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ANDRZEJ 
SARAMONOWICZ 

Reżyser, scenarzysta, pisarz, 
dramaturg i dziennikarz. Autor 
największych polskich hitów ko-
mediowych w XXI w. W 2015 roku 
Saramonowicz wydał bestselle-
rową powieść „Chłopcy".

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

GRZEGORZ 
KAPLA 

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

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

WOJCIECH 
ZAWIOŁA

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

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

Pisarz, scenarzysta, grotołaz, fe-
lietonista, fan piłki nożnej. Laureat 
Nagrody Literackiej Nike. Człowiek 
o wielu pasjach. Z nami będzie dz-
ielił się tą filmową, co miesiąc pole-
cając jeden obraz wart obejrzenia.

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

MONIKA
SZAŁEK

Fotografka, artystka, pasjonat, 
osoba zafascynowana ludźmi, twar-
zami, pozami, życiem ale zawsze 
z człowiekiem na pierwszym planie. 
Skończyła Warszawską Szkołę 
Filmową i od kilku lat oddaje się 
wyłącznie fotografowaniu. 

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

JAKUB
MILSZEWSKI

Marudzi, poprawia, kłóci się. Sam 
już nie wie, czy woli pisać o mu-
zyce, turystyce, czy jedzeniu, więc 
pisze o czym akurat trzeba. Po-
łowa duetu stojącego za książką 
„Gastrobanda”.

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

RAFAŁ
RUTKOWSKI

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

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

MATEUSZ 
KUSZNIEREWICZ

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

ENGLISH A working man and a dre-
amer. Most of you know him as a sa-
ilor and an Olympic champion, but he 
has several more aces up his sleeve. 
He’s a businessman, investor and 
social activist. He always aims high.
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GRZEGORZ 
MAŁECKI

Mówi o sobie „aktor wyłącznie 
teatralny". Od osiemnastu lat 
związany Teatrem Narodowym 
w Warszawie. W rankingach kryty-
ków znajduje się w ścisłej czołówce 
najważniejszych aktorów polskiego 
teatru w XXI w. 

ENGLISH Says that he is "exclu-
sively a theatre actor", for many 
years now working with the Na-
tional Theatre in Warsaw. He is at 
the very top of the critics' ranks of 
21st century Polish theatre actors. 

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 cof-
fee and conversations. She does 
not end on one question.

KAMIL
SADKOWSKI

Znawca i poszukiwacz smaków. 
Przeszedł przez wszystkie szcze-
ble w branży gastronomicznej. 
Współautor książki „Gastrobanda. 
Wszystko co powinieneś wiedzieć, 
zanim wyjdziesz coś zjeść”.

ENGLISH Maven and seeker of 
tastes. He went through all stages 
of the food industry. Co-author of 
the book "Gastrobanda. Wszystko co 
powinieneś wiedzieć, zanim wyjdziesz 
coś zjeść".
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ALEKSANDRA 
BUDKA 

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

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

SYLWIA 
GUTOWSKA

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

ENGLISH She talks, writes and ed-
its. She is interested in high, mid-
dlebrow and low culture because 
she is a true (post)humanist. She 
claims there is nothing better than 
a good book except for MC Ham-
mer’s video clips. 

TOMASZ 
SOBIERAJSKI

Socjolog z zawodu i z pasji. Wy-
trawny badacz społecznych zjawisk 
i kulturowych trendów. Naukowiec 
3.0 nie bojący się trudnych wyz-
wań, międzynarodowej współpracy 
i interdyscyplinaroności. 

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

EDYTA
BARTKIEWICZ

Jest fotografem mody, ma 23 
lata i pochodzi ze Szczecina. Do 
Warszawy przyjechała spełniać 
marzenia i kieruje się dewizą 
'liczy się jakość, a nie ilość'. 

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

Aktor teatralny, filmowy i tele-
wizyjny. Reżyser, felietonista. 
Związany z Nowym Teatrem 
Krzysztofa Warlikowskiego.

ENGLISH A theatre, film and TV 
actor. A director and columnist. 
Actor in Krzysztof Warlikowski's 
Nowy Teatr.
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GDY W JEDNYM ZDANIU PADAJĄ SŁOWA „GITARA” I „JAZZ”, AUTOMATYCZNIE 
MYŚLISZ O NIM. WIRTUOZ, KOMPOZYTOR, JEDEN Z NAJAKTYWNIEJSZYCH 
MUZYKÓW W POLSCE. OD WIELU LAT NIE SCHODZI Z TOPU, A SAM MÓWI, ŻE 
WCIĄŻ POCIĄGAJĄ GO MUZYCZNE POSZUKIWANIA. MAREK NAPIÓRKOWSKI.
TEKST Grzegorz Kapla ZDJĘCIA Tomasz Sagan

WYWIAD WIDEO DOSTĘPNY 
NA ANYWHERE.PL

NAU K A 
J Ę Z Y K A

N A U K A  J Ę Z Y K A



Znalazłeś się w takim momencie biegłości i znajomości 
swojego instrumentu, że mógłbyś grać każdy rodzaj 
muzyki. Dlaczego więc wybierasz jazz? 
To wiąże się z tym, jak doszedłem do tej muzyki. W ogóle to 
nie lubię określania się, kategoryzacji, szufladek. Muzyka, 
którą się zajmuję, to muzyka improwizowana, której zdecy-
dowanie najbliżej do jazzu. Ale moja droga tak się kształto-
wała, że zaczynałem, jak wszyscy... 

Od Hendriksa. 
Dokładnie. Mam nawet taką elegancką koszulkę. Zacząłem 
ją teraz nosić. Od Hendriksa, od bluesa, od różnych rze-
czy. Jak się z jazzem zapoznałem, to była to taka miłość 
od pierwszego wejrzenia. Pojechałem w  wieku lat 17, 
z moim przyjacielem Arturem Lesickim, na warsztaty ja-
zzowe do Chodzieży. To było takie święte miejsce, gdzie 
wszyscy wybitni polscy muzycy spłacali niejako swój dług 
i uczyli młodych. Nie było globalnej wioski, więc nie było 
YouTube, gdzie wszystko masz pod ręką. Pamiętam, jak 
tam pojechałem i zobaczyłem, jak oni grają, jak się zacho-
wują, jakimi są modelami. Zachłysnąłem się tą wolnością. 
I to jest klucz. Wolność i improwizacja, czyli coś, czym 
możesz, grając jazz czy muzykę improwizowaną, wyra-
żać się za każdym razem. Piękna sfera wolności. Materia 
muzyczna jest tu kluczem, ale wielkie wrażenie zrobiło 
też na mnie, jacy to byli ludzie. Jak byli swobodni, jakie 
mieli artystyczne usposobienie, jacy byli barwni, ciekawi. 
Z Jeleniej Góry, z której pochodzę, przyjechałem w cza-
sach mniej kolorowych niż dzisiejsze. 

Był Festiwal Teatrów Ulicznych, więc było kolorowo. 
Wspaniały festiwal, zmienił wiele w moim życiu. Ale gdy 
przyjechałem do Chodzieży, zobaczyłem tych ludzi i tę wol-
ność, rodzaj takiego nerwu, niezwykłą kreatywność, i tak 
zaczął się mój romans z muzyką jazzową. Oczywiście, ten ro-
mans polegał na tym, że musiałem się bardzo dużo nauczyć, 
natomiast, tak, jak wiele osób mnie teraz pyta - panie Marku, 
ile pan ćwiczył, jak pan zaczynał? - ja odpowiadam, zgodnie 
z prawdą - nie wiem. Po prostu zostałem złapany przez pasję. 

Ale to był ten moment, w Chodzieży, kiedy odkryłeś, 
że potrafisz? 
Czy potrafię, to ja odkryłem dużo później, o ile, taki mo-
ment można odkryć kiedykolwiek. 

Chodzi mi o ten moment, że już wiesz, że masz tyle 
kompetencji, że ten moment improwizacji..., że nad 
nim zapanujesz. 
Nie. To jest proces. Muzyka i improwizowanie... Z tym 
jest trochę tak, jak z nauką języka, czyli uczymy się słow-
nictwa, formułowania zdań, najpierw prostych, potem 
złożonych. Zanim pojechałem do tej Chodzieży, też im-
prowizowałem. Graliśmy proste bluesy, jakieś rockowe 
utwory i  próbowaliśmy. Graliśmy tak zwane gitarowe 
solówki. Ja miałem taką wielką szopę włosów, a mój przy-
jaciel wyglądał, jak druga wersja, czyli włosy (wskazuje ra-
miona) i broda. Mimo, że młody, to tej brody doczekał się 
dość szybko. No więc proces improwizacji znaliśmy, ale 
kontakt z jazzem pokazał mi język. Język dużo bogatszy, 
pełniejszy ładnych zwrotów, sformułowań. I ja nie wiem, 
czy był taki moment, że „o, teraz to ja już mogę grać”. 
Uczymy się cały czas. Zrozumiałem wtedy, że żeby się cie-
kawiej wyrazić, musiałem po prostu poznawać ten język. 
Zaczęło mnie to kręcić. I powolutku, powolutku, uczyłem 
się różnych rzeczy z tej muzycznej kuchni. Grałem, wzra-
stałem wraz z tą muzyką. To jest też ważne, że ten proces, 
wiązał się z rozwojem, nie tylko w tej sferze muzycznej, 
lecz, co nie jest bez znaczenia, w sferze ludzkiej. Byłem 
nastolatkiem. Miałem 18 lat jak zacząłem już trochę grać. 
Po liceum przeniosłem się do Wrocławia. Spotykałem 
różnych ludzi. Wszystko ewoluowało. Użyłeś sformułowa-
nia "doszedłeś do momentu", podczas gdy my ciągle do-
chodzimy do tego momentu, gonimy tego królika, ciągle 
mamy rodzaj niespełnienia. Mogę natomiast powiedzieć 
teraz, że po wielu latach praktykowania, mam możliwość 
wypowiedzenia się. Lata żmudnego ćwiczenia, dzieje się 
to w każdej dziedzinie muzyki... 

W każdej dziedzinie życia. 
Tak, a już najbardziej chyba w muzyce klasycznej, która 
jest chyba jeszcze na innym biegunie, bo tam, ta maestria, 
to, ile musisz umieć, zanim zaczniesz nadawać... 

Ale jednak tam grasz z nut, a ty grasz z nut tylko 
pierwsze takty, a potem grasz coś, co się dzieje 
w momencie, kiedy to grasz.
To jest niebywałe. Jakaś tajemnicza umiejętność, która 
nie jest jakimś dotknięciem magicznej różdżki, natchnie-
nia li wyłącznie, tylko jest to pewna umiejętność, którą 
rozwijasz. Zdarza mi się czasem uczyć na warsztatach 
klasycznych, gdzie przyjeżdżają wirtuozi klasyczni. Uczę 
improwizacji. Nie uczę grania konkretnej rzeczy, tylko 
improwizacji, otwierania się. Zdumiewające jest to, jak 
bardzo ten model uczenia, związany z muzyką klasycz-
ną, wiąże się z interpretowaniem, tylko i wyłącznie, a jak 
mało ludzie są otwarci na proces improwizacji. To nie jest 
tak, że jestem lepszy, bo zagrałem temat, a potem fru-
wam, improwizuję. Nie, całe życie rozwijałem jakąś umie-
jętność, nie wiadomo, jak ją nazwać... 

Nazwałeś ją - otwarcia. 
Pewnego otwarcia. Muzyk klasyczny, którego niezwykle 
cenię i szanuję, całe życie pracuje nad tekstem. Dobry 
muzyk klasyczny nie zagra tylko dobrze tekstu. Poza tym 
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M UZ Y K A  I   I M PROW I Z OWA N I E ... 
Z   T Y M  J E S T  T RO C H Ę  TA K , 

JA K  Z   N AU K Ą  J Ę Z Y K A ,  C Z Y L I 
UC Z Y M Y  S I Ę  S Ł OW N IC T WA , 

F OR M U Ł OWA N I A  Z DA Ń, 
N A J PI E RW  PRO S T YC H , 

P O T E M  Z Ł OŻ O N YC H . 



N A U K A  J Ę Z Y K A



1 8 – 1 9 S T R E F A  V I P  /  V I P  Z O N E



N A U K A  J Ę Z Y K A



2 0 – 2 1 S T R E F A  V I P  /  V I P  Z O N E



Mając kompetencje. 
To nie są zasady książkowe, ale powiedzmy - umiem muzy-
kować. Słyszę jakiś akord, jestem w stanie opowiedzieć na 
nim jakąś historię. Mogę tę historię opowiadać, łamać za-
sady, nieważne, ale je znam. Stąd jest to przepiękne, że jazz, 
troszeczkę to zawężając, wypracował taki język, który spra-
wia, że jeżeli ja pojadę w dowolne miejsce na świecie, gdzie są 
muzycy, którzy również się tym pasjonują, to razem może-
my improwizować bez żadnych znaczeń, ale możemy też, na 
podstawie języka, zagrać standard jazzowy "Summertime" 
Georga Gershwina, wszystkim znany, i na tym zbudować ja-
kąś opowieść. Mówiliśmy o otwartości. Ta otwartość, którą 
ja bardzo cenię, to jest coś takiego, że ja się uczę całe życie 
reagować, wchodzić w interakcję. Zatem, jeżeli spotykam 
jakiegoś muzyka, z którym gram, natychmiast wsłuchuję się 
w to, co on gra, staram się słyszeć nas razem.

Czyli muzyka jest rodzajem energii. 
Absolutnie. I takiej też synergii. Ktoś gra fajnie, ktoś inny 
też gra fajnie, a razem mogą zagrać bardzo fajnie. 

Albo fatalnie. 
Tak, to też się zdarza bardzo często. 

Powiedz, dlaczego w takim bardzo szerokim 
rozumieniu, jazz jest muzyką trudną i skomplikowaną, 
przez co słuchamy go rzadziej niż popularnych 
przebojów, które ciągle operują tymi czterema 
akordami? Dlaczego ludzie się tego obawiają? 
Dlaczego wolą słuchać w trzech akordach, liczoną na 
cztery piosenkę, w której słyszysz samą produkcję 
i nie ma nic z tego, o czym mówisz, co jest dla muzyki 
najbardziej istotne? 
Każdemu, kto zadaje takie pytanie, daję radę - przyjdź 
na koncert. Ta muzyka, w której następuje ta wymiana 
energii, staje się nieporównywalnie prostsza. Uważam, 
że nie trzeba tego rozumieć. Czy jest rozumienie muzy-
ki? Przecież to abstrakcja, czysta abstrakcja. Wiadomo, 
że jesteśmy przyzwyczajeni do utworu "Diana" Paula 
Anki, od dziecka… 

Bo go słyszymy. 
Bo leci on, bądź jedna z jego miliona wersji, inaczej wypro-
dukowana, z innymi słowami. Muzyka jazzowa natomiast 
wykształciła bogatszy język muzyczny, który czerpie z do-
konań, muzyki klasycznej w kwestii harmonicznej... 

opowie też na nim historię. Tak, jak i my, ale ja muszę opo-
wiedzieć tę historię, operując swoim językiem.

Ty ją tworzysz w momencie... 
Ale to są inne mechanizmy. To bardzo ciekawe. Całe życie 
rozwijam ten mechanizm otwarcia się i opowiadania, oczy-
wiście na bazie tego języka, którego uczę się całe życie, po-
cząwszy od tej Chodzieży, czy jeszcze wcześniej. „Ćwiczę” 
to może złe słowo. Rozwijam. 

Eksplorujesz.
Uczę się za pośrednictwem przekaźnika, jakim jest 
instrument, ale przede wszystkim zaczynam słyszeć 
pewne dźwięki w swojej świadomości. Przez całe życie 
uczę się słyszeć dźwięki, które potem zagram, w tej, tak 
zwanej improwizacji. 

Ale słyszysz je wcześniej, zanim zagrasz? Wyobrażasz 
to sobie?
Aaaa, to są wspaniałe pytania. I bardzo trudne. To jest bar-
dzo skomplikowane. To jest proces, który.... 

Kiedy wychodzisz na scenę, to masz temat. On trwa 
kilka taktów. 
Czy kilkadziesiąt.

Jesteś bezpieczny w tym momencie, ale przychodzi ten 
moment, że musisz to przekroczyć. I to mnie ciekawi. 
To się dzieje w tym samym czasie. To nie jest tak, że słyszę 
wcześniej dźwięk C i teraz go zagram. Tylko tu i teraz. To 
jest taka bardzo głęboka forma uważności. Wielki muzyk 
jazzowy, Herbie Hancock, powiedział kiedyś, że takie 
bardzo zaawansowane granie to słuchanie i improwizo-
wanie. Ja mam podobne zdanie na ten temat, myślę, że to 
się dzieje samo, na zasadzie jakiegoś impulsu. Ale nie jest 
to też tak, że nie wiem, co zagram. W jakimś sensie wiem. 
Ale wiem dokładnie dopiero w tym momencie, w którym 
to się dzieje, czyli tak, jakbym słuchał. To słuchanie... Z tą 
definicją Hancocka, wiąże się jeszcze inna rzecz. Ja zwy-
kle nie improwizuję sam.

To jest interakcja. 
Tak. Grając, tworząc w tym momencie jakieś tam me-
lodie, słyszę je od razu w kontekście. To jest cała frajda. 
Ja bym na pewno nie uprawiał tego zawodu, gdyby tej 
interakcji nie było. Może się tak zdarzyć, że ktoś zagra 
molowy utwór, te same nuty, z pogodą ducha, w taki 
sposób, że ludzie będą się sympatycznie uśmiechać. 
A  kto inny zagra dokładnie ten sam tekst, mówimy 
o klasyce, w taki sposób, że będą na przykład płakać. 
To rozgrywa się na tym pograniczu i muzyka jest tu for-
mą komunikacji, ewidentnie. Ja ciągle używam słowa 
„język”, bo dla mnie jest to językiem. Nazwijmy to języ-
kiem muzyki jazzowej albo językiem improwizacji albo 
językiem świata harmonii. 

Albo łamania tej harmonii. 
Albo łamania. Ale znając zasady. 
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Rockowej...
Owszem. W rytmicznej z bluesa, z ludowych 
różnych rzeczy. Jest bardziej wyrafinowana, 
natomiast nie jest niczym strasznym. Cała 
kwestia polega na tym, że na przykład, je-
żeli weźmiesz poczytną powieść, dajmy na 
to - nie czytałem, ale zaryzykuję - "50 twarzy 
Greya", i ta książka zrobi na tobie wrażenie, 
to jeżeli zadasz sobie trud, żeby wziąć po-
wieść Nabokova i poświęcić jej chwilę czasu, 
to każdy odkryje gigantyczną wprost różnicę 
w finezji, w każdym zdaniu. I muzyka jazzowa 
wymaga tylko i wyłącznie takiego przysta-
nięcia. Trzeba stanąć na chwilę, zastanowić 
się. Uważam, że nie ma sensu tego rozumieć. 
Muzyka nie jest do rozumienia.

Ale może chodzi o to, że ona wymaga 
skupienia. Musisz się na niej skupić, 
bo stajesz się częścią tego zjawiska, 
performensu, koncertu.  
No tak.

Natomiast w popowej muzyce jest 
zupełnie inaczej. Ona nam towarzyszy 
w samochodzie, w kuchni, w reklamach. 
Ciągle. Stała się takim hałasem, 
który zupełnie nam nie przeszkadza, 
ale czasem tupiemy nogą, bo jest na 
cztery, i w korku, w samochodzie, jest 
elementem tła, tak? A jazz zmusza nas 
do tego, żeby stał na pierwszym miejscu. 
Musimy się skupić na półtoragodzinnym 
koncercie, a żyjemy w świecie, który 
dostarcza nam tylu wrażeń, że się nie 
możemy na niczym skupić. 
Tak, i taka jest dzisiejsza cywilizacja - szyb-
kiej satysfakcji. Ja bardzo lubię wiele utwo-
rów, piosenek popowych. Jak są zgrabne, to 
są ładne. McCartney pisał piękne utwory, 
melodie. Myślę, że gdyby napisał je Mozart 
i  były zorkiestrowane w  ten sam sposób, 
nikt by się nie zorientował. To jest ten sam 
poziom pewnego błysku, niesamowitego 
daru. Jak to jest z tym koncertem jeszcze… 
Tak naprawdę, czymś, co zadziała na melo-
mana otwartego, będzie to, jak ci muzycy 
zagrają, także w sensie, nazwijmy to, ener-
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dziej napocić, ale dzięki temu mogę uzy-
skać więcej drobiazgów, o które mi chodzi. 
Gitara musi się odzywać i musi słuchać.

Ale masz taką, która słucha się bardziej 
niż inne? 
Mam nawet kilka takich. Te główne, na któ-
rych gram, to są właśnie takie, których dźwięk 
mi się podoba. Wracając do Lindy Manzer, 
to jest taka pani, która mieszka w Kanadzie, 
wygląda jak Joni Mitchell i jest po prostu nie-
zwykłą artystką.

Ale ona kroi tę gitarę pod ciebie? 
Nie, obie gitary, które od niej mam, po pro-
stu kupiłem jako używane. Ona robi takie 
gitary, jak jej w duszy gra. Cały świat wie, 
jak się robi gitary. Robi się z takiego, siakie-
go drewna, tu się belkuje w taki, czy inny 
sposób. Z niewiadomych przyczyn, gitara 

getycznym. Widziałem wiele razy ludzi, 
którzy także na moje koncerty przychodzili 
i mówili – „Boże, ja myślałem, że to będzie 
coś strasznego, a tu taki czad, jest energia”. 
Dobry zespół rozmawia ze sobą. Ludzie 
uczestniczą w tym procesie, strasznie ich to 
kręci i największym błędem jest próba zro-
zumienia tego. Nie można zrozumieć sztuki. 
Można sztukę odebrać, przeżyć.  

Mówi się, że miecz jest duszą samuraja. 
Z gitarami jest podobnie. Są instrumenty, 
na których grasz dłużej, bardziej je czujesz 
i bardziej jesteś z nimi związany?
Na ten temat mogę opowiedzieć ciekawą 
anegdotę. Pamiętam, jak pojechałem kie-
dyś do Kanady i przywiozłem ze sobą lutni-
czą gitarę Lindy Manzer. To jest taki święty 
graal - wspaniały, niesamowity instrument. 
Nabyłem ją przez to, że zagrałem w projek-
cie Anny Marii Jopek z Patem Methenym. 
Potem miałem próbę z  innym zespołem. 
Podłączam ją z  wielkim namaszczeniem, 
a perkusista, który wtedy ze mną grał mówi 
potem: „Ja tam nie słyszę żadnej różnicy”. 
I pytanie, czy ta gitara jest lepsza niż inne? 
Moim zdaniem absolutnie tak, natomiast te 
wszystkie skarby, jak miecz dla samuraja, 
sprawiają, że to my, wykonawcy, czujemy 
się lepiej. Dlaczego ja lubię i mam kilka-kil-
kanaście świetnych instrumentów? Nie dla-
tego, że jestem kolekcjonerem, ale dlatego, 
że one dają mi szansę wyartykułować to, co 
ja chcę zagrać, a i tak przy tym będę wciąż 
brzmiał jak ten sam Napiór. To piękne, że 
wielu muzyków bierze do ręki taką samą 
gitarę, po czym każdy gra i brzmi inaczej. 
Nie jest tak, jak kiedyś – „Ale ma gitarę, 
ale ma wzmacniacz! Kupił sobie sprzęt, ale 
mu gada”. Wszystkim teraz „gada”. Ważne 
jest to, co wydobywasz. Jak przekazujesz 
ten dźwięk, jak on drga. Każdy słyszy ten 
dźwięk inaczej. Gdy zmieniam instrument 
na teoretycznie lepszy, to i tak dążę do tego 
swojego, umownego brzmienia. Nowa gitara 
daje mi nowe szanse artykulacyjne. Zdarza 
się, że jest troszeczkę bardziej wymagająca 
i żeby wydobyć ten dźwięk, muszę się bar-
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Lindy Manzer, zawsze brzmi, jak gitara Lindy Manzer. 
Nie ma tu jakiejś tajemnej receptury, jak w coca-coli. 
Bo możesz tę gitarę rozłożyć na części. Wszyscy wie-
dzą, jak to wygląda, a mimo to, ona ma w sobie to coś 
fantastycznego i ja uwielbiam jej dźwięk. Fajne instru-
menty dają nam szanse, tak samo jak kierowcy rajdo-
wemu lepszy samochód daje szansę, by dohamować 
w ostatniej sekundzie. 

Tak jest z jazzem, że musisz wyhamować w ostatniej 
sekundzie? 
My wszyscy staramy się ryzykować. Jest taki piękny pla-
kat, który zrobił Rafał Olbiński na jedną z edycji Jazz 
Jamboree przed laty. Stoi kelner z tacą. Na tej tacy jest 
dokładnie taki sam kelner z tacą, potem kolejny. Środek 
ciężkości się strasznie przechyla, ale z  jakiegoś powo-
du, to wszystko trzyma się kupy. Zobaczyłem ten plakat 
i pomyślałem - jakie to piękne zobrazowanie tego, czym 
się zajmujemy. Bo chcemy ryzykować, chcemy grać coś 
nowego za każdym razem, ale - co też jest bardzo inte-

resujące - że nie za wszelką cenę. Musi się to zawierać 
w pewnych ramach postrzegania piękna. Nie fascynuje 
mnie dokonywanie jakiegoś samoobnażenia na scenie, 
krzyczenie „Zobaczcie - zaraz pójdę dalej!”. Nie, ja chcę, 
żeby ta muzyka była dalej piękna. Chcę zaryzykować naj-
bardziej jak się da, ale w ramach pewnego gustu, smaku, 
który ja reprezentuję. 

ENGLISH 

LANGUAGE COURSE

When you hear words “guitar" and “jazz” in one sentence, you 
automatically think of him. A virtuoso, composer, one of the most 
active musicians in Poland. For many years, he’s been constantly 
on top, and he himself claims that he still finds musical explorations 
attractive. Marek Napiórkowski.

You are so proficient and knowledgeable when it comes 
to your instrument that you could easily play every kind 
of music. So why do you opt for jazz?
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It’s connected to how I’ve reached this genre. In gener-
al, I don’t care for definitions, categories or labels. The 
music I deal with is impromptu music that is definitely 
closest to jazz. But my path and beginnings were just like 
anyone else’s…

In other words, it all began from Hendrix. 
Exactly. I even have a stylish T-shirt. I’ve started to wear it re-
cently. It began from Hendrix, from blues, from many things. 
When I was introduced to the world of jazz, it was love at first 
sight. When I was seventeen, I went with my friend Artur 
Lesicki to Chodzież to take part in jazz workshops. It was 
some kind of sacred place where all superb Polish musicians 
paid off their “debts” by teaching fledglings. There was no 
global village yet, so there was no YouTube, where you have 
everything within your reach. I remember vividly that I went 
there and saw how they played, how they behaved, what kind 
of “models” they were. I relished this freedom. And that’s the 
key. Freedom and improvisation, in other words something 
that helps you express yourself each time you play jazz or im-
provised music. A beautiful sphere of freedom. The musical 
layer was vital, but what impressed me as well was what those 
people were like. How casually they behaved, how artis-
tic their disposition was, how colourful, interesting they 
were. I went there from my hometown of Jelenia Góra, in 
times less colourful than we live in today.

There was the Festival of Street Theatres, so it 
was colourful.
A great festival, it has changed my life in many ways. But 
when I went to Chodzież, I saw those people and this free-
dom, this incredible creativity, and that’s how my romance 
with jazz began. Of course, this romance consisted in me 
having to learn a lot, but now, when people ask me how long 
I had practiced in the beginning, I answer – truthfully so – 
that I don’t know. I was simply captured by passion.

But was it in that moment – in Chodzież – that you 
discovered you could really play?
I discovered it much later, if it’s even possible to experience 
such moment at all.

I’m talking about the moment in which you came to 
realize that you were competent enough to master, to 
handle improvisation.
No. This is a process. Music and improvisation… It some-
how resembles learning a new language, in other words we 
learn vocabulary and how to build sentences, simple ones 
at first, then more complex. Before I went to Chodzież, I had 
improvised as well. We played simple blues pieces, some 
rock songs, and we tried. We played the so-called guitar so-
los. I had a real mane of hair, and my friend looked almost 
the same, with his hair (points at his shoulders) and beard. 
Despite his young age, his beard grew quite early. So we 
were familiar with the process of improvisation, but it was 
language that allowed me to reach jazz. A language that was 
a lot richer, fuller of nice phrases and expressions. And I’m 
not sure if there was a moment when I thought, “Oh, now 
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I can play all right!” We learn all the time. Back then, I came 
to understand that in order to express myself in a more in-
teresting way, I just had to master this language. I started 
to really enjoy it. And slowly, very slowly, I learned different 
things from this musical kitchen. I played and grew with this 
music. Another important thing was that this process was 
connected with development, not only in the sphere of mu-
sic, but also – what is not inconsequential – in the sphere of 
people. I was a teenager. I was 18 years old when I started to 
play a little bit. After I graduated from high school, I moved 
to Wrocław. I met different people. Everything evolved. You 
said something about reaching the moment, but we have yet 
to reach it, we are still chasing after it, feeling some kind of 
unfulfillment… But now I can say that after many years of 
practice, I have the opportunity to speak up. Years of tedious 
practice… It’s the same in every field of music…

In every field of life.
Yes, and it’s probably most visible in classical music which 
probably is a different story, because there, this virtuosity, 
how much you have to know before you start to play…

But still, when it comes to classical music, you play by 
the notes, whereas you play by the notes only in the 
beginning, and then you play something that comes to 
life the very moment you play it.
It’s incredible. It’s a kind of mysterious ability that doesn’t 
consist in any magic or pure inspiration, but in a consciously 
developed skill. I sometimes conduct workshops for classical 
virtuosos. I teach them improvisation. I don’t show them 
how to play any specific piece, I focus on improvisation, 
opening up. It’s surprising that even though the teaching 
model of classical music is so strongly related to improvisa-
tion, people are still so reluctant when it comes to the process 
of improvisation. It’s not as if I’m better because I play the 
theme and then I spread my wings and improvise. No, I’ve 
been developing this skill throughout my life, I don’t know 
how to call this skill…

But you already have – the skill of opening up.
Opening up, to some extent. Classical musicians, whom 
I greatly value and respect, work all their lives on the text. 
And good classical musicians don’t limit themselves to just 
playing this text. They will also tell us a story based on it. Just 
like us, but I have to tell this story in my own language. 

And you spin this yarn when…
But those are different mechanisms. It’s very interesting. I’ve 
been constantly developing the mechanism of opening up 
and telling stories, of course basing on the language I’ve been 
learning all my life, starting from Chodzież or even earlier. 
“Practicing” does not cover it. “Developing” is more accurate.

Exploring.
I learn through a medium – an instrument, but first and fore-
most I start to hear certain sounds in my consciousness. For 
all my life, I’ve been learning how to catch the sounds I will 
later play in the so-called improvisation.



But do you hear them before you play 
them? Do you imagine them?
Ah, those are wonderful questions. And diffi-
cult. It’s very complicated. It’s a process that…

When you go onto the stage, you’ve got 
a theme. It lasts several time steps.
Or several dozen.

You’re safe in those first few minutes, 
but then comes the moment when you 
have to make this step forward. And I’m 
curious about it.
It happens all at once. It’s not as if I hear the 
C note and then I play it. There is only here 
and now. It’s a very deep form of vigilance. 
A great jazz musician, Herbie Hancock, once 
said that very advanced playing consists in 
listening and improvising. I am of the same 
mind, I think it happens on its own, on some 
kind of impulse. But it’s not as if I don’t know 
what I will play either. In some sense, I know. 
But I’m sure of what I will play only when it ac-
tually happens, so it’s as if I was listening. And 
as for listening… There is one more thing re-
lated to Hancock’s definition. Usually, I don’t 
improvise on my own.

It’s an interaction.
Yes. When I play or create melodies in a given 
moment, I immediately hear them in a con-
text. It’s fun. I would never pursue this pro-
fession if it wasn’t for this interaction. It may 

happen that someone plays a piece in minor 
key in a cheerful manner, and makes people 
smile. And someone will play exactly the 
same piece – we’re talking about classical mu-
sic – in a way that will reduce people to tears. 
It all happens within this border area, and 
it goes without saying that music is a form 
of communication. I  keep using the word 
“language,” because I see it as a language. 
Let’s call it the language of jazz, or the lan-
guage of improvisation, or the language of 
the world of harmony.

Or disturbing this harmony.
Or disturbing, yes. But only if you know 
the rules.

And have competences.
Those are not any formal rules, but let’s say 
I can make music. I hear a chord and I am able 
to create a story around it. I can tell this story 
and break the rules along the way, but the fact 
is I know those rules nevertheless. It’s really 
beautiful that jazz – narrowing it down a lit-
tle bit – has produced a language that makes 
me able to make music and improvise in any 
place in the world with other musicians that 
are passionate about it as well. And that we 
can also – using the very same language – 
play a standard jazz piece, such as the well-
known George Gershwin’s “Summertime,” 
and spin a yarn around it. We talked about 
openness. The openness I value very much 
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consists in a lifelong learning process of how 
to react and how to enter into interaction. So 
if I meet a musician and I play with them, I im-
mediately start listening closely to what they 
play, I try to listen to us together.

So music is some kind of energy.
Absolutely. And synergy too. Someone plays 
cool, someone else plays cool too, and togeth-
er they can play really cool.

Or really bad.
Yes, it happens very often as well.

In a very broad understanding, jazz is 
a difficult and complex kind of music, which 
makes us listen to it less often than, say, 
popular hits that are frequently based on 
the same four chords. Why are people afraid 
of it? Why do they prefer to listen to three 
or four chords, to a song in a simple 4/4 
time, in which you can hear only production 
and none of the things that you say are 
most important for music?
I have one answer to everyone who asks me 
this question – attend a concert. Music that 
involves exchange of energy becomes in-
comparably simpler. I think you don’t have 
to understand it. Can anyone understand 
music? After all, it’s abstraction, pure ab-
straction. Well, it’s obvious that we’ve been 
accustomed to “Diana” by Paul Anka since 
our early childhood…
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Because we hear it everywhere.
Because it’s played everywhere, or one of its million versions, 
differently produced, with other lyrics. And jazz has devel-
oped a richer musical language that draws from accomplish-
ments, and from classical music when it comes to harmony…

Rock music…
Yes. When it comes to the rhythm, it draws from blues; it also 
draws from different folk solutions. It’s more sophisticated, 
but there’s nothing to be afraid of. The problem is as follows 
– for example, you reach for a widely read book, say – I ha-
ven’t read it, but I’ll take a chance – “Fifty Shades of Grey.” 
This book impresses you, but if you make some effort, read 
a novel by Nabokov and devote some time to it, you’ll discov-
er a gigantic difference in finesse, in each sentence. And the 
only thing jazz requires from you is to stop. You need to stop 
for a while and think. In my opinion, there’s no point in un-
derstanding it. Music isn’t something to be understood.

But perhaps the problem is that jazz requires you to 
focus. You have to focus on it, because you become part 
of this phenomenon, performance, concert.
Well, yes.

And it’s totally different when it comes to pop music. 
It accompanies us in our cars, in the kitchen, in 
advertisements. Everywhere. It’s become some kind 
of white noise that doesn’t disturb us at all, but we 
sometimes tap our feet to the rhythm, because the 
rhythm is simple, and be it in a traffic jam or in a car, 
it’s just an element of the background, isn’t it? And jazz 
forces us to put it in the foreground. We have to stay 
focused throughout the whole one-and-a-half hour 
concert, and we live in a world that gives us so many 
sensations that we are unable to focus on anything.
Yes, and that’s what today’s civilization looks like – it’s all 
about instant gratification. I like many pop songs myself. It 
they’re skilfully written, they’re pretty. McCartney wrote 
beautiful songs, melodies. I think that if Mozart had written 
them and if they would be now played by an orchestra, no one 
would be any wiser. It’s the same level of certain brilliance, 
astonishing gift. What else can I say about the concert… The 
truth is, what will work on an open music lover will be the 
way musicians play, also in the energetic sense. Many times, 
people come to my concerts and then say, “God, I thought it 
would be something awful, and it was a blast, there was en-
ergy.” Members of a good band talk with each other. People 
participate in this process, they are getting their kicks from 
it, and the biggest mistake one can do is to try to understand 
it. You can’t understand art. You can receive it, experience it.

It’s said that sword is the samurai’s soul. It’s similar 
with guitars. Are there any instruments that you’ve 
played for a longer time, that you are more sensitive, 
more attached to?
There’s an interesting anecdote related to this question. 
I once went to Canada and came back with Linda Manzer’s 
lute guitar. It’s like the Holy Grail – a wonderful, incredible 
instrument. I obtained it through playing in a project of Anna 

Maria Jopek and Pat Metheny. Then I had a rehearsal with 
another band. I plucked the guitar in with deliberation, and 
the drummer who played with me said, “I can’t tell the differ-
ence.” And he asked whether that guitar was better than oth-
er guitars. In my opinion, absolutely yes, but all those trea-
sures, just like the samurai’s sword, make us, musicians, feel 
better. Why do I like them and have several, or even several 
dozen great instruments? Not because I’m a collector, but 
because they give me the chance to articulate what I want 
to play, and still sound like the same old Napiór anyway. It’s 
beautiful that many musicians take the same guitar into their 
hands, then play it, and each time the sound is different. The 
times have changed, you no longer comment, “Look at this 
guitar, look at this amplifier! Some equipment he’s bought, 
it sings!” Today, it „sings” for everyone. What’s important is 
what you draw out from it, how you relay this sound and how 
it vibrates. Everyone perceives this sound differently. When 
I change an instrument for a theoretically better one, I strive 
to attain my usual sound anyway. A new guitar gives me new 
articulation opportunities. It happens that a new instrument 
is slightly more demanding and I have to work very hard to 
elicit this particular sound, but thanks to that, I can get more 
details. Guitars have to both give sound and listen.

But do you have a guitar that is more obedient than 
the rest?
I have several such guitars. The ones I use most frequently 
produce sound that is much to my liking. But coming back 
to Linda Manzer, she’s a lady from Canada, looks like Joni 
Mitchell and is simply an incredible artist.

But does she customise guitars to your tastes?
No, both guitars I bought from her were second-hand in-
struments. She makes guitars as she pleases. Everyone 
knows how to make guitars. They are made of this and 
that wood, then you joist them in this or that way. For some 
unknown reasons, a guitar made by Linda Manzer always 
sounds like a guitar made by Linda Manzer. There’s no se-
cret recipe, like in coca cola. Because you can dismantle 
this guitar. Everyone can see what it looks like, and despite 
it all, the guitar is absolutely fantastic and I love its sound. 
Great instruments give us opportunity – just as a good car 
gives opportunity to a racing driver – to slam on the brakes 
at the last moment.

Do you have to brake violently in jazz?
We all try to take risks. There’s this beautiful poster made by 
Rafał Olbiński for one of the editions of Jazz Jamboree sever-
al years ago. It depicts a waiter with a tray. On this tray, there’s 
exactly the same waiter with a tray, then the next one. The 
centre of gravity is terribly askew, but for some reason it all 
makes sense. I saw this poster and thought, “what a beauti-
ful portrayal of what we deal with.” Because we want to take 
risks, we want to play something new each time, but inter-
estingly enough, not at all costs. It has to be within certain 
frames of beauty perception. I’m not tempted to become an 
exhibitionist on stage or shout, “Behold, now I’ll go even fur-
ther!” No, I want this music to remain beautiful. I want to risk 
as much as I can, but do so with the sense of taste I stand for. 
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PODRÓŻ PO WIETNAMIE NAJLEPIEJ ZACZĄĆ OD STOLICY, 
HANOI. ZATŁOCZONA I HAŁAŚLIWA ZA DNIA, WIECZOREM 
ROZKWITA FEERIĄ BARWNYCH ŚWIATEŁ.
TEKST I ZDJĘCIA Aleksandra Malinowska / www.atelierpodrozy.pl
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aglądając do nowoczesnych restauracji zobaczymy 
tutejszą młodzież wpatrzoną w smartfony i wcią-
gającą hel z ogromnych balonów. Nikt tu nie je, bo 

jedzenie jak na wietnamskie standardy jest raczej drogie 
(ok. 5 dolarów amerykańskich za miskę zupy Pho). Zanim 
więc oddamy się wieczornym rozrywkom, najlepiej posilić 
się na ulicznym straganie. Za tę samą zupę Pho zapłacimy 
niecałego dolara, a dodatkowo uraczy nas piękny widok 
jednego z hanojskich jezior.

Założone w 1010 r.n.e. przez cesarza Ly Thai Tho mia-
sto pierwotnie nosiło nazwę Thang Long, czyli „wzlatujący 
smok”. Nazwa ta legendarna wiąże się ze złotym smokiem, 
którego miał zobaczyć tu poszukujący miejsca na nową 
stolicę cesarz. Większość zabytków i muzeów otwarta jest 
do godziny 17, więc popołudniu warto wybrać się na jeden 
ze spektakli lalek na wodzie. Tyleż ciekawe, co nużące 
dla zachodniego widza przedstawienie trwa ok. 45 minut. 
Sceną jest zbiornik z wodą, na którego powierzchni tańczą 
przytwierdzone do bambusowych kijów, ręcznie malowa-
ne lalki. Najbardziej charakterystycznym epizodem jest 
przedstawienie cesarza Le Thai Tho zwracającego miecz 
złotemu żółwiowi. Legenda ta bezpośrednio wiąże się z Ha-

Z
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noi i jeziorem Hoan Kiem. W XV w. cesarz miał otrzymać 
od bogów magiczny miecz, który pomógł mu zwyciężyć 
Chińczyków. Co ciekawe, w latach 60 XX w. wyłowiono 
z jeziora ważącego 250 kg, dwumetrowego żółwia. Jego 
zmumifikowane ciało znajdziemy w Nefrytowej Świątyni.

Bardziej od zabalsamowanych zwłok żółwia znane są 
te, złożone w marmurowym mauzoleum. Należą one do 
największego przywódcy, Ho Chi Minha. Człowiek o wie-
lu twarzach i tożsamościach. Zmarł w 1969 r., w testa-
mencie prosząc o spalenie i rozsypanie na krańcach oj-
czyzny. Partia nie uszanowała jego ostatniej woli, chcąc 
podtrzymać kult wodza. Idea skopiowana od „wielkich 
braci”, dziś kosztuje wietnamskich podatników 70 mln 
dolarów rocznie. Przez trzy miesiące, co rok mauzoleum 
jest zamykane, a specjaliści z Rosji odrestaurowują bez-
cenne ciało wujaszka Ho.

Nie bez znaczenia pozostaje rok śmierci Ho Chi Minha. 
1969 to też liczba wysp w zatoce Ha Long. Jest ona obo-
wiązkowym punktem do odwiedzenia. Rejs jednym z wy-
cieczkowych statków trwa ok. czterech godzin, podczas 
których możemy zatrzymać się i odwiedzić jedną z jaskiń. 
Największą popularnością cieszy się Thien Cung, „nie-



1969 TO LICZBA 
W YSP W ZATOCE 
H A L ONG. J E ST ONA 
OBOW I Ą ZKOW Y M 
PU N KTEM DO 
ODW I EDZEN I A.

bańska” jaskinia z iście niebiańskim oświe-
tleniem we wszystkich kolorach tęczy. Dla za-
chodniego turysty kiczowata, wśród Azjatów 
wzbudza niemałe emocje.

W  drodze na południe Wietnamu, mu-
simy zatrzymać się w połowie - jeden dzień 
w Hue, dwa dni w Hoi An i okolicach. Miasto 
Hue było stolicą od 1802 do 1945 r. Pierwszy 
cesarz z dynastii Nguyen rozpoczął budowę 
pałacu cesarskiego na wzór chińskiego Zaka-
zanego Miasta. Lojalność urzędników-man-
darynów zapewniał sobie biorąc ich córki na 
konkubiny, miał ich więc ponad 100. Za cza-
sów jego następcy zaczną się prześladowania 
chrześcijan. Wkrótce staną się one pretek-
stem dla kolonialnych zapędów Francji. Hue 
może poszczycić się także wspaniałymi gro-
bowcami cesarskimi.

Hoi An to miasto lampionów, ale i mekka 
dla wielbicieli mody. Tutejsi szewcy i krawcowe 
to magicy! Wyczarują projekty twoich marzeń  
w 24 godziny, do tego z dbałością o detale i w do-
brej cenie. Najważniejsze, by wybrać jeden 
z zakładów poza ścisłymi granicami Starego 
Miasta. W jego granicach znajdziesz za to naj-
ważniejsze zabytki, takie jak hale zgromadzeń 
kupców chińskich czy Most Japoński. Nie moż-
na wyjechać stąd nie odwiedzając trzech punk-
tów gastronomicznych. Pierwszy to znajdująca 
się obok hotelu Lantern restauracyjka serwują-
ca zupę Pho. Kolejny „must have” to kanapki. 
Świeża pół-bagietka wypełniona soczystym 

mięsem oraz świeżymi warzywami i ziołami to 
pożywny i tani lunch. Na kolację musimy udać 
się na Stare Miasto. Jest tam wielka hala wypeł-
niona straganami, która wieczorem zamienia 
się w nocny market. Przeszklone gabloty wy-
pełnione są po brzegi smakołykami. Makarony 
z warzywami lub mięsem, pierożki, świeże saj-
gonki, a nawet faszerowane kalmary smakują 
tu jak u wietnamskiej mamy.

W okolicy Hoi An znajdują się plaże, pola 
ryżowe, zabytki. Warte odwiedzenia są Mar-
murowe Góry. Wyrastają na wysokość do 200 
metrów. Jest ich pięć, a ich nazwy odpowiada-
ją pięciu żywiołom. Wejść możemy na Górę 
Wody, która zachwyci nas nie tylko widokiem 
ze szczytu, ale także jaskiniami i pagodami. 
Pół godziny drogi stąd znajduje się My Son, 
kompleks świątynny przypominający kam-
bodżański Angkor Wat. Od I do XV w., na tere-
nach dzisiejszego środkowego i południowego 
Wietnamu rozwijała się Czampa, konsorcjum 
królestw Czamów. Świątynie były miejscem 
kultu hinduskiego boga Śiwy. Zostały znacz-
nie zrujnowane podczas Wojny Wietnamskiej.

Ostatnie dni to czas na zwiedzenie Połu-
dnia. Dawny Sajgon, dziś nazywany miastem 
Ho Chi Minh ma 9 mln mieszkańców i 7 mln 
motorów. Po pamiątki udamy się na targ 
Ben Than. Autobusem można przejechać 
się do chińskiej dzielnicy,  Pałacu Ponow-
nego Zjednoczenia, gmachu Poczty Głów-
nej i katedry Notre Dame. Do Wojny Wiet-

M O D N Y  W I E T N A M
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namskiej powrócisz za sprawą tuneli w Cu 
Chi. Mają ponad 250 km. Były tam kuchnie, 
sypialnie, a nawet szpital. Jeśli poszukujecie 
oryginalnej pamiątki – może sandały z opon?

Na koniec jeszcze wizyta w spichlerzu Wiet-
namu, delcie Mekongu. To tutaj, na słynnym 
pływającym bazarze dostaniemy największy 
wybór najlepszych owoców. W niewielkich 
lokalnych zakładach możemy zobaczyć pro-
dukcję takich przysmaków jak prażony ryż, 
czy karmelki kokosowe.

Wyjeżdżając z Wietnamu ukontentowa-
ny będzie i turysta i podróżnik, i miłośnik 
przyrody, i  mody, i  fotograf, i  smakosz. 
Niezależnie od tego, czy wybieramy wyjazd 
zorganizowany czy samodzielną wyprawę 
z plecakiem, musimy dać sobie chwilę cza-
su na wczucie się w rytm azjatyckiego slow 
life. Dajcie czas sobie i  Wietnamczykom, 
aby oczarowali was i zarazili swoim optymi-
zmem, wiarą w ludzi i pozytywnym nasta-
wieniem do świata.  

DA JCIE CZAS SOBIE 
I W IETNA MCZ Y KOM, A BY 

OCZA ROWA LI WAS I ZA R A ZILI 
SWOI M OP TY MIZMEM, W I A R Ą 

W LU DZI I POZ Y TY W N Y M 
NASTAW IEN IEM DO ŚW I ATA. 

ENGLISH

FASHIONABLE VIETNAM

The best place to start a journey through Vietnam is 
its capital city, Hanoi. Crowded and boisterous during 
the day, the city glitters with a splendid array of 
colourful lights in the evening.

If you step in one of local modern restaurants, 
you’ll see young people staring at their smart-
phones and breathing in helium from enor-
mous balloons. Nobody eats here, because food 
is rather expensive by Vietnamese standards 
(about 5 American dollars for a bowl of Pho 
soup). Before evening pastimes, have some-
thing to eat at a street stall. You’ll pay less than 
a dollar for Pho soup; and you’ll have a chance to 
admire the view of one of Hanoi lakes.

Hanoi was established in 1010 C.E. by em-
peror Ly Thai Tho, and its original name was 
Thang Long, which means ‘Soaring Dragon’. 
As the legend goes, the city was named after 
a gold dragon which the emperor saw when 
he was looking for a place to set up a new capi-
tal. Most sights and museums are open until 
5 p.m., so the evening is a good time to see 
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a water puppet theatre show. It lasts about 45 minutes, and 
Western tourists will find it both interesting and boring. 
The show takes place in a water pool, where hand-made 
puppets fixed to bamboo rods dance on the water surface. 
The most characteristic episode is the presentation of the 
emperor, Le Thai Tho, giving back a sword to a gold turtle. 
This legend is directly related to Hanoi and Hoan Kiem 
Lake. It is believed that in the 15th century, the emperor 
received a magical sword from gods, which helped him win 
over China. What’s interesting, in 1960s, a two-metre turtle 
weighing 250 kilograms was found in the lake. Its mummi-
fied remnants are placed in the Nephrite Temple.

The marble mausoleum houses world-famous mummi-
fied remnants of the greatest leader, Ho Chi Minh. A man of 
many faces and identities. He died in 1969, and in his will, 
he asked for being cremated and his ashes being thrown 
in the borders of the country. The party didn’t follow his 
last will, wishing to maintain the cult of the leader. Today, 
the idea taken from ‘the big brothers’ costs USD 70 mil-
lion a year. Every year, the mausoleum is closed for three 
months, so that Russian specialists restore the priceless 
body of Uncle Ho.

The year of his death is also significant. 1969 is the num-
ber of islands in the Ha Long Bay, which is a must-see by 
the way. A cruise in one of passenger boats lasts about four 
hours. Attractions include caves located along the way, in 
particular Thien Cung, a ‘heavenly’ cave with divine lights 
in all colours of the rainbow. It may be a bit cheesy for Euro-
pean tourists, but Asians do admire it.

Going south, your next stop should be Hue (for one 
day) and Hoi An and its neighbourhood (for two days). Hue 
was the capital city from 1802 to 1945. The first Nguyen 
emperor began the construction of the imperial palace 
modelled on the Chinese Forbidden City. He ensured the 
loyalty of Mandarin officials by taking their daughters as 
his concubines, of which he had more than 100. During the 
reign of his successor, persecution of Christians began. 
Soon, it would become a pretext for colonial ambitions of 
France. Another Hue’s accomplishment was the erection 
of spectacular imperial tombs.

Hoi An is a city of lanterns, but also a mecca for fash-
ion lovers. Local shoemakers and tailors are true magi-
cians! They’ll make your dream designs in 24 hours, with 
attention to detail and at a good price. But remember to 
pick a workshop outside the Old Town. In the Old Town, 
on the other hand, there are the most important sights, 
such as the Chinese Merchants Assembly Halls or the 
Japanese Bridge. There are also three food spots that you 
simply can’t pass up. The first one is a restaurant serving 
Pho soup, located by the Lantern hotel. Another ‘must-
have’ are sandwiches. Fresh half baguettes with delicious 
meat, fresh vegetables and herbs are a cheap and nourish-
ing lunch. You may have your supper in the Old Town, in 
a large hall with stalls, which becomes a night market in 
the evening. Display cabinets are full of delicacies. Pasta 
with vegetables or meat, dumplings, fresh spring rolls, and 
stuffed squids taste like home in Vietnam.

Near Hoi An, there are beaches, rice fields and sights. 
Marble Mountains, up to 200 metres high, are a must. 
The range comprises five mountains named after five ele-
ments. Go up the Water Mountain to admire the views 
from its top and see caves and pagodas. Half an hour 
drive away, you’ll find My Son, a temple complex sim-
ilar to Angkor Wat in Cambodia. From the 1st to the 15th 
century, the territory of central and southern Vietnam 
witnessed the development of Champa – a consortium 
of the Chams’ kingdoms. Temples were places of worship 
of Hindu god Shiva. They suffered considerable damage 
during the Vietnam War.

You should spend your last days on exploring the 
South. Former Saigon, today known as Ho Chi Minh City, 
has 9 million inhabitants and 7 million motorbikes. You 
can buy souvenirs at the Ben Than market. Take a bus 
to go to a Chinese district, the Reunification Palace, the 
City Post Office, and the Notre Dame Cathedral. Over 250 
kilometres long Cu Chi tunnels are a spot relating to the 
Vietnam War. They housed kitchens, sleeping accommo-
dation and even a hospital. If you’re looking for a unique 
souvenir, go for sandals from tyres.

Last but not least, visit the Vietnam granary, the Me-
kong Delta. Here, at a famous floating market, you’ll find 
the greatest selection of the best fruit. Visit small local 
workshops to see the production of such delicacies as 
puffed rice or coconut caramels.

Vietnam is a perfect destination for tourists, travellers, 
nature and fashion lovers, photographers and foodies. 
Whether you choose a package holiday or an independent 
trip with a backpack, give yourself some time to adapt to 
Asian slow life. Let yourself fall in love with Vietnam and 
be infected with the locals’ optimism, faith in people and 
positive attitude.  

3 8 – 3 9 P O D R Ó Ż E  /  T R A V E L





kademickie Targi Pracy Trójmiasto, które od-
będą się 24 października na terenie Bałtyc-
kiego Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego, to 

wspólna inicjatywa Biur Karier wszystkich najwięk-
szych uczelni publicznych w Trójmieście: Uniwersyte-
tu Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej, Akademii Wy-
chowania Fizycznego i Sportu, Akademii Marynarki 
Wojennej i Akademii Morskiej. 

Podczas targów studenci i absolwenci (rzecz jasna 
nie tylko wyżej wymienionych uczelni) będą mogli nie 
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LADA MOMENT STUDENCI ZNÓW POWRÓCĄ 
DO AKADEMICKICH ŁAW I BĘDĄ MYŚLEĆ 
O NAUCE I. . . KARIERZE. W JEDNYM I DRUGIM 
Z POMOCĄ PRZYCHODZĄ GDAŃSKIE 
UCZELNIE WYŻSZE, KTÓRE NIE TYLKO 
KSZTAŁCĄ, ALE CHCĄ TEŻ POMAGAĆ 
W STAWIANIU PIERWSZYCH KROKÓW 
NA WYMAGAJĄCYM RYNKU PRACY.

TEKST Jakub Milszewski

G D A Ń S K

STYLOWY 
START DO 
PRACY

ZDJĘCIA Mat. Prasowe

tylko zapoznać się z aktualnymi ofertami pracy, sta-
żów i praktyk przedstawionymi przez ponad 70 praco-
dawców z regionu, ale także, a może przede wszystkim, 
dowiedzą się wszystkiego na temat aktualnych potrzeb 
i wymagań stawianych przez pracodawców. Uczestni-
cy targów dostaną też możliwość wzięcia udział w licz-
nych konkursach.

Podczas targów zaplanowany został także szereg 
wykładów i warsztatów, które mają pomóc zaintereso-
wanym studentom i absolwentom w różnych aspektach 
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ELEMENT PR ZEKON Y WA N I A I N N YCH 
DO W ŁASN EJ OSOBY. TO POM AGA 
ZA RÓW NO W BIZ N ESIE, JA K I W Ż YCIU 
PRY WAT N Y M. U BR A N I A M A JĄ DLA 
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nie zdobędzie, za tym muszą iść jakieś 
kompetencje i umiejętności, ale ubranie 
plus umiejętności to prosta droga do suk-
cesu – dodaje.

Sponsorem wydarzenia jest firma Thom-
son Reuters, zaś partnerem State Street 
Bank GmbH. Partnerem wspierającym jest 
STUDY IN GDANSK (www.study-gdansk.
com) – projekt prowadzony przez Wydział 
Promocji i Komunikacji Społecznej gdań-
skiego magistratu. Jest to inicjatywa promu-
jąca gdańskie uczelnie wyższe w kraju jak 
i za granicą. W ramach projektu podejmuje 
się również szereg działań mających na 
celu zachęcenie młodych osób do wybrania 
Gdańska nie tylko na czas studiów, ale także 
jako atrakcyjnego miejsca do życia, rozwoju 
osobistego i zawodowego.  

ENGLISH

GET OFF TO A STYLISH START

Students will soon return to universities and 
they will begin to think about their studies 
and… professional careers. Gdańsk universities 
care for both – not only do their provide 
education but also wish to support their 
students and graduates to succeed on the 
demanding labour market.

Academic Job Fair Tricity held in the Bal-
tic Campus of the University of Gdańsk 
on 24 October is a  joint initiative of the 
Career Centres of the largest public uni-
versities in Tricity: University of Gdańsk, 
Gdańsk University of Technology, Gdańsk 
University of Physical Education and Sport, 
Polish Naval Academy, and Gdynia Mari-
time University. 

Academic Job Fair will be a  chance 
for students and graduates (not only of 
the universities listed above) to browse 
through current job offers and internships 
available in over 70 companies in the re-
gion as well as, or perhaps primarily, to 
get to know current needs and require-

planowania swojej kariery. W ramach pro-
jektu STUDY IN GDANSK jednym z prele-
gentów będzie ceniona stylistka Monika 
Jurczyk, która opowie o wizerunku biz-
nesowym i  budowaniu prestiżu poprzez 
ubranie. – To, co mamy na sobie, oddzia-
łuje na ludzi. Mamy tylko siedem sekund 
na zrobienie pierwszego wrażenia i  do-
brze jest, jeżeli panujemy nad tym wra-
żeniem – wyjaśnia Monika Jurczyk. – To 
pomaga zarówno w biznesie, jak i w życiu 
prywatnym. Ubrania mają dla nas reali-
zować cele. Nie powinno być tak, że kiedy 
stajemy przed szafą i zastanawiamy się, 
co na siebie włożyć, to liczy się dla nas 
tylko to, czy wyglądamy w tym ładnie czy 
brzydko. Powinniśmy zastanowić się, co 
tym ubraniem chcemy osiągnąć. Na przy-
kład ubrania, które mają fakturę – mary-
narki, koszule – budują wrażenie profesjo-
nalizmu, ale jednocześnie dystans. Jeżeli 
zatem chcemy zbliżyć się do zespołu to le-
piej postawić na dzianinę, która jest mięk-
ka i przyjemna w dotyku. To sprawia, że 
ludzie nas bardziej lubią.

Monika Jurczyk zwraca uwagę, że o ta-
kich detalach trzeba pamiętać już od sa-
mego początku kariery. Sama pierwszą 
pracę dostała dzięki... marynarce. – Swo-
ją firmę założyłam, kiedy miałam 22 lata. 
Wcześniej miałam jedną rozmowę kwali-
fikacyjną i dostałam pracę tylko dlatego, 
że byłam w żółtej marynarce – pamiętam 
to do dziś – opowiada. – Od trzynastu lat 
pracuję wizerunkiem, więc żeby przed-
stawiać odpowiednio swoją osobę, żeby 
moje oferty wyglądały jak należy, muszę 
sprawiać odpowiednie wrażenie. Myślę, 
że dbanie o wizerunek to ważny element 
przekonywania innych do własnej osoby. 
Bardzo dobrze przed rozmową kwalifika-
cyjną jest wybadać, w czym chodzą przy-
szli koledzy z pracy, żeby nasz wizerunek 
od razu mówił, że do tej firmy pasujemy 
i będziemy się dobrze dogadywać z resztą. 
Samo ubranie oczywiście niczego nam 

ments of employers. Job Fair participants 
will also be able to take part in a number 
of competitions.

Moreover, a series of lectures and work-
shops is to be held, aimed at helping stu-
dents and graduates with various aspects 
of planning their career. As part of the proj-
ect STUDY IN GDANSK, renowned stylist 
Monika Jurczyk will speak about business 
image and describe how your attire affects 
your social status. ‘What we wear affects 
how people see us. We have only seven 
seconds to make the first impression, and 
it’s good to have control over it,’ says Mon-
ika Jurczyk. ‘It helps both in business and 
private life. Clothes should help us achieve 
our goals. We shouldn’t stand in front of 
our wardrobe, wondering what to wear, 
in which clothes we look good or bad. We 
should think what we want to achieve by 
choosing particular outfit. For example, 
clothes which have texture, such as jackets 
and shirts, create the impression of profes-
sionalism, but also distance. If we want to 
hit it off with the team, it’s better to opt for 
knitwear, which is soft and nice to touch. It 
makes people like us more.’

Monika Jurczyk stresses that we should 
remember about such details from the very 
beginning of our career. She got her first job 
thanks to… a jacket. ‘I set up my company 
when I was 22. Before, I’d had one interview 
and I got the job only because I was wearing 
a  yellow jacket – I  still remember it,’ she 
says. ‘I’ve been working with my image for 
thirteen years, so in order to present my-
self and my offer in a proper way, I need to 
make an appropriate impression. I believe 
that general image is an important aspect of 
presentation. It’s a good idea to get to know 
what your future colleagues wear before an 
interview in order to make an impression 
that you fit the company and you’ll get on 
well with the team. Clothes won’t get you 
a job, you need required competence and 
skills, but clothes and skills combined are 
a straight way to success,’ she adds.

Thomson Reuters sponsors Academ-
ic Job Fair Tricity, whereas State Street 
Bank GmbH is a  partner of the event. 
A supporting partner of the event is STUDY 
IN GDANSK (www.study-gdansk.com) – 
a  project carried out by the Promotion 
and Social Communication Department 
of Gdańsk City Hall. The project promotes 
Gdańsk higher education institutions both 
in Poland and abroad. As part of the proj-
ect, a series of activities are undertaken 
with aim of encouraging young people to 
choose Gdańsk not only as a place to study, 
but also as a place of living as well as of pri-
vate and professional development.  



dzie bowiem, jak nie tutaj, znajdziemy 
tyle urokliwych i różnorodnych zakąt-
ków, malowniczych pejzaży, przema-

wiających do wszystkich zmysłów - od ziele-
ni lasów, poprzez piaskowe wybrzeża, błękit 
wodnych akwenów, aż po mnogość kolorów 
łąk czy pól. Wybór jest naprawdę ogromny. 
Niezależnie, czy zlokalizowane w sercu regio-
nu, czy w otoczeniu miasta - plenery cieszą 
się coraz większą popularnością wśród mło-
dych par. Prawdziwych „perełek” nie brakuje, 
a każdy dopracowany detal sprawi, że ten wy-
jątkowy dzień zapadnie w pamięci nie tylko 
nowożeńców, ale również weselników. 

Malowniczo położony pałac to wymarzone 
miejsce do zaplanowania ceremonii zaślubin 
w otoczeniu zieleni, przy szmerze fontanny, 
z widokiem na park. Takie walory, w dodatku 

4 2 – 4 3 D E S T I N A T I O N :  P O M O R S K I E

MODA NA ŚLUBY I WESELA W PLENERZE ZAPOCZĄTKOWANA ZOSTAŁA 
W STANACH ZJEDNOCZONYCH. JEDNAK W OSTATNICH LATACH CORAZ 
WIĘCEJ TEGO TYPU CEREMONII ODBYWA SIĘ RÓWNIEŻ W POLSCE, 
A GRO Z NICH NA POMORZU.

TEKST M. Dworak, K.Pater

G

czy własnej, indywidualnej stylizacji. Liczą 
się pomysł, inwencja twórcza i dobra zabawa, 
do której można zaprosić swoich gości.

Organizację warto rozpocząć od wyboru 
głównego punktu zaślubin, gdzie postawio-
ny zostanie stół dla urzędnika oraz krzesła 
pary młodej i gości. Miejsce to musi być po-
łożone centralnie, gwarantując niesamowi-
te kadry, w których narzeczeni pokażą się 
zebranym. Zdecydowanie trzeba zwrócić 
uwagę na drobne szczegóły dekoracyjne, 

SAKR AMENTALNE "TAK" 
W NIEZAPOMNIANEJ OPRAWIE

wzbogacone o panoramę miasta i atmosferę 
„Alicji w Krainie Czarów”, oferuje na przykład 
Quadrille w Gdyni. Baśniowy motyw przewod-
ni może otworzyć przed parą młodą nowe moż-
liwości, przenosząc ją w świat magii i oniryzmu. 
Ślub cywilny daje pełne spektrum możliwości 
także w kontekście autorskiego scenariusza 

M A LOW N ICZO POŁOŻON Y PA ŁAC 
TO W Y M A R ZON E MIEJSCE DO 
ZA PLA NOWA N I A CER EMON II ZAŚLU BI N 
W OTOCZEN IU ZIELEN I, PR Z Y SZMER ZE 
FONTA N N Y, Z W IDOK IEM NA PA R K. 

POLECANE OBIEKTY:
• Quadrille, Gdynia
• Hotel Sofitel Grand Sopot
• Pałac Ciekocinko
• Hotel Aubrecht Country Resort, Przechlewo
• Zamek Jan III Sobieski, Rzucewo
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S A K R A M E N T A L N E  " T A K "  W  N I E Z A P O M N I A N E J  O P R A W I E

które dodają całości smaku i  elegancji. 
Świeże kwiaty, lampiony, śnieżnobiałe tiu-
le czy ozdobne kule wspaniale prezentują 
się zestawione z  zielenią. Dobrze zadbać 
o subtelną oprawę muzyczną, która wpro-
wadzi wszystkich w dobry nastrój. Ulubio-
na piosenka, wybrana przez ślubujących 
może wszak powiedzieć więcej niż tysiąc 
słow. Czujny fotograf odda emocje malu-
jące się na twarzach oraz drobne, a  jakże 
znaczące gesty. Takie zdjęcia ogląda się po 
latach ze wzruszeniem.

Plener to także wspaniałe preludium dla 
samego wesela. To tutaj składa się życzenia 
młodej parze, robi się pamiątkowe zdjęcia 
z bliskimi, tu wypija się powitalnego drinka 
na dobry początek zabawy. Na dalszą część 
imprezy warto wybrać równie interesują-
ce wnętrza. Nic tak dobrze nie podkreśli 
wyjątkowego charakteru uroczystości jak 
historyczne salony urządzone w duchu no-
woczesności przy jednoczesnym poszano-
waniu przeszłości. Delikatne akcenty ro-
ślinne i  tekstylne, pięknie wydrukowane 
menu czy winietki i drobne upominki dla 
gości to szczegóły, które na pewno się liczą. 
Dopełnieniem całości niech będzie specjal-
ne menu w wersji fine dining. Idealnie choć 
raz odejść od tradycyjnej weselnej kuchni, 

Więce j  na anywhere . p l

postawić nie tylko na smak czy zapach, ale 
i wygląd potraw. Niech staną się kwintesen-
cją tego wyjątkowego dnia.  

ENGLISH

SAY 'I DO' IN LOVELY SURROUNDINGS

Outdoor weddings first became popular in the 
United States. But recently, more and more such 
ceremonies have been held in Poland, many of 
them in Pomerania.

No other place offers so many charming and 
diverse sites, picturesque landscapes, appeal-
ing to all five senses – beginning with green 
forests, through sandy coasts, azure lakes and 
rivers, to colourful meadows and fields. The 
choice is truly wide. Be it in the heart of the re-
gion or in the city, outdoor weddings appear to 
be gaining in popularity. There are a number 
of lovely spots, and every detail will make this 
special day memorable for both the couple 
and the guests. 

A stunning palace in a picturesque loca-
tion, with its green surroundings, the murmur 
of a fountain, and a view of a park is a perfect 
outdoor wedding venue. Quadrille in Gdynia 
is such a spot, boasting the view of the pan-
orama of the city and the atmosphere of ‘Alice 

in Wonderland’. A fairy tale wedding theme 
opens up new possibilities, taking the ceremo-
ny into the world of magic and onirism. A civil 
ceremony gives a full spectrum of possibilities 
also in terms of its scenario and individual 
style. What matters is your idea for the wed-
ding, creativity and fun, in which your guests 
are welcome to join you.

You should begin with choosing the main 
spot for a  table for the official and chairs 
for the bride and the groom as well as their 
guests. Such a spot is really important – it 
should be set in the centre and guarantee 
stunning frames of the couple. You should 
also pay attention to decorating details, 
which will add taste and elegance to the cere-
mony. Fresh flowers, lanterns, snow-white 
tulle or decorative balls perfectly match 
greenery. Another important aspect is music, 
which will create pleasant atmosphere of the 
party. Your favourite song may say more than 
a thousand words. An observant photogra-
pher will capture emotions on your faces and 
small but meaningful gestures. After some 
years, you’ll come back to these pictures and 
look at them with emotion.

Outdoor wedding ceremony is also a great 
prelude to the wedding party. This is where 
guests congratulate the couple, photos with 
family and friends are taken, and aperitif is 
served. The remaining part of the evening 
should also take place in attractive interiors. 
Historical rooms arranged in a modern style 
yet referring to the past will add exception-
al character to your wedding party. Subtle 
green and textile elements, an elegant menu 
and vignettes, as well as small gifts for guests 
are important details. A special fine dining 
menu will complement the ceremony per-
fectly. Depart from traditional wedding cui-
sine and besides taste and aroma of food, go 
for its appearance – it’ll be one of essential 
aspects of your wedding party.  

ZDECY DOWA N IE TR ZEBA Z W RÓCIĆ U WAGĘ NA 
DROBN E SZCZEGÓŁY DEKOR ACYJ N E, KTÓR E 
DODA JĄ CA ŁOŚCI SM A KU I ELEGA NCJI.

RECOMMENDED OBJECTS:
• Quadrille, Gdynia
• Sofitel Grand Sopot Hotel
• Ciekocinko Palace
• Aubrecht Country Resort Hotel, Przechlewo
• Jan III Sobieski Castle, Rzucewo



GDAŃSKA JESIEŃ PIANISTYCZNA. 
MUZYKĄ JESIEŃ SIĘ ZACZYNA
JESIEŃ TO CZAS, KIEDY PRZYRODA POWOLI „ZASYPIA”. INACZEJ JEST W PRZYPADKU 
GDAŃSKIEJ FILHARMONII. WTEDY WŁAŚNIE, TAK JAK NATURA WIOSNĄ, 
POWRACA ONA ODŚWIEŻONA, OTWIERAJĄC NOWY SEZON ARTYSTYCZNY.
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TEKST Katarzyna Szewczyk ZDJĘCIA PFB

SPONSOR 
STRATEGICZNY PFB 

okrocznie przez kilka listopado-
wych wieczorów w gmachu Polskiej 
Filharmonii Bałtyckiej na Ołowiance 

królują dźwięki fortepianu. Przez dwanaście 
lat Gdańska Jesień Pianistyczna stała się jed-
nym z największych i najważniejszych tego 
typu festiwali w kraju, przyciągając nie tylko 
znakomitą publiczność, ale także wybitnych 
wykonawców z całego świata, łączących ze 
sobą różne nurty muzyczne.

W tym roku inauguracja Gdańskiej Jesie-
ni Pianistycznej nastąpi w piątek, 10 listopa-
da. O godzinie 19:00 na Ołowiance odbędzie 
się koncert symfoniczny, a orkiestrze PFB pod 
batutą dyrygenta Tadeusza Wojciechowskie-
go towarzyszyć będzie znakomity pianista 
Paweł Kowalski. Melomani usłyszą uwerturę do 
opery „Halka” oraz „Mazura” z opery „Straszny 
dwór” Stanisława Moniuszki oraz Koncert for-
tepianowy a-moll Ignacego Jana Paderewskie-
go. Nie zabraknie dzieł współczesnych twórców 
– wybrzmią dźwięki „Koncertu Warszawskie-
go” brytyjskiego kompozytora Richarda Ad-
dinsella oraz „Sinfonietty” Tadeusza Bairda.

SPONSOR GŁÓWNY
- MECENAS KULTURY.

Kilka dni później na słuchaczy czekają 
recitale. We wtorek, 15 listopada w siedzibie 
Filharmonii odbędzie się koncert na cztery 
fortepiany, przy których zasiądą znako-
mici jazzmani: Marcin Wasilewski, Paweł 
Kaczmarczyk, Piotr Orzechowski i Leszek 
Możdżer. Kwartet ten, składający się z niekwe-
stionowanych gwiazd polskiego jazzu, z pew-
nością zapewni niezapomniane emocje. Dzień 
później za fortepianem pojawi się zaprzyjaź-
niony z PFB pianista Bogdan Czapiewski.

Od piątku, 17 listopada na melomanów 
czekają trzy dni przepełnione muzyką. Za-
cznie się od koncertu symfonicznego, pod-
czas którego Orkiestrą PFB pokieruje nowy 
Dyrektor Artystyczny George Tchitchinadze. 
Gwiazdą wieczoru będzie hiszpański pianista 
klasyczny Luis Fernando Pérez. Salę koncer-
tową Filharmonii wypełnią dźwięki dzieł Jo-
hannesa Brahmsa (I Koncert fortepianowy 
d-moll), Jana Sebastiana Bacha (Trzy prelu-
dia chorałowe op. 1, op. 6, op. 7 w opracowaniu 
Ottorino Respighiego) i Ludviga van Beetho-
vena (VIII Symfonia F-dur op. 93). W sobotę, 

R 18 listopada kompozycje Schuberta, Ravela 
czy Musorgskiego wykona na fortepianie 
Adam Piórkowski, natomiast w  niedzielę 
na melomanów czeka recital Tobiasa Kocha 
„Ostatni koncert Chopina”. Ten ostatni kon-
cert będzie wyjątkowy – pianista zasiądzie 
za fortepianem Broadwood z 1849 roku, na 
którym wykona rekonstrukcję ostatniego pu-
blicznego koncertu polskiego kompozytora, 
który miał miejsce w Edynburgu 4 paździer-
nika 1848 roku.

Kolejny recital odbędzie się w czwartek, 23 
listopada. W jego ramach wystąpi duet z cze-
skiej grupy Smetana Trio: na wiolonczeli za-
gra Jan Pálenícek, natomiast za fortepianem 
zasiądzie Jitka Cechowá. W programie kon-
certu znajdzie się cykl Drei Fantasiestücke 
op. 73 Roberta Schumanna z utworami „Zart 
und mit Austruck”, „Lebhaft leicht” oraz 
„Rasch und mit Feuer”. Melomani będą 
mieli też okazję usłyszeć Sonatę F-dur op. 99 
Johannesa Brahmsa. Oprócz dzieł niemiec-
kich kompozytorów Jitka Cechowá wykona 
na fortepianie wybór kompozycji z cyklów 

PROJEKT DOFINANSOWANO ZE 
ŚRODKÓW MIASTA GDAŃSKA



G D A Ń S K A  J E S I E Ń  P I A N I S T Y C Z N A .  M U Z Y K Ą  J E S I E Ń  S I Ę  Z A C Z Y N A

RO K RO C Z N I E  P R Z E Z 
K I L K A  L I S T O PA D OW YC H 
W I E C Z O RÓW  W   G M AC H U 
P O L S K I E J  F I L H A R M O N I I 

B A ŁT YC K I E J  N A 
O Ł OW I A N C E  K RÓ L U JĄ 

D Ź W I Ę K I  F O RT E P I A N U.

A  few days later, a  number of recitals 
are held. On Tuesday, 15 November, the 
Philharmonic holds a  concert for four pi-
anos. The performance of a quartet com-
posed of four brilliant Polish jazzmen – 
Marcin Wasilewski, Paweł Kaczmarczyk, 
Piotr Orzechowski and Leszek Możdżer 
– will surely be an unforgettable experi-
ence. On the next day, a concert of Bogdan 
Czapiewski, a  pianist often performing in 
the PFB, is held.

The weekend from 17 November will be 
full of music, beginning with a symphonic 
concert held on Friday, when the PFB or-
chestra performs under the baton of its new 
Artistic Director, George Tchitchinadze. 
The guest star is Spanish classical pianist 
Luis Fernando Pérez. The orchestra will 
play the works of, among others, Johannes 
Brahms (the Piano Concerto No. 1 in D mi-
nor), Johann Sebastian Bach (Three chorale 
preludes op. 1, op. 6, and op. 7 orchestrat-
ed by Ottorino Respighi), and Ludwig van 
Beethoven (the Symphony No. 8 in F major, 
op. 93). On Saturday, 18 November, Adam 
Piórkowski will play the compositions of 
Schubert, Ravel or Musorgski, whereas on 
Sunday, Tobias Koch’s recital ‘Chopin’s last 
concert’ is held. The last concert will be spe-
cial – the pianist will play the 1849 Broadwood 
piano and will reconstruct the last public con-
cert of the Polish composer, which was held 
in Edinburgh on 4 October 1848.

On Thursday, 23 November, a recital of 
a  duo from Czech group Smetana Trio is 
held, with Jan Pálenícek on the cello and 
Jitka Cechowá on the piano. Compositions 
including ‘Zart und mit Austruck’, ‘Lebhaft 
leicht’ and ‘Rasch und mit Feuer’ from 
Robert Schumann’s Drei Fantasiestücke 
op. 73 and Johannes Brahms’ Sonata in F 
major op. 99 will be performed. Apart from 
the works of the German composers, Jitka 
Cechowá will play Bedřich Smetana’s select-
ed compositions from ‘the Dreams’ and ‘the 
Czech Dances’ cycles.

Gdańsk Piano Autumn ends with a sym-
phonic concert on Friday, 24 November. 
Ołowianka will reverberate with works of 
French composers performed by Argentinian 
pianist Nelson Goerner in the company of the 
PFB orchestra, including the Suite from ‘Peleas 
and Melisande’ op. 80, Maurice Ravel’s Piano 
Concerto in G major, and César Franck’s 
Symphony in D minor.

These are only examples of what the festi-
val has in store for music lovers. A detailed pro-
gram of the event is available on the PFB web-
site. Tickets for these events as well as for other 
events held by the Polish Baltic Philharmonic 
are available in ticket offices in Ołowianka and 
online at www.filharmonia.gda.pl. 

„Sny” i „Tańce czeskie” czeskiego twórcy 
Bedřicha Smetany.

Gdańska Jesień Pianistyczna zakończy się 
koncertem symfonicznym w piątek, 24 listo-
pada. Przy fortepianie usiądzie argentyński 
pianista Nelson Goerner, który w towarzystwie 
Orkiestry PFB zagra utwory francuskich kom-

pozytorów. Na Ołowiance wybrzmią dźwięki 
Suity z „Peleasa i Melisandy” op. 80, Koncertu 
fortepianowego G-dur Maurice'a  Ravela 
i Symfonii d-moll Césara Francka.

Oczywiście to nie wszystko, co nad wo-
dami Motławy usłyszą jesienią wielbiciele 
muzyki. Szczegółowy program znajdzie-
cie Państwo na stronie internetowej PFB. 
Bilety na te i pozostałe wydarzenia Polskiej 
Filharmonii Bałtyckiej dostępne są w kasach 
na Ołowiance oraz w sprzedaży internetowej 
na www.filharmonia.gda.pl. 

ENGLISH 

GDAŃSK PIANO AUTUMN. AUTUMN 
BEGINS WITH MUSIC

As autumn draws in, the nature slowly ‘falls asleep’. 
But the Philharmonic in Gdańsk does the contrary – 
it comes back fresh and blooming like the nature in 
spring and opens a new artistic season.

Every year, for a few evenings in November, 
the Polish Baltic Philharmonic (PFB) in 
Ołowianka reverberates with sounds of the pi-
ano. Gdańsk Piano Autumn festival has been 
held for twelve years and it has become one of 
the greatest and most important events of this 
kind in the country, attracting not only great 
audience, but also eminent musicians from 
all over the world, and combining a variety of 
music trends.

This year, the festival begins on Friday, 10 
November, with a symphonic concert held at 7 
p.m. in Ołowianka. The PFB orchestra conduct-
ed by Tadeusz Wojciechowski performs with 
eminent pianist Paweł Kowalski. Compositions 
played will include the Overture to ‘Halka’ and 
‘Mazurka’ from opera ‘the Haunted Manor’ 
by Stanisław Moniuszko, as well as Ignacy 
Jan Paderewski’s Piano Concerto in A minor. 
Moreover, works of contemporary composers 
will also be presented – ‘the Warsaw Concerto’ 
by Richard Addinsell, a British composer, and 
Tadeusz Baird’s ‘Sinfonietta’.
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tudiował w Państwowej Wyższej Szkole 
Muzycznej w Warszawie, gdzie otrzy-
mał dyplom z wyróżnieniem w klasie 

prof. Bogusława Madeya. Jako stypendysta 
dokształcał się na renomowanych zachod-
nich uczelniach, m.in. w Musikhochschule 
w niemieckiej Kolonii czy na kursach mi-
strzowskich w Wiedniu. Karierę dyrygenta 
rozpoczął w roku 1972 w Teatrze Wielkim-
-Operze Narodowej w Warszawie, debiutując 
baletem „Giselle” Adolphe’a Adama. Rów-
nolegle ze swoją działalnością artystyczną 
w stolicy dyrygował także w Poznaniu. W la-
tach 1974-1978 pełnił funkcje Dyrektora Ar-
tystycznego i Dyrektora Naczelnego Opery 
Poznańskiej. Począwszy od 1993 roku, przez 

S trzynaście lat jako Dyrektor Artystyczny 
maestro Wojciech Rajski prowadził Polską 
Orkiestrę Radiową, wraz z którą – oprócz 
działalności koncertowej – zrealizował wiele 
nagrań dla Polskiego Radia. W tym samym 
roku rozpoczął działalność pedagogiczną, 
podejmując pracę w  Hochschule für Musik 
w Karlsruhe, gdzie otrzymał tytuł profeso-
ra. Od roku 1998 jest profesorem dyrygen-
tury w Hochschule für Musik und Darstel-
lende Kunst we Frankfurcie nad Menem, 
a od 2008 roku prowadzi także klasę dyry-
gentury w Akademii Muzycznej im. Stanisła-
wa Moniuszki w Gdańsku.

W  2010 roku odebrał tytuł profesora 
z rąk Prezydenta RP. Wojciecha Rajskiego 

uhonorowano także wieloma państwowymi 
odznaczeniami i wyróżnieniami. Otrzymał 
m.in. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia 
Polski (2002) czy Srebrny Medal Zasłużony 
Kulturze Gloria Artis (2005).

Jednym z ważniejszych momentów w ka-
rierze dyrygenta było założenie w 1982 roku 
w Sopocie Polskiej Filharmonii Kameralnej 
– orkiestry, która ze swoim Dyrektorem 
Artystycznym obchodzi jubileusz – w tym 
przypadku 35-lecia istnienia. Filharmoni-
cy pod batutą Wojciecha Rajskiego wystę-
pują w  największych i  najwspanialszych 
salach koncertowych na świecie.

Po pierwszym koncercie PFK Sopot (wów-
czas jeszcze pod nazwą Orkiestra Kameral-
na Wojciecha Rajskiego) redaktor Wanda 
Obniska proroczo zatytułowała swój artykuł 
w „Głosie Wybrzeża” słowami: „To może być 
wielka sprawa”, wychwalając w nim m.in. ar-
tyzm i rzetelność filharmoników i prowadzą-
cego ich dyrygenta. Pod koniec lat 80. zespół 
dawał niemal sto koncertów rocznie, m.in. 
w  Niemczech, Francji, Austrii, Szwajcarii, 
Hiszpanii, Belgii, Holandii, Szwecji, Danii, 
Luksemburgu czy Anglii. W 1987 roku Orkie-
stra wyjechała na tournée po Stanach Zjed-
noczonych, podczas którego najważniejsze 
koncerty odbyły się w J. F. Kennedy Center 
w Waszyngtonie i nowojorskim Metropolitan 
Museum. Zespół gościł również w dalekiej 
Azji. Orkiestra dwukrotnie, w 1990 i 2016 
roku, odbyła tournée koncertowe w  Chi-
nach, zaś w 1997 roku, wraz ze znakomitym 
amerykańskim pianistą, laureatem Konkur-
su Chopinowskiego Kevinem Kennerem, 
koncertowała w Japonii. Spośród licznych 
wyjazdów koncertowych nie sposób pomi-
nąć także i  tych bardziej egzotycznych, 
jak tournée po Meksyku czy koncerty na 
Wyspach Kanaryjskich.

Warto wspomnieć, że oprócz stałej współ-
pracy z wieloma polskimi orkiestrami Woj-
ciech Rajski prowadził również gościnnie 
szereg orkiestr, m.in. w byłej Czechosłowa-
cji, Meksyku, Anglii, Szwecji, Grecji, Hisz-
panii, Niemczech czy na Węgrzech. Jako 
gościnny dyrygent współpracował z tak zna-
nymi orkiestrami jak Swisse Romaine, NDR 
Hannover czy Bayerische Rundfunk. Wy-
stępował także z wieloma światowej sławy 
solistami, wśród których znaleźli się m.in.: 
Mścisław Roztropowicz, Henryk Szeryng, 
Ivo Pogorelić, Borys Pergamentschikow, 
Natalia Gutman, Konstanty Andrzej Kulka, 
Irene Grafenauer, Sabine i Wolfgang Meyer, 
Guy Touvron, Misha Maisky, Raphael Oleg, 
Gil Shaham, David Geringas, Gary Karr, 
Aleksandra Kurzak czy Krystian Zimerman, 
z którym dwukrotnie odbył tournée po Niem-
czech (z Junge Deutsche Philharmonie oraz 
z Polską Filharmonią Kameralną Sopot).

A RTYSTYCZ N Y J U BILEUSZ 
MAESTRO RAJSKIEGO

ZDJĘCIE M. Szymonczyk
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Maestro brał udział w międzynarodowych festiwa-
lach, m.in. w Praskiej Wiośnie, Festiwalu Flandryjskim, 
Festiwalu Gran Canaria, Festspiele Europäische Wo-
chen Passau, Schleswig-Holstein Musik Festival, Evian, 
Montpellier, La Chaise Dieu i w Kopenhadze. Dyrygent 
jest także pomysłodawcą i Dyrektorem Artystycznym 
Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego NDI Sopot 
Classic, który – począwszy od pierwszej edycji z roku 
2011 – rokrocznie gromadzi w  ciekawych sopockich 
przestrzeniach koncertowych rzesze miłośników muzy-
ki najwyższej próby.

Wojciech Rajski ma w  swym fonograficznym do-
robku ponad siedemdziesiąt płyt, nagranych w dużej 
części ze swoją orkiestrą. Krążki Polskiej Filharmonii 
Kameralnej Sopot pod dyrekcją maestro Rajskiego 
znajdują się w katalogach tak renomowanych firm fo-
nograficznych jak SONY Classical, DUX, EMI, Univer-
sal Music, Chant du Monde, Claves, Thorofon, Tacet, 
Midas, Bis Wifon czy KOCH. Zrealizował także liczne 
nagrania dla radia i  telewizji w kraju oraz zagranicz-
nych SAT 1, 3 sat i ARD. 

ENGLISH

MAESTRO RAJSKI CELEBRATES 
ARTISTIC JUBILEE

A prominent conductor, the founder and Artistic Director of the 
Polish Chamber Philharmonic Sopot, maestro Wojciech Rajski 
celebrates the 45th jubilee of his artistic work this year.

He graduated with distinction from the Higher State 
School of Music in Warsaw, where he was in prof. Bo-
gusław Madey’s group. He received a scholarship and 
continued his musical education at renowned Western 
universities, including the Musikhochschule in Co-
logne in Germany or during master courses in Vien-
na. His conducting career began in 1972 in the Grand 
Theatre – National Opera in Warsaw, where he made 
his debut with Adolphe Adam’s ballet – ‘Giselle’. At the 
same time, he also worked as a conductor in Poznań. In 
1974–1978, he held the function of the Artistic Director 
and the Managing Director of the Poznań Opera. From 
1993, for thirteen years, maestro Wojciech Rajski man-
aged the Polish Radio Orchestra as its Artistic Direc-
tor, which involved holding numerous concerts as well 
as making a number of records for the Polish Radio. In 
the same year, he took up lecturing in the Hochschule 
für Musik in Karlsruhe, where he was awarded a title of 
professor. Since 1998, he has been a professor of con-
ducting in the Hochschule für Musik und Darstellende 
Kunst in Frankfurt am Main, and since 2008, he has 
also taught conducting in the Stanisław Moniuszko 
Academy of Music in Gdańsk.

He was granted the title of professor by the President 
of the Republic of Poland in 2010. Moreover, Wojciech 
Rajski has received many national decorations and 
awards, including the Knight’s Cross of the Order of Po-
lonia Restituta (2002) and the Silver Medal for Merit to 
Culture – Gloria Artis (2005).

One of the most important moments in his con-
ducting career was the foundation of the Polish Cham-
ber Philharmonic (PFK) in Sopot in 1982, which cele-

brates its 35th anniversary together with its Artistic 
Director. The orchestra conducted by Wojciech Ra-
jski has been performing in the largest and greatest 
concert halls in the world.

After the first concert of the Polish Chamber Phil-
harmonic Sopot (then called Wojciech Rajski Chamber 
Orchestra), journalist Wanda Obniska wrote an article 
for ‘Głos Wybrzeża’ and entitled it as follows: ‘This may 
be the next big thing’. In the article, she praised, among 
others, the artistry and precision of the orchestra and its 
conductor. In the end of 1980s, the PFK played almost 
a hundred concerts a year; it performed in, among oth-
ers, Germany, France, Austria, Switzerland, Spain, Bel-
gium, the Netherlands, Sweden, Denmark, Luxemburg 
and England. In 1987, the orchestra went on a tour over 
the US, during which it performed in, among others, the 
J. F. Kennedy Center in Washington and the Metropoli-
tan Museum in New York. It has also been in Asia. The 
PFK went on a tour in China twice, in 1990 and 2016, 
whereas in 1997, in the company of a brilliant American 
pianist and prize-winner at the Chopin Competition, 
Kevin Kenner, it held a concert in Japan. Other concert 
tours include exotic destinations, such as Mexico or the 
Canary Islands.

Apart from permanent co-operation with a num-
ber of Polish orchestras, Wojciech Rajski has also 
made a  number of guest appearances, conducting 
orchestras in, among others, former Czechoslovakia, 
Mexico, England, Sweden, Greece, Spain, Germany, 
or Hungary. As a guest conductor, he has co-operat-
ed with many renowned orchestras, such as Swisse 
Romaine, NDR Hannover and Bayerische Rundfunk, 
and performed with world-famous soloists, including: 
Mścisław Roztropowicz, Henryk Szeryng, Ivo Pogore-
lić, Borys Pergamentschikow, Natalia Gutman, Kon-
stanty Andrzej Kulka, Irene Grafenauer, Sabine and 
Wolfgang Meyer, Guy Touvron, Misha Maisky, Ra-
phael Oleg, Gil Shaham, David Geringas, Gary Karr, 
Aleksandra Kurzak and Krystian Zimerman, with 
whom he has been on a tour in Germany twice (with 
the Junge Deutsche Philharmonie as well as with the 
Polish Chamber Philharmonic Sopot).

He has participated in many international festivals, 
including Prague Spring, Festival of Flanders, Gran Ca-
naria Festival, Festspiele Europäische Wochen Passau, 
Schleswig-Holstein Musik Festival, Evian, Montpellier, 
La Chaise Dieu and festivals in Copenhagen. He is also 
the initiator and Artistic Director of NDI Sopot Classic 
International Music Festival, which has been highly 
popular since its first edition in 2011. Every year, music 
lovers come to Sopot to enjoy top quality concerts and 
music events.

Wojciech Rajski has released over seventy albums, 
and most of them have been recorded with his orchestra. 
The Polish Chamber Philharmonic Sopot conducted by 
maestro Rajski has been included on lists of renowned 
phonograph companies, such as SONY Classical, DUX, 
EMI, Universal Music, Chant du Monde, Claves, Thoro-
fon, Tacet, Midas, Bis Wifon or KOCH. The conductor 
has also carried out numerous recordings for the radio 
and the television, both in Poland and abroad (SAT 1, 3 
sat and ARD). 

A R T Y S T Y C Z N Y  J U B I L E U S Z  M A E S T R O  R A J S K I E G O
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ODWRÓCONY 

SAMSON
JEST SOBIE TAKA KSIĄŻKA, ŚREDNIO SIĘ JĄ 
CZYTA, ALE Z JAKIEGOŚ POWODU JEST STRASZNIE 
POPULARNA. W TEJ KSIĄŻCE BOHATERÓW JEST CAŁE 
ZATRZĘSIENIE, A JEDNYM Z NICH JEST PAN SAMSON.
ZDJĘCIA Mat. Prasowe

an Samson jest rodzajem superbohatera, ale niezbyt 
rozgarniętego. Jest on silny jak dziesięciu Pudzianów 
plus sześciu The Rocków. Problem w tym, że jest dość 

nierozsądny, wręcz lekkomyślny, daje sobą manipulować 
i nieustannie wpada w kłopoty przez kobiety. Korzystając ze 
swojej siły, zabija na tysiące (głównie z powodu problemów, 
które sam wywołał). Na dodatek ma coś do zwierząt – a to 
morduje lwa, a to w niezwykle bestialski sposób trzysta 
lisów. Oszczędzę wam szczegółów. Sęk w tym, że pan Sam-
son ma piętę achillesową, a jakże, i to na dodatek na czere-
pie, a są nią jego włosy. Prosta sprawa – kiedy pan Samson 
ma swoje włosy, jest silny. Kiedy ich nie ma, jest słaby. Z tego 

P powodu w mojej wyobraźni wygląda jak połączenie He-Ma-
na, Conana Barbarzyńcy i serialowego Herkulesa – mięśnie 
i długa blond grzywa, jakiej nie powstydziłby się modelki 
w reklamach odżywek do włosia. Nie chce mi się opowiadać 
reszty historii Pana Samsona, doczytajcie sobie. Zapamiętaj-
cie jednak, że jest silny jak cholera, jego mięśnie mają swoje 
mięśnie jak na rysunkach Roba Liefelda, ale poza tym nie 
jest jakoś specjalnie rozgarnięty i utalentowany.

Devin Townsend jest takim odwróconym Samsonem. 
Mięśni u niego tyle co kot napłakał, urodziwy za specjalnie 
też nie jest, owłosienia na głowie od jakiegoś czasu nie posia-
da, na dodatek sprawia wrażenie, jakby muchy nie był w sta-



JAKUB 
MILSZEWSKI
 
Marudzi, poprawia, kłóci się. 
Sam już nie wie, czy woli pisać o muzyce, 
turystyce, czy jedzeniu, więc pisze o czym 
akurat trzeba. Połowa duetu stojącego za 
książką „Gastrobanda”.

O D W R Ó C O N Y  S A M S O N

nie skrzywdzić. Do tego jest diablo-inteligent-
ny i ma fenomenalne poczucie humoru, które 
sprawia, że osoby mające z nim styczność mo-
mentalnie stają się jego fanami, a ci, którzy 
o tymże poczuciu humoru słyszą, uznają go za 
interesującego dziwaka. A zatem Devin, w od-
różnieniu od Samsona, nie ma włosów, nie jest 
silny, ale za to jest utalentowany po stokroć.

Devin, moi drodzy, jest muzykiem i pro-
ducentem. Jego kariera jest materiałem na 
pokręconą komedię. Swoje najdziwniejsze po-
mysły realizuje z zadziwiającą skutecznością. 
Były to np. dwie heavymetalowe płyty poświę-
cone zrealizowanej przy pomocy pacynek hi-
storii o kosmicie, który najeżdża Ziemię w po-
szukiwaniu kawy. Kiedy brakuje mu pieniędzy 
na zrealizowanie jakiegoś kolejnego pokręco-
nego pomysłu i organizuje zbiórkę crowdfun-
dingową, w jeden dzień dostaje od fanów na 
całym świecie tyle szmalu, że nagrywa i wy-
daje za to dwie płyty i DVD, produkuje serię 
pacynek i jeszcze zostaje mu kasa na schroni-
ska dla zwierząt. Jeśli ktokolwiek zasługuje na 
miano szalonego geniusza muzyki rockowej, 
to właśnie ten nieśmiały Kanadyjczyk.

Devin na dodatek lubi zaskakiwać. Kiedy 
już wydawało się, że wszyscy przyzwyczaili się 
do jego pokręconych inicjatyw, ten zapoznał 
niezwykle utalentowaną i obdarzoną niezwy-
kle delikatną urodą wokalistkę Ché Aimee 
Dorval i przedstawił światu duet Casualties of 
Cool – jedyne w swoim rodzaju efemeryczne 
połączenie ambientu i country. Śliczne, są-
czące się spokojnie i bez pośpiechu piosen-
ki, oparte na delikatnej elektronice, delikat-
nej gitarze i delikatnych głosach Ché i Devina 
stanowią granicę między Ziemią a przestrze-
nią kosmiczną, gdzie słuchacz dryfuje nie-
spiesznie jak bohater animowanego teledysku 
do ich przecudnej piosenki „Mountaintop”.

Miałem nawet ostatnio okazję z Casualties 
of Cool wylecieć na orbitę. Na scenę wyszli 
jedynie we dwoje, każde z gitarą. Prościutkie 
sample załatwiały resztę, przez chwilę był też 
bas. Drobna Ché w gustownej sukience i na 
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obcasach czarowała głosem, żylasty Devin 
w marynarce z podwiniętymi rękawami spo-
kojnie dogrywał swoje partie country i błysz-
czał lekkimi solówkami. Ktoś wyszedł z sali, 
bo spodziewał się Devina w wersji metalowej. 
Ktoś stwierdził, że to jakieś nudne, jednostaj-
ne. Reszta zgromadzonych na uroczystym 
bankiecie gapiła się w ten dziwny duet złożony 
z nieznanej śpiewającej piękności i muzycz-
nego króla Midasa. Przez te pół godziny dość 
skromnej prezentacji materiału z debiutanc-
kiego albumu Casualties of Cool zabrali pu-
bliczność, złożoną zresztą głównie z muzy-
ków i ludzi z branży, którzy wiele już słyszeli, 
w świat muzyki country, które jest jednocze-
śnie ambientem, prostej, a jakże złożonej, spo-
kojnej, a jednocześnie niezwykle intensywnej.

PS. Poza Devinem jest jeszcze tylko je-
den facet, którego mógłbym określić mia-
nem szalonego geniusza. Zwie się Gautier 
Serre, choć funkcjonuje jako Igorrr, i też jest 
łysy, zapewne nie bez powodu. Ale o nim po-
gadamy kiedy indziej.

ENGLISH

SAMSON’S OPPOSITE

There is a book – it’s an average read, but it’s 
extremely popular for some reason. The book portrays 
plenty of characters, Mr Samson being one of them.

Mr Samson is a kind of superhero, but not 
a very smart one. He’s strong like ten Pud-
zians plus six the Rocks. The problem is that 
he’s quite unreasonable, even reckless; he 
lets other people manipulate him and he’s al-
ways in trouble because of women. Using his 
strength, he kills thousands of people (main-
ly due to problems he has caused himself). 
What’s more, he has issues with animals 
– once he kills a lion, another time he kills 
three hundred foxes in cold blood. I’ll spare 
you the details. Yet, Mr Samson has an Achil-
les’ heel; it’s on top of his head – what I mean 
is his hair. It’s simple – when Samson has his 
hair, he’s strong. When he doesn’t have it, he’s 
weak. Thus, I see him as a combination of He-
Man, Conan the Barbarian and a TV Hercu-
les – muscles and long, blond hair like in an 
advertisement of a hair conditioner. I won’t 
rabbit on his story any longer, you can read 
it yourself. But remember that he’s as strong 
as an ox, his muscles have their own muscles, 
like in Rob Liefeld’s pictures, but except for 
that, he’s not particularly bright or gifted.

Devin Townsend is Samson’s opposite. 
He is far from muscular and not really at-
tractive; for some time, he hasn’t got any hair 
on his head, and on top of that, it seems that 
he wouldn’t hurt a fly. Also, he’s extremely 
smart and has a hilarious sense of humour, 
which makes people fall for him on the spot, 

and makes those who hear of it regard him 
as an interesting weirdo. Therefore, Devin, 
as opposed to Samson, has neither hair nor 
strength, but he’s extremely gifted.

Devin, my dear readers, is a musician and 
a producer. His career is a material for a crazy 
comedy. He is surprisingly successful in put-
ting his craziest ideas into action. For exam-
ple, two heavy metal albums dedicated to the 
story of an alien coming to the Earth in pursuit 
of coffee told with the use of puppets. When he 
lacks money for implementing another cra-
zy idea, he holds a crowdfunding action and 
within one day he gets so much money from 
his fans around the world that he records and 
releases two albums and a DVD, he produces 
a series of puppets, and he still has some mon-
ey left for supporting animal shelters. If any-
one deserves to be called a crazy rock genius, 
it must be this shy Canadian guy.

Also, Devin is a constant surprise. When 
it seems that everyone is used to his crazy 
initiatives, he meets an extremely talented 
and sublimely beautiful singer, Ché Aimee 
Dorval, and presents the world with Casu-
alties of Cool – a  one-of-a-kind duo being 
an ephemeric combination of ambient and 
country music. Lovely, subtle songs, com-
bining gentle electronic music, sounds of 
guitar and soft voices of Ché and Devin are 
a borderline between the Earth and the Uni-
verse, leaving you slowly drifting like a char-
acter in their animated video for an amazing 
song, ‘Mountaintop’.

Recently, I’ve had a chance to fly to orbit 
with Casualties of Cool. They went on stage 
together, each of them holding a  guitar. 
Simple samples were enough, there was 
also a bit of the bass. Petite Ché, wearing 
high-heels and a stylish dress, delighted the 
crowd with her voice, and veiny Devin in 
a jacket with sleeves rolled-up composed-
ly played his country parts and enchant-
ing light solos. Someone left the room, be-
cause he expected to hear a metal version 
of Devin. Someone said that it’s boring and 
monotonous. Other people gathered at this 
formal banquet were staring at this strange 
duo composed of an unknown singing beau-
ty and King Midas of music. During half and 
hour of this quite modest presentation of 
material from their debut album, Casualties 
of Cool took the crowd – composed most-
ly of musicians and industry people, who 
had already heard a lot – on a journey to the 
world of country and ambient music – sim-
ple but complex, calm but truly intensive.

PS: Apart from Devin, there’s only one 
guy whom I could also call a crazy genius. His 
name is Gautier Serre, but he’s better known 
as Igorrr – he’s also bald, supposedly for a rea-
son. But we’ll talk about him another time.



JAKUB ŻULCZYK, „WZGÓRZE PSÓW”, 
WYD. ŚWIAT KSIĄŻKI, WARSZAWA 2017

Mikołaj Głowacki, głośny pisarz jednej powieści i po-
wracający od kilku lat z  otchłani nałogu narkoman 
przenosi się z Warszawy - wraz z żoną Justyną, dzienni-
karką i reportażystką – do rodzinnego domu w mazur-
skim mieście Zybork, z którego pochodzi. W zamierze-
niu tylko na trochę, by się nieco – po utracie pracy przez 
Justynę – odbić finansowo. „Trochę” rozciąga się na wie-
le miesięcy, podczas których Mikołaj – który przez laty 
uciekł z Zyborka, by już nigdy tam nie wracać – zanurza 
się ponownie w bagno małomiasteczkowej brzydy, ro-
dzinnych uwikłań, dusznych tajemnic, zarówno współ-
czesnych, jak i z czasów jego młodości, a śmierdzący 
gnom prowincjonalnej Polski wskakuje mu na grzbiet, 
usiłując go ujeździć aż do wyniszczenia.

Niech ten krótki opis – w którym słusznie nie odnaleź-
li Państwo promyków i słońca, i nadziei – nikogo nie znie-
chęca; „Wzgórze psów” to jedna z najlepszych polskich 
powieści, jakie czytałem od dekady, zasysająca uwagę jak 
gargantuiczny odkurzacz, napisana pełnym pasji i lite-

rackiej wirtuozerii językiem, z wielowątkową, wciągającą 
fabułą, która panuje nie tylko nad umysłem czytelnika, 
ale i nad jego ciałem, przyspieszając tętno, przyprawiając 
o kołatanie serca, zabierając oddech, powodując mdłości 
lub rozsadzając czaszkę. Właśnie dlatego – zapewniając, 
że naprawdę nie jestem skory do pochopnych ochów 
i achów – muszę powiedzieć, że już dawno nic, co wyszło 
spod polskiego pióra, mną tak mocno nie zakręciło. Mam 
nadzieję, że Wami również zakręci. 

Książkę Żulczyka reklamuje się jako thriller; w istocie 
„Wzgórze psów” jest nim, ale nie to wydaje mi się w niej 
najważniejsze. Mnie najbardziej ujęła jej warstwa psycho-
logiczna – splątanie wewnętrzne każdej postaci (a mamy 
ich w powieści bardzo wiele) jest nie tylko wielowarstwo-
we, ale i wielowymiarowe, tworząc z bohaterów pokracz-
ne ludzkie bryły, w których dobro i zło odbijają się losowo 
od nieregularnych ścian. A Zybork - miasteczko-piekło, 
miejsce pobłogosławionego skurwienia i sadystycznego 
altruizmu - jest dla mnie jednym z najlepiej oszlifowanych 
luster, w których Polska XXI wieku powinna się przeglą-
dać. By się sobą przestraszyć. I zmienić na tyle, by już 
w żadnym zwierciadle podobny gnom się nie pojawił. 

ENGLISH

REFLECTION OF A POLISH DWARF

Mikołaj Głowacki, a famous one-book author and a drug 
addict coming back from the abyss of addiction for sever-
al years, moves to Warsaw together with his wife Justyna, 
a journalist and reporter – to his family house in Zybork 
in Masuria, where he comes from. They plan to stay there 
only for a while, to save some money after Justyna has 
lost her job. This ‘while’ becomes many months, during 
which Mikołaj – who got away from Zybork years ago nev-
er to come back – immerses himself again in the small-
town ugliness, family entanglements, dark secrets both 
present and from his youth, and the stinky dwarf of pro-
vincial Poland jumps on his back, trying to ride him till 
he’s out of breath.

But don’t be discouraged by this short description, 
in which you haven’t found any flicker of hope or sun. 
‘Wzgórze Psów’ is one of the best Polish novels I’ve read 
for a decade. It’s a passionate, masterly written and grip-
ping read, with engrossing multiple plot lines, which takes 
over not only your mind but also your body, making your 
heart race and thump, taking your breath away, and mak-
ing your head explode. That’s why – and I can assure you 
I’m not hasty in crying up new releases – I have to admit 
that I haven’t been so enruptured by a Polish publication 
for a long time. I hope you won’t be able to put it down, too. 

It is advertised as a thriller; in fact, ‘Wzgórze psów’ is 
a thriller, but I don’t find that crucial. I was most inter-
ested in its psychological layer – the inner entanglement 
of every character (and there are many of them in the 
novel) isn’t only multi-layered, but also multi-dimension-
al. As a result, clumsy human blocks are created, within 
which good and evil are bouncing off random irregular 
walls. And Zybork – a hellish town, the home of blessed 
fucking around and sadistic altruism – is one of the best 
polished mirrors in which 21th century Poland should 
look at itself. To get scared. And to change, so that this 
dwarf wouldn’t appear in any other mirror. 

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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ak się narobiło, że jestem obłożny; po-
lazłem, gdzie nie trzeba, oś spadło na 
nogę, teraz leżę i jęczę. Premiery kinowe 

omijają mnie z daleka, na leżąco dokonuję więc 
przeglądu zaległości. A jak człowiek jest w lek-
kim choćby cierpieniu, to mu się od razu chce 
pocieszać cierpieniem cudzym. Nic tak nie bal-
samuje ran jak Schadenfreude. No i trafił mi się 
film idealny – nie dość, że wybitny, to jeszcze 
wzmocniony recepcją hiperempatyczną: oto 
ja, na leżąco, z lewą stopą popsutą obejrzałem 
film skupiony w całości na leżącym z lewą stopą 
popsutą Ludwiku XIV. Z laptopem na brzuchu 
wpatruję się w twarz ikony francuskiego kina, 
Jean-Pierre Leauda, która cierpi – czasem spo-
glądając wprost w kamerę w długich statycz-
nych ujęciach. Tak sobie gramy w pingponga 
tymi obłożnościami, tyle że ja mam z tego przy-
jemność estetyczną, a on, Król Słońce w osta-
tecznym zachodzie, przyjemności już nie ma 
żadnych. Gangrena go zżera i choć lekarze wie-
dzą, że jedynym sposobem jest nogę zawczasu 
odjąć, nikt nie śmie się podjąć tej świętokrad-
czej czynności. Ludwik XIV pada ofiarą własnej 
boskości – żaden śmiertelnik nie poważy się 
wykrawać skalpelem gnijących fragmentów 
absolutu. Leaud, symbol Nowej Fali, począwszy 

od „400 batów” powracający w roli Antoine 
Doinela jako jedna z najpiękniejszych twarzy 
kina, ostatnio w stanie aktorskiego spoczynku, 
znienacka zagrał swoje opus magnum. Jego 
Król Słońce przykuty do loża śmierci to arcy-
mistrzowski popis, rola właściwie ograniczona 
do mimiki i gestów – drżące policzki, władcze, 
monarsze ruchy dłoni i coraz słabszy, starczy 
głos umierającego, wycie z bólu na jednej nucie, 
na wdechu i wydechu. Choć sam reżyser plecie 
frazesy o tym, że chciał zrobić film o banalno-
ści umierania, właśnie w zderzeniu przepychu 
kostiumów, monstrualnych peruk, precjozów 
i barokowych zastaw z postępem rozkładu, wła-
śnie w tym niebanalnym kontrapunkcie rodzi 
się efekt metafizycznego dreszczu i wielkość 
tego filmu. Bohaterem filmu nie jest władca ani 
też jego dwór, lecz sama śmierć, która lęgnie 
się w królewskim łożu, w półmroku sypialni 
rozświetlanym tylko płomieniami świec (bra-
wa dla operatora). Tykanie zegara odmierza 
w ciszy czas, który pozostał, przygląda się temu 
galeria ożywionych barokowych portretów 
– dworzanie życzeniowo dopatrują się zna-
mion poprawy w każdym królewskim geście 
lub zachciance; „król odzyskuje siły” jest tu 
refrenem równie bałamutnym, co kaczyńskie 
„prawda jest już blisko”. Ale to także wynik hip-
notycznego kultu jednostki – każdy przebłysk 
dogasającego życia wywołuje owacje dworzan: 
Król zjadł jajko! Brawo! – wielki wódz u schyłku 
życia staje się na powrót małym dzieckiem, któ-
remu należy przyklasnąć, kiedy raczy coś wsu-
nąć. Nie bójcie się tego filmu, choć Albert Serra 
jest synonimem arthouse’u i bliżej mu do Tate 
Gallery niż do sal kinowych. To kino totalne 
(zwłaszcza jeśli oglądać go w pozycji leżącej).

ENGLISH

THE DEATH OF LOUIS XIV, 
DIRECTED BY ALBERT SERRA

As it happens, I’m bedridden; I went where 
I shouldn’t have gone, something fell on my 
leg, and now I’m lying in bed and whining. 

I have no chance to see cinema premieres, 
so I’m catching up with some films at home. 
In times of suffering, we tend to comfort 
ourselves with the suffering of others. And 
nothing is as comforting as Schadenfreude. 
I’ve found a perfect film – which is not only 
brilliant, but also strengthened with hy-
per-emphatic reception: here I am, lying in 
my bed, with my left foot broken, watching 
a film about Louis XIV lying in his bed with 
his left foot broken. With a laptop on my bel-
ly, I stare at the face of a French cinema icon, 
Jean-Pierre Leaud, contorted in pain, taken 
from time to time in long, static shots. So, we 
have this ping pong game of suffering, but 
I still find it aesthetically pleasing, whereas 
the Sun King has no pleasure at all at his fi-
nal sunset. He suffers from gangrene eating 
his flesh, and even though doctors know that 
the only remedy is to cut off the leg as soon 
as possible, nobody dares to take such a blas-
phemous action. Louis XIV is a victim of his 
own divinity – no mortal would dare to cut off 
any rotting pieces of absolute with a scalpel. 
Leaud, a symbol of the New Wave, who began 
with ‘The 400 Blows’ and returned in the role 
of Antoine Doinel as one of the most beautiful 
faces of the silver screen, has made a come-
back and played his opus magnum. The part 
of the bedridden Sun King is a display of his 
artistry, as the role is limited to facial ex-
pressions and gestures – twitching cheeks, 
authoritarian gestures, a weaker and weaker 
voice of a dying person, and howling, hold-
ing one note, breathing in and out. Although 
the director claims that he wanted to make 
a  film about the triviality of death, where 
the splendour of costumes, monstrous wigs, 
valuables and Baroque dinner services clash 
with the decomposition of the flesh, this orig-
inal counterpoint gives way to the effect of 
metaphysical thrill and grandeur of the film. 
The hero is not the king or his court, but the 
death itself, budding in the king’s bed, in the 
dimness of the candlelit bedroom (credit to 
the cameraman). Ticking of the clock in the 
silence of the room keeps the time that is left. 
The gallery of Baroque portraits watches the 
scene intently, observing the king’s gestures 
and whims and awaiting any signs of im-
provement; ‘the king is recovering’ is a mis-
leading refrain just like Kaczyński’s ‘we’re 
close to the truth’. But it’s also a result of the 
hypnotical cult of individual – every flash of 
life triggers cheering of the court: the king 
ate an egg! Applause! The great king at the 
point of death becomes a child again that is 
to be applauded for every bite. Don’t be afraid 
of this film even though Albert Serra is a syn-
onym for arthouse and he’s closer to the Tate 
Gallery than cinema rooms. It’s total cinema, 
especially when watched in a lying position. 
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WOJCIECH 
KUCZOK
 
Pisarz, scenarzysta, grotołaz, 
felietonista, fan piłki nożnej. Laureat 
Nagrody Literackiej Nike. Człowiek o wielu 
pasjach. Z nami będzie dzielił się tą 
filmową, co miesiąc polecając jeden obraz 
wart obejrzenia.
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REŻ. ALBERT SERRA
ŚMIERĆ LUDWIKA XIV
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BU NTUJĘ SIĘ 
CODZIEN N IE
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TEKST Aleksandra Budka ZDJĘCIA Tomasz Sagan

MOGLIBYŚMY STANĄĆ NAPRZECIWKO SIEBIE W SĄDZIE. ON, JAKO OSKARŻYCIEL 
POLSKIEJ MUZYKI, JA - JEJ OBROŃCZYNI. PAWEŁ GRANECKI OTWARCIE MÓWI O TYM, 
ŻE MUZYKA W NASZYM KRAJU JEST WTÓRNA, DLATEGO SAM PRÓBUJE NADAĆ 
JEJ NOWĄ JAKOŚĆ. NA CO DZIEŃ ADWOKAT, KTÓRY STRONI OD GARNITURÓW, PO 
GODZINACH MUZYK I BUNTOWNIK. WŁAŚNIE ZAŁOŻYŁ NOWY ZESPÓŁ, Z KTÓRYM 
WYDAJE AUTORSKI MATERIAŁ. CZY BĘDZIE REWOLUCYJNY? OCENI TO VOX POPULI.



B U N T U J Ę  S I Ę  C O D Z I E N N I E

„Słuchaj, potrzebuję prawnika” - często to słyszysz?
Codziennie. To pytanie oznacza, że ktoś coś chce i w dodat-
ku chce mieć to na „już”. Więc te słowa wróżą raczej kłopo-
ty, a ja nie lubię odmawiać.

Co było zatem pierwsze, zainteresowanie muzyką 
czy kodeksami?
Pochodzę z rodziny, która od zawsze żyła muzyką. Mój 
dziadek był kompozytorem, rodzice także śpiewali i gra-
li, oprócz tego mam wśród bliskich malarzy i plastyków, 
więc to bardzo artystyczna rodzina. I trudna, bo artyści 
to z reguły ludzie trudni do życia. Na to, żeby pójść na 
prawo, zdecydowałem się w klasie maturalnej, a były to 
czasy obowiązkowych egzaminów na studia. W liceum nie 
bardzo interesowałem się nauką, bo grałem, jeździłem na 
koncerty albo siedziałem w studiu nagraniowym. Lata na 
uniwersytecie wspominam jako niekończącą się zabawę. 
Jeden egzamin do tyłu po pierwszym semestrze, potem 
drugi – pamiętam, że po zdaniu poprawki z historii ustroju 
i prawa Polski wyrzuciłem podręcznik do kosza. (śmiech) 
A o wyniku dowiedziałem się dzwoniąc z budki telefonicz-
nej w Budapeszcie. Dostałem chyba czwórkę, więc tokaj lał 
się strumieniami. Później na poważnie zainteresowałem 
się prawem cywilnym, o którym mówiło się, że jest najszla-
chetniejsze. Jeszcze na studiach poszedłem na praktyki do 
kancelarii i zostałem tam na lata. Aż w końcu otworzyłem 
swoją i to jest stan na dziś.

Opowiadasz o tym tak, jakby to było banalnie proste 
i przychodziło bez żadnego wysiłku.
Moja ścieżka wyglądała nudno i klasycznie, jak cursus ho-
norum w starożytnym Rzymie. Choć nie wiem, czy była 
tak prosta. Studia wspominam jako bardzo przyjemne, 
bo prawo jako takie niesamowicie mnie interesowało. 
Aplikacja to frajda, bo wszystko robi się po coś. Był mo-
ment, kiedy podobno uchodziłem za wschodzącą gwiazdę 
teorii prawa, ale pochłonęła mnie praktyka.

Jako student prawa jeździłeś do Jarocina?
Nie, Jarocin to kompletnie nie moja muzyka. Aż do ze-
szłorocznego Open’era nie jeździłem na festiwale. Polska 
muzyka jest wsteczna, nieuwzględniająca ani w kompo-
zycji, ani w produkcji ostatnich dwudziestu lat, tworzenia 
muzyki na świecie. 

Wchodzimy na grząski grunt…
Znam wielu polskich artystów, to są fajni ludzie i fajni mu-
zycy. Ale z jakichś powodów w większości grają nieciekawą 
muzykę, zupełnie nienowatorską, choć mają znakomity 
warsztat. U nas umie się grać. Ale co z tego? Nie ma od-
powiedników dużych marek muzyki amerykańskiej czy 
polskiej. Nie widzę polskiego Coldplay, Kings Of Leon, czy 
Foo Fighters. I to nie dlatego, że ich nie lubimy, bo gdy przy-
jeżdża do nas Foo Fighters, to wypełnia stadion. Polskim 
zespołem, który przed laty chciał coś pokazać, był The Car 
Is On Fire. A pierwszym takim było Myslovitz. Pamiętam 
ich z połowy lat 90., grali współcześnie, jak wówczas Oasis. 
Przekleństwem polskiej muzyki jest próba upodobnienia 
się do tego, co się tutaj lubi – to schlebianie gustom ludzi 
w wytwórniach, którzy w polskich warunkach chcą sprze-
dać coś jak najlepiej. A te, umówmy się, są marne – to naród 
ludzi głuchych, wystarczy posłuchać jak śpiewają w koście-

le lub na stadionach. Polska już dawno przestała być krajem 
Chopina, to kraj Zenka Martyniuka. Nic tego nie zmieni. 
A branża jest skostniała, ten sam chłam grają ci sami ludzie 
od wielu dekad. Znalazłem na to prosty patent – w ogóle ich 
nie słucham. Dla mnie dobra polska muzyka to w zasadzie 
tylko Niemen, SBB, Breakout i Klan. 

Jestem świeżo po Open’erze, na którym zagrało 
między innymi Foo Fighters. Wydaje się, że to 
ostatnia rock’n’rollowa kapela na świecie. Światowa 
muzyka podąża trochę w innym kierunku, co 
Open’er także pokazał.
Nieprawda, jest jeszcze Green Day! Foo Fighters to znako-
mita kapela, choć nie zgadzam się, żeby na świecie odcho-
dziło się od rock’n’rolla. Nie gra się już oklepanych paten-
tów i muzycznych rozwiązań. Tak jest już tylko w Bon Jovi. 
(śmiech) Na świecie nagrywa się wciąż przeciekawe rzeczy 
czerpiące z rocka, do którego dołącza się nowe pomysły. 
Tame Impala grają wariacje na temat rocka, ale to wciąż 
rockowa muzyka. Ja wywodzę się z tego gatunku i takie 
piosenki piszę. Jednak podczas nagrań robię wszystko na 
przekór rockowym zasadom. 

Nasz wspólny znajomy wywołał ostatnio dyskusję na 
temat tego, że młodzi nie mają już przeciwko czemu się 
buntować. Dlatego brakuje młodych zadziornych kapel, 
jak te z najświetniejszych czasów Jarocina. 
Pamiętam tę dyskusję, bo napisałem, że może nie je-
steśmy młodzi, ale nadal się buntujemy, na co on od-
parł: „Nas to nie dotyczy”. Jednak wychodzi na to, że 
jestem nienormalny, bo ja codziennie buntuję się prze-
ciwko wszystkiemu. Myślę sobie, że artyści z natury są 
bardziej otwarci, światli i  tolerancyjni. Dziwność nas 
nie razi, a raczej pociąga. I dla takich ludzi jest w tym 
kraju otwarte pole do solidnego buntu. Poczynając od 
dyktatury, która coraz mniej kryguje się w swoich zapę-
dach, kończąc na obyczajowości. Monty Python potrafił 
się z tego śmiać, my też moglibyśmy śmiać się z tych 
„Grażyn” i „Januszów” narzucających nam swoje widze-
nie świata. Opresyjny katolicyzm może być także powo-
dem do buntu. Jest się także przeciwko czemu buntować 
w codziennych sprawach – nie umiem spokojnie przejść 
nad taniością relacji i kontaktów. Mam romantyczno-

M YŚ L Ę  S OB I E ,  Ż E 
A RT YŚ C I  Z   N AT U RY 
SĄ  BA R DZ I E J 
O T WA RC I ,  Ś W I AT L I 
I   T OL E R A NC YJ N I. 
DZ I W NO Ś Ć  N A S  N I E 
R A Z I ,  A   R AC Z E J 
P O C I ĄG A . 



-tradycyjną naturę, więc nie podoba mi się 
instytucja Tindera, kultura selfie, prężenie 
tyłka na Instagramie. Napisałem ostatnio 
piosenkę „Queen of Instagram”, w  której 
to obśmiewam i staram się umazać złem. 
Korporacje, które kasują indywidualizm 
– to jest realny powód do buntu. Zresztą ci 

starzy rockmani też buntowali się przeciw-
ko temu, co ich otaczało. Śpiewali o wojnie 
w Wietnamie, dziś mało mamy wojen? W tej 
dyskusji, którą zapoczątkował nasz kolega, 
napisałem chyba trafnie o tym, że buntowali 
się jednak przede wszystkim słuchacze – dla 
nich, a nie dla wykonawców, to była muzyka 

buntu. Mick Jagger z  Marianne Faithfull, 
hrabianką austriacką, przebalował w towa-
rzystwie angielskich arystokratów całe lata 
60. i miał gdzieś bunt, to nie był jego klimat.

Czy ty obśmiałbyś w utworze swoje 
środowisko adwokackie?
Jeżeli bym się czasem z niego nie śmiał, to 
raczej dlatego, że byłoby to nieoryginalne.

Jesteś jedną nogą w palestrze, a jedną 
w światku muzycznym. Jak z twojej 
pespektywy wyglądają te dwa światy?
One raczej się nie zazębiają. Nie uważam, 
żebym był gorszym muzykiem przez to, że 
zarabiam na życie prawem, a gorszym praw-
nikiem przez to, że potrafię grać. Pracuję 
w dzień, a gram wieczorami. 

Jak ci wychodzi uprawianie muzyki po 
godzinach?
W  ten sposób odpoczywam, to tak różna 
dziedzina od praktyki adwokackiej, że gło-
wa bardzo się czyści. Wracam z pracy, prze-
bieram się za muzyka i do nocy gram, a rano 

N I E  U WA Ż A M ,  Ż E BY M 
BY Ł  G OR S Z Y M 

M UZ Y K I E M  PR Z E Z  T O, 
Ż E  Z A R A B I A M  NA  Ż YC I E 

PR AW E M ,  A   G OR S Z Y M 
PR AW N I K I E M  PR Z E Z  T O, 

Ż E  P O T R A F I Ę  GR AĆ.
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przebieram się za adwokata. Był czas, kiedy w aktówce 
nosiłem płyty, bo moi klienci chcieli posłuchać mojego 
zespołu i bardzo dziwili się, że to rozsądnie brzmiąca 
muzyka. Ale wyobrażam sobie sytuację, w której ktoś 
ocenia mnie jako niepoważnego prawnika, bo gram na 
gitarze i radzi mi, abym w końcu na coś się zdecydował. 
Ale absolutnie nie trzeba się decydować. Muzyki nie da 
się wyrzucić. To nie młodzieńcza fascynacja, a przymus 
robienia ciągle czegoś nowego. Mam takie momenty, 
kiedy chciałbym, aby jednego lub drugiego nie było. 
Tak się jednak nie da. Można nazywać prawo zawodem, 
a muzykę hobby, ale to dwie równorzędne pasje, które 
traktuję równie poważnie.

Czy to muzykowanie to nie jest aby kaprys pana 
prawnika? 
Spotkałem się z takim podejściem. Gdy nagrałem płytę 
z Love De Vice, która miała znakomite recenzje, poja-
wiły się słowa o tym, że stać nas było na wyłożenie kasy 
na płytę, a przez to, że tę kasę mamy, nie musimy grać 
koncertów. Byłem zły na takie komentarze. Grałem, 
zanim zostałem prawnikiem, to zaczęło się, gdy mia-
łem 14 lat. Tak więc muzyka jest dużo bardziej pierwotna. 
Ta poukładana zawodowa droga to pokłosie inteligenc-
kiej rodziny, w której każdy skończył studia. Dorastałem 

w środowisku dobrego warszawskiego liceum i kolegów 
z dobrych domów. Dziś nie dałbym się namówić na żadne 
studia, będąc tak zaangażowanym w muzykę, jak wtedy. 

Zespół Love De Vice opuściłeś tuż po wydaniu płyty, 
w którymś z wywiadów tłumaczono to jako podążanie 
za marzeniami o własnym projekcie. Czym więc jest ten 
wymarzony projekt?
Chciałem grać inaczej, ale nie chodziło o to, by projekt był 
mój. Muzykę, jaką chcę grać, muszą czuć wszyscy i muszą 
chcieć ją tworzyć. To także kwestia szkoły grania. Ostatnia 
płyta Love De Vice jest mniej progresywna i brzmi dużo 
nowocześniej. Nie chciałem grać skamieniałych form i do 
dziś nie chcę tego robić. Dlaczego mam robić coś wtórnego 
albo wręcz wstecznego? Dziś sam robię coś nowego. Nikt 
w Polsce nie gra takiej muzyki, ale z kolei można ją spokoj-

B U N T U J Ę  S I Ę  C O D Z I E N N I E

PAWEŁ GRANECKI – wokalista, gitarzysta, kompozytor, prawnik, warszawiak. Współtworzył 
zespół Love De Vice, a po odejściu skompletował nowy skład pod nazwą Amaze. Grupa nagrała 
pierwszy album, który będzie dostępny w sieci. W przygotowaniu są klipy do utworów z debiutanc-
kiego materiału, ale też piosenki na drugą płytę.



nie usłyszeć w Glastonbury. Dla jednych brzmi to jak Franz 
Ferdinand, dla innych jak Tame Impala albo Red Hot Chilli 
Peppers i to wszystko tam jest, bo ja tych kapel słucham. 
Jest nas czterech – ja na gitarze i wokalu, są jeszcze klawi-
sze, perkusja i bas. Wszyscy słuchamy podobnej muzyki, 
lubimy Radiohead, Depeche Mode, rzeczy dalekie od kla-
sycznego rocka. Liczy się groove i beat, niebanalność. 

Jak nazywa się ten projekt? 
Amaze, i to stan na dziś. Mam nadzieję, że ta nazwa zosta-
nie, bo mieliśmy na nią już kilkanaście pomysłów. (śmiech) 
Mniejsza z tym, jak się nazywa, bo to się jeszcze może zmie-
nić, ale mamy nagrany cały pierwszy album, który jest już 
miksowany, ale ponadto napisany jest także album drugi. 
Od nagrania pierwszej płyty w lutym napisało się już dużo 
nowych rzeczy i nie mogę doczekać się, kiedy zaczniemy je 
nagrywać. Nie zdecydowałem się na żadną wytwórnię. Ona 
może dać mi tylko stustronicowy kontrakt i dyktować wa-
runki. Nie mam potrzeby pracowania z żadnym narzuco-
nym producentem. Wytwórnia już nie jest oknem na świat 
dla kapeli. Dziś najważniejsze to zatrudnić ludzi od mediów 
społecznościowych i niech te media zadecydują o sukcesie 
bądź jego braku. Ludzie nie kupują już kompaktów, muzyki 
słuchają na YouTube. To najlepsze czasy dla muzyki, czasy, 
w których obowiązuje pełna demokracja. Nie ma, że roz-
głośnia nie chce cię puszczać, że ktoś nie napisze recenzji 
w poczytnej prasie, bo recenzje wystawiają wszyscy i wszę-
dzie. Dziś wszyscy są muzykami i dziennikarzami muzycz-
nymi. Wszyscy jesteśmy mediami. Dlatego też łabędzim 
skrzekiem starego systemu myślenia o promocji muzyki są 
nikomu niepotrzebne talent show. Jeśli ktoś ma komputer 
z dostępem do Internetu, może zastąpić tym wytwórnię, 
rozgłośnię, prasę – wszystko. Jedyne co ma zrobić, to za-
grać dobrą muzykę. Tylko to się liczy.

A ty marzysz o tym, żeby być gwiazdą?
Kompletnie mnie to nie interesuje.   

Zatem o czym marzysz? O koncertach, blichtrze, 
fankach?
O koncertach się nie marzy, koncerty się gra. A blichtr 
i fanki – tego raczej się obawiam. Nie chciałbym zoba-
czyć swojego zdjęcia na Pudelku. Marzenie to coś, co z de-
finicji oznacza, że się nie spełni. Mam plany. Chciałbym 
pograć, mieć to poczucie, że zagrałem dużo bardzo 
dobrych koncertów. Najtrudniej o  to w  Warszawie, bo 
publiczność tutaj jest rozpieszczona i trudno ją przycią-
gnąć na jeden z kilkudziesięciu koncertów, które tygo-
dniowo tu się odbywają. 
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THE EVERYDAY REBEL

We could meet in court. He, as a prosecutor of Polish music, and 
I – as its advocate. Paweł Granecki openly states that Polish 
music is derivative and wishes to offer a new quality of sound. 
He is an advocate, who shuns suits, musician and rebel. He has 
just set up a new band, with which he’s releasing his author 
material. Will it be revolutionary? Let vox populi decide.

‘I need a lawyer.’ How often do you 
hear that?
Every day. This means that a person wants something, 
but they want it ‘here and now.’ It probably means trou-
ble, and I don’t like to refuse.

What was first then – your interest in music or 
in codes?
My family has always lived for music. My grandfather 
was a composer, my parents also sang and played in-
struments, other members of my family were painters 
or artists; we’re a truly artistic family. And a difficult 
one, since artists are usually difficult to deal with. 
I decided to study law when I was in the final year of 
high school. Those days, entrance exams were obliga-
tory at universities. I didn’t study a lot in high school; 
I  preferred playing, going to concerts, or spending 
time in a recording studio. When I think back to my 
days at university, what I  remember the most is fun. 
I  failed one exam in the first term, then another one 
– I remember that when I passed a resit exam on the 
history of the Polish political system and law, I threw 
away my book (laughing). I called from a phone booth 
in Budapest to ask about my results. I suppose I got 
a good grade, because I drank tokay like a fish that 
evening. Later, I  got seriously interested in civil 
law, which was said to be the noblest branch of law. 
Already at university, I became a trainee in a law firm 
and I spent three years there. Finally, I set up my own 
law firm and that’s what I do.

It sounds as if it was a piece of cake.
My path was boring and unoriginal, like cursus hono-
rum in ancient Rome. But I’m not sure whether it was so 
simple. I fondly recall my studies because I was keenly 
interested in law itself. Legal training was fun because 
everything has its purpose. There was a  time when 
I was supposedly considered to be a budding legal the-
orist, but I opted for practice.

O   KO N C E RTAC H  S I Ę  N I E 
M A R Z Y,  KO N C E RT Y  S I Ę  G R A . 

A   B L I C H T R  I   FA N K I  –  T E G O 
R AC Z E J  S I Ę  O B AW I A M . 
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As a law student, did you go to 
Jarocin, too?
No, I didn’t. Jarocin is not my cup of tea. But 
I didn’t go to festivals at all until Open’er last 
year. Polish music is backward; composition 
and production miss the last twenty years of 
music innovation or progress in the world. 

We’re on shaky ground here…
I know many Polish artists; they’re great 
people and musicians. But for some rea-
son, they mostly play uninteresting music, 
completely unoriginal, even though they’re 
highly skilled. We play musical instru-
ments well. But so what? There are no bands 
like world-famous American or European 
groups. I haven’t heard of a Polish Coldplay, 
Kings Of Leon, or Foo Fighters. And that’s 
not because Poles don’t like them, since 
when Foo Fighters come to Poland, stadiums 
are filled to capacity. The Car Is On Fire was 
a Polish band that wanted to show something 
else years ago. And the one which succeeded 
was Myslovitz. I  remember them from the 
middle 90s; their music was contemporary, 
like Oasis then. The curse of Polish music is 
an attempt to adapt it to what Poles like – to 
adapt it to the tastes of record labels, which 

want to sell something in the Polish reality, 
which is, to be honest, rather cheesy – it’s 
the nation of deaf people, suffice to listen 
to them singing in churches or at stadiums. 
Poland is no longer the country of Chopin; 
it’s the country of Zenek Martyniuk. And 
nothing will change that. Besides, the in-
dustry is stiff; the same people have been 
playing the same crap for many decades. 
I’ve found a simple remedy for that – I don’t 
listen to them at all. To me, good Polish 
music is practically only Niemen, SBB, 
Breakout and Klan. 

I’m fresh out of Open’er Festival, where, 
among others, Foo Fighters performed. It 
seems that it’s the last rock 'n' roll band 
in the world. Music seems to be going in 
a bit different direction, which Open’er 
has also showed.
That’s not true, there’s also Green Day 
left! Foo Fighters is a  terrific band, but 
I  don’t agree that rock  'n' roll is coming 
to an end. There are no more trite phras-
es or solutions. Perhaps except for Bon 
Jovi (laughing). Absolutely amazing stuff 
drawing from rock is being recorded, and 
new ideas are constantly growing. Tame 

Impala play variations on rock music, but 
it’s still rock. That’s my genre, too, and 
I write such songs. But while recording, 
I flout all rock conventions. 

Our mutual friend has recently provoked 
a discussion about the fact that young 
people have nothing to rebel against. 
That’s why there are no more young, 
defiant bands like the ones from the good 
old days of Jarocin. 
I remember that discussion because I joined 
it and said that perhaps we aren’t young, 
but we are still rebels, and he was like: ‘It’s 
not about us.’ So it turns out that I’m insane 
because I  rebel against everything every 
day. I believe that artists are brighter, more 
tolerant and open by nature. Strangeness 
doesn’t bother us; we find it rather attrac-
tive. And such people can spark off rebel-
lion in Poland. Beginning with dictatorship, 
which is less and less concealed, and end-
ing with conventions. Monty Python could 
laugh it off, we could do the same with all 
these cheesy people imposing their point 
of view. Another reason for rebellion may 
be the oppressive Catholicism. There are 
also a number of daily issues to rebel against 
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– for example, I can’t stand cheap relationships. I’m ro-
mantic and traditional by nature, so I hate Tinder, sel-
fies, or butt pictures on Instagram. Recently, I’ve writ-
ten a song ‘Queen of Instagram’, in which I deride and 
scorn the trend. Corporations, which kill individualism 
– that’s something to rebel against. Well, old rockmen 
also rebelled against the world around. They sang about 
the Vietnam War. Aren’t there enough wars now? In that 
discussion, I aptly pointed out that the audience were 
primarily the ones to rebel – it was rebel music for the 
crowd, not for musicians. Mick Jagger, together with 
Marianne Faithfull, born in an Austrian noble family, 
spent the 1960s merrily with English aristocracy and he 
didn’t bother to rebel, it wasn’t his cup of tea.

Would you laugh at lawyers’ community in 
your songs?
If I didn’t laugh at it from time to time, it would be for the 
purpose of originality.

You’re both into legal profession and music. From your 
point of view, what are these worlds like?
They don’t overlap. I don’t consider myself to be a worse 
musician because I make a living as a lawyer or a worse 
lawyer because I can play an instrument. I work during 
the day and I play in the evening. 

Does it work out for you?
That’s my way to chill out. It’s so different from legal 
practice that it allows me to clear my mind. I come back 
from work, dress up as a musician and I play till night. 
In the morning, I dress up as an advocate. There was 
a time when I would carry some albums in my briefcase, 
because my clients wanted to listen to my band and they 
were surprised to find out that it’s actually fine. But I can 
imagine that someone may not regard me as a serious 
lawyer because I play the guitar and they may advise me 
to finally decide on one thing. But there’s no need to pick 
one. You can’t get rid of music. It’s not an adolescent fas-
cination but a necessity to try new things all the time. 
There were times when I wished that one or the other 
was just gone. But it’s impossible. You can say that law is 
a profession and music is a hobby, but they are two equal 
passions, and I treat them both seriously.

And really, as for being a musician, isn’t it a whimsy 
of a lawyer? 
I’ve already heard that. When I released an album with 
Love De Vice, which got excellent reviews, I heard some 
criticism that we could afford recording an album and 
we didn’t have to give concerts to earn money. It made 
me really angry. I had played before I became a lawyer; it 
began when I was 14. Music was first then. My successful 
professional career results from my background. I come 
from an educated family. My friends were from reputa-
ble families and I went to a good high school in Warsaw. 
Today, being as into music as I was then, I wouldn’t give 
in and go to any university. 

You left the band Love De Vice shortly after you 
had released the album. In an interview, it was said 

that you were following your dream of an individual 
project. What is this dream project then?
I wanted to make different music, but it wasn’t about 
playing on my own. Every member of the band must 
feel the kind of music I want to make. And they must 
want to play it. It’s also a question of school. The latest 
album of Love De Vice is less progressive and it sounds 
more modern. I didn’t want to follow stiff forms, and 
I still don’t want to do that. So why should I do some-
thing derivative or even regressive? At present, I can 
do something new by myself. Nobody makes such mu-
sic in Poland, but on the other hand, it’s quite popular 
in Glastonbury. Some people say it sounds like Franz 
Ferdinand, for others, it’s like Tame Impala or Red Hot 
Chilli Peppers – and it’s all in there because I listen to 
these bands. There are four of us – I sing and play the 
guitar, there is also the keyboard, the drums and the 
bass. We all listen to similar music; we like Radiohead, 
Depeche Mode, far from classic rock. It’s more about 
groove and beat, originality. 

What’s the name of the project? 
Amaze, as at today. I hope this name will stay as it is; 
we’ve already have several other ideas for it (laughing). 
It doesn’t matter after all, because the name can still be 
changed. But we’ve recorded the first album, which is 
being mixed now, and we’ve already prepared the sec-
ond one. We’ve written many songs since the release of 
the first album, and I can’t wait to begin to record them. 
I didn’t decide on any record label. It may only give me 
a hundred-page long contract and dictate terms. I don’t 
need to work with any imposed producer. Record labels 
are no longer windows to the world. The most important 
factor today is to promote oneself in the social media and 
let the media decide about the band’s success. People no 
longer buy CDs, they listen to music on YouTube. This is 
the best time for music – the time of democracy. Radio 
stations don’t decide whether people listen to you or 
not, and you don’t have to strive for reviews in popular 
magazines, since reviews are published everywhere by 
everyone. Today, everyone is a musician and a music 
journalist. We are all the media. That’s why nobody 
needs talent shows these days; it’s an obsolete idea for 
music promotion. If you have a computer with Internet 
access, you don’t need any record label, radio station, or 
the press. The only thing to do is to make good music. 
That’s the only thing that matters.

Do you dream of becoming a star?
I don’t care about it at all. 

What are your dreams then? Concerts, glamour, fans?
You don’t dream of concerts, you simply give them. And 
glamour and fans – that’s what I’m afraid of. I wouldn’t 
like my photo to be posted on Pudelek. By definition, 
a  dream is something that won’t come true. I  have 
plans. I’d like to play and feel that I’ve given many re-
ally good concerts. It’s the most difficult in Warsaw, as 
the audience is spoilt here, and it’s not easy to attract 
the crowd to one out of several dozen concerts that are 
held here every week. 
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lica Francuska jest najpiękniejsza o tej 
porze roku. Zresztą ona uważa, że to 
najpiękniejsza ulica w całej Warszawie. 

Zawsze, kiedy nią spaceruje, czuje, że ona 
i ta ulica to najbardziej dobrana para, jaką 
kiedykolwiek stworzyła.

Lubi przesiadywać w  swojej ulubionej 
knajpce pod numerem dwanaście, pijąc wy-
śmienite nowozelandzkie białe wino i paląc 
papierosy. Odkryła to miejsce przypadkiem 
po tym, jak w niewygodnych szpilkach po-
ślizgnęła się tuż przed wejściem. Podnosząc 
się, zauważyła kolorowy fotel i zamarzyła, 
żeby się w nim rozsiąść. Przychodzi tu w su-
kience w kwiaty, które zlewają się z koloro-
wymi łatami na meblu. 

Dziś wybrała się na Francuską dosyć póź-
no, więc nie wchodziła do środka. Wolała po-
spacerować, prowadząc przy boku zniszczony 
rower. W słuchawkach grała znajoma płyta, 
ale ona dopiero teraz wsłuchała się w tekst jed-
nego z utworów. „Znowu widzę siebie jak psa/
Bez imienia i bez państwa/Bez smyczy i ka-
gańca”, powtarzała za piosenką. Właśnie tak 
się dziś czuła, dlatego odwiedziła Francuską.

Zdjęła słuchawki i przyglądała się prze-
chodniom. Szła przed nią para. Dziewczyna 
w  zdecydowanie zbyt krótkich szortach. 
Przemknęło jej przez myśl, że ona sama jest 
szczuplejsza, ale to pewnie nie była prawda. 
Dziewczyna trzymała za rękę ukochanego. 
Znają się jakiś czas, ale to ich pierwsze wa-
kacje razem. Łapią ostatni dzień sierpnia. 
Wierzą, że ich miłość nie umrze wraz z zim-
nym oddechem jesieni.

Po drugiej stronie ulicy kobieta w pięk-
nej sukience w czerwoną kratkę stukała ryt-
micznie złotymi szpilkami, spieszyła się. To 
on czekał na nią w restauracji kilkaset me-
trów dalej. Miał się jej oświadczyć. Był pew-
ny, że to ta jedyna.

U

ALEKSANDRA 
BUDKA
 
Wymarzyła sobie, że zawodowo 
będzie słuchać muzyki. Dziś nie tylko 
muzyki słucha, ale też o niej opowiada 
i pisze. Pasjonatka radia i klimatu retro, 
kolekcjonerka płyt, okularów i torebek. Od 
wielu lat związana z radiową Trójką.
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Ale inny nie był pewny. Ten, który siedział 
z dziewczyną przy stoliku, który tamta wła-
śnie mijała. Niepewnie proponował wspólny 
wyjazd, chociaż wiedział, że ten okaże się ka-
tastrofą. Musi zakończyć ten związek, który 
miał być tylko pocieszeniem po poprzednim 
bolesnym rozstaniu. 

Dziewczyna przy stoliku obok już dawno 
rozstała się z myślą, że będzie z tym, w któ-
rym się zakochała. Przyszła tu z przyjaciółką 
ponarzekać na to, jak pechowo dobiera uczu-
cia. A jej przyjaciółka jeszcze nie wie, że ten, 
z którym spotyka się od kilku miesięcy, przy-
niesie jej tylko rozczarowanie i kilka przepła-
kanych nocy. Dziś jest jeszcze między nimi 
dobrze. Jutro wpadną na pomysł, żeby razem 
zamieszkać i przygarnąć psa ze schroniska. 
Pies za rok zostanie przy niej.

Nieco dalej na ławce siedziała kolejna 
para. On za chwilę pierwszy raz ją pocałuje. 
Ona czeka na to już od pierwszego spotkania. 
Ci obok pierwszy pocałunek mają już dawno 
za sobą. Ona właśnie kolejny raz zmieniła ko-
lor włosów i obcięła grzywkę. Za mocno się 
maluje, nigdy nie potrafiła dobrać makijażu 
ani do okazji, ani do typu urody. On jej tego 
nie powie, bo kocha ją nawet z rozmazanym 
tuszem, kiedy płaczą razem ze wzruszenia 
przy filmach noir. Ale najbardziej podoba mu 
się rano, bez zbędnej warstwy pudru. Mówił 
to wielokrotnie, ale ona nadal mu nie wierzy. 
Nawet miłość nie wyleczyła jej z kompleksów. 
Coś jej właśnie tłumaczył, ale myśli rozwiał 
mu głośny śmiech przechodzących obok nich 
kumpli. Dziewczyna jednego z nich zginie tej 
nocy w wypadku. Nigdy już nie pokocha in-
nej kobiety. Ten drugi po kilkunastu latach 
małżeństwa rozwiedzie się po paskudnym 
procesie, a córka z żalu, że zranił matkę, nie 
zaprosi go na swój ślub. Ale dziś on nawet nie 
zna matki swojej przyszłej córki. Śmiech jego 
przyjaciela usłyszała także starsza kobieta 
wyglądająca przez okno swojego mieszkania. 
Ona straciła męża kilka lat temu, ale wciąż 
wspomina jak zaprosił ją na pierwszą randkę 
na Francuską 12. Chyba jednak położy się już 
do łóżka. Z nadzieją, że się nie obudzi i spotka 
w końcu z ukochanym, którego zawał serca 
zbyt wcześnie go jej odebrał.

Na Francuskiej spotykają się wszystkie 
miłosne historie. Dziś niemalże ich dotknęła. 
Chłonęła uczucia innych bardziej niż zwy-

kle. Dlatego wsiadła na rower i popędziła jak 
najszybciej do domu. Chciała to opisać. Musi 
w końcu kupić dzwonek do roweru, żeby pło-
szyć zakochane pary.

ENGLISH 

12 FRANCUSKA STREET

Francuska Street is the most beautiful in this 
season. Well, she thinks it’s the most beautiful 
street in the entire Warsaw, period. Whenever 
she goes there for a walk, she feels as if she and 
the place were the best relationship she has 
ever been in.

She likes to hang out in her favourite pub 
at number 12, sipping superb wine from New 
Zealand and smoking cigarettes. She dis-
covered this place by accident, after she had 
slipped in her uncomfortable high heels right 
by the entrance. As she was getting to her 
feet, she noticed a colourful armchair and 
felt a sudden urge to sit in it. Now she visits the 
place clad in a flowery dress that merges with 
the bright patchwork on the upholstery.

Today, she visits Francuska Street quite 
late, so she doesn’t go in. Instead, she choos-
es to take a stroll, pushing her worn out bike 
along the road. There is a  familiar album 
playing in her headphones, but only now has 
she listened to one of the song’s lyrics intent-
ly. “I see myself as a dog again, nameless, 
stateless, with no leash and no muzzle,” she 
hums along. It is how she feels today, that’s 
why she has come to Francuska. She takes off 
her headphones and starts to observe pass-
ers-by. There is a couple walking in front of 
her. The girl is wearing too revealing shorts. 
For a second, she entertains the thought that 
she is skinnier than she is, but perhaps it’s not 
true at all. The girl is holding her boyfriend’s 
hand. They have known each other for some 
time now, but it is their first holiday togeth-
er. They are catching the last day of August. 
They believe that their love won’t die with the 
cold breath of autumn.

On the other side of the street, she sees 
a woman in a beautiful red chequered dress. 
She walks fast, her golden high heels tapping 
a rhythmical staccato on the pavement. He 
waits for her in a restaurant several hundred 
feet away. He is going to propose to her. He is 
sure she is the one.
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But another man isn’t. The one who sits 
with his girlfriend at a table that the woman in 
the red dress is just passing. In an uncertain 
voice, he suggests going on a trip together, even 
though he already knows it will prove to be a di-
saster. He has to end this relationship that has 
never been more to him than a mere consola-
tion after his previous breakup anyway.

A girl sitting at a nearby table has long 
abandoned the thought that she will end up 
with the one she has fallen in love with. She 
has come here with her friend to complain 
about her misplaced feelings. But the friend 
doesn’t know yet that the boy with whom she 
has dated for several months will bring only 
disappointment and several tearful nights. 
But today, everything is fine between them. 
Tomorrow, they’ll get the idea to move in to-
gether and adopt a dog from a shelter. One 
year from now, the dog will stay with her.

A little bit further away, another couple 
sits on the bench. He is going to kiss her for 
the first time. She has been waiting for this 
since the moment they met. Another couple 
that sits not far away from them had their first 
kiss long ago. She has just dyed her hair again 
and cut her fringe. Her make-up is too heavy, 
as she has never been able to apply it accord-
ingly to the occasion or her looks. He won’t tell 
her that, because he loves her even with black 
smudges under her eyes when they cry togeth-
er at noir films. But he likes her most in the 
morning, without the thick layer of face pow-
der. He has told her that time and again, but 
she still doesn’t believe him. Even love hasn’t 
been able to cure her of her complexes.

He is just explaining something to her, but 
his thoughts get distracted by the loud laugh-
ter of his buddies. The girlfriend of one of them 
will die in an accident tonight. He won’t fall in 
love with any other woman again. The other 
boy will divorce his wife after several years of 
marriage after an acrimonious process, and 
his daughter, blaming him for hurting her 
mother, won’t invite him to her wedding. But 
today, he doesn’t even know the mother of 
his future daughter. His friend’s laughter has 
been heard also by an elderly woman glancing 
out of the window of her flat. She lost his hus-
band several years ago, but she still reminisces 
about how he invited her on their first date to 
12 Francuska Street. She will go to bed after 
all, in hope she won’t wake up and at long last 
meet her beloved that was taken away from 
her way too early due to a heart attack.

Francuska Street attracts all love stories. 
And today, she’s nearly touched them. She’s 
soaked the feelings of others more than ever. 
That’s why now she mounts her bike and 
rushes home. She wants to describe it. She 
has to buy a bicycle bell at last, to shoo away 
couples in love.

NA F R A NC USK I E J 
SP O T Y K A JĄ SI Ę WSZ YST K I E 

M I Ł O S N E H IST OR I E. DZ IŚ 
N I E M A L Ż E IC H D O T K N Ę Ł A .
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ŻEBY 
      LU DZIE 
WIEDZIELI
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TEKST Grzegorz Kapla ZDJĘCIA Mat. Prasowe

WIDZIELI SIĘ TYLKO RAZ W ŻYCIU. KRZYSZTOF 
MIAŁ ZACIŚNIĘTE POWIEKI I PŁAKAŁ 
WNIEBOGŁOSY, BO ZIMNO MU BYŁO W TEJ 
PIERWSZEJ MINUCIE ŻYCIA. MACIEJ MIAŁ 
ŚCIŚNIĘTE SERCE, BO WIEDZIAŁ, ŻE NIEPRĘDKO 
SIĘ SPOTKAJĄ. ALE HALINA BYŁA DUMNA 
Z NICH OBU. NAJSZCZĘŚLIWSZA NA ŚWIECIE. 
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– No i podjęła pracę z Armią Krajową. Zszywała tych po-
haratanych partyzantów, leczyła, woziła lekarstwa do lasu. 

W tomie o żołnierzach Armii Krajowej ma swój bio-
gram: Halina Socharska, z domu Wagner. 

Od 1942 żołnierz ZWZ AK, placówka Ostrów Mazowiecki 
– miasto. Lekarz, szef sanitariatu obwodu Ostrów 
Mazowiecka, pseudonim „Brzostowa”. 25.08.1943 r. areszto-
wana i transportem z Warszawy wywieziona do obozu kon-
centracyjnego Auschwitz Birkenau. Przywieziona do obozu 
dnia 25.08.1943 r. transportem z Warszawy. Oznaczona jako 
więźniarka, Polka, polityczna, numer 55882.

– Przeżyła? – pytamy.
– Tak. Przeżyła. Oboje mieliśmy szczęście, bo prze-

cież kiedy Gestapo po nią przyjechało, to w szpitalu była, 
w pracy. A ja z nią razem. Posadziła mnie pod biurkiem, 
żebym milczał. No i mnie nie wzięli. Mówili wtedy ludzie, 
że ją ktoś Niemcom wydał. Jej koleżanka, kiedy szła do 
obozu, to swojej dwuletniej córce przywiązała kartkę 
z  imieniem, nazwiskiem i adresem, i podała ludziom, 
żeby uratowali, żeby do obozu dziecka nie brać. No i kiedy 
wróciła, szukała tej dziewczynki do końca życia. Ale ni-
gdy już tego dziecka nie odnalazła. 

– Mama opowiadała o obozie?
– Nigdy. Ani słowa. Tylko raz, pamiętam, już w latach 

siedemdziesiątych, kiedy otworzyli granicę z NRD, po-
jechaliśmy na wycieczkę do Drezna, Zwinger zobaczyć. 
Słońce było. Krótkie sukienki, krótkie rękawy. I siedzieli-
śmy na ławce. Podeszła jakaś Niemka i zapytała mamę, co 
to za tatuaż, a mama jej pokazała numer. „Konzentration 
Lager Auschwitz”, powiedziała. A Niemka nic, odwró-
ciła się i odeszła.

Kiedy Halina wróciła w 1945, zaczęła szukać ojca przez 
Czerwony Krzyż. I dostała taką notatkę, że poległ. To była 
cała informacja. To nie był w Polsce dobry czas dla byłych 
akowców. Przenieśli się na Dolny Śląsk, do Chojnowa koło 
Legnicy. Halina organizowała tam służbę zdrowia, była 
pierwszym lekarzem. Najpierw otworzyła ośrodek zdro-
wia, potem szpital. Radną została.

– Ale do tego, że była w AK, to nie mogła się przyznać? 
– Nie mogła – potakuje pan Krzysztof – nie mogła też 

powiedzieć, że ojciec poszedł na wojnę, że był na Zachodzie. 
Do 1956 mówiła tylko, że jest wdową i ani słowa więcej. 
Ludzie to rozumieli. Wtedy się milczało o takich sprawach.

W 1971 roku dostali nagle list z Anglii, pismo, że są po 
ojcu jakieś rzeczy i że można to odebrać. W jedną rękę 
można było to wszystko wziąć: portfel, dzienniczek, le-
gitymacja wydana we Francji, w Lyonie. I notatka służ-
bowa, że „w 1941 r., podczas lotu nocnego na bombardowa-
nie Bremy, jego samolot został zestrzelony przez niemiecki 
myśliwiec nocny w rejonie Ijsselmeer w pobliżu Lemmer. 
Cała załoga zginęła: sierż. Jan Dorman, sierż. Zdzisław 
Gwóźdź, sierż. Stanisław Pisarski, sierż. Ludwik Karcz, 
sierż. Henryk Sikorski oraz kapitan Maciej Socharski”.

Krzysztof wyjmuje z  koperty dokumenty. To nie 
jest legitymacja. To dowód osobisty. Orzeł w Koronie. 
„Rzeczypospolita Polska, Armia Polska, wojska lotni-
cze. Socharski Maciej, leutenant. Zawód – obserwator. 
Syn Mieczysława i  Stefanii z  Dzieszyńskich, urodzo-
ny w  Ostrowie Mazowieckim. Wzrost 173. Wydane 10 
kwietnia 1940 r. Są odciski palców wskazujących i zdję-
cie mężczyzny o pociągłej twarzy, z wąsami, i jego oso-
bisty podpis. 

OP OW I A DA N O  O   T Y M 
H I S T OR I E .  O   L O T N I K AC H , 
KT ÓR Z Y  ODDA L I  W Ł A S N E 

Ż YC I E  Z A  WOL N O Ś Ć 
WS P ÓL N E J  E U ROP Y 
W   C Z A SAC H ,  K I E DY 

N I E MC Y  C HC I E L I  J E J 
C A Ł E J  DL A  S I E B I E .
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tacje telewizyjne i portale informacyjne z całego 
świata śledziły tę operację, bo jeszcze nigdy w histo-
rii nie zdarzyło się, żeby osuszyć morze po to, żeby 

wydobyć wrak. Wtedy to było już właściwie jezioro. Polder 
Ijsseimeer, powstały, kiedy Holendrzy zbudowali groblę 
odcinając zatokę Morza Północnego od całej reszty wiel-
kiego błękitu. Mieszkańcy okolicznych wsi widzieli, jak ol-
brzymia, czarna maszyna wpadała do morza. Opowiadano 
o tym historie. O lotnikach, którzy oddali własne życie za 
wolność wspólnej Europy w czasach, kiedy Niemcy chcieli 
jej całej dla siebie. W maju 1941 roku brytyjskie bombowce 
przekraczały kanał La Manche i atakowały Bremę. Leciały 
wysoko, nocami, bez osłony myśliwców, których wtedy 
Anglii zwyczajnie brakowało. Musiały zachować ciszę 
radiową. Jedyny komunikat, jaki mogły nadać, był sygna-
łem o wykonaniu zadania. O tym, że dopadł ich jakiś Bf 109 
albo może 110, musieli milczeć. 

Badacze z grupy Leemans Speciaalwerken poszukiwali 
rozbitego bombowca kilka miesięcy. Latem 2016 agencje 
napisały o akcji wydobycia. W dno zatoki wbito pale larsena, 
budując z nich szczelny basen o wymiarach 36 x 25 metrów. 
Osuszono teren. To był Vickers Wellingron IC nr R1322 z 305. 
Dywizjonu Bombowego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. 
Polscy lotnicy byli w środku. Za wyjątkiem tych trzech, któ-
rych ciała morze wyrzuciło na brzeg 9 maja 1941.

– I tak się dowiedziałem, że będzie miał własny grób… bo 
ja ojca nie znałem w ogóle – Krzysztof Socharski próbuje się 
bronić przed wzruszeniem, ale jak tu opowiedzieć komuś bez 
wzruszenia taką historię? Rozmawiamy tuż przed jego wyjaz-
dem do Holandii. Za dwie godziny pan Krzysztof i Magdalena 
Gawin, wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
wsiądą do samolotu. Nie uchronimy go przed wzrusze-
niem. Przecież dla niego wojna kończy się właśnie dziś.

– Ojca widziałem tylko raz. Ale jak mam to pamiętać, 
skoro to był 28 sierpnia, dzień moich urodzin. Ojciec przy-
szedł do szpitala, zobaczył mnie, uśmiechnął się do matki, 
i poszedł na wojnę. Ona też. Do AK. A stamtąd prosto do 
Auschwitz. Od tego dnia nie mieliśmy kontaktu z ojcem. 

Kiedy wybuchła wojna, kiedy zaczęły się pierwsze 
bombardowania, dziadek przyjechał do Warszawy fur-
manką zaprzęgniętą w konia, bo przecież samochody 
były zarekwirowane przez wojsko. Zabrał Halinę z dziec-
kiem do Ostrowi Mazowieckiej. Jechali te 80 km trzy 
dni lasami, nocując po leśniczówkach. Socharska, tuż 
po studiach medycznych, dostała pracę w szpitalu za-
kaźnym pod Ostrowią.

S

MATERIAŁ POWSTAŁ 
we współpracy z Ośrodkiem Badań nad 
Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego
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– I jeszcze to – mówi pan Krzysztof – jeszcze list. Jedyny 
list, jaki mam od ojca. Jest z datą 25.07.1940 r. 

Podaje mi. Otwieram. Równe, ale dość zawiłe pismo. 
Jakby w pośpiechu pisane. A może po prostu odwykłem od 
czytania rękopisów. 

„Najmilsza moja Haluś... Jestem cały, zdrów i pracuję 
z całych sił, co przynosi mi pewną ulgę w moim ciężkim lo-
sie. Heniek i Franio gdzieś mi się zagubili...” 

– Nie wszystko mogę odczytać – mówię do pana 
Krzysztofa.

– No, my tez nie wszystko potrafimy, a czytamy prze-
cież od lat.

Więc próbujemy dalej. 
„Tak, że w tej chwili pociechą jest teraz tylko to, że was 

jeszcze zobaczę i będę mógł cieszyć się Wami, jak to było 
jeszcze przed rokiem. W pracy mojej nic właściwie się nie 
zmieniło. Każdą wolną chwilę wypełniają mi wspomnienia 
o Tobie i Krzysiu, i tak właśnie żyję, i to jest moim motorem 
całego jestestwa. Bądźcie dobrej myśli. Całuję Was z całych 
sił. Wasz zawsze bardzo kochający Maciej”.

I adres w Portugalii, Lizbona, skrzynka pocztowa nr 506. 
W tej samej kopercie, razem z listem, było zaświad-

czenie. „Na podstawie pisma 358958/41AR9/RAF dnia 
01.09.1971 r., podaję szczegóły tragicznego lotu, w którym 

...W   T E J  C H W I L I  P O C I E C H Ą  J E S T  T E R A Z 
T Y L KO  T O,  Ż E  WA S  J E S Z C Z E  Z OBAC Z Ę 
I   B Ę DĘ  MÓ G Ł  C I E S Z YĆ  S I Ę  WA M I,  JA K 

T O  BY Ł O  J E S Z C Z E  PR Z E D  ROK I E M. 



zginął świętej pamięci porucznik nawigator 
Maciej Socharski. Samolot typu Wellington 
numer R-1322 z 305 polskiego DB z załogą 
w składzie sześciu osób, porucznikiem M. 
Socharskim. Dalej opis lotu, który już znamy. 
I informacja o tym, że Komisja Poszukiwań 
Królewskiego Lotnictwa Brytyjskiego usta-
liła, że samolot spadł, rozbijając się doszczęt-
nie w miejscowości Ijsselmeer, 12 km na po-
łudniowy południowy wschód od Lemmer 
w Holandii. Groby dwóch członków załogi 
samolotu, których ciała znaleziono na brze-
gu, znajdują się w Amsterdamie na cmenta-
rzu Nieuwe Ooster Cemetery, a trzeciego na 
cmentarzu Amersfoort Leusden, również 
w Holandii. Mimo jak najdokładniejszych 
poszukiwań nie udało się odnaleźć jakich-
kolwiek śladów pochowania trzech pozosta-
łych członków załogi wraz z porucznikiem 
Socharskim. Z tego wyciągnięto wniosek, że 
musieli oni wpaść do morza i ciała ich nie zo-
stały nigdy odnalezione. Gdyby bowiem miało 
to miejsce, zwłoki zawsze były rozpoznawane 
na podstawie noszonych zawsze przez każde-
go członka załóg latających, znaków rozpo-
znawczych, które nie ulegały zniszczeniu, tak 
w ogniu, jak i w wodzie. Za zgodność tłuma-
czenia – J. S. Ostrowski, podpułkownik pilot. 
Podpis. Sygnatura SLP/FS/3371.” 

– Matka czekała trzydzieści lat, żeby 
dostać to pismo… A tu, widzi pan? To jest 
kopia strony z  książki o  zasłużonych dla 
Chojnowa. Biogram kobiety, która nigdy nie 
przyznała się na głos, że prowadziła kiedyś 
w partyzantce polowy szpital kończy się tak: 
za ogromny wkład w rozwój służby zdrowia 
i  pracę społeczną otrzymała wiele odzna-

czeń i  nagród: m.in. Złoty Krzyż Zasługi, 
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia 
Polski. W  1975 r. przeszła na emeryturę 
i wyjechała do Wrocławia, gdzie opiekowa-
ła się samotną przyjaciółką, którą poznała 
jeszcze w  czasie wojny, w  obozie. Halina 
Socharska była patriotką, kobietą o wielkim 
sercu i doświadczeniu lekarskim”.

Nie napisali, że do tej Polski, w  której 
musiała milczeć przez lata, wróciła z obozu 
w  Niemczech tylko dlatego, żeby odnaleźć 

TA M  SĄ  W Y RY T E 
NA Z W I S K A  WS Z YS T K I E , 
P O  KOL E I.  NA Z W I S KO 
OJC A  T E Ż  TA M  J E S T...

syna. Grobu męża nie mogła zobaczyć. Ale 
wiedziała, że w Londynie jest pomnik pol-
skich lotników. 

– Tam są wyryte nazwiska wszystkie, po 
kolei. Nazwisko ojca też tam jest – mówi pan 
Krzysztof – a dla tych, co przeżyli, okres powo-
jenny był bardzo trudny. To byli wykształceni 
ludzie, ale po wojnie przestali być potrzebni 
i stali się ludźmi drugiej kategorii. Minister 
mógł czyścić srebra u kogoś, a pułkownik 
kwiatki przycinać, albo być kolejarzem. 
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Ojciec mojego kuzyna był stróżem na noc-
ną zmianę w londyńskim metrze. Wrócić do 
Polski nie mogli, bo ich wszystkich wsadzali.

– Ale wreszcie się zmienia na lepsze, mó-
wię. Gest Holendrów, którzy wydobyli samo-
lot, zbudowali pomnik, jest ważny – mówię. 

– No tak, tak. Jest ważny, choć minęło prze-
szło siedemdziesiąt lat... nigdy nie przypusz-
czałem, że coś takiego się wydarzy, że się ta 
wojna i dla mnie kiedyś skończy. To jest znak, 
że jednak coś tych Europejczyków ze sobą 
wiąże. Matka chciała pojechać do Holandii, 
tam, gdzie to nastąpiło, no ale w  tamtych 
czasach, to było po prostu niemożliwe, żeby 
uzyskać paszport i tak dalej. To była bardzo 
dzielna kobieta. Przede wszystkim – mądra. 
Ale nigdy w tym miejscu, nad tym morzem nie 
była. Zmarła w 1991.

– Przynajmniej doczekała wolnej Polski. 
Chociaż to jej się spełniło. 

– Tak. Chociaż to jej się spełniło. 1991 to był 
dobry rok. Wszyscy byli wtedy po jednej stro-
nie. Społeczeństwo nie było tak podzielone. To 
był pierwszy okres takiej prawdziwej radości. 
Matka z ojcem przeżyła wszystkiego trzy lata. 
Trzy lata przed wojną razem byli i mieszkali 
w Warszawie. Trzy lata, kiedy byli szczęśliwi… 

– W Holandii nie zapomnieliśmy o tym, że 
walczyli także o naszą wolność – mówił dzien-
nikarzom Evander Broekman, kierujący ope-
racją wydobycia wraku – i to bardzo ważne, 
żeby ludzie w Polsce o tym wiedzieli. 

Krzysztofa Socharskiego spotkałem w dniu, 
w którym leciał do Holandii, żeby stanąć przed 
grobem ojca. Leciał tam z przedstawicielami 
polskich władz. Żeby Holendrzy wiedzieli, że 
ich gest jest ważny nie tylko dla Holandii, ale 
i dla Polski. 

ENGLISH 

SO THAT PEOPLE WOULD KNOW

They met only once. With his eyes closed, Krzysztof 
was crying loudly and despairingly, as he felt cold 
in his first minute of life. Maciej’s heart was aching 
because he knew that they wouldn’t meet for a long 
time. But Halina was proud of them both. She was 
blissfully happy.

Television stations and news portals all over 
the world broadcast that operation because 

for the first time in history, the sea was dried, 
so that a wreck could be pulled out. Actually, it 
wasn’t a sea but a lake then. Polder Ijsselmeer, 
created when the Dutch constructed a dike 
to separate the North Sea Bay from the rest 
of the sea waters. Local people saw a huge, 
black machine falling into the sea. They told 
stories about that. About pilots who gave their 
lives for the independence of Europe when 
the Germans wanted it for themselves. In May 
1941, British bombers crossed the English 
Channel and attacked Bremen. They were fly-
ing high, at night, without the cover of fighter 
aircrafts, since there weren’t many of them in 
England those days. They had to keep radio si-
lence. The only message they could transmit 
was a signal about completing the order. They 
couldn’t report that a Bf 109 or 110 got them. 

Leemans Speciaalwerken researchers 
were searching for the crashed bomber for 
several months. News agencies informed of 
the action in summer 2016. Larsen piles were 
driven into the seabed, and a sealed pool mea-
suring 36 x 25 metres was constructed. The 
land was dried. It was Vickers Wellington IC 
No. R1322 of the 305th Marshal Józef Piłsudski 
Bomb Squadron. Polish pilots were inside, ex-
cept for three pilots whose bodies had been 
found on the shore on 9 May 1941.

‘That’s how I learned that he would have 
his own grave… I didn’t know my father at all,’ 
Krzysztof Socharski is trying to control his 
emotions, but how to keep calm when telling 
such a story? We’re talking right before his 
flight to the Netherlands. Within two hours, Mr 
Socharski and Ms Magdalena Gawin, Deputy 
Minister of Culture and National Heritage, are 
boarding a plane. He’s overcome with strong 
emotions. For him, the war ends today.

‘I saw my father only once. But how am I to 
remember it if it was on 28 August, the day 
I was born? My father came to the hospital, saw 
me, smiled at my mother and went to war. She 
did that too. She joined the Polish Home Army. 
From there, she was taken to Auschwitz. On 
that day, we lost contact with my father.’

When the war broke out and the first 
bombing campaigns started, Krzysztof’s 
grandfather arrived in Warsaw in a  cart, 
as the cars had been commandeered by 
the army. He took Halina and her child to 

Ostrów Mazowiecka. They covered 80 ki-
lometres within three days, going through 
the forests and sleeping in foresters’ hous-
es. Socharska, a fresh graduate in medical 
studies, got a job in an infectious diseases 
hospital near Ostrów.

‘And she joined the Home Army. She sewed 
up partisans’ cuts, treated them, and brought 
drugs to the forest.’

Her biographical note is included in a vol-
ume dedicated to the Home Army soldiers: 
Halina Socharska née Wagner. ZWZ AK soldier 
from 1942, set in Ostrów Mazowiecka – city. 
A doctor, the head of the health services in the 
Ostrów Mazowiecka region, aka ‘Brzostowa’. 
25.08.1943 arrested and taken from Warsaw to 
the Auschwitz Birkenau concentration camp. 
Political prisoner, Pole, No. 55882.

‘Did she survive?’ we ask.
‘Yes, she did. We were both lucky. When 

the Gestapo came for her, she was at the hos-
pital, at work. And I was with her. She told me 
to hide under the desk and be silent. And they 
didn’t take me. People would say that some-
one had turned her in. Her friend, when she 
was to go to a camp, tied a piece of paper to 
her two-year-old daughter, with the girl’s first 
name, surname and address, and she gave the 
girl to people so that they would save her; she 
didn’t want to take her to the camp. When she 
returned, she was looking for her daughter till 
the end of her life. But she didn’t find her.’

‘Did your mother tell you about the camp?’
‘She never did. Not even a word. Perhaps 

only once. I remember that in the 1970s, when 
the border with East Germany was opened, we 
went on a trip to Dresden, to see the Zwinger. 
It was a  sunny day. People were wearing 
short dresses and T-shirts. We were sitting 
on a bench. A German woman approached 
us and asked my mum about her tattoo. She 
showed her the number. ‘Konzentration Lager 
Auschwitz’, she said. The woman didn’t say 
anything and went away.’

When Halina returned in 1945, she be-
gan to look for her husband through the Red 
Cross. And she got a note that he was killed. 
That’s all. It wasn’t a good time for former 
Home Army soldiers in Poland. They moved 
to Lower Silesia, to Chojnów near Legnica. 
Halina was in charge of health services there, 
she was the first doctor. At first, she set up 
a health centre, next – a hospital. She was ap-
pointed a councillor.

‘But she couldn’t admit she had been in the 
Home Army, could she?’

‘No, she couldn’t,’ says Krzysztof. ‘Neither 
could she say that my father went to war, that 
he was in the West. Until 1956, she only said 
she was a widow, nothing more. People un-
derstood that. Nobody talked about such 
issues then.’

WS Z YS C Y  BY L I  W T E DY  P O  J E D N E J 
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All of a sudden, in 1971, they got a letter 
from England which read that they could 
pick up some belongings of Krzysztof’s father. 
There wasn’t much to take: a wallet, a diary, his 
pilot ID issued in Lyon, France, and an official 
note reading ‘that in 1941, during a night flight 
aimed at bombing Bremen, his plane was shot 
down by a German night fighter aircraft in 
the Ijsselmeer region, near Lemmer. The en-
tire crew died: sergeant Jan Dorman, sergeant 
Zdzisław Gwóźdź, sergeant Stanisław Pisarski, 
sergeant Ludwik Karcz, sergeant Henryk 
Sikorski and captain Maciej Socharski.’

Krzysztof takes out some documents 
from an envelope. It’s not a pilot ID. It’s an ID 
card. With a crowned eagle. ‘The Republic of 
Poland, the Polish Army, Air Forces. Socharski 
Maciej, lieutenant. Profession – observer. Son 
of Mieczysław and Stefania née Dzieszyńska, 
born in Ostrów Mazowiecka. Height: 173. 
Issued on 10 April 1940.’ It contains finger-
prints and a photo of a man with a long face 
and moustache, as well as his signature. 

‘And there’s also a letter,’ says Krzysztof. 
‘The only letter from my father that I have. It’s 
dated 25.07.1940.’

He passes it to me. I open it. Neat but a bit il-
legible handwriting. As if written in a hurry. Or 
perhaps I’m not used to reading manuscripts. 

‘My dearest Haluś… I’m safe and sound, 
and I’m working really hard, which is a kind of 
relief in those difficult times. I lost Heniek and 
Franio somewhere…’ 

‘I can’t read everything,’ I say.
‘Well, we haven’t read everything yet, and 

we’ve been reading it for years.’
So we try again. 
‘The only comfort I find is a thought of see-

ing you again and being with you, like it was 
a year ago. Nothing has changed at my work. 
I spend every minute I can thinking about you 

and Krzysio, and that’s how I live, that’s what 
keeps me alive. Be positive. I love you with all 
my heart. Love, Maciej.’

And an address in Lisbon, Portugal, post 
office box No. 506. 

In that envelope, along with the letter, there 
was a certificate. ‘On the basis of letter No. 
358958/41AR9/RAF dated 01.09.1971, I here-
by provide details of the tragic flight in which 
late lieutenant navigator Maciej Socharski 
died. Wellington aircraft No. R-1322 of the 
Polish 305th Bomb Squadron with the crew 
composed of six people, including lieutenant 
M. Socharski. Followed by a description of 
the flight we already know. And information 
that the Royal Air Force Search Committee 
determined that the aircraft fell down and 
crashed in Ijsselmeer, 12 kilometres south east 
of Lemmer in the Netherlands. The graves of 
two aircraft crew members whose bodies were 
found on the shore are in Amsterdam in the 
Nieuwe Ooster Cemetery, whereas the grave 
of the third one – in the Amersfoort Leusden 
Cemetery, also in the Netherlands. Despite 
thorough search, no traces of the remaining 
three crew members, including lieutenant 
Socharski, were found. It was concluded 
that they must have fallen into the sea 
and their bodies were never found. If that 
had happened, the bodies would have been 
recognised on the basis of marks borne by ev-
ery aircraft member, which are not subject to 
damage in fire or in water. Certified transla-
tion – J. S. Ostrowski, pilot lieutenant colonel. 
Signature. Case File No. SLP/FS/3371.’ 

‘My mother was waiting for that letter 
for thirty years… And do you see that? This 
is a copy of a page from a book dedicated to 
distinguished people in Chojnów. A biograph-
ical note about a woman who never admitted 
openly that she had been working in a parti-
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san field hospital ends like this: for her great 
contribution to the development of health 
services and social work, she received a num-
ber of decorations and awards, including the 
Gold Cross of Merit, the Knight’s Cross of the 
Order of Polonia Restituta. She retired in 1975 
and moved to Wrocław, where she looked after 
a friend whom she had met during the war, in 
the concentration camp. Halina Socharska 
was a patriot, a women of a big heart and med-
ical experience.’

It doesn’t say that she came back to Poland, 
where she had to remain silent for years, from 
Germany only to find her son. She couldn’t see 
her husband’s grave. But she knew that there’s 
a monument to Polish pilots in London. 

‘There are names engraved on it, every 
single one. My father’s name is there too,’ 
says Krzysztof. ‘For those who had survived, 
the post-war period was really difficult. They 
were educated, but after the war, they weren’t 
needed any longer and became people of the 
second category. A minister could clean silver 
plates, and a colonel could work as a garden-
er or a railwayman. My cousin’s father was 
a night caretaker in the London tube. They 
couldn’t return to Poland because they would 
be arrested there.’

‘But finally, a change for the better came. 
A gesture of the Dutch, who pulled out the 
aircraft and erected a monument, it’s im-
portant,’ I say. 

‘Yes, yes. It’s important, but more than 
seventy years have passed… I didn’t expect 
such a thing to happen; that the war would be 
over for me, too. It’s a sign that the Europeans 
are somehow connected after all. My mum 
wanted to go to the Netherlands, where it hap-
pened, but it was impossible to get a passport 
those days and so on. She was a very brave 
woman. First of all – a wise one. But she was 
never there, by the sea. She died in 1991.’

‘At least she lived to see independent 
Poland.’ 

‘Yes. At least she saw that.’ 1991 was a good 
year. Everybody was on the same side. The 
society wasn’t divided. It was the time of true 
happiness. My mother and father had three 
years together. Before the war, they were to-
gether and lived in Warsaw for three years. 
Three years of happiness…’

‘In the Netherlands, we haven’t forgotten 
that they fought over our freedom as well,’ says 
Evander Broekman, who is in charge of the op-
eration of pulling out the aircraft wreck, ‘and 
it’s really important that people know about it.’ 

I met Krzysztof Socharski when he was fly-
ing to the Netherlands to see his father’s grave. 
He was flying there with representatives of the 
Polish government, so that the Dutch would 
know that their gesture was important not 
only to the Netherlands, but also to Poland. 





FAO FARO

ulka złamała nogę i w ogóle nie potra-
fiła wyjaśnić, jak to się stało. Na pewno 
nie była pijana. Wtedy jeszcze nie piła. 

W ogóle. Potem bywało z tym różnie. To że 
się upiła można było poznać po tym, jak za-
czynała śpiewać tę upiorną oazową piosen-
kę, która leciała mniej więcej tak: „Czwarta 
nad raneeeem, może seeeen przyjdzieeeee, 
może mnie odwiedziiiiiisz…”. Zawodziła 
okrutnie, choć głos miała ładny. Ale tylko 
kiedy śpiewała cicho. Po pijaku uważała, 
zresztą jak większość ludzi, że im głośniej, 
tym ładniej. Więc darła się niemożliwie tak, 
że wszystkie okoliczne ptaki popełniały 
samobójstwa z rozpaczy. Kiedyś przez Jej 
śpiewanie wyrzucili nas z kwatery w gó-
rach, przez co całą noc spędziliśmy na przy-
stanku. Niepocieszona nuciła do rana ża-
łobną Lacrimosę.

Ale tymczasem złamała nogę i polegiwa-
ła na tapczanie w swoim pokoju wielkości pu-
dełka na buty, oczekując zainteresowania 

Julka broke her leg and wasn’t able to explain 
how. She wasn’t drunk, that was certain. She 
didn’t drink then. At all. It would change lat-
er on. You could tell that she was drunk if she 
started to sing that ghastly song that went 
along the lines of, “Four in the morniiiiiing, 
maybe I’ll faaaaaaaall asleeeeeeeeep, maybe 
you’ll visiiiit meeeeeee…”

She howled excruciatingly, even though 
she had a nice voice. But only when she sang 
quietly. When she was drunk, she thought – 
like the majority of people – that the louder, 
the prettier. So she wailed at the top of her 
lungs like a banshee, throwing all birds in the 
vicinity into the depths of despair and making 
them resort to suicide. Because of her sing-
ing, we had been once thrown out of a hostel 
in the mountains, and we had had to spend 
the entire night at a bus stop. Inconsolable, 
she spent the remaining time until dawn 
humming the mournful “Lacrimosa.”

But then she broke her leg and lied about 
on the couch in her shoebox-sized room, ex-
pecting sympathy, attention and all kinds of 
entertainment. We would come to visit her 
right after school for almost month, day in, 
day out. The plaster cast on her leg was get-
ting densely covered with new captions, doo-
dles and drawings. She forbade me from writ-
ing anything, because when she had once let 
me, I  had produced an indecent drawing 
that she had later remade into an angel. She 
did have certain skills.

After a month, the plaster cast was re-
moved. Some people keep it as a memento. 
Why? Perhaps they want to be reminded of 
those blissful moments when they could laze 
about for weeks, watch television and wait for 
someone to bring them food to bed. Julka kept 
her plaster as well and hung it in the corner of 
her room. We decided we had to make use of 
it. It was the time when New Year’s resolutions 
were slowly gaining popularity. Earlier, no one 
had made any resolutions in Poland, because 
it was obvious that nothing would change. But 
in the 1990s, you were free to resolve whatev-
er you wanted. And resolve we did. 

We went to Julka, equipped with sheets 
of paper and envelopes. Individually, we 
wrote our dreams and wishes. We put our 
notes to envelopes which we then sealed 
with a  lick and annotated, clearly stating 
whether they could be opened in the case of 
our premature death, and then threw them 
into the plaster cast. After a year, we took 
the old envelopes out and threw new ones in. 
Our game lasted three years, but then the 
plaster cast disappeared from Julka’s room 
along with the envelopes. Julka, as always, 
wasn’t able to explain how it had happened. 
And I started to get used to it. 
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TOMASZ 
SOBIERAJSKI
 
Socjolog z zawodu i z pasji. 
Wytrawny badacz społecznych zjawisk 
i kulturowych trendów. Naukowiec 3.0 nie 
bojący się trudnych wyzwań, międzynarodowej 
współpracy i interdyscyplinaroności. Felietonista 
magazynu „Sens” i współpracownik DDTVN. 
Znakomity słuchacz oraz wnikliwy obserwator. 
Apostoł dobrej nowiny i przeciwnik złych emocji. 
Z zamiłowania podróżnik i sportowiec. Życiowy 
optymista. Dla nas będzie pisał o tym co jest 
ważne w ludziach i dla ludzi.
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i rozrywek wszelakich. Przychodziliśmy 
do Niej zaraz po szkole, całą, zwartą Grupą 
Muchomorki przez blisko miesiąc. Gips na 
jej nodze z dnia na dzień zapełniał się napisa-
mi i rysunkami. Mi nie pozwalała nic pisać, 
bo jak mi raz pozwoliła, to wyszedł tylko zbe-
reźny rysunek, który później przerobiła na 
aniołka. Miała pewne zdolności. 

Po miesiącu gips został zdjęty. Niektórzy 
ludzie zatrzymują sobie gips na pamiątkę. 
Z jakiego powodu? Może chcą sobie przy-
pominać chwile, kiedy bezkarnie mogli 
wylegiwać się tygodniami na kanapie, 
oglądać telewizję i czekać aż przyniesie 
się im posiłek do łóżka? Julka też zostawi-
ła swój gips i powiesiła go w rogu pokoju. 
Uznaliśmy, że musimy z niego zrobić po-
żytek. Był to czas, kiedy modne stawały 
się postanowienia noworoczne. Wcześniej 
nie robiono w  Polsce postanowień, bo 
wiadomo było, że i  tak się nic nie zmie-
ni. Ale w  latach 90-ych można już było 
sobie postanawiać do woli. Tak też zrobi-
liśmy. Pojawiliśmy się u Julki, wyposaże-
ni w kartki i koperty. Napisaliśmy, każdy 
z osobna, o czym marzymy i czego chce-
my. Wkładaliśmy kartki do kopert, zakle-
jaliśmy na ślinę, na kopercie zaznaczali-
śmy, czy można je otwierać w przypadku 
naszej śmierci, po czym wrzucaliśmy do 
gipsu. Po roku wyjmowaliśmy koperty, 
po czym pisaliśmy nowe. Zabawa trwała 
przez trzy lata do momentu, kiedy z po-
koju zniknął gips, a wraz z nim koperty. 
Julka jak zwykle nie była w stanie wyja-
śnić jak to się stało. A ja zaczynałem się do 
tego powoli przyzwyczajać. 

ENGLISH

FAO FARO

Faro Airport always brings back memories 
– it makes me reminisce about beautiful 
friendships. As beautiful as only a teenager 
can have…
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LOTNISKO W FARO NIEZMIENNIE PRZYWOŁUJE 
WSPOMNIENIA PIĘKNYCH PRZYJAŹNI. TAK PIĘKNYCH, 
JAKIE SIĘ MA, KIEDY JEST SIĘ NASTOLATKIEM…
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P R Z E P I S  N A  O R I E N T

PRZEPIS 
NA ORIENT
TA ZNAJOMOŚĆ NIE ZAPOWIADAŁA SIĘ NA DŁUGOTRWAŁĄ 
PRZYJAŹŃ NA LATA. MOJA INWESTORKA ZADZWONIŁA 
Z PROŚBĄ O WYCENĘ PROJEKTU W CZASIE, GDY ZAJMOWAŁAM 
SIĘ KILKOMA BARDZO DUŻYMI ZLECENIAMI I ZWYCZAJNIE 
BRAKOWAŁO MI DNIA, BY ODPISAĆ NA ZAPYTANIA 
NOWYCH KLIENTÓW. NA SZCZĘŚCIE PONOWIŁA PROŚBĘ 
I WÓWCZAS JUŻ ZNALAZŁAM CZAS NA ODPOWIEDŹ.
ZDJĘCIA foto&mohito
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zisiaj od czasu do czasu jesteśmy sąsia-
dami, nasze psy uwielbiają wspólnie 
chodzić na spacery, niejeden wieczór 

spędziliśmy razem, stołujemy się z  rodzi-
ną w ich restauracjach, a za pośrednictwem 
agencji wyprawowej właścicielki pojechałam 
w superpodróż do Afryki.

Pierwszą rzeczą, jaką usłyszałam od in-
westorów była informacja, że mieszkanie 
ma być urządzone w  stylu nawiązującym 
do Orientu. Jest to pojęcie bardzo szerokie. 
Możemy przecież mówić o orientalnym sty-
lu, który nawiązuje do wnętrz marokańskich 
czy tureckich - wówczas mamy do czynienia 
z wzorzystymi płytkami, ażurowymi lampa-
mi i berberyjskimi dywanami. Ale Orient to 
też Indie, czyli mnogość wzorów i kolorów. 
Również Japonia - wnętrza ascetyczne, su-
rowsze, aniżeli poprzednio wymienione. Z za-
stosowaniem ciemnego drewna, palisandru; 
stylistyka, która raczej unika form obłych na 
rzecz kwadratów, linii prostych i jasnych czy-
telnych podziałów.

D

LUCYNA 
KOŁODZIEJSKA
 
Eleganckie kontrasty to element, który 
pojawia się w jej życiu nieustannie. Zawodowo 
architekt wnętrz i historyk sztuki, od 13 lat 
prowadzi autorską pracownię architektury 
wnętrz „Fabryka wnętrz”. We wnętrzach, 
które projektuje, takie kontrasty pojawiają 
się niejednokrotnie. Prywatnie od podobnych 
kontrastów nie stroni.

Właściciele chcieli właśnie, by mieszka-
nie nawiązywało głównie do Japonii, szu-
kali połączenia nowoczesności i komfortu, 
z uwzględnieniem akcentów z różnych ulu-
bionych miejsc w Azji. Wspomnieli też, że nie 

interesują ich okrągłe umywalki, co doskonale 
wpisało się w stylistykę. Chciałam, żeby nawet 
nowoczesne elementy były pewnym ukłonem 
w stronę Orientu - i tak na przykład genialne 
kinkiety na ścianach z jednej strony kojarzyć 
się mogą z blachą perforowaną, ale z drugiej 
z nowoczesną wersją ażurowego marokańskie-
go lampionu. To samo dotyczy lamp nad sto-
łem - nowoczesny wzór nawiązujący do azjatyc-
kich kształtów. Część mebli, jak na przykład 
komoda w gabinecie, to oryginalne kolonialne 
antyki, część zrobił dla nas stolarz. Tak jak 
przykładowo suwane drzwi do łazienki przy sy-
pialni w stylu parawanów/ścianek japońskich. 

Zdjęcie pod prysznicem w  łazience to 
ulubiona plaża właścicieli na Bali, wspólnie 
znaleźliśmy w ich zbiorach fotografię, która 
ładnie zapełniła całą prysznicową ścianę. 

PI E RWS Z Ą  R Z E C Z Ą ,  JA K Ą 
U S ŁYS Z A Ł A M  OD  I N W E S T ORÓW 

BY Ł A  I N F OR M AC JA ,  Ż E 
M I E S Z K A N I E  M A  BYĆ 

U R Z Ą DZ O N E  W   S T Y LU 
N AW I Ą Z UJĄC Y M  D O  OR I E N T U.
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Ażurowe wejścia do salonu z głowami Buddy na postumen-
tach to mój pomysł na wejście do strefy dziennej, który 
spodobał się właścicielom. W części mieszkania - w kuch-
ni, na podłogach i w łazienkach - użyłam azjatyckiego ka-
mienia, to samo dotyczy łupka na ścianie w holu. 

Mnie najbardziej podoba się ściana w gabinecie, którą 
w całości zapełnia mapa National Geographic. Patrząc na 
nią, domownicy mogą planować kolejne podróże po świe-
cie, których ja po cichu im zazdroszczę. 

C HC I A Ł A M , 
Ż E BY  N AW E T 
NOWO C Z E S N E 
E L E M E N T Y 
BY ŁY  PEW N Y M 
U K Ł O N E M 
W   S T RO N Ę 
OR I E N T U.

ENGLISH

RECIPE FOR THE ORIENT

When I met my investor for the first time, I didn’t expect that 
to become a long-standing friendship. She called me asking 
for design pricing when I was already dealing with several 
huge projects and I simply had no time to reply to new clients’ 
requests. Fortunately, she called me again, and then I found 
some time to reply.



Today, we are neighbours from time to time; 
our dogs love walking together; we’ve spent 
a number of evenings together; my family 
dines in their restaurants; and I  went on 
a great trip to Africa thanks to the owner’s 
travel agency.

The first thing the investors told me was 
that the apartment was to be decorated in 
the Oriental style. It’s a very broad concept. 
The Oriental style may refer to Moroccan 
or Turkish interiors – fancy, patterned tiles, 
openwork lamps and Berberian carpets. 
But the Orient also means India, that is 
a multitude of patterns and colours. What’s 
more, it’s Japan – aesthetic interiors, more 
barren than in the previous styles, using 
dark wood, rosewood: the style preferring 
squares, straight lines and clear divisions to 
round shapes.

The owners wished that the apartment 
be decorated in the Japanese style. They 
opted for a combination of modernity and 
comfort, including the accents of various 
places in Asia. They mentioned that they 
didn’t want round bathroom sinks, which 
perfectly matched other elements. Even 
the modern elements were supposed to re-
fer to the Oriental style – for example, fine 
sconces on the walls may refer to perforated 
plates on one hand, but also to a modern ver-
sion of openwork Moroccan lanterns on the 
other hand. The same with lamps over the 

with Buddha heads on pedestals was my idea 
for the entrance to the living zone, which the 
owners liked. In some parts of the apartment 
– in the kitchen and the bathroom, as well as 
on the floors – I used Asian stones. The same 
with slate tiles on the walls in the hall. 

But what I  like the most is the wall in 
the study, entirely covered with a National 
Geographic map. The owners of the apart-
ment may look at it and plan their future 
journeys over the world, which I secretly 
envy them.  

8 4 – 8 5 M I E J S C A  /  P L A C E S

table, whose modern style refers to Asian 
shapes. Some pieces of furniture, including 
a cabinet in the study, are genuine colonial 
antiques, while some were made by a car-
penter. For example, sliding doors in the 
bedroom bathroom, following the style of 
Japanese folding screens/walls.

There’s a picture in the bathroom shower 
depicting the owners’ favourite beach in Bali. 
We found it among their photographs and 
decided to complement the shower wall with 
it. An openwork entrance to the living room 
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POLONISTKA, KTÓRA ZOSTAŁA OGRODNICZKĄ. PO PRACY SPISYWAŁA HISTORIE 
Z „NAJDŁUŻSZEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO W EUROPIE”*. EFEKTEM JEST JEJ 
PROZATORSKI DEBIUT, ZA KTÓRY OTRZYMAŁA NAGRODĘ LITERACKĄ GDYNIA. 
SALCIA HAŁAS, AUTORKA „PIECZENI DLA AMFY”, SPOTKAŁA SIĘ Z NAMI PRZY 
GDAŃSKIM FALOWCU. SPRAWDZIŁYŚMY, CZY ZA ROGIEM CZAI SIĘ MAGIA.
TEKST Sylwia Gutowska

FALOWIEC 
SPRAWIA WRAŻENIE 

ŻYWEJ ISTOTY

F A L O W I E C  S P R A W I A  W R A Ż E N I E  Ż Y W E J  I S T O T Y

Po otrzymaniu Nagrody czujesz się 
wieszczką z falowca?
Nie czuję się wieszczką, czuję chwilowy 
napływ sławy, który opada i mogę powoli 
wrócić do swojego życia, za którym bar-
dzo zatęskniłam.

Dlaczego ta książka pojawiła się właśnie 
teraz? Mieszkałaś w falowcu siedemnaście 
lat temu. To kawał czasu.
Kiedy indziej nie miałam czasu. Tak się aku-
rat złożyło, że musiałam zajmować się życiem, 
zupełnie tak samo jak moje bohaterki. W któ-
rymś momencie zrobiło się tak, że miałam na 
tyle ustabilizowaną sytuację w pracy, że star-
czyło mi czasu, który mogłam wykorzystać. 
A że pisałam od zawsze...

No właśnie, to jest twój debiut. Co pisałaś 
wcześniej?
Od podstawówki pisałam sobie bardzo małe 
formy. Zaraz po studiach napisałam bajki dla 
dzieci. Wszystko było już dopięte na ostatni 
guzik, umowa podpisana, tylko że wydaw-
nictwo zdechło. To było związane ze zmianą 
ustroju. Najpierw to była państwowa spółka, 
a potem wzięło i umarło.

Dla tych, którzy nie przeczytali twojej 
książki, dementujemy: to nie jest rzecz 
o narkotykach.
Nie dementujemy, bo są w niej narkotyki, po-
dobnie zresztą jak w życiu naszym społecznym. 
Ale nie jest to książka tylko o narkotykach.

A tytułowa Amfa to pies.
Tak, Amfa to biała bulterierka.

A ta historia z amfetaminą, którą panowie 
spod sklepu wciągają z dywanu, jest 
prawdziwa? Przyznam, że zastanawiałam 
się, czy to nie jakiś stary dowcip, czy nie 
widziałam tego u Tarantino...
To jest autentyczna, zasłyszana historia.

Na ile jest w tobie głównej bohaterki, 
Marii Mani?
Na pewno moim bohaterkom, nie tylko Ma-
rii Mani, ale też Elwirce, dałam część moje-
go życia. A ile? Nie powiem.

Twoje bohaterki próbują napisać 
dziewczyńską historię, którą przepisuje im 
terapeutka z programu dofinansowanego 
z Unii Europejskiej. Co sądzisz o bohaterkach 
pojawiających się w popkulturze? O nowych 
księżniczkach w bajkach Disneya?
Oczywiście bardzo mi się to podoba. Tak jak 
zresztą dziewczyny, pisząc tę bajkę, mówią, 
że za ich czasów było bardzo słabo pod tym 
względem. Nie bardzo było się z kim identyfi-
kować. Z żeńskich postaci była albo królowa, 
albo zła czarownica, a księżniczka była tylko 
przerażona i uwalniał ją książę. A dziś w zasa-
dzie w każdej bajce sytuacja się odwraca.

Feminizm wkroczył do popkultury. 
To dobrze?
Dla mnie jako kobiety na pewno dobrze.

ZDJĘCIA Hanna Jakóbczyk

*C
H

O
Ć,

 J
A

K 
P

IS
ZE

 S
A

LC
IA

, P
O

ZY
CJ

A
 T

A
 B

Y
ŁA

 A
K

TU
A

LN
A

 Z
A

N
IM

 P
O

JA
W

IŁ
 S

IĘ
 IN

TE
R

N
ET

. W
 R

ZE
CZ

Y
W

IS
TO

ŚC
I N

A
J-

D
ŁU

ŻS
ZY

 B
LO

K 
M

IE
SZ

K
A

LN
Y 

ZN
A

JD
U

JE
 S

IĘ
 W

 W
IE

D
N

IU
. A

LE
 F

A
LO

W
IE

C 
I T

A
K 

JE
ST

 N
IE

ZW
Y

K
ŁY

.



I naprawdę zrobiłaś to, co Dziewczynka zombi? Weszłaś 
na drzewo i skoczyłaś?
To może nie jest sytuacja odwzorowana jeden do jednego, 
nie połamałam się, ale rzeczywiście byłam rozczarowana, że 
to latanie się nie udało, chociaż tak bardzo, bardzo chciałam. 
Wtedy zrozumiałam, że magia działa jednak nie zawsze.

Oniryzm i fantastyka w twojej książce przenikają się 
z namacalną rzeczywistością. Czym się inspirowałaś, 
tworząc ten klimat? Książkami, filmami?
Książkami. Realizmem magicznym, ale nie tym iberoame-
rykańskim. Jedną z moich ukochanych książek jest „Rosyj-
ski romans” Meira Shaleva. Tam właśnie pojawiały się fan-
tastyczne postaci, co do których pochodzenia i istnienia 
były wątpliwości. Najbardziej podobała mi się postać osła, 
o której nie wiadomo było, czy był osłem, czy człowiekiem. 
Była tam też scena, w której prababka głównego bohatera 
zaszła w ciążę, chodząc bez majtek po łące pełnej narcy-
zów. To opowieść o początkach osadnictwa Żydów w Izra-
elu, dzieje się w Kibucu. Dla mnie jest absolutnie magiczna.

W „Pieczeni dla Amfy” pojawiają się miejsca 
w Trójmieście, które już nie istnieją, jak kino Bałtyk. 
Jesteś sentymentalna?
Myślę, że tak, bywam.

Teraz piszesz o znikającej dzielnicy Gdyni, Pekinie 
i wysiedlanych mieszkańcach. Nigdy tam nie mieszkałaś. 
Dlaczego dotknęła cię ta historia?
Nie mieszkałam tam, ale obok. To znikanie, kończenie się 
pewnego świata jakoś tak mnie uderza. Tym bardziej, że 
mam kontakt z mieszkańcami tej dzielnicy, bo w ramach 
współpracy z Teatrem Gdynia Główna piszę sztukę, któ-
ra dzieje się w tamtym miejscu. To taki projekt, w którym 
zbieramy historie mieszkańców dzielnic Meksyk, Oksywie 
i Pekin, żeby zrobić z tego sztukę, która do tych mieszkań-
ców wróci. To już się stało na Meksyku, w tej chwili dziew-
czyny robią sztukę z Oksywia, a ja spotykam się z miesz-
kańcami Pekinu.

Uprawiasz więc zawód reporterki?
Trochę tak. To się świetnie łączy ze sposobem, w jaki piszę. 
Jak powiedział pewien mądry człowiek podczas wywiadu 
ze mną, to, co robię, jest skrzyżowaniem reportażu z bajką. 
Ja się z nim zgadzam.

Reportaż ma moc zmieniania rzeczywistości. Co można 
zmienić w sytuacji mieszkańców gdyńskiego Pekinu?
Ja w ogóle nie wierzę w moc zmieniania rzeczywistości. 
Nie wiem, czy można coś zmienić w sytuacji mieszkań-
ców Pekinu, ale oni na pewno są bardzo szczęśliwi z tego, 
że ktoś się nimi zainteresował. Tam wszystko jest zaplą-
tane jak węzeł gordyjski i myślę, że raczej nic nie da się 
zrobić. To, co ja im mogę dać, to to, że o nich opowiem. I to 
chyba jest dla nich ważne.

Nie wierzysz też, że dzięki „Pieczeni...” może zmienić 
się postrzeganie mieszkańców starych blokowisk przez 
chociażby mieszkańców tak zwanej wyższej klasy 
średniej z przedmieść?
To ciężkie pytanie. Na tyle, na ile poznałam wyższą klasę 
średnią z przedmieść, raczej wątpię. To są dosyć odręb-

JA  W   O G ÓL E  N I E 
W I E R Z Ę  W   MO C 

Z M I E N I A N I A 
R Z E C Z Y W I S T O Ś C I.

Co z psychologicznymi teoriami, którymi karmią 
się twoje bohaterki, próbując rozwiązać problemy 
w swoich związkach? Czytają wywiad z „psychologiem 
Ajchelbergerem”. Psychologia w wersji pop?
Jeżeli chodzi o psychologiczne teorie, moje bohaterki pi-
szą bajkę i to jest najważniejsze. To stara teoria, mówiąca 
o tym, że pisanie powoduje jakieś tam polepszenie. Swoich 
związków nie próbują układać według jakichś tam teorii, 
a co do „Ajchelbergera”, to im najbardziej podoba się to, że 
uśmiecha się krzywo jednym kątem. Używają terminów 
psychologicznych, kiedy im to pasuje, tak jak wielu z nas. 
Psychologię dopasowują do swoich przemyśleń. Potwier-
dzają to, co już same sobie ułożyły.

Czy sklepy „Żabki” to takie współczesne osiedlowe 
agory, gdzie zbierają się pijacy i jest jakieś życie 
na osiedlu?
Tak, niejednokrotnie obserwowałam, jak wszędzie jest 
ciemno i tylko pod „Żabką” tłumek. „Żabka” jest jak taka 
gwiazda betlejemska.

Zakumplowałaś się z paniami z „Żabki”, żeby stworzyć 
postać Elwirki?
Mam wiele pań z „Żabki”, z którymi siłą rzeczy mam kon-
takt. Faktycznie jedna z nich znalazła cztery psy, ale naj-
śmieszniejsze, że to stało się po tym, jak to napisałam.

Co takiego wyjątkowego jest w falowcu?
Mieszkałam tutaj na studiach. To było bardzo pamiętne 
miejsce, bardzo mi się tu podobało. Plątałam się trochę po 
Trójmieście, pomieszkiwałam po różnych miejscówkach 
po pół roku, a w falowcu mieszkałam przez trzy lata. Gdyby 
nie to, że było to siedemnaście i pół metra, bardzo chętnie 
bym tu została ze względu na widoki. Choć mieszkałam na 
dziesiątym piętrze, a nie jak Maria Mania na trzynastym.

I podobało ci się nie dlatego, że z dziesiątego piętra 
nie widać falowca? Czy ten budynek wzbudza w tobie 
pozytywne odczucia estetyczne?
Tak, wzbudza. Przecież przechodziłam tędy codziennie, 
mijałam go i sprawiał wrażenie żywej istoty.

Życie na osiedlu jest bardziej komiczne czy tragiczne?
Jak to życie, jest słodko-gorzkie i różne. Zresztą ostatnio po 
tym, jak usłyszałam o historii, którą opowiedziała mi moja 
mama, dowiedziałam się, że moja wyobraźnia, jak pewnie 
wyobraźnia wielu pisarzy, jest mocno ograniczona w sto-
sunku do tego, co wymyśla życie.

Jako mała dziewczynka chciałaś nauczyć się latać?
Tak. Opowieść o lataniu i ptaszkach. (śmiech)

8 8 – 8 9 L U D Z I E  /  P E O P L E



F A L O W I E C  S P R A W I A  W R A Ż E N I E  Ż Y W E J  I S T O T Y



ne światy. Jedyna zmiana może polegać na 
tym, że ktoś może poczuć się ważny. Tak 
jak w  przypadku mieszkańców Pekinu. 
Każda, nawet „najmniejsza” historia, jest 
warta opowiedzenia. 

ENGLISH 

‘FALOWIEC’ LOOKS LIKE A LIVING 
CREATURE

A Polish philologist who has become a gardener. 
After work, she would write down stories about ‘the 
longest residential building in Europe’.* She has 
published her debut novel, for which she has received 
a Gdynia Literary Prize. Salcia Hałas, the author of 
‘Pieczeń dla Amfy’ met us near falowiec in Gdańsk. 
We checked whether magic was around the corner.

Do you feel like a bard from falowiec once 
you have received the Prize?
I don’t feel like a bard; I feel a temporary rise 
in fame, which is subsiding, and I can come 
back to my life, which I’ve really missed.

Why did the book come out now? You’ve 
been living in falowiec for seventeen years. 
It’s a huge amount of time.
I didn’t have time for it. It happened that I was 
busy with my own life, just like my characters. 
At some point, my situation at work was stable 
enough that I had some time to spare. And I’d 
always been writing…

That’s right. This is your debut novel. What 
did you write before?

Since primary school, I’ve written short 
forms. After my studies, I wrote fairy tales 
for kids. Everything was nearly finished, 
the contract was signed, but the publish-
ing house dropped dead. It was related to 
a change in the Polish political system, as 
the publisher was a state company at first, 
and it simply died.

For those who haven’t read your book yet, 
we deny: it’s not a thing about drugs.
We don’t deny it, as there are drugs in it, 
just like in our normal life. But it’s not 
a book only about drugs.

And title Amfa is a dog.
Yes, Amfa is a white bull terrier.

The story about amphetamine that local 
guys snort from the carpet – is it true? 
I admit I was wondering whether it wasn’t 
an old joke or I hadn’t seen it in Tarantino…
It’s a true story I heard.

How much you is there in the heroine, 
Maria Mania?

K A ŻDA, NAW ET 
„NA J M N I EJSZA” H ISTOR I A, 

J E ST WA RTA OPOW I EDZEN I A. 
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For sure, I gave a bit of my life to my characters, not only 
Maria Mania, but also Elwirka. But how much? I won’t tell.

Your heroines try to write a girl story which is copied 
by a therapist from a program co-funded by the EU. 
What do you think of pop culture heroines? Of new 
Disney princesses?
I like them very much. Writing this fairy tale, the girls 
say that in their days, the situation was much worse. 
There was nobody to identify with. Female characters 
included the queen or the bad witch; there was also 
the princess, terrified of everything, who was rescued 
by the prince. And today, in every fairy tale, the situ-
ation is different.

Feminism has been introduced to pop culture. Is it 
a good thing?
To me, as a woman, it’s a good thing.

What about psychological theories your heroines cling 
to, trying to resolve problems in their relationships? 
They read an interview with ‘psychologist Ajchelberger’. 
Is it a pop version of psychology?
As regards psychological theories, my heroines are writ-
ing a fairy tale, and that’s the most important thing. There 
is an old theory that says that writing brings about some 

kind of improvement. When it comes to their relation-
ships, they don’t try to rely on any theories, and as regards 
‘Ajchelberger’, what they like the most is his crooked smile. 
They use psychological terms when it suits them; many of 
us do so. They adapt psychology to their reflections, con-
firming what they’ve already decided.

Are ‘Żabka’ stores contemporary local agoras, where 
drunkards meet, and centres of the life of the district?
Yes, many times I’ve seen a small crowd in front of Żab-
ka, when it’s been dark everywhere else. ‘Żabka’ is like 
the Star of Bethlehem.

Did you make friends with ladies from ‘Żabka’ to 
create the character of Elwirka?
I’m in touch with many ladies from ‘Żabka’. It’s true that 
one of them found four dogs, but the funny thing is that 
it happened after I’d written about it.

F A L O W I E C  S P R A W I A  W R A Ż E N I E  Ż Y W E J  I S T O T Y



What is so special about falowiec?
I lived here during my studies. It was a special 
place, and I liked it very much then. I lived 
here and there in Tricity, changing spots ev-
ery six months, but I lived in falowiec for three 
years. If only the apartment had been more 
spacious than mere seventeen and a  half 
square metres, I would have stayed here be-
cause of the view. Even though I lived on the 
tenth floor, and not on the thirteenth one like 
Maria Mania.

Did you like it not only because you 
couldn’t see falowiec from the tenth floor? 
Does this building evoke any positive 
aesthetic feelings?
Yes, it does. I would pass it every day, and it 
looked like a living creature.

Life in the district is more comic or tragic?
Life is life; it’s bitter sweet and different. By 
the way, when I heard a story my mum told 
me, I realised that my imagination, like the 
imagination of many writers, is really narrow 
as compared with what life creates.

Did you wish to learn to fly when you were 
a little girl?
Yes. A  story about flying and little birds. 
(laughing)

And you really did what the Zombie Girl 
did? Climbed a tree and jumped?
Perhaps, it’s not one to one situation; I didn’t 
break my bones, but I was really disappointed 
that flying hadn’t worked out, even though I’d 
wanted it so much. Then I realised that magic 
doesn’t always work.

In your book, onirism and fantasy overlap 
with the tangible reality. What did you 
draw inspiration from when you were 
creating such an atmosphere? From 
books, films?
Books. Magical realism, but not the Ibe-
ro-American one. One of my favourite books 
is ‘A Russian Romance’ by Meir Shalev. Fan-
tastic characters, whose origin and existence 
wasn’t clear, appear in that book. I liked the 
character of the donkey the most; it wasn’t 
clear whether it was a donkey or a man. There 
was also a  scene, where the great-grand-
mother of the main character got pregnant 
by walking without pants on a meadow full 
of daffodils. It’s a story about the beginning 
of Jewish settlement in Israel; it’s set in a kib-
butz. It’s absolutely magical to me.

In ‘Pieczeń dla Amfy’, you describe 
Tricity spots which no longer exist, 
like the Bałtyk cinema. Are you 
a sentimental person?
I think so, I happen to be.

Now you’re writing about a disappearing 
district in Gdynia, Pekin, and displaced 
people. You’ve never lived there. Why 
were you interested in their story?
I  haven’t lived there, but I’ve lived near-
by. It’s the fact of disappearing, the end of 
a  world that moves me. The more so that 
I’m in touch with inhabitants of this district, 
because as part of co-operation with the 
Gdynia Główna Theatre, I’m writing a play 
set in that place. It’s a project which involves 
collecting stories of the inhabitants of such 
districts as Meksyk, Oksywie and Pekin to 

make a play about them, which will return to 
them. It’s already happened in Meksyk; girls 
are now preparing a play about Oksywie, 
and I’m meeting the inhabitants of Pekin.

You’re practising a profession of 
journalist then?
A little. It perfectly fits the way I write. Once, 
during an interview with me, a wise man said 
that what I was doing was a combination of re-
portage and fairy tale. And I agree with him.

Reportage has power to change the 
reality. What can be changed in the 
situation of the inhabitants of Pekin 
in Gdynia?
I don’t believe in the power of changing the 
reality. I don’t know whether anything can 
be changed in their situation, but they’re 
surely happy that someone is interested in 
their story. The circumstances are tangled 
like the Gordian Knot, and I  don’t think 
there’s anything to do about it. What I can 
give them is telling their story. And I sup-
pose that’s what matters to them.

Don’t you believe that thanks to 
‘Pieczeń…’, at least it is possible to change 
the way inhabitants of old blocks of flats 
are perceived by the so-called upper 
middle-class living in the suburbs?
It’s a difficult question. As much as I’ve got to 
know the upper middle-class from the sub-
urbs, I rather doubt it. These are rather sepa-
rate worlds. The only change we can make is 
to make someone feel important. Just like in 
the case of the inhabitants of Pekin. Every sto-
ry, even ‘the smallest’ one, is worth telling. 
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ŁASKA KIBICOWSKA,
CZYLI W GÓRĘ I W DÓŁ

ilka dni wcześniej piłkarze repre-
zentacji mieli okazję usłyszeć słowa 
powszechnie uważane za obelżywe 

i – tradycyjnie - kpiny oraz zarzuty lenistwa. 
Do tego dochodziło oburzenie wysokimi 
pensjami. Tego nie da się już określić starym 
polskim, sparafrazowanym powiedzeniem: 
„łaska kibicowska na pstrym koniu jeździ”. 
To już raczej brak umiejętności dokonania 
wyważonej oceny. I to nie tylko przez kibiców 
pod stadionem. Także przez tych siedzących 
w – zdawałoby się - mniej emocjonalnej at-
mosferze, przed telewizorem. Nie wspomina-
jąc o mediach, które często dostają małpiego 
rozumu od perspektywy nabicia oglądalno-
ści i „klikalności”.  

Przegrywamy pierwszy mecz w elimina-
cjach. Eliminacjach, w których wyprzedzamy 
rywali o dwie długości. Fakt, grając słabo, ale 
jednak to PIERWSZA porażka. Jakie są reak-
cje? Nie mamy drużyny, nie mamy piłkarzy, 
a jeśli mamy, to bez ambicji. I do tego za dużo 
zarabiających. No i Nawałka powołał złych 
piłkarzy. No i oczywiście wszyscy w tym kra-
ju znamy się na piłce. A wystarczyło słuchać 
uwielbianego przecież nad Wisłą Lewandow-
skiego: „To, że zajmujemy 5. miejsce w ran-
kingu FIFA nie znaczy, że jesteśmy piątą dru-

żyną świata”. I wystarczyło spojrzeć za koniec 
własnego nosa i przyjrzeć się Duńczykom. 
Dzień przed meczem w Kopenhadze mówi-
łem kolegom z drużyny TVN na treningu: 
„Tego meczu Polacy nie wygrają”. Wprawdzie 
nie przepowiedziałem klęski, ale sens mojej 
wypowiedzi był jasny.

Trzy dni później Polska grała z Kazach-
stanem. Niby tegoroczne doświadczenie z eu-
ropejskich pucharów kazało nam się oba-
wiać, ale to jednak reprezentacja. Wygrana 
z Kazachami to formalność, obowiązek, coś 
zwyczajnego. Bo może i nie ma już słabych 
drużyn, jak mówią usprawiedliwiający po-
rażki trenerzy, ale na pewno są słabsze i moc-
niejsze. I tego trzeba się trzymać. Wygrane ze 
słabszymi powinny cieszyć, ale nie doprowa-
dzać do ekstazy (czyli kibicowskiego śpiewa-
nia hymnu na trybunach bądź tworzenia pro-
gramów specjalnych w TV).

O rozsądek proszę. 
P.S. Na koniec jeszcze spostrzeżenie. Pił-

karze mają jednak w naszym kraju pod górkę. 
Mniej im wolno. Wystarczy jedna przegrana i… 
Siatkarzom, na przykład, więcej się wybacza. 

ENGLISH

FOOTBALL FANS’ MERCY – UPS AND 
DOWNS

Football fans cheering and applauding, singing and 
chanting in the stands and in the streets – ‘Poland 
is the best!’, ‘We are impregnable!’ All that after 
a match Poland vs Kazakhstan, won 3:0. Once again: 
POLAND vs KAZAKHSTAN!

A couple days earlier, the national team heard 
words generally regarded as offensive and – 
as usual – they were insulted, scoffed, and 
reproached for laziness. On top of that, peo-
ple expressed outrage at their high salaries. 
These are no longer mood swings of football 
fans, but rather an inability to judge the situ-
ation reasonably. And this doesn’t only con-
cern fans at the stadium, but also those watch-
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WOJCIECH 
ZAWIOŁA
 
Dziennikarz Canal Plus Sport i prezenter 
wiadomości w TVN i TVN24. Zbzikowany na 
punkcie sportu, oszalały na punkcie muzyki. 
Wielbiciel twórczości z duszą.
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„POLSKAAAAA, BIAŁO-CZERWONI, POLSKAAAA, BIAŁO-CZERWONI! ” ALBO „BIAŁO-CZERWONE, TO BARWY 
NIEZWYCIĘŻONE!”. I JESZCZE „POLSKA TO JEST POTĘGA, POLSKA NAJLEPSZA JEST…”. A TO WSZYSTKO 
PO MECZU Z KAZACHSTANEM, WYGRANYM 3:0. POWTÓRZĘ: Z KAZACHSTANEM!

ing the game in – supposedly – less stressful 
conditions, on TV. Not to mention the media, 
which often go crazy about the perspective of 
boosting viewing or ‘clicking’ figures.

We lose the first match in the first round. 
In a group where no team can hold a candle 
to us. I admit, the match was poor, but it’s 
still the FIRST defeat. How do people react? 
We don’t have a team, we don’t have football 
players, and if we do, they have no amib-
ition. And on top of that, they earn too much. 
Nawałka selected poor football players. And, 
of course, everyone in the country knows 
better and is an expert in football. It would 
be enough to listen to Lewandowski, when he 
said that ‘The fact that we have the 5th posi-
tion in FIFA ranking doesn’t mean that we are 
the fifth best team in the world.’ Unfortunate-
ly, we couldn’t see beyond the end of our nose 
and we underestimated the Danes. A day 
before the match, I told my friends from the 
TVN team during workout: ‘Poles won’t win 
this match.’ I didn’t predict a decisive defeat, 
but the meaning was clear.

Three days later Poland played against 
Kazakhstan. We were a bit worried taking 
into account what we had seen in Europe-
an cups, but still, it was the national team. 
Defeating Kazakhstan was just a formality, 
a duty, something ordinary. Perhaps there are 
no poor teams anymore, as coaches say to ex-
cuse their teams after a defeat, but there are 
the ‘stronger’ and the ‘weaker’ ones for sure. 
And we should stick to it. We should be hap-
py about defeating one of the ‘weaker’ teams, 
but we shouldn’t get ecstatic about it (and 
here I mean singing the national anthem in 
the stands or creating special TV programs).

Please, be reasonable. 
P.S.: I would like to add something. I’ve 

noticed that football players have quite 
a hard life in Poland. They are always in the 
limelight. One defeat is enough to… Volley-
ball players, for example, are spared such 
heavy criticism. 
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TEKST I ZDJĘCIA Anna Nazarowicz

ANNA  
NAZAROWICZ

Słabość do samochodów ma zaszytą 
w głowie, bo serca nie ma – jest turbosprężarka. 
Tata uparcie karmił ją bezcenną wiedzą, sadzał za 
kierownicą samochodu jeszcze zanim wsiadła na 
rower. Dziś pociąga ją wszystko, co ma cztery koła, 
a każdy z samochodów darzy wielkim uczuciem. 
Dostrzeże  piękno w najbardziej niepozornych 
autach, jak również skazę w tych najbardziej 
pożądanych. Z natury plastyk. Instagram to pole, 
na którym daje upust swojej wyobraźni. Główną 
rolę zawsze gra samochód. Autorka bloga „Panie 
wiozą Panów”: www.paniewiozapanow.pl.
 

DAVID BECKHAM JEST PIŁKARZEM. TEORETYCZNIE. W PRAKTYCE 
BOWIEM CZĘŚCIEJ NIŻ NA MURAWIE BYŁ GŁÓWNYM ROZGRYWAJĄCYM 
W ŚWIATOWYCH KAMPANIACH REKLAMOWYCH. BYCIE IKONĄ MĘSKIEGO 
STYLU TO JEDNAK NIEŁATWE ZADANIE. TRZEBA ZMIENIAĆ FRYZURY, RAZ 
MIEĆ ZAROST, A RAZ NIE. A I NOWY TATUAŻ OD CZASU DO CZASU NIE 
ZASZKODZI. JEŻELI SPOJRZEĆ PRZEZ TEN PRYZMAT, TO NOWY FORD FIESTA 
JEST WŁAŚNIE TAKĄ IKONĄ. A FRYZURĘ ZMIENIŁ PO RAZ SIÓDMY.

Na

F O R D  F I E S T A  –  Z M I A N A  F R Y Z U R Y

FORD FIESTA 
        ZMIANA 
FRYZURY

 uwagę z pewnością zasługuje 
fakt, że to nadal najlepiej sprze-
dający się samochód w historii 

Forda. Zresztą liczby mówią same za siebie: 
w przeciągu 40 lat obecności na rynku wypro-
dukowano ponad 16 milionów tych samocho-
dów. Taki wynik nie jest dziełem przypadku. 
W końcu konkurencja jest spora i, co gorsza, 
nie śpi. Aby zatem stanąć na piedestale, trzeba 
pracować w pocie czoła. Wydaje się jednak, że 
marka Ford ma to we krwi. Świadczyć o tym 
mogą słowa Henry'ego Forda wypowiedzia-
ne podczas jednego z wywiadów: „Historia 
to bzdura. To tradycja. Nie chcemy tradycji. 

Chcemy żyć w czasie dzisiejszym”. I zajmując 
miejsce za kierownicą najnowszej, siódmej ge-
neracji Fiesty, trzeba przyznać, że Henry Ford 
nie mówił tego jedynie na pokaz.

Bezpowrotnie minęły już lata, kiedy te naj-
mniejsze samochody w ofercie producentów 
były traktowane iście po macoszemu. Coraz 
częściej przeszczepia się do nich rozwiązania 
z większych i znacznie droższych braci. A to 
skutecznie rozprawiło się z uprzedzeniem, że 
„mały” oznacza „nudny”. Już na etapie koloru 
lakieru można zauważyć, że nudę przepędzo-
no, i to skutecznie. Nowy Ford Fiesta posiada 
w swojej palecie aż 12 bardzo pozytywnych 
odcieni. Testowany egzemplarz został odzia-
ny w barwę Chrome Copper oraz wyposażony 
w ogromny, rozsuwany dach panoramiczny. 
Są powody do radości, bowiem w modelu Fie-
sta jest on dostępny po raz pierwszy. Po zaję-
ciu miejsca za kierownicą nie ma się złudzeń: 
to bardzo udana metamorfoza. Kabina pa-
sażerska została dopracowana wręcz do per-
fekcji. Tu miejsce na monety, tam haczyki do 
powieszenia kurtki. Czego by nie wymyślić, 
wszystko jest. Nawet 2 gniazdka USB. Obsługa 
wszelkich funkcji jest bardzo intuicyjna, cho-
ciaż największe owacje należą się za 8-calowy 
ekran dotykowy z  systemem SYNC3, który 
można spotkać w znacznie większych i droż-
szych modelach marki Ford. Cieszy również 
obecność sprzętu audio młodszej siostry mar-
ki Bang & Olufsen, czyli B&O Play. Dźwięk 
jest czysty i perfekcyjny. Do tego stopnia, że 
możesz odnieść wrażenie, jakby Bryan Adams 
śpiewał, siedząc Ci na kolanach. Testowany 
egzemplarz został wyposażony w benzyno-



wy, turbodoładowany silnik o pojemności 1.0 
i mocy 125 KM. Całość współpracowała z ma-
nualną, 6-biegową skrzynią. Gdyby nie pod-
świetlenie zegarów, to można by pomyśleć, 
że po przekręceniu kluczyka nie zadziało się 
absolutnie nic. A to przez bardzo cichą pracę 
silnika. Subtelny pomruk możemy usłyszeć 
dopiero po ruszeniu z miejsca. Po całym dniu 
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spędzonym za kierownicą trzeba przyznać, 
że fotele są bardzo wygodne, a zawieszenie, 
jak we wszystkich modelach Forda, to danie 
popisowe. Samochód wręcz wybitnie radzi 
sobie z wybieraniem wszelkich nierówności. 
Odczuwalna jest również jeszcze lepsza przy-
czepność na zakrętach. Możesz w tym samo-
chodzie spędzić jedynie kwadrans i odnieść 

wrażenie, jakbyś jeździł nim przez całe swoje 
życie. Tu po prostu chce się być. Niezależnie 
od tego, czy jesteś filigranową blondynką, czy 
rosłym twardzielem. Miejsca jest tu bowiem 
pod dostatkiem, nie tylko na przednich fote-
lach. Aby się o tym przekonać, na tylnej kana-
pie zasiadł niemały mężczyzna (183 cm wzro-
stu). Co więcej, został tam przez kolejne 80 
kilometrów. Reklamacji nie było. Nowy Ford 
Fiesta to obecnie najbardziej zaawansowany 
technologicznie miejski samochód, który 
wchodzi na rynek. Najlepszym tego dowodem 
niech będzie nagroda Euro NCAP Advanced 
przyznana za innowacje technologiczne chro-
niące pasażerów i pojazd przed kolizją. Tych 
w tym samochodzie nie pożałowano również 
technologii wspierających kierowcę, bowiem 
jest ich aż 15 – m.in. Adaptive Cruise Control, 
system informowania o martwym polu, regu-
lowany ogranicznik prędkości, kontrola odle-
głości, utrzymywanie pasa ruchu, ostrzeże-
nie przed kolizją. To również pierwszy model 
Forda wyposażony w system wykrywania pie-
szych, który minimalizuje ryzyko potrącenia 
nocą. Co więcej, system nowej Fiesty został 
wyposażony w  funkcję wzywania pomocy 
(Emergency Assistance). Uruchamia się, gdy 
dojdzie już do wypadku lub kolizji, w efekcie 
której odpalone zostały poduszki powietrzne 
lub odcięło pompę paliwa. Wisienką na tym 
torcie jest 5 gwiazdek uzyskanych w testach 
zderzeniowych.  Cóż, nowa Fiesta strzeli nie-
jednego gola swojej konkurencji. Zwłaszcza, 
że jej ceny startują od 44 900 zł. 
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Another great feature is an audio system from B&O Play, 
rooted in Bang & Olufsen. The sound is clear and perfect 
– you’ll feel as if Bryan Adams was sitting on your lap and 
singing. The test vehicle has a 1.0-litre turbocharged pet-
rol engine offered in 125 hp and a six-speed manual gear-
box. But for the illuminated gauges, you would think that 
nothing happened when you turned the key. The engine 
is very quiet, and only after the vehicle moves, you’ll hear 
its subtle murmur. After a day behind the wheel, I admit 
that the seats are very comfortable, whereas the suspen-
sion, like in all Ford models, is a masterstroke. The new 
Fiesta perfectly handles every uneven road surface. Turn 
into a corner and you’ll notice improved track adhesion 
of the model. Even if you spend only a quarter driving the 
vehicle, you’ll feel as if you’d been driving it all your life. 
Whether you are a petite blonde or a tough guy, you’ll feel 
good and comfortable inside. There’s much room in the 
car, not only in the front seats. To prove the point, a tall 
guy (183 cm) sat in the back. What’s more, he stayed there 
for 80 kilometres and he didn’t complain. The new Ford 
Fiesta is currently the most technologically advanced 
urban vehicle launched onto the market. It has been 
granted a Euro NCAP Advanced award for technologi-
cal innovations protecting passengers and the vehicle in 
the event of an accident. The car also features other tech-
nological enhancements improving your driving experi-
ence – as many as 15, including Adaptive Cruise Control, 
Blind Spot Information System, Speed Control, Distance 
Control, Lane-Keeping System, and Pre-Collision Assis-
tance. This is the first Ford model featuring a Pedestrian 
Detection system, which minimises the risk of accidents 
at night. What’s more, it’s also fitted with an Emergency 
Assistance feature, used following a vehicle crash or acci-
dent resulting in airbag deployment or fuel pump shut off. 
The vehicle has scored 5-star rating in crash tests. Well, it 
will be a tough nut to crack for its competitors, especially 
that its price is from PLN 44 900. 
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FORD FIESTA – A NEW HAIRCUT

David Beckham is a football player. In theory. In practice, 
however, he has appeared in global advertising campaigns more 
often than on the pitch. Being a male style icon is not an easy 
task. You have to change haircuts, have a beard or not. Getting 
a new tattoo from time to time is a good idea, too. If you look at 
it this way, new Ford Fiesta is such an icon. And it has changed 
its haircut for the seventh time.

It should be noted that it’s still the best-selling vehicle in 
Ford’s history. The figures speak for themselves: within 
40 years of Ford’s presence on the market, over 16 million 
of these cars have been produced. It’s not a coincidence. 
Competition is intense and serious after all, and in order 
to succeed, you need to work really hard. But it seems that 
it’s in Ford’s blood. In one of interviews, Henry Ford said, 
‘History is more or less bunk. It’s tradition. We don’t want 
tradition. We want to live in the present.’ When you climb 
aboard the latest, seventh generation Fiesta, you’ll admit 
that Henry Ford meant what he said.

The time when small vehicles were neglected by their 
producers is long gone. More and more often, they fea-
ture solutions used in their larger and more expensive 
relatives, which shows that ‘small’ no longer means ‘bor-
ing’. Suffice to glance at its colour to realise that, as the 
new Ford Fiesta is available in 12 really positive colours. 
The test vehicle is available in Chrome Copper and it’s 
fitted with a large, opening panoramic sunroof, which is 
a brand new feature in Fiesta. When you take a seat in-
side and have a look around, you’ll see that the interior 
has been refined in the smallest details, including a coin 
holder and coat hooks. Everything is there, even two 
USB ports. The vehicle is very intuitive, but the best part 
is a SYNC3 8-inch touchscreen, which is normally avail-
able in much larger and more expensive Ford models. 



WIELKI 
  SZLEM

 żeglarstwie, podobnie jak w golfie i w teni-
sie, również istnieje Wielki Szlem. Składa się 
z czterech wyjątkowych regat: Fastnet Race, 

Middle Sea Race, Sydney Hobart i Newport Bermuda. 
Długość każdego wyścigu mierzy mniej więcej 600 mil 
morskich. Żeglując na kolejnych olimpiadach, nie mia-
łem czasu nawet pomyśleć o takim starcie. Teraz nie my-
ślę o niczym innym, jak o zaliczeniu całego żeglarskiego 
Wielkiego Szlema! 

Rozpocząłem od wyścigu Fastnet. Na starcie stanę-
ło ponad 400 jachtów – byłoby więcej, gdyby nie limit 
wprowadzony przez organizatora. Lista zgłoszeń do te-
gorocznej edycji tych słynnych regat wypełniła się w nie-
całe 5 minut, taką popularnością i zainteresowaniem 
cieszy się ten wyścig!

Yacht Club Sopot wynajął bardzo szybki jacht i zebrał 
załogę. Stanąłem na jej czele. Przed startem zaplanowali-
śmy dwa dni treningów – bardzo cenne dla załogi, która 
spotkała się po raz pierwszy.

Startu do Fastnet Race nie da się porównać do niczego 
innego. Żeglowałem w Sydney, w Nowym Jorku, na Sar-
dynii i w Sopocie. To, czego doświadczyłem i zobaczy-
łem w niedzielne popołudnie, było fantastyczne! Setki 
jachtów, wśród nich te największe i najszybsze, ściśnięte 
w cieśninie Solent pomiędzy Cowes a Southamton. 
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KUSZNIEREWICZ

Marzyciel i człowiek czynu – w końcu 
jedno z drugim się wiąże. Przeprowadził się 
z Warszawy do Trójmiasta. Tutaj odnalazł 
się jako biznesmen, inwestor i społecznik, 
prowadzi również szkolenia oraz wykłady. 
Zawsze ma wysoko zawieszoną poprzeczkę. 
Podobno – pomimo choroby morskiej – 
szykuje się do rejsu dookoła świata.

600 mil przepłynęliśmy w trzy doby. Ciekawe było że-
glowanie nocą. Dla mnie było to coś nowego, jak się oka-
zało – nic trudnego. Strzałem w dziesiątkę był odpowied-
ni podział wacht oraz cztery godzinne zmiany w dzień 
i trzygodzinne w nocy. Ja byłem obecny przy wszystkich 
manewrach, służyłem też pomocą przy jak najlepszym 
trymie. Najwięcej czasu spędziłem jednak przy kole ste-
rowym i stole nawigacyjnym. 

Taktycznie rozegraliśmy wyścig bardzo dobrze. 22. 
miejsce na mecie na 400 jachtów to niewątpliwie nasz 
wielki sukces! Nie spodziewałem się aż tak dobrej pozycji. 
Przed nami były tylko dużo szybsze jednostki z zawodow-
cami na pokładzie.

To, co robimy wspólnie z Yacht Club Sopot, jest wspa-
niałą przygodą, olbrzymią przyjemnością, ale też częścią 
dużo większego planu. Mamy bardzo ambitny pomysł. 
Sam jestem ciekaw, co z tego wyniknie. Mam nadzieję, że 
coś dobrego. Dobrego dla polskiego żeglarstwa! 

ENGLISH 

GRAND SLAM

In sailing, like in golf and tennis, there is also the 
Grand Slam. It includes four special regattas: Fast-
net Race, Middle Sea Race, Sydney Hobart and New-
port Bermuda. Every race covers about 600 nautical 
miles. In the past, I focused on the Olympic Games 
and I didn’t even have time to think about participat-
ing in such a  competition. Now I  can’t think about 
anything else but the sailing Grand Slam!

I began with the Fastnet race. There were over 400 
yachts at the start – there would have been more but 
for the limit set by the organiser. This regatta is so 
popular that the list of participants in this year’s edi-
tion was complete within less than five minutes.

Yacht Club Sopot hired a really fast yacht and got 
the crew. I took the lead. Prior to the start, we planned 
two days of training – it was really valuable for a crew 
that met for the first time.

Nothing compares to the Fastnet Race. I sailed in 
Sydney, New York, Sardinia and in Sopot. What I saw 
and experienced in that Sunday afternoon was fantas-
tic. Hundreds of yachts, including the largest and the 
fastest ones, crammed in the Solent strait between 
Cowes and Southampton.

We covered 600 miles in three days. Sailing at 
night was an exciting experience. It was brand new to 
me, but it turned out to be quite easy. We had a great 
idea to set up a watch schedule, arranging four-hour 
shifts during the day and three-hour shifts at night. 
I was present during all manoeuvres, I also helped 
with trimming. But most of the time, I was behind the 
steering wheel or at the navigation table.

Our strategy for the race was really good. Our 
22nd position in 400 yachts was a great success! It was 
more than I’d expected. We were outraced only by 
much faster units with professional crews.

What we did with Yacht Club Sopot was a fantastic 
adventure, a great pleasure, but also a part of a great-
er plan. We have an ambitious idea. I can’t wait to see 
what will become of it. I hope it’ll be something good. 
Good for Polish sailing! 
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K RYZ YS W IEKU ŚR EDN IEGO

le żona ma w  dupie mój sentyment 
i kazała mi kupić taki trymer do nosa. 
Śmieszne urządzenie, bardzo podobne 

do wibratora. Można się tragicznie pomylić.
Dziwne, ale jedyną widoczną oznaką sta-

rzenia się u mnie jest to, że coraz więcej włosów 
pojawia się na brwiach, w uszach, w nosie, na 
plecach. Na głowie wyliniała nutria, od czoła 
w dół - yeti! Tak, jakby włosy na głowie zacho-
wywały się jak uchodźcy i uciekały w niższe 
rejony, jakby czuły, że tam na górze na starość 
może nie być za wesoło.

Zwierzęta wyczuwają tsunami, może włosy 
na głowie wyczuwają Alzheimera?

Przeczytałem, że przed Alzheimerem chro-
ni codzienny trening mózgu. Chodzi o pobu-
dzenie umysłu i wyrwanie go z rutyny. I po-
dobno takim sposobem jest branie prysznica 
z zamkniętymi oczami! Kiedy się mydlisz nic 
nie widząc, inne połączenia nerwowe zaczyna-

1 0 2 – 1 0 3 F E L I E T O N  /  C O L U M N

NIEDAWNO SKOŃCZYŁEM 44 LATA. FIZYCZNIE NIE CZUJĘ SIĘ STARO. MAM CORAZ MNIEJ WŁOSÓW NA 
GŁOWIE, TO FAKT. ALE ZA TO DLA RÓWNOWAGI MAM CORAZ WIĘCEJ WŁOSÓW W NOSIE. ŻONA MÓWI NA NIE 
„MORSY”. PAMIĘTAM, JAK W DZIECIŃSTWIE PODZIWIAŁEM WIELKIE MORSY W NOSIE U MOJEGO DZIADKA, 
TAKIE KRZACZORY. WIDOCZNIE U MNIE TO RODZINNE. POWINNIŚMY MIEĆ TO W HERBIE!

RAFAŁ 
RUTKOWSKI
 
Aktor, dyrektor artystyczny „Teatru Montownia”. 
Specjalista od kultowych one-man show i stand-
up Komedy. Zawsze uważał że jego fach jest 
niepoważny, dlatego z wielkim szacunkiem odnosi 
się do grabarzy i tych, którzy pilnujących gablot 
w muzeach. Sam uchodzi raczej za lekkoducha, 
o czym dobitnie przypominają mu wizyty w urzędzie 
skarbowym. Słowem pisanym para się rzadko, ale za 
to długodystansowo. 

A ją się uaktywniać i pobudzają mózg do wysiłku. 
I powiem wam, że to działa. Pół dnia chodziłem 
pobudzony, jak pomyliłem krany i poparzyłem 
jaja wrzątkiem.

Ale Alzheimera się nie boję. To już nie 
będzie mój problem, tylko moich dzieci, 
jak pewnego dnia zacznę się rozbierać przed 
młodą sprzedawczynią w Biedronce. Ja będę 
szczęśliwy.

Odczuwam niepokój z innego powodu. 
Słyszało się, że po 40-ce wielu facetów ma 
kryzys wieku średniego. Znacie te historie: 
facet kończy cztery dychy, normalnie cho-
dził do roboty, do kościoła, kosił trawnik , 
oglądał „Ranczo”… i nagle rzuca żonę i dzie-
ci, kupuje harleya, bierze młodą sekretarkę, 
1000 prezerwatyw, szampana, namiot i wy-
jeżdża do Toskanii… I na pierwszym skrzy-
żowaniu w Grójcu myśli: trochę bez sensu, 
przecież jest styczeń!

ZDJĘCIE Monika Szałek
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No więc przez moment miałem lęki, że 
mi też odwali. Zastanawiałem się tylko, 
w jaki sposób. 

Generalnie faceci w kryzysie albo wracają 
do czasów młodości, albo realizują niespełnio-
ne marzenia. Albo chcą całkowicie zmienić 
swoje życie, bo czują że zaraz umrą, a jeszcze 
nikt nigdy nie zrobił im laski w kinie, bo żona 
jest katoliczką, którą poznał jeszcze w liceum, 
i z seksem skończyli zaraz po maturze.

Harley mi nie grozi, bo nie lubię dużych mo-
torów. Ewentualnie skuter, ale wyglądałbym na 
nim jak rencista rozwożący pizzę. 

Z tymi kochankami to też raczej nie dla 
mnie. Mieć żonę i pannę na boku to logistyczne 
wyzwanie i stres! Zacieranie śladów, kombino-
wanie, dwie karty sim, fałszywe konto na fejsie, 
ircha do ścierania  śladów szminki z koszuli.

Podwójnego życia bym nie ogarnął. Ja już 
się gubię, jak mam zamówić dla żony podwójne 
latte na mleku sojowym.

Poza tym, nie chciałbym być znowu nie-
zależnym singlem. Mam paru kumpli, koło 
50-tki, którzy uciekli z chaty, wynajęli kawa-
lerki, śpią w śpiworach na materacu, słuchają 
Led Zeppelin i zamawiają kubełki z KFC. Po 
40-tce to raczej słaba opcja. Zresztą ja to już 
przerabiałem. W wieku 28 lat rzuciła mnie 
dziewczyna. Chciałem być niezależny, uwa-
żałem, że kobiety to suki, więc codziennie ok. 
23:00 wracałem po spektaklu do wynajętej 
kawalerki i z browarem w ręku onanizowałem 
się do „Enjoy the Silence” Depeche Mode. 
„All I ever wanted, all I ever needed , is here in 
my arms”. Powiem wam, że na dłuższą metę 
ta metoda się nie sprawdziła…

Ważne są w życiu priorytety. Jeżeli żyjesz 
w zgodzie ze sobą, to jest mniejsza szansa, że 
na starość będziesz zrzędzącym frustratem. 
Kiedyś jeden góral pracujący przy wyciągu 
powiedział mi, że najważniejsze w życiu są 
trzy rzeczy: narty, kobiety i piwo. A jak spyta-
łem, gdyby miał wybrać tę jedną najważniej-
szą, to odpowiedział: piwo. I trzymał się tego 
konsekwentnie. Obsługiwał wyciąg i już o 7 
rano wypijał trzeci browar. I nigdy nie miał 
żadnego kryzysu.

Był szczęśliwy! 

K R Y Z Y S  W I E K U  Ś R E D N I E G O .

ENGLISH

MIDLIFE CRISIS

Recently, I’ve turned forty-four. I don’t feel old phys-
ically. I have less and less hair, that’s a fact. But since 
nature strives for balance, I have more and more tufts 
of hair in my nose. My wife calls them “walruses.” In 
my childhood, I admired great walruses in my grand-
father’s nose, they were genuine bushes! It seems the 
tendency for nose hair runs in my family. We should 
include it in our coat of arms!

But my wife doesn’t give a damn about my sen-
timent, and ordered me to buy a nose hair clip-
per. It’s a funny contraption, similar to a vibra-
tor. You can easily make a tragic mistake.

Strangely enough, in my case, the only 
sign of ageing is the increasing amount of hair 
in my ears, nose, on my eyebrows and even 
my back. My head in its upper part resembles 
a mangy coypu, whereas from the forehead 
down – the Abominable Snowman! It’s almost 
as if the tufts of my hair were refugees fleeing 
down to lower regions, driven by the premoni-
tion that the higher parts of my head may not 
be a paradise in my geezerhood.

Animals can sense tsunami, so perhaps 
hair on the head can sense Alzheimer’s? 

I’ve once read that what may protect you 
from Alzheimer’s is providing your brain with 
daily training. It consists in giving your brain 
stimuli and jolting it out of routine. And it is 
said that one of methods to achieve this end 
is showering with your eyes closed! When you 
wash yourself not seeing a thing, other synaps-
es activate and force your brain to make some 
effort. And believe me – it works like magic. 
I was indeed greatly agitated for half a day af-
ter I had mixed up the taps and scalded my 
balls with boiling water.

But I’m not afraid of Alzheimer’s. It will be 
not me but my children who’ll have to worry if 
one day I start to undress in front of a young 
saleslady at Tesco. I don’t know about them, 
but I will be happy.

I feel anxious for another reason. It is said 
that many men after forty go through midlife 
crisis. You all know those stories – a man duly 

goes work and church, mows the lawn, watch-
es TV… and suddenly he turns forty, leaves 
his wife and kids, buys a Harley, elopes with 
a young secretary, takes gazillions of condoms, 
a bottle of champagne and a tent, and sets out 
to Tuscany… But at the first crossing in some 
village several kilometres away from his home-
town he thinks, “huh, isn’t it a little bit point-
less? It’s January!”

So for a short while I feared I would go gaga 
like that too. My only concern was HOW it 
would happen.

In general, dudes going through midlife cri-
sis either go back to the times of their youth or 
try to realize their unfulfilled dreams. Or they 
want to change their lives completely, because 
they feel they have one foot in the grave, and 
they have never gotten a blowjob at the cinema, 
because their wife is a Catholic they met in high 
school, and they stopped having sex right after 
their high school finals.

A Harley doesn’t pose any threat to me ei-
ther, because I don’t care for huge motorbikes. 
A scooter, maybe, but it would make me look 
like a pensioner delivering pizza.

This whole infidelity thing is not for me ei-
ther. Having both a wife and a lover is a logistic 
challenge and great stress! Covering up traces, 
being at your wits’ end, having two SIM cards, 
creating a false account on Facebook, carrying 
chamois leather for removing marks of lipstick 
from your shirt… I couldn’t possibly manage to 
live a double life. I feel lost when I have to order 
a double latte with soy milk for my wife.

Besides, I wouldn’t even want to go back to be-
ing an independent single. I have several friends 
around fifty who have run away from home and 
rented a bachelor flat, and now sleep in a sleep-
ing bag on a mattress, listen to Led Zeppelin 
and order buckets from KFC. When you’re after 
forty, it’s not exactly the best option. When I was 
28, I got dumped by my girlfriend. So I decided 
to be independent, I thought women were bitch-
es, and every day around 11 pm I would come 
back after a performance to my rented flat with 
a can of beer in my hand and start to masturbate 
to “Enjoy the Silence” by Depeche Mode – “All 
I ever wanted, all I ever needed, is here in my 
arms.” Let me tell you one thing – this method 
doesn’t pass muster in the long run.

You need to have priorities in life. If you 
live in harmony with yourself, there’s less 
chance that you’ll become a grumbling frus-
trated geezer. A highlander managing a ski 
lift once told me that there were three crucial 
things in life – skis, women and beer. And 
when I asked him to choose the most import-
ant one, he said beer. And he followed this 
rule consistently. He operated the lift and at 7 
am he was already after three bottles of beer. 
And he had never had any crisis.

He was happy! 

WA Ż N E  SĄ  W   Ż YC I U 
PR IORY T E T Y.  J E Ż E L I  Ż YJ E S Z 
W   Z G ODZ I E  Z E  S OBĄ ,  T O 
J E S T  M N I E J S Z A  S Z A N SA , 
Ż E  N A  S TA RO Ś Ć  B Ę DZ I E S Z 
Z R Z Ę DZ ĄC Y M  F RU S T R AT E M.
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ZDJĘCIA Hanna Jakóbczyk

LATO NAS NIE ROZPIESZCZAŁO I, CO NAJGORSZE, JESIEŃ WKRACZA 
WIELKIMI KROKAMI Z PLUCHĄ NA SZTANDARACH. TO NIEZBYT 
DOBRY CZAS DLA NASZYCH ORGANIZMÓW. DLATEGO WARTO 
ZADBAĆ O ZDROWIE I KORZYSTAĆ Z DOBRODZIEJSTW NATURY.
TEKST Kamil Sadkowski

P O R A  N A  P O R A



There is an ingredient which is a symbol of 
autumn, and I can’t imagine any culinary 
variations without it. Its simple shape and 
health benefits guarantee culinary success. 
The more so that it can be both mildly spicy 
and delicately sweet. It changes its taste de-
pending on the preparation method and it’s 
brilliant in its simplicity. You can use both the 
white and the green parts.

It’s recommended for anaemia and it con-
tains more iron than dark red beets. It’s the 
well-known leek.

K U C H N I A  /  C U I S I N E1 0 6 – 1 0 7

est taki składnik, który jest symbolem 
jesieni i ciężko mi sobie wyobrazić wa-
riacje kulinarne bez jego obecności 

w kuchni. Prosty kształt i zdrowotne zastoso-
wanie to gwarant każdego sukcesu kulinar-
nego. Tym bardziej, że może być I delikatnie 
ostry w smaku, i bajecznie słodki. Zmienia 
swoje właściwości smakowe podczas obrób-
ki termicznej i jest genialny w swej prostocie. 
Zajadać się można elementami białymi, jak 
również zielonymi.

Z właściwości zdrowotnych warto wspo-
mnieć, że wskazany jest w anemii i ma więcej 
żelaza niż rasowo bordowe buraki. To znany 
wszystkim por.

Tak więc spieszę z pomysłem na talerz 
pożywnej zupy, który bez dwóch zdań może 
odmienić Wasze postrzeganie tego niepozor-
nego warzywa.

Składników potrzeba niewiele, będzie to 
gęsta zupa. Dwa solidne pory, marchew, dwa 
jabłka i dwa duże ziemniaki. Przyzwoity wy-
war drobiowy, dwie łyżki masła, opcjonalnie 
sok jabłkowy, szczypta gałki muszkatołowej 
i orzechy pinii.

Pora kroimy na kawałki i smażymy na 
maśle. Mieszamy, aż delikatnie puści soki 
i zrobi się miękki. Dodajemy startą na du-
żych oczkach marchew, jabłko i ziemniaki. 
Smażymy wszystko razem i dodajemy stop-
niowo bulion. Pamiętajmy, że ma to być zupa 
krem. Lepiej dolać bulionu czy soku jabłko-
wego, niż zastanawiać się, jak ratować zupę, 
która przypomina konsystencją rosół. Do-
dajemy gałkę muszkatołową, miksujemy do 
uzyskania jednolitej konsystencji i doprawia-
my solą i pieprzem do smaku. Orzeszki pra-
żymy na rozgrzanej patelni, aż się zrumienią. 
Zupę podajemy z orzeszkami.

Prosta i pożywna zupa, która zadba o Wa-
sze zdrowie, a  jednocześnie wniesie nowe 
smaki do każdej kuchni.

J

KAMIL 
SADKOWSKI
 
Znawca i poszukiwacz smaków. 
Przeszedł przez wszystkie szczeble w branży 
gastronomicznej. Współautor książki 
„Gastrobanda. Wszystko co powinieneś 
wiedzieć, zanim wyjdziesz coś zjeść”.

Zabierajcie się zatem to kombinowania 
w kuchni, nie jest to żadna filozofia. Chęci 
wystarczą, gdy ma się w ręku pora. 

ENGLISH

IN SEASON: LEEKS

We can all agree that this wasn't the best summer of 
all-time, and to make matters worse, autumn is right 
around the corner, bringing foul weather and cold. 
It’s a rather hard time for your body. That’s why you 
should pamper yourself and benefit from the nature.

TA K  W I Ę C  S PI E S Z Ę  Z   P OM YS Ł E M 
N A  TA L E R Z  P OŻ Y W N E J  Z U P Y, 
KT ÓRY  B E Z  DWÓ C H  Z DA Ń 
MOŻ E  ODM I E N IĆ  WA S Z E 
P O S T R Z E G A N I E  T E G O 
N I E P OZ OR N E G O  WA R Z Y WA .
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P O R A  N A  P O R A

...  N I E  J E S T  T O 
Ż A D N A  F I L O Z O F I A . 
C H Ę C I  W Y S TA RC Z Ą , 
G DY  M A  S I Ę 
W   R Ę K U  P O R A .

Check out a recipe for nutritious soup, which may 
change your perception of this inconspicuous vegetable.

You won’t need many ingredients; the soup will be 
dense. Two firm leeks, a carrot, two apples and two large 
potatoes. Chicken broth, two tablespoons of butter, op-
tional apple juice, a pinch of nutmeg and pine nuts.

Cut leek and fry it in butter. Stir until tender. Add loose-
ly grated carrot, apples and potatoes. Fry all the ingredi-
ents and gradually add broth. Remember that it is to be 
a cream of soup. It’s better to add broth or apple juice than 
to wonder what to do if your soup’s consistency is more of 

chicken soup. Add nutmeg, blend until smooth, and add 
some salt and pepper. Heat a frying pan first, then toast 
nuts until brown. Serve the soup with the nuts.

This simple and nutritious soup will bring you health 
benefits as well as delicious new flavours to your cu-
linary world.

Go and check it out yourself, it’s not rocket science. 
Willingness is the key to success. 



tego czasu w lokalu codziennie 
dostępne jest wyjątkowe Okto-
berfest menu, z typowo bawar-

skimi akcentami: golonką pieczoną w piwie 
z  kapustą modrą i  knedlami bułczanymi, 
smażoną białą kiełbasą z preclem, bawarskim 
pasztetem wątrobianym Leberkäse oraz pie-
czonym kurczakiem z  sałatką kartoflaną. 
Największa gratka dla miłośników złocistego 
trunku to niewątpliwie Oktoberfestbier – spe-
cjalnie na tę okazję uwarzone piwo na słodzie 
monachijskim, na życzenie podawane rów-
nież kuflach o pojemności 1 litra!

Dla użytkowników aplikacji Instagram 
browar PG4 przygotował konkurs, w którym 
przewidziano wyróżnienia w formie medali. 
Medal złoty to kolacja dla dwóch osób o warto-
ści 200 złotych, srebrny to deska degustacyjna 
rzemieślniczych piw PG4, brązowy zaś wiąże 
się z nagrodą rzeczową w postaci oryginalne-
go litrowego kufla PG4. Nagrodą specjalną jest 
możliwość uwarzenia własnego piwa z piwo-
warem, Johannesem Herbergiem i wspólna 
degustacja trunku po ok. 4 tygodniach. Aby 
wziąć udział, należy opublikować na swoim 
profilu dowolne zdjęcie z Oktoberfest w PG4 
z hasztagiem #piwotoludzie w opisie. Po na-

Do

1 0 8 – 1 0 9

POCZĄTEK JESIENI WCALE NIE MUSI OZNACZAĆ ŻALU I TĘSKNOTY ZA 
WAKACJAMI. DLA MIŁOŚNIKÓW PIWA JEST TO CZAS OKTOBERFESTU, 
A ZATEM NAJPIĘKNIEJSZY OKRES W ROKU. W GDAŃSKIM BROWARZE 
PG4 HUCZNE OBCHODY ZAPOCZĄTKOWANEGO W BAWARII WIELKIEGO 
ŚWIĘTA BROWARNIKÓW POTRWAJĄ DO 22 PAŹDZIERNIKA.

M I E J S C A  /  P L A C E S

PAŹDZIERNIKOWE ŚWIĘTO 
PIWA W BROWARZE PG4 !

grody sięgną autorzy zdjęć z największą licz-
bą polubień, a  rozstrzygnięcie rywalizacji 
nastąpi na koniec imprezy, czyli 22 paździer-
nika. Tego samego dnia wylosowani zostaną 
zwycięzcy quizu piwowara. Formularz z py-
taniami dotyczącymi piwowarstwa i tradycji 
Oktoberfestu można zdobyć w lokalu PG4. Po 
wpisaniu prawidłowych odpowiedzi należy 
wrzucić kartkę do wystawionej w restaura-
cji konkursowej kuli.

Dodajmy, że w weekendy Oktoberfestu 
2017 w PG4 iście bawarski klimat zapewnią 
warsztaty kuchni bawarskiej i występy z mu-
zyką na żywo. Szczegółowy kalendarz wszyst-
kich atrakcji imprezy można znaleźć na stro-
nie www.pg4.pl, a także na facebookowym 
profilu Browar PG4. 

ENGLISH 

OCTOBER BEER FESTIVAL IN PG4 
BREWERY!

The beginning of autumn doesn’t have to mean 
regret or nostalgia for the summer. For beer lovers, 
it’s the period of Oktoberfest, so the best time in the 
year. PG4 brewery in Gdańsk is going to celebrate the 
Bavarian festival until 22 October.

For the occasion, the brewery offers a spe-
cial Oktoberfest menu, including typical 
Bavarian dishes: beer-braised pork knuckles 
with red cabbage and dumplings, fried white 
sausage with pretzels, Bavarian Leberkäse 
liver pâté, and roasted chicked with po-
tato salad. But the highlight is definitely 
Oktoberfestbier – special beer brewed us-
ing Munich malt, at request served in one-li-
tre beer steins!

PG4 brewery has announced a competi-
tion for Instagram users. Prizes are grant-
ed in the form of medals – a gold medal is 
a dinner of PLN 200 for two persons; a silver 
medal is a tasting board of PG4 craft beers; 
and a bronze medal is an original one-litre 
PG4 beer stein. There is also a special prize, 
which covers a possibility of brewing your 
own beer with a brewer, Johannes Herberg, 
and tasting the beverage together after 
about four weeks. To participate in the com-
petition, post any picture from Oktoberfest 
in PG4 on your Instagram profile, with 
a hashtag #piwotoludzie in its description. 
The authors of most-liked pictures win the 
competition, and the results will be an-
nounced at the end of the festival, that is on 
22 October. On the same day, the winners 
of the brewer quiz will be chosen by lot. 
A form with questions about brewing and 
Oktoberfest tradition is available in PG4. 
Completed forms should be cast to a special 
bowl in the restaurant.

At the weekends of Oktoberfest 2017, 
true Bavarian atmosphere will also be cre-
ated by Bavarian cuisine workshops and live 
music performances. A detailed events cal-
endar is available at www.pg4.pl and on the 
brewery’s facebook profile – Browar PG4. 
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ZDJĘCIA A. KwiatkowskaTEKST Paweł Durkiewicz

BROWAR PG4
Podwale Grodzkie 4, 80-895 Gdańsk
tel: +48 668 215 608
www.pg4.pl
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ierwsza z  nich, wykształcona, zamożna, po-
wściągliwa z tytułu wieku, niestety samotna...
Odwiedzałem ją wielokrotnie, niejeden raz ra-

czyła mnie smakołykami, przesiadywałem u niej jak 
u dobrej cioci, głaszcząc poręcz fotela wyściełaną wy-
twornym pluszem, i zzuwałem letnie buty, niewidocz-
nie pod stołem, wystawiając tęskniące stopy w kie-
runku słońca, które wpadało do salonu przez wielkie 
otwarte okno. 

Z drugą widziałem się tylko raz. Miała naprędce 
związane kolorowym sznurkiem włosy, były jeszcze 
wilgotne, w tle płynęła muzyka. Jej oczy tańczyły rado-
śnie, uśmiechając się do mnie, i czułem się onieśmielo-
ny bezradnością, a nawet cichym wstydem, co próbo-
wałem ukryć. Ja, który przetańczyłem noc niejedną, 
rozbijając flaszki rumu o meksykańskie taksówki, albo 
o burty statków w porcie jak jakiś ojciec chrzestny. 

Rozpalony chodnik grzał moje stopy jak u tamtej, 
nie było miękkiego dywanu, okna i psa z kanarkiem. 
Znaczy było wszystko, ale nieogrodzone ścianami. 
Radość i pełnię życia unoszącą się w powietrzu mo-
głem kroić nożem. Było gęsto, bardzo. Gromadka 
brudnych dzieciaków przerwała moje zapatrzenie 
w nią, ich wrzask i przepychanki wokół stolika, który 
stał przy jezdni, zburzyły myśli, dając więcej lepszych 
doznań. Zacząłem z zazdrością patrzeć na młode histo-
rie, które miały się dopiero wykluć. Kiedyś byłem taki 
sam i zupełnie gdzie indziej. To był początek życia. 
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Jej piersi, dojrzewały w gorącym słońcu, a skóra na 
dłoniach miała się zestarzeć szybciej od tamtej, bo nie 
używała kremów, a jej ręce pracowały ciężej. 

Europa i Ameryka Południowa. 

ENGLISH 

SAMBA FOR EUROPE

Two beautiful women, different from each other, 
agreed to take me in.

The first one was educated, wealthy, reserved owing to 
her age, and, unfortunately, lonely…

I’ve visited her many times. She often offered me del-
icacies, and I spent time with her like with a good aun-
tie, sitting in a chair, stroking its arm and creating pat-
terns in the refined plush, inconspicuously slipping off 
my summer shoes under the table, stretching my feet 
longing for the sun, which poured down to the living 
room through a large, open window. 

I’ve met the other one only once. She had her hair 
loosely tied with a  colourful string, it was still wet. 
I could hear music in the background. Her eyes were 
dancing merrily, smiling at me, and I felt embarrassed 
about my helplessness or even silent abashment, which 
I tried to hide. I, who had danced many a night, break-
ing bottles of rum on Mexican taxis or ship sides in the 
port as if I had been a Godfather or so. 

Hot pavement was warming my feet like in the first 
lady’s house, but there was no soft carpet, window, dog 
or canary. Well, everything was there, but it wasn’t en-
closed with walls. I could cut with a knife joy and vitality 
floating in the air. It was dense, very dense. Watching 
her in amazement, I was interrupted by a group of dirty 
kids, who approached shouting, pushing and shov-
ing around the table near the street. They turned my 
thoughts into even better sensations. I began to look 
with envy at those young stories, which were about to 
hatch. I used to be the same and I used to be somewhere 
else. It was the beginning of life. 

Her breasts were developing in the hot sun, and the 
skin on her hands was to grow old sooner than the first 
lady’s skin, since she didn’t use any creams and her 
hands worked harder. 

Europe and South America. 
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SAMBA 

WOJTEK 
KALARUS
 
Aktor teatralny, filmowy i telewizyjny. 
Reżyser, felietonista. Związany z Nowym 
Teatrem Krzysztofa Warlikowskiego.

DWIE PIĘKNE 
KOBIETY, RÓŻNE OD 
SIEBIE, ZECHCIAŁY 
MNIE PRZYJĄĆ.

DLA EUROPY
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Odpowiedni dobór win to podstawowa umiejętność 
dla każdego, kto ceni sobie wykwintną kuchnię. 
W jaki sposób urosło to do czegoś, co można już 
chyba nazywać nauką?
To wielowiekowa praktyka. Kuchnia i wino towarzyszą 
nam od początków ludzkości, a podkreślmy, że w tych 
najdawniejszych czasach wino nie było cenione za swoje 
walory smakowe czy aromatyczne, tylko za to, że rato-
wało życie, dezynfekując wodę. Rzymscy żołnierze, wy-

bierając się na wojnę, zabierali ze sobą latorośle i gdzie-
kolwiek docierali, zakładali winnice, żeby mieć stały 
dostęp do trunku.

Z czasem rola wina się zmieniła, a w poszukiwaniu do-
znań ludzie zaczęli próbować łączyć je z różnymi rodzajami 
jedzenia. Dziś mówimy dużo o tzw. foodpairingu, który nie-
ustannie tworzy nowe formuły. Kultura wina jest tego świet-
nym dopełnieniem. Chodzi o to, żeby 1+1 równało się nie 2, 
lecz 3. Odpowiednio dobrane do siebie produkty mają wywo-
łać rodzaj synergii, zupełnie nowe doznanie, które poszerza 
świadomość smaku. Restauracje, oferując gościom food-
pairingi, zdejmują z nich ciężar wyboru, który łatwy nie jest.

Polegając na własnej intuicji, możemy zrobić błąd?
My, sommelierzy, sami co rusz odkrywamy prawdy o zupeł-
nie nowych połączeniach, które mogą wydawać się prze-
dziwne, ale sprawdzają się doskonale. Prawie każdy zna 
pewne utarte schematy, czyli czerwone wino do czerwonego 
mięsa, a do ryb koniecznie białe. Nie zawsze się to sprawdza. 
OK, gdy zamówiliśmy stek T-Bone, w którym jest samo mię-
so ze świeżą solą i pieprzem, możemy bez obaw dobrać do 
tego Malbeca z Argentyny. Ale gdy już na naszym talerzu jest 

1 1 2 – 1 1 3

WDOBIERANIU WIN DO KULINARNYCH KOMPOZYCJI NIETRUDNO 
O BŁĘDNY KROK, CZYLI Z FRANCUSKIEGO – FAUX PAS. 
JEŚLI JEDNAK TRAFIMY W DZIESIĄTKĘ, MOŻEMY LICZYĆ NA 
DOZNANIA SMAKOWE, JAKICH WCZEŚNIEJ NAWET SOBIE 
NIE WYOBRAŻALIŚMY. O TRUDNEJ SZTUCE FOODPAIRINGU 
ROZMAWIAMY Z PRZEMYSŁAWEM BOGDAŃSKIM, SOMMELIEREM 
RESTAURACJI PIWNA 47 FOOD & WINE BAR W GDAŃSKU.

TEKST Paweł Durkiewicz ZDJĘCIA Tomasz Sagan

K U C H N I A  /  C U I S I N E

POSZERZAĆ 
ŚWIADOMOŚĆ 
SMAKU
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coś wymykającego się znanej nam klasyce, jak 
średnio wypieczony stek z sosem truskawko-
wo-pieprzowym, musimy wziąć do tego wino, 
którego intensywność zrównoważy wyrazi-
stość tego sosu, np. Pinot Noir z Nowej Zelandii.

Proponując wino do konkretnych pozy-
cji w menu, idziemy tropem poszczególnych 
składników i analizujemy, które mają najwięk-
szy wpływ na smak i aromat. Przykład - mię-
so z makaronem, ale i z ciężkim, kremowym 
sosem. Musimy dobrać wino, które wypłucze 
tłuszcz, który zalega nam na podniebieniu i ję-
zyku. Idealny będzie więc trunek biały, o wy-
sokiej kwasowości. Danie z dominującą ilością 
wołowiny wymagać będzie z kolei wina, któ-
re zredukuje występujące w dużych ilościach 
białko, najlepszym wyborem będzie więc wino 
czerwone, zawierające taniny, związki che-
miczne o właściwościach emulgujących. Cięż-
ko tu o intuicyjny wybór, z pewnością lepiej 
zaufać więc doświadczonemu sommelierowi.

Czy w takim dobieraniu przewijają się 
różne mody?
Można tak powiedzieć. Obecnie wyraźnym 
trendem jest dobieranie wina pod kolor głów-
nego składnika, jego miejsce pochodzenia. 
Wyróżnia się całe skale barw, zarówno jeśli 
chodzi o wino, jak i dania. Np. do łososia, pa-
trząc pod kątem intensywności koloru, należy 
szukać wina, którego barwą jest delikatny róż. 
Oczywiście przy wszystkich modach i tren-
dach należy pamiętać o odpowiednim wywa-
żeniu. Skoro już zahaczyliśmy o temat ryb, 
gdy sięgamy po kuchnię japońską i naprawdę 
wysokiej klasy sushi, powinniśmy zadbać o to, 
by wino odpowiadało mu pod względem aro-
matycznym i fakturowym, ale nie zdomino-
wało potrawy w smaku.

Jak wyglądają kolacje foodpairingowe?
W restauracji Piwna 47 Food & Wine Bar przy-
braliśmy formułę polegającą na degustacji 
małych dań, skojarzonych z małą porcją wina. 
Takich setów może być nawet dziewięć. Nie 
każdemu taki maraton odpowiada, dlatego 
proponujemy to do degustacji o charakterze 
szkoleniowo-edukacyjnym, przeznaczonych 
dla osób, które są otwarte na poznawanie no-
wych kompozycji smakowych, często zupełnie 
zaskakujących. Możemy liczyć na świetnego 
szefa kuchni, Marcina Faliszka, który ma dużo 
inwencji w tworzeniu nowych, nietuzinkowych 

pozycji w menu. Do tego dobieramy niesztam-
powe wina. Chcemy dać gościom miłe wraże-
nia, ale przede wszystkim konkretną wiedzę, 
która przyda im się w przyszłości.

Niezależnie od tego, foodpairing w nieco 
węższej skali staramy się oferować przy każ-
dej okazji – jeśli gość życzy sobie, by podczas 
rodzinnego lub biznesowego obiadu odpo-
wiednim winem wzbogacić jego przystawkę, 
danie głowne lub deser, zawsze służymy fa-
chową sugestią.  

ENGLISH 

DEVELOP TONGUE CONSCIOUSNESS

When selecting wines to match culinary compositions, 
it’s easy to make a false step – a faux pas in French. 
But if we hit a bull’s-eye, we’ll experience unimaginable 
taste sensations. We’re talking with Przemysław 
Bogdański, sommelier in Piwna 47 Food & Wine Bar in 
Gdańsk, about the difficult art of foodpairing.

Proper selection of wines is a basic skill for 
those who value exquisite cuisine. How has 
foodpairing, which may now be regarded as 
science, developed?
It’s a centuries-old practice. Food and wine 
have been present since the very beginning 
of humanity, and it should be noted that in the 
ancient times, wine wasn’t valued for its taste or 
aroma, but for its properties which had the ben-
efit of disinfecting water. When Roman soldiers 
were to go to war, they would take whole vines 
with them to set up a vineyard at any place and 
ensure constant access to the beverage.

The role of wine changed over time, and 
people began to combine it with various 
types of food in pursuit of new sensations. 
Today, we speak about so-called foodpairing, 
which is constantly coming up with new for-
mulas. The culture of wine is a perfect com-
plement to that. The goal is that 1+1 doesn’t 
equal 2, but 3. By pairing products in an ap-
propriate way, we may create new synergies 
and brand new sensations, which develop our 
tongue consciousness. Restaurants which of-
fer foodpairing relieve their guests of making 
a choice, which isn’t easy.

Can we make a mistake when we follow our 
intuition?
We, sommeliers, often discover brand new 
combinations, which may seem strange at 

first, but they work. Almost everyone knows 
some regular patterns, for example, red wine 
served with red meat, and white wine with 
fish. But it doesn’t work in every case. Fine, if 
we order a T-Bone steak, which contains only 
meat with salt and pepper, we may easily go 
for Malbec from Argentina. But if on our plate 
there is something more than well-known 
classics, such as a medium steak with straw-
berry and pepper sauce, we have to order 
wine with proper intensity to counterbalance 
the strong flavour of the sauce, e.g. Pinot Noir 
from New Zealand.

When we select wines to match specific 
items on the menu, we examine individual in-
gredients and analyse which of them have the 
biggest influence on the taste and aroma of the 
dish. An example – pasta with meat, and heavy, 
cream sauce. We have to select wine which will 
remove the fat left on the palate and the tongue. 
White, high-acid wine will be perfect. A beef 
dish requires wine which will reduce high 
amount of protein; therefore, the best pick is 
red wine containing tannins, compounds with 
emulsifying properties. It’s difficult to make an 
intuitive choice here; it’s better to trust an expe-
rienced sommelier.

Are there any trends in foodpairing?
One can say so. At present, one of the dominant 
trends is to select wine taking into account the 
colour of the main ingredient, its place of ori-
gin. There are large colour scales, both when 
it comes to wine and food. For example, as re-
gards colour intensity, salmon should be served 
with wine of a subtle rose colour. Of course, all 
trends require proper balance. As far as fish is 
concerned, in the case of Japanese cuisine and 
top-class sushi, we should select wine which 
matches the aroma and texture of the dish, but 
which won’t dominate its taste.

What are foodpairing dinners like?
In Piwna 47 Food & Wine Bar, you taste small 
dishes paired with small portions of wine. You 
may have as many as ten such sets. Not every-
one likes such marathons, that’s why we offer 
it for the purpose of training or educational 
tasting, dedicated to those who are willing to 
discover new taste combinations, often real-
ly surprising ones. Our brilliant chef, Marcin 
Faliszek, is really creative when it comes to 
proposing new, original items on the menu. 
We match these dishes with original wines. 
Our aim is to provide our guests not only 
with pleasant sensations, but also substantive 
knowledge useful in the future.

Besides, we offer foodpairing on a smaller 
scale on all occasions – if our guest wishes us to 
serve wine matching a starter, a main course or 
a dessert during a family or business dinner, we 
gladly offer professional advice. 

Z   C Z A S E M  ROL A  W I N A  S I Ę  Z M I E N I Ł A , 
A   W   P O S Z U K I WA N I U  D OZ N A Ń  LU DZ I E 
Z AC Z Ę L I  PRÓB OWAĆ  Ł ĄC Z YĆ  J E 
Z   RÓŻ N Y M I  RODZ A JA M I  J E DZ E N I A .

P O S Z E R Z A Ć  Ś W I A D O M O Ś Ć  S M A K U
PIWNA 47 FOOD & WINE
ul. Piwna 47, Gdańsk
www.piwna47.pl
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adawałam sobie wtedy pytanie, którą chciała-
bym być? Odpowiedź nigdy nie była prosta, ale 
to „na Krystle” ścięłam wtedy grzywkę. To był 

pierwszy i ostatni akcent, który miał mnie upodobnić 
do kogoś. Przypomniałam sobie tę historię, bo jestem 
w szoku, czytając, że Amerykanki oszalały na punk-
cie Melanii Trump.

Pierwsza dama Ameryki zapewnia, że nigdy nie robi-
ła żadnej operacji plastycznej i jest zdecydowanie prze-
ciwna stosowaniu jakichkolwiek wypełniaczy. Za to jej 
wyznawczynie gotowe są zapłacić każde pieniądze, by 
mieć jej twarz. W każdym tygodniu, od ponad roku, 
do lekarzy zgłaszają się kobiety, które chcą wyglądać 
identycznie jak ona. Zabiegi są dokładnie rozplanowa-
ne i nazwane „Melania Makeover”. Zastanawiam się, co 
kobiety gotowe na takie poświęcenie pociąga bardziej. 
Charakterystyczna uroda Pierwszej Damy czy jej po-
zycja? A jak przestanie być Pierwszą Damą? Albo gdy 
trend się zmieni? Może lepiej zainwestować w dobrego 
wizażystę i stylistę?
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Na szczęście na polskich ulicach nie widać sobowtó-
rów Agaty Dudy. Polki jeszcze nie oszalały, choć poku-
sa jest ogromna, bo od dzieciństwa wmawia się dziew-
czynkom absurdalną, wyśrubowaną  definicję piękna. 
Dotyczy to wszystkich - kasjerek, menedżerek, nauczy-
cielek i pań z telewizji. Nie można mieć zbyt grubych ły-
dek, za głęboko osadzonych oczu, małych piersi czy pła-
skich pośladków. Do tego dochodzi jeszcze odpowiedni 
wzrost i waga. Nie wiem jak Państwo, ja mam to gdzieś, 
bo nie rozumiem, dlaczego w najważniejszym i najfaj-
niejszym momencie mojego życia, zamiast intelektem, 
miałabym zajmować się samobiczowaniem, by moje cia-
ło wyglądało, jak..? Przecież i tak każda podróbka jest 
gorsza od oryginału. 

ENGLISH 

TO BE LIKE MELANIA

When I was a teenager, I absolutely loved watching 
“Dynasty.” It was the first soap opera that made an 
impression on me. Weird as it might seem, I was glued to 
the television screen, admiring the subtle Krystle and the 
calculating Alexis.

I kept asking myself a question, “Which one would 
I like to be?” The answer was never simple, but it was 
to imitate Krystle that I cut my fringe. It was the first 
and the last deed on my part that was supposed to 
make me resemble someone. This old story sprang 
to my mind after I had read about American women’s 
growing obsession with Melania Trump. 

The First Lady of the United States assures that 
she’s never undergone any plastic surgery and pro-
fesses her strong objection to using any kind of fill-
ers. Instead, her worshippers are ready to pay every 
sum of money to have her face. For over a year, doc-
tors have been flooded by women who wish to look 
exactly like her. Surgeries are minutely planned out 
and called “Melania Makeover.” I wonder what is more 
tempting for women prepared to make such sacrifices 
– the characteristic looks of the First Lady or her po-
sition? And what will they do when she stops being the 
First Lady or when the fad disappears? Wouldn’t it be 
better to invest in a good make-up artist or a stylist?

Fortunately enough, doubles of Agata Duda, the 
First Lady of Poland, are still nowhere to be found. 
Polish women haven’t given in to the craziness yet, al-
though the temptation is strong, as girls are taught the 
absurd and greatly inflated definition of beauty already 
in their childhood. It applies to all women – cashiers, 
managers, teachers and TV presenters. You mustn’t 
have too thick calves, too deep set eyes, small breasts 
or flat buttocks. To top it off, there’s still the question 
of appropriate height and weight. I don’t know about 
you, but I couldn’t care less, since I don’t understand 
why on Earth I would have to spend the most important 
and coolest part of my life not on my intellect, but on 
self-flagellation, only to make my body look like some-
one else’s. Especially that – hard as we might try – imi-
tation is always worse than the original. 
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BYĆ JAK 
MELANIA

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

KIEDYŚ JAKO NASTOLATKA NAMIĘTNIE OGLĄDAŁAM 
„DYNASTIĘ”. TO PIERWSZY TAKI TASIEMIEC, KTÓRY 
ZROBIŁ NA MNIE WRAŻENIE. MOŻE WYDA SIĘ TO DZIWNE, 
ALE ŚLĘCZAŁAM PRZED TELEWIZOREM, PODZIWIAJĄC 
SUBTELNĄ KRYSTLE I WYRACHOWANĄ ALEXIS.
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MODELKA / MODEL:  
Vlada /Uncover Models

ZDJĘCIA / PHOTOS:  
Edyta Bartkiewicz 
edytabartkiewicz.com

MAKIJAŻ / MAKE - UP :  
Karolina Bou Chedid

PROJEKTANCI / DESIGNER:  
Tomaotomo / Manner

P U R E

STYLIZACJA / STYLIST: 
Joanna Peczkis



1 2 0 – 1 2 1 M O D A  /  F A S H I O N



P U R E



1 2 2 – 1 2 3 M O D A  /  F A S H I O N
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2017

www.airport.gdansk.pl    
airport@airport.gdansk.pl   

facebook.com/AirportGdansk    
twitter.com/AirportGdansk

STAŁY DODATEK PORTU LOTNICZEGO 
GDAŃSK IM. LECHA WAŁĘSY

REGULAR SECTION OF GDANSK LECH WALESA AIRPORT



4,00 PLN 6,00 PLN 60,00 PLN

pierwsze 2 godziny za każde rozpoczęte 30 minut 
/ first two hours, for every 30 minutes

następna godzina, za każdą rozpoczętą godzinę 
/ subsequent hour, for each commenced hour

doba, więcej niż 8 godzin i nie dłużej niż 24 godziny 
/ more than 8 hours and less than 24 hours

4,50 PLN 7,00 PLN -P1

P2

Kierowcy dowożący pasażerów na samolot 
z gdańskiego lotniska, skorzystać mogą 
z parkingu przed terminalem, który umożliwia 
bezpłatny postój pojazdu do 10 minut.

Drivers taking the passengers to Gdansk airport 
are permitted to use parking facilities in front of 
the terminal up to 10 minutes.

BEZPŁATNY PARKING KISS&FLY 

do 10 min  
/ to 10 min

do 20 min  
/ up to 20 min

każde następne 10 min  
/ each next 10 min

bezpłatnie / free 20,00 PLN 10,00 PLN

FREE OF CHARGE KISS&FLY CAR PARK

1-3 dni / 1-3 days 4-8 dni / 4-8 days 9-15 dni / 9-15 days każda kolejna doba powyżej 15 dni
 / for every next day, above 15 days

19,00 PLN 69,00 PLN 89,00 PLN 10,00 PLNP4

P5 19,00 PLN 69,00 PLN 89,00 PLN 10,00 PLN

*cena za każdą rozpoczętą dobę / price for each succesive started day

REKLAMA

VIP 
SERVICES

ODLATUJESZ LUB PRZYLATUJESZ - 
SKORZYSTAJ Z USŁUG VIP

Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy oferuje szeroki zakres usług 
VIP. Do skorzystania z oferty zapraszamy pasażerów podróżujących 
samolotami rejsowymi oraz prywatnymi, zarówno w ruchu krajowym 
jak i międzynarodowym. 

W ramach usługi VIP zapewniamy Państwu:
• osobny, dyskretny punkt kontroli bezpieczeństwa,
• kompleksową odprawę biletowo – bagażową, celną oraz paszportową,
• komfortowe warunki do wypoczynku bądź efektywnej pracy podczas 
przebywania w Saloniku VIP,

• bogatą ofertę artykułów spożywczych oraz napojów,
• możliwość skorzystania z bezprzewodowego Internetu, urządzeń 
biurowych, TV, a także przeprowadzenia ważnych rozmów w osobnym 
pomieszczeniu,

• indywidualny transport do/z samolotu,
• możliwość skorzystania z miejsc parkingowych w sąsiedztwie 
Saloniku VIP.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod następującym numerem 
telefonu:

+48 608 047 635
vip@airport.gdansk.pl

DEPARTURING OR ARRIVING - 
USE THE VIP SERVICE

Gdansk Lech Walesa Airport offers a vast range of VIP services. The 
offer is dedicated to passengers of scheduled and private flights on 
domestic and international routes.

VIP services offer:
• a private, discreet security control point,
• complex check-in, customs clearance and passport control,
• comfortable condition for rest or efficient work at the VIP Lounge,
• a rich selection of groceries and drinks,
• a possibility of using Wi-Fi, office devices, TV, or holding serious talks in
a private room,

• individual transport to/from the aircraft,
• a possibility of using parking places neighbouring the VIP Lounge.

For more information please call:

+48 608 047 635
vip@airport.gdansk.pl

www.airport.gdansk.pl



19,00 PLN 69,00 PLN 89,00 PLN 10,00 PLN

19,00 PLN 69,00 PLN 89,00 PLN 10,00 PLN

POCIĄGIEM
BY TRAIN
 
Pociągi do i z Gdańska i Gdyni 
/ Trains to and from Gdańsk and Gdynia 
Rozkład / Timetable: www.skm.pkp.pl 

Z K M G D Y N I A

BUSES FROM/TO GDANSK
(szczegółowy rozkład www.ztm.gda.pl):
(detailed timetable www.ztm.gda.pl):

• z Dworca Głównego PKP Gdańsk Główny / from PKP Gdańsk Główny Station
• linia 210 (czas dojazdu ok. 35 min.) / 210 bus line (journey time approx. 35 min.)
• linia nocna N3 (czas dojazdu ok. 40 min.) / N3 night bus line (journey time approx. 40 min.)
• z Dworca PKP Gdańsk Wrzeszcz / from PKP Gdańsk Wrzeszcz Station
• linia 110 (czas dojazdu ok. 35 min.) / 110 bus line (journey time approx. 35 min.)

AUTOBUSY Z/DO GDAŃSKA 

AUTOBUSY Z / DO GDYNI

BUSES FROM / TO GDYNIA
(szczegółowy rozkład www.zkmgdynia.pl): 
(detailed timetable www.zkmgdynia.pl):

• z Dworca Głównego PKP Gdynia Główna / from Gdynia Główna PKP Station
• linia 4A (czas dojazdu ok. 40 min.) / 510 bus line (journey time approx. 40 min.)

TAKSÓWKĄ

AUTOBUSEM

BY TAXI

BY BUS

Taxi rekomendowane przez Port Lotniczy 
Gdańsk im. Lecha Wałęsy  

Taxi recommended by Gdansk Lech Walesa 
Airport

• z kierunku Banina (zachód) – ul. Nowatorów

• z kierunku Gdyni/Sopotu (północ) – trasa S6

• z kierunku Tczewa (południe) – trasa S6

• z kierunku Gdańska (północ) – ul. Słowackiego

• z kierunku Torunia, Bydgoszczy – trasa A1

• from Banino (west) – Nowatorów St.

• from Gdynia/Sopot (north) – route S6

• from Tczew (south) – route S6

• from Gdansk (north) – Słowackiego St.

• from Torun, Bydgoszcz – route A1

SAMOCHODEM
BY CAR

AIR-TRANSFER.PL     
www.air-transfer.pl
Koszalin-Sławno-Słupsk-Lębork-
Port Lotniczy Gdańsk (i z powrotem)

WAGNER TRANSPORT    
wagnertransport.pl
Olsztyn-Ostróda-Port Lotniczy Gdańsk 
(i z powrotem)       

ARRIVA    
www.arrivabus.pl
Toruń-Gdańsk Dworzec PKS-
Port Lotniczy Gdańsk (i z powrotem)

GDNEXPRESS 
www.gdnexpress.pl 
Bydgoszcz-Osielsko-Świecie-Port 
Lotniczy Gdańsk (i z powrotem)

TRANSLINEAIR
www.translineair.pl

PRZEWOŹNICY NIEREGULARNI:      

NIWOTRANS
www.niwo.pl

TRANSWAL
www.transwal.pl

DAW
www.bus-lebork.com

TWOJBUS24PL
twojbus24.pl

MINIBUSEM
BY MINIBUS

TAXI

OLIMPIC
www.olimpic.net.pl
Hel-Władysławowo

AD-MAR
www.admartransport.pl 
Grudziądz

Jeśli masz pytania lub uwagi na temat  
funkcjonowania Portu Lotniczego  
Gdańsk i Terminalu Miasto, napisz  
do nas: airport@airport.gdansk.pl

If you have any questions or suggestions
about the functioning of Gdansk Airport  
and the City Terminal, e-mail us:   
airport@airport.gdansk.pl

Wrzeszcz
Gdańsk Wrzeszcz

Gdańsk Politechnika

Gdańsk Stocznia

Gdańsk Główny

Gdańsk Zaspa

Gdańsk Przymorze Uniw.

Gdańsk Oliwa

Sopot

Sopot Wyścigi

Zatoka Gdańska

Gdańsk

Kołobrzeska

Armii Krajowej

Chwaszczyno

77

7

1

S6

S6

221

Nowatorów

Gdynia

Kierunek 
Gdynia

>

>

DOJAZD DO PORTU LOTNICZEGO GDAŃSK IM. LECHA WAŁĘSY

HOW TO GET TO GDANSK LECH WALESA AIRPORT



FL IG HT  DEST INAT IONS

KIE RUNKI  LOTÓW

AARHUS www.aar.dk

BILLUND       www.billund-airport.com

KOPENHAGA www.cph.dk

TURKU         www.finavia.fi

HELSINKI www.finavia.fi

BARCELONA         www.barcelona-airport.com

ALICANTE* www.alicante-airport.net

WILNO         www.vilnius-airport.lt

AMSTERDAM  www.schiphol.nl

EINDHOVEN www.eindhovenairport.com

GRONINGEN www.groningenairport.nl

CORK www.corkairport.com

DUBLIN   www.dublinairport.com

BERLIN www.berlin-airport.de

DORTMUND www.dortmund-airport.de

FRANKFURT AM MAIN    www.frankfurt-airport.de

FRANKFURT HAHN www.hahn-airport.de

HAMBURG www.fhl-web.de

KOLONIA-BONN www.koeln-bonn-airport.de

MONACHIUM www.munich-airport.de

PARYŻ-BEAUVAIS www.aeroportbeauvais.com

DANIA / DENMARK

FINLANDIA / FINLAND

HISZPANIA / SPAIN

LITWA / LITHUANIA

HOLANDIA / NETHERLANDS

IRLANDIA / IRELAND

NIEMCY / GERMANY

FRANCJA / FRANCE

HAUGESUND www.avinor.no/en/airport/
haugesund

KRISTIANSAND www.avinor.no/en/airport/
kristiansand

MOLDE beta.avinor.no

OSLO -GARDERMOEN   www.osl.no

OSLO-TORP www.torp.no

STAVANGER www.avinor.no/en/stavanger

TROMSØ www.avinor.no/en/airport/
tromso-airport/

TRONDHEIM www.avinor.no/en/airport/
trondheim

GÖTEBORG  www.goteborgairport.se

MALMÖ-STURUP www.lfv.se/sv/Malmo

SZTOKHOLM-ARLANDA www.swedavia.se/arlanda

SZTOKHOLM-SKAVSTA www.skavsta.se

VÄXJÖ www.smalandairport.se

ABERDEEN www.aberdeenairport.com

BELFAST www.belfastairport.com

BIRMINGHAM www.birminghamairport.co.uk

BRISTOL www.bristolairport.co.uk

DONCASTER-SHEFFIELD www.robinhoodairport.com

EDYNBURG www.edinburghairport.com

GLASGOW-
INTERNATIONAL www.gpia.co.uk

LEEDS-BRADFORD www.leedsbradfordairport.co.uk

LIVERPOOL www.liverpoolairport.com

LONDYN-LUTON www.london-luton.co.uk

LONDYN-STANSTED www.stanstedairport.com

MANCHESTER www.manchesterairport.co.uk

NEWCASTLE www.newcastleairport.com

MEDIOLAN-BERGAMO www.orioaeroporto.it

NEAPOL www.aeroportodinapoli.it

PIZA* www.pisa-airport.com

KRAKÓW  www.krakowairport.pl

RADOM www.lotnisko-radom.eu

WARSZAWA www.lotnisko-chopina.pl

WROCŁAW www.airport.wroclaw.pl

SZWECJA / SWEDEN

WIELKA BRYTANIA / GREAT BRITAIN

WŁOCHY / ITALY

POLSKA / POLAND

BRUKSELA- CHARLEROI     www.brusselsairport.be

BELGIA / BELGIUM

EJLAT         www.iaa.gov.il

TEL AVIV www.telaviv-airport.com

IZRAEL / ISRAEL

* Połączenia sezonowe / seasonal connections

KIJÓW airport.kiev.ua

UKRAINA / UKRAINE

ALESUND  www.avinor.no

NORWEGIA / NORWAY

BERGEN      www.avinor.no/en/airport/bergen

REYKJAVIK         www.kefairport.is

ISLANDIA / ICELAND

LIZBONA     www.lisbon-airport.com

PORTUGALIA / PORTUGAL

MALTA         www.maltairport.com 

MALTA / MALTA

RYGA         www.riga-airport.com

ŁOTWA / LATVIA



GLASGOW

DUBLIN

LIVERPOOL

LONDYN-LUTONBRISTOL

PARYŻ-BEAUVAIS 

EINDHOVEN

HAMBURG

KOPENHAGA
MALMÖ - STURUP

SZTOKHOLM
OSLO-TORPSTAVANGER

KRISTIANSAND

GÖTEBORG

OSLO
BERGEN

HAUGESUND

TRONDHEIM

MOLDE

TURKU

HELSINKI

KOLONIA-BONN
FRANKFURT

FRANKFURT HAHN

BARCELONA

MEDIOLAN-BERGAMO 

PIZA*

LONDYN-STANSTED

DONCASTER-SHEFFIELD

LEEDS-BRADFORD 

CORK

EDYNBURG

DORTMUND
BRUKSELA

WARSZAWA

MANCHESTER

KRAKÓW

MONACHIUM

BIRMINGHAM

MALTA

ALESUND

SZTOKHOLM-SKAVSTA

BILLUND

ABERDEEN

ALICANTE*

GRONINGEN

REYKJAVIK

RADOM

BELFAST
NEWCASTLE

KIJÓW

VÄXJÖ

NEAPOL

GDAŃSKAMSTERDAM

AARHUS

BERLIN

WROCŁAW

KIERUNEK TEL A
VIV

KIERUNEK EJLA
T

LIZBONA

WILNO

RYGA

KIERUNEK LIZBONA

TROMSØ

Szczegółowy rozkład połączeń znajdą Państwo na stronie: 
Detailed flight schedule available on:
 www.airport.gdansk.pl/schedule/departures-schedule

?

* Połączenia sezonowe / seasonal connections



FROM GDAŃSK TO RIGA
Latvian airline airBaltic has announced the launch of a new route 
from Gdansk Airport. In spring 2018, passengers will be able to fly to 
Riga. The capital of Latvia is an interesting tourist destination owing 
to, among others, the Old Town Square renowned for its Art Nouveau 
architecture, inscribed on the World Heritage List. Riga will be the 
first destination in the Baltic States offered by Airport Gdansk. In 
December, the airport will launch flights to the capital of Lithuania.

In the forthcoming winter season, routes to the following desti-
nations will be launched: Eilat (Ryanair, 29.10.), Aarhus (Ryanair, 
29.10.), Tel Aviv (Ryanair, 30.10.), Wrocław (Ryanair, 31.10.), Vilnius 
(Wizz Air, 21.12.) and Lisbon (Wizz Air, 23.12.). 

FINNAIR TO LAUNCH ONE 
MORE FLIGHT A DAY
17 July 2017 witnessed the launch of a new helpline technolo-
gy at Airport Gdansk. By calling +48 58 500 88 61, passengers 
will be helped by an intelligent robot that will answer questions 
about details of flights, such as time and date, a flight number, 
or items allowed on the board. Brilliance™ is a revolutionary 
technology launched on the smart speech software market, 
intended to replace the client-unfriendly IVR system or even 
human workers. The solution proposed by Voicetel Communi-
cations recognises human speech and may facilitate the post-
sales communication process. The pilot project implemented at 
Airport Gdansk aims at testing the performance of the technol-
ogy and making adjustments, if necessary. To check it out, call 
the airport helpline number. The system is available in Polish 
and English. 

Z GDAŃSKA DO RYGI
Łotewska linia airBaltic ogłosiła nowe połączenie z  Lotniska 
Gdańsk. Wiosną 2018 roku pasażerowie będą mogli polecieć do 
Rygi. Stolica tego nadbałtyckiego kraju jest ciekawą propozycją 
turystyczną. Rynek starego miasta jest niezwykłym przykładem 
nagromadzenia architektury secesyjnej. Jego niezwykłość podkre-
śla fakt, że miejsce to wpisane jest na listę światowego dziedzictwa 
UNESCO. Będzie to pierwszy kierunek Lotniska Gdańsk do krajów 
bałtyckich. W grudniu dołączy do niego stolica Litwy.

W nadchodzącym sezonie zimowym uruchomione zostaną na-
tomiast następujące kierunki: Ejlat (Ryanair, 29.10.), Aarhus (Ry-
anair, 29.10.), Tel Awiw (Ryanair, 30.10.), Wrocław (Ryanair, 31.10.), 
Wilno (Wizz Air, 21.12.) i Lizbona (Wizz Air, 23.12.). 

FINNAIR DODAJE JEDNO 
POŁĄCZENIE DZIENNIE
Fińska linia lotnicza FinnAir ogłosiła dodanie codziennego po-
łączenia między Gdańskiem i Helsinkami. Zwiększona często-
tliwość lotów (z jednego do dwóch dziennie) obowiązywać bę-
dzie między 24 kwietnia a 27 października 2018 roku. FinnAir 
zwiększy również częstotliwość lotów z  Warszawy i  Krakowa. 
Łącznie będzie to 40 połączeń tygodniowo pomiędzy stolicą 
Finlandii a  trzema polskimi miastami. Jak powiedział Prezes 
Zarządu Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy, Tomasz 
Kloskowski, FinnAir jako tradycyjna linia lotnicza, posiadają-
ca swój hub w Helsinkach, będzie świetną okazją dla pasażerów 
z  Gdańska do odkrywania nowych stron świata. Tym razem 
mogą to być Azja i Ameryka Północna, dokąd można polecieć 
ze stolicy Finlandii.

EN 

EN 

N E W S
GDANSK LECH WALESA AIRPORT NEWS

AKTUALNOŚCI PORTU LOTNICZEGO GDAŃSK IM. LECHA WAŁĘSY



GDANSK LECH WALESA AIRPORT NEWS

STOLICA LITWY, JEDNO Z NAJBARDZIEJ UROKLIWYCH 
MIAST EUROPY WSCHODNIEJ, LUBIANA PRZEZ 
POLAKÓW DESTYNACJA. DO WILNA BĘDZIEMY MOGLI 
POLECIEĆ Z GDAŃSKA JUŻ OD GRUDNIA TEGO ROKU.

GDZIE TO JEST?
Na wschód od Gdańska, we wschodnio-południowej części Litwy.

JAK DOJECHAĆ?
Bezpośredni lot liniami Wizz Air zabierze nas na lotnisko w Wilnie, 
skąd do centrum miasta możemy dostać się autobusami, specjalnym 
busem, pociągiem bądź taksówką.

CIEKAWOSTKI
Wilno jest niebywałe pod względem nawodnienia. Przez miasto prze-
pływa bowiem aż... piętnaście rzek. Najbardziej znane to Wilia i Wilejka. 
Oprócz tego jest to największy ośrodek miejski w krajach bałtyckich.

WARTO ZOBACZYĆ
Stare miasto, utworzone przez Władysława Jagiełłę w 1387 roku, obec-
nie na liście światowego dziedzictwa UNESCO.

Kościół św. Anny, zbudowany w stylu późnego gotyku gdańskiego ko-
ściół jest jednym z piękniejszych zabytków miasta. Usytuowany jest nad 
rzeką Wilejką. Tuż przy nim znajduje się pomnik Adama Mickiewicza.

Baszta Giedymina, część Zamku Górnego, wzniesionego na wzgó-
rzu Giedymina. Jeden z okazalszych przykładów gotyku w Wilnie.

Uniwersytet Wileński, legendarna uczelnia wyższa, założona w XVI 
wieku przez króla Stefana Batorego.

Zamek Dolny, wybitny przykład architektury renesansowej.
Bazylika archikatedralna św. Stanisława i św. Władysława, katedra 

rzymskokatolicka, znajdująca się tuż obok Zamku Dolnego, miejsce 
pochówku książąt litewskich i królów Polski.

CO WZIĄĆ ZE SOBĄ?
Dobry aparat fotograficzny, bo urokliwych miejsc jest w Wilnie 
co niemiara.

EN  VILNIUS
THE CAPITAL OF LITHUANIA, ONE OF THE MOST 
CHARMING CITIES IN EASTERN EUROPE, A POPULAR 
DESTINATION AMONG POLISH TRAVELLERS. FLIGHTS 
FROM GDAŃSK TO VILNIUS WILL BE AVAILABLE FROM 
THIS DECEMBER.

WHERE IS IT?
East of Gdańsk, in southeastern Lithuania.

HOW TO GET THERE?
Take a direct flight with Wizz Air to get to the airport in Vilnius, from 
where you may get to the city centre by regular bus, special bus, 
train, or taxi.

INTERESTING FACTS
Vilnius is exceptional in terms of its surface waters, as there are as many 
as fifteen rivers flowing through the city. The best-known ones are Vilnia 
and Neris Rivers. Also, it’s the largest urban centre in the Baltic States.

PLACES TO VISIT
Old Town, founded by Władysław Jagiełło in 1387, inscribed on the 
World Heritage List.

Late Gothic Church of St. Anne, one of the most beautiful sights 
in the city. The church is located by the Vilnia River, near the Statue 
of Adam Mickiewicz.

Gediminas’ Tower, a part of the Upper Castle on top of the 
Gediminas hill. It’s one of the most spectacular Gothic build-
ings in Vilnius.

Vilnius University, a  legendary university founded in the 16th 
century by King Stefan Batory.

Lower Castle, a prime example of Renaissance architecture.
Cathedral of St. Stanislav and St. Vladislav, a Roman Catholic 

Cathedral located next to the Lower Castle, a burial site of dukes of 
Lithuania and kings of Poland.

WHAT TO TAKE?
A good camera, as there are a number of charming spots in Vilnius. 

Tekst: Sylwia Gutowska Zdjęcie: pixabay.com

WILNO



Tekst: Jakub Milszewski Zdjęcia: Mat.Prasowe

KAŻDEGO DNIA PORT LOTNICZY GDAŃSK 
OBSŁUGUJE DUŻO WIĘCEJ MASZYN NIŻ TYLKO TE, 
KTÓRE MOŻECIE ZNALEŹĆ W ROZKŁADZIE LOTÓW. 
TE WSZYSTKIE POZAROZKŁADOWE LOTY NOSZĄ 
WSPÓLNE MIANO GENERAL AVIATION.

 kategorii General Aviation mieszczą się różne typy samo-
lotów i rejsów – od małych prywatnych samolotów pasażer-
skich, przez duże maszyny wynajmowane od linii lotniczych 

w celu przewozu pracowników na miejsce pracy, do latających karetek, 
olbrzymich samolotów cargo, maszyn wojskowych, rządowych i specjal-
nych. Innymi słowy, General Aviation to praktycznie wszystkie samoloty 
poza regularnymi rejsami oraz częścią samolotów czarterowych. Tymi 
wszystkimi samolotami, ich załogami i pasażerami na lotnisku również 
zajmują się agenci handlingowi – są to osobne komórki tych samych firm, 
które odpowiadają za check-in, odprawę pasażerów i obsługę maszyn 
w przypadku rejsów rozkładowych. Na gdańskim lotnisku taką funkcję 
pełnią firmy Welcome Airport Services oraz LS Airport Services. To od 
poszczególnych klientów zależy, z usług której firmy chcą skorzystać.

Procedury bezpieczeństwa w przypadku General Aviation nie róż-
nią się od procedur stosowanych przy rejsach rozkładowych. – Jedy-
ną różnicą jest w zasadzie to, jak przebiega taka obsługa  – tłumaczy 
Marcin Niewierowski z Welcome AS. - W przypadku lotów prywatnych 
istnieje także możliwość opóźnienia wylotu na prośbę klienta nawet 
o kilka dni. Przy samolotach rejsowych trzymamy się ściśle harmono-
gramu, jak czas przybycia na lotnisko czy czas wylotu. Wylotu takiej 
maszyny nie możemy opóźnić nawet o minutę.

Z racji tego, że General Aviation obejmuje samoloty funkcjonujące 
poza rozkładem, praca ludzi, zarówno przy obsłudze pasażerów i za-
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łóg, jak i przy obsłudze naziemnej samolotów, odbywa się w bardzo niere-
gularnym rytmie. Nigdy nie da się przewidzieć, ile i jakich maszyn będzie 
startowało lub lądowało danego dnia. Spora część tych samolotów, jak 
choćby podniebne karetki, startuje jedynie w przypadku nagłej potrzeby.

Korzystanie z prywatnych samolotów wygląda praktycznie tak samo, 
nie ma jedynie check-inów. Po przejściu kontroli bezpieczeństwa pasaże-
rowie takich maszyn udają się do gate’u dla pasażerów General Aviation, 
znajdującego się w Porcie Lotniczym Gdańsk zaraz za stanowiskami kon-
troli bezpieczeństwa. Tam pracownicy agenta handlingowego pośred-
niczą w organizacji kontroli dokumentów i dokonują odprawy załóg 
oraz pasażerów, po czym przepuszczają ich na płytę lotniska lub do pod-
stawionego auta, które wiezie ich pod samolot. Oczywiście w przypadku 
VIP-ów kontrola bezpieczeństwa i odprawa odbywają się często w luksuso-
wym saloniku VIP, znajdującym się na poziomie -1 gdańskiego terminala. 
Pasażerowie mogą także skorzystać z szybkiej ścieżki do kontroli bezpie-
czeństwa, nazywanej Fast Track (o usługach VIP i Fast Track napiszemy 
w przyszłym miesiącu). Wszelkie inne reguły dotyczące bezpieczeństwa 
są jednak takie same, jak w przypadku pasażerów regularnych połą-
czeń – dotyczy to także dokumentów oraz bagażu, płynów, żeli, aerozoli 
i przedmiotów zabronionych. Prawo lotnicze dotyczy bowiem wszystkich 
w takim samym stopniu. Inne zasady obowiązują jedynie w szczególnych 
przypadkach osób lub grup, do których odnoszą się specjalne przepisy 
wykonawcze prawa lotniczego.

Wszelkiego rodzaju VIP-y – jak choćby drużyny sportowe, gwiazdy 
showbiznesu, biznesmeni – również potrzebują agentów handlingowych, 
którzy zajmą się z jednej strony odprawą pasażerów i załóg, z drugiej zaś 
samą maszyną, jej przygotowaniem do lotu, tankowaniem, sprzątaniem, 
zapewnieniem cateringu i tak dalej. Dotyczy to również samolotów woj-
skowych. W Gdańsku obsługuje się także dużo helikopterów. Są stałe po-
łączenia i stali klienci, również zaliczający się do General Aviation. Welco-
me AS zajmuje się także pośredniczeniem między klientami, a firmami 
zajmującymi się wynajmem samolotów. Aby zatem wynająć powietrzną 
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Dodajmy, że działające w gdańskim lotnisku firmy handlingowe mają 
spore doświadczenie w obsłudze nawet najbardziej nietypowych maszyn, 
co jest bardzo ważne z punktu widzenia przydatności lotniska. Pięcio-
osobowa Cessna potrzebuje wszak innej obsługi niż największe samolo-
ty cargo. – Kilka tygodni temu niespodziewanie wylądowało w Gdańsku 
F16, którym zajmowała się firma Welcome, bo posiada maszyny przysto-
sowane do obsługi myśliwców. Obsługiwaliśmy także wielkie Antonowy 
i  amerykańskie Herculesy C-130, czyli olbrzymie samoloty cargo. To 
wyjątkowe operacje, wymagające dużego zaangażowania ludzi i sprzętu 
– wspomina Marcin Niewierowski z Welcome Airport Services. – Nie ma 
żadnego wyprzedzenia, z którym musimy być poinformowani, że dany 
samolot wyląduje i będzie potrzebował naszych usług. Jesteśmy jednak 
w stanie podjąć się obsługi praktycznie każdej maszyny w każdej chwili. 
Nawet jeśli teraz przez radio dowiemy się, że za chwilę ląduje duży samo-
lot, który wymaga naszych usług, jesteśmy w stanie je wyświadczyć.

Ruch General Aviation jest ściśle powiązany z tym, co się dzieje w re-
gionie. Wpływają na niego zarówno pogoda, jak i sytuacja polityczna, 
bądź liczba i atrakcyjność wydarzeń kulturalnych. Każdego roku z usług 
gdańskiego lotniska korzystają choćby artyści przylatujący na festiwal 
Open'er i inne imprezy o wysokim statusie, drużyny sportowe, ale także 
prywatni miłośnicy latania, którzy własnymi samolotami udają się na wy-
cieczki wzdłuż wybrzeża Bałtyku.

EN  GENERAL AVIATION

EVERY DAY GDANSK AIRPORT OPERATES MANY MORE 
MACHINES THAN THOSE LISTED IN THE FLIGHT SCHEDULE. 
ALL THESE NON-SCHEDULED FLIGHTS ARE JOINTLY 
REFERRED TO AS GENERAL AVIATION.

The General Aviation category includes various types of aircrafts and 
flights – ranging from small, private passenger aircrafts, through large 
machines rented from airlines with aim of transporting passengers to 
their workplace, to air ambulances, huge cargo aircrafts, as well as mili-
tary, government and special aircrafts. In other words, General Aviation 
comprises practically all aircrafts excluding scheduled flights and some 
charter planes. At the airport, all these aircrafts, their crews and passen-
gers are dealt with by handling agents – individual units of the companies 
responsible for check-in, passenger clearance, and handling machines in 
scheduled flights. At Gdansk Airport, this function is carried out by Wel-
come Airport Services and LS Airport Services. Clients individually de-
cide which company they want to engage. 

Security procedures in the case of General Aviation are the same 
as in the case of scheduled flights. ‘The only difference is the service 
process,’ says Marcin Niewierowski, AS. ‘In the case of private flights, 
there is a possibility of delaying the departure even for a few days at 
client’s request. As regards scheduled flights, we strictly follow the 
schedule in terms of arrival or departure time. Such departures can-
not be delayed even for a minute.’

RUCH GENERAL 
AVIATION JEST 
ŚCIŚLE POWIĄZANY 
Z TYM, CO SIĘ DZIEJE 
W REGIONIE. 

taksówkę lub dużą maszynę do przewozu większej grupy osób, wystarczy 
skontaktować się z agentem handlingowym obecnym na lotnisku lub z sa-
mym portem lotniczym. Można to zrobić za pośrednictwem formularza 
kontaktowego na stronie internetowej lotniska.

Welcome Airport Services jest również w kontakcie z klientami lot-
niska, którzy nie korzystają z ich usług, a to dlatego, że w Porcie Lotni-
czym Gdańsk nie ma obowiązku handlingu. Klient, który przylatuje 
prywatnym samolotem – o ile jest w stanie sam zorganizować się tak, by 
móc poruszać się po płycie lotniska - może to zrobić bez udziału agenta. 
Welcome AS pobiera natomiast w imieniu lotniska opłaty lotniskowe. 
Zatem nawet, jeśli klient nie korzysta z usług WAS, ma kontakt z opera-
torem handlingowym ze względu na konieczność uiszczenia tych opłat. 
Tak właśnie dzieje się choćby w przypadku maszyn biorących udział 
w pokazach lotniczych. Zawsze jest jednak możliwość domówienia 
usług handlingowych, co zdarza się szczególnie zimą. Kiedy pilot pry-
watnego samolotu, na przykład tak zwanej taksówki powietrznej, ma 
klienta, którego zazwyczaj w ciepłych miesiącach samemu przeprowa-
dza po płycie lotniska do terminalu, może w przypadku złej pogody za-
mówić dla niego  transport z samolotu do budynku lotniska.

General Aviation można podzielić na obsługę pasażerską i samoloty 
specjalne. W tej drugiej kategorii mieścić się będą karetki, samoloty car-
go, czy wojskowe. W ich przypadku agent handlingowy musi współpraco-
wać bardzo blisko z portem lotniczym, Służbą Ochrony Lotniska, Strażą 
Graniczną, a także innymi zainteresowanymi instytucjami, jak choćby 
Biurem Ochrony Rządu w przypadku transportu polityków. Firma zajmu-
je się wtedy koordynacją wszystkich niezbędnych działań dotyczących 
rejsu. W przypadku lotów pasażerskich General Aviation skupia się na 
odprawie i przygotowaniu samolotu, jeżeli takie było zlecenie. Firma ofe-
ruje też usługi konsjerża – możliwość skorzystania z salonu VIP, catering, 
wynajem limuzyny z kierowcą, hotelu, a także spełnienie innych nietypo-
wych próśb, jak choćby przygotowania czerwonego dywanu lub dostar-
czenia aktualnej chińskiej prasy, jeśli klient sobie jej zażyczy.



Since General Aviation comprises non-scheduled flights, the work of 
employees dealing with passengers and crews as well as ground handling 
is of a very irregular character. It is impossible to predict the number and 
type of machines to arrive or depart on a particular day. Many of these air-
crafts, e.g. air ambulances, take off only in case of emergency.

It’s practically the same in the case of private aircrafts, however, there 
is no check-in. After security control, passengers go to a General Aviation 
gate – at Gdansk Airport, it is located behind the checkpoints. At the gate, 
handling agent employees act as intermediaries in the document control 
and carry out the clearance of crews and passengers. Afterwards, they di-
rect passengers to a specific apron or to a dedicated vehicle, which takes 
them to the aircraft. Of course, in the case of VIP passengers, security con-
trol and clearance often take place in a luxury VIP lounge on -1 floor at the 
Gdańsk terminal. Passengers may also opt for Fast Track security control 
(VIP and Fast Track services will be described next month). But all other 
safety regulations are the same as in the case of passengers travelling on 
scheduled flights – it also concerns documents and luggage, liquids, gels, 
sprays and prohibited items. Aviation law provides for no special treat-
ment. Different regulations apply only in the case of persons or groups 
covered by special implementing rules of aviation law.

All VIP passengers – such as sport teams, show business stars, or busi-
nessmen – also need handling agents, who will see to the clearance of 
passengers and crews as well as the machine itself, its preparation for the 
flight, fuelling, cleaning, providing catering and so on. This is the case for 
military aircrafts, too. Gdansk Airport also operates many helicopters. 
There are regular flights and regular clients, also in the General Aviation 
category. Welcome AS acts as an intermediary between clients and com-
panies providing aircraft rental services. Therefore, in order to rent an 
air taxi or a large aircraft to transport a group of people, the client has to 
contact a handling agent at the airport or the airport itself by completing 
a contact form on the airport website.

Welcome Airport Services is also in touch with clients who don’t use 
its services, since there is no handling obligation at Airport Gdansk. Cli-
ents who arrive in private aircrafts are not required to use the services of 
handling agents as long as they are able to organise their arrival and move 
around the apron. Welcome AS, however, charges airport fees on behalf 
of the airport. Therefore, even if a client doesn’t use WAS services, they 
are required to contact a handling operator in order to pay the fees. It is so 
in the case of, for example, machines participating in air shows. But it is 

always possible to order handling services, which often happens in winter. 
When a pilot of a private aircraft, e.g. a so-called air taxi, has a client whom 
they usually transfer from the apron to the terminal themselves, they may 
still arrange transport for the passenger from the aircraft to the airport 
building in the event of bad weather.

General Aviation can be divided into passenger and special air-
crafts services. The latter category includes ambulances as well as 
cargo and military aircrafts, where the handing agent has to co-oper-
ate with the airport, Airport Security Guard, Border Guard, and oth-
er relevant institutions, such as, for example, Government Protection 
Bureau in the case transporting politicians. The company is respon-
sible for coordinating all required operations related to the flight. As 
regards passenger flights, General Aviation concentrates on clear-
ance and aircraft preparation, if required. The company also provides 
concierge services – a possibility of using a VIP lounge, catering, rent-
ing a limousine with a driver, booking a hotel, or any other original 
requests, such as preparing a red carpet or providing current Chinese 
magazines or newspapers, if requested by the client.

It should be noted that handling companies operating at Airport 
Gdańsk have rich experience in handling even the most unusual 
machines, which is really important from the perspective of airport 
utility. Cessna designed for five people requires different handling from 
the largest cargo aircrafts. ‘A few days ago, an F16 unexpectedly landed 
it Gdańsk. It was handled by Welcome, as the company has proper ma-
chines for fighter aircraft handling. We have also handled huge Antonow 
and American Hercules C-130 (large cargo aircrafts) aircrafts. These op-
erations are special, as they require considerable involvement of staff and 
equipment,’ says Marcin Niewierowski, Welcome Airport Services. ‘It is 
not specified how long in advance clients are required to inform us of an 
arrival of aircraft which needs our services. We are ready to provide han-
dling services to almost every client at any time. Supposing we’re now in-
formed that a large aircraft is going to arrive soon and it is going to require 
our services, we’re ready to provide them at once.’

General Aviation traffic is strictly related to the situation in the region. 
It is affected by the weather, the political situation, as well as the number 
and popularity of cultural events. Every year, Gdansk Airport provides 
services to artists participating in Open’er festival and other important 
events, sport teams, as well as those who enjoy flying and make trips along 
the Baltic coast in their private aircrafts.






