doktora z oddziału.

Umawiam się jeszcze tego samego dnia. To młody, pe-
łen pasji lekarz. Spotykam go na ostatnim piętrze w jego 
małym gabinecie, pełnego chęci w tej nierównej i osamot-
nionej walce o los chorujących.

Bardzo się ucieszył na mój widok. Od razu dzwoni 
do znajomych z informacją, że aktywista z Polski przy-
jechał do nas, wypytuje też o sytuację w naszym kraju. 
Nie muszę być lekarzem, aby wiedzieć, że zdjęcia które zo-
baczyłem pokazują tylko, że reumatyzmu tutaj się nie le-
czy. Zobaczyłem ludzi, których zjada ta choroba. W Etiopii 
nie ma leków biologicznych, które tak dobrze sprawdzają 
się na Zachodzie. Cena za pomoc człowiekowi w cierpie-
niu, kosztuje sporo. Ludzie, którzy mają szczęście, pienią-
dze i trafiają do lekarza skazani są co najwyżej na Me-
thotrexat. Plagą natomiast są niezdiagnozowani, którzy 
wychodzą na ulicę szukać pomocy, nie mając pojęcia co 
im jest. Brak lekarzy, nowoczesnych metod leczenia, reha-
bilitacji oraz świadomości to wyroki dla wielu.

Wielu tych, których spotykałem na ulicy. To był jedyny 
mój kontakt z lekarzem. Więcej nie potrzebowałem. Wra-
cam na ulicę, każde zdjęcie i widok korytarzy jeszcze we 
mnie żyje.

Chodzę przy dźwiękach muzyki „yena bita“ – to kilka 
prostych, ale przerażających dźwięków. Słyszę je przy 
najcięższych przypadkach, odczuwam wtedy strach, czło-
wiek leży na ulicy, a małe radyjko informuje o tym, że każ-
dy jest równy, każdemu należy się szacunek i nie ma ludzi 

CHODZĘ PR Z Y DŹ W IĘK ACH 
MUZ Y K I „Y ENA BITA“ – TO 
K ILK A PROSTYCH, A LE 
PR ZER A ŻA JĄCYCH DŹ W IĘKÓW.

Ż A DE N P OL I T Y K N I E 
SP OJ R Z Y ZZ A SWOJ E J 

PR Z YC I E M N I A N E J SZ Y BY 
C HO C I A Ż PR Z EZ C H W I L Ę 
NA N I EW YG ODN Y W I D OK.

M A U E S

lepszych i gorszych. Taki człowiek zazwyczaj 
nie reaguje lub leży przykryty kocem, nie po-
kazując swojego kalectwa.

Droga z lotniska wiedzie przez dzielni-
ce Bole, na której mnóstwo bezdomnych 
szuka swoich szans na zarobek. Tę drogę 
obrali też decydenci, politycy z  Afryki 
i Zachodu. Przylatują do Addis na różne 
szczyty polityczne, zastanawiają się jak 
naprawić i przyspieszyć rozwój tego kraju. 
Kiedy przylatują, Bole zmienia się nie do 
poznania, jest mnóstwo żołnierzy, ruch 
wstrzymany, drogi wysprzątane, cisza. Po-
zamiatano też wszystkich chorych z ulicy. 
Dziś można spacerować, jest też więcej za-
chodnich turystów, nie ma drastycznych 
obrazków. Żaden polityk nie spojrzy zza 
swojej przyciemnianej szyby chociaż przez 
chwilę na niewygodny widok.

Politycy bezpiecznie dojeżdżają do swoich 
hoteli. Ja stoję w korku godzinę. Nie można 
dojechać, droga zamknięta na czas przejazdu 
czarnych samochodów z  ludźmi, którzy 
będą naprawiać ten kraj. Siedzimy w tak-
sówce. Jest 7 miejsc siedzących, nas osiem-
nastu jak się doliczyłem.

Za mną kolejne kilkanaście taksówek, 
wszyscy czekamy, temperatura ponad trzy-
dzieści stopni, ale nikt się nie zbuntuje, bieda, 
gorszy sort nie ma głosu, został mu zabrany 
od urodzenia i tak już zostanie. 

Jeden z kolejnych dni, tym razem dzielni-
ca Gerji, gdzie mieszkam. Zatrzymałem się 

dłużej przy jednym spojrzeniu. To były pogo-
dzone i ciekawskie oczy.

Oczy kobiety która siedziała na starym 
wózku inwalidzkim. Kupiłem u niej kartę 
do telefonu aby się zbliżyć, złapać kontakt. 
W około biegała mała dziewczynka ubrana 
w brudną białą sukienkę. Praktycznie wcho-
dziła na mnie, powodując złość u mamy. Ja 
mam natomiast pierwszą relację.

Kolejne próby podejścia bliżej spotkały się 
z reakcją otoczenia. Taksówkarze, sprzedaw-
cy czekali tylko aż wyciągnę aparat, aby mnie 
zjeść. Wszyscy znali i dbali tutaj o Belnashe, 
bo tak miała na imię 27 letnia kobieta, której 
stopy były powykrzywiane i zaczynały się pa-
ręnaście centymetrów pod kolanami. Po prze-
pychankach znalazłem tłumacza.

Belnashe po urodzeniu nie rozwijała się 
poprawnie. Od młodych lat nie może chodzić. 
Jest sama ze swoim dzieckiem, nie epatuje jed-
nak  swoim nieszczęściem, radzi sobie jest po-
godna. Od forenchi nie potrzebuje pieniędzy.

Jej życie ułatwiłby wózek elektryczny. 
Musi sporo dojeżdżać, używając siły swoich 
rąk do miejsce gdzie handluje, a obok niej 
idzie mała dziewczynka.

Postanowiłem o  niej napisać i  sfoto-
grafować. Mam na to 5 minut, bo tłum się 
niepokoi. Boją się, że jak inni przyjezdni re-
porterzy zdobędę cierpiące kadry, a potem 
spakuję się do mojego samolotu popijając 
drinka na jego pokładzie.

Parę dni później, 500 km dalej otrzymuję 
wiadomość, że pewna kobieta z Polski, prze-
czytawszy mój tekst zdecydowała się pomóc 
Belnashe. Wsiadam w pierwszy bus do Addis 
i następnego dnia zastanawiam się jak prze-
transportować sporą gotówkę prosto z Polski. 
Mam tylko cztery dni do wylotu. Dochodzi 
kolejny problem, wózek.

Nie ma takich wózków w Addis, jedyne 
elektryczne to te, które Etiopczycy otrzymują 
od różnych akcji humanitarnych z zagranicy.
Pomaga mi tłumacz i tutejszy przyjaciel Da-
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wit. Przez trzy dni zjeździliśmy całe Addis na 
poszukiwaniach. Znajomości na ulicy dopro-
wadzają nas do używanego wózka. Właściciel, 
również osoba na wózku, decyduje się zapro-
ponować zawyżoną kwotę której nie mam 
i nie chce zejść niżej.

Moja znajomość z właścicielem knajpy, 
w której jadam doprowadza nas w końcu do 
sklepu z wózkami. Wszystko zaczyna mieć 
sens, każde wyjście do ludzi, każda przyjaźń. 
Układa się to w całość, powodując łańcuszek, 
który doprowadza mnie do Belnashe. Odnaj-

duję sklep. Wózki to jednak trzykołowe moto-
cykle napędzane paliwem. Duże, ciężkie, a jej 
trudno będzie na to wejść.

Poza tym brakowało ponad 3 tysiące zło-
tych. Właściciel sklepu opuszcza cenę trochę 
cenę w podziękowaniu za pomoc dla tutej-
szych ludzi, resztę kwoty zdobywam w dwa 
dni poprzez zbiórkę na facebooku. 

Belnashe jest szczęśliwa. Będzie się uczyć 
jeździć, a jej wrodzony upór pomoże jej wy-
grać ze swoimi ograniczeniami i wejdzie 
o swoich siłach na tę maszynę. Odbieram pie-
niądze, kupujemy motor.

Jedziemy po Belnashe. Pojawia się uma-
lowana, jakby nowa jej wersja. Tryska z niej 
radość. Ludzie z otoczenia patrzą już na mnie 
z uśmiechem, dziękują mi. Dziewczyna ma 
dwutygodniowy kurs jazdy. Jej życie, dzięki 
fotografii, dzięki reportażowi i wspania-
łym ludziom z Polski, Dawidzie zmienia się.

BOJĄ SI Ę, ŻE JA K I N N I 
PR Z YJ EZDN I R EPORTER Z Y 

ZDOBĘDĘ CI ER PI ĄCE K A DRY, 
A POTEM SPA KUJ Ę SI Ę DO 

MOJ EG O SA MOL OTU POPIJA JĄC 
DR I N K A NA J EG O POK Ł A DZI E.

Następnego dnia wsiadam w samolot. Czego się 
Pan napije? Wino. Dokładnie rok później zakładam 
Fundację, nazywam ją Belnashe od imienia mojej 
bohaterki. Pomogła mi, zainspirowała mnie, otwo-
rzyła oczy, że fotografia, pomimo że dziś tak popu-
larna i bezproduktywna, nadal może zmieniać świat 
i  oddziaływać na drugiego człowieka. Słowo pisane 
także może. Fundacja będzie wspierała rehabilitację 
młodych osób.

To, co zobaczyłem na ulicy i w szpitalu było dla mnie 
najlepszym zastrzykiem, lekarstwem.

Addis mnie uleczył, nie wypada mi myśleć inaczej. 

ENGLISH

BELNASHE

Addis Ababa is dominated by Chinese companies that win tenders 
for new investments. The city is ambitious, wants to develop fast 
and put up higher and higher buildings. The locals say buildings 

are erected fast, and tons of Chinese flood the country. There 
are so many of them that street kids call me like every ‘forenchi’ 
(foreigner) – China.

Every street, district, and corner of Addis is filled with 
disease, disability and exclusion. In the rich part of Bole, 
the gangrene lurks around at stylish bags of the popular 
brand ‘made in Italy’. In the redhot, concrete capital of 
Ethiopia, two worlds exist next to each other.

Of the sick and the healthy. Just like in the whole 
world, these two existences are interdependent but will 
never meet. They will never let the others in. People go 
past the sick fast, a lot of them throw a coin to feel better – 
they have helped, done their duty, they are afraid to look 
the disease in the eyes so they never look back. Talking 
with a sick person or holding their hand is no good any-
way. It is better to give alms to the poor, at least they may 
buy something to eat. 

When I see the situation on the streets, I know that 
healthcare, and orthopaedics in particular, is rather poor 
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here. Rheumatology does not exist. I learned that when 
I went to the hospital. The largest hospital is located in 
the district of Mexico. I spend half a day there, looking 
for the rheumatology ward. Nurses and doctors do not 
know where it is. The place is in chaos; sights on each of 
the floors hit me hard and deep but, at the same time, they 
shape and heal me. I feel a strange bond and fear which 
I cannot control. The staff often send me to the rehabilita-
tion building. Has nobody heard of rheumatology before? 
Finally, I get a call from a doctor from the ward.

I make an appointment for the same day. He is a young, 
passionate doctor. I meet him on the top floor of the build-
ing, in his small office, full of eagerness in this unfair, soli-
tary fight for the well-being of the sick.

He is very glad to see me. He calls his friends to tell 
them that a Polish activist has come and is asking about 
the situation in their country. I do not need to be a doc-
tor to know that what I saw means that rheumatism is not 
treated here. I saw people eaten by the disease. In Ethio-
pia, there are no biological drugs, which are so popular in 
the West. The prize for helping the suffering is very high. 
Those who are lucky, have money, and can go to a doctor, 
are treated with Methotrexate at most. The undiagnosed, 
who look for help on the street, unaware of what is hap-
pening to them, are the plague. The unavailability of doc-
tors and modern treatment and the lack of awareness are 
like a sentence for a lot of people.
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A lot of those whom I have met on the 
street.

That was my only meeting with the doc-
tor. I did not need more. I return to the street, 
every photograph and sight of corridors is 
still in my head.

I walk to the sound of ‘yena bita’ music 
– a few simple but terrifying sounds. I hear 
them in the worst situations, and they make 
me afraid. A man is lying on the street, and 
a small radio informs that everyone is equal, 
everyone deserves respect, and there are no 
superior and inferior people. Such a person 
usually does not respond or is lying covered 
with a blanket, hiding their disability.

The road from the airport leads through 
the district of Bole, where a lot of homeless 
people look for a job. This is also the road cho-
sen by the decision-makers, politicians from 
Africa and the West. They come to Addis to 
take part in political summits, debating how 
to fix and speed up the development of the 
country. When they arrive, Bole changes out 
of all recognition: there are plenty of soldiers, 
the traffic is suspended, roads are clean, the 
place is silent. All the sick are taken away 
from the streets. Today, one can take a walk, 
there are more Western tourists, no drastic 
pictures. None of the politicians will look 
from behind their tinted windows at the un-
comfortable picture, even for a moment.

B E L N A S H E

thirty degrees, but nobody says anything, 
the poor, the low-grade have no voice, it was 
taken away from them at birth and that will 
not change. 

Another day, this time the district of 
Gerji, where I am staying. One look made 
me stop for a long while. These eyes were 
calm and curious.

The eyes of a woman in an old wheelchair. 
I bought a phone card from her to get closer. 
A little girl in a white, dirty dress was run-
ning around. She was practically climbing 
me, which made her mother angry. I estab-
lished the first contact.

Other attempts to approach her met 
with a mixed response. Taxi drivers and 
shop assistants were just waiting for me 
to take out the camera to eat me. They all 
knew and cared about Belnashe, because 
that was the name of the 27-year-old wom-
an whose feet were twisted and began sev-
eral centimetres under her knees. After 
some quarrelling, I found an interpreter.

Belnashe did not develop right as a child. 
She could not walk. She raises her daughter 
alone but she does not make a display of her 
sorrow; she is quite cheerful. She does not 
need money from forenchi.

An electric wheelchair would make her 
life much easier. She has to move around 
a lot, using her hands, to get to her trading 
spots, with a little girl beside her.

I  decided to write about her and to 
photograph her. I have five minutes to do 
it, because the crowd is getting anxious. 
They are afraid that just like other visiting 
reporters, I would get heartbreaking pho-
tographs, pack up and fly home, sipping 
a drink during the flight.

Politicians safely get to their hotels. I am 
stuck in traffic for an hour. The road is closed 
for the time of the passage of black cars with 
people who have come here to fix this country. 
We are sitting in a taxi. There are seven seats 
and eighteen of us, if I have counted correctly.

Behind us, there are several more taxis, 
we are all waiting, the temperature is above 



After a few days, 500 kilometres away 
from that place, I receive a message that 
some woman from Poland wants to help Bel-
nashe after she read my text. I get on the first 
bus to Addis and on the following day; I am 
wondering how to transport a lot of money 
from Poland. I have only four days left. Then, 
there is another problem – the wheelchair.

There are no such wheelchairs in Addis – 
the only electric wheelchairs are those which 

starts to make sense, every contact, every 
friendship. Everything falls into place, form-
ing a chain which leads me to Belnashe. I find 
the shop. Wheelchairs are fuel-powered three-
wheeled motorcycles. They are large and 
heavy and may be difficult for her to mount.

Besides, they exceed my budget by three 
thousand zlotys. The shop owner lowers the 
price to thank me for what I am doing for the 
locals; I get the remaining amount in two days 
in a Facebook fundraiser. 

Belnashe is happy. She will learn to ride, 
and her tenacity will help her overcome the 
limitations and mount the machine herself. 
I get the money, and we buy the motorcycle.

We go to fetch Belnashe. She is wearing 
make-up and looks like a new version of her-
self. She is filled with joy. The locals are smil-
ing at me, thanking me. The girl has two-week 
riding training. Her life, thanks to the photo-
graph, the reportage, and wonderful people 
from Poland changes.

On the following day, I get on the plane. 
Would you like anything to drink? Wine, please. 
One year later, I set up a Foundation and name 
it Belnashe after my heroine. She helped me, in-
spired me and opened my eyes; she taught me 
that photography, so popular and unproductive 
nowadays, still can change the world and make 
a difference. The written word can make a dif-
ference, too. The foundation will support the 
rehabilitation of young people.

What I saw on the streets and in the hospi-
tal was the best medicine for me.

Addis has healed me; I  cannot think 
otherwise. 
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Ethiopians receive from foreign humanitar-
ian aid. The interpreter and my local friend, 
Dawit, are helping me. We are riding around 
Addis for three days. Thanks to our street 
contacts, we find a used wheelchair. The own-
er, who is also in the wheelchair, gives us an 
exorbitant price; I do not have so much mon-
ey, and he does not want to go any lower on it.

The owner of the bar where I dine tells us 
about a shop with wheelchairs. Everything 
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łota Polska Jesień. Widok, który za-
piera dech w piersiach, zachęca do za-
dumy i…siedzenia w domu. Niestety, 

jak doświadcza nas trudna rzeczywistość, 
co roku, od początków okresu jesiennego 
wolimy siedzieć na parapecie z kubkiem go-
rącego napoju oraz dobrą książką. Nie wpły-
wa to dobrze ani na naszą kondycję fizycz-
ną, a przebywanie w nieprzewietrzonych, 
ogrzewanych kaloryferami pomieszcze-
niach może szybko doprowadzić do choro-
by lub po prostu kiepskiego samopoczucia. 
Dlaczego więc nie wybrać się na wycieczkę 
rowerową? Szczególnie, że jest ku temu do-
datkowy powód.

Trasa EuroVelo 10 z Kopenhagi do Gdań-
ska to podróż wręcz legendarna. Każdy cy-
klista marzy o tym, by przejechać się tą spe-
cjalnie przygotowaną od rowerzystów dla 
rowerzystów, trasą, gdzie przy każdym kilo-
metrze zobaczyć można wyjątkowe widoki 
i przeżyć przygodę swojego życia.

W tym artykule skupimy się jednak na 
polskiej części EuroVelo 10, w szczególności 
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Z tych bardziej niespotykanych, warto wska-
zać na poligon wojskowy z czasów drugiej 
wojny światowej, gdzie Niemcy testowali nie-
gdyś artylerię wojskową. Choć trudno jest to 
przebić, polecamy również wizytę w skan-
senie Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach, 
gdzie na własnej skórze możemy się przeko-
nać jak wyglądało życie historycznych Sło-
wińców zamieszkujących niegdyś te tereny.

Niewątpliwie warto również zwrócić uwa-
gę podczas planowania wycieczki na rezerwat 
przyrody Beka, znajdujący się na Pobrzeżu 
Kaszubskim, nad Zatoką Pucką. Jest to część 
Nadmorskiego Parku Krajobrazowego. Sam 
park znajduje się na terenie pochłoniętej nie-
gdyś przez morze miejscowości Beka i stanowi 
dom dla ogromnej ilości rzadkich przedstawi-
cieli flory i fauny, ze szczególnym naciskiem 
na wyjątkowe ptactwo znajdujące się na tere-
nie rezerwatu. Wśród najciekawszych okazów, 
należałoby wymienić takie ptaki jak bąk, gę-
gawa, ohar, szlachar, błotniak stawowy, błot-
niak zbożowy, błotniak łąkowy, kropiatka, zie-
lonka, żuraw, ostrygojad, sieweczka obrożna, 
krwawodziób, czajka, kszyk, zimorodek, sowa 
błotna i pliszka cytrynowa.

Choć zatem jesienne smutki bliskie są 
każdemu z nas, warto przegnać je wspólnym 
rowerowaniem. Niewiele jest przyjemniej-
szych rzeczy niż liście pod kołami, rozmowy 
pod kocem przy kominku i królestwo ciszy, 
na którą tak niewielu z nas może sobie w dzi-
siejszych czasach pozwolić. 
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CYCLE THROUGH THE AUTUMN!  
DISCOVER EUROVELO 10 TRAIL!

Polish Golden Autumn. A sight to take your 
breath away, bring nostalgia and… make 
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you want to stay at home. Unfortunately, ev-
ery year, when autumn arrives with the cold 
weather, we prefer to sit on the window sill 
with a cup of hot drink and a good book. It 
is not good for our physical well-being, and 
staying in stuffy, radiator-heated rooms 
may soon cause diseases or general unwell-
ness. Why not take a cycling trip then? Es-
pecially if there is a good opportunity for it.

The EuroVelo 10 Trail from Copenhagen 
to Gdańsk is a legendary journey. Every cy-
clist dreams about riding this trail prepared 
by cyclists for cyclists, where you can ad-
mire breathtaking views and have an adven-
ture of a lifetime.

This article, however, will focus on the 
Polish part of EuroVelo 10, in particular, 
the landscapes in the region of the Baltic 
Sea. Starting from Kołobrzeg, through 
Międzyzdroje, Ustka, to Gdańsk – at every 
turn, you will find a place worth stopping by. 
The trail along the coast is constantly devel-
oping. Newly-built paths, parking spaces, 
and signage make cycling along EuroVelo 10 
even more pleasant and eco-friendly. It is 
a great option for families who want to take 
a break from the hustle and bustle of city life 
and are after more secluded, snug hostels 
or resorts, where they can combine physi-
cal activity with the cosiness of a forest cot-
tage. In the world full of stimuli, which have 
a particularly negative effect on children, it 
is an interesting holiday alternative, which 
makes it possible to bring family members 
closer and help save the planet a little.

What are the highlights of the EuroVe-
lo 10 trail? One of them is the Lighthouse 
Trail connecting 17 lighthouses in Zachod-
niopomorskie and Pomorskie Provinces, 
which is definitely a must. The trail covers 

669 kilometres leading through remarkable 
seaside resorts. 

Another spot that you can’t pass up is 
the Słowiński National Park. The coastline 
forest, large coastal lakes, marshes, and the 
showcase of the region – shifting dunes – are 
only some of the attractions of this histor-
ic region. The more unusual attractions in-
clude a military training area from the time 
of the Second World War, where Germans 
used to carry out the military ordinance, 
and the open-air Museum of the Slovinian 
Village in Kluki, where you can learn more 
about the life of historical Slovinians who 
used to live in the region.

While planning your trip, do not for-
get about the Beka Nature Reserve in the 
Kaszubskie Coast, by the Bay of Puck. It is 
a part of the Coastal Landscape Park. The 
park is situated in the village of Beka, which 
was once swallowed by the sea and now is 
home to a great number of rare fauna and 
flora species, including amazing birds in-
habiting the reserve. The specimens that 
you can find in the region include such 
birds as bittern, greylag goose, common 
shelduck, red-breasted merganser, western 
marsh harrier, hen harrier, Montagu's har-
rier, spotted crake, little crake, common 
crane, oystercatcher, common ringed plo-
ver, common redshank, northern lapwing, 
common snipe, common kingfisher, short-
eared owl and citrine wagtail.

Although autumn blues affect all of us, 
try and chase the clouds away with cycling. 
There are not many more pleasant things in 
life than leaves under the wheels, conversa-
tions under a blanket by the fireplace, and 
the kingdom of silence which few of us can 
afford nowadays. 

zaś na krajobrazach w  okolicach Morza 
Bałtyckiego. Począwszy od Kołobrzegu, 
poprzez Międzyzdroje, Ustkę i w końcu – 
Gdańsk, na każdym kroku natkniemy się 
na miejsce, przy którym warto się zatrzy-
mać. Szczególnie, że trasa wzdłuż wybrze-
ża wciąż się rozwija. Nowo wybudowane 
ścieżki, miejsca postojowe, oznakowanie 
sprawią, że podróż EuroVelo 10 będzie przy-
jemna i ekologiczna. Jest to szczególnie cie-
kawa opcja dla rodzin szukających uciecz-
ki od zgiełku wielkiego miasta, w  nieco 
bardziej ustronnych, zacisznych hostelach 
czy kurortach, gdzie przyjemność z wysił-
ku fizycznego można połączyć z zaciszem 
leśnej chatki. W świecie uzależnionym od 
bodźców, wyjątkowo negatywnie wpływają-
cych na dzieci, jest to ciekawa alternatywa 
wyjazdowa, dzięki której można nie tylko 
zbliżyć do siebie uczestników ogniska do-
mowego, ale także oszczędzić planecie nie-
co zdrowia.

Co zatem można zobaczyć podczas wy-
padu rowerowego trasą EuroVelo 10? Warty 

polecenia jest na pewno Szlak Latarni Mor-
skich, łączący aż 17 obiektów na terenie wo-
jewództw zachodniopomorskiego i pomor-
skiego. Całość trasy to aż 669 kilometrów, 
wśród wspaniałych nadmorskich resortów. 

Oprócz tego, punktem obowiązkowym 
na mapie każdego cyklisty-podróżnika jest 
Słowiński Park Narodowy. Nabrzeżny las, 
ogromne jeziora przybrzeżne, bagna oraz 
wizytówka tego miejsca – ruchome wydmy 
– to tylko niektóre z atrakcji, które możemy 
napotkać zwiedzając to historyczne miejsce. 



Zbliż telefon i odczytaj film
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ANDRZEJ
SARAMONOWICZ
Reżyser, scenarzysta, pisarz, dramaturg 
i dziennikarz. Autor największych polskich 
whitów 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".

ROBIĆ NIENAZWANE

BEN SESSA, „RENESANS 
PSYCHDELICZNY”, WYD. OKULTURA, 
WARSZAWA 2019

Internet mamy od trzech dekad, prąd od 
wieku z okładem, druk od pięciu stuleci, pi-
smo od pięciu tysiącleci, a odurzamy się od 
zawsze; zaczęliśmy, małpami będąc. Ba, są 
wręcz badacze, którzy utrzymują, że to rośli-
ny halucynogenne – zwłaszcza grzyby! - uczyni-
ły nas ludźmi. Że rozszerzyły hominidom 
świadomość, uchyliły im – jakby to określił 
psychodeliczny guru Aldous Huxley – drzwi 
percepcji, i że dopiero owo zdziwienie świa-
tem, sobą, istnieniem, zmusiło je do nazwa-
nia wewnętrznych stanów, a więc do wymy-
ślenia języka. To bardzo ciekawy - i jakoś mi 
intuicyjnie bliski koncept - iż język rozwinął 
się początkowo nie jako sposób komunikacji 
z innymi jednostkami, ale narzędzie umoż-
liwiające wdanie się w dialog z samym sobą. 

Ben Sessa, brytyjski psychiatra badają-
cy psychodeliki i ich terapeutyczny poten-
cjał w leczeniu beznadziejnych przypadków 
traum psychicznych, wie o środkach zmie-
niających świadomość wszystko. Dzięki temu 
jego „Renesans psychodeliczny” to nie tylko-

fachowa rozprawa, przedstawiająca najnow-
sze koncepcje naukowe (które po dekadach 
kłamstw odlepiają od LSD, MDMA, marihu-
any, meskaliny, psylocybiny czy ayahuaski 
etykiety substancji niebezpiecznych, wręcz 
zbrodniczych, a przez to zasługujących na 
wieczne potępienie), ale fascynująca podróż 
po dziejach człowieczego odurzania się, 
meandrująca między antropologią, religią, 
kulturą, polityką i psychologią, od kamienia 
łupanego po „Yellow Submarine” Beatlesów. 
Wszystko co chcecie wiedzieć o psychodeli-
kach, ale boicie się zapytać – tak powinna 
brzmieć jednozdaniowa recenzja tej książki. 

Sessa bardzo wyraźnie rozgranicza psy-
chodeliki (lepszym określeniem jest: środki 
enteogenne, czyli tworzące boga wewnątrz) 
od takich narkotyków jak heroina, kokaina, 
amfetamina czy alkohol, które jedynie „do-
mocniają” ego, powodując najczęściej zgubne 
skutki. Żeby było jasne: autor nie jest entuzja-
stą powszechnego dostępu do halucynoge-
nów, a zwłaszcza brania ich dla pustej zabawy. 
Jako psychiatra jest jednak zdania, że są one 
doskonałym narzędziem badawczym, za 
pomocą którego można poszerzać rozumie-
nie działania mózgu, a kiedy zachodzi taka 
potrzeba - naprawiać jego funkcjonowanie. 
Przyjmowane w sposób kontrolowany mogą 
bowiem obniżać zahamowania oraz poziom 
lęku, zwiększać zdolność koncentracji, kre-
atywność, elastyczność idei, motywacje oraz 
empatię do ludzi i zwierząt, a także zachodzą-
cych między nimi procesów. 

Psychodeliki powodują, że - jak śpiewali 
muzycy zespołu Jefferson Airplane – robi 
się rzeczy, które są jeszcze nienazwane. Nie 
wiem, jak do Was, ale do mnie to przemawia.   
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DOING THE UNNAMED

Ben Sessa ‘The Psychedelic 
Renaissance’, published in Poland by 
Okultura, Warsaw 2019

We have had the Internet for three de-
cades, electricity for over a century, print 
for five centuries, writing for five thousand 
years, and we have been intoxicating our-
selves forever; we started when we were 
monkeys. There are even researchers 
who claim that psychedelic plants – espe-
cially fungi! – made us human. That they 
expanded the consciousness of homi-
nids, opened – as Aldous Huxley, a psy-
chedelic guru, would say – their door to 
perception, and that surprise with the 
world, themselves, the existence, made 
them name their internal states and cre-
ate a  language. It is a  very interesting 
concept – which I personally feel close to 
– that language originated not as a means 
of communication with other individuals 
but a tool facilitating internal dialogue. 

Ben Sessa, a British psychiatrist study-
ing psychedelics and their therapeutic po-
tential in treating hopeless cases of psycho-
logical trauma, knows everything about the 
drugs altering our consciousness. In conse-
quence, his ‘Psychedelic Renaissance’ is not 
only specialist work presenting the latest 
scientific concepts (which debunk the belief 
that substances such as LSD, MDMA, mari-
juana, mescaline, psilocybin and ayahuasca 
are hazardous, or even murderous, and 
deserve eternal damnation) but also a fas-
cinating journey across the history of in-
toxication, meandering between anthro-
pology, religion, culture, politics, and psy-
chology, from the Stone Age to The Beatles’ 
‘Yellow Submarine’. Everything you always 
wanted to know about psychedelics but were 
afraid to ask – that is how the book can be 
summarised in one sentence.

Sessa draws a line between psychedelics 
(a better term would be: entheogens, which 
means ‘creating god within’) and drugs such 
as heroin, cocaine, amphetamine or alco-
hol, which only ‘bolster’ our ego, usually 
with dire consequences. To be clear – the 
author is not an enthusiast of general access 
to hallucinogenic substances, and especial-
ly taking them for empty fun. As a psychia-
trist, however, he believes they are excellent 
research means, which allow us to expand 
our understanding of the functioning of the 
brain and, if need be, fix it. When taken in 
a controlled way, they may reduce psycho-
logical blocks and anxiety, improve con-
centration, boost creativity, the flexibility 
of ideas, motivation, and empathy towards 
people and animals as well as processes oc-
curring between them. 

As Jefferson Airplane sang, psychedel-
ics make us do things which have not been 
named yet. I do not know about you, but this 
appeals to me.  
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elefon w dzisiejszych czasach to nie 
tylko urządzenie do komunikacji. 
To centrum organizacyjno-rozryw-

kowe naszego życia. Za pomocą smartfonu 
zamawiamy jedzenie, taksówki, szukamy 
latarką skarpetek pod łóżkiem i oglądamy 
seriale. Czy komuś się to podoba, czy nie, 
jest to jedna z pierwszych rzeczy, po którą 
sięgamy rano i z którą żegnamy się wieczo-
rem. Szczególnie obecnie, kiedy żyjemy 

w świecie, gdzie dostępność pod telefonem 
i możliwość załatwienia czegoś od ręki jest 
tak ważna w budowaniu swojej kariery, nie 
dziwi chyba nikogo rosnąca popularność 
idei work-life integration.

Cóż to jest, z czym to się je? Otóż, wycho-
dząc naprzeciw, tak naprawdę, faktom, porzu-
ciliśmy nierealistyczną ideę work-life balance, 
opartą w dużej mierze o system z poprzednie-
go ustroju – wstać, pracować, wrócić do domu 

ZINTEGRUJ PRACĘ I ŻYCIE PRYWATNE 

Z BLACKBERRY KEY 2! 

T

na obiad. Współczesny rynek pracy wymaga 
od nas tego, byśmy byli elastyczni, dostępni 
i kompetentni do działania w każdym momen-
cie naszego życia. Stąd właśnie wywodzi się 
idea work-life integration. By nie oszukiwać 
się, że praca nie ma na nas wpływu, akceptuje-
my to, że jest częścią naszego życia i inkorpo-
rujemy ją do codziennych działań, sprawiając, 
że choć musimy być dostępni, nie jesteśmy 
niewolnikami naszego telefonu. Oczywi-
ście, jeśli mamy odpowiedni telefon.

Work-life integration działa bowiem 
wtedy i tylko wtedy, gdy integracja staje 
się płynna, a możliwość przechodzenia po-
między stanem aktywności zawodowej a pry-
watnej jest sprawna i skuteczna. Oczywiście, 
jak wspominaliśmy w pierwszym paragrafie, 
epicentrum naszego życia zawodowego i pry-
watnego jest zdecydowanie telefon, gdzie 
trzymamy nie tylko wszystkie pliki służbowe, 
ale również prywatne zdjęcia, wiadomości 
itp. Stąd, warto zwrócić uwagę na ciekawy po-
mysł BlackBerry w integrowaniu tych dwóch 
dziedzin naszego życia. W jaki sposób?

Bardzo prosto. Zamiast dwóch telefonów 
do pracy i życia prywatnego – jeden. Dzięki 
technologii Dual SIM, możemy bez wyłą-
czania urządzenia, swobodnie przechodzić 
między trybem służbowym oraz prywatnym. 
Dzięki temu zawsze możemy w wolnej chwili 
sprawdzić, czy nie potrzebujemy czegoś zro-
bić, bez niepokojącego dzwonka drugiego 
urządzenia gdzieś na dnie torby. Jedno urzą-
dzenie to także jedna ładowarka, a przyznać 
trzeba, że BlackBerry KEY2 jest zdecydowa-
nym liderem, jeśli chodzi o żywotność baterii, 
gdyż trzyma nawet 48 godzin intensywnego 
użytkowania na jednym ładowaniu. Dlaczego 
to jest ważne? Dlatego, że twierdzicie tak…Wy, 
Państwo. Z badań wynika, że najważniejszą 
cechą w telefonach służbowych jest wydajność 
ich baterii. Na drugim miejscu jest – wygodna 

TEKST Jakub Wejkszner

Z I N T E G R U J  P R A C Ę  I  Ż Y C I E  P R Y W A T N E . . .

work-life integration is no longer a surprise.
What is it all about? In response to, well, the 
facts, we dropped the unrealistic idea of work-
life balance, mostly based on the system of 
the past – get up, work, go home for dinner. 
The contemporary job market requires us 
to be flexible, available, and ready to work in 
every moment of our life. This is how the idea 
of work-life integration emerged. Instead of ly-
ing to yourself that work does not affect your 
life, accept the fact that it is a part of it and in-
corporate it in your daily matters. As a result, 
although you have to be available, you are not 
a slave of your phone. Provided that you have 
the right phone, of course.

The concept of work-life integration 
only works when integration is smooth, 
and switching between the state of profes-
sional and private activity is effective. Of 
course, as we have already mentioned, the 
centre of our professional and private life 
is our cell phone, where we keep not only 
all professional files but also private pho-
tos, texts, etc. Therefore, BlackBerry’s 
idea on the integration of these two fields 
is a thing to take a closer look at. How does 
it work?

It is very simple. Instead of two phones for 
work and private life, you have one. The Dual 
SIM technology allows you to switch effort-
lessly between the professional and private 
modes without turning off your phone. Thus, 

obsługa, na trzecim zaś – szybkość działania, 
oba te elementy smartfonu zyskują niezmier-
nie poprzez zastosowanie technologii 
Dual SIM. Dodatkowo, nowy smartfon ze 
stajni BlackBerry to prawdziwa bestia, jeśli 
chodzi o wydajność. Działa szybko, skutecznie 
i dzięki dodatkowym zabezpieczeniom, prze-
rzucanie danych pomiędzy życie prywatne 
i służbowe jest zawsze łatwe oraz bezpieczne. 
Dodatkowo, wśród funkcji BlackBerry znaj-
duje się również tzw. klonowanie aplikacji. 
Dzięki temu można używać jednocześnie 
dwóch profili – prywatnego i służbowego. Po-
dobnie jest zresztą w przypadku Android for 
Work zintegrowanego z systemem BlackBer-
ry. Wtedy nasz telefon jest w stanie przełączać 
się w całości pomiędzy profilem prywatnym 
i służbowym. Opcja tego rodzaju jest chętnie 
wykorzystywana przez większe korporacje.

Work-life integration może być trudnym 
i nowym konceptem, który wydaje się prze-
rażający. Za pomocą jednak odpowiednie-
go wsparcia technicznego, możemy sobie 
poradzić w nowych, trudnych czasach ze 
starym-nowym przyjacielem – BlackBerry.  

ENGLISH

INTEGRATE YOUR WORK AND PRIVATE 
LIFE WITH BLACKBERRY KEY2!
 
Nowadays, a cell phone is much more than 
a communication device. It is an organisa-
tion and entertainment centre of our life. We 
use smartphones to order food, a taxi, look 
for socks under the bed with the torch, and 
watch TV shows. Whether you like it or not, it 
is the first thing we reach for in the morning 
and the last we see at night. Especially now, 
when availability and the response time are 
so important in building the professional ca-
reer, the growing popularity of the concept of 

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL

ZDJĘCIA Edyta Bartkiewicz

you can always check whether you need to 
do something without the disturbing alarm 
going off somewhere at the bottom of your 
bag. One device means one charger, and it 
should be noted that BlackBerry KEY2 is an 
unquestionable leader in battery life as its bat-
tery lasts up to 48 hours of intense use on one 
charging. Why is it so important? Because 
you think so. You – the Users. According 
to studies, the most important feature of 
a company phone is battery life. The second 
one is easiness of use, and the third – smooth 
operation, and both these elements benefit 
from the Dual SIM technology. Moreover, the 
new BlackBerry smartphone is a wild animal 
in terms of its efficiency. It is fast and efficient, 
and, thanks to extra safety features, sending 
data between the private and professional life 
is always easy and safe. Another highlight 
is the so-called app cloning, which allows 
the user to use two accounts simultaneous-
ly – the private and professional one. It is the 
same with Android for Work integrated with 
the BlackBerry system. Your phone can easily 
switch between your private and professional 
accounts. This feature is especially popular 
among large corporations.

Work-life integration may be a new and dif-
ficult concept, which seems terrifying at first. 
However, with proper technical support, you 
will be able to handle the new, difficult time 
with an old and new friend – BlackBerry.  
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oślepieniu już zgasłych jupite-
rów, jeszcze niepożartej kiełbasy, 
na stole niewypitych substancji, 

dymu w  płucach już nie za przyszłe no-
wopotwory przyjętego, siedzimy w kraju 
i dumamy.

Choć wyborom łatwo jest sprostać, kie-
dy polegają one na dwóch przecinających 
się kreskach i naszej dłoni te kreski stawia-
jącej (choć, co smutne, niektórym nawet to 
się nie udaje), to jednak wybory sensu largo 
są tą wolą/siłą, której nie sposób niekiedy 
nawet kontrolować.

Czy możemy bowiem kontrolować ta-
kie sytuacje jak to, że jesteśmy niscy, żyje-
my w Polsce, a nasza lewa pierś jest więk-
sza od prawej, nasza płeć jest po tej stronie, 
o której się w ogóle mówi o płciach, w prze-
ciwieństwie, jak się niekiedy okazuje, do 
stanu domyślnego? I  jak ogranicza nam 
to wybory na starcie, gdy młodzi jeszcze 

WYBORY
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jesteśmy, ale do rąk daje nam się zabawki, 
które ktoś wcześniej uznał za takie, który-
mi się bawić powinniśmy. Dalej, ktoś kie-
dyś uznał także, że ubieramy się w  jakiś 
sposób, w zależności od godności, a nawet 
ową godność matka wcielać w nasze ciało 
musi od dzieciństwa w obawie przed ostra-
cyzmem społecznym pt. twój chłopiec ob-
ciąga palce przy chodzeniu, Elżbieto, jest 
to doprawdy niestosowne.

I ile jeszcze milionów czynników spada 
na nas jak przysłowiowe przyrodzenie na 
przysłowiową Mariolę, gdy tak żyjemy so-
bie bezecnie, bez świadomości i, zasadni-
czo, bez wyboru.

Bo choć można by postulować, że wy-
bór, zgodnie z literą prawa, mamy, że prze-
cież nikt nam nie zabrania bycia aktorem 
dubbingowym w niemieckich filmach por-
nograficznych, jednocześnie mając czwór-
kę dzieci z in vitro, będąc w homoseksual-
nym, otwartym, poliamorycznym związku 
z sześcioma kobietami, dwoma mężczyzna-
mi i kilkoma osobami w spektrum pomię-
dzy, ale realnie rzecz biorąc, raczej wybór 
nasz padnie na szkoła, studia, praca, mał-
żeństwo, dziecko, drugie dziecko, emery-
tura i spać. W pomiędzy kilka razy się upi-
jemy, kilka razy spróbujemy narkotyków, 
pokłócimy się, zdradzimy, a dzieci nasze 
uznamy za zdrajców idei, tej, co jej nigdy 
nie mieliśmy.

Ot życie. Jak trudno nam wybrać jest 
nawet zawód, gdy mieszkamy w  stolicy 
i przykładów bez liku, jakże trudno może 
być wybrać cokolwiek komuś, kto nawet nie 
ma przykładów, gdzieś w pomiędzymieście, 
pomiędzylesie, w małym domku na kurzej 
stópce, w środowisku, gdzie sukcesem spo-
łecznym jest nie zostanie alkoholikiem. 
Więcej pokory, bracia i siostry. 

NASZE

Jego główną aspiracją w życiu jest 
zostanie publikowanym autorem lub 
przetłumaczenie sobie, że społeczeństwo 
nie było gotowe. Redaktor prowadzący 
Anywhere.pl.

JAKUB
WEJKSZNER
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OUR CHOICES

Out of the spotlight, with uneaten sausage, 
undrunk substances, and smoke in our lungs, 
which is no longer considered carcinogenic, we 
are sitting in the country and musing.

Although elections are easy to handle when 
it comes to drawing two intersecting lines 
with our hand (sadly, even this turns out to be 
too much for some people), elections in a wide 
sense are such will/power that sometimes gets 
out of control.

How can we control such things as the fact 
that we are short, we live in Poland, and our 
left breast is bigger than the right one, our sex 
is on the side where we speak about sex as op-
posed to the default, as it turns out? And how 
does it limit our choice at the start, when we 
are still young, but others give us toys some-
one once decided we should play with. Also, 
someone once decided we should dress in 
a specific way, depending on dignity, which 
our mothers have to cram our head with from 
childhood in fear of ostracism like ‘your boy 
is walking with pointed toes, Elisabeth, this is 
highly inappropriate.’

And how many other millions of factors be-
fall us while we live – disgraceful, unaware, and, 
generally, without a choice.

Even though one may argue that we do have 
a choice, as a matter of law, because nobody can 
forbid us to be a dubbing actor in German por-
nographic films and have four IVF children, be 
in an open, polyamorous, homosexual relation-
ship with six women, two men, and a few per-
sons in the spectrum in between the two, but, 
realistically speaking, we will rather choose 
school, studies, a job, marriage, a child, another 
child, retirement, and sleep. In between, we will 
get drunk a few times, try drugs a few times, fall 
out, cheat, and consider our children to be trai-
tors to the idea which we have never had.

Well, that is life. How difficult it is to even 
choose a job when we live in the capital and 
there are plenty of examples; how difficult it 
must be to choose anything to a person who 
does not have any examples and lives some-
where in between cities, forests, in a little hut 
built on a hen's foot, in a place where not be-
ing an alcoholic is a social success. Be more 
humble, brothers and sisters. 
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BLAUKA – DUET W ŻYCIU I NA SCENIE, ICH DEBIUTANCKI ALBUM „MINIATURA” 27 WRZE-
ŚNIA 2019 UJRZAŁ ŚWIATŁO DZIENNE, TA PŁYTA TO ZBIÓR PRZEMYŚLEŃ, MARZEŃ I GA-
LIMATIASÓW LUDZKICH RELACJI, WRZUCONY DO ABSTRAKCYJNEGO WORKA PEŁNEGO 
GROTESKI, ABSURDU I DYSTANSU DO SAMYCH SIEBIE. GEORGINA TARASIUK - AUTORKA 
TEKSTÓW I MUZYKI ORAZ PIOTR LEWAŃCZYK - BASISTA I PRODUCENT MUZYCZNY.

KOMPLETNIE ZASKOCZENIE NA 
POLSKIEJ SCENIE MUZYCZNEJ ! 

OTO - BLAUKA

ZDJĘCIA źródło: BlaukaTEKST Justyna Bzdak
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Kto jest pomysłodawcą Blauki i skąd pomysł na taką 
nazwę waszego duetu?
Blauka zaczęła się od prywatnej relacji i nie powstała 
z inicjatywy jednej osoby. Czymś naturalnym było dla 
nas wspólne tworzenie muzyki, a “Miniatura”, czyli nasz 
debiutancki album, to efekt dwuletniej pracy. Przez 
dłuższy czas szukaliśmy nazwy, która będzie dla nas 
tożsama, a musimy przyznać-znalezienie takiej nie było 
łatwym zadaniem. Przerobiliśmy wiele wersji, z czego 
niektóre zachowały się jeszcze w nazwach roboczych 
pierwszych sesji nagraniowych! Pamiętamy jak dziś 
zdziwienie Marcina Gajko [realizatora miksów albu-
mu], który będąc przyzwyczajonym do nazwy roboczej, 
po raz pierwszy zobaczył w nazwie pliku audio “Blau-
ka”. “Blauka?”- spytał i odparł po czasie: ”Całkiem do-
bra nazwa!”. Blauka w mowie potocznej oznacza wagary.

były wyjątkowe, nie inaczej postąpiliśmy 
z naszym pierwszym samodzielnym wy-
dawnictwem. Autorką ilustracji i całego 
projektu jest Natalia Trochowska. Projekt 
graficzny “Miniatury” przeszedł kilka me-
tamorfoz zanim ostatecznie przyjął swój 

Dla jakiego słuchacza jest Miniatura?
“Miniatura” nie powstawała dla określonego typu od-
biorcy, choć zastosowane na płycie różnorakie i dość 
bezkompromisowe zabiegi muzyczne i tekstowe skła-
niają ku słuchaczowi zdecydowanie świadomemu. Zda-
jemy sobie sprawę, że to, co robimy odbiega od kanonu 
obecnego „mainstreamu”, ale takie było założenie – zro-
bić coś, co wnosi kolejną wartość i nie powiela utartych 
schematów w polskiej muzyce. Co więcej, jak pokazały 
nam nasze tegoroczne koncerty, „Miniatura” jest al-
bumem międzypokoleniowym. Na widowni widzieli-
śmy osoby w różnym wieku: byli dwudziestolatkowie, 
a nawet nastolatkowie, nasi rówieśnicy oraz pokolenie 
naszych rodziców. Cieszy nas ten widok, udowadnia-
jąc, że nasza muzyka i teksty docierają do wielu osób 
– bez względu na wiek.

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL

B L AU K A   Z AC Z Ę Ł A  S I Ę  O D 
PRY WAT N E J  R E L AC J I  I   N I E 
P OW S TA Ł A  Z   I N I C JAT Y W Y 
J E D N E J  O S O BY. 

Opisujecie swój gatunek jako 
„retrospektywny rock rekreacyjny”? 
Gdybyście mogli wytłumaczyć o to za styl?
“Retrospektywny rock rekreacyjny” to na-
sze “oczko” puszczone do słuchacza. Bo jak 
określić styl muzyczny własnego zespołu? Czy 
to mainstream, pop, czy może już rock? Big 
beat…? Nieee, to też zupełnie nie to. Muzyka 
alternatywna? A co dokładnie dziś oznacza 
w Polsce muzyka alternatywna? No właśnie. 
Jest to wiele pytań, na które nie byliśmy w sta-
nie odpowiedzieć, stąd wymyśliliśmy swoją 
absurdalną nazwę gatunku. Jak się okazało, 
z groteską “retrospektywnego rocka rekre-
acyjnego” zrobiło się nam całkiem do twa-
rzy – odszyfrowanie znaczenia każdego ze 

słów w zasadzie najlepiej opisuje muzykę, któ-
ra kryje się za nazwą Blauka.

Skąd pomysł na okładkę?
Przykładamy dużą wagę do wizualnej stro-
ny Blauki. Staramy się, aby nasze teledyski 



obecny kształt. Natalia na długo przed pre-
mierą dostała od nas cały album do odsłu-
chu, żeby móc skorzystać z jak największej 
liczby bodźców, pobudzających do tworze-
nia i musimy przyznać, że znakomicie nas 
wyczuła! Ilustracja, która kryje się pod cha-
rakterystycznym, frontowym okienkiem, 
zawiera w sobie kilka głębi, a sam projekt 
w wersji fizycznej można złożyć na kilka spo-
sobów, żeby słuchacz mógł sam wybrać swoją 
wersję „Miniatury”.

Teksty waszych utworów są po polsku, 
za co ogromny plus. Skąd czerpiecie 
inspiracje do tworzenia tekstów i w jakich 
okolicznościach powstały słowa do 
piosenek na Miniaturę?
Słowa, które zostały spisane na tym albumie, 
są analizą obserwacji ludzkich emocji. Niektó-
re z nich są bardziej osobiste, tak jak w piosen-
ce „Haj”, inne powstały z zasłyszanych mimo-
chodem historii czy długich nocnych rozmów 
z bliskimi. Kilka z nich zostało zainspirowane 
przez jedno przypadkowe słowo, które pocią-
gnęło złożony ciąg myślowy. To piosenki ma-
rzycielki, która pomimo coraz cięższego ple-
caka pełnego różnych doświadczeń, cały czas 
patrzy w przyszłość ze szczęśliwym wyrazem 
twarzy. Dla nas najbardziej emocjonujący mo-
ment nadchodzi wtedy, kiedy słyszysz własne 
teksty na ustach innych ludzi na koncercie. Pa-
trzysz im w oczy i wiesz, że w tych piosenkach 
odnajdują siebie i znajdują często to, czego im 
brak i za czym tęsknią.

Lepiej kochać zawzięcie czy zażarcie?
Każdy znajdzie tu inny dogodny dla siebie 
priorytet. Lepiej kochać szczerze.

Kiedyś pewien artysta powiedział, 
że jego „Muzyka jest dla wszystkich, 
ale nie dla każdego” – czy z Wami 
jest podobnie? Do kogo chcecie 
kierować swoją muzykę?
Mówią też, że niektórym „muzyka w życiu nie 
przeszkadza”. Bardzo byśmy chcieli kierować 
naszą muzykę do tych osób, którym muzyka 
jednak zdecydowanie przeszkadza!

Prężnie działacie w social mediach, lubicie 
dzielić się swoim życiem, chociażby tym 
muzycznym ze wszystkimi dookoła?
Social media poniekąd definiują działal-
ność artysty w obecnych czasach. Pozwala-
ją na ciągły kontakt ze słuchaczem, co czę-
sto jest bardzo ciekawym doświadczeniem. 
Jest to bardzo dynamiczne medium. Na 
naszych “blaukowych” kanałach dzielimy 
się głównie życiem muzycznym, bo ono jest 
esencją. Czasami zdarzy nam się przemycić 
coś z życia codziennego, z przestrzeni, w któ-
rej żyjemy. Nagrywanie różnych momentów 
z etapu powstawania płyty sprawiało nam 
ogromną frajdę, tak samo, jak pokazanie 
słuchaczom jak podpisywaliśmy ich płyty za-
mówione przed premierą. Ważne jednak, aby 
pewną przestrzeń zostawić dla siebie i nie roz-
praszać uwagi błahymi kwestiami.

Gdybyście mieli wskazać jednego 
polskiego artystę, którego musielibyście 
słuchać do końca życia, kto to by był?
Pragmatycznie myśląc, wskazalibyśmy artystę 
o możliwie rozbudowanym dorobku artystycz-
nym, na przykład Czesława Niemena, którego 
twórczość jest bardzo bogata i różnorodna. 
Z innej strony moglibyśmy się pochylić nad 
jednym z polskich kompozytorów klasycznych 
XIX i XX wieku. Ciężki wybór. Jeden z legendar-
nych polskich dziennikarzy radiowych, zapyta-
ny o to, jaką płytę zabrałby na bezludną wyspę, 
odpowiedział, że żadną, bo i tak ma ją w głowie. 
Mówiąc o muzyce ulubionych artystów, z nami 
może być całkiem podobnie.
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  BLAUKA
„MINIATURA”
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still remember the surprise of Marcin Ga-
jko  [the mix maker on the album], who 
was used to our working name, when he 
saw the name ‘Blauka’ for the first time. He 
was like, ‘Blauka?’ After a while, he said, 
‘A good one!’ ‘Blauka’ is a colloquial word 
for truancy.

Who is the target audience of 
‘Miniatura’?
‘Miniatura’ wasn’t made for any particular 
audience even though diverse and quite 
uncompromising techniques at the level 
of music and lyrics tip in favour of aware 
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Co chcielibyście powiedzieć ludziom, którzy 
pójdą do Empiku i kupią Waszą płytę?
Dzień dobry wygląda na to, że będziemy się widywać te-
raz trochę częściej. Dziękujemy. 

ENGLISH

A COMPLETE SURPRISE IN POLISH MUSIC.  
MEET BLAUKA

Blauka – a duet in life and on stage. Their debut album 
‘Miniatura’ came out on 27 September 2019. The album 
is a collection of thoughts, dreams, and muddle of human 
relationships throw into an abstract bag full of grotesque, 

absurd, and self-distance. Georgina Tarasiuk – a songwriter 
and composer and Piotr Lewańczyk – a bass player and 
music producer.

Who is the initiator of Blauka and why did you 
choose this name for your duet?
Blauka began with a private relationship and wasn’t set 
up on the initiative of one person. To us, it was natural 
to create music together, and ‘Miniatura’, our debut al-
bum, is an effect of two years of work. We were look-
ing for a name which would describe us best, and we 
must admit that it wasn't an easy task. We went through 
several versions, some of which were even used in 
working names of our first recording sessions! We 

listeners. We’re aware that our work diverg-
es from the current ‘mainstream’ cannon, 
but that was our intention – to do something 
which would add extra value and wouldn’t fol-
low well-established patterns in Polish music. 
What’s more, during this year’s concerts, 
we observed that ‘Miniatura’ is an intergen-
erational album. In the audience, there were 
people of all ages: in their twenties or even 
teenagers, our peers, and the generation of 
our parents. We’re glad to see that our music 
and lyrics reach a lot of people – regardless 
of their age.

You describe your genre as ‘retrospec-
tive recreational rock’? What do you 
mean by that?
‘Retrospective recreational rock’ is a ‘wink’ at 
our audience. How can we define the genre of 
our music? Is it mainstream, pop, or perhaps 
rock? Big beat…? No, not at all. Alternative 
music? What does the term ‘alternative mu-
sic’ mean in Poland today anyway? Exactly. 
There are a lot of questions we couldn’t an-
swer; thus, we came up with an absurd name 
of a genre. As it turned out, the grotesque of 
our ‘retrospective recreational rock’ suits 
us – deciphering the meaning of each of the 
words best describes the music behind the 
name Blauka.

What inspired your cover?
We pay great attention to the visual side 
of Blauka. We try to make our videos spe-
cial; we did the same with our first inde-
pendent release. The author of illustrations 
and the entire design is Natalia Trochows-
ka. The graphic design of ‘Miniatura’ un-
derwent several metamorphoses before 
it was shaped to its present form. A long 
time before the premiere, we gave Natalia 
the album, so that she could listen to it and 
get inspired, and we must admit she got us 
perfectly right! The illustration behind the 
characteristic front window contains a few 
depths, while the design in its physical ver-
sion can be folded in several ways, so that 
our listeners can choose their version of 
‘Miniatura’ themselves.

Lyrics to your songs are in Polish, which is 
a big plus. Where do you find inspiration 
to write lyrics and what’s the story behind 
the lyrics to the songs on ‘Miniatura’?
The lyrics that appear on this album are an 
analysis of the observation of human emo-
tions. Some of them are more personal, 
like ‘Haj’, while others are a result of acci-
dentally heard stories or long night conversa-
tions with family and friends. Some of them 
have been inspired by one accidental word, 
which triggered a complex train of thought. 

They’re songs of dreamers, who still look to 
the future with a happy expression on their 
face despite a heavy bag of various experi-
ences. The most emotional moment for us is 
to hear our lyrics being sung by other people 
at the concert. You look in their eyes and you 
know they can relate to those songs and find 
what they are missing and longing for.

Is it better to love obstinately or 
fiercely?
Everyone will find a priority they can relate 
to. It’s better to love honestly.

Once, some artist said that ‘His music is 
for all, but not for everyone’ – is it the 
same with you? Who do you address 
your music to?
Some also say that ‘there are people 
who don't mind music in life.’ We’d like 
to address our music to all those who 
definitely mind music!

You’re very present in the social media; 
do you like to share moments from your 
life, at least the musical ones?
Nowadays, the social media define the 
activity of artists to some extent. They al-
low us to keep in touch with our followers, 
which is often a fascinating experience. 
It’s a very dynamic medium. On our ‘Blau-
ka’ channels, we mostly share our music 
life, because that’s thwe essence. We some-
times slip some situations from our daily 
life, from the space we live in. Recording 
various moments of the album-making was 
really exciting, just like showing us signing 
albums ordered before the premiere. But 
it’s important to keep some space to your-
self and not to distract attention with irrel-
evant stuff.

If you were to pick one Polish artist 
whom you’d have to listen to until the 
end of your life, who would that be?
Pragmatically, we’d pick an artist with a de-
veloped artistic career, for example, Cz-
esław Niemen, whose music is very rich and 
diverse. On the other hand, we could opt for 
one of Polish classical composers of the 19th 
and 20th century. That’s a hard choice. One 
of legendary Polish radio reporters, when 
asked which album he would take on a de-
sert island, said that he wouldn’t take any 
album because he already has all he needs 
in his head. As regards the music of our fa-
vourite artists, it’s the same with us.

What would you like to tell people who 
will go to Empik and buy your album?
Hello, it seems we’re going to meet more 
often now. Thank you. 
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GARNITUR / SUIT: ITALOGY

SPODNIE / TROUSERS: SHOWROOM

NATURE ’S 
TRIP
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BLUZKA I SPODNIE / BLOUSE AND TROUSERS: SHOWROOM

SUKIENKA / DRESS: ANNA PURNA
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BLUZKA I SPODNIE / BLOUSE AND TROUSERS: SHOWROOM

FOTOGRAF / PHOTOGRAPHER:  
Kamil Banaszek

MODELKA /MODEL:  
Patrycja Izydorczyk

MAKIJAŻ / MAKEUP :  
Kasia Brzozowsk

STYLIZACJE / STYLIST:                      
Monika Mirowska
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HURGHADA, 
MARSA ALAM 
ZŁOTE PLAŻE 
FARAONÓW
EGIPT OD DAWNA CIESZY SIĘ OPINIĄ JEDNEJ Z NAJATRAKCYJNIEJSZYCH, 
CAŁOROCZNYCH DESTYNACJI I NALEŻY DO ULUBIONYCH KIERUNKÓW 
WYPOCZYNKOWYCH POLAKÓW. TRUDNO SIĘ TEMU DZIWIĆ, GDYŻ OFERTA 
TURYSTYCZNA TEGO KRAJU JEST NIEZWYKLE BOGATA.

TEKST: MACIEJ JAMSZ    ZDJĘCIA: 123RF.COM

Turystyka w Egipcie należy do najważniejszych gałęzi go-
spodarki – jej wpływy do budżetu przekroczyły w 2018 

roku 11 mld USD. Przemysł turystyczny daje utrzymanie 
tysiącom egipskich rodzin, dlatego kolejne rządy wspierają 
rozwój infrastruktury i dbają o bezpieczeństwo odwiedzają-
cych, którzy wybierają ten kraj nad Nilem z wielu powodów. 
Miłośnicy historii i zabytków znajdą je w ilości i jakości niespo-
tykanej nigdzie indziej na świecie, spragnieni kąpieli słonecz-
nych, morskich i basenowych będą mieli ich aż w nadmiarze, 
na amatorów sportów wodnych i nurkowania czeka piękne, 
szmaragdowe morze, a wszystko to w ciepłym klimacie prze-
siąkniętym delikatną nutą wschodnich przypraw i perfum.

KLIMAT
Położenie w północno-wschodniej części Afryki powoduje, że 
na większości terytorium dominuje klimat suchy zwrotniko-
wy (tylko bezpośrednio nad Morzem Śródziemnym występuje 
łagodniejszy – śródziemnomorski, a na południu, przy granicy 
z Sudanem – gorący, suchy zwrotnikowy). Lata są tu gorące 
z upalnymi dniami i bardzo ciepłymi nocami. W miesiącach 
zimowych temperatura w ciągu dnia zazwyczaj nie spada poni-
żej 22oC, a w nocy – poniżej 15-17oC. Jedynie silniejsze w tym 
okresie podmuchy wiatrów mogą (dla niektórych ożywczo) 
wzmóc wrażenie chłodu.

BAZA HOTELOWA
Jest niewątpliwie jednym z atutów tego kraju. Turyści mogą 
wybierać z bardzo bogatej oferty. Swoje resorty mają tu zarów-
no lokalne, jak i znane na całym świecie hotelowe sieci. Stan-

dard jest bardzo zróżnicowany, dlatego przy wyborze hotelu 
warto dokładnie wczytać się w opis i zasięgnąć opinii portali 
turystycznych. Jednak proporcja ceny do jakości jest jedną 
z korzystniejszych w tym rejonie świata. Większość obiektów 
posiadających 4 lub 5 gwiazdek gwarantuje znakomity serwis 
przy naprawdę niewysokich cenach. Wybierając hotel szukaj-
my przede wszystkim tych nowszych, posiadających bezpo-
średni dostęp do plaży.

CUDA ŚWIATA
Zabytki to zdecydowanie największy magnes Egiptu. Stojące 
na pustyni pod Kairem słynne piramidy – grobowce władców 
Starego Państwa – faraonów Cheopsa, Chefrena i Mykerino-
sa, są chyba najsławniejszym zabytkiem świata i już przez 
antycznych Greków określone zostały mianem cudów. Od po-
nad 4500 lat otoczone są tajemnicą powstania strzeżoną przez 
majestatycznego sfinksa. Będąc w Kairze trzeba koniecznie 
odwiedzić Muzeum Kairskie, w którym poza niezliczonymi 
skarbami starożytności, znajduje się jedyne jak dotąd, odkry-
te w całości wyposażenie grobu faraona –Tutenchamona.

DOLINA KRÓLÓW
To schowany w skalistej dolinie największy cmentarz władców 
na świecie. Wykute w skałach wielometrowe i wielopoziomowe 
grobowce miały zapewnić spokój wieczny doczesnym szcząt-
kom władców największego mocarstwa starożytności. Splą-
drowane przez złodziei tysiące lat temu, dziś są świadectwem 
przemijania wielkich tego świata. Pieczołowicie odrestauro-
wane są jedną z największych atrakcji turystycznych Egiptu.

NIL I ŚWIĄTYNIE
Starożytny Egipt, nazywany Darem Nilu, wokół 
tej rzeki skupiał swoje osady, miasta i świątynie. 
Wśród nich najsłynniejsze to zespoły w Asu-
anie, Luksorze i sąsiednim Karnaku. Chodząc 
pomiędzy potężnymi posągami, szukając cienia 
w gąszczu świątynnych kolumn, pełnych hiero-
glificznych napisów i zwieńczonych kapitelami 
w kształcie kwiatu lotosu, doświadczyć możemy 
wrażeń nigdzie niespotykanych zwłaszcza wte-
dy, gdy oczami wyobraźni zobaczymy kolorowy, 
pełen zmysłowości kraj ludzi żyjących kilka 
tysięcy lat temu.

HURGHADA
Jest chyba najbardziej znaną miejscowością tu-
rystyczną w Egipcie. Położona na wschodnim 
wybrzeżu północnej części Morza Czerwonego, 
jeszcze sto lat temu była osadą zamieszkałą przez 
rybaków. Od lat 80. ubiegłego wieku datuje swój 
dynamiczny rozwój, związany z branżą tury-
styczną. Bliskość raf koralowych, piaszczyste 
plaże i łagodne zejście do morza spowodowały 
szybki wzrost popularności wśród zagranicz-
nych gości. Obecnie miasto liczy ponad 160 tys. 
mieszkańców, z czego większość jest zatrudnio-
na przy obsłudze turystów. 

Z Hurghady organizowane są całodniowe 
wycieczki autokarowe do Doliny Królów, Ko-
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losów Memnona, Luksoru i Karnaku oraz Kairu 
i piramid w Gizie. Amatorzy nurkowania i spor-
tów wodnych znajdą tu szeroką ofertę dostoso-
waną do swoich umiejętności i preferencji. Na 
wszystkich czekają ciekawie zaprojektowane ze-
społy basenów hotelowych i pełne atrakcji parki 
wodne. W Hurghadzie znajduje się port lotniczy 
posiadający bezpośrednie połączenie czartero-
we z poznańskim Portem Lotniczym Ławica. Lot 
trwa ok. 4 godzin – po tym czasie na płycie lotni-
ska gości przywita podmuch ciepłego powietrza, 
za którym, w naszej strefie klimatycznej, znów 
zaczęliśmy tęsknić.

MARSA ALAM
To kurort o najmłodszym stażu turystycznym. 
Znajduje się ok. 270 km na południe od Hurgha-
dy i jest dynamicznie rozwijającą się, typowo tu-
rystyczną miejscowością. Lokalizacja powoduje, 
że jest tam jeszcze cieplej niż w Hurghadzie. Śred-
nia temperatura wody w morzu wynosi w listopa-
dzie 24oC, a w grudniu 22oC. Oczywiście i tutaj 
na gości czekają atrakcje hotelowych basenów. 
Jednak największą atrakcją Marsa Alam jest wła-
śnie morze, z mało eksploatowanymi akwenami 
do nurkowania zlokalizowanymi wokół raf kora-
lowych. Morze Czerwone dostarcza też znakomi-
tości na stoły. Ryby i owoce morza są kulinarną 
atrakcją wielu tamtejszych restauracji i barów. 
Serwowane niemalże prosto z łodzi smakują wy-
bornie. Oprócz tego goście mogą się do syta na-
jeść owoców cytrusowych i przesłodkich daktyli, 
rosnących w pobliskich gajach. Do Marsa Alam 
można także dolecieć bezpośrednim lotem czar-
terowym z Lotniska Ławica w Poznaniu. 

  IN ENGLISH

HURGHADA, MARSA ALAM – 
GOLDEN BEACHES OF PHARAOHS 

FOR MANY YEARS, EGYPT HAS HAD 
A REPUTATION OF ONE OF THE MOST 
ATTRACTIVE HOLIDAY DESTINATIONS 
FOR ANY SEASON AND IS ALSO ONE 
OF THE MOST FAVOURITE PLACES FOR 
POLISH TOURISTS TO VISIT. IT COMES 

terranean Sea the climate is milder, and in the south, at the 
border with Sudan, it is hot, dry and tropical). Summers are 
hot with scorching days and very warm nights, in winter 
months the temperature almost never goes below 22oC and 
at night below 15oC – 17oC. In winter, only a gust of wind can 
make cold more intense (some people may actually find it 
refreshing). 

HOTEL BASE 
It is definitely one the country’s greatest assets. Tourists 
have very extensive offer to choose from. Local as well as 
world-famous hotel chains have their resorts here. Stand-
ards vary, so when booking the hotel, make sure you read 
its description carefully and use tourist portals to check 
opinions. However, price and quality ratio is by far one of 
the best in that part of the world. Most of the hotels have 4 
or 5 stars and they provide outstanding service at really rea-
sonable prices. When you make your booking, opt for more 
modern facilities with direct access to the beach. 

WORLD’S WONDERS 
Historical sites are by all means the greatest lure in Egypt. 
Famous pyramids outside of Cairo – the tombs of the Old 
Kingdom’s monarchs – Khufu, Khafra and Mycerinus, 
are probably the best known sites of the world and ancient 
Greeks announced them the world’s wonders. For over 
4500 years, they have be veiled in mystery guarded by the 
Great Sphynx. When in Cairo, make sure you visit the Mu-

seum of Cairo which, apart from countless treasures of an-
tiquity, prides itself on the artefacts from Tutankhamun’s 
tomb – the only discovery of that kind so far. 

THE VALLEY OF THE KINGS
Hidden among the rocky valley, it is the largest monarchs’ 
cemetery in the world. Several meters long, multi-storey, rock 
cut tombs were supposed to provide a peaceful rest for mortal 
remains of the kings of the largest power in Ancient times. The 
tombs were ravaged by the thieves thousands of years ago and 
now they are a testimony of the mighty fallen. The tombs have 
been meticulously renovated and currently they are one of the 
greatest Egypt’s attractions. 

THE NILE AND THE TEMPLES 
Ancient Egypt was called the Nile’s Gift. All settlements, cities 
and temples were built in the immediate vicinity of the river. 
The most famous centres were in Aswan, Luxor, and neigh-
bouring Karnak. Walking among massive statues, looking 
for the shade in the temples’ columns full of hieroglyphs and 
topped with lotus shaped chapiters, makes a powerful impres-
sion, especially when you imagine colourful, bustling country 
and its citizens who lived there a few thousand years ago. 

HURGHADA
It is probably the most famous resort in Egypt. Hurghada is 
located on the east coast of the north part of the Red Sea and 
one hundred years ago it used to be a fishing village. Since 
the 1980s it has been growing dynamically, especially due 
to tourism. The vicinity of coral reefs, sandy beaches and 
easy access to the sea have contributed to rapid growth of its 
popularity among foreign tourists. Now, Hurghada has a pop-
ulation of 160,000 with majority of inhabitants working in 
tourism sector. 

From Hurghada, one can set off for a day-long bus trip to 
the Valley of the Kings, the Colossi of Memnon, Luxor, Kar-
nak, Cairo and the pyramids in Giza. Diving and water sports 
enthusiasts will surely enjoy an extensive offer with various 
levels of difficulty adjusted to personal preferences. Hotel 
guests can spend wonderful time at interestingly designed 
swimming pool facilities and water parks filled with different 
attractions. There is an airport in Hurghada with direct char-
ter flights to Poznań Airport. The flight takes about 4 hours 
and as soon as you get off the plane, you can feel a gust of 
warm wind that we miss so much in our climate. 

MARSA ALAM
This is the youngest resort in Egypt. It is located around 270 
km south of Hurghada and it is a typical holiday destination 
growing dynamically. Due to its location, Marsa Alam is even 
hotter than Hurghada. The average temperature of sea water 
in November is 24oC and it drops to 22oC in December. Of 
course, tourists can also use local swimming pools which 
are equally interesting. However, the biggest attraction of 
Marsa Alam is the sea, with little exploited diving spots lo-
cated around coral reefs. The Red Sea also provides local 
delicacies. Fish and seafood are the culinary attractions 
in the restaurants and bars. They are served almost direct-
ly out of the boat and taste delicious. Besides, tourists can 
snack on citrus fruit and extremely sweet dates growing in lo-
cal groves. Marsa Alam can also be easily reached by a direct 
charter flight from Poznań Airport.  

AS NO SURPRISE AS EGYPT’S TOURIST 
OFFER IS EXCEPTIONALLY EXTENSIVE. 

In Egypt, tourism is the most important branch 
of the industry, its contribution to the state 
budget in 2018 alone exceeded USD 11 bn. 
It also gives jobs to thousands of families in 
Egypt, that is why the subsequent govern-
ments support development of infrastruc-
ture and take care of tourists’ safety. Visitors 
choose the country at the Nile River for various 
reasons. Those who are into history and histor-
ical sites will find them in great numbers and of 

unrivalled quality. Holiday makers who enjoy 
sunbathing, spending time at the sea and the 
swimming pool can do it to their heart’s con-
tent. Amateurs of water sports and diving will 
find here a beautiful, emerald sea and hot cli-
mate. And all those wonderful attractions are 
permeated with gentle scent of eastern spices 
and perfumes. 

CLIMATE
Egypt is located on the north-east corner of Af-
rica, which means that most of the country has 
dry, tropical climate (only directly at the Medi-
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ROVANIEMI 
Z WIZYTĄ

U ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA 
O ZBLIŻAJĄCYCH SIĘ ŚWIĘTACH BOŻEGO NARODZENIA ZACZYNAJĄ NAM 
PRZYPOMINAĆ WYSTROJE SKLEPÓW I CENTRÓW HANDLOWYCH. NASTAŁ CZAS 
WYTĘŻONEJ PRACY ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA.

TEKST: JAN ANISSIMO   ZDJĘCIA: 123RF.COM

Gdy ludzie zaczynają myśleć o świętym Mi-
kołaju, najczęściej stają im przed oczami 

dwie postacie. Jedna to biskup z Licji położo-
nej na terenach dzisiejszej Turcji. Żyjący przed 
wiekami duchowny znany był ze swojej szczo-
drości, co z czasem przerodziło się w legendy 
o rozdawaniu prezentów.

Drugim ze świętych Mikołajów jest sympa-
tyczny, puszysty staruszek, który nadal żyje i – 
sądząc po liczbie pokonywanych kilometrów, 
ma się bardzo dobrze. O tym Mikołaju wiemy 

zieleni z powodu nawiedzających północ zorzy 
polarnych. Jednak wystarczy się rozejrzeć za 
czerwonym, bijącym z daleka ciepłym światłem 
domostwem. Jeśli w okolicy pasą się renifery, 
a w obejściu brykają elfy, to znaczy, że jesteśmy 
na miejscu. To właśnie dom świętego Mikołaja. 
To tutaj przez 364 dni w roku przygotowuje się 
on do tej magicznej nocy, gdy przemierzając cały 
świat dostarcza nam na różne sposoby (komin, 
choinka, skarpety itp.) całe mnóstwo prezentów. 

Cały cykl rozpoczyna się od odebrania za-
mówienia, czyli listu. Mikołajowa poczta pracuje 
pełną parą przez cały rok, by rzetelnie spisać za-
potrzebowania, a niektórym z nadawców nawet 
odpowiedzieć. Ponieważ Mikołaj jest człowie-
kiem oszczędnym, na miejscu funkcjonuje duża 
fabryka zabawek, by większą część dziecięcych 
pragnień zrealizować własnym sumptem. Gdyby 
Mikołaj mógł zająć się jedynie odpowiadaniem 
na listy i wytwarzaniem zabawek miałby prawdo-
podobnie dużo wolnego czasu. Na nieszczęście 
dla niego i na szczęście dla nas, jest on bardzo 
gościnny i towarzyski. Gości przyjmuje codzien-
nie, przez cały rok. Z każdym z odwiedzających 
chętnie zamieni słowo w jego ojczystym języku. 
W mikołajowej gościnności również można od-
czuć jego handlową żyłkę, gdyż zrobienie sobie 
z nim zdjęcia nie należy do tanich atrakcji.

Po odwiedzinach u Mikołaja można posilić 
się specjałami, których Pani Mikołajowa nauczy-
ła większość lapońskich kucharzy. Po ciężkim 
dniu, często spędzonym na mrozie, sił dodaje 
mięso renifera przyrządzone na różne sposoby, 
podobne do tych, które zapełniają polskie książ-
ki o kuchni myśliwskiej. Z racji surowego klimatu 
w Laponii trudno o świeże owoce czy warzywa. 
Jest jednak parę gatunków roślin jadalnych, 
takich jak żurawiny czy moroszki (przypomi-
nające żółte maliny), które urozmaicają tutejszą 
kuchnię. Na deser sięga się po przyprawione cy-
namonem zawijane bułeczki, które zwłaszcza 
podane na ciepło, o każdej porze roku wprowa-
dzają świąteczną atmosferę. 

  IN ENGLISH

ROVANIEMI – VISITING SANTA 
CLAUSE 

CHRISTMAS DECORATIONS IN 
SHOPS AND MALLS REMIND US THAT 
CHRISTMAS IS COMING. UNDENIABLY, 
IT IS AN EXTREMELY HECTIC TIME FOR 
SANTA CLAUSE. 

When people start thinking of Saint Nicholas, 
more often than not two figures come to their 

mind. One of them is the bishop of Lycia, pres-
ent-day Turkey. This Medieval priest who lived 
centuries ago was well-known for his generosity. 
Over time, it gave rise to the legend about him 
giving out presents. 

The second Saint Nicholas is a warm, chub-
by older man who is still alive and kicking, con-
sidering the number of kilometres he covers 
every year. This Saint Nick seems way more 
familiar to us. Usually, he appears dressed in 
red, accompanied by friendly elves, and he 
moves around in sleigh pulled by flying rein-
deer. What is more, we even know his exact 
place of abode. Everybody knows Santa lives 
in Rovaniemi, a town in Finnland’s land of 
snow – Lapland. We need less than 2 hours by 
plane from Poznań to get to the Arctic Circle! 

However, we can feel slightly out of place 
there as in winter we can get only a few hours of 
daylight, and at night, the sky is a riot of various 
hues of green due to Northern Lights. But worry 
not, all you have to do is look around for a red 
house radiating with warmth that can be spotted 
from miles away. If you see the reindeer grazing 
in front it and the elves goofing around, it means 
you are there. This is exactly where Santa Clause 
lives. It is here where he braces himself 364 days 
for this one, magic night when he traverses the 
globe giving out a whole bunch of presents in 
all possible ways (down the chimney, under the 
Christmas tree, in the socks, etc.). 

The entire process starts from taking 
orders, that is, writing a  letter. Saint Nick’s 
post office works at full blast all year round 
to pen down all the wishes conscientiously 
and even write back to some of the young 
senders. As Santa Clause is frugal, there is 
a huge toy factory operating on his premises 
to prepare most of the gifts at his own cost. 
If Santa could only respond to the letters and 
make toys, he would probably have lots of 
free time on his hands. Luckily for him and 
for us, he is very hospitality and sociable. He 
receives visitors all year round. Santa makes 
a small talk with every guest in their moth-
er tongue. In his hospitability, one can also 
sense his knack for business as taking a photo 
with Santa Clause is not a cheap thing.  

After paying a visit to Santa,  you can relish 
the local delicacies prepared by local cooks ac-
cording to Mrs. Clause’s recipes. After a long 
day in cold weather, you can chow down on rein-
deer meat cooked in various ways, similar to 
those we can find in Polish cookery books about 
preparing game meat. Because of Lapland’s 
harsh climate, fruit and vegetables are scarce. 
However, there are a few kinds of edible plants, 
such as cranberries or cloudberries (which 
looks like yellow raspberry) which give local 
cuisine a twist. For dessert, you can have Finn-
ish traditional cinnamon rolls which, when 
served hot, evoke a cosy holiday atmosphere. 

znacznie więcej. Zazwyczaj pojawia się w czer-
wonym stroju, pomagają mu elfy i porusza się 
saniami zaprzęgniętymi w latające renifery. 
Co więcej, wiemy nawet gdzie mieszka. W Ro-
vaniemi – miejscowości położonej w fińskiej 
krainie śniegu – Laponii. By dotrzeć do koła 
podbiegunowego wystarczy niewiele ponad 
2 godziny lotu z Poznania! 

Na miejscu możemy poczuć się nieswo-
jo, zimą jasno jest tu naprawdę tylko kilka 
godzin, a w nocy niebo mieni się odcieniami 
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TIME FOR SCANDINAVIA
[13-17 NOVEMBER 2019]

‘Time for Scandinavia’ is coming back! We 
are inviting you to a several-day-long cycle of 
film and literature events focused on Nordic 
theme. At Kino Pałacowe, we are presenting 
the most interesting films made by the Scan-
dinavian filmmakers over the last two years. 
Our guest will be: Katarzyna Tubylewicz (au-
thor of ‘Stockholm. The City That Hums with 
Silence’), Maciej Czarnecki (‘Scandinavia 
Halal. Islam in the Country of White Nights’), 
and Piotr Mikołajczak (‘Only the Wind Will 
Stay. Fiords of the Western Island’). The agen-
da also includes the presentation of the Works 
of Scandinavian Writers Series reactivated by 
Wydawnictwo Poznańskie (Poznań Publishing 
House) after a 25-year break, events for chil-
dren and a lecture on hygge at the Museum of 
Applied Arts. 

POZNAŃ ZAPRASZA
IMIENINY ULICY ŚWIĘTY 
MARCIN [11.11.2019]
Zapraszamy do wspólnego celebrowania Świę-
ta Niepodległości i  Imienin Ulicy Święty 
Marcin! Tradycyjny korowód wraca w tym 
roku na swoją „starą” trasę. Parada ze Świę-
tym Marcinem na czele przejdzie z ul. Piekary 
na parking przed Zamkiem. Po wręczeniu 
Marcinowi kluczy do miasta rozpoczniemy 
koncertow y maraton. Na scenie w ystąpią: 
Kraków Street Band, Izzy & The Black Trees  
oraz Pablopavo i  Ludziki. Przez cały dzień 
będzie można wziąć też udział w animacjach 
i warsztatach. Imieninowe propozycje dla swo-
ich gości przygotowali także przedsiębiorcy, 
artyści i restauratorzy z ulicy Św. Marcin.

PORA NA SKANDYNAWIĘ 
[13-17.11.2019]
Pora na Skandynawię powraca! Zapraszamy 
na kilkudniowy cykl wydarzeń filmowych i li-
terackich skupionych na tematyce nordyckiej. 
W Kinie Pałacowym zaprezentujemy najcie-
kawsze fabuły zrealizowane przez skandynaw-
skich twórców w ciągu dwóch ostatnich lat. 
Naszymi gośćmi będą: Katarzyna Tubylewicz 
(autorka książki Sztokholm. Miasto, któ-
re tętni ciszą), Maciej Czarnecki (Skandy-
nawia halal. Islam w krainie białych nocy) 

UWAGA: ARCYDZIEŁO! 
ATTENTION: A MASTERPIECE! 

SKRZYPCE HENRYKA WIENIAWSKIEGO
HENRYK WIENIAWSKI’S VIOLIN

epok i wszystkich kontynentów, zgromadzona 
jest w 4 działach: europejskich instrumentów 
profesjonalnych, europejskich instrumentów 
ludowych, instrumentów pozaeuropejskich 
oraz muzykaliów. Goście muzeum mają też 
możliwość wysłuchania brzmienia instrumen-
tów prezentowanych na ekspozycji. Tablety 
udostępniane zwiedzającym zawierają prze-
wodnik multimedialny ze ścieżkami zwiedza-
nia, prezentacją dźwiękową poszczególnych 
instrumentów lub grup instrumentalnych oraz 
opisami i zdjęciami detali. 

  IN ENGLISH

POZNAŃ INVITES

SAINT MARTIN STREET’S NAME 
DAY [11 NOVEMBER 2019]
You are cordially invited to celebrate Po-
land’s Independence Day and Saint Martin 
Street’s name day! This year, the traditional 
parade is coming back to its ‘old’ route. The 
procession led by St. Martin will set off from 
Piekary Street and get to the car park in 
front of the Castle. After handing in the key 
to the city to St. Martin, the concert mara-
thon will start. On the stage, we will see the 
performances of Kraków Street Band, Izzy & 
The Black Trees and Pablopavo i Ludziki. All 
day long, visitors will be able to take part in 
animations and workshops. Businesses, art-
ists and restaurant owners from Saint Mar-
tin Street will also contribute to the celebra-
tions as they have prepared name day treats 
for their guests. 

MAREK NAPIÓRKOWSKI 
‘HIPOKAMP’ FEAT. MINO CINELU 
07 NOVEMBER 2019, 
SCENIE NA PIĘTRZE
Marek Napiórkowski is a leading Polish guitar 
player and a composer. He is acclaimed by crit-
ics and other artists – an eleven-time nominee, 
in 2019 honoured by Musical Award FRYDERYK. 

During his HIPKAMP tour, Napiórkowski will 
perform together with an unquestionable jazz 
star – Mino Cinelu, probably the most awarded 
percussionist of our times.  

WORTH SEEING!
NEW SOUND  
There is no other museum in Poland like Mu-
seum of Musical Instruments in Poznań. It is 

L E T ' S  L O O K  A R O U N D

W Muzeum Instrumentów Muzycznych można 

zobaczyć wyjątkowy instrument – skrzypce, 

które w 1846 r. otrzymał Henryk Wieniawski 

jako nagrodę dla najlepszego skrzypka kończą-

cego w owym roku Konserwatorium w Paryżu. 

Warto zaznaczyć, że Wieniawski miał wówczas 

jedynie 11 lat! Już w Lublinie, z którego pocho-

dził, zyskał miano cudownego dziecka. Dzięki 

wybitnym zdolnościom zasłużył na stypendium 

ufundowane przez Cara Mikołaja i wyjechał na 

naukę do paryskiego konserwatorium.

Co wiadomo o  instrumencie? Powstał 

w pierwszej połowie XIX w. w pracowni lutniczej 

Ganda, która dostarczała instrumentów muzycz-

nych Konserwatorium Paryskiemu. Instrument, 

sygnowany GAND, Luthier de la Musique du Roi 

at du Conservatoire de Musique, 1846 r. Paryż, 

mógł być zbudowany przez jednego z dwóch lut-

ników z rodziny Gandów. Na boczkach skrzypiec 

widnieje napis: PREMIER PRIX DÉCERNÉ EN 

1846 Á HENRI WIENIAWSKI PAR LE CONSERVA-

TOIRE ROYAL DE MUSIQUE.

Instrument ma nie tylko wartość historycz-

ną, lecz cechuje go także bardzo dobry dźwięk. 

Jest w dobrym stanie, mimo że raczej nikt nie 

używał go do celów koncertowych. W muzeum 

możemy podziwiać jego wygląd oraz brzmienie, 

które cieszy uszy melomanów podczas koncer-

tów organizowanych w muzeum. 

  IN ENGLISH
At the Museum of Musical Instruments you can 

see an exceptional instrument – the violin that 

Henryk Wieniawski received in 1846 as a prize 

for the best violinist to graduate Paris Conserv-

atoire that year. It should be noted that he was just 

11 years old! In Lublin, his hometown, Wieniawski 

had already been known as a prodigy. Due to his 

exceptional talent, young Wieniawski was grant-

ed a scholarship funded by Tsar Nicholas and he 

left for Paris to study at the conservatoire. 

What do we know about the instrument? It 

was made in the first half of the 19th century in 

Ganda – the luthier workshop which supplied 

instruments to Paris Conservatoire. The instru-

ment, marked with GAND, Luthier de la Musique 

du Roi at du Conservatoire de Musique, 1846, 

Paris, was most likely crafted by one of the two 

luthiers from the Gand family. On the violin’s side 

we can read – PREMIER PRIX DÉCERNÉ EN 1846 

Á HENRI WIENIAWSKI PAR LE CONSERVATOIRE 

ROYAL DE MUSIQUE.

Apart from having its indisputable historical 

value, the instrument also has extremely good 

sound. The violin is in a very good condition, al-

though it has probably never been used during 

a concert. At the museum, we can admire its un-

deniable beauty and sound, a real treat for music 

lovers, at the concerts performed there. 

located in three tenement houses on the Old 
Market Square in Poznań. The main idea of 
the layout and arrangement of the exposi-
tions is to present them through the context 
of times, bands, places and tradition. The 
museum’s collection consists of 2,500 items 
from various centuries and all continents, di-
vided into 4 units: professional instruments 
from Europe, folk instruments from Europe, 
musical non-European instruments and mu-
sic documentations. Visitors can also listen 
to the sound of instruments presented on the 
exhibitions. Visitors receive tablets with mul-
timedia guide showing routes of going round 
the museum, presenting music of particular 
instruments or instrumental groups, or de-
scriptions and photos of the details. 

oraz Piotr Mikołajczak (Zostanie tylko wiatr. 
Fiordy zachodniej Islandii). W programie tak-
że prezentacja Serii Dzieł Pisarzy Skandynaw-
skich, reaktywowanej przez Wydawnictwo 
Poznańskie po 25-letniej przerwie, wydarzenia 
dla dzieci oraz wykład o  hygge, na które za-
praszamy do Muzeum Sztuk Użytkowych.

MAREK NAPIÓRKOWSKI
„HIPOKAMP” FEAT. MINO CINELU 
7.11.2019, SCENIE NA PIĘTRZE
Jest czołowym polskim gitarzystą i kompozyto-
rem. Doceniany przez branżę i krytykę – jede-
nastokrotnie nominowany, a w 2019 wyróżnio-
ny statuetką Nagrody Muzycznej FRYDERYK. 
Podczas trasy „HIPOKAMP” gościnnie wystąpi 
u jego boku absolutna gwiazda jazzu – Mino Ci-
nelu, prawdopodobnie najbardziej utytułowany 
perkusjonista naszych czasów.

WARTO ZOBACZYĆ!
NOWE BRZMIENIE 
Muzeum Instrumentów Muzycznych w Pozna-
niu to jedyne takie muzeum w Polsce. Mieści się 
w trzech kamienicach na poznańskim Starym 
Rynku. Układ i aranżacja ekspozycji wyrosły 
z idei ukazania instrumentów muzycznych po-
przez kontekst epoki, zespołu, miejsca i tradycji. 
Jego kolekcja, licząca 2500 zabytków z różnych 



OD SCHUBERTA DO WAJNBERGA: 
DINA YOFFE I MICHAEL VAIMAN 
ZAGRAJĄ W POZNANIU

Towarzystwo Muzyczne im. Henryka 
Wieniawskiego w  Poznaniu zaprasza 

na recital dwojga wybitnych artystów kamerali-
stów, który odbędzie się 14 listopada br. o godz. 
19.00 w Sali Białej Bazaru Poznańskiego. 

Dina Yoffe i Michael Vaiman są absolwenta-
mi moskiewskiego Konserwatorium im. Piotra 
Czajkowskiego, a ich artystyczne kreacje to 
każdorazowo przykład kunsztu, prezentacja 
niezwykłych talentów i rzadko spotykana oka-
zja obcowania z najpiękniejszymi tradycjami 
tzw. szkoły rosyjskiej, do której zaliczali się ar-
tyści tej klasy, co skrzypek Dawid Ojstrach czy 
pianistka Bella Dawidowicz.

Dina Yoffe i Michael Vaiman odnosili sukce-
sy na międzynarodowych konkursach muzycz-
nych – oboje zostali laureatami drugich nagród 
na dwóch najstarszych, prestiżowych konkur-
sach: Dina Yoffe zdobyła srebrny medal na IX 
Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym 
im. F. Chopina w Warszawie w 1975 r. (zdystan-
sował ją wówczas tylko Krystian Zimerman), 
a Michael Vaiman na VII Międzynarodowym 
Konkursie Skrzypcowym im. H. Wieniawskiego 
w Poznaniu w 1977 r. (konkurs wygrał Wadim 
Brodski). Od lat występują jako soliści i kame-

TEKST: KATARZYNA KUŁAGOWSKA SILVA    
ZDJĘCIA: ARCH. TOWARZYSTWA MUZYCZNEGO IM. H. WIENIAWSKIEGO W POZNANIU

raliści, razem i osobno, w salach koncertowych 
i na festiwalach w Europie, Azji i w Ameryce.

W programie usłyszymy utwory na skrzypce 
i fortepian: Sonatę f-moll op. 120 nr 1 J. Brahm-
sa, Sonatę nr 2 M. Ravela, Rondo Brilliant h-moll 
D.895 F. Schuberta, Legendę op. 17 H. Wieniaw-
skiego oraz Rapsodię na tematy mołdawskie op. 
47 nr 3 M. Wajnberga.

Szczegółowe informacje i sprzedaż bile-
tów na recital:
Towarzystwo Muzyczne im. Henryka 
Wieniawskiego
ul. Świętosławska 7, 61-840 Poznań
tel: +48 61 852 26 42 
biuro@wieniawski.p
www.wieniawski.pl 

  IN ENGLISH

FROM SCHUBERT TO WEINBERG: 
DINA YOFFE AND MICHAEL VAIMAN 
WILL PLAY TOGETHER IN POZNAŃ 

Henryk Wieniawski Musical Society of Poznań is 
inviting to the recital of two outstanding cham-
ber musicians which will be held on 14 Novem-
ber, at 7.00PM at Sala Biała of Poznań Bazar. 

Dina Yoffe and Michael Vaiman are the grad-
uates of Moscow State Tchaikovsky Conservato-
ry and their creations are the prime example of 
artistry, presentation of extraordinary talents 
and a rare opportunity to commune with the 
finest tradition or so called Russian school repre-
sented by the likes of David Ojstrach, the violin 
player, and Bella Davidowich, the pianist. 

Dina Yoffe and Michael Vaiman have been 
very successful in international competitions 
– they both were laureates of the second prize 
in two the oldest and the most prestigious com-
petitions – Dina Yoffe received the silver medal 
in the 9th International Chopin Piano Compe-
tition in Warsaw in 1975 (she was outrun by 
Krystian Zimerman), whereas Michael Vaiman 
came in second in the 7th International Hen-
ryk Wieniawski Violin Competition in Poznań 
in 1977 (the winner was Vadim Brodski). Yoffe 
and Vaiman have been performing for years 
as soloists and chamber musicians, separately 
and together, at concert halls and festivals in 
Europe, Asia and America. 

The concert will feature compositions for 
the piano and the violin: Sonata F minor, op. 
120 no. 1 J. by Brahms, Sonata no. 2 by M. 
Ravel, Rondeau Brilliant H minor D.895 by F. 
Schubert, Legend op. 17 by H. Wieniawski and 
Rhapsody on Moldavian Theme op. 47 no. 3 by 
M. Weinberg. 

More details and ticket sales on:
Henryk Wieniawski Musical Society 
ul. Świętosławska 7, 61-840 Poznań
phone no. +48 61 852 26 42
biuro@wieniawski.pl
www.wieniawski.pl 

W I Ę C E J  N A A N Y W H E RE . PL

L E T ' S  L O O K  A R O U N D6 6 – 6 7 L E T ' S  T R A V E L



 Boeing 737-8AS Enter Air, fot./photo: Mikołaj Waligórski (Wlkp _ Spotters)

Boeing 737-8AS Ryanair, fot./photo: Mikołaj Waligórski (Wlkp _ Spotters)

 Airbus A320-232 AlMasria Universal Airlines SU-TFC, fot./photo: Grzegorz Gwiazda (Wlkp _ Spotters)

W I Ę C E J  N A A N Y W H E RE . PL

SPOTTERZY 
SPOTTERS

 Embraer ERJ-195LR Air Dolomiti I-ADJK, fot./photo: Grzegorz Gwiazda (Wlkp _ Spotters)

Airbus A320-214 Nouvelair TS-INU, fot./photo: Grzegorz Gwiazda (Wlkp _ Spotters)
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Port Lotniczy Poznań-Ławica
PARKING

ARRIVALS

DEPARTURES

MIEJSCE POSTOJU DO 2 MINUT STOP HERE FOR MAX. 2 MINUTES

18 MIEJSC DLA TAXI + 3 MIEJSCA DLA BUS 18 TAXI SPOTS + 3 BUS SPOTS

POZNAŃ (CENTRUM)
kierunek / direction:

BUK /        /
kierunek / direction:

DŁUGOTERMINOWY (OTWARTY SEZONOWO)
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POŁĄCZENIA  CHARTEROWE
   CHARTERS DESTINATIONS

ALBANIA/ALBANIA:

Tirana (TIA) 

BUŁGARIA/BULGARIA:

Burgas (BOJ) 

Warna (VAR)

CHORWACJA/CROATIA:

Dubrownik (DBV)

CYPR/CYPRUS:

Paphos (PFO) 

CZARNOGÓRA/
MONTENEGRO:

Tivat (TIV) nowość / new

Podgorica (TGD) 

EGIPT/EGYPT:

Hurghada (HRG) 

Marsa Alam (RMF)

GRECJA/GREECE:

Chania (CHQ) 

Heraklion (TIV)

Kefalonia (HER) 

Korfu (CFU) 

Kos (KGS)

Rodos (RHO)

Saloniki (SKG) 

Zakintos (ZTH)

HISZPANIA/SPAIN:

Barcelona (BCN) 

Girona (GRO) 

Fuerteventura (FUE)

Teneryfa (TFS)

Gran Canaria (LPA) 

Lanzarotte (ACE)

Malaga (AGP) 

Ibiza (IBZ) nowość / new 

Palma (PMI)

MAROKO/MOROCCO:

Agadir (AGA)

PORTUGALIA/
PORTUGAL:

Funchal (FNC) 

Faro (FAO)

TUNEZJA/TUNISIA:

Djerba (DJE) 

Monastry (MIR) 

TURCJA/TURKEY:

Antalya (AYT)

Bodrum (BJV)

Izmir (ADB) 

Dalaman (DLM)

WŁOCHY/ITALY: 

Sardynia (OLB) 

Sycylia (CTA) 

Kalabria (SUF)

ZEA/UAE: 

Ras Al-Chajma (RKT)

* Oferta połączeń znajdujących się aktualnie w sprzedaży wg stanu wiedzy na dzień 15.04.2019 r. 
* Connections offered for the season of 2019 as of 15th April.

(POZ)

Dokąd polecisz z poznańskiego lotniska?*

Where Can You Fly from Poznań Airport?*

(BOJ)

(VAR)
(DBV)

(TIV)
(GRO)

(BCN)

(CTA)

(RMF)

(HRG)

(ACE)

(TIA)

(TGD)

(CHQ)

(SKG)

(KGS)

(AGP)

(IBZ)

(PMI)

(AGA)

(FAO)

(DJE)

(MIR)

(AYT)

(ADB)

(DLM)

(SUF)

(OLB)

Wszystkie kierunki 
oraz aktualny rozkład lotów 
znajdą Państwo 
na naszej stronie 
www.airport-poznan.com.pl

All the destinations 
and the current timetable  
are available  
on our website  
www.airport-poznan.com.pl

(PFO)
(TIV)

(CFU)

(HER)

(RHO)

(ZTH)

(RKT)

(BJV)

(TFS)

(FUE)
(LPA)

(FNC)

* Oferta połączeń znajdujących się aktualnie w sprzedaży wg stanu wiedzy na dzień 15.10.2019 r. 
* Connections offered for the season of 2019 as of 15th November



Zbliż telefon i odczytaj film
 

(TRF)

(WAW)

(IEV) (HRK)

(ODS)

(KBP)

(POZ)

(EIN)

(MUC)

(LWO)

(ALC)

(MLA)

(CPH)
(MMX)(DUB)

(BRS)

(LPL)
(DSA)

(STN)

(EDI)

(LTN)

(VDA)

(TLV)

Wszystkie kierunki 
oraz aktualny rozkład lotów 
znajdą Państwo 
na naszej stronie 
www.airport-poznan.com.pl

All the destinations 
and the current timetable  
are available  
on our website  
www.airport-poznan.com.pl

Dokąd polecisz 
    z poznańskiego 
lotniska?*

Where Can You Fly  
  from Poznań Airport?*

(DTM)

(BGY)

(FRA)

(ATH)

Lwów (LWO) / Lviv

 Malta (MLA)

Mediolan-Bergamo (BGY) /Milan-Bergamo 

Monachium (MUC) / Munich

Odessa (ODS) nowość / new

Oslo Torp/Sandefjord (TRF)

Paryż Beauvais (BVA) / Paris Beauvais

Rome-Ciampino (CIA) nowość / new

Stockholm-Skavsta (NYO) nowość / new

Tel Awiw (TLV) / Tel Aviv

WalencJa Castellon (CDT) / Valencia

Warszawa (WAW) / Warsaw 

Zadar (ZAD) nowość / new

www.wizzair.com

www.wizzair.com

www.lufthansa.com

KIERUNKI 
I PRZEWOŹNICY 
   DESTINATION 
   AND CARRIER

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

Dublin (DUB) 

Edinburgh (EDI)

Eindhoven (EIN) 

Ejlat (VDA) / Eilat 

Frankfurt (FRA) 

Kavala (KVA) nowość / new

Kharkiv (HRK) nowość / new

Kijów - Borispol (KBP)   

Kijów - Żulany (IEV) 

Kopenhaga (CPH) / Copenhagen

Liverpool (LPL)

Londyn Luton (LTN) / London Luton

Londyn Stansted (STN) / London Stansted

Alicante (ALC) 

Ateny (ATH) / Athens 

Barcelona-Girona (GRO) 

Billund (BLL)

Bristol (BRS)

Budapest (BUD)

Corfu (CFU) 

Cork (ORK) nowość / new 

Doncaster/Sheffield (DSA)

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.lufthansa.com

www.flysas.com

www.wizzair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.lot.com

www.lot.com

www.wizzair.com

www.ryanair.com

www.wizzair.com

(GRO)

(CIA)

(NYO)

(ZAD)

(BLL)
(ORK)

(CFU)

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

(BUD)

(KVA)

* Oferta połączeń znajdujących się aktualnie w sprzedaży wg stanu wiedzy na dzień 15.04.2019 r. 
* Connections offered for the season of 2019 as of 15th April.

* Oferta połączeń znajdujących się aktualnie w sprzedaży wg stanu wiedzy na dzień 15.10.2019 r. 
* Connections offered for the season of 2019 as of 15th November.




