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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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Cześć Maciek.
Cześć.

Ja jestem Kuba, jeszcze nie widziałem twojego serialu, 
ale słyszałem, że jest bardzo fajny i masz dziwny 
romans z kobietą starszą od siebie.
Tak, to prawda.

Fajnie było? 
Fajnie.

Spełnienie marzeń. 
Pytasz o romans czy o serial? 

Może po kolei.
Spektakl w Och Teatrze, serial w  TVNie, romans… 
it’s private. 

Jest to dość nietypowy serial jak na polską widownię, 
nie uważasz?
Absolutnie, myślę, że nietypowy ale potrzebny. Z per-
spektywy mojej postaci ten serial jest bardziej o relacji 
między ojcem a synem niż między kobietą a mężczyzną. 
Pierwsze skrzypce gra raczej brak kontaktu, brak dialogu 
i brak więzi z ojcem.

Mówisz o braku komunikacji, a jaki jest powód  
tego braku?
Głównym powodem rozłamu tej relacji jest śmierć matki, 
którą mój bohater obarcza ojca, ale też charakter tego 
ojca jest bardzo ciężki. Jest apodyktyczny, wsobny. Jedną 
z moich inspiracji w budowaniu tej postaci była scena 
z serialu The Crown, gdzie Małgorzata mówi do Królowej 
Elżbiety: Przy twojej doskonałości, przy twoim blasku, 
ja zawsze będę tą drugą, tą w cieniu. Myślę, że podobny 
dramat przeżywa mój bohater, potem dorastanie w cie-
niu tego ojca, który jest tak praworządny i tak dobry, taki 
we wszystkim perfekcyjny powoduje, że ten chłopak nie 
umie znaleźć przestrzeni dla siebie w tym domu, zwłasz-
cza, że ojciec o którym opowiadamy w serialu, praktycz-
nie w ogóle z nim nie rozmawia.

Czyli tak naprawdę sytuacja była zła, a śmierć matki, 
czyli trauma była takim katalizatorem, żeby to 
wszystko wypłynęło do góry? 
Od śmierci matki bardziej to wszystko się rozpoczęło, 
z tym ojcem było tak, że nie było jakichś wielkich kłótni, 
nie było wielkiej miłości, tak mi się wydaje, ale ta śmierć 

matki spowodowała totalny rozłam i zawalenie się świata 
tego młodego chłopaka oraz ogromny żal. To ta relacja 
będzie stanowiła oś naszego projektu. 

W ogóle w społeczeństwie ta relacja ojciec – syn jest 
strasznie toksyczna i jednocześnie wyjątkowo mało 
adresowana, takie mam wrażenie.
Tak. To ważne, że opowiedzieliśmy o tym, bo tego dotyczy 
ten serial, nie tylko pod względem komunikacji ojciec – 
syn, ale też w kontekście naszego kraju, w którym mamy 
bardzo słaby poziom komunikacji, rozmawiania i prowa-
dzenia dialogu. Myślę, że dialog w naszym kraju polega 
bardzo często na agresywnej retoryce opartej na przekrzy-
kiwaniu swojej racji. Warto przypominać sobie, różnymi 
sposobami, że bez względu na emocje istnieje druga droga. 
Droga oparta na rozmowie, w której dwie osoby się szanują. 

Czy masz wrażenie, że ten konflikt między ojcem 
a synem jest również w pewien sposób połączony 
z kryzysem męskości? Czyli takimi stereotypami, że 
mężczyzna nie może płakać, nie może pokazywać 
emocji, dlatego mężczyźni tak oddalają się od siebie. 
Nie myślałem w ogóle o tym w ten sposób, tam było tyle 
dramatów do udźwignięcia i tyle tych ciężkich sytuacji, że 
akurat tego koloru nie dawałem do tego serialu. Nie wiem 
czy nazwałbym to o czym mówisz, kryzysem męskości. 
Męskość przechodzi wielką reformację, to prawda, ale 
myślę, że jest to dobra zmiana, potrzebna w naszych cza-
sach i w ogóle potrzebna mężczyznom. Zwłaszcza w na-
szym kraju. Podróżując po świecie, zauważam, że trochę 
się odpuszcza już mężczyznom, a tutaj wciąż mamy jakąś 
manię nazywania jaki jest ten prawdziwy mężczyzna. Nie 
ma czegoś takiego jak prawdziwy mężczyzna. Po prostu 
jest mężczyzna. Nie ma też czegoś takiego jak prawdziwa 
kobieta, tylko jest kobieta i charaktery definiują jakimi 
oni są przedstawicielami płci, a nie to jak się ubiera albo 
co można, jak jest kodeks zachowań. 

Trzeba dawać przestrzeń do bycia sobą wszystkim 
i akceptować to kim kto jest.

To prawda, choć, np. u nas, się to nazywa tym złym 
genderyzmem, ale właśnie ta ideologia zajmuje się tym, 
aby oddzielić te maski, które nakładamy na siebie, czyli 
płeć biologiczną i płeć kulturową. Zdaje się, że właśnie 
ciężko jest taką esencjonalność człowieka znaleźć, bo 
masz tyle tych masek, np. maska mężczyzny, maska 
katolika, maska aktora, itd. Jak myślisz, jak można 
dojść do tej esencji, żeby uznać, że to jest ta prawdziwa? 

WA RTO PR Z Y POMI NAĆ SOBIE, RÓŻ N Y MI 
SPOSOBA MI, ŻE BEZ WZGLĘDU NA 
EMOCJE ISTN IEJE DRUGA DROGA. 

DROGA OPA RTA NA ROZMOW IE, 
W KTÓR EJ DW IE OSOBY SIĘ SZA N UJĄ. 
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Myślę, że jest to temat rzeka. ale jeżeli chodzi o  to 
jak wprowadzić zmiany to potrzebujemy reformacji 
naprawdę na wielu, wielu płaszczyznach jako naród. 
Sądzę, że zacząć powinniśmy od edukacji młodych 
ludzi. Nie jestem szczególnym zwolennikiem ogólno-
kształcenia. Wychowywania młodych pokoleń w tym 
samym tonie i  wszystkie w  ten sam sposób. Myślę, 
że świetnym przykładem, z którego moglibyśmy się 
uczyć jest takie demokratyczne nauczanie i naucza-
nie bardziej w amerykańskim modelu, gdzie dostrzega 
się potencjał w jednostce i pcha się ją w tę stronę, żeby 
ona miała chociaż ten punkt zaczepienia. Miała coś, 
w czym jest dobra. 

Odpowiedzi na Twoje pytanie padają z wielu stron. 
Są głosem wielu mądrych ludzi w tym wielkim sta-
dzie osobników homo sapiens. Szukający słuchający od-
najdują ich nauki. Jakby nie patrzeć, jesteśmy ssakami 
i chyba po prostu powinniśmy trochę zejść z tonu i spu-
ścić z siebie powietrze, przyznać się sami przed sobą, 
że jesteśmy po prostu ssakami na planecie Ziemia, bez 
względu na wiarę, bez względu na to, czy ktoś wierzy 
w istnienie duszy czy nie. Musimy przestać wierzyć, że 
jesteśmy kimś więcej niż jesteśmy i po prostu zacząć się 
zgłębiać i uczyć się sami siebie.

Może teraz zejdziemy na chwilę z wysokiego tonu, 
bardziej do twojego prywatnego. W jaki sposób Ty 
postrzegasz aktorstwo?
Aktorstwo jest dla mnie przede wszystkim przestrze-
nią do rozwoju, do studiowania człowieka Można po-
wiedzieć że fascynuję się naszym gatunkiem, lubię ob-
serwować psychologicznie, filozoficznie decyzje ludzi. 
Aktorstwo wzbudza we empatię, na współodczuwanie, 
wyrozumiałe traktowanie różnych ludzi. Bez względu na 
to czy  gram mordercę, czy gram chłopaka, który wcho-
dzi w romans z dziewczyną swojego ojca. Z perspektywy 
aktora wszystko co ludzkie jest do wytłumaczenia i zro-
zumienia. Taki rodzaj narracji daje mi przestrzeń w gło-
wie na próby rozumienia społeczeństwa i podejście do 
niego w sposób nieoceniający.  

MUSI M Y PR ZESTAĆ 
W IER Z YĆ, ŻE 
JESTEŚM Y K I MŚ 
W IĘCEJ N IŻ 
JESTEŚM Y I PO 
PROSTU ZACZĄĆ SIĘ 
ZGŁĘBI AĆ I UCZ YĆ 
SIĘ SA MI SIEBIE.
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ENGLISH 

FIGURA SERPENTINATA

Hello, Maciek.
Hello.

My name is Kuba. I haven’t seen your series 
yet but I’ve heard it’s great and you have 
a strange affair with an older woman.
Yes, that’s true.

Did you have fun? 
I did.

A dream come true. 
Do you mean the affair or the series? 

Let’s go one at a time.
A play in Och Theatre, a series on TVN, an af-
fair… it’s private. 

It’s quite an unusual series for the Polish 
reality, don't you think?
Absolutely, I think it’s unusual but important. 
From my character’s perspective, the series is 
more about a relationship between father and 
son than between a woman and a man. The 
key issue is rather a lack of contact, dialogue 
or bond with the father.

O Freudzie mówiono, że jest 
jednym z tych mistrzów podejrzeń, 
zainteresowanym podglądaniem pod 
skórę emocjonalną i patrzeniem jak tam 
jest, z czego to wynika. 
Ja mam taki mesjanistyczny ton, wybacz. 
Dużo myślę społecznie i w jakiś pokrętny 
sposób dostrzegam w aktorstwie potencjał 
do tłumaczenia i inspirowania ludzi w spra-
wach dotyczących skomplikowanych sytu-
acji życiowych. 

Zobaczymy jak widzowie przyjmą rolę 
Piotrka. Staram się, żeby wszystkie postaci 
które buduję, były gdzieś blisko widza, żeby 
widz współodczuwał z nimi, żeby  przyklejały 
się do tych ekranów i pukając zza nich i mówi-
ły: Wszystko jest ok, można sobie z tym radzić. 

A jak oceniłeś poprzez swoją wrażliwość 
tę historię serialową? Jak to na ciebie 
oddziaływało? 
Wiesz co, jest to ewidentnie ogromny dra-
mat i bardzo zawiła sytuacja, ja to nazywa-
łem cały czas figura serpentinata.

Będziemy się uczyć komunikować.
Tak. 

Dzięki bardzo za rozmowę.
Dzięki.  

DOSTR ZEGA M 
W A KTOR ST W I E 
POTENCJA Ł DO 
TŁU M ACZEN I A 
I  I NSPI ROWA N I A 
LU DZI W SPR AWACH 
DOT YCZĄC YCH 
SKOM PLI KOWA N YCH 
SY TUACJ I 
Ż YCIOW YCH. 

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL

MATERIAŁ ZREALIZOWANY 
we współpracy z TVN 
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W E SHOU LD 
R EM EM BER, I N M A N Y 
DI FFER EN T WAYS, 
TH AT R EGA R DLE S S 
OF OU R FEELI NGS, 
TH ER E IS A LWAYS 
A NOTH ER WAY. 
A DI A L OGU E BA SED 
ON M U TUA L R E SPECT.

F I G U R A  S E R P E N T I N A T A

You mean a lack of communication; what’s the  
reason for it?
The main reason the relationship breaks down is the 
death of the mother, for which my character blames 
his father, but also the fact that the father is hard to get 
along. He’s overbearing, self-centred. One of my inspi-
rations in building this character was a scene from The 
Crown series in which Princess Margaret tells Queen 
Elizabeth: With your perfection, your shine, I’ll always 
be the other one, the one under your shadow. I think 
that my character goes through a similar tragedy, then 
growing up under the shadow of the father, who is so 
principled and good, so perfect, the boy can’t find space 
for himself in that house, especially that the father prac-
tically doesn’t talk to him.

So the situation was bad, and the death of his mother, 
a trauma, was a catalyst for the following events? 
When the mother died, it intensified; there weren’t many 
arguments, there wasn’t much love, or at least I think so, 
but the death of his mother made the world of that young 
boy split in half and tumble down and caused a deep sor-
row. This relationship will be the axle of our project. 

It seems to me that in general, in the society, this 
relationship between father and son is toxic and, at the 
same time, underrepresented.
Yes. It’s important that we raised that issue, because that’s 
what the series is about, not only in terms of father-son 
communication but also in the context of our country, 
where communication, conversation and dialogue are 
poor. I think that dialogue in our country very often 
comes down to aggressive rhetoric based on outshouting 
our interlocutors. We should remember, in many differ-
ent ways, that regardless of our feelings, there is always 
another way. A dialogue based on mutual respect.

Don’t you think that this conflict between father and 
son is also related to a masculinity crisis? I mean 
stereotypes, such as that man can’t cry, can’t show 
emotions; that’s why men are so distant. 
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ple. I’m not a big fan of general education. 
Raising young generations in the same 
vein and the same manner. I think that 
a great example to follow is democratic 
teaching and the American model, where 
you see the potential of an individual and 
take them in that direction so that they 
have a  starting point. Something to be 
good at. 

Answers to your questions come 
from various sources. They're the voice 
of wise people in our large herd of homo 
sapiens. Those who search find their 
teachings. After all, we’re mammals and 
we should dial it down a bit, admit we’re 
just mammals on the Planet Earth, re-
gardless of our faith, whether we believe 
in the existence of the soul or not. We 
need to stop believing we are more than 
we really are and just start to discover 
ourselves.

Perhaps we may focus on your private 
opinions now. How do you see acting?
To me, acting is primarily a space for de-
velopment and exploration. I  could say 
I’m fascinated with our species; I like to 
observe the psychological and philosoph-
ical decisions of people. Acting inspires 
empathy, compassion and understand-
ing towards other people. Regardless of 
whom I  play, a  murderer or a  boy who 
has an affair with his father’s girlfriend. 
From the perspective of an actor, every-
thing human is natural and can be ex-
plained. Such a narration gives me room 
for trying to understand our society with-
out judging it.

Freud was said to be one of the masters of 
suspicion, interested in going under your 
emotional skin and exploring what’s there, 
what it comes from. 

F I G U R A  S E R P E N T I N A T A

We need to give people some space and accept  
who they are.

That’s true, although it’s called bad genderism in 
Poland. This ideology, however, aims at making 
a distinction between the masks we wear, namely 
our biological sex and cultural gender. It seems we 
wear so many different masks, e.g. a mask of a man, 
a Catholic, an actor etc., that it’s difficult to find the 
essence of a person. How do you think we can reach 
that essence to say it’s the real one? 
I think it’s a very broad subject, but as regards chang-
es, we need reformation on many levels as a nation. 
I believe we should begin with educating young peo-

Forgive my messianic tone. I think socially a lot 
and in some twisted way, I see the potential in 
acting for explaining and inspiring people in 
matters related to complicated life situations. 

Let’s see how the role of Piotrek will be re-
ceived. I try to build all my characters close to 
the recipient so that he or she could empathise 
with them, while they would tap on the screen 
and say, It’s fine, you can handle that.

How did you see that story in the series? 
How did it affect you? 
You know, it’s truly a great tragedy and 
a very complicated situation. I called it fig-
ura serpentinata.

We’ll try to learn to communicate better.
Yes. 

Thank you for the interview.
Thanks.  

I’ve never thought about it that way; there were so 
many burdens to bear and so many difficult situations 
that I didn’t add this colour in the series. I don’t know if 
I would call it a masculinity crisis. Masculinity is under-
going a dramatic transformation, that’s true, but I think 
it’s a change for the better, needed in our times and 
needed by men. Especially in our country. When I travel 
around the world, I observe that in other countries, men 
are no longer under such pressure, while here, we’re still 
obsessed with defining the notion of ‘a real man’. There 
is no such thing as a real man. There is just a man. There 
is no such thing as a real woman either; there is just 
a woman. Our personality defines who we are, not our 
clothes or the code of behaviour. 
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Muzyk, wokalista, autor tekstów, 
kompozytor i powieściopisarz. 
Lider zespołu Organek, z którym
nagrał dwa albumy: Głupi (2014) 
i Czarna Madonna (2016).

ciekliśmy. Daleko, na sam koniec 
Polski. Skoro już można, to nie ma na 
co czekać. Cztery ściany, własne po-

dwórko i droga do sklepu to znacznie za mało, 
żeby nie zwariować. Znana nadmorska miej-
scowość, pogoda w kratkę i częściowy rygor 
sanitarny, czyli ryba z frytkami tylko na wy-
nos. Znam takie miejsca, bo z nich się wzią-
łem, z nich cały jestem i przed nimi całe ży-
cie uciekałem mamrocząc za każdym razem 
Bursę pod nosem. Kto był w weekend nam 
morzem albo w górach, ten wie. Disko polo, 
pompowane smoki, smażona kiełbasa, ciepłe 
piwo i zarzygane chodniki w niedzielę nad 
ranem, żeby wspomnieć jeszcze Kazika. Do 
tego chroniczny brak sojowego latte, sushi 
oraz trudności w utrzymaniu diety bogato-
resztkowej i zrywający się internet. Czyli jak 
żyć? Ano da się i to całkiem dobrze. Trzeba 
tylko poczekać do poniedziałku i świat sta-
je się lepszy. Nieznośnie hałaśliwe deptaki 
pustoszeją do zera, plaża do pełnej dyspozy-
cji, nikomu nie przeszkadza spuszczony ze 
smyczy pies, a zamiast bluzgów i głośnych 
rozmów przez komórkę o tym gdzie taniej, 
szum lasu lub morza do wyboru. Ogólny brak 
kolejek, chamstwa i walających się tu i ówdzie 
śmieci oraz pijanych w sztok weekendersów. 
Cisza. I bardzo serdeczni ludzie, na których 
ci miastowi nie robią większego wrażenia, ani 

U

swoimi drogimi samochodami, ani pytaniem 
o dodatkową pierzynkę dla suni. Tu się żyje 
swoim rytmem, z dnia na dzień, od niedzieli 
do niedzieli. Od przypływu do przypływu – 
ludzi, polityki, mód konsumpcyjnych, glo-
balizacji, codziennych walk o niepodległość 
i zbędnej cywilizacji. W poniedziałek zupeł-
nie zapomniałem o tym, że wali się świat.  

ENGLISH

THE DISCREET APPEAL OF THE 
PROVINCES

We got away. Far away, to the ends of Poland. 
It is permitted to travel, so there is no point in 
waiting. Four walls, your own yard and a path 
to a local shop are not enough to keep you sane. 
A popular seaside town, the fickle weather 
and sanitary rigour, that is take-away fish and 
chips. I know such places; I come from them, 
I am all them and I have been running from 
them all my life, mumbling Bursa under my 
breath every time. Everyone who has been in 
the seaside or the mountains at the weekend 
knows what I mean. Disco polo, inflatable drag-
ons, fried sausages, warm beer and pavements 
covered in puke on a Sunday morning, to re-
member Kazik. On top of that, a permanent 
lack of soya latte, sushi, difficulties in sticking 
to a high-fibre diet, and the Internet constantly 
dropping out. How to live? It is possible and it 
is not so bad after all. You just have to wait until 
Monday, and the world becomes a better place. 
The awful noise of the promenade abates, the 
beach is at your disposal, no one is bothered by 
a dog running loose, and instead of insults and 
loud conversations on the phone about cheap 
stuff, you have the hum of the forest or the sea 
to choose from. No queues, boorishness, rub-
bish here and there and tanked weekenders. 
Silence. And friendly people, unimpressed 
by those city dwellers, their expensive cars or 
questions about an extra quilt for their doggy. 
Here, life has its rhythm, day by day, from 
Sunday to Sunday. From tide to tide – people, 
politics, consumerism, globalisation, daily 
fight for independence and unnecessary civi-
lisation. On Monday, I totally forgot the world 
was tumbling down.  

D Y S K R E T N Y  U R O K  P R O W I N C J I

W   P O N I E D Z I A Ł E K 
Z U P E Ł N I E 
Z A P O M N I A Ł E M  O   T Y M , 
Ż E  WA L I  S I Ę  Ś W I AT.
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zwoni telefon. To Andrzej, jest biznesmenem z Pol-
ski, który trudni się wynajmem mieszkań. Pół 
godziny później spotykamy się, aby obejrzeć pokój.

Okolica spokojna, park, tani sklep. Dla mnie, świeże-
go Londyńczyka wszystko jeszcze ładne, inne i ciekawe. 
Furtka, białe drzwi, dziura na listy, kawałek trawy, wcho-
dzimy. To spokojna okolica - mówi, blisko do przystanku. 
Gdzie pracujesz? Fotografuję - dziwnie spojrzał.

Wchodzimy. Sień, dziwny zapach, mnóstwo butów na 
podłodze. Ładniej było na zewnątrz, źle się tutaj czuję. Ten 
pokój zwalnia się pojutrze, możesz go mieć. A ten? Tutaj 
mieszka paru chłopaków, otwieram drzwi.

Angielski wysłużony i skąpany w piwie dywan, rząd 
chłopów siedzących obok siebie opartych o ścianę, wy-
gięte materace, mebli brak, kanapki z Tesco. Zmęczone 
spojrzenia patrzą na mnie. Dłonie trzymające puszki piwa 
są opuchnięte. Pracownicy sektora budowlanego. W kiblu 
spotykam tylko pająka.

Do kiedy dasz znać? - pyta. Kolejny chętny będzie za 
pół godziny, muszę wiedzieć czy ci rezerwować ten pokój.

I tak każdego dnia, zmieniają się tylko twarze i ilość 
cuchnącego piwa na podłodze. Polscy biznesmeni podob-
ni, te same ubrania, ten sam styl rozmowy i zapewnienia, 
że blisko na przystanek.

Trafiam w końcu na czysty dywan. Dziewięciu lokato-
rów, każdy z innej części Polski, każdy z inną historią, zwy-
czaj trudną. Pieniądze, długi i kobiety. Przegrani z tych pól 
bitewnych lądowali w strefie numer sześć, największego 
miasta The Great Britain.

Zaliczka plus funty za pierwszy tydzień i portfel już 
chudszy. Brak pościeli i poduszki.

Życie to niespodzianka, domowe ciepło to wspomnie-
nie, które boli kiedy kładę się spać.

Łapię robotę, pierwszą lepszą, taką na początek, a po-
tem zmienię na coś lepszego w lepszej dzielnicy.

5:15, pobudka. Bilet do strefy trzy.
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PR Z E GR A N I  Z   T YC H  P ÓL 
B I T EW N YC H  L Ą D OWA L I 

W   S T R E F I E  N U M E R  S Z E Ś Ć , 
N A J W I Ę K S Z E G O  M I A S TA 

T H E  GR E AT  B R I TA I N.
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Tam jest spotkanie o 6 rano. Okolica jak 
z filmu gangsterskiego. Dźwięki miasta, 
klaksony samochodów, wysokie budynki, 
wąskie uliczki, z których wylatuje para. Tłu-
my ludzi pędzą z kubkami kawy „take away“, 
taki rześki poranek. Wchodzę w jedną z uli-
czek. Zbierają się chłopaki, są trzy vany. 
Oglądam się jeszcze za ludźmi, którzy biegną 
z kawą w garniturach.

Pojawia się więcej facetów. Nikt kawy 
nie pije, mają za to spojrzenia wyzute z emo-
cji. Trudno coś wyczytać z tych oczu. Czu-
ję stres, to nie moje środowisko. Sportowe 
buty, ubrania Everlast, GAP, jakby wszyscy 
trafili tego samego dnia na wyprzedaże tych 
samych marek.

Ej nowy! Od dziś jesteś Paczryk - chyba 
jakiś brygadzista do mnie woła.

Mamy na robocie pseudonimy i tym się 
tutaj posługujemy.

G E T  T H E  L O N D O N  L O O K

Jeździsz dziś z Siwym.
Nie chcę być Paczrykiem, kurwa.
Wskakuje na pakę wcześniej, jakaś łapa lą-

duje na moim barku.
Przejebane, nie daj się zajechać, Siwy bę-

dzie chciał cię przegonić.
Miękną mi nogi, ale nie pokazuję tego. Po 

drodze próbuję podpisać jakieś dokumenty, 
skaczę jednak po całym vanie. W środku tyl-
ko palety, foteli brak.

Po trzech tygodniach dostaniesz wypłatę, 
za pierwszy tydzień, a potem ci nadpłacimy 
jak zostaniesz na dłużej. Pasuje?

Co 15 minut wyskakuje z wozu dwójka lu-
dzi. Ja dojeżdżam do końca z moim partne-
rem od roboty.

Bierz torbę i gazety!
Torba zgina mnie w pół. Chłop się śmieje, 

zapalając papierosa. Przed nami bloki, wyso-
kie pewnie z milionem schodów.

OKOLICA JA K Z FILMU 
GA NGSTERSK IEGO. DŹ W IĘK I MI ASTA, 
K LA KSON Y SA MOCHODÓW, W YSOK IE 
BU DY N K I, WĄSK IE U LICZK I...



Wchodzimy w klatkę.
Nie obchodzi mnie to czy zaczynasz od 

dołu czy od góry, masz się spieszyć co bym za 
Ciebie nie musiał robić.

2 godziny później jestem w połowie drogi. 
Moje kolana zdziwione bardziej niż ja ilością 
schodów.

Najgorsze są skrzynki na listy umieszczo-
ne na dole drzwi.

Wtedy trzeba się schylać z cała torbą 
i wkładać. Gazeta nie może wystawać, ma 

wpaść do środka. Niektórzy potrafią zadzwo-
nić ze skargą odnośnie źle włożonej lub braku 
gazety. Wtedy kara finansowa, więc staram 
się wkładać ten papier jak należy.

Koszmarem są psy. Potrafią wpierdolić pa-
lec przez taką dziurę. Najstarsze bloki to także 
wszelka patologia. Baby z wałkami, cyckami 
na wierzchu i petami. Łatwo dostać wpierdol, 
wdać się w przepychankę. Ludzie nie lubią 
tych, co roznoszą ulotki. W takich miejscach 
brak zaufania jednego do drugiego.
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Przed końcem roboty, kiedy mam już 
ponad dwadzieścia kilometrów w  nogach, 
z  resztką gazet na plecach, Siwy podjeż-
dża swoim vanem, otwiera okno i  mówi 
– Paczryk, ale to trzeba szybciej zapierdalać!

Po robocie, jak jestem blisko, wpadam 
do strefy jeden, popatrzeć jak inni piją piwo 
w cenie godziny latania z gazetami. Wraca-
jąc po 17 widzę wagony pełne ludzi, dobrze 
ubranych, garnitury, krawaty, czytają ga-
zety, pełni życia mimo, że są po pracy.

Ten widok utrzymuje się jeszcze do 
dwójki.

W strefie numer trzy zostają jeszcze 
jakieś garnitury, ale np. z  dziurawymi 
lub źle dobranymi skarpetkami. Nie czy-
tają też gazet.

Dalej strefa cztery. To już siedzący jak ja 
i wpatrujący się w jeden punkt. Na ich twa-
rzach widzę zmęczenie i brak nadziei. Jak-
by pogodzeni z losem, że już zawsze o tej 
porze, tym samym pociągiem, wymęczeni 
będą musieli wracać do swoich domów.

Jadę dalej, obserwuję w piątce lub szó-
stce jeszcze twarze nowych. Z nadziejami. 
Dużo się rozglądają, szukają znajomości. 
Każdy z nadzieją na zarobek i lepsze życie. 
Wszyscy są gotowi poświęcić wiele dla mia-
sta. Z początku jest wiele sił, potem Lon-
dyn zaciska pasa. Trudniej o marzenia.

Pracujesz, a miasto wysysa cię. Ci, któ-
rzy nie ruszą szybko do jedynki, utoną 
gdzieś niżej. Na ich miejsce przyjdą nowi 
marzyciele. Mało który z nich wysiądzie 
w jedynce i zostanie.  

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL
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GET THE LONDON LOOK

London, zone sixth

The phone rings. It is Andrzej, a Polish businessman 
renting out flats. We meet half an hour later to see 
the room.

A quiet neighbourhood, a park, a cheap shop. For 
me, a newcomer in London, everything is nice, differ-
ent, and exciting. A gate, a white door, a mailbox hole, 
a small lawn, we go in. ‘It’s a quiet neighbourhood,’ he 
says. ‘Near the stop. What do you do?’ ‘I’m a photogra-
pher,’ I say. He seems surprised.

We go in. The hall, a strange smell, lots of shoes on 
the floor. It looked better outside; I feel bad in here. 
‘The room will be free the day after tomorrow, you can 
have it.’ ‘What about this one?’ ‘A few guys live here.’ 
I open the door.

A worn-out English carpet smelling of beer, a group 
of guys sitting in line against the wall, misshapen mat-
tresses, no furniture, sandwiches from Tesco. They 
look at me with their weary eyes. Their hands, holding 
beer cans, are swollen. Blue-collar workers. I see a spi-
der in the loo.

‘When will you let me know?’ he asks. ‘I have anoth-
er client in half an hour, I need to know if you want me 
to keep it for you.’

As the days go by, what changes is the amount of 
stinky beer on the floor and faces of people around me. 
Polish businessmen are all alike, with the same clothes, 
speaking style and assurances it is near the stop.

Finally, I find a place with a clean carpet. Nine 
tenants, each of them from a different part of Poland, 
each with a  different story, usually a  difficult one. 
Money, debts and women. The defeated from those 
battlefields ended up in zone six of the largest city of 
Great Britain.

An advance payment plus some pounds for the 
first week, and the wallet gets thinner. No bedding 
or pillows.

Life is full of surprises, the warmth of home is only 
a memory, which hurts when I go to bed.

I get a job, any old job, for a start; I will find some-
thing better in a better neighbourhood later.

5:15, the wake-up call. A ticket to zone three. 
The meeting is at 6 o’clock. A gangster-like neigh-

bourhood. The sounds of the city, horns, tall buildings, 
narrow streets with steam. Crowds of people in a hur-
ry, carrying ‘take away’ coffee, a brisk morning. I turn 
into one of the streets. Some guys are coming; three 
vans are already here. I take one more glance at the 
people in suits, rushing somewhere with their coffee.

More and more guys are coming. Nobody is drink-
ing coffee; their eyes are devoid of any emotion. They 
are hard to read. I feel stressed; it is not my scene. 
Sports shoes, Everlast and GAP clothes, as if they all 
bought them at the same sales.

‘Hey, the new guy! From now on, you’re Paczryk,’ 
some foreman shouts. 

‘We all use pseudonyms here.
You’ll be working with Siwy today.’

I do not want to be a bloody Paczryk.
I hop in the back earlier; someone pats me on the 

shoulder.
‘You’re fucked, don’t give in, Siwy will try to get rid of you.’
My knees are weak, but I do not show it. On the way, 

I try to sign some documents but I am jolting up and 
down on the van. There are only pallets here, no seats.

‘You’ll get paid after three weeks, for the first weak, 
then we’ll pay you if you stay longer. So, are you okay 
with that?’

Every 15 minutes, two people get out of the car. Me 
and my workmate get to the final stop.

‘Take the bag and papers!’
I bent double under the weight of the bag. He laughs, 

lighting a cigarette. In front of us, there are large blocks 
of flats with millions of stairs.

We get into one of them. 
‘I don’t care if you go top down or bottom up. Just 

hurry up, so I don’t have to do your part.’
Two hours later, I’m halfway there. My knees are 

surprised with the number of stairs more than me.
Mailboxes on the bottom of the door are the worst.
You have to bend down with the bag and put a pa-

per in. The paper cannot stick out; it has to go in. Some 
people can make a complaint about wrongly delivered 
paper or no paper. Then, you face a financial penalty, 
so I try to put the paper as it should be. 

Dogs are horrible. They can bite your finger off 
through that hole. The oldest blocks are inhabited by 
the worst crowd. Women with rolling pins and fags, with 
their tits out. It is easy to get your ass kicked, get into 
a scuffle. People hate leaflet guys. They do not trust one 
another in such places.

After over twenty kilometres, when I am standing 
with the rest of the papers on my back, Siwy pulls up, 
opens the window and says, ‘Paczryk, but you have to 
move your ass faster!’

After work, when I am nearby, I visit zone one to 
look at other people drinking beer that costs my hourly 
rate. On my way home, after 5 pm, I can see carriages 
full of people wearing nice clothes, suits, ties, reading 
papers, full of life even though they have just finished 
their work.

They are there up to zone two. 
In zone three, there are still some people in suits 

but, for example, with ill-matched socks or socks with 
holes. They do not read papers. 

Next, zone four. These are people like me, sitting and 
staring at a single point. In their eyes, I can see weari-
ness and hopelessness. They seem resigned to their fate 
that they will have to take the same train home for the 
rest of their life.

I ride along, watching new faces in zone five or six. 
Full of hope. They look around, want to make some 
new friends. They all hope for money and a better life. 
They are ready to sacrifice a lot for this city. In the be-
ginning, you feel strong and motivated. Then, London 
does a little belt-tightening. It gets harder to dream. 

You work, and the city sucks you dry. Those who will 
not get to zone one fast will sink. But new dreamers will 
take their place. Few of them will get out in zone one 
and stay there.  

G E T  T H E  L O N D O N  L O O K
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JAK PISAĆ O ŻYCIU W SPOŁECZEŃSTWIE ŚMIERCI?

STRACH
przypowieść o miałkości

TEKST Jakub Wejskszner  ZDJĘCIE Pexels.com

tarać się można, powiedziałby ktoś, ktoś inny, 
że nic sensu nie ma. Ja bym powiedział, że moż-
na walczyć o prawdę, ale rzadko kiedy dojdzie 

się do powszechnej świadomości społecznej, bo praw-
da jest skomplikowana, a strach jest prosty.

Strach zresztą jest bliski naszemu sercu. Dzięki nie-
mu, gdy jeszcze w odległych czasach nie byliśmy aż tak 
erectus, strach pozwalał nam przeżyć. Nadgorliwe uni-
kanie zagrożeń to coś naturalnego w świecie zwierzę-
cym. Gdy pozwalasz sobie na nonszalancję – umierasz.

Zbudowaliśmy więc cy wilizację, kontynuował 
w kierunku jakieś większej pointy autor, domy całe 
ze szkła armie, lekarzy, prawników, nauczycieli, by 
stworzyć ochronną osłonkę przed wszelkim złem 
świata naturalnego, w  tym konkretnym znaczeniu – 
innego niż my. Ujarzmiliśmy przyrodę i zwierzęta. Za-
tańczyliśmy na grobie matki natury, wykorzystując ją 
jak zwykłą ściółkę. 

Strach jednak pozostał w nas, jak szczątkowe czę-
ści innych zapomnianych organów, męskich sutków 
czy kości ogonowej. Strach, który ujawnia się w mo-
mencie nawet nie realnego, ale potencjalnego za-
grożenia. Strach, który utwardza nas w miejscu, nie 
pozwalając się ruszyć, podobnie jak jeleń w obliczu re-
flektorów, tak my w obliczu niepozytywnej informacji 
stoimy i patrzymy, nie mogąc poruszyć umysłem, by 
przetłumaczyć sobie skomplikowane zjawisko, które 
oto roztacza swe roztocza przed nami.

Ma to zastosowanie wszędzie zresztą, nie tylko 
w przypadku różnego rodzaju epidemii, ale też ko-
neksji rodzinnych, strachu przed samotnością, któ-
ry wikła nas w długie relacji, z których nie możemy 
się obudzić, strach przed odrzuceniem, który zmusza 
nas do okłamywania samych siebie i utwardzenia się 
na oznaczonej pozycji pt. Lepiej się nie wychylać, gdy 
plują mi w twarz.

Ostatecznie – strach nas konserwuje, przez co wo-
limy zostawić wszystko tak, jak jest. Bo choć złe, nowe 
może być gorsze. Komfort starego pozwala na piękny 
taniec z miałkością. A miałkość, podobnie jak śmierć, 
nigdy się nie zmienia. I przechodzi na kolejne pokolenie. 

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL

WIĘCEJ FELIETONÓW 
znajdziesz na www.anywhere.pl

Jego główną aspiracją w życiu jest 
zostanie publikowanym autorem 
lub przetłumaczenie sobie, że 
społeczeństwo nie było gotowe. 
Redaktor prowadzący Anywhere.pl.
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THE FEAR – THE PARABLE  
OF SHALLOWNESS

How to write about life in the society of death?

One can try, some would say; others would say, there is 
no point. I would say that we can fight for truth but we 
can rarely reach common social awareness, because 
the truth is complicated and fear is simple.

Besides, fear is close to our hearts. In distant times, 
when we were not so erectus, fear helped us survive. 
The overzealous avoidance of danger is natural in the 
animal world. When you allow yourself nonchalance – 
you die.

Therefore, we built a civilisation, the author carried 
on towards a greater message, glass houses, armies, 
doctors, lawyers, teachers, to create a protective shield 
against all the evil of the natural world – meaning other 
than us. We tamed nature and animals. We danced on 
Mother Nature’s grave, using it as mere litter. 

Fear has remained inside us, just like vestigial piec-
es of other organs, men’s nipples or the tail bone. The 
fear which shows in a time of – not even real but poten-
tial – danger. The fear which holds us back, does not 
let us move, just like a deer facing the headlights, when 
faced with negative information, we also stand still and 
stare, unable to move our brain to explain a complicat-
ed phenomenon unfolding in front of us.

This is true not only for various kinds of epidem-
ics but also family connections, the fear of loneliness, 
which tangles us in long-term relationships that we 
cannot break, the fear of rejection, which makes us 
lie to ourselves and keep a low profile even if someone 
spits in our face.

In the end, fear preserves us, and we want to keep 
everything as it is. Even if it is bad, the new can be 
worse. The comfort of the old allows us to dance a beau-
tiful dance with shallowness. And shallowness, just 
like death, never changes. And is passed down on the 
next generation. 

O S TAT E C Z N I E 
–  S T R AC H  N A S 
KO N S E RW U J E , 
P R Z E Z  C O  WO L I M Y 
Z O S TAW I Ć  W S Z Y S T KO 
TA K ,  JA K  J E S T.  B O 
C H O Ć  Z Ł E ,  N OW E 
M O Ż E  B YĆ  G O R S Z E . 

S T R A C H  –  P R Z Y P O W I E Ś Ć  O  M I A Ł K O Ś C I



dańskie Centrum Informacji Turystycznej przy ul. 
Długi Targ 28/29 wznawiało działalność. Po ponad 
2 miesięcznej przerwie spowodowanej pandemią ko-

ronawirusa pracownicy ponownie służą informacją i radą 
wszystkim gościom już od 15 maja. Punkt czynny jest co-
dziennie od 9.00 do 17.00.

W  punkcie obowiązują zasady bezpieczeństwa. 
Pracownicy zostali wyposażeni w odpowiednie środki 
ochrony, natomiast goście będą musieli dezynfekować 
ręce tuż po wejściu. Dodatkowo, liczba osób przebywa-
jących jednocześnie w punkcie zostanie ograniczona, 
a także zachowywany jest przepisowy odstęp pomiędzy 
wszystkimi obecnymi w GCiT. 

Oprócz informacji o Gdańsku i okolicach w punkcie bę-
dzie można dowiedzieć się jakie atrakcje są już otwarte i na 

CZAS PANDEMII POWOLI DOBIEGA KOŃCA, A TO OZNACZA WYTĘSKNIONY POWRÓT DO NORMALNOŚCI. JEDNA 
Z WYRAŹNYCH OZNAK TEGO POWROTU TO GOTOWOŚĆ MIAST DO PRZYJĘCIA TURYSTÓW. W GDAŃSKU SWOJE PODWOJE 
OTWIERAJĄ MUZEA, GALERIE I INNE INSTYTUCJE. PODOBNIE JEST Z HOTELAMI I RESTAURACJAMI ORAZ PUNKTAMI 
INFORMACJI TURYSTYCZNEJ. TAKŻE DLA TYCH, KTÓRZY JESZCZE NIE MOGĄ NAS ODWIEDZIĆ PRZYGOTOWALIŚMY 
COŚ SPECJALNEGO – TELEWIZJĘ VISIT GDANSK ORAZ WYJĄTKOWY WIRTUALNY SPACER PO GDAŃSKU.

TEKST I ZDJĘCIA Mat. Prasowe 

jakich zasadach funkcjonują. Prowadzona jest też sprzedaż 
materiałów turystycznych oraz pamiątek z Gdańska. 

KANAŁ TURYSTYCZNY VISIT 
GDANSK TV
Właśnie wystartował nowy, internetowy kanał turystycz-
ny Visit Gdansk TV. To odpowiedź Gdańskiej Organizacji 
Turystycznej na kryzys koronawirusowy oraz sposób na 
prezentowanie najważniejszych informacji turystycznych 
o Gdańsku i regionie

Cel nowego kanału jest prosty: docieranie do odbior-
ców z pozytywnym przekazem i informacjami na temat 
turystyki w Gdańsku i na Pomorzu. Wszystko w lekkiej, 
zabawnej i pełnej dystansu formie. Nie zabraknie aneg-
dot, żartów i solidnych informacji z pierwszej ręki. Będą 
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GDA ŃSK ZA PR A SZA NA W IRTUA LN Y SPACER 
I NOWĄ TELEW IZJĘ V ISITGDA NSK

też opisywane bieżąca kondycja branży oraz 
akcje podejmowane i prowadzone przez GOT. 

Dla kogo jest Visit Gdansk TV? Otóż dla 
każdego w wieku od 1 do 120 lat kto interesuje 
się turystyką i ma poczucie humoru!

Nowy kanał jest skierowany do trzech głów-
nych grup:
• do mieszkańców Gdańska i regionu - aby na 
nowo odkryli ofertę turystyczną miasta,
• do gości i turystów - aby dowiedzieli się o cie-
kawych miejscach i atrakcjach, jakie atrakcje 
na nich czekają oraz o zapleczu turystycznym 
jakim dysponujemy,
• do branży turystycznej - czyli innymi słowy: 
współpraca się opłaca!

Najsilniejszą stroną programu są zdecydowa-
nie goście. W każdym odcinku prowadzący 
będą rozmawiać z autorytetami branży tury-
stycznej, z celebrytami oraz z lokalnymi fa-
chowcami. Dzięki temu program będzie praw-
dziwą skarbnicą wiedzy turystycznej. Gościem 
specjalnym pierwszego odcinka był niezwykle 
popularny i lubiany podróżnik kulinarny – 
Robert Makłowicz.

Nowe odcinki będą pojawiały się regular-
nie, a każdy będzie długości ok. 20-25 minut.

Co więcej, nowy kanał GOT przenosi do in-
ternetu (tymczasowo) spotkania "dzień dobry 
GOT", ale to nie wszystko! Na kanale nie za-
braknie inspiracji do działania charytatywnego 
oraz quizów z nagrodami.

WYBIERZ SIĘ NA SPACER! 
Można też wybrać się na wirtualny spacer 
tematyczny – „Perły Gdańskiego Gotyku 
Ceglanego”. Przewodnikiem jest znawczyni hi-
storii Grodu Neptuna - Katarzyna Czaykowska. 

Film jest pierwszą częścią z całej serii. na po-
czątek - gotyckie perły architektury Gdańska, 
a tych w mieście nie brakuje. W trakcie 25 mi-
nutowej wędrówki odwiedzimy najważniejsze 
i najpiękniejsze miejsca Gdańska i poznamy 
wiele fascynujących opowieści z przeszłości. 

Wszystko okraszone wspaniałymi zdjęciami 
zarówno naziemnymi, jak i z drona. Całość do-
stępna jest w 3 językach – polskim, angielskim 
oraz migowym. 
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BACK TO NORMAL. GDAŃSK INVITES 
TO A VIRTUAL WALK AND NEW TV 
CHANNEL VISITGDANSK

The pandemic is slowly coming to an end, which 
means we are going back to normal. One of the 
signs of this is the readiness of cities to open to 
tourists. Gdańsk museums, galleries and other 
institutions, as well as hotels, restaurants and 
information centres, are opening their doors to 
visitors. For those who cannot visit us yet, we 
have prepared something special – Visit Gdansk 
television and a virtual walk across Gdańsk.

Gdańsk Tourist Information Centre at 28/29, 
Długi Targ, reopened on 15 May. After an over 
twomonth break due to COVID-19 pandemic, 
its staff are ready to provide visitors with in-
formation and advice. The centre is open ev-
ery day, from 9 to 17.

There are certain safety rules all visitors 
must comply with. The staff have appropri-
ate protective equipment, while visitors must 
use hand sanitiser after entering the centre. 
Moreover, the number of people inside the 
centre is limited and the regulated distance 
between everyone present should be kept. 

The centre provides information about 
Gdańsk and its surroundings, as well as about 
currently open attractions and their opera-
tion, and sells tourist materials and souvenirs 
from Gdańsk. 

VISIT GDANSK TV TOURIST 
CHANNEL
A new online tourist channel Visit Gdansk 
TV has just been launched. The channel is 

a response of Gdańsk Tourist Organisation to 
COVID-19 crisis and a way to present key tour-
ist information about Gdańsk and the region.

Its goal is simple: to reach people, send 
a positive message and provide them with 
information on tourism in Gdańsk and 
Pomorskie. All in a light, funny and accessi-
ble form. There will be plenty of anecdotes, 
jokes and concrete first-hand information. 
We will also describe the current state of play 
in tourism and actions undertaken and car-
ried out by the centre. 

Who is Visit Gdansk TV for? The channel 
is for everyone aged 1–120, who is interested 
in tourism and has a sense of humour!

The new channel is dedicated to three major 
groups:
• the inhabitants of Gdańsk and the region – 
so that they could rediscover the tourist offer 
of the city;
• guests and tourists – so that they could 
find out more about interesting places in 
the region as well as tourist attractions and 
facilities;
• the tourist industry – in other words, coop-
eration pays off!

Our guests are definitely the strong suit of the 
show. In every episode, we will be talking with 
experts from the tourist industry, celebrities 
and local specialists. Thus, the show will be 
a vast repository of knowledge in the field of 
tourism. The special guest of the first episode 
will be a well-known and popular culinary 
traveller, Robert Makłowicz.

New episodes will come out regularly, 
and each of them will be about 20-25 min-
utes long.

Moreover, the new channel will broadcast 
(for the time being) the meetings held as part 
of ‘Good Morning, GOT’, but there is much 
more! The channel will also inspire charity 
work and hold quizzes with attractive prizes.

Check out YT Visit Gdansk. See you there.

LET’S GO FOR A WALK! 
You can also go for a virtual theme walk – 
‘The Pearls of Gdańsk Brick Gothic’. Our 
guide is an expert in the history of the City of 
Neptune, Katarzyna Czaykowska. 

The film is the first part of the series. At 
the beginning, we will focus on the Gothic ar-
chitectural pearls of Gdańsk, and there are 
plenty of them in the city. During a 25-min-
ute walk, we will visit the most important 
and beautiful spots in Gdańsk and hear 
plenty of fascinating stories from the past. 
All that with amazing photos taken from the 
ground and from a drone. The walk is avail-
able in three languages – Polish, English and 
sign language. 

P O W R Ó T  D O  N O R M A L N O Ś C I . . .
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początku świadomego życia cierpię na pew-
ną osobliwą przypadłość, a mianowicie re-
aguję alergicznie na wszelkie objawy osten-

tacji w każdym jej wymiarze. Najbardziej widoczne jest to 
w odniesieniu do relacji łączących mężczyzn z samocho-
dami, na które ich nie stać, a które często są niczym innym 
jak wyłącznie przedłużeniem ich własnego przyrodzenia. 
Reakcja uczuleniowa pojawia się również wtedy, gdy wi-
dzę ludzi obwieszonych firmowymi ciuchami od stóp do 
głów, koniecznie z ogromnymi nazwiskami projektantów 
i logotypami zdającymi się wyłazić poza kontury poszcze-
gólnych elementów odzieży. Podobnie rzecz ma się w sto-
sunku do osób wybitnie przeintelektualizowanych, które 
na przykład nie potrafią dobrać słów do poziomu rozmów-
cy czy sytuacji, w której się znalazły. Pamiętam zajęcia 
na studiach, gdy niektórzy tzw. praktycy biznesu (młode 
wilki tuż po awansie) w każdym zdaniu używali soczystej 
„korpomowy”, a więc słownictwa, które owszem, umożli-
wia dogadanie się ze znajomymi z pracy podczas brun-
chów na stołówkach, ale w nadmiarze wywołuje trudną do 
strawienia irytację. Pamiętam też wykładowców teorety-
ków, wyrzucających z siebie zdania-zaklęcia zrozumiałe 
wyłącznie dla nich samych. 

To nie tak, że wszystkie napotkane przez trzydzieści 
dwa lata swojego życia rozumy pożarłem w całości. Nie 
głoszę też żadnych tez jakoby rozum stał wyżej niż ciało, 
a dusza lewitowała kilka metrów ponad codziennymi i nie-
codziennymi przyjemnościami. Korzystam z życia, z moż-
liwości, kupuję, konsumuję, podróżuję, zarabiam, wydaję. 
Staram się jednak nie robić nic na pokaz. 

WIĘCEJ FELIETONÓW 
znajdziesz www.anywhere.plF E L I E T O N  /  C O L U M N
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Obserwując uważnie ludzi widzę, że mniej widowisko-
we życie, nawet gdy nas na nie stać, jest zjawiskiem coraz 
powszechniejszym. Samochód za pół miliona złotych nie 
robi już takiego wrażenia jak kiedyś, a niektóre marki mo-
dowe stały się wręcz synonimem obciachu. Cieszy mnie, 
że zdecydowanie częściej inwestujemy w siebie, w przeży-
cia, w wyjazdy, studia, warsztaty czy szkolenia niż w rze-
czy materialne. Stajemy się coraz bardziej entuzjastycz-
nymi wielbicielami życia. Jesteśmy w tym przeżywaniu 
czasem wręcz ostentacyjni, co w tym przypadku ani tro-
chę mnie nie mierzi.   

ENGLISH

OSTENTATION

For as long I can remember I have been suffering from 
an unusual affliction, namely I am allergic to any signs 
of ostentation in any form. This is the most evident in 
the way men treat cars they cannot afford, which are 
often nothing but an extension of their penis. The aller-
gic reaction also happens when I see people in design-
er clothes from head to toe, with large brand names 
and logos that seem to spill outside the given piece of 
clothing. It is the same with overintellectual people 
who cannot adapt their language to their interlocutor 
or the circumstances. I remember university lectures 
when the so-called ‘business practitioners’ (high-flyers 
right after a promotion), used juicy corporate speak in 
every sentence, which indeed makes it easier to com-
municate with your workmates during a brunch at the 
canteen but, when used in excess, causes nothing 
but irritation. I also remember lecturers-theoreticians 
speaking with sentences-spells which were understand-
able only to them. 

I do not mean that I got all the answers during the 
thirty-two years of my life. I do not say that the mind is 
above the body, and the soul levitates a few metres above 
usual and unusual pleasures. I enjoy my life and its op-
portunities, I buy, consume, travel, earn and spend. But 
I try not to do it for show. 

I observe people intently and I see that the less spec-
tacular life, even if we can afford more, is becoming more 
and more common. A car for half a million zlotys does not 
make such an impression as it did in the past, and some 
fashion brands have even become a synonym for embar-
rassment. I am glad that we invest more in ourselves, expe-
riences, travel, studies, workshops or training than in ma-
terial possessions. We are becoming enthusiastic lovers of 
life. And while we sometimes enjoy all this ostentatiously, 
it does not bother me at all.   

KRZYSZTOF 
KOCZOROWSKI
 
Od kilkunastu lat zajmuje się projektowaniem 
marki. Na swoim koncie ma ponad 150 nazw, 
które stworzył na potrzeby powstających firm, 
wprowadzanych na rynek produktów oraz usług. 
Opracował i wdrożył kilkadziesiąt strategii 
komunikacyjnych zarówno dla  międzynarodowych 
korporacji, jak i firm rodzinnych. Miłośnik dobrego 
jedzenia, kina oraz podróży.
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PAWEŁ 
NOWAK

Urodzony w 1983. Pisze. Scenariusze, sztuki, 
copy i dialogi do gier. Wyższe wykształcenie, 
ale bez przekonania. Pełen nadziei pesymista. 
Chciałby umrzeć w chwale albo katastrofie 
lotniczej. Półżyje i tworzy w Warszawie.

ostałem maila, w którym ktoś prosi mnie, żebym 
podzielił się swoimi rekomendacjami filmowymi 
i muzycznymi na czas lockdownu. I drugiego, 

w którym ktoś prosi, żeby się przedstawił, podał swój 
PESEL i adres. Sam się co prawda nie przedstawia i nie pod-
pisuje, ale w stopce jest napisane, że poważa mnie Poczta 
Polska, więc chyba wypełnię i odeślę. 

Co może pójść nie tak?
Natomiast jeśli chodzi o rekomendacje. Fakt, jestem oby-

watelem bardzo wrażliwym muzycznie. Jak mi coś wpadnie 
w ucho, to potrafi tak siedzieć tygodniami, aż mam ochotę 
włożyć sobie długopis w oko i trochę podłubać.

W  ten sposób poznawałem np. piosenki Patrycji 
Markowskiej i Zenona Martyniuka, ale słucham muzyki 
bardzo różnej. Ostatnio w głowie utknęły mi zwłaszcza dwa 
kawałki - „NOWHERE TO RUN” i „RESCUE ME”, których 
słucham na przemian i w kółko, to płacząc, to znowu się hi-
sterycznie śmiejąc.

Czasem pozwalam sobie na intelektualną zabawę i pod-
mieniam słówko, czy dwa w piosence na jakieś inne i cieszę 
się, jak zabawnie zmienia ona wtedy swoje znaczenie. Na 

D
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przykład kiedyś Paweł Kukiz był piosenkarzem i śpiewał 
z zespołem z gruczołem mlekowym w nazwie taką piosenkę 
o żandarmerii wojskowej poszukującej uchylającego się od 
służby wojskowej młodego obywatela i teraz, po mojej zmia-
nie w głowie leci mi jak:

„Chodzą listonosze koło mego domu. 
Długo nie pochodzą, bo ja tu nie mieszkam…”
Nie wiem dlaczego, ale dużo myślałem ostatnio 

o listonoszach.
Nawet sobie przypomniałem, że był kiedyś taki film 

z Kevinem Costnerem, który też Wam mogę polecić. Bardzo 
niedoceniony, a teraz okazuje się, że wyprzedził swój czas 
po prostu. Nazywał się „Wysłannik przyszłości” (oryg. „The 
Postman”; z ang. listonosz) i tłumaczenie to również dzi-
siaj nabrało dla mnie nowego znaczenia.

Film opowiada o post-apokaliptycznym świecie, w któ-
rym nadzieję na przywrócenie społecznego porządku daje 
ludziom doręczanie przesyłek pocztowych.

Na pewno polecam Wam też „Szczęki”.
Jest to amerykański dreszczowiec z wątkami przyrod-

niczymi, w którym lokalne władze, wbrew ostrzeżeniom, 
zwlekają z ogłoszeniem zagrożenia, żeby ratować miejsco-
wą gospodarkę i kolejne wybory.

Moja ulubiona scena to ta, w której rekin zżera gołą 
babę, ale ostatnio mam w pamięci jeszcze taką, w któ-
rej na zaludnionej plaży nikt się nie kąpie, bo ludzie 
boją się wejść do wody.

Niby wolno im się kąpać, ale już Szeryf z Burmistrzem 
trzymają jakoś dziwny dystans do wody. Burmistrz ratuje 
na szczęście całą sytuację i wysyła do kąpieli znajomą rodzi-
nę, żeby dali innym przykład, że w wodzie jest bezpiecznie. 

Jest to genialne posunięcie, bo rodzina nie jest zbyt 
mądra i się zgadza. Zakładam też, że mają już jakieś współ-
istniejące choroby, więc w razie czego raz, że strata nie-
wielka, a dwa burmistrz jest kryty, bo przecież jakby ich 
rekin nie zeżarł, to i tak na coś by w końcu zeszli.

Prawdziwy lider. 
Gdybym mógł, to bym na niego głosował, ale nieste-

ty, jak już wspominałem, nie mieszkam w miejscu swo-
jego zameldowania.

CZYLI REKOMENDACJE MUZYCZNO-FILMOWE

Albo „Kasyno” Martina Scorsese! To 
mogę śmiało zarekomendować.

Tak mi się ten film podobał, że raz na-
wet byłem w prawdziwym kasynie. Nic nie 
wygrałem, bo nic nie postawiłem, bo nawet 
przed pandemią nie miałem pieniędzy, ale 
co się napiłem darmowego drinka, to moje. 

Ale chętnie się jeszcze kiedyś wybiorę.
Wiem, że na pewno nie poszedłbym do 

kasyna z Szymonem Hołownią. 
Jest co prawda bezbłędny we wskazy-

waniu szulerów, ale ma taką wadę, że chce 
z nimi siadać do stolika i ciągle prosi, żeby go 
dofinansowywać.

Ciekawe czy Małgorzata Kidawa-Błońska 
była kiedyś w kasynie? Pewnie nie. Pewnie 
nie mogłaby się zdecydować, czy postawić 
na czerwone, czy na czarne…

Na pewno Władysław Kosiniak-Kamysz 
poszedłby ze mną. Ale wciąż nie jestem prze-
konany, czy to dobrze.

Natomiast nie wiem w  co gra Robert 
Biedroń, ale wygląda mi to na jakiegoś 
pasjansa.

Z  Bosakiem na pewno bym nie chciał 
iść nigdzie, nigdy. Za bardzo mi się kojarzy 
z „Kabaretem”, a za tym filmem nie przepa-
dam. Jest tam co prawda chłop przebrany 
za babę, jak w każdym innym kabarecie, ale 
piosenki już mnie tak bardzo nie bawią.

A poza tym? Normalnie. Nie ma dokąd uciec.
Ratunku.
Z poważaniem  

ENGLISH

SPOILT FOR CHOICE, OR MUSIC AND 
FILM RECOMMENDATIONS

I got an e-mail in which I was asked to share 
my film and music recommendations for 
the time of lockdown. And another one in 

T R U D N A  S Z T U K A  W Y B O R Ó W . . .

which I was asked to introduce myself, give 
my PESEL number and address. The send-
er did not introduce themselves or sign 
the email, but it says in the footer that the 
Polish Post is sending its regards, so I think 
I should fill it in and send it back. 

What can go wrong?
Anyway, let us focus on the recommen-

dations. It is true I am a musically impres-
sionable person. When I hear a catchy tune, 
it stays in my head for weeks and makes me 
want to put a pen in the eye and poke there 
a little.

That is how I got to know, for example, 
songs of Patrycja Markowska and Zenon 
Martyniuk, but I  listen to various kinds 
of music. Recently, I have had two songs 
in my head – ‘NOWHERE TO RUN’ and 
‘RESCUE ME’ – which I listen to on repeat, 
crying or laughing hysterically.

From time to time, I  indulge in an in-
tellectual game and swap a word or two in 
a song and laugh at its new meaning. For ex-
ample, once, Paweł Kukiz was a singer and 
would sing with a band with a mammary 
gland in its name a song about the military 
police searching for a young citizen evad-
ing military service and now, I  can hear 
him singing,

Postmen are walking around my house. 
They won’t be long, because I don’t 

live here…
I do not know why but recently, I have 

been thinking about postmen a lot.
I even thought about a film starring Kevin 

Costner, which I can recommend, too. A very 
underestimated film, in many ways ahead of 
its times. It was entitled The Postman.

The film tells a story about a post-apoc-
alyptic world, in which delivering parcels 
gave people hope for restoring social order.

For certain, I can also recommend Jaws.
It is an American thriller with nature 

plots, in which local authorities – despite 
warnings – delay declaring the state of 
emergency to save the local economy and 
the next election.

My favourite scene is where a shark eats 
a naked woman alive but I also remember 
the one about a crowded beach where no-
body is swimming because people are afraid 
to go into the water.

Swimming is allowed, but, oddly enough, 
the Sheriff and the Mayor stay away from 
the water. Luckily, the Mayor saves the 
day and tells one of the families to set an 
example and show the others that the wa-
ter is safe. 

It is a masterful move as the family is 
not very bright and agrees. I also assume 
they have some underlying conditions, so 
in any case, firstly, it is no great loss, and 
secondly, the Mayor is covered, because 
had the shark not eaten them, they would 
have died of something anyway.

A real leader. 
I would vote for him if I could, but unfor-

tunately, as I have already mentioned, I do 
not live in my place of registered residence.

Or Martin Scorsese’s Casino. I can defi-
nitely recommend that.

I liked the film so much that I even went 
to a casino once. I did not win anything be-
cause I did not bet – I did not have money 
already before the pandemic – but at least 
I had a free drink. 

But I would really love to go there once 
again one day.

I know that I definitely would not go to 
a casino with Szymon Hołownia. 

Admittedly, he is great at spotting 
cheats but he has one flaw – he wants to sit 
with them at the table and asks for dona-
tions all the time.

I am wondering if Małgorzata Kidawa-
Błońska has ever been to a casino? Probably 
not. She probably could not decide whether 
to bet on the red or the black…

Władysław Kosiniak-Kamysz would sure-
ly go with me. But I am still not sure if this is 
for the good.

I do not know what Robert Biedroń plays 
but it looks like some kind of patience.

I would not go with Bosak anywhere, 
never. He reminds me of Cabaret too much, 
and I am not very fond of that film. There is 
a guy dressed up like a woman, like in any 
other cabaret, but I do not find the songs 
very funny.

What else? Nothing special. There is no-
where to run.

Help.
Yours sincerely.  

WIĘCEJ FELIETONÓW 
znajdziesz na www.anywhere.pl

FILM OPOW I A DA  
O POST-A POK A LIP TYCZ N Y M 
ŚW IECIE, W KTÓRY M 
NA DZIEJĘ NA 
PR Z Y W RÓCEN IE 
SPOŁECZ N EGO POR ZĄ DKU 
DA JE LU DZIOM DOR ĘCZA N IE 
PR ZESY ŁEK POCZTOW YCH.
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TRUDNA SZTUKA 
WYBORÓW,
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ANDRZEJ
SARAMONOWICZ
Reżyser, scenarzysta, pisarz, dramaturg 
i dziennikarz. Autor największych polskich hitów 
komediowych w XXI w. (m.in. "Ciało", "Testosteron" i "Lejdis"). 
"Testosteron" - stale obecny w teatrach w kilkunastu 
krajach - jest również jedną z najpopularniejszych dziś 
polskich sztuk na świecie. W 2015 roku Saramonowicz 
wydał bestsellerową powieść „Chłopcy".
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MICHAŁ HELLER, „MORALNOŚĆ 
MYŚLENIA”, WYD. COPERNICUS 
CENTER PRESS,  
KRAKÓW 2020

Ksiądz profesor Michał Heller - teolog zajmu-
jący się filozofią, fizyką, matematyką i ko-
smologią - to bez wątpienia jeden z najwięk-
szych polskich myślicieli żyjących współcze-
śnie. W swojej niewielkiej objętościowo, ale 
pełnej ważnych treści książce „Moralność 
myślenia” przekonuje, że warto w życiu kie-
rować się rozumem. 

Pisze Heller: „Człowiek jest moralny, je-
żeli jest dobrym człowiekiem; myślenie jest 
moralne, jeżeli jest dobre, czyli zgodne z lo-

JEST ZŁEM

CZYTANIE WEDŁUG SARAMONOWICZA

GŁUPOTA 

giką lub – nieco szerzej – gdy jest racjonalne. 
Racjonalność stanowi moralność myślenia”. 
Utrzymuje również, że nie ma innej moralno-
ści poza moralnością myślenia, każde dobro 
i każde zło rodzi się z myśli, a świat - czyli zbiór 
wymiarów matematycznych i fizycznych - 
jest moralnie neutralny i dopiero myśl czło-
wieka nasyca go dobrem i złem. 

Nie znaczy to jednak, że świat staje się 
przez to dobry lub zły. Dobre i złe są wyłącznie 
ludzkie czyny, które - należąc do świata – prze-
nikają go wartościami. W tym sensie czynem 
jest także myśl, która może być dobra lub zła, 
choć nie w tym infantylnym wymiarze, który 
wtłacza się Polakom na lekcjach religii (czyli 
jako regulaminu przyzwoitości i nieprzyzwo-
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itości). Ksiądz Michał Heller stawia sprawę jasno: dobrem 
myśli jest mądrość, a jej złem – głupota.   

Racjonalność to fundamentalna cechą rzeczywisto-
ści. Wszystko, co istnieje w świecie, podlega prawom logi-
ki, a to, co z nią sprzeczne, zostaje wyłączone z istnienia 
z powodu wewnętrznej sprzeczności. Wszystko – ksiądz 
Heller uśmiecha się kwaśno - z wyjątkiem ludzkich myśli. 
Gdyby wszechświat spróbował konstytuować się poza pra-
wami logiki, automatycznie by się rozpadł. Tymczasem 
głupota może się wcielać w czyn, a czyn taki nie zostaje 
natychmiast rozerwany wewnętrzną sprzecznością, lecz 
trwa i produkuje skutki, które głupotę utrwalają na Ziemi. 
„Nasza planeta zachowa swój kształt kuli, nawet gdyby 
wszyscy umówili się, że jest płaska” – mówi Heller, dodając 
ze swoistym humorem teologa i filozofa, iż głupotę można 
wręcz uznać za argument na rzecz istnienia duchowości, 
bo skoro człowiek jest w stanie zawieszać prawa logiki, to 
musi być czymś więcej niż jedynie materią. 

Ksiądz profesor nie pochwala jednak głupoty, wprost 
przeciwnie. Uważa ją za zło, które niszczy świat. Twierdzi, 
że największe ludzkie tragedie zaczynają się w momencie, 
w którym racje rozumu zostają zdławione przez „racje” 
serca. „Jednym z najsilniejszych ludzkich intelektualnych 
instynktów jest instynkt dążenia do całkowitej (by nie 
użyć słowa: absolutnej) pewności. Jest to instynkt tak sil-
ny, że często wolimy żyć w złudzeniu, że już taką pewność 
uzyskaliśmy, niż zdobyć się na odwagę, by uznać przegra-
ną” – zżyma się Heller i dodaje smutno: - „Niektórzy ludzie 
myślą, a inni tylko myślą, że myślą”. 

Nawet kwestie religijne są dla księdza Hellera prze-
strzenią racjonalności. Jego zdaniem doświadczenie 
Transcendencji, choć wykracza poza rozum, to jednak nie 
niszczy rozumu. I nie należy do sfery bezsensu (irracjonal-
ności), ale sensu przewyższającego ciągle nasze intelek-
tualne możliwości. Czyli nie jest absurdem, a jedynie nie 
odkrytą jeszcze tajemnicą.   

ENGLISH 

SARAMONOWICZ’S READING LIST:  
STUPIDITY IS EVIL

Reverend Professor Michał Heller, a theologian dealing 
with philosophy, physics, mathematics and cosmology, 
is undoubtedly one of the greatest contemporary Polish 
thinkers. In his short but pithy book ‘Moralność Myślenia’ 
[The Morality of Thinking], the author contends we should 
follow our head in life. 

Heller states that man is moral as long as he is a good 
man; thinking is moral as long as it is good, that is logical, 
or – more broadly – when it is rational. Rationality deter-
mines the morality of thinking. He also claims that there 
is no other morality than the morality of thinking; all good 
and evil come from thought, while the world – which is 
a set of mathematical and physical dimensions – is morally 
neutral, and only man’s thought fills it with good and evil. 

It does not mean, however, that it makes the world good 
or evil. Only man’s actions, which are a part of the world 
and fill it with values, can be good or evil. In this sense, an 
action is also every thought, which can be good or evil – but 
not in this infantile way Poles are taught during Religious 
Education (as rules of decency and indecency). Reverend 
Michał Heller makes it clear: the good of the thought is wis-
dom, while the evil – stupidity.

Rationality is a crucial element of reality. Everything 
around us is governed by the laws of logic, and everything 
against the logic is thereby ruled out of existence due to 
its inherent contradiction. Everything – Reverend Heller 
smiles wryly – except for man’s thoughts. If the universe 
tried to constitute itself outside the laws of logic, it would 
fall apart on the instant. Meanwhile, stupidity may be 
turned into action, and the action is not instantly torn 
apart by inherent contradiction but lasts and bears fruit, 
with which stupidity sets in on Earth. Heller says that the 
planet will keep its ball shape even if we all agree it is flat. 
In his own humorous and philosophical way, he adds that 
stupidity can even be regarded as an argument for the exis-
tence of spirituality, because if a man can flout the laws of 
logic, he must be something more than mere matter. 

The Reverend Professor does not approve of stupidity. 
On the contrary, he believes it is evil destroying the world. 
He states that the greatest tragedies begin when the head 
is silenced by the heart. Heller writes that one of man’s 
strongest intellectual instincts is his strive for complete 
(not to say, absolute) certainty. The instinct is so strong 
that we would rather live under the illusion we already 
have that certainty than find the courage to admit our de-
feat. He adds sadly that some people think, while others 
only think they think. 

Reverend Heller even embraces religious matters as 
rational. In his opinion, the experience of transcendence, 
despite being beyond our comprehension, does not de-
stroy the reason. Nor does it belong to the sphere of non-
sense (irrationality) but it is the sense beyond our intellec-
tual abilities. Therefore, it is not absurd but only a mystery 
not yet discovered.   

R AC JO N A L NO Ś Ć  T O  F U N DA M E N TA L N A 
C E C H Ą  R Z E C Z Y W I S T O Ś C I.  WS Z YS T KO,  C O 
I S T N I E J E  W   Ś W I E C I E ,  P ODL E G A  PR AWOM 
L O GI K I ,  A   T O,  C O  Z   N I Ą  S PR Z E C Z N E , 
Z O S TA J E  W Y Ł ĄC Z O N E  Z   I S T N I E N I A 
Z   P OWODU  W EW N Ę T R Z N E J  S PR Z E C Z N O Ś C I. 

G Ł U P O T A  J E S T  Z Ł E M
WIĘCEJ FELIETONÓW 

znajdziesz na www.anywhere.pl
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NIGDY NIE UWAŻAŁEM SIEBIE ZA 
MIŁOŚNIKA AUT TERENOWYCH. WRĘCZ 
PRZECIWNIE, SUV-Y, PICKU-UPY 
I CROSSOVERY DO MNIE NIE TRAFIAŁY. 
STĄD TEŻ WIADOMOŚĆ O TESTACH 
FORDA RANGERA RAPTORA 
PRZYJĄŁEM BARDZO SPOKOJNIE. 
PO TYGODNIU SPĘDZONYM Z TYM 
„MALEŃSTWEM” DOSZEDŁEM 
JEDNAK DO WNIOSKU, ŻE WCIĄŻ 
NIEWIELE WIEM O MOTORYZACJI 
I ŻE NIGDY ŻADNEGO AUTA NIE 
POWINIENEM SKREŚLAĆ.
TEKST I ZDJĘCIA Jan Wiewiór

4 1 – 4 1F O R D  R A N G E R  R A P T O R

FORD  
RANGER  
RAPTOR 
-  KU LTU R A LN Y 

MIĘŚN I A K W CI A SN Y M 

MIE ŚCIE [TE ST]



pierwszy rzut oka Ranger Raptor wygląda 
na auto mozolne, mało zwrotne i ogólnie 
niepasujące dla mieszczucha takiego, ja-

kim jestem ja. Pozory mylą. Po wspięciu się (dosłownie, 
ponieważ żeby wejść do kabiny trzeba wpierw wejść na 
wysoko zawieszony próg) na fotel, uderzyła mnie pozycja 
za kierownicą. Jak zapewne możecie się domyślić, siedzi 
się bardzo wysoko. Wyżej, niż w autach typu SUV i jesz-
cze wyżej, niż w klasycznych europejskich pick-upach. 
Musicie wiedzieć, że Ranger Raptor to jeden z najbardziej 
amerykańskich aut, jakie jeżdżą po naszych drogach. 
Amerykańskich, czyli dużych i masywnych.

Nie zastanawiając się długo ruszyłem, wciąż nie ocze-
kując zbyt wiele od tego samochodu. Dziś, po tygodniu, 
myślę sobie, że trochę mi wstyd za to, że byłem wobec 
tego auta tak sceptycznie nastawiony. Pod maską pracuje 
dwulitrowy silnik diesla o mocy 213 koni mechanicznych 
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Redaktor Anywhere.pl, 
miłośnik motoryzacji, z naciskiem na JDM’y. 
Pasjonuje go kultura kraju kwitnącej wiśni, a w 
szkole wolał czytać mangi niż lektury. Wciąż 
student dziennikarstwa, pesymista, dodatkowo 
filmujący i fotografujący. 

Na

i 500 Nm maksymalnego momentu obrotowego. W mie-
ście niewiele więcej potrzeba. Ranger Raptor jest bardzo 
żwawy, przy czym podczas agresywnego przyspieszania 
można nawet odnieść, że potrafi być brutalny i budzić 
respekt. Dorzucając do tego 10-biegową automatyczną 
skrzynię biegów i elektronicznie sterowany napęd 4WD 
dostaliśmy auto, które mimo swoich pokaźnych roz-
miarów jest całkiem zwinne i przyjemne w codziennym 
użytku. Na plus należy też dodać spalanie. Po tygodniu 
i przejechaniu około 700 kilometrów, komputer pokła-
dowy pokazał mi 12,1 l/100 km. Czy to dużo? Cóż, biorąc 
pod uwagę masę auta i to, że z przepustnicą nie zawsze 
obchodziłem się łagodnie, musze przyznać, że to rewe-
lacyjny wynik. Znam auta (modeli nie będę wymieniał), 
które mimo o połowę mniejszych gabarytów potrafią spa-
lić więcej paliwa, niż ten oto pick-up.

Ford Ranger Raptor nie jest autem dla ludzi niecier-
pliwych. Jeśli potrzebujecie dojechać do centrum lub za-
parkować pod supermarketem, możecie mieć problem 
z tym, żeby znaleźć dla tej „kruszynki” miejsce. A nawet 
jeśli jakieś Wam się trafi, bardzo prawdopodobnie bę-
dziecie z niego wystawać z przodu i z tyłu. Tak więc jeśli 
ktoś zakupi Forda Rangera Raptora, powinien przygo-
tować się na to, że poszukiwania miejsca parkingowego 
mogą zająć mu dwa razy więcej czasu.

Mięsiste opony i potężnie wysoko zawieszona kabina 
wydają się błagać o to, by zabrać Rangera Raptora na bez-
droża i piaski. Poczekałem, aż grzecznie mnie o to poprosi 
i  pod Warszawę na leśne drogi, by sprawdzić to, jak zacho-
wuje się w warunkach, do których został stworzony. Nie 
będę się chwalił prędkościami, z jakimi pokonywałem wy-
boje i nierówności, ponieważ niewypada. Ranger Raptor 
nic sobie nie robił z tego, że szybko mknie przez doły, na 
których auta z segmentu B urwałyby zawieszenie. Piasek, 

muł czy błoto - na Rangerze Raptorze nic nie 
robi wrażenia. A to dzięki wielu trybom jazdy. 
Oprócz normalnego i sportowego, mieliśmy 
do dyspozycji także baja, muł/piasek czy 
chociażby kamienie. Ponadto napęd możemy 
ustawić w trzech trybach. Oprócz klasyczne-
go 4x4, możemy odłączyć przednią oś, by nie-
co się poślizgać. Żeby zabawa była jeszcze lep-
sza, Ford dorzucił tryb 4L, który ja nazywam 
„hiperterenowym”, z racji załączającego się 
wówczas reduktora. Zdarzyło mi się zakopać 
na bardzo grząskiej wydmie, z której począt-
kowo nie mogłem się wygrzebać. Po przełą-
czeniu na 4L i wybraniu trybu „muł/piasek” 
bez problemu wyjechałem z powrotem na 
szuter, jak gdyby nigdy nic się nie stało.

Przyznam się szczerze, że auto trochę 
ubrudziłem. Nie żebym czuł się z tego po-
wodu jakoś przesadnie winny, wręcz prze-
ciwnie, chodząc wokół Rangera Raptora 
z przyjemnością patrzyłem na brud, który 
na nim osiadł po off-roadowej zabawie. 
Z zewnątrz samochód jak na polskie wa-
runki jest monstrualnie wielki. Ważące 
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2,5 tony nadwozie jest długie na 5398 mm 
i szerokie na 2028 mm. Aby Raptor wyróż-
niał się z tłumu, dodano mu poszerzone 
nadkola, dzięki którym budzi jeszcze więk-
szy respekt na drogach. A jak jest w środku? 
Wykończenie wnętrza jest na dobrym pozio-
mie. Rozmieszczenie schowków jest bardzo 

intuicyjne i świetnie współgra z przyjemny-
mi w dotyku materiałami użytymi do do-
pieszczenia kabiny. Jak już wspomniałem, 
w aucie siedzie się wysoko, niezależnie od 
tego, czy jest się kierowcą czy pasażerem. 
Świetną pozycję zawdzięczamy także do-
brze dopasowanym fotelom, które podczas 

nieco bardziej agresywnej jazdy potrafią 
utrzymać nasze ciało w miejscu.

Ford wykonał naprawdę kawał dobrej ro-
boty podczas prac nad Rangerem Raptorem. 
Samochód ten nie przypadnie do gustu 
każdemu. To świetna propozycja zarów-
no dla rodziny, jak i  osób, które szukają 
przyjemnej weekendowej zabawki do 
zwiedzania wertepów. Ciężko mi jedno-
znacznie stwierdzić, czy łatwo się będzie 
w Rangerze Raptorze odnaleźć w tak du-
żym i zatkanym mieście, jakim jest na przy-
kład Warszawa. Osobiście, byłbym w stanie 
się dostosować i uzbroić w cierpliwość, cho-
ciaż wiem, że praktyczność jest bardzo po-
żądaną cechą wśród aut, na które zwracają 
uwagę kierowcy.

Tymczasem musze już kończyć, ponie-
waż zbliża się godzina 11 i muszę z wielkim 
bólem serca oddać kluczyki do Rangera 
Raptora. Mówię mu więc do zobaczenia!   

T O  Ś W I E T N A  PRO P O Z YC JA 
Z A RÓW N O  D L A  RO D Z I N Y, 

JA K  I   O S Ó B ,  K T Ó R E 
S Z U K A JĄ  PR Z YJ E M N E J 

W E E K E N D OW E J  Z A B AW K I  D O 
Z W I E D Z A N I A  W E RT E P ÓW. 

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL
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FORD RANGER RAPTOR – CULTURED 
JOCK IN A CRAMPED CITY [TEST]

I was never a fan of off-road vehicles. Quite the 
opposite; SUVs, pick-ups and crossovers did not 
appeal to me. So I was not overenthusiastic about 
testing a Ford Ranger Raptor. But after a week 
with this ‘little one’, I realised I still do not know 
much about the automotive industry and I should 
never count out any car.

At first glance, Ranger Raptor seems to be 
sluggish, not very agile and generally un-
fit for such a city slicker like me. But looks 
can be deceiving. When I climbed (literally, 
as the cockpit threshold is very high) the 
seat, I was surprised with the driver’s po-
sition. As you probably think, one sits very 
high. Higher than in SUVs and even higher 
than in traditional European pick-ups. You 
must know Ranger Raptor is one of the most 
American cars on our roads. American, 
meaning large and massive.

Without much hesitation, I started the 
engine, still not expecting much of the car. 
Now, after a week, I suppose I am a little 
ashamed of being so sceptical. Under the 
bonnet, there is a 2litre diesel engine gen-
erating 213 hp output and 500 Nm torque. 
You do not need much more in the city. 
Ranger Raptor is very perky, and when 
you put your foot down, you may even 
think it may be brutal and formidable. 
With a 10-speed automatic transmission 
and electronically controlled 4WD, we get 
a car that is quite agile and pleasant to use. 
Another advantage is its fuel consumption. 
After a week and over 700 kilometres, the 
onboard computer showed 12.1/100 km. Is 
that a lot? Well, considering the car weight 
and the fact that I was not always delicate 
with the throttle, I must admit it is an excel-
lent result. Some cars (I will not mention 
the models) can consume more fuel than 
this pick-up and are half its size.

Ford Ranger Raptor is not a car for im-
patient drivers. If you need to get to the 
city centre or park in front of a supermar-
ket, you might have a problem with finding 
a parking space for this ‘little one’. And 
even if you find one, you will likely be stick-
ing out front and back. Therefore, if you 
want to buy a Ford Ranger Raptor, remem-
ber that looking for a parking space may 
take twice as much time.

Its thick tyres and high cockpit seem to 
be longing for roadless tracts and sands. 
I drove outside Warsaw to try Ranger Raptor 
on forest roads and see how it works in the 
conditions it was designed for. I will not brag 

about the speed of crossing potholes and 
bumps, because it would be inappropriate. 
Ranger Raptor was unimpressed with holes 
that would make Bsegment cars lose their 
suspension. Be it the sand, silt or mud – 
Ranger Raptor crossed them all. This is also 
thanks to several driving modes available. 
Apart from Regular and Sport, there are also 
Baja, Mud/Sand and Rock to choose from. 
There are also three drive settings. Apart 
from traditional 4x4, you can deactivate the 
front axle and slide a little. To make it even 
more fun, Ford added 4L mode, which I call 
‘hyper off-road’ due to gear reduction. When 
I got stuck in the marshy ground, I switched 
on 4L and the Mud/Sand mode and got out 
easily as if nothing had happened.

I must admit I got the car dirty. Not that 
I feel very guilty of it, on the contrary, walk-
ing around the Ranger Raptor, I looked at 
the dirt after my off-road trip with pleas-
ure. From the outside, the car seems mon-
strous for Polish conditions. Its 2.5-tonne 
body is 5398 mm long and 2028 mm wide. 
Its wheel arch extensions make it stand out 

and look respectable. What about the inte-
rior? The interior finish is of good quali-
ty. Compartments are arranged intuitive-
ly and match the pleasant and soft fabrics 
used in the cockpit. As I have already men-
tioned, you sit high up, regardless of wheth-
er you are the driver or a passenger. The 
driving experience is also better thanks to 
comfortable and well-adjusted seats, which 
can keep your body in place even during 
a more aggressive ride.

Ford has done a great job with Ranger 
Raptor. But the car is not for everyone. It is 
a great option both for families and those 
who are after a fun weekend vehicle to ex-
plore potholes and bumps. But it is hard to 
say whether Ranger Raptor is a good choice 
in such a big and jammed city as, for exam-
ple, Warsaw. Personally, I could adapt and 
be more patient although I know that prac-
ticality is a desired feature among drivers.

Meanwhile, I got to go because it is near-
ly 11 and I have to – with great sorrow – give 
the keys to Ranger Raptor back. So I say, 
see you later!   

T E C H N O L O G I E  /  T E C H N O L O G I E S



zy jesteś bogaty? Pewnie w porównaniu 
z mieszkańcem Liberii jesteś milione-
rem, ale już w porównaniu z ludźmi z li-

sty Forbsa, jesteś Liberyjczykiem. No to co, je-
steś bogaty czy nie? Nasze bycie szczęśliwym, 
bogatym, zdrowym czy wykształconym okre-
ślamy właśnie przez porównanie. Często ro-
bimy to zupełnie nieświadomie, ale efekt jest 
taki, że odczuwamy brak satysfakcji. Okazuje 
się, że przy zmianie punktu widzenia, zmie-
nia się nasz sposób odczuwania rzeczywisto-
ści. Pojęcie względności wydaje nam się bar-
dzo odległe, ale prawda jest tak, że warunkuje 
szereg naszych zachowań i emocji. Sytuacja, 
w której angażujemy się w wykonanie jakie-
goś zadania i jesteśmy zadowoleni z jego efek-
tów, nabiera odwrotnej perspektywy w chwili, 
kiedy ktoś inny ocenia ją w sposób negatyw-
ny. W takim momencie poziom satysfakcji 

TEORIA 
    WZGLĘDNOŚCI

BERENIKA  
GLINIECKA
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drastycznie spada. Niby nic się nie zmieni-
ło, a odczuwamy rozczarowanie. Wszystko 
przez porównanie. Od czasów szkolnych je-
steśmy porównywani. Porównujemy siebie 
z rówieśnikami, porównujemy oceny, zarob-
ki, partnerów życiowych, wakacje. Niestety 
zbyt rzadko uświadamiamy sobie, że każdy 
z nas swój start zaczyna z innego miejsca. To 
gdzie teraz jesteś, jest warunkowane przez 
szereg czynników, na które nie masz zbyt 
dużego wpływu. Problem, a w zasadzie jego 
rozwiązanie polega na tym, żeby uświado-
mić sobie swoje potrzeby, wartości i cele. 
Wszyscy potrzebujemy bezpieczeństwa 
i przynależności, ale to to co znajduje się na 
samej górze piramidy hierarchii potrzeb, 
opisuje nas jako jednostkę. To potrzeba sa-
moaktualizacji, która określa rozwój i speł-
nienie naszego przeznaczenia. 

ZDJĘCIE Mat. Prasowe

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL

Wszechobecny i wyczekiwany sukces 
ostatnio trochę przycichł i nie może rozwi-
nąć swoich skrzydeł. Dlatego teraz jest ide-
alny moment na jego weryfikację. Idealny 
moment na weryfikację tego gdzie jesteśmy 
i dokąd zmierzamy. Jesteśmy, a na pewno 
byliśmy jeszcze miesiąc temu, przekonani 
że należy nam się cały pakiet – wakacje na 
Seszelach, samochód w leasingu, dzieci na 
hiszpańskim, karnet w najlepszym klubie, 
wyjazd biznesowy. To wszystko powinno 
dać nam sukces w życiu. Biegnąc przez ży-
cie, zdobywając kolejne „sprawności” zapo-
minany tylko o jednym, że sukces nie jest 
synonimem szczęścia. 

Obecny świat ma bardzo brzydką cechę, 
ocenia. Patrzy na ludzi przez pryzmat ich 
osiągnięć. Niestety takie podejście pozba-
wia nas fundamentalnej cechy, szacunku 

do ludzi. A co najgorsze, pozbawia szacun-
ku do nas samych. Oceniając innych przyj-
mujemy nasze własne kryteria, a określa-
jąc życiowy sukces przyjmujemy kryteria 
innych. Sprawia to, że frustracja i brak sa-
tysfakcji są stale obecne we współczesnym 
świecie. To dobry moment, aby się zastano-
wić czy chcemy wieść życie względne, czy 
takie jak sobie zaplanujemy, ze wszystkimi 
tego konsekwencjami.  

Sytuacja pandemii mocno zweryfikowa-
ła nasze plany i założenia, to co kiedyś pew-
ne i oczywiste teraz jest poza zasięgiem. 
Dlatego warto znaleźć pewność w sobie, bo 
to jedyna stała w dzisiejszym świecie.

#anywhere you are, be there. 
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THEORY OF RELATIVITY

Are you rich? In comparison to an inhabi-
tant of Liberia, you are probably a million-
aire but in comparison to people on The 
World’s Billionaires List by Forbes, you are 
a Liberian. So, are you rich or not? We tend 
to define our happiness, wealth, health and 
education through comparison. We often 
do that unknowingly, but the result is that 
we feel dissatisfied. It turns out that when 
the perspective changes, our perception 
of reality does, too. The notion of relativ-
ity seems to be very remote but the truth is 
it conditions a lot of our actions and emo-
tions. A situation in which we are involved 
in performing a task and are satisfied with 
the result takes on a new perspective when 
it is seen negatively by someone else. Then, 
the level of satisfaction drops drastically. It 
seems that nothing has changed but still, 
we feel disappointed. All because of com-
parison. We are compared from primary 
school. We compare ourselves with others, 
compare grades, salaries, life partners, va-
cations. Unfortunately, little do we realise 

that everyone starts at a different place. 
Your current position depends on several 
factors, which are practically outside your 
control. The problem, or rather its solution, 
is to realise your needs, values and goals. 
We all need a sense of safety and belong-
ing, but things at the top of your hierarchy 
of needs describe you as an individual. It is 
the need for self-realisation, which deter-
mines the development and fulfilment of 
your destiny.

Ever-present and awaited success has re-
cently subsided a little and cannot spread its 
wings anymore. Therefore, it is a perfect time 
for its verification. A perfect time for verify-
ing where we are and where we are going. We 
are – and a month ago, we certainly were – 
sure we deserve a full package – vacation in 
Seychelles, a leased car, Spanish lessons for 
our children, a membership at the best gym, 
a business trip. This should give us success 
in life. Running through life in pursuit of ac-
complishing more ‘goals’, we tend to forget 
that success is not a synonym for happiness. 

The contemporary world has an ugly 
side – it judges. It looks at people through 
their achievements. Unfortunately, such 
an approach deprives us of a fundamental 
value, which is respect for people. To make 
matters worse, it deprives us of respect for 
ourselves. While judging others, we apply 
our own criteria, and while defining suc-
cess, we adopt the criteria of other people. 
As a result, frustration and dissatisfaction 
prevail in the contemporary world. It is 
a good time to decide whether we want to 
lead a relative life or a life we can plan, with 
all its consequences.

The pandemic has considerably verified 
our plans and assumptions, and things we 
took for granted are now beyond our reach. 
Therefore, we should find inner confidence, 
because it is the only constant these days.

#anywhere you are, be there. 

WA RTO Z NA LEŹĆ 
PEW NOŚĆ W SOBI E, 
BO TO J EDY NA STA Ł A 
W DZISI EJSZ Y M ŚW I ECI E.

T E O R I A  W Z G L Ę D N O Ś C I



Z I E L E Ń  –  S Ą S I A D ,  Z  K T Ó R Y M  W A R T O  D O B R Z E  Ż Y Ć

 otoczeniu terenów zielonych miesz-
ka nam się nie tylko przyjemniej, 
ale i zdrowiej, czego dowodzą liczne 

badania. Naukowcy z Uniwersytetu Michigan 
wyliczyli, że wystarczy 20 minut kontaktu 
z przyrodą dziennie, by efektywnie obniżyć 
poziom kortyzolu – hormonu stresu, które-
go nadmiar skutkuje licznymi schorzeniami 
cywilizacyjnymi, m.in. nadciśnieniem tęt-
niczym. Jeszcze bardziej konkretne zalety 
sąsiedztwa natury – szczególnie w oczach 
pań - przedstawiają badacze z Uniwersytetu 
Barcelońskiego. Według ich ustaleń, kobiety 
mieszkające w pobliżu obszarów zielonych 
znacznie wolniej tyją.

– SĄSIAD,  Z  KTÓRYM  
WARTO DOBRZE ŻYĆ

W
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Jak zatem projektować osiedla, aby nasz 
dobrostan (i figura!) pozostawał w zgodzie 
z potrzebami przyrody? Z myślą o oszczęd-
ności wody w czasach nawracających susz, 
miasta i deweloperzy w całej Polsce – także 
w Trójmieście - coraz częściej uwzględnia-
ją w swoich nowych inwestycjach nie tylko 
przestrzenie zielone, lecz również tzw. małą 
retencję, której głównym zadaniem jest gro-
madzenie wody opadowej, czyli popularnej 
„deszczówki” i rozpuszczonego śniegu czy 
gradu. Wspiera to ochronę zasobów wodnych, 
bez których otaczająca nas zieleń zamienia-
łaby się stopniowo w pustynię. Przykładem 
są nowe osiedla w  gdyńskiej dzielnicy 
Chwarzno-Wiczlino, realizowane zgodnie 
z ideą zrównoważonego rozwoju. Elementami 
małej retencji są m.in. ogrody deszczowe, 
skrzynie chłonne, zielone dachy, zbiorniki na 
deszczówkę czy kwietne łąki, które coraz czę-
ściej zastępują trawniki.

ŁĄKA KWIETNA - 
PANACEUM NA POSUCHĘ
Jeszcze do niedawna, ze względu na swój 
„dziki” charakter, miejskie łąki bywały wręcz 
zwalczane. Dziś coraz bardziej doceniamy ich 
wielobarwność, sielski i bezpretensjonalny 
urok, a przede wszystkim zbawienny wpływ 
na ekologię i gospodarkę wodną.

Przykładowo, pełna aromatów łąka kwiet-
na, rozwinięta kilka lat temu przy terenie 
rekreacyjnym Zielona Dolina na osiedlu 
Sokółka Zielenisz w Gdyni jest suszoodpor-
na i praktycznie nie wymaga dodatkowego 
podlewania - jej roślinność wytwarza nawet 
25-krotnie głębsze korzenie niż trawnik, 
co znacznie poprawia zdolność wchłania-
nia wody w porównaniu z murawą. Chroni 
jednocześnie ziemię przed nagrzewaniem 
w upalne dni. Nie wymaga przy tym częste-
go koszenia – w ciągu całego roku wystarczą 
jej dwie wizyty kosiarki, co ogranicza emisję 
spalin i hałasu.

Ponadto, zieleńce są schronieniem dla 
wielu gatunków zwierząt: małych ssaków, ga-
dów, płazów, a także owadów – również tych, 
które pełnią kluczową rolę w ekosystemie.

BZYKAJĄCY SĄSIEDZI 
W CENIE
Pszczoły, bo o nich mowa, nie bez kozery 
uchodzą za jeden z najbardziej pożytecznych 
gatunków w przyrodzie. Istnienie większo-
ści roślin jest ściśle uzależnione od ich cięż-
kiej pracy polegającej na przenoszeniu pyłku 
kwiatowego. Do harmonijnego działania po-
trzebują jednak odpowiednich warunków. 
Łąka umieszczona na obszarze miejskim to 
dla nich życiodajna oaza.

W YSTA RCZ Y 20 M I N U T 
KON TA KTU Z PR Z Y RODĄ 
DZI EN N I E, BY EFEKT Y W N I E 
OBN I Ż YĆ POZIOM KORT YZOLU 

– HOR MON U STR E SU...

OSTATNIE MIESIĄCE POKAZAŁY NAM, JAK WSPANIAŁYM UKOJENIEM W TRUDNYM CZASIE POTRAFI BYĆ SĄSIEDZTWO 
NATURY. ZIELEŃ WOKÓŁ MIEJSCA ZAMIESZKANIA SPRAWIA, ŻE JESTEŚMY SZCZĘŚLIWSI, ZDROWSI, A NAWET… 
SZCZUPLEJSI. MIEJSKA PRZYRODA MA JEDNAK ZNACZNIE WIĘCEJ ODPOWIEDZIALNYCH ZADAŃ. TO ONA POMAGA 
NAM WALCZYĆ Z NAWRACAJĄCYMI SUSZAMI. NIEBAGATELNĄ ROLĘ ODGRYWAJĄ TEŻ PRACOWITE OWADY.
TEKST I ZDJĘCIA Mat. Prasowe

 TEKST POWSTAŁ  
PRZY WSPÓŁPRACY  
Z GRUPĄ INWESTYCYJNĄ  
HOSSA S.A

ZIELEŃ



- Tworząc projekt terenów zieleni, sta-
ramy się maksymalnie poszerzać kalen-
darz kwitnienia, aby kwitnące rośliny były 
miłe dla oczu mieszkańców, ale również 
pożyteczne dla pszczół – mówi Katarzyna 
Dziemidowicz, arch. kraj. inspektor nadzoru 
zieleni w Grupie Inwestycyjnej Hossa. – Na 
naszym osiedlu Wiczlino-Ogród wprowadzi-
liśmy wiele miododajnych gatunków pożyt-
ku dla pszczół w ramach różnych grup roślin, 
m.in. drzewa, krzewy, byliny czy pnącza. To 
umożliwia pszczołom zbieranie pyłku od 
końca marca do września.   

Po wyginięciu pszczół rodzajowi ludzkie-
mu pozostaną co najwyżej cztery lata życia 
– autorstwo tego słynnego proroctwa przypi-
suje się Albertowi Einsteinowi. Jego wymowa 
pozostaje jak najbardziej aktualna i trafna. 
Wzrastająca świadomość ekologiczna i sza-
cunek dla przyrody sprawia, że wśród osób 
szukających nowego miejsca do zamieszka-
nia coraz popularniejsze i bardziej cenio-
ne stają się osiedla położone w zielonych 
obszarach metropolii trójmiejskiej - blisko 
parków, błoni czy lasów. Przykładem są dy-
namicznie rozwijające się dzielnice zachod-
niej Gdyni, otulone Trójmiejskim Parkiem 
Krajobrazowym. Uczmy się zatem serdecz-
nego sąsiedztwa z przyrodą – ta inwestycja 
odpłaci się nam z nawiązką. 

ENGLISH

GREENERY – A NEIGHBOUR  
WORTH HAVING

The recent months have shown how comforting 
the proximity of nature can be in hard times. 
The greenery in our neighbourhood makes us 
happier, healthier and even… fitter. Urban greenery, 
however, plays a much more important role. It 
helps us fight recurrent droughts. Hard-working 
insects make their contribution, too.

According to numerous studies, green sur-
roundings make living not only more pleas-
ant but also healthier. Scientists from the 
University of Michigan have found that 
a 20-minute interaction with nature a day 

depends on their hard work, which consists in carrying pol-
len. However, to be able to do so, they need appropriate con-
ditions. A meadow in an urban area is their life-giving oasis.

‘While designing green areas, we try to use the 
bloom calendar to the fullest, so that blooming plants 
are pleasing to the eye and beneficial for bees,’ says 
Katarzyna Dziemidowicz, landscape architect, Vegetation 
Supervision Inspector at Hossa Investment Group. ‘At the 
Wiczlino-Ogród Estate, we have planted a lot of mellifer-
ous species beneficial for bees, from various plant groups, 
including trees, bushes, as well as perennial and climbing 
plants. It makes it possible for bees to collect pollen from 
late March to September.

effectively lowers the levels of cortisol, 
a stress hormone, the excess of which may 
cause lifestyle diseases, including hyperten-
sion. To be even more precise, the advantag-
es of the proximity of nature – especially for 
women – have been presented by scientists 
from the University of Barcelona. According 
to their findings, women who live near green 
areas tend to gain less weight.

How to design housing estates so that our 
well-being (and figure!) is in harmony with the 
needs of nature? In order to save water in the 
times of recurrent droughts, cities and devel-
opers across Poland – also in Tricity – more 
and more often include in their new invest-
ments not only green areas but also small 
retention, which helps retain rainwater and 
melted snow or hail. This supports the pro-
tection of water resources without which our 
greenery would slowly turn to a desert. For 
example, new housing estates in the district 
of Chwarzno-Wiczlino, Gdynia, have been 
designed following the principle of sustain-
able development. Small retention elements 
include, among others, rain gardens, catch 
basins, green roofs, rainwater tanks or wild-
flower meadows, which more and more often 
replace lawns.

WILDFLOWER MEADOW – 
A PANACEA FOR DROUGHT
Until recently, due to their ‘wild’ character, 
urban meadows were eliminated. Now, we 
have come to appreciate their colourfulness, 
idyllic and rustic charm, and – primarily – 
their beneficial effect on the environment and 
water management.

For example, a fragrant wildflower mead-
ow grown a few years ago near the Green 
Valley recreational area at the Sokółka 
Zielenisz Estate in Gdynia is drought-resis-
tant and practically does not require any addi-
tional watering – its vegetation grows up to 25 
times deeper roots than regular lawns, which 
considerably improves its capacity to absorb 
water in comparison to grass. At the same 
time, it protects the ground against heating 

up on hot days. It does not require much mov-
ing, as two times a year is enough, which in 
turn reduces exhaust and noise emissions.

Moreover, meadows are a shelter to many 
animals: small mammals, reptiles, amphib-
ians and insects – also those which play the 
key role in the ecosystem.

BUZZING NEIGHBOURS AT 
A PREMIUM
It is not without reason that bees are consid-
ered one of the most beneficial species in na-
ture. The very existence of most plants closely 

If bees go extinct, humankind will be able to survive 
for four years at most – Albert Einstein is said to be the 
author of this famous prophecy. These words are still 
relevant and accurate. With growing environmental 
awareness and respect for nature, people who are look-
ing for a new place to live more and more often appreci-
ate and opt for housing estates located in the green ar-
eas of Tricity – close to parks, common lands or forests. 
Examples are the dynamically developing districts of 
Western Gdynia, surrounded by the Tricity Landscape 
Park. Let us appreciate and nurture the harmonious 
neighbourhood with nature – this investment will surely 
pay back with interest. 
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...WŚ RÓD  O S ÓB  S Z U K A JĄC YC H 
N OW E G O  M I E J S C A  D O  Z A M I E S Z K A N I A 
C OR A Z  P OPU L A R N I E J S Z E  I   BA R DZ I E J 

C E N IO N E  S TA JĄ  S I Ę  O S I E DL A 
P O Ł OŻ O N E  W   Z I E L O N YC H  OB S Z A R AC H 

M E T ROP OL I I  T RÓJ M I E J S K I E J
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Uwielbia pracować z ludźmi i dla ludzi 
– pomaga spotkać swoją „drugą połówkę” 
jako dyrektor zarządzająca polskiego biura 
ekskluzywnej, międzynarodowej agencji 
kojarzenia par Berkeley International. Doktor 
habilitowana sztuk muzycznych, wykładowca 
Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina 
w Warszawie, gdzie oprócz gry na flecie 
uczy młodzież podejścia i rozumienia sztuki, 
wrażliwości i dobrego smaku. Koncertowała 
w ponad 40 krajach na świecie i do dziś pozostaje 
czynnym muzykiem, a sama pogłębia swoją 
wiedzę  na Uniwersytecie Harvarda.

ic już nie będzie tak samo. Nie oszu-
kujmy się. Tylko to wcale nie znaczy, 
że będzie gorzej – będzie po prostu 

inaczej. Niezależnie od technologicznego 
zaawansowania świata pewne rzeczy po-
zostają niezmienne, jak choćby rytm przy-
rody, czy podstawowe potrzeby człowieka, 
a wśród nich potrzeba miłości i przynależ-
ności. Ostatni czas przymusowej izolacji 

WIĘCEJ FELIETONÓW 
znajdziesz www.anywhere.plF E L I E T O N  /  C O L U M N
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wielu z nas odczuło niezwykle intensyw-
nie, a szczególnie ci, którzy prowadzą jed-
noosobowe gospodarstwa domowe, kiedy 
nie sposób było zneutralizować poczucia 
osamotnienia towarzyskimi spotkania-
mi, czy uczestniczeniem w wydarzeniach 
kulturalnych. Warto tutaj rozróżnić izola-
cję od samotności, gdzie ta pierwsza jest 
obiektywna i często narzucona, a ta druga 
zupełnie subiektywna, za to oba zjawiska 
oddziałują na zdrowie psychiczne i fizycz-
ne. Chociaż homo separatus ma niezliczo-
ne możliwości nawiązywania relacji przez 
internet, to agencje matrymonialne prze-
żywają renesans. Dlaczego coraz więcej 
osób poszukując towarzysza życia ufa lu-
dziom, a nie algorytmom? 

W zeszłym roku naukowcy z Ohio State 
University zbadali związek między sa-
motnością a kompulsywnym używaniem 
aplikacji randkowych. Przeprowadzili wy-
wiady ze studentami, spędzającymi wyjąt-
kowo dużo czasu na przesuwaniu kolejnych 
profili potencjalnych partnerów w lewo, 
czy w prawo - i odkryli straszną pętlę zwrot-
ną: im bardziej jesteś samotny, tym bar-
dziej uparcie będziesz szukać partnera, a 
z im większą ilością negatywnych wyników 
będziesz mieć do czynienia - tym bardziej 
będziesz odizolowany od innych ludzi. Ta 
prawidłowość dotyczy w równym stopniu 
mężczyzn i kobiet. 

Niemożliwym jest porównać uważność 
drugiego człowieka z czułością pozbawio-
nego empatii algorytmu. Po miesiącach 

5 2 – 5 3

NIC JUŻ 
NIE BĘDZIE  
TAK SAMO

przymusowo spędzonych przed wszelkiego 
rodzaju ekranami, na wirtualnych spotka-
niach firmowych i towarzyskich niczego 
tak nie pragniemy, jak autentycznego kon-
taktu z żywym człowiekiem. 

Miłości, szacunku, ciepła, atencji i ak-
ceptacji potrzebujemy zawsze - w każdej 
rzeczywistości, tylko dopiero ta narzuco-
na wielu osobom uwypukliła ich wartość 
i znaczenie. 

Potius sero quam numquam – lepiej póź-
no niż wcale.   

ENGLISH

NOTHING WILL EVER  
BE THE SAME

Nothing will ever be the same. Do not 
fool yourself. It does not mean, however, 
it will be worse – it will be just different. 
Regardless of global technological devel-
opments, some things remain unchanged, 
such as the rhythm of nature or basic hu-
man needs, including love and a sense of 
belonging. Mandatory isolation has been 
an unsettling experience for many people, 
especially those in one-person households, 
who could not neutralise loneliness with 
social meetings or cultural events. Bear in 
mind that isolation and loneliness are not 
the same; the former is objective and often 
imposed, while the latter – wholly subjec-
tive, but they both affect our physical and 
mental health. Although homo separatus 
has countless opportunities to meet new 
people online, dating agencies are now ex-
periencing a renaissance. Why more and 
more people looking for a life partner pre-
fer to trust humans than algorithms? 

Last year, scientists from Ohio State 
University examined the link between 
loneliness and the compulsive use of dating 
apps. They interviewed students who spent 
a lot of time swiping profiles of potential 
partners left or right – and they discovered 
an alarming loopback: the lonelier you are, 
the more tenaciously you look for a part-
ner; the more negative results you get, the 
more isolated you become. This pattern 
concerns men and women equally. 

Human attentiveness and the tender-
ness of unempathetic algorithm cannot be 
compared. After months of forced screen 
time, online business or social meetings, 
we would like nothing more than genuine 
human contact.

We need love, respect, warmth, atten-
tion and acceptance in every reality, but 
only the imposed one has shown their val-
ue and significance in our life. 

Potius sero quam numquam – better 
late than never.   



CZYTAM „TIME” I  „EPOKĘ”, 

PIJAM TYLKO BALLANTINE 'A

róbują mnie przekonać, że gdyby nie istniały te 
świątynie konsumpcjonizmu i próżności, naród 
w trymiga wyważyłby drzwi filharmonii, teatrów 

i wernisaży, a ludzie miast przymierzać sześćdziesiątą 
parę butów, łamali by sobie nogi odziane w chińskie 
trampki w szaleńczym biegu, na kolejny festiwal irań-
skiego kina w bergmanowskim stylu. 

Indianie moi kochani. To tak nie działa.
Tak jak lniana torba na zakupy z przekrojem maci-

cy, nie czyni z nikogo mola książkowego, tak spodnie 
od Versace nie czynią nikogo z automatu filistynem. 

A tak przy okazji. Spotkałem w swoim życiu kilku 
„bieszczadzkich dziwaków”, którzy zerwali pęta cy-
wilizacji na rzecz duchowego samorozwoju. Tak, to ci 
sami, dla których mercedes za pół miliona to nóż wbity 
w plecy matki natury, natomiast olej cieknący z silni-
ka czterdziestoletniego UAZa wprost na połoniny, to 
atrament znaczący kolejne rozdziały powieści Jacka 
London'a i Marka Hłaski. W oparach gryzącego dymu, 
ci brodaci miłośnicy kowbojskich kapeluszy, godzina-
mi zadręczali mnie cytatami ze Stachury i tłumaczeń 
Dylana, przy okazji nie wiedząc, że Ryszard Cieślak to 
nie koniecznie porucznik Borewicz. 

Kłucie w  oczy namolną kontestacją dobrobytu 
i przedstawianie siebie światu, jako wiecznego lokato-
ra mansardy na paryskim Montmartre, zawsze wywo-
ływało u mnie podejrzliwość. Jak pisał Shakespeare: 
„Zdaje mi się, że ta dama przyrzeka zbyt wiele.”

TOMASZ 
KOWALSKI
 
Z wykształcenia prawnik. Rocznik 70. 
Katowiczanin. Pisarz. Autor „Mędrca kaźni”, 
„Rozmów na trzech grabarzy i jedną śmierć”, „Nie 
pozwolisz żyć czarownicy” oraz zbioru opowiadań 
„Przysionek, dom dla pozornie umarłych”.
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Jednotorowość najczęściej prowadzi do ślepoty, za któ-
rą zostaje już tylko gniew, fanatyzm i radykalizm.

P.S. Zakłady repasacji pończoch, to po prostu dziado-
stwo i bylejakość, a nie chagallowska nostalgia za utraco-
nym skrzypkiem na dachu. 

ENGLISH

READING ‘TIME’ AND ‘EPOKA’, DRINKING  
ONLY BALLANTINE’S 

Pseudo-intellectuals, T-shirt fans of Czech cinema, Wojaczek 
and Woody Allen, Facebook defenders of all kinds of forests, and 
apologists for recycling stuck with second-hand shops have found 
a new monster – shopping centres!

They are trying to convince me that but for those temples 
of consumption and vanity, the society would instantly 
flock to philharmonics, theatres and vernissages, and 
instead of trying on the sixtieth pair of shoes, people in 
Chinese sneakers would break their legs rushing to anoth-
er festival of Iranian cinema in Bergman’s style.
My dear Native Americans. It does not work that way.
A linen shopping bag with a uterus diagram does not make 
you a bookworm, and Versace trousers do not automati-
cally make you a Philistine. 

By the way, in my life, I have met a few ‘Bieszczady 
freaks’ who threw off the fetters of civilisation for spir-
itual development. Yes, they are the ones for whom 
a Mercedes for half a million is a knife in the back of 
Mother Nature, while oil leaking from the engine of 
a 40-year-old UAZ straight to green pastures is the ink 
marking the next chapters of Jack London's or Marek 
Hłasko’s novels. In the clouds of pungent smoke, those 
bearded lovers of cowboy hats were pestering me with 
quotes of Stachura and Dylan's translations for hours, 
unaware of the fact that Ryszard Cieślak was not neces-
sarily Lieutenant Borewicz by the way.

Ostentatious, importunate rebelliousness against 
prosperity and presenting yourself as an eternal tenant of 
an attic in the District of Montmartre in Paris has always 
made me suspicious. As Shakespeare wrote, ‘The lady 
doth protest too much, methinks.’

Narrow-mindedness usually leads to blindness, after 
which there is only anger, fanaticism and radicalism.

P.S. Stockings repair establishments are simply rub-
bish and mediocrity, not Chagall’s nostalgia for the lost 
fiddler on the roof.  

FASADOWI INTELEKTUALIŚCI, KOSZULKOWI MIŁOŚNICY CZESKIEGO KINA, WOJACZKA I WOODY ALLENA, FACEBOOKOWI OBROŃCY 
PUSZCZ WSZELAKICH, ZDANI NA LUMPEKSY APOLOGECI RECYKLINGU ZNALEŹLI SOBIE NOWEGO POTWORA - GALERIE HANDLOWE!
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  Strzyżenie damskie i męskie
  Koloryzacje / dekoloryzacje
  Rytuały pielęgnacyjne włosów

  Czesanie i stylizacje
  Diagnoza skóry głowy i włosów
  Koki i upięcia

 FORUM GDANSK |  poziom -1, Targ Sienny 7, 
Gdansk   tel. 888 922 964 & 58 732 61 75

  GALERIA MOKOTÓW | ul. Wołoska 12, 
Warszawa  tel. 794 900 680 & 22 161 36 44

  CEDET | ul. Krucza 50, 

Warszawa  tel. 780 107 920 & 22 290 41 80
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STAŁY DODATEK PORTU LOTNICZEGO POZNAŃ-ŁAWICA 
REGULAR SECTION OF POZNAŃ-ŁAWICA AIRPORT

NOWE ZASADY OBOWIĄZUJĄCE  
W PORCIE LOTNICZYM POZNAŃ-ŁAWICA

NEW RULES APPLICABLE AT POZNAŃ AIRPORT

POLEĆMY LOTEM DO WARSZAWY
LET'S FLY TO WARSAW WITH LOT

DRONY – RADOŚĆ I ZAGROŻENIE
DRONES – JOY AND THREAT

Let’s fly Let’s travel Let's look around

2020
Nº4
46

1,5m Nowe zasady bezpieczeństwa 
w Porcie Lotniczym Poznań-Ławica

Wstęp do terminalu tylko dla:

Pasażerów
Załóg statków
powietrznych

Pracowników
Portu

Odmowa wejścia do 
terminalu osób z 
objawami COVID-19, w 
tym z temp. 38° i powyżej

Tymczasowe zamknięcie 
miejsc do wspólnego 
użytku (palarnie, miejsca 
zabaw)

Obowiązkowy pomiar 
temperatury przed 
wejściem na teren 
terminalu

Obowiązek noszenia 
maseczki ochronnej na 
twarzy

Higiena rąk:
Dezynfekcja:Mycie: 

Zakrycie ust i nosa 
chusteczkami podczas 
kaszlu lub kichania

Zachowanie odstępu 1,5 m

Zachowanie dystansu 
społecznego

GRAFIKA: PORT LOTNICZY POZNAŃ-ŁAWICA

ZDJĘCIE:  MATERIAŁY PRASOWE PLL LOT

ZDJĘCIE: 123RF.COM

ZDJĘCIE: PORT LOTNICZY POZNAŃ-ŁAWICA

ZDJĘCIE: DOMINIK GELDNER

ZDJĘCIE:  MATERIAŁY PRASOWE PLL LOT
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1,5m Nowe zasady bezpieczeństwa 
w Porcie Lotniczym Poznań-Ławica

Wstęp do terminalu tylko dla:

Pasażerów
Załóg statków
powietrznych

Pracowników
Portu

Odmowa wejścia do 
terminalu osób z 
objawami COVID-19, w 
tym z temp. 38° i powyżej

Tymczasowe zamknięcie 
miejsc do wspólnego 
użytku (palarnie, miejsca 
zabaw)

Obowiązkowy pomiar 
temperatury przed 
wejściem na teren 
terminalu

Obowiązek noszenia 
maseczki ochronnej na 
twarzy

Higiena rąk:
Dezynfekcja:Mycie: 

Zakrycie ust i nosa 
chusteczkami podczas 
kaszlu lub kichania

Zachowanie odstępu 1,5 m

Zachowanie dystansu 
społecznego
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NOWE ZASADY  
OBOWIĄZUJĄCE W PORCIE 
LOTNICZYM POZNAŃ-ŁAWICA

OD 1 CZERWCA 2020 ROKU, PO 2,5 MIESIĄCACH OCZEKIWANIA, ZNOWU 
MOŻEMY GOŚCIĆ PODRÓŻNYCH NA NASZYM LOTNISKU. WSZYSCY 
PRACOWNICY PORTU LOTNICZEGO POZNAŃ-ŁAWICA DOŁOŻĄ 
WSZELKICH STARAŃ, ABY PAŃSTWA WIZYTA TU W OBECNEJ SYTUACJI 
BYŁA BEZPIECZNA. BARDZO DZIĘKUJEMY ZA WYROZUMIAŁOŚĆ I PROSIMY 
O ZAPOZNANIE SIĘ I DOSTOSOWANIE DO OBOWIĄZUJĄCYCH ZASAD.

TEKST: MACIEJ JAMSZ   GRAFIKA: PORT LOTNICZY POZNAŃ-ŁAWICA

L E T ’ S  F L Y

-bagażowej w hali Check-In, podejścia do strefy 
kontroli bezpieczeństwa, podejścia do dedyko-
wanego Gate’u, podejścia do odbioru bagażu 
w hali Przylotów i wyjścia z hali Przylotów.

Wszyscy pasażerowie zobowiązani są do za-
chowania odstępu 1,5 m podczas odprawy, kon-
troli paszportowej, kontroli bezpieczeństwa oraz 
przed wejściem, w czasie wejścia i zejścia z pokła-
du samolotu, a także przy odbiorze bagażu.

W celu zachowania bezpiecznej odległości 
część siedzisk na terenie terminalu została wy-
łączona z użytkowania. Tymczasowo zostały za-
mknięte miejsca wspólnego użytkowania w hali 
Odlotów – palarnie i miejsca zabaw.

Wszystkie osoby zobowiązane są do zacho-
wania zasad higieny: zasłaniania ust i nosa 
(chusteczką, ubraniem lub zgięciem łokcia) 
podczas kaszlu lub kichania i odkażania rąk. 
Punkty z płynem dezynfekującym znajdują się 
na terenie całego portu.

Pamiętajcie, że zawsze możecie liczyć na 
pomoc obsługi naszego portu. Do zobaczenia 
na Ławicy! 

  IN ENGLISH

NEW RULES APPLICABLE AT 
POZNAŃ AIRPORT

STARTING FROM 1 JUNE 2020, AFTER 2.5 
MONTHS OF WAITING, WE CAN AGAIN 
HOST TRAVELLERS AT OUR AIRPORT. 
ALL EMPLOYEES OF POZNAŃ AIRPORT 
WILL MAKE EVERY EFFORT TO ENSURE 
THAT YOUR VISIT HERE, TAKING INTO 
ACCOUNT THE CURRENT SITUATION, IS 
NOTHING BUT SAFE. THANK YOU VERY 
MUCH FOR YOUR CONSIDERATION AND 
WE WOULD LIKE TO ASK YOU TO GET 
ACQUAINTED WITH AND ADAPT TO THE 
LATEST RULES.

WEJŚCIE I WYJŚCIE
Wejście na teren lotniska jest możliwe tylko 
przez terminal Odlotów. Wejść mogą wyłącz-
nie pasażerowie, opiekunowie pasażerów 
niepełnoletnich i niepełnosprawnych oraz 
załogi statków powietrznych i  pracownicy 
portu lotniczego. Wejścia przy stanowiskach 
Check-In są zamknięte.

Wyjście z hali Przylotów jest przeznaczo-
ne wyłącznie dla pasażerów przylatujących. 
Nie ma możliwości wejścia przez nie na teren 
portu. Nie ma także możliwości przechodze-
nia między terminalami Odlotów i Przylotów. 
Pasażerowie opuszczający terminal, przy po-
nownym wejściu zostaną poddani procedurze 
bezpieczeństwa. Osoby żegnające i oczekują-
ce na podróżnych proszone są o pozostanie na 
zewnątrz budynku portu lotniczego.

W TROSCE O BEZPIECZEŃSTWO
Wszystkie osoby wchodzące na teren portu pod-
legają przy wejściu obowiązkowemu pomiaro-
wi temperatury. Osoby z temperaturą ≥ 38°C 
nie zostaną wpuszczone na teren terminalu.

Pasażerowie z objawami sugerującymi moż-
liwość zakażenia COVID-19 (gorączka ≥ 38°C, 
uporczywy kaszel, trudności w oddychaniu lub 
inne objawy grypopodobne) nie zostaną dopusz-
czone do kontynuowania podroży.

Wszyscy (z wyjątkiem dzieci do lat 4) mają 
obowiązek noszenia masek ochronnych zakry-
wających usta i nos. Wszystkie osoby wchodzące 
powinny obowiązkowo odkazić dłonie – punkt 
z płynem dezynfekującym znajduje się przy wej-
ściu do terminala.

ZACHOWANIE DYSTANSU
Dla pasażerów została wyznaczona strefa prze-
mieszczania się – ścieżka pasażerska na terenie: 
wejścia do hali Odlotów, przy Punkcie Informacji 
Lotniskowej, podejścia do odprawy biletowo-

ENTRY AND EXIT
Entry to the airport area is possible only 
through the departure terminal. Only passen-
gers, guardians of minors and disabled passen-
gers as well as aircraft crews and airport staff 
are allowed to enter. Entrances at Check-In 
desks are now closed.

Exit from the Arrivals Hall is intended for 
arriving passengers only. It is not possible to 
enter the airport through them. There is also 
no possibility of passing between the Depar-
ture and Arrival terminals. Passengers leaving 
the terminal will be liable to security proce-
dures upon re-entry. Any person who is seeing 
off or waiting for a passenger is requested to 
stay outside the airport building. 
 
HAVING SAFETY AT HEART 
All persons entering the airport premises are 
subject to a mandatory temperature checking 
at the entrance. Anyone with a  temperature  
≥ 38°C will not be allowed in the terminal area.

Passengers with symptoms suggestive of 
COVID-19 infection (fever ≥ 38°C, persistent 
coughing, breathing difficulties or other flu-
like symptoms) will not be allowed to continue 
their journey.

All (except children under 4 years of age) 
are required to wear protective masks cover-
ing their mouth and nose. All persons who 
enter the airport are obliged to disinfect their 
hands. A point with a disinfectant is located at 
the entrance to the terminal.

KEEPING A DISTANCE
A movement zone has been designated for pas-
sengers – the passenger path on the premises: 
entrances to the Departure Hall, at the Airport 
Information Point, the ways to the check-in 
in the Check-In hall, the ways to the security 
control area, the ways to the assigned Gate, 
the ways to the baggage reclaim in the Arrivals 
Hall and exits from the Arrivals Hall.

All passengers are required to maintain 
a distance of 1.5 m during check-in, passport 
control, security control and before boarding, 
during boarding and disembarking, as well as 
when collecting their luggage.

In order to maintain a  safe distance, 
some of the seats on the terminal premises 
have been taken out of use. The common ar-
eas in the Departure Hall, such as smoking 
rooms and play areas, have been temporar-
ily closed.

All persons are required to comply with the 
following hygiene rules: cover their mouth and 
nose (with a handkerchief, clothes or elbow 
bend) when coughing or sneezing and disin-
fect hands. The points with disinfectant are 
located all over the airport.

Remember that you can always count on our 
staff’s assistance. See you at Poznań Airport! 
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WZNOWIENIE 1 CZERWCA BR. POŁĄCZEŃ KRAJOWYCH PRZEZ POLSKIE 
LINIE LOTNICZE LOT JEST PIERWSZYM SYGNAŁEM PRZYWRACANIA RUCHU 
PASAŻERSKIEGO Z PORTU LOTNICZEGO ŁAWICA. NA DZIEŃ WYDANIA 
MAGAZYNU SĄ TO DWA REJSY Z POZNANIA DO WARSZAWY O GODZINIE 9.30 
I 19.30 ORAZ DWA REJSY Z WARSZAWY DO POZNANIA O GODZINIE 7.00 I 17.00.

ZDJĘCIA: MATERIAŁY PRASOWE PLL LOT

W trosce o  bezpieczeństwo pasażerów, 
załóg i  personelu portów lotniczych 

zostały wdrożone dodatkowe procedury opra-
cowane w oparciu o rekomendacje Głównego 
Inspektora Sanitarnego i międzynarodowych 
organizacji branżowych. Prosimy o zapozna-
nie się z nimi.

BEZPIECZNY LOT  
DO WARSZAWY

NA LOTNISKU
Wstęp do terminali będzie możliwy wyłącz-
nie dla osób posiadających ważny bilet lot-
niczy (w uzasadnionych przypadkach wstęp 
będzie miała również osoba asystująca). 
Prosimy o  przygotowanie do okazania po-
twierdzenia rezerwacji z  widocznym nume-
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wania odpowiednich odległości, miejsca dla 
pasażerów zostały wyznaczone zgodnie z pla-
nem szachownicy. Z tego powodu podczas za-
kupu biletu nie ma możliwości samodzielne-
go wyboru miejsc bezpośrednio obok siebie.

Zasada ta nie dotyczy opiekunów dzieci 
i osób niepełnosprawnych wymagających stałej 
pomocy. Pasażerowie podróżujący z dzieckiem 
lub osobą niepełnosprawną proszeni są o  kon-
takt z Contact Center PLL LOT w celu przydzie-
lenia sąsiadujących miejsc. Prośbę taką można 
też zgłosić na lotnisku, podczas odprawy.

Załogi samolotów zostały przeszkolone 
z  najnowszych procedur medycznych i  są wy-
posażone w  środki ochrony indywidualnej: 
maseczki, rękawiczki oraz żele antybakteryjne. 
Także pasażerowie mają do dyspozycji podczas 
lotu chusteczki lub żele antybakteryjne.

Zmiany zostały też wprowadzone w serwi-
sie pokładowym. Kontakt z personelem ogra-
niczono do minimum – napoje i  przekąski 
serwowane są wyłącznie w  indywidualnych 
opakowaniach. Prasa papierowa została za-
stąpiona e-prasą – pasażerowie znajdą w ofer-
cie ponad 1000 tytułów. 

CZYSTE POWIETRZE
Wszystkie samoloty PLL LOT zostały wypo-
sażone w  filtry typu HEPA (High Efficiency 
Particulate Air), zabezpieczające w  99,99% 
przed unoszącymi się w  powietrzu bakteria-
mi, wirusami oraz pyłami i  cząstkami sta-
łymi. Dodatkowo pokład samolotu jest po 
każdym rejsie dokładnie dezynfekowany spe-
cjalnym środkiem biobójczym.   (r)

Źródło: www.lot.com

  IN ENGLISH

FLY SAFELY TO WARSAW WITH LOT

RESUMING DOMESTIC FLIGHTS BY LOT 
POLISH AIRLINES ON 1 JUNE THIS YEAR 
IS THE FIRST SIGNAL OF RESTORING 
PASSENGER TRAFFIC AT POZNAŃ 
AIRPORT. AS OF THE DATE OF ISSUING 
OUR MAGAZINE, THERE ARE TWO 
FLIGHTS FROM POZNAŃ TO WARSAW AT 
9.30 AND 19.30 AND TWO FLIGHTS FROM 
WARSAW TO POZNAŃ AT 7.00 AND 17.00.

Having passengers’, crews’ and airport staff’s 
safety at heart, the additional procedures have 
been launched in line with the recommenda-
tions of the Chief Sanitary Inspector and the 
international industry organisations. You are 
kindly requested to get familiar with them.

AT THE AIRPORT
Access to the terminals will be possible only for 
persons holding a valid ticket (in justified cases, 
also an assisting person will have access). Be 

prepared to present your booking confirmation 
together with the reservation number or the 
number of your ticket or boarding pass.

All passengers are asked to comply with 
the time limit and to arrive at the airport ahead 
of time. Currently, check-in takes longer due to 
health security procedures. 

When moving within the airport premises, 
approaching all procedures and in a jet bridge, 
it is mandatory to keep a distance of 1.5 m be-
tween passengers. It is required to wear a pro-
tective mask throughout the entire journey, 
both at the airport and on board.

The number of passengers in shuttle buses 
will be limited to 40% of the vehicles’ capacity. 
Before boarding a plane, passengers are asked 
to pick up the card at the gates themselves 
(self-boarding procedure). 

Each passenger on a  domestic flight is al-
lowed to take one piece of hand luggage with 
a maximum size of 55 cm x 40 cm x 23 cm and 
increased weight up to 10 kg (including e.g. 
shopping, a  handbag, a backpack or a laptop 
bag) on board.

ON BOARD
Boarding and disembarking the airplane is 
divided into zones in the order of assigned 
seats. To maintain a  proper distance, the 
seats have been designated in the chessboard 
plan, so the travellers are not allowed to 
choose seats directly next to each other when 
buying a ticket.

This rule does not apply to carers of chil-
dren and disabled persons requiring con-
stant assistance. Passengers travelling with 
a child or a disabled person are requested to 
contact LOT Polish Airlines Contact Centre 
to get the adjacent seats assigned. They can 
also make such a request at the airport, dur-
ing check-in.

Cabin crews have been trained in the 
latest medical procedures and are equipped 
with personal protective equipment: masks, 
gloves and antibacterial gels. Passengers 
also have wipes or antibacterial gels availa-
ble during the flight.

Additionally, changes have been made in 
the in-flight service. Contact with staff has 
been reduced to a  minimum – drinks and 
snacks are served only in individual packages. 
The paper press has been replaced by e-press 
with over 1000 titles to choose from.

CLEAN AIR
All LOT Polish Airlines planes are equipped 
with HEPA (High Efficiency Particulate Air) 
filters, which protect in 99.99% against air-
borne bacteria, viruses, dust and particles. In 
addition, the aircraft is thoroughly disinfected 
after each flight with a special biocide.  (r)
Source: www.lot.com

rem rezerwacji lub numerem biletu lub karty 
pokładowej.

Wszyscy podróżni proszeni są o przestrze-
gania rygoru czasowego i  wcześniejsze przy-
bywanie na lotnisko. Obecnie odprawa trwa 
dłużej z  powodów konieczności zachowania 
procedur bezpieczeństwa zdrowotnego. 

Podczas przemieszczania się na terenie por-
tu lotniczego, przy podchodzeniu do wszystkich 
procedur i  w  rękawie samolotu, obowiązkowe 
jest zachowanie dystansu 1,5 m między kolej-
nymi pasażerami. Podczas całej podróży wy-
magane jest noszenie maseczki – zarówno na 
lotnisku, jak i na pokładzie samolotu.

Liczba pasażerów w  autobusach zostanie 
ograniczona do 40% ich pojemności. Przed 
wejściem na pokład samolotu pasażerowie 
proszeni są o samodzielne odbijanie karty na 
bramkach (procedura self-boardingu). 

Każdy pasażer, podczas lotów krajowych, 
może zabrać ze sobą na pokład samolotu 
jedną sztukę bagażu podręcznego o  maksy-
malnych wymiarach 55 cm x 40 cm x 23 cm 
i zwiększonej wadze do 10 kg (włączając w to 
np. zakupy, damską torebkę, plecak czy torbę 
na laptopa).

NA POKŁADZIE
Wejście oraz wyjście z  samolotu odbywa się 
strefowo, według kolejności określonej nu-
merem zajmowanego miejsca. W celu zacho-
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WŁAŚNIE WYSTARTOWAŁY PIERWSZE POŁĄCZENIA KRAJOWE, REALIZOWANE 
PRZEZ POLSKIE LINIE LOTNICZE LOT. REJSY DO I Z WARSZAWY ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ 
DWA RAZY DZIENNIE – RANO I WIECZOREM. W ZWIĄZKU Z ZABEZPIECZENIEM 
PODRÓŻY ORAZ WPROWADZONYMI NA LOTNISKACH I POKŁADACH 
SAMOLOTÓW PODWYŻSZONYMI PROCEDURAMI BEZPIECZEŃSTWA, WYCIECZKA 
DO STOLICY JEST JUŻ MOŻLIWA. 

TEKST: MARTA NOWACKA  

W  arszawę warto odwiedzić nie tylko 
w  celach biznesowych. To tętniąca 

życiem metropolia, miasto kultury o  niepo-
wtarzalnej historii, centrum wydarzeń gospo-
darczych i politycznych naszego kraju. Warto 
się tu wybrać, by zobaczyć i  zwiedzić kilka 
ciekawych miejsc.

PAŁAC KULTURY I NAUKI
PL. DEFILAD 1, WWW.PKIN.PL
To najwyższy w Polsce (237 m) i najbardziej 
rozpoznawalny budynek w stolicy, widoczny 
praktycznie z  każdego miejsca, z  najwyżej 
położonym zegarem wieżowym w  Europie. 
Został wzniesiony w  1955 roku z  inicjatywy 
Józefa Stalina jako „dar narodu radzieckie-
go dla narodu polskiego”. Inspirowany jest 
moskiewskimi drapaczami chmur, które 
z kolei nawiązują do amerykańskich wieżow-
ców art déco. 

Ta architektoniczna mieszanka socre-
alizmu i  polskiego historyzmu jest obecnie 
siedzibą wielu firm i  instytucji użyteczno-

ści publicznej. Znajdują się tu kina, teatry, 
księgarnia, kluby sportowe, wyższe uczelnie 
(m.in. Collegium Civitas), instytucje nauko-
we, siedziba władz Polskiej Akademii Nauk, 
Muzeum Techniki, Muzeum Ewolucji PAN 
oraz Pałac Młodzieży. Organizowane tu są 
także różnego typu koncerty, wystawy, targi 
i  pokazy, a  na 30. piętrze znajduje się taras 
widokowy, z którego można podziwiać piękną 
panoramę miasta z wysokości 114 m.

CENTRUM NAUKI KOPERNIK
UL. WYBRZEŻE KOŚCIUSZKOWSKIE 20, 
WWW.KOPERNIK.ORG.PL
Jedno z  największych centrów w  Europie to 
prawdziwy raj dla wszystkich pasjonatów na-
uki i wiedzy, i to nie tylko tych najmłodszych! 
Przestrzeń o  powierzchni kilku tysięcy me-
trów kwadratowych, wypełniona różnorod-
nymi eksponatami sprawia, że każdy znajdzie 
tu coś dla siebie i  poczuje się jak prawdziwy 
naukowiec. Ekspozycja podzielona jest na 
sześć interdyscyplinarnych galerii z  ponad 
450 eksponatami! Koniecznie wybierz się do 

Planetarium Niebo Kopernika na niezwykły 
pokaz nieba w technologii 3D. 

MULTIMEDIALNY PARK 
FONTANN
SKWER IM. I DYWIZJI PANCERNEJ, 
PARKFONTANN.PL
Pokazy multimedialnego widowiska „Woda 
– Światło – Dźwięk” odbywają się od maja 
do września w  piątkowe i  sobotnie wieczory 
o  godz. 21.00 lub 21.30. To jeden z  najpięk-
niejszych pokazów tańczących fontann w Eu-
ropie. Kompleks 367 dysz, z  których tryska 
jednocześnie nawet 30 tysięcy litrów wody 
na minutę, prawie 300 reflektorów LED oraz 
lasery, animacje i muzyka tworzą tu barwny, 
niezwykły spektakl.

W upalne dni fontanny zapewniają ochłodę 
mieszkańcom i turystom, a w ich pobliżu znaj-
duje się wodny plac zabaw dla dzieci, zwany 
pluskowiskiem.
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Warsaw is well worth a visit not only for busi-
ness purposes. It is a vibrant metropolis, a city 
of culture with a unique history, the centre of 
economic and political events in our country. 
It is worth going there to see and visit some ex-
traordinary places.

PALACE OF CULTURE AND 
SCIENCE
PL. DEFILAD 1, WWW.PKIN.PL
This is the tallest building in Poland (237 m) 
and the most recognizable in the capital city, 
visible from practically every place, with the 
highest tower clock in Europe. It was con-
structed in 1955 on the initiative of Joseph Sta-
lin as "a gift from the Soviet nation to the Polish 
nation". It was inspired by Moscow's skyscrap-
ers, which in turn were inspired by American 
art déco skyscrapers.

This architectural mixture of socialist re-
alism and Polish history is currently the seat of 
many companies and public institutions. There 
are cinemas, theatres, a bookshop, sports clubs, 
universities (including Collegium Civitas), sci-
ence institutions, the seat of the Polish Acade-
my of Sciences, the Museum of Technology, the 
Museum of Evolution of the Polish Academy of 
Sciences and the Youth Palace. Various types of 
concerts, exhibitions, fairs and shows are also 
held here, and on the 30th floor there is a viewing 
terrace from which one you can admire a beauti-
ful panorama of the city from a height of 114 m.

COPERNICUS SCIENCE CENTRE
WYBRZEŻE KOŚCIUSZKOWSKIE 20, 
WWW.KOPERNIK.ORG.PL
One of the biggest centres in Europe is a real par-
adise for all science and knowledge enthusiasts, 
and not only the youngest ones! In the space of 
several thousand square meters, filled with var-
ious exhibits, everyone will find something of 
interest and feel like a real scientist. The exhibi-
tion is divided into six interdisciplinary galleries 
with over 450 exhibits! Make sure your visit the 
Planetarium of the Sky of Copernicus for an ex-
traordinary 3D sky show.

MULTIMEDIA FOUNTAIN PARK
SKWER IM. I DYWIZJI PANCERNEJ, 
PARKFONTANN.PL
The multimedia shows "Water – Light – Sound" 
take place from May to September on Friday and 
Saturday evenings at 21.00 or 21.30. It is one of 
the most beautiful shows of dancing fountains 
in Europe. A complex of 367 jets, from which up 
to 30 thousand litres of water per minute gush-
es at the same time, almost 300 LED lights and 
lasers, animations and music create a colourful, 
extraordinary performance.

On hot days, the fountains keep residents 
and tourists cool, and there is a  water play-
ground for children near them, called a splash.

NEON MUSEUM
MIŃSKA 25, WWW.NEONMUZEUM.ORG
The only such museum in Europe, located in 
Soho Factory, is a must-visit for every street art 
lover. The permanent collection is made up of 
over 100 old neon signs, cult inscriptions and 
other advertising installations, often designed 
by outstanding artists and graphic designers. 
Here you can take a closer look at these lumi-
nous advertisements, which have already fall-
en into oblivion, but still do the justice to the 
craftsmanship of the creators of this already 
forgotten art form.

NATIONAL MUSEUM
AL. JEROZOLIMSKIE 3,  
WWW.MNW.ART.PL
Established in 1862 as the Museum of Fine 
Arts, it is one of the oldest art museums in 
Poland. Its outstanding collection is a  mag-
nificent one, comprising about 830 thousand 
works of Polish and world art from all epochs 
(from antiquity to contemporary times), in-
cluding painting, sculpture, drawings and 
engravings, photographs, old coins, as well as 
objects and designs of applied art.

The undeniable attraction is the painting 
"Battle of Grunwald" by Jan Matejko – the largest 
Polish painting, whose canvas is almost 40 m2 

(4.26 x 9.87m).  

MUZEUM NEONÓW
UL. MIŃSKA 25,  
WWW.NEONMUZEUM.ORG
Jedyne takie muzeum w Europie, znajdujące się 
w Soho Factory, to obowiązkowy punkt do zwie-
dzenia dla każdego miłośnika sztuki ulicy. Stała 
kolekcja składa się z ponad 100 starych neonów, 
kultowych napisów i innych instalacji reklamo-
wych, nierzadko zaprojektowanych przez wybit-
nych artystów i grafików. Tutaj można przyjrzeć 
się z bliska tym świetlnym reklamom, które po-
padły już w  zapomnienie, ale nadal prezentują 
kunszt swych twórców i rzemieślników tej zapo-
mnianej już formy sztuki.

MUZEUM NARODOWE
AL. JEROZOLIMSKIE 3,  
WWW.MNW.ART.PL
Założone w 1862 r. jako Muzeum Sztuk Pięknych, 
jest jednym z najstarszych muzeów sztuki w Pol-
sce. Jego zbiory to wspaniała kolekcja, licząca 
ok. 830 tys. dzieł sztuki polskiej i  światowej ze 
wszystkich epok (od antyku do współczesności), 
obejmująca malarstwo, rzeźbę, rysunki oraz ry-
ciny, fotografie, numizmaty, a także przedmioty 
sztuki użytkowej i wzornictwo.

Niewątpliwą atrakcją jest „Bitwa pod Grun-
waldem” Jana Matejki – największy polski obraz, 
którego płótno ma prawie 40 m2 (4,26 x 9,87m).   
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LET'S FLY TO WARSAW WITH LOT

THE FIRST DOMESTIC FLIGHTS BY LOT 
POLISH AIRLINES HAVE JUST STARTED. 
FLIGHTS TO AND FROM WARSAW WILL 
BE PERFORMED TWICE A DAY – MORNING 
AND EVENING. A TRIP TO WARSAW IS 
NOW POSSIBLE AS THE JOURNEY HAS 
BEEN SECURED AND INCREASED SAFETY 
PROCEDURES INTRODUCED AT THE 
AIRPORTS AND ON BOARD.
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BEZPIECZEŃSTWO ZAŁOGI I PASAŻERÓW JEST TEŻ  
W TWOICH RĘKACH!

TEKST: MACIEJ JAMSZ   ZDJĘCIA: PORT LOTNICZY POZNAŃ-ŁAWICA

DRONY 
– RADOŚĆ 
I ZAGROŻENIE

Drony stają się coraz popularniejsze. Te bezzałogowe urzą-
dzenia latające wykorzystuje się w wielu dziedzinach ży-

cia. Dzięki nim łatwiejsze staje się monitorowanie środowiska 
i walka ze smogiem. Poszczególne służby wykorzystują drony 
w celach monitorujących, ratunkowych i wielu innych. Obra-

W I Ę C E J  N A A N Y W H E RE . PL

zy widziane z perspektywy drona, nagrane umieszczoną na 
nim kamerą, pojawiają się w telewizji i Internecie. Dokumen-
tują nasze życie – codzienność oraz chwile niezwykłe – śluby, 
spotkania rodzinne i inne uroczystości. Pokazują nam świat 
z innej, niedostępnej do tej pory perspektywy.

Jednak dron nie poleci bez ludzkiego działania, jest ste-
rowany ręką operatora. Fakt, że urządzenia te są dostępne 
praktycznie dla każdego, nakłada na wszystkich użytkowni-
ków obowiązek szczególnej uwagi i odpowiedzialnego z nich 
korzystania. Pamiętaj, że dron to nie zabawka, którą można 
używać zawsze i wszędzie. Kierowany w sposób niewłaściwy 
może doprowadzić do tragicznych w skutkach katastrof.

Przestrzeganie poniższych zasad pozwoli zachować bez-
pieczeństwo Twoje i innych:
• Przed rozpoczęciem lotu dokładnie zapoznaj się z  in-
strukcją obsługi drona. 
• Sprawdź, czy dron nie jest uszkodzony, a jego stan tech-
niczny nie budzi zastrzeżeń.

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

Pamiętaj, że za użytkowanie drona i  wszel-
kie szkody w wyniku tego powstałe, odpowiada 
zawsze i wyłącznie jego operator. W przypadku 
użycia drona przez dziecko odpowiedzialność 
ponosi jego opiekun prawny, dlatego tak ważne 
jest, by dzieci nie korzystały z dronów bez nad-
zoru osób dorosłych.

Wszyscy możemy zapewnić bezpieczeństwo 
załogom i pasażerom. Korzystajmy z dronów od-
powiedzialnie. Jeśli widzisz niewłaściwe zacho-
wanie, zadzwoń na policję – tel. 997, lub poinfor-
muj Służby Portu Lotniczego – tel. 61 8492 253. 
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DRONES – JOY AND THREAT

 SAFETY OF CREW AND PASSENGERS IS ALSO IN 
YOUR HANDS!

Drones are becoming increasingly popular. 
These unmanned flying devices are used in 
many areas of life. They make monitoring 
the environment and fighting smog much 
easier. Certain services use drones for mon-
itoring, rescuing, and many other purpos-
es. Images recorded by drone’s camera are 
shown on TV and the Internet. They docu-
ment our life – everyday events and special 
moments – weddings, family reunions, and 
other functions. Drones show are the world 
from a different perspective that was not ac-
cessible to us previously. 

However, drones cannot fly if we do not 
make it fly. After all, they are controlled by an 
operator's hand. Since drones are available 
basically to everyone, they need to be used 
responsibly and with the utmost caution. We 
should bear in mind that drones are not toys 

that can be played with anytime and anywhere. 
If they are not used properly, they can cause ac-
cidents with really tragic consequences. 

Comply with the following rules and they keep 
you and others safe:
• Read the drone's manual carefully before 
starting a flight.
• Check the drone for any potential damages 
and make sure its technical condition does 
not raise any doubts.
• Fly only in good weather and in the open air.
• Check in the DroneRadar application where 
you can fly safely.
• Remember to have the drone under control 
and in sight at all times. 

A flying drone can pose a very serious threat 
to the safety of air navigation, so flying over 
airports is prohibited and its use near airports 
requires special permission. The effect of a col-
lision between a one-kilo drone and an airplane 
flying at 250 km/h is comparable to the impact 
of 3 bricks weighing 2 kg on a car driving at 100 
km/h. Under the Aviation Law, flying a drone in 
a manner endangering safety of air traffic is sub-
ject to the penalty of up to five years in prison. 

Remember that the operator is solely respon-
sible for the use of the drone and any damage 
arising from it. If a drone is used by a child, their 
legal guardian will be held accountable, so it is so 
important that children do not use a drone with-
out adult supervision.

We can all ensure safety of crews and pas-
sengers. All we have to do is use the drones re-
liably. Should you see any improper conduct, 
call the police on 997 or inform the Airport 
Service on 61 8492 253. 
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• Lataj tylko w dobrych warunkach pogodo-
wych i na otwartej przestrzeni. 
• Sprawdź w  aplikacji DroneRadar miejsca, 
gdzie można bezpiecznie latać.
• Pamiętaj, by zawsze mieć drona pod kontro-
lą i w zasięgu wzroku.

Latający dron może stanowić bardzo po-
ważne zagrożenie dla bezpieczeństwa żeglugi 
powietrznej, dlatego loty nad lotniskami są 
zabronione, a  ich użytkowanie w  ich pobliżu 
wymaga specjalnej zgody. Skutki kolizji dro-
na o wadze 1 kg z samolotem lecącym z pręd-
kością 250 km/h są porównywalne z  uderze-
niem 3 cegieł o wadze 2 kg w samochód jadący 
z prędkością 100 km/h. Zgodnie z Prawem lot-
niczym, latanie dronem w sposób zagrażający 
bezpieczeństwu dla ruchu lotniczego podlega 
karze nawet do 5 lat więzienia.
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SAMOLOTY STOJĄ W MIEJSCU, GRANICE SĄ WCIĄŻ ZAMKNIĘTE, ALE SERCA 
FANÓW KLUBOWYCH BRZMIEŃ BIJĄ CIĄGLE W TYM SAMYM RYTMIE. TO 
WŁAŚNIE SZCZEGÓLNIE DLA NICH TRZEJ POZNAŃSCY DJ’E: NEEVALD, 
BARTES I MATTHEW CLARCK, WYSTĘPUJĄCY JAKO PROJEKT THE3, 
ZAGRALI NA PŁYCIE LOTNISKA PONAD GODZINNY DJ SET. TO NIETYPOWE 
WYDARZENIE ONLINE ZORGANIZOWANE ZOSTAŁO PRZEZ PORT LOTNICZY 
POZNAŃ-ŁAWICA ORAZ AGENCJĄ KREATYWNĄ GOOD PEOPLE. 

ZDJĘCIA: DOMINIK GELDNER

WYJĄTKOWA 
MUZYCZNA PODRÓŻ  
PROSTO Z ŁAWICY!

Wtym trudnym czasie dla branży lotni-
czej oraz dla naszych pasażerów bar-

dzo ważne jest, aby „wgrać” trochę nadziei 
i pokazać, że właśnie teraz musimy być razem 
w trochę inny sposób. Branża muzyczna także 

musiała zawiesić swoją aktywność koncertową 
dla publiczności i przenieść się do Internetu. 

Aktualna sytuacja spowodowała, że tysiące 
ludzi, regularnie bawiących się w klubach, dziś 
niestety nie może korzystać z  tej formy odre-

agowania. A  rozrywka była i  zawsze będzie 
bardzo ważnym elementem życia naszego spo-
łeczeństwa. Nieprzypadkowo też Poznań na 
klubowej mapie kraju zajmował zawsze istotne 
miejsce. I  właśnie dla podtrzymania swojego 
muzycznego charakteru i wizerunku, poznań-
scy artyści wpadli na pomysł zrobienia czegoś 
nietypowego. 

Z inicjatywy trzech DJ’ów: neeVald, Bartes 
i  Matthew Clarck, tworzących projekt THE3, 
powstał pomysł zrealizowania dźwiękowej i wi-
zualnej niespodzianki dla wielbicieli muzyki 
klubowej, a  Port Lotniczy Poznań-Ławica, by 
umożliwić wszystkim takie wirtualne spotka-
nie z nimi, udostępnił swą przestrzeń na reali-
zację nagrania internetowego koncertu. Tym 
wydarzeniem chcieli oni sprawić, żeby muzy-
ka, która zawsze daje nadzieję i  pozytywnie 
nastraja, znów połączyła wszystkich w tańcu, 
nawet wirtualnie...

Emisja zrealizowanego koncertu miała 
miejsce w niedzielę 17 maja 2020 r. o godzinie 
20.00 na stronie www.facebook.com/the3pl. 
Materiał jest tam nadal dostępny, więc wszy-
scy zainteresowani mogą wciąż przeżywać 
ten nietypowy występ – wkręcająca muzyka 
i  piękne widoki z  wielu kamer sprawiają, że 
będą to dobrze spędzone chwile. Było to nie-
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ła 73 lajki, 31 komentarzy i 10 udostępnień.
• TRZECIA część miała 106 tys. wyświetleń, 
z  czego 3864 na profilu FB Portu i  zdobyła 
115 lajków, 25 komentarzy i 21 udostępnień. 
Post z relacją na żywo został opublikowany 
w 18 różnych źródłach. 
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A UNIQUE MUSICAL JOURNEY 
DIRECTLY FROM POZNAŃ 
AIRPORT!

THE PLANES ARE STANDING STILL, THE 
BORDERS ARE STILL CLOSED, BUT THE 
HEARTS OF THE FANS OF CLUB SOUNDS 
ARE STILL BEATING TO THE SAME RHYTHM. 
IT WAS ESPECIALLY FOR THEM THAT THREE 
POZNAŃ DJS: NEEVALD, BARTES AND 
MATTHEW CLARCK, PERFORMING AS THE 
PROJECT THE3, PLAYED OVER AN HOUR-
LONG DJ SET ON THE AIRPORT'S APRON. 
THIS EXTRAORDINARY ONLINE EVENT WAS 
ORGANIZED BY POZNAŃ AIRPORT AND THE 
CREATIVE AGENCY GOOD PEOPLE.

In this difficult time for the aviation industry 
and for our passengers it is very important to 
"upload" some hope and show that right now 
we have to be together in a slightly different 
manner. The music industry has also had to 
suspend the concerts for the audience and 
transfer its activity to the Internet.

Due to current situation, thousands of 
people, who regularly visit clubs, now, unfor-
tunately, cannot unwind this way. And enter-
tainment has been and always will be a very 
important part of our society’s life. It is no 
coincidence that Poznań has always been an 
important place on the club map in Poland. 
So, in order to maintain their musical status 
and image, Poznań artists came up with an 
idea to do something unorthodox.

Three DJs: neeVald, Bartes and Matthew 
Clarck, who created the project THE3, took 
up the initiative to make a sound and visual 
surprise for club music lovers and Poznań 
Airport provided the musicians with the 

space so that they could record their virtual 
concert and meet with music fans online. 
With this event, they wanted music, which 
always gives hope and positive impact, to 
get people together on a dancefloor, even if 
only virtually... 

The broadcast of the concert took place 
on Sunday 17th May 2020 at 8.00 pm on www.
facebook.com/the3pl. The material is still 
available there, so all those interested can 
still check this unusual performance – riv-
eting music and beautiful views from many 
cameras make the concert worthwhile. It 
was undoubtedly an exceptional event that 
will go down in the history of the airport.

It should be mentioned that all partici-
pants took part in the project completely 
for free. The recording was made earlier 
without the audience and with safety mea-
sures such as temperature checking or 
the availability of disinfectants to prevent 
the audience from gathering around the 
airport, and only the artists and technical 
staff participated in the recording.

We hope that such a social event will be a 
good harbinger not only of the concert returning 
on the stage as soon as possible, but resuming 
flights to destinations of choice.  (r)

VIEWING DATA
The report from the event was divided into 
3 parts:
• the FIRST one had a total of 253 thousand 
views (from all the sources and other fanpag-
es). There were 18 660 views on the airport's 
FB profile. The first report gained 482 likes, 
192 comments and 117 sharings!
• the SECOND part had a total of 106 
thousand views, and 1170 on the FB pro-
file of Poznań Airport and gained 73 likes, 
31 comments and 10 sharings.
• the THIRD part had 106 thousand views, 
3864 of which were on the FB Airport’s 
profile and gained 115 likes, 25 comments 
and 21 sharings. The post with live cover-
age was shown in 18 different sources. 

wątpliwie wyjątkowe wydarzenie, które z pew-
nością przejdzie do historii lotniska.

Warto podkreślić, że wszyscy uczestni-
cy wzięli udział w  projekcie całkowicie bez-
płatnie. Nagrania dokonano wcześniej bez 
publiczności i  przy zachowaniu środków bez-
pieczeństwa, takich jak pomiar temperatury 
czy dostępność środków odkażających, celem 
zapobieżenia gromadzeniu się publiczności 
w  okolicy lotniska, a  w  nagraniu brali udział 
tylko artyści oraz obsługa techniczna. 

Mamy nadzieję, że taka akcja społecz-
na będzie dobrym zwiastunem nie tylko 
muzycznego powrotu scen koncertowych 
w możliwie jak najszybszym czasie, ale także 
wznowienia możliwości latania w  upragnio-
ne lotnicze kierunki.  (r)

DANE OGLĄDALNOŚCI
Relacja z eventu podzielona była na 3 części:
• PIERWSZA miała łącznie 253 tys. wyświetleń 
(ze wszystkich emitowanych źródeł i innych fan-
page'y). Na profilu FB Portu lotniczego wyświe-
tleń było 18 660. Pierwsza relacja zdobyła 482 
lajki, 192 komentarze i 117 udostępnień!
• DRUGA część miała łącznie 106 tys. wy-
świetleń, a na profilu FB Ławicy 1170 i zdoby-
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KINO SAMOCHODOWE 
FERMENT
WIELKOPOLSKA GIEŁDA ODZIEŻOWA 
WGO, UL. GŁOGOWSKA 248, POZNAŃ
Pierwsze w  Polsce kino samochodowe po 
kwarantannie, otwarte przez Ferment Ko-
lektiv, gra w Poznaniu już od 18 maja. Przed 
wielkim ekranem ustawionym na parkingu 
Wielkopolskiej Giełdy Odzieżowej WGO 
zmieści się ok. 100 samochodów osobowych. 
Wszyscy złaknieni filmowych nowości i kino-
wej atmosfery po długiej przerwie przynaj-
mniej częściowo mogą czuć się usatysfakcjo-
nowani. W  repertuarze znalazły się polskie 
i  światowe hity ostatnich miesięcy, które 
pokazywane będą każdego wieczora, przez 
siedem dni w tygodniu.

Szczegóły: www.samochodowekino.pl

ŚCIEŻKA W KORONACH 
DRZEW
DOLINA SZKLARKI, ANTONINEK, 
POZNAŃ
By wybrać się na spacer w  koronach drzew 
nie trzeba już jechać do Krynicy, Czech, ani 
na Słowację. Taką ścieżkę ma teraz także 
Poznań. Budowa obiektu, drugiego tego 
typu w Polsce, zakończyła się w dolinie rzeki 
Szklarki, na terenie leśnictwa Antoninek.

Poznańska ścieżka w  koronach drzew 
ma ok. 250 metrów długości. W najwyższym 
miejscu wznosi się 13 m ponad ziemię. Jej 
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POZNAŃ INVITES

FERMENT DRIVE-IN CINEMA 
WIELKOPOLSKA GIEŁDA ODZIEŻOWA 
WGO, UL. GŁOGOWSKA 248, POZNAŃ
The first drive-in cinema in Poland after the 
quarantine, established by Ferment Kolek-
tiv, has been open in Poznań since 18 May. In 
front of the big screen set up in the car park 
of Wielkopolska Giełda Odzieżowa WGO 
there will be about 100 cars. Those who are 
anxious to see new films and immerse in the 
atmosphere of a  cinema after a  long break 
can feel at least partially satisfied. The rep-
ertoire includes Polish and world hits of the 

częścią jest punkt wypoczynkowo-widokowy, 
z którego można podziwiać okoliczną przyro-
dę z nieznanej wcześniej perspektywy.

Nadziemna kładka spacerowa znajduje 
się na skraju Jeziora Malta, niedaleko Nowe-
go Zoo (wejście od strony ul. Czekalskie lub 
ul. Krańcowej), a za realizację tej nietypowej 
jeszcze na polskie standardy atrakcji od-
powiadają Poznańskie Inwestycje Miejskie. 
Wstęp jest całkowicie bezpłatny. 

WARTO ZOBACZYĆ!
WYSTAWA PLAKATÓW  
MICHELA QUAREZA
MUZEUM NARODOWE W POZNANIU,  
AL. MARCINKOWSKIEGO 9, POZNAŃ
Wybitny światowy twórca plakatu, charakte-
ryzujący się prostolinijnością i humorem, od 
czterdziestu lat niezmiennie intryguje ludzi 
plakatowymi obrazami. Artysta wielką wagę 
przywiązuje do relacji międzyludzkich. Mówi, 
że jego galerią jest ulica. Odbiorcami jego 
dzieł są najczęściej mieszkańcy paryskich 
przedmieść, którzy w bezpośredni sposób do-
świadczają pozytywnej energii czystych barw 
i jasnego przekazu, w którym obecna jest na-
turalna wielokulturowość. Plakaty Quareza 
nie reklamują towarów, lecz okazje do wspól-
nego spędzenia czas; namawiają i  zachęcają 
do radosnego świętowania.

Wystawa w Muzeum Narodowym w Pozna-
niu jest czynna do 30 sierpnia.  
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  POZNAŃ 
ZAPRASZA
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recent months, which will be screened every 
evening, seven days a week.

Details: www.samochodowekino.pl

PATH IN TREETOPS
THE VALLEY OF SZKLARKA, ANTONINEK, 
POZNAŃ
To go for a walk in the treetops you no longer 
need to go to Krynica, the Czech Republic 
or Slovakia. Now you can find such a path in 
Poznań, too. The construction of the facility, 

trance from ul. Czekalskie or ul. Krańcowa), 
and it is Poznańskie Inwestycje Miejskie that 
is responsible for implementing this attrac-
tion which is still unorthodox to Polish stan-
dards. Admission is completely free.

WORTH SEEING!
EXHIBITION OF MICHEL 
QUAREZ POSTERS
NATIONAL MUSEUM IN POZNAŃ, ALEJA 
MARCINKOWSKIEGO 9, POZNAŃ
An eminent, world-famous poster artist, known 
for his straightforwardness and humour, has 
been invariably intriguing people with his post-
er images for forty years. The artist attaches 
great importance to human relations. He says 
that his gallery is a street. The recipients of his 
works are usually inhabitants of Parisian sub-
urbs who can firsthand feel the positive energy 
of pure colours and clear message, in which nat-
ural multiculturalism is predominant. Quarez's 
posters do not advertise goods, but opportuni-
ties to spend time together. They encourage and 
foster joyful celebration.

The exhibition at the National Museum in 
Poznań is open until August 30th. 
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UWAGA: ARCYDZIEŁO!
ATTENTION: A MASTERPIECE! 

ARTUR NACHT-SAMBORSKI,  
AKT Z TWARZĄ W CIENIU, OK. 1929

Sztuka Artura Nachta-Samborskiego za-

chwyca dzięki swoistemu wymykaniu się 

definicjom. Artysta, niedbający o estetyczne 

konsekwencje dzieła, konstruuje je z  mate-

matyczną precyzją i  „rozgrywa” niuansami 

barwnymi. Takim magnetyzmem emanuje 

Akt z twarzą w cieniu, a przecież jeszcze pod 

koniec XIX wieku obrazy przedstawiające 

nagie ciało wzbudzały nie lada emocje.

Malarz zbudował postać z  dwóch skła-

dowych: kieruje uwagę widza na ciało eks-

ponując je gładkim wykończeniem, propor-

cjonalnością i świetlistą, ciepłą barwą skóry, 

natomiast cieniem maskuje głowę ubraną 

w  wianek. Do tego karykaturuje rękę. Ten 

zabieg podkreśla temat przewodni dzieła. 

Ciało kobiety odbieramy jako bliskie dzięki 

zastosowaniu niewielkiej przestrzeni oraz 

precyzyjnie poprowadzonemu światłu, co 

zdradza reżyserską moc kreacji malarza 

– „reflektor” na scenie pokazuje tylko to, 

na czym widz powinien skupić swój wzrok. 

To, co mniej ważne, zostaje w cieniu. W tym 

dziele wszystko tchnie aptekarską precyzją 

w  kontrastach kompozycyjnych, barwnych 

i światłocieniowych. 
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ARTUR NACHT-SAMBORSKI, NUDE WITH 
A FACE IN THE SHADOW, CIRCA 1929

The art by Artur Nacht-Samborski en-

ravishes and eludes any definition. The 

artist ignores the aesthetic aspects of his 

Fot. Michel Quarez, Nie!, 2005, offset barwny

Fot. Artur Nacht-Samborski (1898-1974), Akt z twarzą 
w cieniu, ok. 1929, olej na płótnie

works and constructs them with mathe-

matical precision and “plays” with col-

ourful nuances. “Nude with a Face in the 

Shadow” beams with such magnetism, 

although at the end of the 19th century 

a  picture showing a  naked body stirred 

quite the emotions. 

The painter built a  figure out of two 

components. He draws a  viewer’s at-

tention to the body exposing it with 

a  smooth finish, proportions and lu-

cidity, warm colour of skin, while the 

shadow is masking the head dressed in 

a  garland. Additionally, he caricatures 

the hand. This solution emphasizes 

the main theme of his work. We see the 

female body as close due to the limited 

space and precisely applied light, which 

reveals a  directorial power of the art-

ist’s creation. The “spotlight” picks only 

what a viewer is should concentrate on. 

What is less significant stays in the shad-

ow. In this painting, everything oozes 

painstaking precision in arrangement, 

colour and chiaroscuro contrasts. 

the second of this kind in Poland, was com-
pleted in the valley of the river of Szklarka, in 
Antoninek forest district.

The path in the treetops in Poznań is about 
250 meters long. In its highest point it rises 13 
m above the ground. Here we can find a rest-
ing and vantage point, from which you can 
admire the surrounding nature from a previ-
ously unknown perspective.

The aboveground footbridge is located on 
the edge of Lake Malta, near the New Zoo (en-
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Ze w zględu na bardzo częste występy, 
które – można śmiało stwierdzić – 

odbywały się codziennie w  innym mieście, 
wiele faktów z życia Henryka Wieniawskiego 
wciąż pozostaje zagadką. Nadal nie znamy 
wszystkich miejsc, w  których grał. A  prze-
cież dziś mamy o wiele więcej możliwości, by 
dotrzeć do nieznanych źródeł z  jego epoki. 
W  dobie coraz szerszej digitalizacji materia-
łów bibliotecznych i  archiwalnych oraz ich 
coraz częstszego bezpłatnego udostępniania, 
istnieją wielkie szanse na dotarcie do wcze-
śniej nieznanych informacji i  dokumentów. 
Dlatego też stowarzyszenie żywi wielką na-
dzieję, że być może wirtualna mapa podróży 
mistrza skrzypiec tak odbiorów zaciekawi, że 
postanowią poszukać ich śladów we własnych 
krajach. I jako wolontariusze-entuzjaści zgło-
szą się, by pomóc w jej uzupełnianiu.

Co więcej, od marca br. Towarzystwo Mu-
zyczne dwa razy w tygodniu prezentuje w ser-
wisach społecznościowych posty z cyklu „Hen-
ryk Wieniawski Superstar” – są to wybrane, 
najciekawsze miasta, które słynny wirtuoz od-
wiedził. Posty ilustrowane są interesującymi 
i unikatowymi materiałami archiwalnymi, ta-
kimi jak fotografie, listy, afisze czy wizerunki 
XIX-wiecznych sal koncertowych i teatrów. 

. Mapa została opublikowana na stronie  
www.wieniawski.pl
. Wszelkie informacje o kompozytorze można  
przesyłać na adres: archiwum@wieniawski.pl.  

  IN ENGLISH

HENRYK WIENIAWSKI 
SUPERSTAR – A VIRTUAL MAP OF 
THE BRILLIANT VIOLINIST'S TOUR

HE WORLDWIDE SOCIAL ACTION OF 
#HOSTHOSTHOSTHOST, TRIGGERED BY 
THE COVID-19 PANDEMIC, HAVE GIVEN THE 
HENRYK WIENIAWSKI MUSICAL SOCIETY IN 
POZNAŃ A BOOST TO CREATE A VIRTUAL 
MAP OF ITS PATRON'S TOUR.

Due to very frequent performances, which, 
it is safe to say, took place every day in 
a  different city, many facts from Henryk 
Wieniawski's life still remain a  secret. We 
still do not know about all the places where 
he performed. However nowadays, we have 
much more opportunities to reach the un-
known sources from his times. Increasing 
digitisation of libraries and archive mate-
rials, which are more frequently accessible 
free of charge, gives a  great opportunity 
to reach previously unknown information 
and documents. The society hopes that the 
virtual map of Wieniawski’s tours will be so 
attractive to the audience that they will set 
off to look for the tours’ traces in their own 
countries. And enthusiastic volunteers will 
be happy to update the map. 

Additionally, since March this year, the 
Musical Society has been presenting the 
posts from the "Henryk Wieniawski Super-
star" series on social networking sites – they 
include the selected, most remarkable cities 
that the famous virtuoso visited. The posts 
are illustrated with interesting and unique 
historic materials, such as photographs, let-
ters, posters or images of 19th century con-
cert halls and theatres. 

. The map is to be found at www.wieniawski.pl.

. All information about the composer can be sent to: 
archiwum@wieniawski.pl.

HENRYK WIENIAWSKI SUPERSTAR 
– WIRTUALNA MAPA TOURNÉE  
GENIALNEGO SKRZYPKA

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 D

OGÓLNOŚWIATOWA AKCJA SPOŁECZNA #ZOSTANWDOMU, 
WYWOŁANA PANDEMIĄ COVID-19, DAŁA TOWARZYSTWU 
MUZYCZNEMU IM. HENRYKA WIENIAWSKIEGO W POZNANIU IMPULS DO 
STWORZENIA WIRTUALNEJ MAPY TOURNÉE SWOJEGO PATRONA.

TEKST: KATARZYNA KUŁAGOWSKA SILVA    
ZDJĘCIA: TOWARZYSTWO MUZYCZNE IM. H. WIENIAWSKIEGO W POZNANIU

L E T ’ S  F L Y

Boeing 737-8AS Ryanair SP-RSO, fot./photo: Grzegorz Gwiazda (Wlkp _ Spotters)

Bombardier CRJ-900LR Lufthansa, fot./photo: Mikołaj Waligórski (Wlkp _ Spotters)

Airbus A320-232 Wizz Air HA-LYN, fot./photo: Grzegorz Gwiazda (Wlkp _ Spotters)

SPOTTERZY  
SPOTTERS

Boeing 767-300 (ER) Atlas Air, fot./photo: Mikołaj Waligórski  
(Wlkp _ Spotters)

Airbus A320-214 Nouvelair, fot./photo: Mikołaj Waligórski  
(Wlkp _ Spotters)
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Wyjście z hali Przylotów  
JEST PRZEZNACZONE WYŁĄCZNIE DLA 
PASAŻERÓW PRZYLATUJĄCYCH.
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Wejście na teren lotniska 
 JEST MOŻLIWE TYLKO PRZEZ  

TERMINAL ODLOTÓW.  

NIE MA TAKŻE MOŻLIWOŚCI  
PRZECHODZENIA MIĘDZY TERMINALAMI 
ODLOTÓW I PRZYLOTÓW. 
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All the destinations 
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are available  
on our website  
www.airport-poznan.com.pl
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lotniska?*

Where Can You Fly 
*

SZANOWNI PAŃSTWO, W ZWIĄZKU Z DYNAMICZNĄ SYTUACJĄ NA RYNKU PODRÓŻY LOTNICZYCH, ZWIĄZANĄ ZE STANEM PANDEMII BARDZO 
PROSIMY O BIEŻĄCĄ WERYFIKACJĘ PREZENTOWANEJ LISTY POŁĄCZEŃ WE WŁAŚCIWYCH LINIACH LOTNICZYCH ORAZ W BIURACH TURYSTYCZNYCH.!

W ZWIĄZKU ZE STANEM PANDEMII MIĘDZYNARODOWY RUCH LOTNICZY NA DZIEŃ WYDANIA CZASOPISMA ZOSTAŁ  
WSTRZYMANY DO ODWOŁANIA. LISTA STANOWI ORIENTACYJNY STAN POŁĄCZEŃ Z LOTNISKA W POZNANIU  

NA DZIEŃ 01.03.2020 R. OD 1.06.2020 R. DOPUSZCZONO JEDYNIE KRAJOWY RUCH LOTNICZY.!

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.
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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?*

(BGY)

(FRA)

(ATH)

Lwów (LWO) / Lviv

 Malta (MLA)

Mediolan-Bergamo (BGY) /Milan-Bergamo 

Monachium (MUC) / Munich

Odessa  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  nowość / new

Kharkiv  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

(CIA)

(NYO)

(ZAD)

(BLL)
(ORK)

(CFU)

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

(BUD)

* 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.
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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
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www.ryanair.com
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* 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.
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* 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.

(BHX)

(KUT)

(TGD)

(BVA)

(PFO)

(TGD)

lotniska?*

Where Can You Fly 
*

SZANOWNI PAŃSTWO, W ZWIĄZKU Z DYNAMICZNĄ SYTUACJĄ NA RYNKU PODRÓŻY LOTNICZYCH, ZWIĄZANĄ ZE STANEM PANDEMII BARDZO 
PROSIMY O BIEŻĄCĄ WERYFIKACJĘ PREZENTOWANEJ LISTY POŁĄCZEŃ WE WŁAŚCIWYCH LINIACH LOTNICZYCH ORAZ W BIURACH TURYSTYCZNYCH.!

W ZWIĄZKU ZE STANEM PANDEMII MIĘDZYNARODOWY RUCH LOTNICZY NA DZIEŃ WYDANIA CZASOPISMA ZOSTAŁ  
WSTRZYMANY DO ODWOŁANIA. LISTA STANOWI ORIENTACYJNY STAN POŁĄCZEŃ Z LOTNISKA W POZNANIU  

NA DZIEŃ 01.03.2020 R. OD 1.06.2020 R. DOPUSZCZONO JEDYNIE KRAJOWY RUCH LOTNICZY.!




