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ANDRZEJ
SARAMONOWICZ

GRZEGORZ
KAPLA

RAFAŁ
BRYNDAL

WOJTEK
KALARUS

JERZY
SCHEJBAL

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

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.

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

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

Odtwórca wybitnych ról
filmowych i teatralnych,
a także pedagog od
wielu lat kształcący
nowe pokolenia polskich
aktorów.

ENGLISH A satirist, lyricist, jo-

ENGLISH A theatre, film
and TV actor. A director

ENGLISH A director, screen-

urnalist, founder of cabarets,
playwright and screenwriter.
A jazz, golf, and hockey
enthusiast.

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

ENGLISH He lives by writing.

MICHAŁ
FIGURSKI

DAGMARA
KOWALSKA

RAFAŁ
RUTKOWSKI

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

Szkołę dziennikarską przeszła w mediach. Warsztat
telewizyjny doskonaliła m.in.
w TVN Warszawa i TVP 1.
W Chillizet codziennie nastawia słuchaczy na chillout.

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

Kobieta-dynamit. Dziennikarka i prezenterka telewizyjna, trener autoprezentacji
i rozwoju osobistego.
Aktywnie działa na rzecz
kobiet w biznesie.

ENGLISH A non-stop talker

ENGLISH She went through

ENGLISH An actor and

ENGLISH A dynamite wom-

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

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.

the journalistic school in the
public media., Television
technique has been perfected at TVN Warsaw, TVP 1.
In Chillizet, she sets the chillout music on a daily basis.

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.

and columnist. Actor in
Krzysztof Warlikowski's
Nowy Teatr.

PAULINA
SMASZCZKURZAJEWSKA

an. A journalist and television
presenter, self-presentation
and personal development
coach. She actively promotes
women in business.

ENGLISH He has
portrayed outstanding
film and theatre roles.
For many years, he has
been teaching new generations of Polish actors.

TOMASZ
KOWALSKI
Z wykształcenia prawnik. Katowiczanin. Pisarz. Autor „Mędrca
kaźni”, „Rozmów na trzech
grabarzy i jedną śmierć”, „Nie
pozwolisz żyć czarownicy” oraz
zbioru opowiadań „Przysionek,
dom dla pozornie umarłych”.
ENGLISH A lawyer by training. A writer. An author of
'Mędrzec Kaźni', 'Rozmowy na
trzech grabarzy i jedną śmierć',
'Nie pozwolisz żyć czarownicy' and a collection of stories
entitled 'Przysionek, dom dla
pozornie umarłych'.
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KATARZYNA
ZDANOWICZ

WOJCIECH
ZAWIOŁA

JAKUB
FIREWICZ

MAGDALENA
JUSZCZYK

OLGA
ŻARNASIEK

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.

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

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

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

Dziennikarka polsko-rosyjskiego pochodzenia.
Przez wiele lat związana
z telewizją Biełsat jako
prezenterka i wydawczyni. Obecnie redaktorka
prowadząca Anywhere.pl

ENGLISH Has been working
in TVN24 since 2012. She

ENGLISH an actor of a ‘still’

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

ENGLISH A journalist,

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

ENGLISH Journalist of

has also Gazeta Wyborcza,
Polskie Radio PiK, Radio Gra,
Polsat and Polsat News in
her résumé. She likes coffee
and conversations. She does
not end on one question.

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.”

MAREK
KACPRZAK

ALEKSANDRA
BUDKA

EDYTA
BARTKIEWICZ

TOMASZ
SAGAN

CEZARY
ŁAZAREWICZ

Dziennikarz i szef wielu
redakcji. Obecnie związany na stałe z Wirtualną
Polską, gdzie prowadzi
program „Tłit”, w którym
rozmawia z najważniejszymi politykami.

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

Jest fotografem mody
i lifestyle’u. Choć pochodzi ze Szczecina, a pracuje
w Warszawie, to w myślach
nieustannie zwiedza cały
świat. Lista jej marzeń to
głównie podróże.

Fotograf zafascynowany
ruchomym obrazem.
W robieniu zdjęć, podobnie
jak w życiu, kieruje się
dobrym smakiem.

Lat 52, pochodzi z Darłowa. Pracował m.in. w Gazecie Wyborczej, Polityce,
Przekroju. Od dwóch lat
bezrobotny. Zajmuje się
pisaniem reportaży.

ENGLISH A journalist

ENGLISH Her dream was to

ENGLISH She is a pho-

and editor-in-chief. At
present, he works at Wirtualna Polska, where he
hosts a talk show ‘Tłit’
with top politicians.

listen to music professionally.
Today, she not only listens
to music, but also talks and
writes about it. For many
years, she's been involved
with Polish Radio Three.

tographer of fashion and
lifestyle. Although she comes
from Szczecin and works in
Warsaw, she travels the world
in her mind. Her bucket list is
mostly about travelling.

ENGLISH A photographer
fascinated by the moving
image. He appreciates
good taste in photography
as well as in his life.

Polish-Russian origin.For
many years associated
with Belsat TV as a presenter and editor. Currently the editor-in-chief at
Anythwere.pl

ENGLISH Aged 52,

comes from Darłowo. He
has worked for, among
others, Gazeta Wyborcza, Polityka, Przekrój.
Currently unemployed
for two years. He writes
reportage.
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APETYT NA MUZYKĘ

APETYT
NA

MUZYKĘ

BURZA DOBREJ ENERGII, WULKAN POMYSŁÓW I CHARAKTERYSTYCZNY GŁOS. MÓWISZ „CZESŁAW”,
MYŚLISZ „ŚPIEWA”. TYM RAZEM CZES ŁAW MOZIL WRACA Z NOWĄ PŁYTĄ, INNĄ NIŻ DOTYCHCZASOWE. NAGRAŁ 24 ŚWIĄTECZNE PIOSENKI, KTÓRE OBRAZUJĄ 24 TELEDYSKI NA KAŻDY DZIEŃ ADWENTU. ZAARANŻOWANE I WYKONANE Z MUZYKUJĄCĄ MŁODZIEŻĄ Z CAŁEJ POLSKI BAWIĄ, JAK
ZAWSZE U MOZILA, UCZĄ I PRZYPOMINAJĄ O NAJWAŻNIEJSZYCH TEMATACH W ŻYCIU. KOMERCJA?
NIE DO KOŃCA. CZESŁAW, INACZEJ NIŻ RESZTA KOMERCYJNEGO ŚWIATA, DAWKUJE NAM ŚWIĄTECZNĄ ATMOSFERĘ PO KAWAŁKU NA KAŻDY DZIEŃ.
TEKST Dagmara Kowalska

ZDJĘCIA Tomasz Sagan

WYWIAD WIDEO DOSTĘPNY
NA ANYWHERE.PL
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Dwa lata czekaliśmy na Twoją płytę, w końcu jest, ale
jest to płyta z piosenkami świątecznymi. Czy to jest
jakaś nowa moda? Każdy wokalista musi wydać swoją
płytę z piosenkami świątecznymi lub kolędami?

Myślę, że każdy muzyk, który ma sentyment do czasów
dzieciństwa, do czasów, kiedy chodził do szkoły muzycznej, w jakimś momencie wraca do młodości, i tak było
w moim przypadku. Płyta świąteczna zrodziła się z idei
skumulowania na jednej płycie 24 piosenek na każdy
dzień adwentu, od 1 grudnia do 24. Najbardziej chodziło mi jednak o to, żeby złożyć hołd Grajkom Przyszłości. Kiedy chodziłem do szkoły muzycznej, byłem nerdem, dźwigałem akordeon, graliśmy z kolegami – ja na
akordeonie, oni na oboju, fagocie i harfie. I tu zwracam
uwagę na młodzież, która gra na instrumentach, ta młodzież naprawdę gra. Świetnie gra. Śmiem twierdzić, że
jest więcej młodzieży, która gra muzykę klasyczną, niż
młodzieży, która gra disco polo. Nie spotkałem dotąd
jeszcze ani jednej osoby, która gra muzykę disco polo,
oprócz gwiazd tego gatunku. Nie ma w tym nic złego, ale
chciałbym, żebyśmy stawiali na umuzykalnione dzieci,
które będą inspirowały inne dzieci. Tak było ze mną.
Zacząłem grać na moim instrumencie po pewnym koncercie, w którym na akordeonie zagrał 10-letni chłopiec.
Byłem zafascynowany. Powiedziałem wówczas mamie:
Mamo, ja chcę grać na tym instrumencie. Świąteczna
płyta jest tylko pretekstem i idealnym momentem, żeby
wszystkie piosenki zaprezentować.
Czesław Mozil. Artysta, wokalista, a przede wszystkim
edukator. Jesteś nie tylko muzykiem, ale także
nauczycielem, zwłaszcza na tej płycie, bo uczysz
nas jak słuchać piosenek świątecznych. Przy okazji
przypominasz, że adwent trwa 24 dni.

Pomysł jest inspirowany duńską tradycją. Jest to muzyczny kalendarz adwentowy, od 1 do 24 grudnia.
24 piosenki, 24 teledyski. Nagranie tego materiału
zajęło z całą pewnością mnóstwo czasu. Jak
logistycznie rozplanowałeś to przedsięwzięcie?

Logistycznie to wyglądało tak, że do 21 grudnia nie
wszystkie teledyski były gotowe i gdyby nie wspaniała ekipa z Mania Studio, nie wiadomo, czy wszystko
by się udało. Nie było to łatwe przedsięwzięcie, ale to,

K I E DY C H O DZ I Ł E M D O
S Z KO ŁY M U Z YC Z N E J,
BY Ł E M N E R D E M ,
DŹ W I G A Ł E M A KO R D E O N ,
GR A L I Ś M Y Z KO L E G A M I
– JA N A A KO R D E O N I E ,
O N I N A O B O J U,
FAG O C I E I H A R F I E .

co było najcudowniejsze i najłatwiejsze w tym projekcie, to fakt, że nie miałem sztabu managerów, który
za mnie dzwonił do szkół muzycznych i mówił: Dzień
dobry, mamy taki plan, może dołączycie? Ja sam osobiście dzwoniłem i zwracałem się do tych wszystkich
szkół muzycznych, nauczycieli, młodych muzyków
i ich rodziców.
Jaka była ich reakcja? Dzwoni Czesław Mozil, a po
drugiej stronie słuchawki słychać..?

Reakcje były zadziwiająco pozytywne, wręcz entuzjastyczne, ale czasami wystarczyło, że nauczycielka puściła moją piosenkę i wszystkie dzieciaki mówiły: Przecież to
jest Olaf. A skoro Olaf, to wiemy, że jesteśmy w bezpiecznym świecie (przyp. red. – Czesław Mozil podkładał głos
do postaci Olafa w „Krainie Lodu”). Nie ukrywam, że ze
strony nauczycieli i wychowawców spotkała mnie duża
życzliwość i serdeczność. Czasami było tak, że nawet sam
nauczyciel opiekował się uczniami w trakcie nagrań, a jak
już nagraliśmy piosenkę, to wtedy zgłosiliśmy się do szkoły, do dyrekcji po zaakceptowanie pomysłu. W ogóle przy
powstawaniu tej płyty spotkałem dużo otwartych i dużo
cudownych ludzi. W tym projekcie chodziło też o to, żeby
pokazać, że młodzież może zostać muzykami. Pamiętam
taką jedną dziewczynkę z Bydgoszczy, Tosię, córkę muzyków, bardzo zdolną, grającą na pianinie. Ona szczerze powiedziała w wywiadzie, że tak naprawdę nie chce zostać
pianistką, ale najlepiej grającą na pianinie… lekarką.
I to się nazywa wartością edukacyjną. Masz płytę
ze sobą?

Tak, moja przyjaciółka, która 10 lat temu stworzyła okładkę do mojego debiutu, narysowała mnie i mnóstwo młodych Grajków Przyszłości. To dla Ciebie. To idealny prezent na święta. Nie mogę sobie wyobrazić lepszego.
Dziękuję. Mówiłeś o tym, że na płycie słychać
uzdolnioną muzycznie młodzież. To prawda, są zdolni,
ale ja tam słyszałam w niektórych utworach drobne
nierówności i niedociągnięcia. Moim zdaniem to jest
siłą tej płyty, mam wrażenie, że nic nie jest tu nagrane
od linijki, wręcz przeciwnie.

Czasami to są fantastyczne aranże, bo ta płyta nie
powstałaby bez cudownych aranży, fantastycznych
muzyków, jazzmanów, aranżerów, ale też nie możemy
ściemniać publiczności. To nie jest tak, że bierzemy
młodzież i potem wszystko wyrównujemy. Czasami
to bardziej mnie trzeba było wyrównać wokalnie niż
tę młodzież. I taka jest prawda. Tu nie ma dorosłych,
którzy nagrywali płytę. Nagrała ją młodzież i dlatego
ona tak brzmi. Do każdej piosenki robiliśmy teledysk,
typowy playback. Nawet w telewizji graliśmy totalny
playback, bo po co ściemniać, że są mikrofony, skoro
wiadomo, że my nagrywaliśmy tę piosenkę w studiu.
I to się chwali. Cała prawda całą dobę. Opowiedzmy
o piosenkach, które znajdują się na świątecznej płycie
„Kiedyś to były święta”. Kiedy myślę o świętach, to
zdanie od razu przychodzi mi do głowy...

Taka prawda. Poza tym bardzo lubię tekst do piosenki „Kiedyś to były święta”. Mam 40 lat i już się skarżę, że kiedyś było inaczej. Wiem też, że młodzież,

APETYT NA MUZYKĘ

Zbliż telefon i odczytaj film

14–15

STREFA VIP / VIP ZONE

„ P O J E D N E J C Z E KO L A D C E
N A K A Ż DY DZ I E Ń, P O J E D N E J
C Z E KO L A D C E , N I E W I Ę C E J,
A Ż WS Z Y S T KO Z J E M”.
z którą teraz pracowaliśmy, za 30 lat będzie
mówiła to samo. To jest taka mała refleksja o nostalgii.
„Kalendarz adwentowy” to jest pierwszy
utwór, który rozpoczyna Waszą
świąteczną płytę. I to jest utwór, który
pokochałam od pierwszego dźwięku. Nie
wiem, ile razy go już słyszałam, myślę, że
kilkadziesiąt. Ta świąteczna piosenka jest
inna od wszystkich świątecznych piosenek
świata, ma niepowtarzalny klimat. To jest
Twój klimat, słychać to od pierwszego
dźwięku, od pierwszej frazy. Mnóstwo tam
rapu. Kto ci pomagał?

Ten utwór jest nagrany przez dzieciaki z warszawskiej szkoły muzycznej I stopnia im. Fryderyka Chopina przy Namysłowskiej. Pan
Piotr Gliński, który jest perkusistą w „Kapeli
ze wsi Warszawa”, zaaranżował ten kawałek
z żoną. On pięknie pulsuje. Pomyślałem sobie, że zawsze miałem słabość do hip-hopu,
do rapu. Postanowiłem więc, że ja będę rapował zwrotki. Tak się złożyło, że cztery lata
temu spotkałem Quebonafide, który zaprosił
mnie wówczas do swojego utworu, teraz pomyślałem, że w mojej piosence byłby idealny
do zaśpiewania i melorecytowania. Quebo
mówi pięknym głosem i świetnie interpretuje
tekst. Mówi o tym, że w kalendarzu adwentowym jedna czekoladka jest na każdy dzień.
„Po jednej czekoladce na każdy dzień, po
jednej czekoladce, nie więcej, aż wszystko
zjem”. Bardzo się cieszę, że ten świat muzyczny może się tak zmieszać, że nagle młodzież
perkusyjna gra w tym samym kawałku z najbardziej w tej chwili znanym raperem w Polsce. Oba światy się fajnie mieszają i jestem
przeszczęśliwy, że to się udaje.
Przy okazji wracasz do dzieciństwa
i pokazujesz to, z czym większość z nas,
także ja, mieliśmy problem. Przychodzi
kalendarz adwentowy, masz ochotę na
wszystkie te czekoladki naraz, a trzeba
było każdego dnia czekać na otwarcie
kolejnego okienka.

Dokładnie tak, jak Kuba mówi nam, że tylko po jednej na jeden dzień, i tak się ćwiczy
charakter. To jest bardzo edukacyjne.

Dodam też, że jak gadałem z Michałem Zabłockim o tekstach, to chcieliśmy, żeby te
piosenki nie brzmiały stricte świątecznie, ale
żeby miały przekaz, żeby były uniwersalne.
Jest taka piosenka, która brzmi: „Każdy ma
swoje święta”, i śpiewa ją dziewczyna, Julia
Siechowicz, która śpiewała w Krainie Lodu.
Zaprosiłem Malwinę i Magdalenę Wasylik – to
jest trio, które śpiewa „Ulepimy dziś bałwanka”. Chciałem zwrócić uwagę, że my mamy
święta teraz, ale Arabowie mają święta w innym czasie, podobnie Żydzi, Prawosławni,
Luteranie czy Ormianie. Pamiętajmy o tym,
że tak naprawdę to nas niewiele różni. Dla
wszystkich ten czas jest najważniejszy, nawet jak się nie wierzy w Boga, to święta są
częścią naszej tradycji. Czy tego chcemy, czy
nie, fajnie jest spędzić je z rodziną. I chcemy to zrobić jak najlepiej.
Znów wątek edukacyjny wkrada się
do Twojej nowej płyty. Masz swój
ulubiony kawałek?

Mam kilka, ale mam ogromny sentyment do
takiej piosenki jak „Święta według nas”, który śpiewa Zuza Jabłońska. Między innymi
dlatego, że partię orkiestralną napisał mój
kolega, Miłosz Wośko. Znam Miłosza i wiem,
co potrafi. Połączyłem go z młodymi muzykami, bo lubię, jak się spełniają marzenia. Nagle widzę, jak orkiestra ZPSM I w Warszawie
w liczbie 80 dzieci pod dyrekcją Radosława
Labachuła gra tę piosenkę fanatycznie. Wtedy mam ciarki, że udało się zrealizować jakiś
pomysł, który urodził się już kilka lat temu.
Dziś to się dzieje i nas wzrusza. Jest kolęda,
ostatnia na płycie, którą zaśpiewała Malwina.
To jest utwór przeznaczony na dzień 24 grudnia, pastorałka 2018. Dawno nie miałem takiego braku dystansu do swojej płyty, jak do
tej, i to też jest fajne.
„Święta według nas”, utwór, który
nagrałeś z Zuzą Jabłońską, wyjątkowo
zdolną młodą polską wokalistką, bardzo
wzrusza. Przypominacie w nim o różnych
ważnych sprawach, o których na co dzień
zapominamy.

Masz rację. Zapominamy o tym, że gdy
my mamy święta, dla nas to się wiąże
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M YŚLĘ, Ż E L A ST CH R IST M A S BĘDZ I E M Y
ŚPI EWAĆ J E SZCZ E C O NA J M N I E J 40 - 50 L AT
I N IC W T Y M Z ŁEG O, A LE SK ROM N I E MÓW I ĄC ,
M YŚLĘ, Ż E J E ST M I E JS CE W NA SZ Y M K A NON I E
NA T O, Ż EBY ŚPI EWAĆ NOW E PIO SE N K I.
z bezpieczeństwem, z rodziną. Jednak w tym samym
czasie gdzieś obok są ludzie, którzy są samotni, cierpią i tęsknią.
Kogoś nie mają, są samotni. O tym śpiewa Zuza.
Nawet jak teraz o tym mówię, to mam dreszcze
na całym ciele. Bardzo Ci dziękuję za tę piosenkę,
to jest dobry przekaz. Na płycie znajdziemy także
zabawne i dziwaczne utwory.

Jazzowe jest trio, Antek, Staszek i Wiktor, chłopcy
mają po 15 lat i nagrali piosenkę „Świąteczna premiera”. Śpiewam tam na początku, pytając, dlaczego te
wszystkie świąteczne piosenki muszą być takie same,
nie mogą by trochę jazzowe? Pełne improwizacji? I wtedy chłopcy, a konkretnie Staszek, zaaranżowali ten
utwór… oni mają po 15 lat, ale jak Państwo posłuchają,
to nie będą chcieli uwierzyć, że ten utwór nagrali tacy
młodzi ludzie. Rośnie pokolenie młodych muzyków,
które jest naprawdę imponujące.
Podoba mi się to, że wykorzystujesz na tej płycie
różne instrumenty. Czasem jest cała orkiestra, czasem
kwartet, czasem tylko chór, a czasem Ty grasz na
fortepianie, dzieciaki śpiewają. Na tej płycie słuchacze
znajdą mnóstwo różnorodnych piosenek.

Mam nadzieję, że dla dzieci z różnych szkół muzycznych
to jest inspirujące. Mam szczęście do cudownych ludzi.
Jeżeli dzwonię do swojej przyjaciółki Agnieszki Greli-Fedkowicz, która jest zawodowym muzykiem i uczy w Krakowie gry na harfie, gra profesjonalnie, dawno temu
utworzyła klasę harfy w krakowskiej szkole, i pytam,
czy ma kilku uczniów, którzy mogliby zagrać w utworze z harfą w roli głównej instrumentu, ona odpowiada, że
ma 13 uczniów do wyboru. Zdecydowaliśmy, że robimy
piosenkę z całą klasą młodych harfistów. W ten sposób
piosenka „A dzieci spać” jest grana przez całą klasę harfy
Agnieszki. Jaram się tym. W Radzyniu Podlaskim spotkałem orkiestrę akordeonową, która zagrała piosenkę
„Kaloryfer, który gra”. Oni nie mogli się doczekać, kiedy
nagrają piosenkę, w której w święta nie chcą mieć Nintendo, ani nie chcą PlayStation, chcą, żeby ktoś podarował im kaloryfer, który gra, czyli akordeon. Cała orkiestra z Radzynia Podlaskiego, która nagrała tę piosenkę,
jest fantastyczna. Takich historii jest mnóstwo. Każda
piosenka to inna opowieść.
Jest jeszcze taki tekst, który mnie zaskoczył, jest
dwuznaczny, śpiewacie o miłości między gwiazdką
i czubkiem na choinkę.

Tam są różne rzeczy. Mnie się wydaje, że z tekstami
jest tak, że, jak ktoś szuka drugiego dna albo trzeciego,

zawsze je znajdzie. Nawet w kolędach takich jak „Lulajże Jezuniu”. Myślę, że potrzebujemy podejść z dystansem do świąt i trochę wyluzować. Taki kalendarz adwentowy jest idealnym momentem, żeby przygotować
się na te święta. Powoli. Takie jest moje odczucie i dlatego to jest bardzo inspirowane duńską tradycją. W Danii
1 grudnia dobranocka dla dzieci przekształca się w serial
dla całej rodziny i wszyscy mieszkańcy Danii oglądają
codziennie nowy odcinek, nową bajkę. To jest kolejna odsłona tego bajkowego serialu, kontynuacja. Zanim
seriale stały się popularne, to w Danii ten wątek 24-odcinkowy już był, mam wrażenie, że od zawsze. Dla dorosłych są formy stand-up'erskie. To są krótkie formy.
Dlatego mój pomysł był taki, żeby te piosenki były krótkie, bo krótkie formy powodują, że włączamy tę płytę
i słuchamy jej bez znudzenia.
To prawda. Są utwory, które mają nieco ponad minutę.
Tylko niektóre są dłuższe.

Do 2 minut optymalnie.
Pozostawiasz niedosyt.

Po jednej czekoladce na jeden dzień. Tylko tyle.
Czesław, ile radości miałeś przy nagrywaniu tej płyty?

Miałem ogromną radość. To jest tak wzruszające, że
ona już jest. Widzę, że te teledyski są nagrane i wychodzą w świat. Słyszę, że radiowa Trójka gra je codziennie
o 7:40. Mam nadzieję, że ten projekt będzie żył latami
i że słowo „grajek” nie będzie obraźliwie. Bycie nerdem, granie na akordeonie czy fagocie, oboju, to nie
jest nic negatywnego i mam nadzieję, że to się przyjmie
na stałe. Będzie jak z Erykiem z Poznania w piosence
„Reni ferie”. Spotkałem brata Eryka w Cardiff, powiedział mi, że jego młodszy brat gra na akordeonie. Pokochał ten instrument, ponieważ w rodzinie słuchali
dużo Czesław Śpiewa. Eryk, który teraz ma 15 lat, od
7 lat gra na akordeonie, jest świetnym, młodym akordeonistą. Miałem przyjemność spotkać go w Poznaniu.
Te historie, w których koło się zatacza, są bardzo wzruszające. Mam nadzieję, że płyta dotrze do słuchaczy,
że walor edukacyjny wybrzmi, że będziemy w telewizji
częściej słyszeć dobrą muzykę, bo przyznaj, że jak słyszysz piosenkę z Zuzą Jabłońską albo pastorałkę z naszej wspólnej płyty, to nie słychać w tych utworach, że
grają tam dzieci, które mają 15 lat. To brzmi jak z Hollywood. Orkiestra z Krakowa I stopnia to są 12-letnie
dzieciaki, które grają pastorałkę tak, że szczęka opada.
Gdybym tę płytę wydał bez teledysków, to byśmy nie
mogli tego wyczuć, ale kiedy widzisz dziewczynki, Tosię, Gosię, Michalinę z Bydgoszczy, które mają po 8 lat

SREBRNY JUBILEUSZ

18–19

STREFA VIP / VIP ZONE

APETYT NA MUZYKĘ

20–21

STREFA VIP / VIP ZONE

APETYT NA MUZYKĘ

. . . M Y Ś L Ę, Ż E M OŻ E D O B R Z E ,
Ż E T E N PRO J E K T J E S T, JA K I
J E S T, I M A M N A DZ I E J Ę, Ż E O N
B Ę DZ I E I N S PI ROWA Ł I N N YC H .

CZESŁAW MOZIL
I GRAJKOWIE PRZYSZŁOŚCI
„KIEDYŚ TO BYŁY ŚWIĘTA”

I YouTube kanał „Grajkowie Przyszłości”,
bo wtedy będziecie mieć wszystko – i muzykę, i teledysk.
Kiedyś to były święta.

Tak jest.
i grają – Tosia na pianinie, Gosia na flecie,
a Michalina gra na skrzypcach, to serce ci
rośnie. Dlatego się cieszę, że ta płyta razem
z teledyskami może jednak odczarować
coś lub kogoś.
W jakim stopniu to jest projekt
komercyjny?

On jest komercyjny. Myślę, że wszystko,
co związane ze świętami jest komercyjne.
Umówmy się jednak, że ja jestem swoim
własnym wydawcą, mam dystrybucję hip-hopową – Step Records, ale to, co zrobiliśmy, nie jest chyba komercyjne, skoro
szukałem sponsora, waliłem do drzwi telewizji, a oni mnie odrzucili. Jest mi trochę
przykro, że było tak trudno się przebić
z tym projektem, ale myślę, że może dobrze, że ten projekt jest, jaki jest, i mam nadzieję, że on będzie inspirował innych.
Jestem ciekawa czy w kolejnych latach
będziemy śpiewać o czekoladkach, czy
ciągle Last Christmas.

Myślę, że Last Christmas będziemy śpiewać jeszcze co najmniej 40-50 lat i nic w tym
złego, ale skromnie mówiąc, myślę, że jest
miejsce w naszym kanonie na to, żeby śpiewać nowe piosenki.
Tak na koniec. Pokaż mi swoje dłonie.

Nie obgryzam paznokci, widzisz? Polecam wszystkim mężczyznom, którzy mają
z tym problem. Zwłaszcza że rozmawiamy dla
lifestyle'owego magazynu, chciałbym podkreślić, że po 20 latach obgryzania paznokci
trafiłem do Pani Amal, która nakłada mi
na paznokcie tytan. Tego nie da się obgryzać, bo to łamie zęby. Znalazłem sposób na
piękne paznokcie.
Jeśli Czesław poleca, to ja dołączam.
Przy okazji polecam też nową płytę,
płytę z piosenkami świątecznymi.
Czesław Mozil i Grajkowie Przyszłości.

ENGLISH

APPETITE FOR MUSIC
A powerhouse of positive energy and ideas and
a characteristic voice. You say, ‘Czesław,’ you think,
‘śpiewa’ [sings]. Czesław Mozil is coming back with
a new album, different from his previous ones.
Together with young musicians from all over Poland,
he recorded 24 Christmas songs with 24 videos, one
for each day of the Advent. The songs are funny
(as all Mozil’s songs), have an educational value and
raise some serious issues. Commerce? Not exactly.
Czesław, unlike the rest of the commercial world,
gives us a dose of Christmas spirit day by day.

We were waiting for your album for two
years, and now it’s finally here, but it's
a Christmas album. Is it some new fashion? Every singer has to release an album
with Christmas songs or carols?

I believe that every musician who is sentimental about his childhood, the times
when he would go to music school, wants
to bring back memories of his youth at
some point. That’s what I did. I came
up with an idea of compiling 24 songs for
24 days of the Advent, from 1 to 24 December, on one album. I wanted to pay
tribute to Grajkowie Przyszłości. At music
school, I was a nerd with a heavy accordion, playing with my friends – I would play
the accordion, they – the oboe, the bassoon
and the harp. Here, I’d like to stress that
young people who play musical instruments
are really good at it. I dare say that there
are more young people who play classical
music than those who play disco polo. I’ve
never met anyone who plays disco polo
apart from disco polo stars. There’s nothing wrong with it, but I think that talented
children who will inspire other children
deserve a shot. I began to play the accordion after a concert during which I saw
a 10yearold boy playing the accordion. I was
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fascinated. I told my mum, ‘Mum, I want to
play this instrument.’ The Christmas album is only an excuse for presenting all
these songs and a perfect time for it.
Czesław Mozil. An artist, singer, but primarily educator. You’re not only a musician, but also a teacher, especially on this
album, because you teach us to listen to
Christmas songs. You also remind us that
the Advent lasts 24 days.

The idea is inspired by a Danish tradition.
It’s a musical Advent calendar, from 1 to
24 December.
24 songs, 24 videos. Recording the material must have taken lots of time. How
did you plan out the project in terms of
logistics?

As regards logistics, not all the videos were
ready until 21 December, and I don’t know if
I’d have made it had it not been for the great
team from Mania Studio. The undertaking
wasn't easy, but the most incredible and the
easiest part was the fact that I didn’t have
a team of managers, who would call music
schools on my behalf and say, ‘Hello, I have
such a plan, would you like to join me?’
I called them myself – music schools, teachers, young musicians and their parents.
How did they react? It’s Czesław Mozil,
and what did you hear on the other side?

The responses were surprisingly positive,
enthusiastic even, but it sometimes sufficed that a teacher played my song and
all children were like, ‘It’s Olaf.’ And if’s
Olaf, we know we’re in a safe place (Editor’s note: – Czesław Mozil dubbed Olaf
the Snowman in ‘Frozen’). I must admit
that teachers and tutors were very kind and
friendly. Some teachers supervised recordings themselves, and when the song was
ready, we asked headmasters for their approval. In general, while recording this
album, I met a lot of open-minded and
amazing people. The project also aimed
at showing that young people can be musicians. I remember a girl from Bydgoszcz,
Tosia, a daughter of musicians, a very talented girl; she played the piano. During an
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interview, she said that she didn’t want to be a pianist,
but a doctor playing the piano.
That’s what I call educational value. Do you have the
album with you?

Yes, my friend, who created the cover of my debut album
10 years ago, drew me and plenty of young Grajkowie
Przyszłości. It’s for you. It’s a perfect Christmas gift. I can’t
imagine a better one.
Thank you. You said that you recorded the album
with talented young people. It’s true, they’re talented, but I’ve also heard some shortcomings in some of
the songs. I think that’s actually a great asset to the
album. It makes it sound more natural.

Some of the arrangements are truly fantastic – this
album wouldn’t have been the same without amazing arrangements, fantastic musicians, jazzmen, arrangers.
But we can’t lie to the audience. It’s not that we take some
young people, record the songs and later smooth the material. I sometimes needed more corrections than those
young people. That’s the truth. The album wasn’t recorded by adults but young people – that’s why it sounds this
way. We made a video for each of the songs, a typical
playback. Even on television, we played a playback –
why should we lie that there are microphones there if it’s
obvious that the song was recorded in the studio.
It’s to your credit. The whole truth and nothing but the
truth. Tell me more about the songs on your Christmas
album ‘Kiedyś to były święta’. When I think about
Christmas, the first thing that comes to my mind is
that it’s not what it used to be…

It’s true. I like the lyrics to the song ‘Kiedyś to były
święta’. I’m 40 years old and I’m already complaining
about how it used to be. I also know that the young people whom we worked with will say the same in 30 years’
time. It’s a little reflection on nostalgia.
‘Kalendarz adwentowy’ is the first song on your
Christmas album. I loved it from the very first sounds.
I don’t know how many times I’ve listened to it; I suppose that several dozen. This Christmas song is unlike
any other; it has a real unique feel. You’re in your
element, I can hear it from the first sounds. There’s
plenty of rap there. Who helped you?

This song was recorded by children from Frederic Chopin General Primary Music School on Namysłowska
Street, Warsaw. Mr Piotr Gliński, a percussionist from
‘Kapela ze wsi Warszawa’, arranged this song with
his wife. I thought that I had always had a weak spot
for hip hop and rap music. So I decided to rap the stanzas. Four years ago, I happened to meet Quebonafide,
who invited me to appear in his song. I thought that
he would be a perfect person to sing and melorecite
my song. Quebo speaks with a beautiful voice and interprets the lyrics very well. The song says that there is
only one chocolate in the Advent calendar for each day
of the Advent. I’m glad that in this music world, young
percussionists can play a song with the most famous
Polish rapper. These two worlds can overlap, and I’m really glad it works.

You also refer to childhood and describe a situation
most children find difficult, including me. Children
want to eat all these chocolates in the Advent calendar right away, but they have to wait to open one
window every day.

Exactly. Kuba says we can eat one chocolate per day;
that’s how you test your willpower. It has a considerable educational value. When I was discussing the lyrics with Michał Zabłocki, we didn’t want our songs to
sound like typical Christmas songs; instead, we wanted them to convey a message and be rather universal. The song ‘Każdy ma swoje święta’ is sung by Julia
Siechowicz, who sang in Frozen. I also invited Malwina
and Magdalena Wasylik – this trio sang ‘Do you want
to build a snowman?’ Bear in mind that we celebrate
Christmas at the end of December, but Arabs, Jews,
members of the Orthodox church, Lutherans and Armenians have holidays at a different time. But we’re not
that much different. It’s the most important time of the
year for everyone – even those who don't believe in God
– because it’s a part of our tradition. Whether we like it
or not, it’s great to spend this time with our family. And
we try to do our best.
Your new album has an educational value. Which of
the songs is your favourite?

I have a few favourite songs, but I’m particularly fond
of the song ‘Święta według nas’, sung by Zuza Jabłońska. One of the reasons for that is because the orchestra part
was written by a friend of mine, Miłosz Wośko. I know
Miłosz and I know what he can do. I brought him together with young musicians, because I like to watch
dreams come true. All of a sudden, I could see the orchestra from the Primary School of the State Music
School Complex, composed of 80 children, conducted
by Mr Radosław Labahua, playing the song fanatically. I’m thrilled that I’ve managed to carry out a project
conceived a few years ago. Now, it’s happening, and
we're moved. The last song on the album is a Christmas
carol sung by Malwina. It’s the song for 24 December,
a Christmas carol of 2018. I haven’t been so emotional
about any of my albums for a long time; it’s amazing.
‘Święta według nas’ – the song you recorded with
Zuza Jabłońska, an extremely talented young singer
– is very moving. You raise a variety of serious issues we sometimes forget about on a daily basis.

You’re right. We forget that when we think about Christmas, we think about safety, family. But somewhere,
there is someone who feels lonely; who is hurting and
missing someone.
Someone alone and lonely. That’s what Zuza sings
about. I shiver at the very thought of it. I’d like to
thank you for that song; it’s an important message.
The album also contains funny and weird songs.

Antek, Staszek and Wiktor, who are 15 years old and
are a jazz trio, recorded the song ‘Świąteczna premiera’. I appear at the beginning of the song. I ask why
all Christmas songs must be the same, can’t be a little
more jazz-like, improvised? Then, the boys, or Staszek
to be more precise, arrange that song… They are 15 years
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old, but when you listen to them, you won’t believe that
those young people could make such a song. It’s an impressive generation of young musicians.
I like the variety of instruments used on the album.
Sometimes, it’s an entire orchestra; sometimes
a quarter; sometimes only a choir; while other times
you play the piano and the children sing. The songs
are very diversified.

I hope that children from various music schools will
find it inspiring. I’m lucky to have met so many amazing
people. When I called my friend Agnieszka Grela-Fedkowicz, who is a professional musician and gives harp
lessons – she’s a professional harpist, some time ago she
set up a harp class in a music school in Cracow – and
I asked her whether she knew any students who could
play the harp as a leading instrument in a song, she said
she had 13 students who could do that. We decided to
make this song with a whole bunch of young harpists.
Thus, the song ‘A dzieci spać’ is played by Agnieszka’s
entire class. I was really excited about it. In Radzyń Podlaski, I met an accordion orchestra, who played the song
‘Kaloryfer, który gra’. They were looking forward to recording a song in which they don’t want to get Nintendo
or PlayStation for Christmas but a playing radiator, that
is an accordion. The orchestra from Radzyń Podlaski is
fantastic. There are plenty of such stories on the album.
Each songs tells a different story.
There’s one more song I find surprising – the lyrics
are ambiguous; it’s about love between a star and
a Christmas tree topper.

There are plenty of various things there. I believe that
if someone looks for some hidden meaning in a song,
they will find it. Even in Christmas carols like ‘Lulajże
Jezuniu’. I think we need to get some perspective on
Christmas and chill out a little. This Advent calendar
is a chance to prepare oneself for Christmas. Slowly.
That’s how I feel about it, and that’s why the album is
inspired by the Danish tradition. In Denmark, from
1 December, instead of the evening programme for
children, television broadcasts a family series. And
all Danes watch a new episode, a new fairy tale every day. It’s a continuation of that fairy-tale series. It
seems that the series of 24 episodes has been in Denmark like forever, before TV series were even popular.
Adults have stand-ups. It’s a short artistic form. I decided to record short songs, too because we don't get
bored by listening to short songs.
That’s true. Some songs are slightly over a minute
long. And some are longer.

Up to 2 minutes.
You leave the audience hungry for more.

One chocolate per day. That’s all.
Czesław, how did you feel when you were recording
the album?

I felt real joy. It’s so amazing that the album has come
out. I can see that the videos are ready as well and
they’ve come out, too. I hear that Trójka Radio Station

plays my songs every day at 7:40. I hope that the project will be remembered for years and that young people will understand there’s nothing wrong with being
a nerd, playing the accordion, the bassoon or the oboe.
It’ll be like with Eryk from Poznań in the song ‘Reni
ferie’. I met Eryk’s brother in Cardiff, and he told me
his little brother plays the accordion. He loved the instrument, because they listened to Czesław Śpiewa
at home a lot. Eryk, who is now 15, has been playing
the accordion for 7 years and is a remarkable young
accordion player. I’ve had a pleasure to meet him in
Poznań. Stories which come full circle are very moving. I hope that the album will reach the audience; that
people will understand our message; that we will hear
good music on television more often – you must admit
that when you hear the song with Zuza Jabłońska or our
Christmas carol, you wouldn’t tell that the musicians
are 15-year-old children. It sounds like a story from
Hollywood. The Primary Music School Orchestra from
Cracow are 12-year-old children, who delivered a brilliant performance. Had I released the album without
videos, it could go unnoticed, but it’s heartwarming to
see those girls, Tosia, Gosia, and Michalina from Bydgoszcz, who are 8 and play musical instruments so well
– Tosia plays the piano, Gosia the flute, and Michalina
the violin. That’s why I’m glad that the songs together
with the videos can really make a change.
How commercial is the project?

It is commercial. I think that everything related to
Christmas is commercial. I have my own record label
and hip hop distribution – Step Records – but what
we did might not be considered commercial enough
given the fact that I was looking for a sponsor on television, and they turned down the project. It’s a bit sad
that it was so hard to carry out this project, but I think
that it’s good that the project is like it is and I hope that
it will be a source of inspiration.
I wonder if we’ll be singing about chocolates within
the next few years or will it still be Last Christmas.

I think that we’ll sing Last Christmas for at least 40–
50 years more, and there’s nothing wrong with it. But,
in my humble opinion, there is a place for new songs
in our canon.
At the end, may I see your hands?

I don’t bite my nails, see? I recommend it to all men
who have a problem with it. Since we’re talking for
a lifestyle magazine, I’d like to stress that after 20 years
of biting my nails, I met Ms Amal, who applied titanium
on my nails. You can’t bite it, because it may break your
teeth. I’ve found a way to have beautiful nails.
If Czesław recommends it, I recommend it, too.
I would also like to recommend a new Christmas album. Czesław Mozil and Grajkowie Przyszłości.

And the YouTube channel ‘Grajkowie Przyszłości’, where
you will find both songs and videos.
Christmas isn't what it used to be.

It isn’t.
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DL ACZEGO
POLITYKA DOTYCZY
NAS WSZYSTKICH

MAREK KACPRZAK
Z wykształcenia menager i humanista,
absolwent studiów Executive MBA oraz
kulturoznawstwa ze specjalnością komunikacji
społecznej i ekonomiki kultury. Z zawodu
dziennikarz i szef wielu redakcji. Z pasji wykładowca,
szkoleniowiec, miłośnik literatury, samodoskonalenia
i kształcenia. Obecnie związany na stałe z Wirtualną
Polską gdzie prowadzi program Tłit, w którym
rozmawia z najważniejszymi politykami. W wolnych
chwilach uprawia triathlon.

W

iedza jest najbardziej wartościowym towarem
na świecie. Każde nowe odkrycie czyni nas bogatszymi” – to dwa zdania Kurta Vonneguta, od
których każdy z nas powinien zaczynać dzień. W epoce,
gdzie wiedza jest powszechnie dostępna i możliwa do zdobycia, korzystamy z niej coraz mniej. Żyjemy w czasach,
gdzie większość z nas ma potrzebę poczucia bycia poinformowanym, ale naprawdę wiedzieć wcale nie chce.
Czytamy coraz mniej, zadowalamy się tytułem,
góra kilkoma zdaniami. Dziennikarze (w tym ja) wiemy
o tym doskonale. Dlatego piszemy coraz krótsze teksty
i dajemy im jeszcze bardziej krzykliwe tytuły. Wiedzą to
też politycy. Osiągają mistrzostwo, jak w kilka sekund
zdołać poruszyć nasze emocje i zdążyć powiedzieć to,
co chcemy usłyszeć. Sens, prawda, wizja nie mają już
znaczenia. Znaczenia ma to, że zaspokojona została
potrzebapoczucia „bycia poinformowanym”. Że dostajemy każdego dnia kilka myśli, nad którymi możemy
zaciekle dyskutować, spierać się, a nawet kłócić
Co spokojniejsi i w swoim przekonaniu mądrzejsi,
stają się głusi na te polityczne dźwięki. Żyją w przekonaniu, że im bardziej uciekną od polityki, tym bardziej
żyją szczęśliwym życiem. Prawda jest jednak taka, że
im bardziej zamykamy się na politykę, tym onanas
bardziej dotyka. Co prawda możemy być jak dzieci,
zamknąć oczy i myśleć, że jesteśmy niewidzialni.
Możemy przestać słuchać polityków, bo „nas to nie doWIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

tyczy”. Aim bardziej stajemy się głusi na to, co mówią
i robią, tym bardziej pozwalamy, by robili i mówili to, co
chcą, a nie to, co powinni.
Polityka ciebie nie dotyczy? Ale już podatki cię dotyczą, prawda? To, gdzie ikiedy możesz robić zakupy, też
cię dotyczy, prawda? Jeśli i to nie, to przyznaj, że choć
jakość powietrza, którym oddychasz, cię dotyczy. A to
właśnie polityka i politycy decydują o tym wszystkim.
To oni urządzają ci przestrzeń, w której żyjesz.
ENGLISH

WHY DOES POLITICS CONCERN US ALL?
‘New knowledge is the most valuable commodity on earth. The
more truth we have to work with, the richer we become,’ everyone
should start a day with these two sentences by Kurt Vonnegut.
In the era when knowledge is freely and easily available, we use
it less and less. We live in the times when most of us need to be
informed but don’t want to know after all.

We read less and less; we are satisfied with the title, a few
sentences at most. Journalists (including me) perfectly
know it. That’s why our texts are getting shorter and shorter, while the headlines are becoming more screaming.
Politicians know that, too. They are masters at arousing
our emotions and saying what we want to hear in a few seconds. The sense, the truth, or the concept don’t matter anymore. What’s important is to satisfy the need for ‘feeling
informed’, to get a few thoughts daily, which we can discuss
or even argue about.
Those who keep calm and consider themselves smarter
than others are deaf to those political sounds. They believe
that the more they stay out of political arguments, the happier their life will be. The truth is, however, that the more
we close to politics, the more it affects us. Of course, we can
be like children, close our eyes and think we’re invisible. We
can stop listening to politicians, because ‘this doesn’t concern us.’ But the more we try to ignore what they say and do,
the more we allow them to say and do whatever they want
instead of what they should.
You think that politics doesn’t concern you? But taxes
do concern you, don’t they? Where and when you can do
shopping concerns you, too, doesn’t it? If it doesn’t, admit
that at least the quality of the air you breathe concerns you.
And this is politics, and politicians decide about all these
things. They arrange the space you live in.

28–29

P O D R ÓŻ E / T R AV E L

J O R D A N I A W 5 P R Z Y S TA N K A C H

JORDANIA
W 5 PRZYSTANKACH
TEKST I ZDJĘCIA Edyta Bartkiewicz
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K

rólestwo Jordanii jest jednym z najbezpieczniejszych państw wśród krajów arabskich, choć ze
względu na sąsiadów, takich jak Syria czy Arabia
Saudyjska, jest niesłusznie oceniane jako miejsce pełne
zagrożeń dla współczesnego turysty. Cóż za ogromna
pomyłka! Jordania pełna jest uprzejmych i wykształconych ludzi, którzy z ogromną chęcią dzielą się z obcymi
kulturą i obyczajami swojego kraju.

PRZYSTANEK PIERWSZY: AMMAN
I JEGO PANORAMA
Sercem Ammanu jest cytadela, na której wznosi się zbudowana za czasów panowania cesarza Marka Aureliusza
świątynia Herkulesa. Dookoła rozciąga się niesamowity
widok na metropolię – fale białych domów oblewają pobliskie wzniesienia, a między nimi dumnie prezentuje
się amfiteatr mogący zmieścić blisko 6 tysięcy osób. Na
terenie królewskiego kompleksu mieszkalnego znajduje
się 120-metrowy maszt z flagą Jordanii, która powiewa
nad wzgórzami, napawając dumą mieszkańców kraju.
W jednej z ciasnych uliczek w centrum miasta
znajduje się słynna restauracja Hashem (czynna całą
dobę!), w której jada nawet król wraz ze swoją rodziną. Można tu zjeść przepyszny posiłek za zaledwie
kilka dinarów i najeść się nim tak bardzo, że zwiedzanie najciekawszych zakątków miasta będzie musiało
zostać odłożone na kilkanaście minut – z tak pełnym
brzuchem nie da się chodzić!

31–31

PRZYSTANEK DRUGI:
ŚLADAMI ALEKSANDRA
WIELKIEGO
Około 50 km na północ od Ammanu znajduje się miasto Jerash. Założone między
III a IV wiekiem p.n.e. przez Aleksandra
Wielkiego i jego generała Perdikkasa, kryje w sobie ruiny jednego z najlepiej zachowanych rzymskich miast z okresu starożytności. Nie w regionie – na świecie. Ogromne
forum owalne, dwa teatry, liczne ła źnie,
hipodrom z widownią na 15 tysięcy osób
i niezliczona ilość świątyń sprawiają, że
mimo palącego słońca i wszechobecnego pyłu, niektórzy turyści chodzą wyprostowani i trochę dumni – zupełnie
jak rzymianie, którzy w 63 r. p.n.e. przyłączyli Jerash i otaczające go ziemie do
rzymskiej prowincji Syrii, a następnie do
Decapolis.

PRZYSTANEK TRZECI:
GŁĘBOKA DEPRESJA
Na terenie Jordanii i Izraela znajduje się najniżej położony punkt na naszej planecie
– Morze Martwe. Lustro wody ciągle się
obniża, będąc aktualnie na 422 m p.p.m.
W ciągu ostatnich 40 lat powierzchnia morza zmniejszyła się o blisko 30%, a każdy

kolejny spadek poziomu wody może mieć
w przyszłości katastrofalne skutki.
Morze Martwe słynie ze swojego błota, które jest niczym innym jak glinką pełną minerałów, która odżywia skórę i regeneruje ją, jak żaden inny produkt na świecie. Choć jej zapach
nie należy do najprzyjemniejszych (w końcu
jest to muł odkładający się na brzegu morza),
służy nie tylko do celów kosmetycznych, ale
także leczniczych. Z powodzeniem radzi sobie
z wieloma alergiami, stanami zapalnymi, trądzikiem czy chorobami stawów. Kąpiel w tym
niezwykłym zbiorniku wodnym to nie lada
przeżycie, bo ze względu na wysoką zawartość
soli, nie da się w nim utonąć. Ciepła i bogata
w minerały woda pobudza metabolizm organizmu, oczyszczając go przy okazji z toksyn.
To wszystko brzmi tak pięknie, że gdzieś na
pewno jest haczyk. I niestety jest – na terenie
kraju znajduje się tylko jedna publiczna plaża,
a wstęp na nią kosztuje 20 JOD (około 100 zł).

J O R D A N I A W 5 P R Z Y S TA N K A C H

Morze Martwe, poza cudownymi właściwościami regenerującymi ciało, słynie również z surowego i niedostępnego brzegu,
który bywa czasem bardzo niebezpieczny.
Z daleka łatwo rozpoznać dzikie plaże, ale
żeby się na nie dostać, trzeba zejść ze stromych, pełnych osuwających się kamieni
i błota zboczy, mijając po drodze hałdy śmieci i ostrych przedmiotów. Ponieważ poziom
wody spada obecnie o 1 metr rocznie, spada
również poziom wód gruntowych, które wypłukują podziemne warstwy solanki w pobliżu linii brzegowej. Napływająca słodka
woda rozpuszcza warstwy soli, tworząc podpowierzchniowe wgłębienia, które później
przeradzają się w dziury. Miejsce ich wystąpienia jest niemożliwe do określenia, dlatego
tak niebezpieczne jest chodzenie samotnie
brzegiem Morza Martwego – nowo powstała dziura może mieć zaledwie metr głębokości, ale może mieć również dwadzieścia.

N I E M A O S OBY, KT ÓR E J Z W R A Ż E N I A
NA W I DOK SK A R BC A N I E O T WOR Z Y
SI Ę BUZ I A A Ż DO SA M E J Z I E M I
– TA K JA K BOH ATEROM FI L M U.
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NA TER EN IE JOR DA N II I IZR A ELA
Z NAJDUJE SIĘ NAJ N IŻEJ
POŁOŻON Y PU N KT NA NASZEJ
PLA N ECIE – MOR ZE M A RTW E.
PRZYSTANEK CZWARTY:
KOLEJNY INDIANA JONES
W skalnej dolinie gdzieś pośrodku kraju
znajduje się różowe miasto wykute w skałach. Prowadzi do niego tylko jedna droga – wąwóz Al-Siq. Petra, bo o niej mowa,
to jeden z siedmiu nowych cudów świata,
który po prostu trzeba w życiu zobaczyć.
Gdy błądzi się między wysokimi ścianami
kanionu, a zza kolejnego nudnego zakrętu
wyłania się wreszcie fasada Al Khazneh –
najsłynniejszego budynku w Jordanii – to
każdy na pół minuty staje się prawdziwym
Indianą Jonesem z filmu „Ostatnia krucjata”. Nie ma osoby, której z wrażenia na widok skarbca nie otworzy się buzia aż do samej ziemi – tak jak bohaterom filmu.
Petra była kiedyś stolicą królestwa Nabatejczyków, którzy zamieszkiwali miasto
już od VI w p.n.e. W głąb miasta prowadzi
ulica Fasad, gdzie znajduje się ponad 60
wykutych w skałach domów i grobowców,
wznoszących się obok pięknego, dwukrotnie zniszczonego teatru.
Choć skarbiec jest najbardziej rozpoznawalnym elementem Petry, to Ad Dajr
– Klasztor – jest zwieńczeniem wizyty
w skalnym mieście. Klasztor leży u podnóża wzniesienia Dżabal-Ad-Dajr, a prowadzi
do niego 800 wykutych w skałach schodów.
Można dostać się do niego o własnych siłach lub na grzbiecie maleńkich osiołków,
co nie jest dobrym pomysłem, biorąc pod
uwagę, że trasa pod górę zajmuje godzinę
z licznymi przystankami na zdjęcia.
Na wizytę w Petrze należy poświęcić cały
dzień. Wędrowanie między grobowcami
i świątyniami wykutymi w skałach jest niezwykłym przeżyciem, dlatego o wiele lepiej
zwiedzać miasto na własnych nogach, niż
na czterech cudzych.

PRZYSTANEK PIĄTY: GDZIE
JEST MATT DAMON?
Na południu kraju znajduje się miejsce, które
chyba miało należeć do innej planety. Słynie
z wiatru przemykającego między licznymi
kanionami, z nietypowych formacji skalnych, które stoją samotnie pośrodku piaszczystego obszaru, oraz kolorów, które swoją
intensywnością przywodzą na myśl czwartą

planetę od słońca. Pustynia Wadi Rum dzięki głębokiej, czerwono-pomarańczowej szacie, wielokrotnie brała udział w filmach poświęconych tematyce odkrywania kosmosu.
To właśnie tutaj były kręcone takie hollywoodzkie produkcje jak „Prometeusz”, „Transformers: Zemsta upadłych”, „Czerwona
Planeta” oraz „Marsjanin”, gdzie przystojny
Matt Damon utknął samotnie na czerwonej
pustyni, sadząc ziemniaki i czekając na ratunek. Zamiast sadzonek, których na próżno tu
szukać, można znaleźć miliony gwiazd, które
w bezksiężycową noc świecą nad najpiękniejszą częścią kraju.
Jordania jest wyjątkowym miejscem,
pełnym fascynującej historii, przepysznego
jedzenia i niezwykle gościnnych mieszkańców. Niepowtarzalność narodowych skarbów, takich jak Petra, Góra Nebo czy pustynia Wadi Rum, sprawiają, że wybór tego
kraju na kolejne wakacje nie powinien stać
dłużej pod znakiem zapytania!
ENGLISH

JORDANIE IN 5 STOPS

The Hashemite Kingdom of Jordan is one
of the safest Arab countries, but it is often
unjustly regarded as a dangerous tourist
destination because it borders Syria and
Saudi Arabia. What a big mistake! Jordan
is full of friendly and educated people who
gladly welcome visitors in their country.

STOP NO. 1: AMMAN AND
ITS PANORAMA
The heart of Amman is the Amman Citadel

with the Temple of Hercules built during
the reign of emperor Marcus Aurelius. The
Citadel gives amazing panoramic views of
the metropolis, with rows of white houses,
surrounding hills and an amphitheatre with
seating for up to six thousand people. At the
site of the palatial complex, there is 120-metre pole with a flag of Jordan flying over the
hills, filling people with pride and joy.
On one of narrow streets in the city centre,
you’ll find famous Hashem Restaurant (open
round the clock!), visited even by the king
and his family. The restaurant serves delicious meals at an accessible price. When you
WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

eat your fill, sightseeing will have to wait a few
minutes – you can't walk on such a full stomach!

STOP NO. 2: FOLLOWING
THE STEPS OF ALEXANDER
THE GREAT
About 50 kilometres north of Amman,
there is the city of Jerash. It was founded
between the 3rd and the 4th century BC by
Alexander the Great and his general Perdiccas and it boasts the ruins of one of the
best preserved Ancient Roman cities (not
in the region – in the world). A huge oval
forum, two theatres, numerous communal baths, a hippodrome with seating for
up to 15 thousand spectators, and a huge
number of temples make tourists stand
straight and walk proud despite the scorching sun and ever-present dust – just like the
Romans, who annexed Jerash and the surrounding lands to the Roman province of
Syria and later to Decapolis.

STOP NO. 3: DEEP
DEPRESSION
I n the area of Jordan and Israel, there is

the lowest point on the Earth – the Dead
Sea. Its surface level is constantly dropping, at present being 422 m below sea level. Within the last 40 years, the sea surface has been reduced by about 30%, and
every drop of the surface level can have disastrous consequences in the future.
The Dead Sea is known for its mud – mineral clay, which nourishes and renovates the
skin like any other product in the world. Despite its unpleasant smell (after all, it's mud
accumulated on the shore), it has many applications – not only in cosmetics, but also
in medical treatments. It is used for allergies,
inflammatory conditions, acne and joint disorders. Bathing in the Dead Sea is quite an
experience as because of its high salinity, one
cannot sink in it. The water is warm and
rich in minerals, it boosts metabolism and
detoxifies the body. It all sounds so well
that there must be a catch to it somewhere.
Well, there is – there is only one public
beach in the country, and the admission is
JOD 20 (about PLN 100).
Besides its miraculous properties regenerating the body, the Dead Sea is also known
for its rough and inaccessible shore, which can
sometimes be dangerous. Wild beaches are
visible from afar, but to get there, one needs
to go down steep slopes with sliding rocks and
mud and pass heaps of garbage and sharp objects. Since the surface level drops by 1 metre
a year, the level of groundwater lowers, too.
Sweet water dissolves buried salt layers, creating subsurface hollows, which later turn
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there on a little donkey, but it isn’t a good idea
given the fact that the journey takes an hour,
including numerous stops for taking pictures.
Sightseeing in Petra is an all-day trip. Walking
among tombs and temples carved out in the
rocks is an incredible experience, so it’s much
better to move on your own legs instead of
someone else’s.

STEP NO. 5: WHERE IS
MATT DAMON?

into holes. It’s impossible to determine their
location, which makes walking alone by the
shore so dangerous – a newly-formed hole
may be one metre deep, but it can also be
twenty metres deep as well.

STEP NO. 4: BE INDIANA
JONES
Somewhere in the middle of the country, in
a rocky valley, there is a pink city carved out
in the rocks. There is only one entrance to the
city – through the Siq Gorge. Petra is one of
the new seven wonders of the world, which you
simply can't pass up. Walking among the high
walls of the canyon, you will see the front of Al
Khazneh – the best known building in Jordan

– and for half a minute, you will feel like real Indiana Jones of+ ‘The Last Crusade’. The sight
of the treasury will make your jaw drop – just
like it did in the film.
Petra once was the capital of the Kingdom
of Nabataeans, who lived in the city from the
6th century BC. On the Street of Facades,
which leads to the city centre, you will find
over 60 houses and tombs carved out in rocks
and a beautiful theatre building, which has
been damaged twice. Although the Treasury
is the most recognisable site in Petra, the icing on the cake is Ad Deir – the Monastery. It
is situated at the foot of Jabal al-Deir Mount.
To get to the top, you need to climb up 800
stairs carved out in the rocks. You can also get

In the south of the country, there is a place
which looks like it’s on another planet. It is
renowned for the wind blowing among canyons, unusual rock formations standing alone
in the middle of the sandy area, and intensive
colours, which make you think of the fourth
planet from the Sun. Because of its intense
red and orange colours, Wadi Rum Desert has
appeared in many films about the space. It
was the set of a number of Hollywood productions, such as ‘Prometheus’, ‘Transformers:
Revenge of the Fallen’, ‘Red Planet’ and ‘The
Martian’, in which handsome Matt Damon got
stuck alone on the red desert, planting potatoes and waiting to be saved. Instead of crops,
which you won't find here, you will see millions of stars shining over the most beautiful part of the country on a moonless night.
Jordan is a special place with fascinating
history, delicious food, and friendly and welcoming people. The uniqueness of its treasures, such as Petra, Mount Nebo and Wadi
Rum Desert, makes it a perfect holiday destination. Come see for yourself!

D E S T I N AT I O N : P O M O R S K I E

ZIMOWA KRAINA

MORSÓW I NARCIARZY

ZIMOWE FERIE NAD BAŁTYKIEM? ALEŻ OCZYWIŚCIE! NA POMORZU
CZEKA MNÓSTWO ATRAKCJI, KTÓRYM ZIMNO NIE PRZESZKADZA,
A WRĘCZ PRZECIWNIE. OD BARDZO MODNEGO OSTATNIO MORSOWANIA
POPRZEZ NARTY BIEGOWE AŻ PO DŁUGIE SPACERY PO MAGICZNYCH
ZIMOWYCH TERENACH, Z POTĘŻNĄ ILOŚCIĄ JODU W GRATISIE.
TEKST Maciej Bąk

S

obota, 9:00 rano, okolice mola w Gdańsku Brzeźnie, na termometrze trzy stopnie na minusie. Wiele osób dopiero w tej
chwili otwiera oczy, ale nie gdańskie morsy! Dla
nich to idealna pora na to, by wskoczyć do Zatoki Gdańskiej. I choć tradycja zimowych kąpieli
jest w Trójmieście znana od dekad, to ostatnie

lata przyniosły prawdziwy boom na ten – ponoć
tylko z pozoru – ekstremalny sport. Bo moda
na zdrowy styl życia nie istnieje bez mody na
morsowanie. „Od kiedy zacząłem regularnie
wchodzić do zimnej wody, przestałem chorować. Nie mam pojęcia, jak to działa, ale mój organizm niemal natychmiast się tak zahartował,

że czuję, jakbym mógł góry przenosić!” – mówi
Piotr, który morsuje od dwóch lat.
Oczywiście zdrowe morsowanie wymaga
dużej dawki zdrowego rozsądku. Nie można
wchodzić do wody bez intensywnej rozgrzewki na plaży i bez czapki i rękawic, chroniących
najbardziej wrażliwe części ciała. Ale, jak zapewniają fani tego sportu, po przyswojeniu kilku podstawowych zasad morsowanie stają się
najzdrowszą frajdą na świecie. Morsów można
spotkać w Gdańsku, Gdyni, Sopocie, Pucku,
Helu, Ustce czy Stegnie. Czasem są w grupach
większych, zorganizowanych, takich jak Gdański Klub Morsów, ale są też samotne wilki, czerpiące z lodowatej kąpieli radość i wyciszenie.
Od paru lat fani zimnych kąpieli mają w Sopocie dodatkową atrakcję. To kompleks saun
ustawiony… na plaży. Same pomieszczenia niczym nie różnią się od typowych suchych saun
fińskich, jednak można się w nich wygodnie
rozsiąść i patrzeć prosto na Zatokę Gdańską.
I oczywiście część gości tego miejsca wybiera
wygrzewanie się w gorących temperaturach,
ale jest też duża grupa osób, która łączy saunowanie z morsowaniem. „Zwykle po saunie i tak
oblewam się wiadrem zimnej wody. A tu mam
okazję wbiec prosto do morza! Uczucie jest po
prostu nie do opisania, tego trzeba spróbować”
– mówi Magda, która w sopockich plażowych
saunach jest regularnym gościem.
Ale Pomorze to nie tylko Bałtyk i Zatoka
Gdańska. Przepiękne krajobrazy Kaszub to raj
dla miłośników nart biegowych. W dodatku,
nawet jeśli w Trójmieście temperatura jest lekko na plusie, to po minięciu magicznego pasa
granicy Kaszub, wchodzimy w krainę białego
puchu, malowniczo leżącego na drzewach. Miłośnicy biegania na nartach powinni kierować
się do Kartuz. Działa kompleks złożony z kilku
tras do biegówek. Mają one różną długość – od
kilkuset metrów do prawie trzech kilometrów –
i ciągną się przez okolice pobliskiej leśniczówki
Bilowo. Znajduje się tam między innymi atrakcyjny punkt widokowy. Kto chciałby jednak
pobiegać bardziej na dziko, ma dużo większy
wybór. Przywidz, Sulęczyno, Chmielno – wokół tych miejscowości jest mnóstwo gór i lasów,
gdzie przy zimowej pogodzie łatwo spotkać
biegającego narciarza. A jeśli i po wizycie na
Kaszubach będziemy mieli mało wrażeń, to zawsze zostaje nam bieganie po dzikich plażach,
na przykład na Mierzei Wiślanej, pomiędzy
Krynicą Morską a Kątami Rybackimi.
I pewnie część z was myśli sobie teraz: dla
mnie zima musi być spędzona na stoku i już!
Spokojnie, Pomorze serdecznie zaprasza też
tych, którzy wolą zjeżdżać niż biegać. Kaszuby
to kraina wzniesień, może niezbyt wysokich,
ale za to gościnnych. Najwyższa jest Wieżyca.
Działają tu aż dwie stacje narciarskie – Koszałkowo i Kotlinka, oferujące najbardziej strome stoki w okolicy. Nieco bardziej płasko jest

ZDJĘCIA: LOT USTKA (1), PROT (2-3).
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w Trzepowie i Przywidzu, gdzie dobrze poczują się początkujący i ci, którzy lubią spokojną,
dłuższą jazdę. I to nie wszystko: Sulęczyno,
Kosowo i sopocka Łysa Góra również mają wielu fanów. Jeśli więc chcemy spędzić ferie poza
tłocznymi kurortami w Tatrach, Pomorze zapewni nam masę niezapomnianych wrażeń.
ENGLISH

THE LAND OF WINTER SWIMMERS
AND SKIERS
Winter holidays by the Baltic Sea? Why not! There
are lots of things to do on cold winter days in
Pomorskie, ranging from winter swimming, which has
been hugely popular recently, through cross-country
skiing to long, relaxing walks in magical winter
surroundings, with a huge amount of iodine, which
comes as a bonus.

Saturday, 9 pm, near the pier in Gdańsk-Brzeźno, minus three degrees. Some people have
only just woken up, but not winter swimmers!
For them, it’s a perfect time to jump into the
Gdańsk Bay. Even though winter swimming
has been a tradition in Tricity for decades,
only recent years have seen a real boom in
the popularity of this – probably only seemingly – extreme sport. The fashion for healthy
lifestyle goes hand in hand with the fashion
for winter swimming. ‘When I began to swim
in cold water regularly, my health really improved. I don’t know how it works, but my
body has immediately got stronger, and I feel
I could move mountains!’ says Piotr, who has
been a winter swimmer for two years.
Of course, healthy winter swimming requires common sense. You shouldn’t enter
the cold water without a proper warm-up and

a hat and gloves protecting the most sensitive
parts of body. But, according to the enthusiasts of winter swimming, when you follow
some basic rules, winter swimming becomes
the healthiest pastime in the world. Winter
swimmers can be found in Gdańsk, Gdynia, Sopot, Puck, Hel, Ustka and Stegna. They
sometimes swim in large, organised groups,
such as the Gdańsk Winter Swimming Club,
but some of them are lone wolfs, looking for
joy and relaxation in cold water.
For a few years, in Sopot, there has been
an extra attraction for winter swimming enthusiasts. It’s a sauna complex located… on
the beach. The saunas are like typical dry
Finnish saunas, but there is enough room
to sit back and enjoy the view of the Gdańsk
Bay. Some guests opt for warming themselves up in hot temperatures, while others
combine using the sauna and swimming in
cold water. ‘After the sauna, I usually pour
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a bucket of cold water over myself. Here, I can
run straight to the sea! It’s incredible, everyone should try it,’ says Magda, who is a regular guest of the beach saunas.
But Pomorze isn’t only the Baltic Sea or
the Gdańsk Bay. The picturesque landscapes
of Kaszuby are a paradise for cross-country skiers. Even if temperature in Tricity
is above zero, when you cross the magical
border of Kaszuby, you’ll find yourself in
a land of trees and shrubs covered in powdery snow. The fans of cross-country skiing
should head towards Kartuzy, which boasts
a complex of several cross-country skiing
routes of different length, ranging from several hundred metres to almost three kilometres, stretching near Bilowo forester’s lodge.
In the area, there is also an attractive viewing
point. Those who prefer wilder routes have
a much broader choice. Przywidz, Sulęczyno, Chmielno – there are a lot of hills and
forests near these villages, which are very
popular among crosscountry skiers. Thrill
seekers will surely enjoy cross-country skiing on wild beaches, for example, along the
Vistula Spit, between Krynica Morska and
Kąty Rybackie.
If you can’t imagine spending winter holidays anywhere else than on a ski slope, don’t
worry. Pomorze also warmly invites those who
prefer skiing to ski running. Kaszuby landscape is hilly – our hills may not be very high,
but they’re really welcoming. The highest one
is Wieżyca. It boasts two ski stations – Koszałkowo and Kotlinka, which offer the steepest
slopes in the region. Flatter areas can be found
in Trzepowo and Przywidz – these spots are
perfect for beginners and those who prefer
calm, longer rides. That’s not all: Sulęczyno,
Kosowo and Łysa Góra in Sopot are very popular, too. If you don't want to spend another winter holidays in a crowded resort in the Tatra
Mountains, a winter trip to Pomorze is surely
an attractive alternative.
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Artystycznego wykona Koncert fortepianowy
B-dur op. 83 J. Brahmsa i IV Symfonię R. Schumana. Solistą tego wieczoru będzie znany miłośnikom muzyki fortepianowej, pochodzący
ze Szwajcarii Nelson Goerner. Warto ponadto
pamiętać o Filharmonii w Dzień Kobiet w piątek 8.03, gdzie wraz z gdańską orkiestrą wystąpi wybitny wiolonczelista młodego pokolenia
Krzysztof Karpeta.

A NA JAKI KONCERT SIĘ
W OGÓLE WYBRAĆ?

FILHARMONIA BAŁTYCKA
W WIR ZE K ARNAWAŁU
TEKST Mikołaj Dudkiewicz

L

ZDJĘCIA PFB

uty w Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku upłynie pod znakiem wydarzeń
związanych z karnawałem. Nie zabraknie odbywających się regularnie pasjonujących koncertów symfonicznych,
koncertów balowych, jak i wydarzeń dedykowanych dzieciom.
18.01 w piątek o godz. 19.00 odbędzie się
światowa prapremiera Koncertu na flet, organy i orkiestrę autorstwa Joanny Bruzdowicz. W roli solistów wystąpią Łukasz Długosz (flet) i dyrektor PFB Roman Perucki (organy). Prapremierę poprzedzi wykonanie
innego Koncertu na ten skład: Bernardus
Fresken napisanego przez Enjotta Schneidera. Dzieło to będzie specjalnie nagrywane tego wieczoru. Ponadto orkiestra wykona bardziej znane i lubiane kompozycje:
Uwerturę Egmont op. 84 L. van Beethovena
i „Krzesanego” W. Kilara.
25 stycznia pierwszy gościnny dyrygent
orkiestry PFB Massimiliano Caldi poprowadzi
orkiestrę PFB w utworach F. Mendelssohna, M.
Brucha i S. Rachmaninowa. Wystąpią wybitni
pianiści, F. Tarli, M. Drewnowski i I. Varbanov.
W lutym odbędą się 4 kolejne koncerty symfoniczne. 1.02 zwycięzca X Międzynarodowego Konkursu Dyrygentów im. Grzegorza
Fitelberga w Katowicach (2017) Su-Han Yang

(Tajwan) zadyryguje dziełami kompozytorów rosyjskich, A. Borodina, P. Czajkowskiego, S. Prokofiewa. Solistą wieczoru
będzie pochodzący z Gruzji pianista G. Gigashvili. Wykona on III Koncert fortepianowy C-dur ostatniego z wymienionych
trzech twórców.
8 lutego W. Vossen (dyrygent, skrzypce) i N. Gabunia (skrzypce) wraz z orkiestrą PFB zagrają dla nas utwory autorstwa
J.B. van Bree, J.S. Bacha, W.A. Mozarta
i F. Mendelssohna. Przystępny język muzyczny kompozycji na pewno przyciągnie osoby
poszukujące głębokich wrażeń muzycznych
w muzyce klasycznych kompozytorów.
Z okazji walentynek, ale w dzień po święcie zakochanych, w piątek 15.02 Krzysztof
Jakowicz (skrzypce) wraz z orkiestrą PFB
zagra Koncert D-dur L. van Beethovena,
a orkiestra wykona ponadto utwory G. Pucciniego znanego z lirycznych tematów operowych, oraz O. Respighiego. Zadyryguje
G. Tchitchinadze – dyrektor artystyczny
Filharmonii. Warto przyjść tego dnia ze
swoją drugą połówką celebrować jakże sympatyczną okoliczność dnia św. Walentego.
W ostatnim koncercie symfonicznym
w lutym, w piątek 22.02 orkiestra PFB także pod batutą jej wspomnianego Dyrektora

Ceny wszystkich koncertów piątkowych
zaczynających się od 10-15 zł na pewno nie
powinny odstraszyć żadnego melomana,
zarówno tego, który jeszcze nas nigdy nie
odwiedził, jak i tego, który przychodzi regularnie. Naszym nowym słuchaczom mówimy: warto zrobić pierwszy krok! Może
nie wiedzą Państwo, jaki wybrać koncert?
Niezależnie od wyboru, głębokie przeżycia
artystyczne podczas wspólnej gry zespołu
60-80 profesjonalnych muzyków orkiestrowych są po prostu gwarantowane. Wszystkie piątkowe koncerty rozpoczynają się
o godz. 19.00.

MUZYKA I ELEGANCKI
TANIEC DO PÓŹNEJ NOCY
Równolegle do sześciu wymienionych
koncertów symfonicznych odbywać się
będą Bale Gdańskie. Jest to cykl dziewięciu wydarzeń odbywających się w każdą
sobotę karnawału od 5 stycznia do 2 marca zawsze o godz. 19.00. 26.01 wystąpi
zespół prezentujący argentyńskie tango
– zarówno muzycy, jak i tancerze w koncercie pod nazwą „Show me your tango”.
Wybrzmi muzyka m.in. Astora Piazzolli.
2.02 zagra wielokrotnie nagradzany różnymi nagrodami zespół muzyki irlandzkiej „Carrantuohill & Snake”, także wraz
z tancerzami. 9.02 dwóch wybitnych flecistów zagra karnawałowe utwory kompozytorów francuskich i włoskich wraz
z orkiestrą PFB. 16.02 wybrzmią piosenki
F. Sinatry przy akompaniamencie zespołu
jazzowego. 23.02 fantastyczny akustyczny
zespół Zagan Acoustic oprawi muzycznie występ pary tanecznej i zaprezentuje
aranżacje hiszpańskich pieśni i tańców.
2.03 na zakończenie Balów wystąpią młodzi dyrygenci i soliści Uniwersytetu Muzyki i Sztuki Teatralnej w Wiedniu.
Po każdym z koncertów balowych zabawa z muzyką na żywo do godz. 2.00 w cenie
biletów! Ceny zaczynają się od 30 zł, ale
dostępnych miejsc jeszcze na początku
stycznia jest bardzo mało. Dostępna jest dodatkowo płatna obsługa cateringowa każdej
z sobotnich nocy dla tych, którzy chcą nakarmić nie tylko ducha.

W WIRZE K ARNAWAŁU
SPONSOR STRATEGICZNY PFB

GŁÓWNY SPONSOR PFB
MECENAS KULTURY

MALUCH PRZEBRANY
W KOSTIUM

ENGLISH

CARNIVAL AT BALTIC PHILHARMONIC

The Baltic Philharmonic calendar for February is full of colourful carnival events. It
also includes regular symphonic concerts,
ball concerts and family events.
On 18 January, Friday, at 19.00, the
Philharmonic is holding a world preview of
Joanna Bruzdowicz’s Concerto for Flute,
Organ and Orchestra. The line-up includes
Łukasz Długosz (the flute) and Roman Perucki, the Director of the Philharmonic
(the organ). Before the preview, the musicians will present Enjott Schneider’s
Bernardus Fresken, and the performance
will be recorded. The orchestra will also
play more popular compositions: L. van
Beethoven’s Egmont Overture Op. 84 and
W. Kilar’s ‘Krzesany’.
On 25 January, the Baltic Philharmonic Orchestra conducted by its first guest
conductor, Massimiliano Caldi, will perform the compositions of F. Mendelssohn,
M. Bruch and S. Rachmaninov in the

WHICH CONCERT TO
CHOOSE?
The attractive prices of tickets for Friday
concerts, starting from PLN 10–15, won’t
surely drive away any music lovers – neither those who go to the Philharmonic
regularly nor those who are going to attend our concert for the first time. Take
the first step! Perhaps you don’t know
which concert to choose. No matter what
you choose, a visit at the Philharmonic
and listening to 60–80 professional orchestra musicians playing live will surely
be a remarkable artistic experience. All
Friday concerts begin at 19.00.
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MUSIC AND ELEGANT
DANCE TILL LATE AT NIGHT
In February, apart from the six symphonic concerts mentioned above, the Philharmonic is holding Gdańsk Balls. It’s a series of nine events held on every Saturday
of the carnival from 5 January to 2 March
at 19.00. The highlights include: a concert
‘Show meyourtango’ of a music and dance
ensemble presenting Argentinian tango
to, among others, Astor Piazzolla’s compositions on 26 January; a performance
of a prize-winning Irish music ensemble
‘Carrantuohill& Snake’ and dancers on 2
February; a concert of two prominent flautists in the company of the Philharmonic
Orchestra, who will play carnival compositions of French and Italian musicians on
9 February; F. Sinatra’s songs played by
a jazz band on 16 February; and a dance
performance with a music setting provided by a remarkable acoustic band, Adam
Wendt Acoustic Set, and Laura Cubi
Vilena (vocal), who will present Spanish
songs and dances on 23 February. Gdańsk
Balls will end on 2 March with a performance of young conductors and soloists
from University of Music and Performing
Arts in Vienna.

DRESSED UP IN COSTUMES
The Philharmonic doesn’t forget about
little music lovers either and is holding
a special edition of Gdańsk Balls for children! The highlights include two ‘Disney’
concerts on 19 January (sold out) and 2
February (very popular). In between, on 28
and 29 January, four educational concerts
entitled ‘The planet of hot rhythms of carnival’ are given. Within these two days, the
Philharmonic will be visited by a few thousand young people. On 3 February, we are
holding music workshops for families with
little children, entitled ‘A siren in an enchanted violin’. You can check the time of
the events on the Philharmonic’s website.
Moreover, on 17 February, Sunday, at
18.00, D. Sharov (trombone) and A. Fiseisky (organ) are performing in the Philharmonic concert hall as part of Organ+
Festival. The duo will present the compositions of J.S. Bach, L. Boellmann and
M. Bruch.
To sum up, the end of January and entire
February at the Philharmonic is a time of
carnival joy. Check out the Philharmonic's
website at filharmonia.gda.pl and our FB pages ‘Filharmonia Bałtycka’ and ‘Filharmonia Bałtycka dla dzieci’ for news and competitions in which you can win free tickets
to some events held at the Philharmonic.

Zbliż telefon i odczytaj film

Filharmonia ponadto nie zapomina o najmłodszych. Bale Gdańskie w osobnym
cyklu zaplanowane są także dla dzieci!
19.01 odbędzie się „Disney” (wyprzedany)
i 2.02 (bardzo popularny). Pomiędzy nimi
28 i 29.01 wybrzmią 4 koncerty edukacyjne pod nazwą „Planeta Gorących Rytmów
Karnawałowych”. Ponownie odwiedzi nas
kilka tysięcy młodych osób tylko w ciągu
tych dwóch dni. W niedziele 3.02 spotkamy się na kolejnych warsztatach muzycznych dla rodziców z maluchami pod nazwą
„O syrence zaczarowanej w skrzypcach”.
Wydarzenia odbywają się w różnych godzinach dostępnych do sprawdzenia na stronie
internetowej Filharmonii.
Ponadto 17.02 w niedzielę o godz. 18.00
w Sali koncertowej PFB w ramach festiwalu
Organy+ wystąpi D. Sharov (puzon) i A. Fiseisky (organy). Wykonają oni w duecie kompozycje J.S. Bacha, L. Boellmanna i M. Brucha.
Podsumowując, przełom stycznia i cały
luty upływa w Filharmonii pod znakiem
emanacji radości związanej z okresem
balowym. Zachęcamy czytelników magazynu, by śledzić zarówno stronę filharmonia.gda.pl, jak i profile na fb „Filharmonia
Bałtycka” oraz „Filharmonia Bałtycka dla
dzieci”. Dostępne są tam nie tylko bieżące
informacje, ale też odbywają się konkursy, gdzie można wygrać darmowe wejściówki na niektóre organizowane przez
nas wydarzenia.

company of prominent pianists – F. Tarli,
M. Drewnowski and I. Varbanov. In February, the Philharmonic is also holding four
symphonic concerts. On 1 February, the
concert repertoire will include the compositions of famous Russian composers, such
as A. Borodin, P. Tchaikovsky and S. Prokofiev, and the orchestra will be conducted by
the winner of 10th Grzegorz Fitelberg International Competition for Conductors in Katowice (2017), Su-Han Yang (Taiwan). The
soloist of the evening will be a Georgian pianist, G. Gigashvili, who will play S. Prokofiew’s Piano Concerto No. 3 in C Major.
On 8 February, W. Vossen (conductor,
violin) and N. Gabunia (violin), in the company of the Philharmonic Orchestra, will
perform the compositions of J.B. van Bree,
J.S. Bach, W.A. Mozart and F. Mendelssohn. The accessible music language of
these compositions will surely attract
those who are after an in-depth classical
music experience.
At a concert on the occasion of Valentine’s
Day, on 15 February, Friday, Krzysztof Jakowicz (violin) in the company of the Philharmonic Orchestra will perform L. van Beethoven’s Concerto in D Major. The repertoire will also include some compositions
of G. Puccini, renowned for lyrical opera
themes, and O. Respighi. The concert will
be conducted by G. Tchitchinadze, the
Artistic Director of the Philharmonic. It’s
a perfect idea for a romantic date on the occasion of St Valentine’s Day.
At the last symphonic concert in February, on 22 February, Friday, the orchestra
conducted by its Artistic Director will play
J. Brahms’ Piano Concerto No. 2 in B Major
Op. 83 and R. Schumann’s Symphony No.
4. The soloist of the concert will be a renowned pianist from Switzerland, Nelson
Goerner. On Women’s Day, 8 March, Friday, a prominent cellist of the young generation, Krzysztof Karpeta, will perform in
the company of the orchestra from Gdańsk.
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CZYTANIE WEDŁUG
SARAMONOWICZA

właściwie rozpoznać, co nam zagraża i uświadomić sobie, że większość zagrożeń to problemy techniczne. A jak pisze Harari, każdy problem techniczny jest możliwy do rozwiązania
przez naukę.
ENGLISH

ON THE EDGE
YUVAL NOAH HARARI, “21 LESSONS
FOR THE 21ST CENTURY”, PUBLISHED
IN POLAND BY WYDAWNICTWO
LITERACKIE, CRACOW 2018

N A K R AW Ę DŹ I
CZY CZŁOWIEK MOŻE BYĆ NIEŚMIERTELNY? DL A YUVAL A NOAHA
HARARIEGO, IZRAELSKIEGO HISTORYK A, FILOZOFA, PROFESORA
UNIWERSY TETU HEBRA JSKIEGO W JEROZOLIMIE ŚMIERĆ TO
T YLKO PROBLEM TECHNICZNY. A K AŻDY PROBLEM TECHNICZNY
JEST MOŻLIW Y DO ROZWIĄZANIA PRZEZ NAUKĘ.

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".

YUVAL NOAH HARARI, „21 LEKCJI
NA XXI WIEK”, WYD. LITERACKIE,
KRAKÓW 2018

Harari – autor bodaj najgłośniejszych popularnonaukowych bestsellerów ostatniej
dekady – pisze mądrze, a zarazem lekko
i wciągająco. Stawia prowokacyjne pytania i udziela błyskotliwych odpowiedzieć
na pytania, przed jakimi wyzwaniami staje ludzkość w XXI wieku.

Oto z jednej strony żyjemy w najwygodniejszych i najbezpieczniejszych czasach od
powstania ludzkości. Bez globalnego głodu,
epidemii i światowych wojen. Rozwój medycyny i biotechnologii będą mogły wkrótce
wydłużyć nasze życie o dziesięciolecia oraz
zwiększyć nasze możliwości intelektualne
i fizyczne. Sztuczna inteligencja i roboty wyręczą nas w pracy. Wszelako istnieje też druga strona postępu, znacznie ciemniejsza.
Mamy pełną świadomość, że sztuczna inteligencja jest w stanie przejąć kontrolę nad
naszymi życiowymi wyborami, procesami
poznawczymi, a nawet nad naszą tożsamością. Wiemy, że świat boryka się z dramatyczną dewastacją środowiska naturalnego,
zmianami klimatu, kryzysami uchodźczymi, terroryzmem, populistycznym nacjonalizmem i schyłkiem liberalizmu.
Harari uświadamia nam, że żyjemy
w wieku sprzeczności. Luksusu i narastających zagrożeń. Musimy uświadomić sobie, że postęp nie jest dany raz na zawsze,
a naturalny pęd cywilizacji do rozwoju
może zostać przystopowany na skutek naszych własnych działań.
Czy zatem jesteśmy skazani na katastrofę?
Nie. Według autora bestsellerowych „Homo
deus. Krótka historia jutra” i „Sapiens. Od
zwierząt do bogów” wciąż mamy wybór.
Musimy tylko pamiętać, kim naprawdę jesteśmy i jaki jest sens naszego trwania. Musimy
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Can man be immortal? To Yuval Noah Harari,
an Israeli historian, philosopher, and professor
of the Hebrew University of Jerusalem, death is
only a technical problem. And every technical
problem can be solved by science.

Harari’s books – probably the best known
scientific bestsellers for the general public
of the last decade – are a smart but also light
and gripping read. The author poses some
provocative questions and provides brilliant
answers to questions faced by the humanity
in the 21st century.
On one hand, we live in the most comfortable and safest times since the dawn of
mankind. Without global hunger, plagues,
or world wars. The development of medicine and biotechnology will soon extend
our life by dozens of years and boost our
intellectual and physical abilities. Artificial
intelligence and robots will do our work for
us. But there is also another side of development, a much darker one. We are fully
aware that artificial intelligence can take
control over our life choices, cognition processes, or even identity. We know that the
planet faces dramatic environmental degradation, climate change, migration crises,
terrorism, populistic nationalism, and the
decline of liberalism.
Harari shows us that we live in the age
of contradictions. Of luxury and growing
dangers. We need to realise that development is not given once and for all and that
our own actions may stop the natural drive
for development.
Are we doomed to disaster then? No.
According to the author of bestsellers “Homo
deus: A Brief History of Tomorrow” and
“Sapiens: A brief history of humankind”, we
still have a choice. We only need to remember who we really are and what the sense of
our existence is. We need to be able to recognise dangers and realise that most of them
are only technical problems. And, according
to Harari, every technical problem can be
solved by science.
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PISA R Z
OPER ACYJ N Y
PISARZ I SZPIEG – OBIE TE PROFESJE ŻYJĄ Z PRAWDY, UKRY TE J SZCZELNIE POD MASK AMI
T YSIĘCZNYCH FIKC JI. ZAZW YCZA J KROCZĄCE ODDZIELNYMI ŚCIEŻK AMI, W OSOBIE MOJEGO
ROZMÓWCY ZESZŁY SIĘ W JEDNO. NIE MAM ZATEM ŻADNYCH ZŁUDZEŃ, ŻE W NASZE J ROZMOWIE
MIST YFIK AC JA I ZMYŚLENIE WEZMĄ GÓRĘ NAD SZCZEROŚCIĄ. NIE DBAM ZRESZTĄ O TO.
CZEMUŻ MIAŁBYM ŻĄDAĆ PRAWDY OD VINCENTA V. SEVERSKIEGO, SKORO CZŁOWIEK O TAKIM
NAZWISKU NIE ISTNIE JE? WSZAK TO W YŁĄCZNIE ART YST YCZNE ALTER EGO PUŁKOWNIK A
WŁODZIMIERZA SOKO ŁOWSKIEGO, WIELOLETNIEGO FUNKC JONARIUSZA POLSKIEGO W Y WIADU,
CZŁOWIEK A O NIE JASNE J, A PRZED TO KONTROWERSYJNE J BIOGRAFII, JEDNA Z WIELU JEGO
PRZYKRY WEK , K TÓRYCH UŻY WAŁ W TRAKCIE SWOJEGO PODZIEMNEGO ŻYCIA. WSZEL AKO CZY
JA CHCĘ ROZMAWIAĆ Z SOKO ŁOWSKIM? NIE! CIEK AWI MNIE W YŁĄCZNIE W YMYŚLONY SEVERSKI
I JEGO OPOWIEŚĆ O SOKO ŁOWSKIM. ILE W NIE J PRAWDY, A ILE BL AGI – NIE MA TO DL A MNIE
ZNACZENIA. NA JWAŻNIE JSZE, BY WCIĄGAŁO. O TO PRZECIEŻ CHODZI W LITERATURZE.
TEKST Andrzej Saramonowicz

ZDJĘCIA Dorota Czoch

P I S A R Z O P E R A C YJ N Y
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Polski Stieg Larsson. Lubi Pan, jak tak o Panu mówią?

A my wyglądamy na takich?

Nie znoszę.

My tak. (śmiech)

Dlaczego? Przecież to pisarz o światowej
sławie, doskonale się sprzedający, a jego trylogia
„Millenium”…

To jaki był ten Stieg Larrson?

Ale straszny był z niego nudziarz!
Znał go Pan?

Oczywiście! W pierwszej połowie lat 90. XX wieku pracowałem w Instytucie Polskim w Sztokholmie jako attaché prasowy…
Boże, chyba każdy szpieg pracował jako attaché
prasowy!

Bo to najlepszy sposób dotarcia do miejscowych dziennikarzy, a oni są zawsze świetnym źródłem informacji.
Nie uwierzę, że Stieg Larsson był Pańskim źródłem
informacji…

On nie był specjalnie komunikatywny.
Ostrożny czy mruk?

Raczej nudziarz, już mówiłem. Wydawał wtedy pismo antyfaszystowskie, był trockistą. Zresztą cała jego rodzina
była mocno lewicująca. Szwedzcy naziści związani z ruchem White Power drukowali wtedy w Polsce swoje materiały, bo u nich to było niemożliwe. Larsson przychodził
do mnie do Instytutu Polskiego i wypytywał, jak to jest, że
w Polsce odradza się faszyzm.
Dwadzieścia pięć lat temu już to widział? Przenikliwy
umysł, a Pan mówi, że nudziarz.

Ale od niego nie można było się dowiedzieć niczego ciekawego. Co dla mnie jako szpiega było mało wartościowe. Ja miałem wśród kontaktów naprawdę wybitnych
dziennikarzy szwedzkich i na nich się koncentrowałem,
a ten ciągle przychodził, kopcił fajki i pytał, skąd się to
bierze, że Polacy, którzy tyle wycierpieli od faszystów,
sami w to wchodzą.
I co mu Pan odpowiadał?

Ciężko uzależniony od kawy i papierosów.
Też jak my.

Ale on akurat dostał od tego zawału. I siłą rzeczy nasz
kontakt się zakończył. Zwłaszcza że ja niedługo potem wróciłem do Polski. A po latach ktoś mi przysłał
ze Szwecji „Millenium”. To był tam wielki hit, nie miałem jednak pojęcia, że to ten właśnie Larsson napisał,
bo Larssonów tam tylu, ilu u nas Kowalskich. Podobała
mi się ta książka bardzo, napisana lekko, z pełnokrwistymi postaciami i nawet mi nie przeszkadzało, że Szwecja w niej mało prawdziwa. A kiedy skończyłem czytać,
przyjrzałem sie zdjęciu na okładce. „Ja pierdolę, znam
tego gościa!”- zakrzyknąłem.
Z podziwem czy niedowierzaniem?

Nie mogłem wyjść ze zdumienia. Taki cymbał, a taką
książkę napisał! Kurwa, to ja też będę pisał! (śmiech)
Odmalował mi Pan teraz „Narodziny Severskiego” nie
gorzej niż Boticcelli swoją Wenus.

Całkiem serio jednak, to te narodziny miały miejsce chyba dużo, dużo wcześniej. Bo każdy szpieg bardzo dużo pisze, a kto tego nie potrafi, nie nadaje się do zawodu.
Jak rozumiem, Pan nigdy nie miał z tym problemu?

Jako pracownik wywiadu napisałem tysiące, dziesiątki
tysięcy stron. Raporty operacyjne, sprawozdania z werbunku agentów, zgody na przeprowadzenie jakiejś operacji – to wszystko wymaga bardzo szczegółowych opisów.
Bardzo często są tam szczątki dialogów lub charakterystyka postaci.
Czyli poniekąd dzieło literackie.

Paraliterackie z pewnością. Bo w bardzo suchych zapisach nie da się zniuansować opisywanej materii, wykazać
jej wielowarstwowości.

Że nie mam pojęcia. Bo ja się Polską wtedy nie interesowałem, ja chciałem wiedzieć, co się w Szwecji dzieje. Więc
żeby już przestał mnie męczyć, wydzwaniałem do Polski,
żeby zebrać dla niego pewne informacje.

To i psychologia musi się pojawiać w takich raportach.

Dość skutecznie, bo wątek drukowania w Polsce
pojawił się potem w „Millenium”.

By wiedzieć, co nakłuwać?

W ogóle mi nie wyglądał na kogoś, kto może pisać książki.

Oczywiście, że się pojawia! Przecież werbunek agenta rozpoczyna się od rozpoznania słabych i mocnych
stron człowieka.

Otóż to. Czysta psychologia.
Jak długo trwa takie rozpracowywanie?

Czasami lata.

N I E M A M Z AT E M Ż A D N YC H
Z ŁU DZ E Ń, Ż E W N A S Z E J
ROZ M OW I E M I S T Y F I K AC JA
I Z M YŚLEN IE W EZ M Ą
G Ó R Ę N A D S Z C Z E RO Ś C I Ą .

A czy w trakcie tych lat pojawia się więź między pracownikiem wywiadu a przewerbowywanym obiektem?
Film i literatura lubią budować takie historie.

To są bzdury. Nie ma żadnej więzi.
Dlaczego? Przecież często to muszą być bliskie,
często przyjacielskie kontakty. Siłą rzeczy może
pojawić się sympatia.

Agent to nie jest człowiek.

P I S A R Z O P E R A C YJ N Y
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Z W ER BOWA ŁEM N IEM A ŁO AGENTÓW
I POW IEM PA N U, ŻE WSZ YSCY
PR ACOWA LI Z N ISK ICH POBU DEK.
Nie człowiek? A kto?

Źródło informacji. Przyjaźń jest tylko
udawana, służy wyłącznie zadaniu. Szpieg
musi mieć jednak całkowitą kontrolę nad
swoimi emocjami związanymi z prowadzonymi przez siebie agentami. I jeśli
przyjdzie potrzeba, by ich spalić, czyli
rzucić ich na pożarcie kontrwywiadowczych służb jego kraju, to musi to zrobić
bez wątpliwości.
A w jakich okolicznościach się to robi?

Najczęściej, kiedy trzeba ochronić inną
operację.

I łzy się wówczas nie roni nad kimś, z kim
się spędziło lata w bliskim kontakcie?

Zatem jeśli obiekt obserwowany przez
wywiad objawia takie postawy, to wówczas
zjawiacie się wy i mówicie: „możesz to
wszystko mieć, tylko podpisz cyrograf”?
Czuję w tym zapach siarki.

Być może, ale piekło ci ludzie noszą już od
dawna w sobie. Nie trzeba ich do niego przekonywać, wystarczy dać mu ujście.
A w czym się to ich piekło objawia?

Poza nielicznymi wyjątkami agent to
szmata. Zwerbowałem niemało agentów
i powiem Panu, że wszyscy pracowali z niskich pobudek.

Najczęściej w specyficznych potrzebach. Bo
rzeczą oczywistą jest, że ludzie mają potrzeby i dążą do ich realizacji. Większość z nich
da się kupić za pieniądze, ale nie wszystkie.

Pieniądze?

Na przykład jakie?

Nie zawsze. Nad wyraz często nadmierne,
a nie zaspokojone ambicje. Chęć zaspokojenia własnej próżności. Wszelkiego rodzaju kompleksy, tak zwana chęć pokazania
wszystkim. Postawa: wy mnie nie doceniacie, to ja was załatwię, niech was szlag trafi!

Na przykład chęć bycia najlepszym agentem na świecie.
Superbohaterem z odwróconym
znakiem? Herosem zła? To brzmi
strasznie dziecinnie.

P I S A R Z O P E R A C YJ N Y

agent. Jeśli czuje się przymuszany, rodzi się niechęć do
współpracy. A jeśli przymus narasta, wówczas taki człowiek zaczyna konfabulować albo przesyłać bezwartościowe informacje. A to nas wpędza i w koszty, i w czas,
i w dezinformację. Co gorsza, przymuszany agent zawsze jest bardziej skłonny do podwójnej zdrady. Istnieje poważne ryzyko, że pójdzie do swojego kontrwywiadu i za cenę darowania winy, zgodzi się na podwójną
grę. I co wtedy mamy? Mamy, kurwa, pasztet. Bo obca
służba zaczyna nas świadomie dezinformować.
Zatem najlepsi są ci, którzy pracują świadomie
i chętnie.

Tacy dają większe gwarancje, że przekazywane przez
nich informacje będą prawdziwe. A przecież tylko
o takie wywiadom chodzi. Dlatego właśnie werbunek
na materiałach tzw. obciążających praktycznie się nie
odbywa. Musi być bardzo specyficzna okoliczność.
Jaka?

Do jakiegoś konkretnego zadania trzeba czasem kogoś
przymusić. Ale to są bardzo sporadyczne przypadki.
Najważniejszy jest element dobrowolności i świadomości. A to jest bardzo trudne, bo jak się Pan domyśla, nie
jest łatwo przekonać Chińczyka, Rosjanina czy Białorusina, żeby zdradził swój własny kraj – czyli także żonę,
dzieci, przyjaciół, całą swoją tradycję i historię – i wierzył przy tym, że dobrze robi. Zwłaszcza że my werbujemy ludzi ze społecznego topu. To nie są przestępcy czy
stróże na bramie.
Zależy czyja brama.

No owszem, są bramy, do których stróże bardzo mogą
się przydać. Ale generalnie werbujemy generałów, ministrów, wpływowych redaktorów, czyli ludzi, którzy
mają dostęp do wartościowej, tajnej informacji. Nas
nie interesują informacje z internetu. Jeśli coś jest
w internecie, to dla nas jest bezwartościowe. Nas interesuje tylko to…
To jest tęsknota za mocą. Potężna siła. Nigdy nie należy tego bagatelizować.

…co dopiero ma być w internecie.

Ego i zboczenia?

Powiem więcej: co nawet nie jest jeszcze w tajnych planach, ale dopiero rodzi się w głowach najważniejszych
ludzi w państwie, na terenie którego działamy. I tu wracamy do wspomnianych wcześniej ludzkich wad i słabości. Zadaniem wywiadu jest szczegółowa obserwacja
ludzi z topu i doszukiwanie się ich wad ukrytych. Trzeba więc je umieć zidentyfikować. A czasami tak zadziałać, aby te wady się uwidoczniły.

Dokładnie! To idealna pożywka, na której wyrastają
najpiękniejsze kwiaty w ogrodach wywiadu.

Na to potrzeba czasu.

I czego jeszcze nie da się kupić za kasę, co może
podsunąć człowiekowi obcy wywiad?

Pomocy w budowaniu kariery. Albo w realizacji osobliwych pragnień seksualnych.

Chce Pan powiedzieć, że wywiady pomagają pedofilom w realizacji ich potrzeb?

Pedofili się akurat z oczywistych względów nie werbuje. I socjopatów. Ale to dlatego, że są narwani. Za dużo
w nich złych emocji. Tacy ludzie są niesterowalni.
Że się tak wyrażę: uff.

Tu muszę jedną istotną rzecz dopowiedzieć: werbowanie agentów to jest bardzo zaawansowany proces, technologia niemalże. Poza tym agent szantażowany to zły

Czasami bardzo dużo. Ludzie nie zdają sobie sprawy,
że podlegają czasami wieloletniej obserwacji i rozpracowywaniu. I że wywiad szuka możliwości dotarcia
do takiego człowieka, czasami nawet czyniąc dobro
w jego życiu.
Co Pan przez to rozumie?

Na przykład sytuację, że ktoś ma ciężko chore dziecko, a my mu naprawdę i skutecznie pomagamy w leczeniu. Wytwarzamy wówczas relację emocjonalną
z jego strony. Wdzięczność.
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POW I E M PA N U, Ż E M Y N I E
LU BI M Y, K I EDY SI Ę MÓW I O NA S,
Ż E J E STE ŚM Y SZ PI EGA M I.
I on z tej wdzięczności zdradza swój kraj
i potem współpracuje z wami?

Każdy agent jest inny, nie ma dwóch takich
samych na świecie. Ale pewne zasady są.
I każdy wywiad je stosuje.
Jakie to zasady?

Agent ma się czuć maksymalnie komfortowo. Nie może się stresować. Musi mieć wrażenie, że wszystko jest jak najlepiej przygotowane, a on sam jest bezpieczny.
Do momentu, kiedy uznacie, że trzeba go
spalić?

Ale on tego wiedzieć nie może. On ma
mieć wrażenie, że jest elementem niezwykle istotnym. Że robi coś dobrego.
Pracuje dla pokoju na świecie, przyjaźni,
dobra własnej rodziny. Ale w cokolwiek

on wierzy, to i tak każdy wywiad chce, by
zawsze w jego relacji z agentem pojawiły
się pieniądze.

nie ma taryfikatora. Więc bywa, że kupuje się na przykład informacje o kodach do
bomb rakiet atomowych za marne pięćset
euro, ale czasami za dyspozycyjność agenta
płaci się dziesiątki tysięcy. Tylko po to, żeby
się przydał w odpowiednim momencie.
Jakie jeszcze zadania ma agent oprócz
przynoszenia tajnych informacji?

Jednym z najważniejszych jest typowanie
kolejnych agentów.

Dlaczego?

Każdy agent rodzi nowego agenta?

Bo pieniądze, zwłaszcza w gotówce, mają
magiczną siłę. (śmiech)

Zawsze. Choć nie zawsze agent wie, że to robi.

Uzależniają?

Każde spotkanie z agentem operacyjnym
polega na robieniu listy jego kontaktów,
znajomych, przyjaciół i tak dalej. I on wali
charakterystyki wszystkich osób. Z detalami relacjonuje, co się zmieniło u tego
i tamtego. Wszystko jest ważne, czy ma kochankę, czy wziął kredyt, kogo nie lubi,
kto nie lubi jego. I to jest wiedza, która
się potężnie przydaje przy dotarciu do
innych ludzi, których zamierzamy zwerbować. Ale nasz agent nie wie, jak my

W wywiadzie nie ma kas fiskalnych, nie
płacimy kartami kredytowymi. Dajemy
tylko gotówkę. A gotówka zawsze dobrze
działa na ludzką psychikę. Zwłaszcza że
często przepłacamy.
Bo bezpieczeństwo państwa nie ma ceny?

Bo życie ludzkie nie ma ceny. A najczęściej
zbieramy informacje, związane z życiem lub
śmiercią. A przepłacamy, bo w wywiadzie

Jak to?

P I S A R Z O P E R A C YJ N Y

korzystamy z tego, co nam powiedział, bo przecież
mu o tym nie mówimy.

I jak analitycy przemielą już tę informację, to co się
z nią dalej dzieje?

Wracając do Pana, to jakim Pan był szpiegiem?

Idzie do premiera, prezydenta lub różnych ministrów
w zależności od potrzeb i okoliczności.

Powiem Panu, że my nie lubimy, kiedy się mówi o nas, że
jesteśmy szpiegami.

I ci politycy wiedzą, kto jest źródłem informacji?

Ale to Pan tak cały czas mówi, ja tylko za Panem
powtarzam.

Nie. Zawsze to jest tak spreparowane, żeby źródło pozostało niejawne. Politycy muszą znać prawdę, ale nie źródło wiedzy o prawdzie.

Owszem, ale my tak mówimy o sobie i między sobą. I tylko wtedy nas to nie razi.

Dlaczego?

Czyli tak jak homoseksualiści, którzy mówią o sobie „pedały”, ale się oburzają, kiedy inni tak ich
określają?

Porusza się Pan po cienkim lodzie, Panie Andrzeju…
(śmiech)
Bo Pan unika odpowiedzi, Panie Vincencie. Chciałem
tylko, by Pan teraz opowiedział, co Pan robił
w wywiadzie. Bo w Pańskich książkach jest dużo
o pracy operacyjnej, a tymczasem ludzie związani ze
służbami mówili mi, że był Pan jedynie pracownikiem
analitycznym i że ze Szwecji się Pan nie ruszał.

No to Pana oszukali. Nigdy nie pracowałem w analityce. Już pierwszego dnia trafiłem do pionu operacyjnego, który jest trzonem wywiadu. Czyli do tzw. Jamesów Bondów.
I co robią tacy polscy Jamesowie Bondowie?

Jeżdżą po świecie, skaczą ze spadochronów, nurkują
na kilometr, podrywają piękne kobiety i pędzą szybkimi samochodami.
I to wszystko w Szwecji? Aż trudno uwierzyć.

Nie powiem Panu, gdzie, bo ciągle obowiązuje mnie tajemnica. Jedyne, co mogę powiedzieć to, że operacyjnie
nigdy nie przekroczyłem równika.
To niech Pan choć z grubsza opowie, co robi pion
operacyjny?

Z grubsza to już mówiłem. Zdobywa źródła informacji,
czyli werbuje agenturę.
Ale przecież nie sam.

No, jasne, że nie sam. Ci z logistyki i techniki też są
ważni. My bez nich nic nie znaczymy. Maszyna wywiadu działa tylko wtedy, kiedy te wszystkie elementy ze
sobą współgrają.
A kiedy już macie agenta, to co się dzieje z jego
informacjami?

Wszystko, co my od niego wyciągamy, to tzw. informacja nieobrobiona. My nie wiemy, co to jest i ile jest
warta. Ona ląduje na biurkach analityków w pionie informacyjnym i dopiero oni ją rozkładają na najmniejsze elementy.
Po co?

Analizują, jaka jest jej wartość, czy nie ma inspiracji lub
dezinformacji, wracają też do pionu operacyjnego z wytycznymi, w jakim kierunku mamy dalej się poruszać.

Ze względu na agenturę.
Nie ufacie premierowi czy prezydentowi?

Raczej ich politycznemu otoczeniu. Ale to nie jest jakaś
polska specyfika. Taką procedurę mają wszystkie tajne
służby na świecie.
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M A M SM U T N E W R A Ż E N I E , Ż E SĄ T O
CZ Ę ST O LU DZ I E MOC NO OGR A N ICZ E N I
I N TELEKT UA L N I E I DUCHOWO.
A czy nie rodzi to niebezpieczeństwa, że
w takiej relacji służby mogą manipulować
najwyższymi politykami w państwie?

Po co mają to robić?
Dla jakichś własnych interesów. Jest ogólne
przekonanie, że tak się często dzieje.

To są bzdury! Teza, że służby manipulują politykami i że tak naprawdę to one rządzą krajem, jest wymysłem polityków, którzy dobrze
wiedzą, że jest inaczej.
Dlaczego więc to robią?

Dla politycznego interesu. Zwłaszcza że najczęściej podobne rzeczy wygadują, kiedy są
w opozycji. Bo już kiedy zaczynają rządzić, to
się szybko okazuje, że służby są cacy.
Może po prostu każdy nowy rząd
upolitycznia służby po swojemu?

Służba, w której byłem, czyli wywiad, jest
najmniej upolityczniona ze wszystkich. Dba
o bezpieczeństwo zewnętrzne kraju, a jej
istotą jest mówienie prawdy.
Prawda i tylko prawda?

Ironia jest tu zbędna, Panie Andrzeju. Bo
naprawdę, jeśli wywiad będzie kłamał,
to nie ma sensu jego istnienie. Ma mówić
prawdę, nawet najgorszą. I wywiad nie wyznacza sobie sam zadań. My co roku wysyłamy specjalne zapytanie do wszystkich
ministrów, aby nakreślili priorytety dla
wywiadu na następny rok. I każde ministerstwo definiuje, jaka sfera zewnętrznej
działalności jest dla nich ważna. Dopiero na
tej podstawie jest tworzony plan pracy. My
sobie nic sami nie wymyślamy. Natomiast
odrębną sprawą pozostaje, czy rządzący
wyciągają właściwe wnioski z tego, co im

wywiad dostarcza. I czy podejmują najlepsze dla ojczyzny decyzje.
Jest wiele powodów, by w to wątpić.

Owszem. Mam smutne wrażenie, że są to
często ludzie mocno ograniczeni intelektualnie i duchowo, łagodnie mówiąc.
A niełagodnie?

Półgłówki. Drukowanymi literami trzeba
do nich pisać. I, broń Boże, zdania podwójnie złożone albo nieco dłuższy tekst. Bo to
ich przerasta.
To nie brzmi dobrze. A jak to jest w ogóle
z Polską teraz? Dużo mamy agentów
obcych państw?

Tego nikt nie wie.
Ale ja pytam o Pańską subiektywną
opinię. Mając tak ogromne doświadczenie
operacyjne i obserwując polską scenę
polityczną w Polsce, czy dostrzega Pan
w naszym życiu publicznym osoby, których
zachowanie i działalność mogą wzbudzać
tego typu podejrzenia?

Odpowiedź jest dwupoziomowa. Jako oficer
wywiadu zakładam, że taka agentura jest,
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W X V I I I W I EKU SA M I PO Ł OŻ Y LIŚM Y
SI Ę NA SZ Y M N I EPR Z YJACIO Ł OM
NA TA LER Z U. I DZ IŚ, N I E STET Y,
ROBI M Y T O SA MO.
bo musi być. Po prostu mamy na Wschodzie
zbyt potężnego przeciwnika, zbyt zainteresowanego Polską i wpływaniem na jej losy, by
tego nie robił. W Rosji jest wydział polski, departament europejski i oni nad nami bardzo
wydajnie pracują.
Rozumiem, że to pierwszy poziom
odpowiedzi. A drugi?

Istotnie, po zachowaniu niektórych ludzi
z życia publicznego w Polsce mogę zakładać
– choć to nie jest oczywiście żaden dowód –
że nie działają w interesie naszego państwa,
tylko jakiegoś obcego. Ale żadnych nazwiska
nie podam.
Ja ich też nie oczekuję. Na koniec chciałbym
jednak Pana zapytać o tzw. sprawę
smoleńską. Osiem lat temu większość
Polaków była przekonana, że katastrofa
lotnicza, w której zginął prezydent
Rzeczpospolitej Polskiej i wielu polityków,
była nieszczęśliwym wypadkiem. Z latami
coraz więcej rodaków zaczęło wyznawać
pogląd, że to był celowy zamach. Niestety,
pogląd ten przyczynia się w znacznym
stopniu do dramatycznego podziału
narodu polskiego na dwa antagonistycznie
nastawione do siebie plemiona. Nie ma
wątpliwości, że ów podział jest w interesie
Rosji. Czy podziela Pan ten pogląd?

Całkowicie. Jak tylko Putin dowiedział się
kto, leciał tym samolotem i w jakich okolicznościach doszło do katastrofy, odbyła się
na Kremlu jedna z najważniejszych narad,
wywiadu, rady bezpieczeństwa narodowego MZS -u, specjalistów od spraw polskich,
psychologów społecznych i behawiorystów.
I Władimir Władimirowicz postawił sprawę
jasno: „Towarzysze, co to dla nas dobrego
znaczy? Proszę przygotować koncepcję naszego działania”.

Podzielony nie tylko polityczne, ale rozrywany autentyczną nienawiścią dwóch wrogich plemion. Ta wrogość przecięła Polskę
niemal idealnie na pół.
Nowy rozbiór Polski, gdzie słupy graniczne
dzielące nas od siebie wbito nam w serca?
W XVIII wieku sami położyliśmy się naszym

nieprzyjaciołom na talerzu. I dziś, niestety,
robimy to samo.
ENGLISH

OPERATIONAL WRITER
A writer and a spy – both these professions live
on truth thoroughly hidden under thousands
of masks of fiction. Although they don’t
usually come together, my today’s interlocutor
manages to combine both. Therefore, I have
no doubt that our conversation will be more
of mystification and fiction than honesty.
But, frankly, I don’t care. Why should I expect
truth of Vincent V. Severski if a such a person
doesn’t even exist? He is but an artistic alter
ego of Colonel Włodzimierz Sokołowski, a longtime Polish intelligence officer, a man with an
obscure and controversial biography; it is one
of many covers he used in the underground.
Yet, do I want to talk to Sokołowski? No! I’m
more interested in the figure of Severski and
his story about Sokołowski. And I don’t care
whether it is true or totally made-up. What
matters is the thrill. That’s what literature is
about after all, isn’t it?

Do you like to be called a Polish Stieg
Larsson?

I hate it.
Why? He is a world-famous successful
writer, while his trilogy, ‘Millennium’…

But he’s such a bore!

Działanie na wewnętrzny polski konflikt?

Do you know him?

Nigdy nie było trzeba wiele, by Polacy skakali sobie do gardeł, ale w kwietniu 2010 roku
zdarzyła się idealna okazja, by ich ponownie
skłócić i osłabić. I ruszyła rosyjska agentura
w Polsce, by to odpowiednio podsycać.

Of course I do! In the first half of the 1990s,
I used to work in the Polish Institute in Stockholm as a press attaché…

I udało się zamieszać w polskim kotle.

Because that’s the best way to get in touch
with local reporters, who are a great source
of information.

Niestety, tak. Kraj na rosyjskim szlaku
na Zachód jest coraz bardziej rozbity.

Dear God, it seems that every spy has
worked as a press attaché!

WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

I won’t believe that Stieg Larsson was your
source of information…

He wasn’t much of a talker.
Cautious or a tight-lipped sort?

A bore, like I said. At that time, he was working for an anti-fascist paper. He was a trockist. Well, all his family were strongly left-wing.
The Swedish Nazi from the White Power
movement printed their materials in Poland
because it was impossible in Sweden at that
time. Larsson would come to me to the Polish
Institute and ask how it was possible that Fascism had been reborn in Poland.
He noticed that twenty-five years ago?
He's an insightful observer, not a bore.

But he wouldn’t say anything that could be
of interest to me as a spy. My informants included prominent Swedish reporters, and
I focused on them, while he would visit me
all the time. He was smoking and wondering
how it happened that Poles, who had suffered
so much because of fascists, were into it.
And what did you say?

That I had no idea. I wasn’t interested in Poland then; I wanted to be up to date with the
current events in Sweden. I called my informants in Poland to get some information he
wanted, so that he would leave me alone.
You must have been effective, because
the plot of printing in Poland has later
appeared in ‘Millennium’.

Well, he didn’t seem to be a person who could
write a book.
Do we?

We do. (Chuckles.)
What was Stieg Larsson like then?

He was addicted to coffee and cigarettes.
Again, just like we are.

But he had a heart attack because of that.
And we lost touch. Soon after, I came back
to Poland. After a few years, someone from
Sweden sent me a copy of ‘Millennium’. It was
a hit there, but I didn’t know that its author was
the Larsson I’d known. It’s a popular surname
there. I liked the book very much – it was light,
the characters were full-blooded, and I didn't
really care that the picture of Sweden in the
book had little to do with reality. When I finished reading, I looked at the photo on its cover. I was like, ‘Holy shit, I know that guy!’
Was it admiration or surprise?
I was stunned. He was such a dope and still,

he wrote such a book! Damn, I could write
something, too! (Chuckles.)

P I S A R Z O P E R A C YJ N Y
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And during those years, does it bring
the agent and the investigation subject
together? Film and literature like such
stories.

It’s bullshit. There’s no relationship.
Why? It often requires close, even
friendly, relations? This may arouse some
feelings.

An agent is not a person.
Not a person? Then who?

A source of information. The friendship is
fake; it’s only for the purpose of the task.
A spy must fully control his feelings towards agents. And if he has to burn them,
that is to turn them in to the counterintelligence of his country, he must do it without
blinking an eye.
When do you do that?

Usually for the sake of another operation.
And you don’t spare a thought for
someone whom you’ve known for years?

With a few exceptions, agents are scum. I recruited a fair number of agents and I can tell
you that all of them had petty motives.
Money?

Not always. It’s usually excessive, unfulfilled
ambition. Vanity. All kinds of complexes,
showing off. An attitude: you undermine me,
so I’ll show you, you can all go to hell!
So if a subject observed by the intelligence
demonstrates such an attitude, you show
up and say, ‘you can have it all; the only
thing you need to do is to sign a pact with
the devil’? I can smell sulphur.

Perhaps, but the true hell is already within
them. They don’t need to be persuaded to it;
they only need an opportunity to let it out.
What is this hell you're talking about?

You’ve just described ‘The Birth of
Severski’ like Botticelli did with his Venus.

Joking aside, I believe this birth happened
much sooner. Every spy writes a lot; those
who can’t do it will be no good.
From what I gather, it has been easy to you?

As an intelligence officer, I would write
thousands, dozens of thousands of pages.
Operational reports, reports on recruiting
agents, consent to carry out operations – it
all requires detailed descriptions. These documents often contain some scraps of conversations or descriptions of people.

They’re like literary work to some extent.

Usually, it’s specific needs. It’s obvious that
people have needs and want to satisfy them.
Most of them can be bought but not all.

Paraliterary, for sure. It’s impossible to convey matters in brief descriptions, to show
their complexity.

For example?

It must also involve psychology.

A damned superhero? An evil hero? This
sounds childish.

Of course it does! Recruiting an agent begins
with determining his weak and strong points.
To know where to dig?

That’s right. Pure psychology.
How long does it usually take?

Sometimes even years.

For example, a dream of being the best agent
in the world.

It’s longing for power. A powerful force,
which should be taken seriously.
What else can’t be bought but can be
given by foreign intelligence?

Help in carving out your career. Or pursuing
peculiar sexual desires.

P I S A R Z O P E R A C YJ N Y

Ego and perversion?

Exactly! That’s the perfect fertilizer for the most beautiful
flowers in the intelligence garden.
Do you mean that intelligence helps paedophiles satisfy
their desires?

Paedophiles aren’t recruited for obvious reasons. Neither
do sociopaths. It’s because they’re hot-headed. They have
too much bad emotion. Such people can’t be controlled.
That’s a relief, if I may say so.

I must add one thing here: recruiting agents is an advanced process, almost a technology. A blackmailed
agent is a bad agent. If an agent feels forced to do something, he won’t cooperate. And when the pressure builds
up, he’ll start to confabulate or send worthless information. This is a waste of time, generates costs and leads to
disinformation. And, to cap it all, a forced agent is always
more eager to play a double game. There is a risk that he
goes to their counterintelligence and agrees to become
a double agent for an amnesty. And what do we get then?
It’s a fine mess. Because foreign intelligence begins to
misinform us.
Therefore, the best agents are conscious and
voluntary ones.

This offers a greater guarantee that information they
provide is true. That’s what intelligence is interested in.
Therefore, we practically don’t recruit people based on
the so-called incriminating materials. Only in exceptional circumstances.

difficult because, as you might guess, it’s not easy to persuade a Chinese, a Russian or a Belorussian to betray his
own country, including his wife, children, friends, tradition and history, and believe that he’s doing the right
thing. Especially given the fact that we recruit important
social figures. They aren’t criminals or bouncers.
Depends on the doors you want to open.

Of course, they are some doors we need to open. But in
most cases, we recruit generals, ministers, influential
journalists – people who have access to valuable secret
information. We aren’t interested in news posted on the
Internet. If something’s on the Internet, it’s worthless to
us. We are only interested in…
… what’s about to be posted.

I’d say that our target is information that isn’t in secret
plans yet but is being born in the head of the most important people in a given state. And here we're talking about human flaws and weaknesses again. The intelligence’s job is
to carefully observe top social figures and find their flaws.
One needs to identify them. Or make them come out.
It takes time.

A lot, sometimes. People aren’t aware that their actions
have been observed and analysed for years. And that the
intelligence is looking for a way to reach them, sometimes
even doing something good for them.
What do you mean?

For example?

For example, someone has a sick child, and we really help
them get the best treatment possible. This leads to an
emotional response. Gratitude.

There are some tasks people need to be forced to. But
these are individual cases. What matters is that the
work remains conscious and voluntary. And this is very

And in gratitude this person betrays his country and
cooperates with you afterwards?
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Back to you, what kind of spy were you?

I can tell you we don't like to call ourselves spies.
But you’re the one to do that, I’m only
repeating after you.

Yes, but we don’t find it offensive only
when we use the term to refer to ourselves,
in our circle.
Like homosexuals can call themselves
‘queer’, but they’re angry when someone
else says so?

You’re walking on thin ice, Andrzej…
(Chuckles.)
Because you're dodging the question,
Vincent. I only wanted you to tell me what
you were doing in the intelligence. Because
in your books, you describe operational
work, while people working for the
intelligence services told me you were only
an analyst and you didn't leave Sweden.

So they lied to you. I never worked as an analyst. From the very beginning, I was working
in the operations division, which is the core of
the intelligence. The so-called James Bonds.
And what do the Polish James Bonds do?

Every agent is different; no two are the same.
But there are some rules. And every intelligence follows them.
What are these rules?

An agent is supposed to feel as comfortable
as possible. He can’t be stressed out. He
must think that everything is well-prepared
and he is safe.
Until you decide to burn him?

But he won’t know that. He is supposed to
think that he is extremely important. That
he’s doing something good – working for the
peace in the world, friendship, his family’s
wellbeing. Whatever he believes, every relation between the intelligence and the agent
involves money.
Why?

Because money, especially cash, does wonders. (Chuckles.)
It’s addictive?

The intelligence doesn’t use cash registers or
pay by credit cards. We pay in cash. And cash
always has a good effect on people. Especially
because we often overpay.
State security has no price?

Human life has no price. Most often we

gather information related to life or death.
And we overpay, because there is no price
list in the intelligence. So it happens that,
for example, we buy information on codes
to atomic rockets for merely five hundred
euros, but we pay dozens of thousands for
the agent’s availability. Only to use him at
a proper time.
What other tasks does an agent have
apart from revealing secret information?

One of the most important tasks is selecting next agents.
Every agent brings a new one?

Always. Although they aren’t always aware
of that.
How come?

When we meet an operational agent, we
make a list of his contacts – friends, family, acquaintances, and so on. And he describes all those people in detail; tells us
the news about them. Everything is important – whether they’re having an affair, have
taken a loan, whom he doesn’t like, who
doesn’t like him. This information helps
us reach other people we want to recruit.
But our agent doesn't know how we use the
information he has provided, because we
don’t tell him that.

They travel the world, jump with a parachute,
go scuba diving, pick up beautiful women
and drive fast cars.
All that in Sweden? Unbelievable.

I won’t tell you where because it’s a secret.
The only thing I can tell is that I’ve never
crossed the equator for operational work.
Can you at least tell me what does the
operations division do in general?

I’ve already said. Gets sources of information, that is recruits new agents.
But they don’t do that by themselves.

Of course. Logistic and technical divisions are important, too. We don't start
anything without them. The intelligence
machine only works when all these elements are in harmony.
And when you have an agent, what
happens to his information?

Everything he tells us is the so-called raw information. We don't know what it is and how
much it is worth. It’s sent to the analysts in the
information division, and they strip it down.
What for?

To analyse its worth; check whether it’s not
inspired or misleading. They provide the operations division with guidelines on the next
steps that should be taken.

Zbliż telefon i odczytaj film
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After the information is analysed, what happens next?

It’s sent to the Prime Minister, the President, or other ministers, depending on the circumstances.
And these politicians know who the source is?

No. The information is prepared in such a way that the
source stays secret. The politicians must know the
truth, not its source.
Why?

Because of the agents.
You don't trust the Prime Minister or the President?

Their political circle. But it’s not a Polish characteristic. All intelligence services in the world follow
such a procedure.
Doesn’t that create the risk of manipulating state top
politicians by the services?

Why would they do that?
In their own interests. It’s generally believed it happens.

It’s bullshit! The thesis that the services manipulate politicians and rule the country is made up by the politicians
who perfectly know it’s not true.
Why do they do that then?

For political reasons. Most often, it's the opposition who
say such things. When they begin to rule the state, it turns
out that the services are fine.
Perhaps every new government politicizes the services
in their own way?

The services I was in, that is the intelligence, is the least
political of all. It takes care of the state security and it
tells the truth.
The whole truth and nothing but the truth?

Irony is unnecessary here, Andrzej. If the intelligence
lies, its existence doesn’t make any sense. It’s supposed to
tell the truth, even the hardest one. And the intelligence
doesn’t choose its tasks itself. Every year, we send a special request to all ministers to set out the priorities for us
for the next year. And every ministry specifies what field
of operation it considers important. This is the basis for
the nest year’s work plan. We don’t decide here. But it’s
a separate matter whether the government make proper
conclusions from the information provided by the intelligence. And whether they make proper choices.
There are many reasons to doubt that.

Indeed. Unfortunately, it seems that they are often narrow-minded people, to put it mildly.
And not mildly?

Morons. We need to print it for them. And, God forbid, we
can’t use complex sentences or write a long text. Because
it’s too much.
This doesn’t sound good. And what about Poland
these days? Do we have many foreign agents here?

Nobody knows.

I’m asking about your personal opinion. With such
huge operational experience and given the picture
of the Polish political scene, do you see any public
persons whose behaviour and actions could be
regarded as suspicious?

The answer is two-level. As an intelligence officer,
I assume that the foreign intelligence is present in
Poland, it has to be. Our Eastern opponent is too
powerful, too interested in Poland and what’s going on here not to do that. There is a Polish division,
European department in Russia, and they do much
work on us.
I guess it’s the first level of the answer. What
about the other one?

Indeed, on the basis of the behaviour of some public persons in Poland, I can assume – but it’s no evidence, of course – that they’re not acting in Poland’s
interest, but the interest of some foreign country.
But I won't give you the names.
I don't expect you to. At the end, I’d like to ask
you about the so-called Smoleńsk affair. Eight
years ago, a majority of Poles were convinced
that the plane crash in which the President of the
Republic of Poland and many other politicians
died was an accident. Over the years, more and
more people came to believe that it was an
assassination attempt. Unfortunately, this opinion
results in a tragic division of the Polish nation into
two antagonist tribes. There is no doubt that this
division is in Russia’s interest. Do you agree?

Absolutely. As soon as Putin learned who was on
that plane and what the circumstances of the crash
were, one of the most important meetings was held
at the Kremlin. It was attended by the intelligence,
the National Security Council of the Ministry of
Foreign Affairs, specialists on Polish affairs, social
psychologists and behaviourists. Vladimir Vladimirovich made it clear, ‘Comrades, what good does
it mean to us? Please prepare the concept of our
course of action.’
To cause an internal conflict in Poland?

It has never taken much to make Poles be at each other's throats, but in April 2010, a perfect opportunity
arose to set us at variance and make us weaker. And
the Russian intelligence started to fuel the conflict.
Well, they succeeded in making the Polish
cauldron bubble.

Unfortunately. The country on Russia’s route to the
West is becoming more and more divided. Not only
with political conflicts, but torn apart by genuine hatred of two hostile tribes. This hostility has cut Poland almost in half.
Another partition of Poland, where border posts
were stuck into our hearts?

In the 18th century, we spoon-fed enemies with
our country. And today, unfortunately, we’re doing the same.

Zbliż telefon i odczytaj film
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NIE POTRAFIĘ
RAFAŁ
BRYNDAL
Satyryk, autor tekstów
(Kobranocka, Atrakcyjny Kazimierz
i Cyganie), dziennikarz (Radio Zet, Gazeta
Wyborcza, Przekrój, Zwierciadło, Pani,
Twój Styl, Machina, Bluszcz, Chimery),
twórca zespołów kabaretowych, sztuk
teatralnych oraz scenariuszy seriali.
Pasjonat jazzu, golfa i hokeja.

N

ie potrafię. Gapił się w pusty ekran swojego
laptopa i powtarzał na głos w nieskończoność
te dwa słowa. Nie potrafię, nie potrafię. Napisał tylko tyle... „Nie potrafię”, trafiając precyzyjnie
w odpowiednie litery na klawiaturze. Czcionka była adekwatna do wielkości problemu, z jakim od pewnego czasu się zmagał. Nie potrafił ułożyć sobie w głowie
tego, o czym by chciał napisać. Przyzwyczaił się do
tego, że nieustannie miał coś na myśli. Do tej pory zawsze coś mu chodziło po głowie i potrzebował tylko
czasu, by odpowiednio to wyrazić. Wystarczyło pierwsze zdanie, by wpaść w trans i składając słowo za słowem tworzyć lepsze lub gorsze historie. Teraz nie było
go stać nawet na pierwszą literę. O całym zdaniu mógł
tylko pomarzyć. Do tej pory nie zdarzyła mu się taka
twórcza niemoc. Był przerażony.
Pustka w głowie była nie do zniesienia. Nic go nie
interesowało, nic go nie podniecało i nic nie było na
tyle ważne, by o tym od razu cokolwiek pisać. Miał
kłopoty nawet z wypełnieniem ankiety zadowolenia
w banku. Cholerną trudność sprawiało mu napisanie
kilku słów na kartce świątecznej.
Wszystko wydawało mu się beznadziejne. Nawet jego nazwisko budziło w nim niechęć. Nic nie było warte tego,
by chciał na to poświęcić choć chwilę, nie mówiąc już
o drugim śniadaniu. Był nijaki. Bez werwy. Bez animuszu. Był zerem. Przestał odczuwać cokolwiek. Ten
stan budził niepokój.
Żył z tego, co napisze. Czasami było coś takiego,
że dech zapierało, ale najczęściej odwalał fuchy. Slo-

gany, krótkie teksty na zadany temat, scenariusze
filmów reklamowych, dowcipy na zamówienie, rymowanki. Wszystko brał jak leci. Odwalał pracę bez zastanawiania się, czy to się komuś spodoba, czy nie.
Najważniejsze by można było fakturę wystawić...
Do pracy podchodził na luzie. Robił, to co czuł,
i rzadko się mylił. Był profesjonalistą. Nigdy nie czekał na wenę. Siadał, pisał, a potem dowiadywał się po
stanie konta w banku, czy to, co robi, podoba się innym.
Teraz wszystko się skończyło. Tak jakby zamarzł
w wiecznej zmarzlinie albo zastygł zalany przez gąbczastą lawę wypływającą z wulkanu niemocy. Ten
kryzys miał głębszy kontekst.
Do niedawna miał bardzo ironiczne podejście do
życia. Bez przerwy pojawiało się coś, z czego żartował. Sarkastyczne komentarze regularnie trafiały na
jego wszystkie możliwe profile w społecznościowych
portalach. Teraz zamieszczał tam głównie smutne
czarno-białe zdjęcia z brzydkich podwórek. Te przepełnione śmieciami pojemniki, dziurawe mury z odpadającym tynkiem, nieudane bazgroły, które trudno
nazwać graffiti. Jedynie takie obrazy wzbudzały teraz
jakiekolwiek jego zainteresowanie.
Kiedyś był królem życia. W towarzystwie rozkwitał.
Nie było imprezy w mieście, która mogła się odbyć
bez niego. To napędzało jego świat. Nie było nocy
bez przygód.
Od pewnego czasu jednak to wszystko wygasło.
Ogień się przestał palić w kominku, który rozgrzewał
jego namiętności. Czuł się jak wyciśnięta z życiodajnej pasty tubka. Teraz pozostało tylko wspomnienie
po tym, co minęło. Nie miał jednak tych wspomnień
opisywać, bo wydawały się beznadziejne jak polityka
czy religia.
Był wydmuszką. Czuł się jak futerał bez instrumentu.
Udawał tylko, że przejawia jakieś zainteresowania tym, co
robi. Starał się bardzo i nic nie wychodziło na tyle, by choć
przez moment sprawiało mu to przyjemność.
Nie potrafię – zabrzmiało jak wołanie o pomoc, jak
alarm podczas burzy śnieżnej, jak nieudany seks z atrakcyjną dziewczyną, o której się marzyło przez lata.
Długo się zastanawiał, skąd się wzięły te jego wszystkie problemy. Konsultował to z mądrzejszymi od siebie, bo mimo wszystko tacy jeszcze byli w jego otoczeniu. Poszedł nawet do wróżki. Po tym swoistego
rodzaju śledztwie doszedł w końcu do jedynego sensownego wniosku.
Nikt mu nie powiedział, że takie są skutki uboczne przejścia na dietę. W ulotce dołączonej do środka,
który nosił szlachetne miano „suplementy diety”, nie
było słowa o tym, że jego użycie może wiązać się z ta-

NIE POTRAFIĘ

DŁUG O SI Ę ZA STA NAW I A Ł, SK Ą D SI Ę
WZ I Ę ŁY TE J EG O WSZ YSTK I E PROBLE M Y.
KONSU LT OWA Ł T O Z M Ą DR Z E JSZ Y M I
OD SI EBI E , BO M I MO WSZ YSTKO TAC Y
J E SZCZ E BY LI W J EG O O T OCZ E N I U.
kimi problemami, jakie on przeżywał.
Biorąc to wszystko pod uwagę, musiał się zastanowić nad podstawowym problemem.
Jeść albo nie jeść – oto jest pytanie.
ENGLISH

I CAN'T

I can’t. He stared at the blank screen of his laptop and endlessly repeated these two words aloud. I can’t, I can’t.
He wrote only that much… "I can’t", hitting precisely
the right letters on the keyboard. The font was adequate to the size of the problem with which he had been
struggling for some time. He could not think about
what he wanted to write about in his head. He got used
to the thought that he constantly had something on
his mind. Up to now, he always had something on his
mind and all he needed was time to express it properly. The first sentence was what it took to fall into
a trance and write a word after a word to create better
or worse stories. Now he could not even afford to write the first letter. He could only dream about the
whole sentence.
Until now, he has never been so creatively impotent. It terrified him.
The emptiness in his head was unbearable. Nothing
interested him, nothing excited, and nothing was important enough to write anything right away. He even
had problems with filling out a satisfaction survey
at the bank. It was a goddamn difficulty to write a few
words on a Christmas card.
Everything seemed hopeless to him. Even his surname made him reluctant. Nothing was worth sacrificing for, even for a short moment, let alone a second
breakfast. He was unremarkable. No spirits. Cheerless. A failure. He stopped feeling anything. This state
was arising anxiety.
He survived on what he would write. Sometimes
there was such a thing that would take a breath away,
but mostly, he would botch his pieces. Slogans, short
texts on a given topic, commercial scripts, custom jokes, rhymes. He used to take everything that came his
way. He would do his job without thinking whether he
liked it or not. What mattered most, was to issue
an invoice...
He was taking it easy at work. He did what he felt like
doing and was rarely wrong. He was a professional. Never
has he ever waited for an inspiration. He would sit down,

write, and in the end, the bank account status would let
him know, if others liked what he was doing.
Everything is over now. It's as if it froze in the permafrost or got stuck in the spongy lava flowing out of the
volcano's impotence. This crisis had a deeper context.
Until recently, he had a very ironic approach to
life. There was constantly something that he was joking about. His sarcastic comments would regularly
find their way to all possible profiles on social networking sites. Currently, he has been mainly posting sad,
black and white photos from ugly courtyards. These
containers full of garbage, holes in the walls with falling plaster, unsuccessful scribbles that are even difficult to call “graffiti”. Nowadays, only such images aroused any interest in him.
Once, the king of life that flourished in the company. There was no party in the city that could have
happened without him. It fueled his world. There was
no night without adventures.
For some time, however, all of this has been expiring. The fire ceased to burn in the fireplace, which
would warm his passions. He felt like a squeezed out
of the life-giving paste tube. All that now remains is the
memory of what has passed. He was, however, not to
describe these memories because they seemed hopeless like politics or religion.
He was a shell. He felt like a case without an instrument. He only pretended to show some interest
in what he was doing. He was trying very hard and
nothing came out enough, to make him enjoy it even
for a moment.
I can’t – it sounded like a cry for help, an alarm during
a snowstorm, an unsuccessful sex with an attractive girl
that you've been dreaming about for years.
For a long time he wondered where did all his problems come from. He consulted it with the wiser ones,
because despite everything, they were still present
close to him. He even went to the fortune-teller. After
this kind of investigation, he finally came to the only
sensible conclusion.
Nobody told him that these are the side effects of
going on a diet. Leaflet attached, which had the noble
name of "dietary supplements", included no word that
its use may be associated with such problems as the
ones he experienced.
Taking all of this into account, he had to think
about the basic problem.
Eat or not eat - that is the question.
WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL
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narzędzi komunikacji – INFODORADCA+”.
Projekt jest współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.
ENGLISH

YOU CAN'T SEE ME’: FILM ABOUT
INVISIBLE PROFESSION
Anna Zoll’s film ‘You can't see me’ shows an
important and responsible profession of the air
traffic controller. The production got the second
prize in ‘Kadr na Pracę’ contest.

Zbliż telefon i odczytaj film

„NIE WIDZISZ MNIE”
FIL M O Z AWODZIE , K TÓREGO NIE Z AU WA Ż A MY
FILM ANNY ZOLL „NIE WIDZISZ MNIE” OPOWIADA O ZAWODZIE, OD KTÓREGO
TAK CZĘSTO ZALEŻY NASZE ŻYCIE, CZYLI KONTROLER RUCHU LOTNICZEGO.
PRODUKCJA ZAJĘŁA 2. MIEJSCE W KONKURSIE „KADR NA PRACĘ”
TEKST I ZDJĘCIA Mat. Prasowe

S

woją bohaterkę, Agnieszkę Łuś, reżyserka zna jeszcze od szkoły podstawowej. Gdy miały po dwadzieścia
parę lat, Anna Zoll dowiedziała się, że
Agnieszka pracuje na Wieży Kontrolnej na
Ławicy w Poznaniu.
„Było to dla mnie przełamaniem stereotypu, jakoby zawód ten wykonują tylko bardzo inteligentni, opanowani i silni
psychicznie mężczyźni. Agnieszka jest
bardzo inteligentną, ale i skromną, piękna, delikatną kobietą. Zawsze chciałam
móc, choć na chwilę wejść na tę wieżę i zobaczyć Agnieszkę w akcji. Film ten spełnił
to moje marzenie i pół dnia spędziliśmy
na planie filmowym na Wieży w Poznaniu.
Było to fantastyczne przeżycie, widzieć
te sale operacyjne, Agnieszkę wśród tych
mężczyzn, ich pełne skupienie, profesjonalizm, słyszeć, jak komunikują się z pilotami, oraz poczuć atmosferę jak dla mnie
kosmiczną, co pokazałam poprzez muzykę specjalnie skomponowaną przez Michała Kowalonka” – opowiada Anna Zoll.

Produkcja powstała przy wsparciu Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej i jej Rzecznika prasowego Pawła Łukaszewicza, który
udzielił zgodę na realizację filmu.
“Wierzę, że dzięki takim akcjom, konkursom jak „Kadr na Pracę” bliżej poznamy wiele
zawodów, obok których przechodzimy każdego dnia, nie zauważając lub nie zastanawiając
się nad fenomenem oraz pasją niektórych zawodów” – podsumowuje reżyserka.
Organizatorem konkursu „Kadr na pracę”
jest Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy. Konkurs ma na
celu przypomnienie o setkach zawodów i specjalizacji oraz ich upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji. Dla
portretowanych specjalistów jest to szansa na
pokazanie innym ich kunsztu i techniki, dla
uczestników – okazja do przedstawienia swojego talentu i stylu filmowego.
Konkurs jest organizowany w ramach
projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych

WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

The director has known the heroine, Agnieszka Łuś, since primary school. When they
were in their twenties, Anna Zoll learned that
Agnieszka works at the Airport Traffic Control Tower at Poznań Airport.
‘She breaks the stereotype that this profession can be performed only by very intelligent, composed, and mentally strong men.
Agnieszka is very intelligent indeed, but she
is also modest, beautiful and delicate. I’ve
always wanted to go up that tower at least for
a while and see Agnieszka in action. The film
made my dream come true, and we spent
half a day on the set at the Tower in Poznań.
It was a wonderful experience, to see these
operating rooms, Agnieszka among those
men, their concentration, professionalism;
to hear them communicate with pilots; and
to feel like in space, which I conveyed through music composed by Michał Kowalonek
specially for the film,’ says Anna Zoll.
The film was made in cooperation with
the Polish Air Navigation Services Agency
and its press spokesman, Paweł Łukaszewicz, who granted consent to the production.
‘I believe that contests such as ‘Kadr na
Pracę’ will allow us to learn more about professions we pass by every day without seeing
them or noticing their phenomenon and
passion,’ concludes the director.
The organiser of ‘Kadr na Pracę’ is the
Central Institute for Labour Protection – National Research Institute. The contest aims at
presenting hundreds of professions and specialisations and promoting them by means
of modern communication tools. For the specialists portrayed in the films, it’s a chance to
show their skills and technique, while for the
contest participants – an opportunity to show
their talent and style.
The contest is held as part of ‘Developing, completing and updating information
about professions and disseminating it by
means of modern communication tools –
INFODORADCA+’. The project is co-financed by the European Union within the European Social Fund.
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NA JWA ŻNIE JSZ Y

DZIEŃ W ŻYCIU
WIEDZIAŁEM, ŻE MUSZĘ COŚ ZROBIĆ, COŚ ZMIENIĆ. POŁĄCZYŁEM PASJĘ DO FOTOGRAFII
I PODRÓŻOWANIA Z CHĘCIĄ POMOCY OSOBOM Z MNIEJSZYM DOŚWIADCZENIEM NA TEMAT CHOROBY,
KTÓRA NAS ŁĄCZY. TERAZ STARAM SIĘ NIE SZUKAĆ PROBLEMÓW, TYLKO CIESZYĆ SIĘ TYM, ŻE MAM
SWÓJ PROJEKT, ŻE ZA CHWILĘ WYLATUJĘ W KOLEJNE MIEJSCE. ŻYJĘ DNIEM DZISIEJSZYM – MÓWI
PIOTR SOBIK, FOTOGRAF I PODRÓŻNIK, AUTOR PROJEKTU NAJWAŻNIEJSZY DZIEŃ W ŻYCIU.
TEKST Agnieszka Zawistowska

ZDJĘCIA Piotr Sobik
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wać i poszukać choćby jednego ślubu. Zapewne
przejdę się do paru kościołów i popytam.
Czyli jedziesz na przypał.

Totalnie.
Ale z jakiegoś powodu wybrałeś właśnie
Etiopię.

Przyznam, że nie bez znaczenia była atrakcyjna
cena biletu. Miałem w planach ciekawe, dalekie
miejsca, w tym również Afrykę. Bilet zabukowałem jakieś dwa miesiące temu. Z racji tego,
że nie mam jeszcze sponsorów, muszę bardzo
uważać na budżet. Bilet to już połowa sukcesu.
A na miejscu można jakoś przeżyć.
Jakoś?

Mówisz o sobie, że jesteś typem samotnika.
Czy dlatego znalazłeś się ostatnio w amazońskiej dżungli?

Piotr Sobik: Być może. Ciągle mnie gdzieś ciągnie, ciągle od czegoś uciekam. Nie wiem dlaczego, ale wiem, że lubię być sam. Jednocześnie
czuję się samotny, będąc sam – jest to paradoks,
ale potrzebuję wiele czasu, żeby pobyć sam
ze sobą. Szczególnie teraz. Mam wrażenie, że
dopiero poznaję, odnajduję siebie i zaczynam
wreszcie siebie rozumieć.
Dlatego powstał projekt Najważniejszy Dzień
w Życiu?

Projekt zrodził się naturalnie i jest częścią mnie,
zawsze był we mnie. Czekałem aż pojawi się
odpowiedni moment w moim życiu i kiedy
będę odpowiednio dojrzały, aby się za niego zabrać. Mówiąc dojrzały, mam na myśli zarówno
dojrzałość mnie jako fotografa, jak i osoby. Nie
bez znaczenia jest tutaj choroba, która kierowała moim życiem i decydowała, kiedy muszę
spędzić czas w łóżku. Tematyka fotografii ślubnej jest tylko podsumowaniem mojej 11-letniej
pracy oraz wniosków, jakie wyciągam po tym
okresie, czyli bardzo szybko zanikających tradycjach ślubnych.
Jak dowiadujesz się o ślubach? Czy ludzie
sami kontaktują się z Tobą, czy znajdujesz
ich Ty?

W Brazylii miałem tylko jedną znajomą, której
podesłałem pomysł na projekt. Ona zaczęła
go rozsyłać wśród swoich znajomych. Takim
łańcuszkiem dotarłem aż do Amazonii. Sporo
ludzi wykazało zainteresowanie: przyjeżdża do

nich człowiek z drugiego końca świata i chce
sfotografować ich śluby. Natomiast mój drugi
kierunek – Etiopia, to jedna wielka niewiadoma. Plan jest nieco szalony. Zamierzam wylądo-

Mówię z doświadczenia. W Brazylii nie spędziłem ani jednej nocy w hotelu. Ludzie sami decydowali, u kogo zatrzymam się w następnej kolejności. Spędziłem dwa tygodnie w Amazonii,
jedząc tylko ryż i fasolę. To samo, co mieszkańcy. Dostosowałem się do trudnych warunków,
momentami wręcz spartańskich. Okazuje się,
że człowiek wcale nie musi jeść tyle, ile nam się
wydaje, żeby przeżyć. To niesłychane doświadczyć czegoś takiego, a następnie trzy dni później znaleźć się na weselu wśród bogaczy, gdzie
na stołach znalazło się wszystko, co tylko można sobie wyobrazić. Fajny kontrast. Dlatego

NA JWA ŻNIE JSZ Y DZIEŃ W Ż YCIU

O K A Z UJ E S I Ę, Ż E C Z Ł OW I E K WC A L E
N IE MUSI JEŚĆ TY LE, ILE NA M
S I Ę W Y DA J E , Ż E BY PR Z E Ż YĆ .
nie boję się, jak przetrwam w Etiopii, bo wiem,
że dam radę.
Pokazujesz skrajności – zarówno ludzi
biednych, jak i zamożnych. A jak Ty widzisz swoich bohaterów?

W dniu ślubu ludzie, widząc obcego człowieka z aparatem, często zachowują się nienaturalnie. Dopiero z czasem, gdy przekonają
się, że on jest szczery i normalny, ich sposób
bycia się zmienia. I wtedy najłatwiej pokazać, jacy są prawdziwi. Ale i kontrastowi. To
ma być dokument na temat ludzi – niezależnie od ich statusu majątkowego.
Który z brazylijskich ślubów zrobił na
Tobie największe wrażenie?

Każdy z nich był na swój sposób wyjątkowy.
Pierwszy był bardzo podobny do ślubów, które odbywają się w Polsce. Wiążą się z nim duże
emocje, bo od niego zacząłem projekt. Nie

wiedziałem, jak to wszystko będzie, czy to
się uda. Ale się udało, pomyślałem sobie:
to się dzieje. Zaplanowałem sobie coś, w co
mało kto wierzył i dałem radę. Drugi ślub
– 6 homoseksualnych par, był według mnie
najbardziej prawdziwym. Tam widziałem
więcej emocji niż na jakimkolwiek innym
ślubie. Oni po prostu cieszyli się, że mogli to zrobić – oficjalnie stać się małżeństwem. Z kolei Amazonia była egzotyczna
sama w sobie. Na ślub do dżungli przypływano łodziami, na stole znajdował się popcorn i ciasto kukurydziane.. Niesamowite
przeżycie, choć momentami niebezpieczne. Wychodzisz do toalety, a konkretnie do
lasu, i musisz uważać na węże. Jeśli jakiś
cię ukąsi, masz słabe szanse na przeżycie
– do najbliższego lekarza płynie się dwie
godziny. Ostatni ślub był natomiast pełen
przepychu. Ze skrajnie biednej Amazonii,
gdzie bardzo zżyłem się z ludźmi, znalazłem się wśród bogaczy, którzy niczego
sobie nie odmawiali. Zestawienie dwóch
kompletnie różnych światów.

O czym marzy Piotrek?

Ten projekt, mam wrażenie, jest także
o Tobie…

Temat jest mi bardzo bliski. Przyjmuje się, że
reumatyzm jest dolegliwością ludzi starszych.
A dotyka ona także i młodych, którzy są mocno
zdezorientowani. Nie ma dla nich dobrej pomocy – medycyna jest na takim poziomie, że może
jedynie opóźniać efekty tej choroby. Panuje jedna wielka dezinformacja. Ludziom zawala się
życie. Dowiadują się, że będzie do nich powracał straszny ból, muszą stale przyjmować leki
i wiedzą, że średnio u nich z przyszłością.

Myślę, że tak (śmiech). Miałem taki moment w życiu, że wiedziałem, że muszę coś
zrobić, coś zmienić. I muszę zrozumieć
siebie. Dlaczego ja choruję? Postanowiłem
zrobić coś zupełnie dla siebie od serca, czyli połączyłem pasję do fotografii i podróżowania z chęcią pomocy osobom z mniejszym doświadczeniem na temat choroby,
która nas łączy. Te elementy mogą przecież
przynieść tylko pozytywne efekty. Dla
mnie było to odnalezienie samego siebie.
Teraz staram się nie szukać problemów,
tylko cieszyć się tym, że mam swój projekt,
że za chwilę wylatuję w kolejne miejsce. Nie
myślę o rzeczach, nad którymi nie mam
kontroli. Żyję dniem dzisiejszym.
Co będzie, to będzie?

Życie mi pokazało, że nie mam innego wyboru. Moja choroba – zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa – już dwa razy
sprowadziła mnie do parteru. Pogodziłem
się z tym i przestałem się bać. Był moment, że było bardzo źle. Teraz biorę życie
takim, jakie jest i staram się przeżyć je
jak najpełniej.

Żeby było fajne, ciekawe lądowanie (śmiech).
Zawsze, kiedy jadę do nowego miejsca, to wiem,
że to będzie coś niesamowitego. Chcę doświadczyć tego znowu. A cała reszta? Lepiej nic nie
zakładać. Mógłbym powiedzieć, że chciałbym
wydać ten album, skończyć projekt, ale nie
wiem jeszcze, co z niego wyniknie. Kiedy wysłałem swój pomysł do Stowarzyszenia 3majmy
się razem, w krótkim czasie wszedłem w inny
projekt i sfotografowałem 10 chorych osób.
Zrobiliśmy wielką kampanię, zorganizowaliśmy wystawę w Warszawie. Nigdy wcześniej nie pomyślałem, że mógłbym wybrać kilka osób chorujących na to samo, co ja i pokazać
ich historie. Nagle za pośrednictwem mediów
mówię o chorobie, o której mało kto wie. Nagle
moje środowisko dowiaduje się, że ja choruję,
pojawiają się kolejne osoby, które chcą podzielić się swoimi doświadczeniami. Wyniknęło
z tego coś nowego, dobrego.
Skoro mówimy już o projektach, warto
wspomnieć, że wspierasz również akcję
„Reumatyzm ma młodą twarz”.

Najważniejszy Dzień w Życiu w takim razie
wcale nie dotyczy jedynie tematyki ślubnej.

Bardzo chciałbym pokazać, że świat wcale nie jest taki straszny. Przerażają mnie
zachowania ksenofobiczne. Wielokrotnie
słyszałem: nie jedź tam, tam jest dziko i niebezpiecznie. I z takim nastawieniem jechałem do
Brazylii. A okazało się, że jest zupełnie inaczej.
Staram się walczyć ze stereotypami i mam nadzieję, że odczaruję również Etiopię, pokazując, że nie jest to jedynie najbiedniejszy kraj na
świecie, do którego nie należy jechać.
Co wcale cię nie powstrzymuje.

W żaden sposób. Chcę tam dotrzeć i przede
wszystkim sam wyrobić sobie zdanie. Wiem, że
nikogo do tego nie przekonam tylko dlatego, że
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significance; it has affected my life and
decided when I had to be in bed. Wedding
photography is only a summary of 11 years
of my work and the conclusions I’ve made
after that period relating to vanishing wedding traditions.
How do you learn about weddings? Do couples call you or do you find them yourself?

I told about the project to only one friend
in Brazil. She told her friends about it, and
that’s how I ended up in Amazonia. Plenty
of people expressed interest in the project: a man comes from the other side of
the world and wants to photograph their
wedding. The other direction – Ethiopia –
is a great unknown. The plan is crazy. I’m
going to go there and look for at least one
wedding. I suppose I’ll visit a few churches and ask.
It’s a crazy run then.

Totally.
But you’ve chosen Ethiopia for a reason.

I must admit that an attractive price of
plane tickets was not without significance. I intended to visit fascinating faraway
places, including Africa. I booked a ticket
about two months ago. I don’t have any
sponsors yet so I need to watch my budget.
A ticket is half the battle. When I get there,
I’ll manage somehow.
Somehow?

tam byłem. Mam nadzieję, że pomogą mi w tym
moje zdjęcia, które pokażą, jak jest naprawdę.
Ostatnio zostałem zaproszony do przedszkola
i pokazałem maluchom amazońskie dzieciaki:
w jakich warunkach mieszkają, co jedzą, że nie
mają telefonów ani komputerów. Sześciolatki
były tym bardzo zainteresowane, Już wiedzą,
jak wygląda Brazylia, jakie dzieciaki tam mieszkają i że jest inny świat, równie pozytywny.

who know less about our disease. At present,
I’m trying not to look for problems but enjoy
the fact that I can carry out my own project and
I’m flying someplace new soon. I seize the day,’
says Piotr Sobik, a photographer and traveller,
the author of the project The Most Important
Day in Your Life.

Brazylia, Etiopia, jakie jeszcze kierunki masz
w planach?

Piotr Sobik: Perhaps. I like to be on the go;
I’m running from something all the time.
I like to be alone; I don’t know why. At the
same time, I feel lonely when I’m alone –
it’s a paradox, but I need a lot of time alone
with myself. Especially now. It seems to me
that I’ve just started to discover and understand myself.

Bardzo chciałabym zobaczyć Himalaje, ciągnie
mnie do Nepalu. Na pewno jeszcze Kirgistan.
Wiem, że nadal praktykowane jest porywanie
dziewczyn i zawożenie do domu przyszłego
pana młodego, gdzie aranżuje się ślub. To jednak temat na kilka miesięcy. Najważniejsze jest
zbliżenie się do ludzi.
ENGLISH

THE MOST IMPORTANT DAY IN
YOUR LIFE
‘I knew I had to do something, change something. I combined my passion for photography,
travelling, and my willingness to help people

You say you’re a lone wolf. Is that why you
have been to the Amazon Jungle recently?

Is that why you’ve launched the project The
Most Important Day in Your Life?

The project originated naturally and is
a part of me; it has always been within me.
I was waiting for a good time in my life
when I would be mature enough to carry it
out – mature both as a photographer and
a person. My disease is also not without

WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

I’m speaking from experience. When I was
in Brazil, I haven’t spent a night in a hotel.
People decided where I’d stay next. I spent
two weeks in Amazonia, eating only rice
and beans. Just like the locals. I adapted
to that difficult situation and sometimes
even Spartan conditions. It turns out that
we don’t need to eat as much as we think. It
was amazing to experience that and three
days later attend a glamorous wedding with
tables full of delicious food. It was a nice
contrast. That's why I’m not afraid to go to
Ethiopia; I know I’ll manage.
You capture the extremes – the poor and the
rich. How do you see your couples?

On a wedding day, people often act unnatural in the presence of a photographer. But,
over time, when they see that he’s honest
and normal, their behaviour changes. And
that’s when it’s easiest to show how true they
are. But also full of extremes. It’s supposed
to be a documentary about people – regardless of their social and financial status.
Which Brazilian wedding has impressed
you the most?
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Each of them was special in its own way.
The first one was similar to weddings in
Poland. It involved strong emotions because it was the beginning of the project. I didn’t
know how things would work out. But I did
it. I was like, it’s happening. I planned something that few people believed in and
I did it. The second wedding – six homosexual couples – was the truest one in my
opinion. It involved more emotions than
any other wedding I’ve seen. They were simply happy they could do it – to make it
official. Amazonia itself was an exotic
experience. People would come in boats to
a wedding in the jungle; there was popcorn
and corn pie on the table. It was incredible
although sometimes dangerous. You go to
a toilet, to the forest to be exact, and you
need to watch out for snakes. If a snake bites you, you have little chance to live – it
takes two hours to get to the nearest doctor. The last wedding was sumptuous and
lavish. From extremely poor Amazonia,
where I connected with the locals, I found
myself among the wealthy, who didn’t deny
themselves anything. It was a juxtaposition
of two completely different worlds.
It seems to me that this project is also
about you…

I suppose so (laughs). There was a time in
my life when I knew I had to do something,
change something. And I had to understand
myself. Why am I sick? I decided to do
something for myself from the heart and
combined my passion for photography,
travelling and my willingness to help people who know less about our disease. This
could only result in something good. I found myself. At present, I’m trying not to
look for problems but enjoy the fact that

I can carry out my own project and I’m
flying someplace new soon. I don’t think
about things I can’t control. I seize the day.
Whatever will be, will be?

Life has shown me I have no choice. My
disease – ankylosing spondylitis – has already left me in bed twice. I resigned myself to
my fate and stopped being afraid. There was
a time when things got really bad. Now I take
life as it comes and try to live it to the fullest.
What does Piotrek dream about?

About a nice, interesting landing (laughs).
Whenever I visit a new place, I know it will
be amazing. I want to experience it again. And the rest? It’s better not to make
plans. I could say that I’d like to publish
this album, finish the project, but I don't
know yet what will come of it. When I sent
my proposal to 3majmy się razem association, I soon joined another project and photographed 10 sick persons. We ran a huge campaign and held an exhibition in Warsaw. I’d
never have thought that I could choose a few
people suffering from the same disease as
I and show their stories. All of a sudden, I can
speak about a rare disease in the media. All of
a sudden, people in my circle learn about my
disease, and more and more people want to
share their experiences. It has brought something new, something good.
Speaking of projects, you're also supporting the ‘Rheumatism has a young
face’ campaign.

This topic is very close to me. Rheumatism
is regarded as a disease of the old, while it also
affects young people, who feel very confused.
It’s hard for them to get help – medicine can
only delay the disease. They’re disinformed.

Their life falls apart. They hear that they’ll experience recurring severe pain, they have to take
regular medication, and that their future is not
very promising.
The Most Important Day in Your Life isn’t
only about weddings then.

I’d really like to show that the world is not so
horrible after all. Xenophobic behaviour
frightens me. Many times I’ve heard, ‘Don’t go
there, it's wild and dangerous.’ I was going to
Brazil with such an attitude. It turned out to
be completely different. I try to challenge
stereotypes and I hope I’ll break the stereotypes about Ethiopia, too, by showing that it’s
something more than the poorest country in
the world where we shouldn’t go.
Which doesn’t stop you.

In no way. I want to go there and form my own
opinion about the country. I know I won’t
convince anyone only because I’ve been there.
But I hope my photos depicting the real life in
Ethiopia will help me do it. Recently, I was invited to a kindergarten and I showed pictures of
children living in the Amazon: how they live,
what they eat, and that they don’t have mobile
phones or computers. Six-year-olds were very
interested. They already know what Brazil is
like, children who live there, and that it is
also a good place.
Brazil, Ethiopia, what other destinations are
you planning to visit?

I’d like to see the Himalayas and visit Nepal.
And Kirgizstan, for sure. I know that they
still capture girls there and take them to
the house of the husband-to-be, where the
wedding is arranged. But it's a subject for
a few months of discussion. What matters
is getting close to people.
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PORSCHE PANAMERA . . .

PORSCHE

PA NA MER A

GTS

DA M A W B I E G ÓW K AC H
MAWIAMY, ŻE W ŻYCIU NIE MOŻNA MIEĆ WSZYSTKIEGO. NADSZEDŁ JEDNAK MOMENT,
W K TÓRYM TE S ŁOWA STRACIŁY SWOJĄ MOC. BO TERAZ MOŻNA MIEĆ SAMOCHÓD,
KTÓRY POMIEŚCI RODZINĘ, DOSTARCZY ROZRYWKI, A MIMO TO NADAL BĘDZIE DOSTOJNĄ
LIMUZYNĄ. A PRZYNAJMNIEJ W TAK WSZECHSTRONNĄ ROLĘ WCIELA SIĘ PORSCHE
PANAMERA GTS.
TEKST Anna Nazarowicz ZDJĘCIA Paweł Malanowski
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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.

W

świecie Porsche to bez wątpienia
ona zasiada na miejscu królowej.
Trudno bowiem o piękniejsze połączenie świata sportu i biznesu. A Panamera

to dumna limuzyna, która ma również drapieżne oblicze. Wiadomo, że niemiecki producent w koniach nie przebiera, a każda kolejna propozycja to istny wulkan mocy. Jednym
z nich jest Panamera GTS.
To już jej druga odsłona. Poprzednia
masowo podbijała serca nieby wałym,
wolnossącym silnikiem V8 o pojemności
4,8 litra. Obecnie pod maską bije to samo,
z tym że podwójnie doładowane, potężne
serce generujące moc 460 KM. Nadwozie
zyskało czarne wykończenie zderzaków,
równie czarne obramowanie szyb, poszerzone progi boczne oraz 20-calowe obręcze. Tak, one również są czarne. Wewnątrz
zaszły nieco większe zmiany, ale kabina
pasażerska to nadal udany koktajl sporządzony ze sportowego ducha i niemieckiej
elegancji. O fakcie, że mamy do czynienia
właśnie z tą konkretną wersją, przypomina
oznaczenie GTS widoczne na zagłówkach,
progach i klapie bagażnika. Wnętrze tradycyjnie wypełnia alcantara w kolorze głębokiej czerni. Uwagę zwraca szeroki niczym
autostrada tunel środkowy, ale do jego
obecności można się przyzwyczaić.
O tym, jak genialnie prowadzi się ta maszyna, można napisać trylogię. Kto chociaż

raz miał to szczęście, aby zasiadać za kierownicą Porsche, ten wie, o czym mowa. To
dwutonowa hrabina, ale porusza się lekko
niczym liść. Każdy, nawet ten najbardziej
ciasny zakręt, pokonuje z niebywałą jak na
takie gabaryty lekkością. To zasługa zawieszenia, które jest nie mniej zaawansowane
technologicznie, co kosmiczny prom NASA.
To, na co warto z pewnością zwrócić uwagę,
to czas, w jakim Panamera GTS rozpędza się
do pierwszej setki. A konkretnie zajmuje jej to
niewiele więcej, co mrugnięcie okiem, czyli
4,1 sekundy. Szczęścia dopełnia praca układu
wydechowego, który przy mocniejszym wciśnięciu gazu mruczy rasowym barytonem.
W wychwalaniu pod niebiosa nie można
pominąć automatycznej, ośmiobiegowej
skrzyni. To dwusprzęgłowa konstrukcja, która szybkością pracy jest w stanie zawstydzić
bojowy myśliwiec F16. Wbrew pozorom
zabawa wcale się nie kończy po wjechaniu
do miasta, gdzie element zaskoczenia ma
swój ciąg dalszy. Bez dwóch zdań jest nim
skrętna oś, dzięki której potężna Panamera
jest niebywale zwrotna. Samochód standardowo jest również wyposażony w pneumatyczne zawieszenie umożliwiające regulację
wysokości, co na miejskich nierównościach

bywa na wagę złota. To, czego nie ma w standardzie to
ceramiczne tarcze hamulcowe. Aby się cieszyć ich skutecznością, trzeba pogodzić się z faktem dopłaty. Ale kto
zechce w pełni wykorzystywać potencjał tej damy, ten
nie zawaha się ani przez minutę.
Jak nietrudno się domyślić, poprzeczka dla kupujących została zawieszona bardzo wysoko. To nigdy nie
był samochód, którego sprzedaż biła rekordy, i takim
nadal pozostaje. Panamera GTS to bowiem produkt dla
wytrawnego klienta, ale takich w progach Porsche
Centrum Sopot w ciągu roku nigdy nie brakuje.
ENGLISH

PORSCHE PANAMERA GTS – LADY IN RUNNING
GEAR
We say that one can’t have everything. But a time has come
when these words have lost their meaning. Because now you
can have a car which will accommodate your family, provide
entertainment, and yet it will still be an elegant limousine.
Porsche Panamera GTS is an answer to all your questions.

In the Porsche world, she is undoubtedly the queen. A better combination of sport and business is hard to find.
Panamera is a proud limo with a fierce character. The
German manufacturer spares no horses, and every subsequent Porsche vehicle is a powerhouse of energy. This is
surely the case for the second-generation Panamera GTS.
The former one featured an incredible naturally aspirated
4.8-litre V8 engine. The heart beating under the bonnet is
now double-charged and generates 460 hp. Other changes
introduced include a black finish for bumper inserts and
window frames, sill extensions and 20-inch alloy wheels. Yes,
they’re black as well. Coming to the interior, the changes
here are more visible, but the passenger cabin is still a tasty combination of sporty spirit and German elegance. GTS
logos have been added to headrests, tread plates and the
boot lid, and the interior is traditionally covered with black-coloured Alcantara trim. Another distinctive feature
of the vehicle is a central tunnel, which is as wide as a highway, but one can get used to it.
The driving experience is indescribable. If you have
ever driven a Porsche, you know what I’m talking about.
She’s a two-tonne countess moving gracefully like a ballet dancer. Panamera GTS takes all corners, even the tightest ones, with unbelievable lightness. This is thanks
to its suspension, which is no less technologically advanced than a NASA’s space shuttle. Another thing worth
noting is the rush of acceleration – Panamera GTS reaches the speed of 100 kilometres per hour in the blink
of an eye, in 4.1 seconds. Its exhaust system purrs in
a melodious baritone with every step on the accelerator.
The automatic eight-speed transmission is a dual-clutch structure that could shame the F16 fighter fighter's
speed. Despite appearances, the fun doesn’t end in
urban conditions. The powerful Panamera is extremely
agile thanks to its rear-axle steering. The standard version of the vehicle is also equipped with adaptive air suspension, which is worth its weight in gold on bumpy city
roads. Ceramic brake discs don’t come as standard, and
you need to pay extra for them. But if you want to

fully exploit the potential of the lady, you won’t hesitate
even for a minute.
The manufacturer raises the bar for customers.
Panamera GTS has never been a car with record-breaking sales, and this hasn’t changed. It is a product for
discerning customers, but Porsche Centre Sopot has never been short of these.
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MÓWI O TOBIE?
W PEWNE ZNUDZONE POPOŁUDNIE TRZYMAJĄC W JEDNEJ RĘCE KIELISZEK Z WINEM, A W DRUGIEJ
PILOTA I PRÓBUJĄC ZDECYDOWAĆ POMIĘDZY ŁOSOSIEM JAMIE OLIVER'A A FILMEM, TRAFIŁAM
NA PROGRAM O ARCHITEKTURZE, A ŚCIŚLEJ, O BUDOWIE DOMU W AUSTRALII. ZAINTRYGOWANA
INWESTOREM, KTÓRY Z OBSESYJNĄ DOKŁADNOŚCIĄ OPRACOWYWAŁ PROJEKT WŁASNEJ KUCHNI,
POZOSTAŁAM PRZY TYM WYBORZE I OBEJRZAŁAM DO KOŃCA.
TEKST I ZDJĘCIA Karolina Hrabczak-Duda
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W
KAROLINA
HRABCZAK-DUDA
Ukończyła prestiżowy Fashion Institute of
Technology na wydziale projektowania wnętrz.
W 2006 wraz z mężem założyła w Nowym
Jorku Interior Domi – działalność o charakterze
projektowo-wykonawczym. W 2014 wróciła
do Polski, gdzie kontynuuje swoją pasję
do projektowania i pisania. Łączy w sobie
europejskie poczucie estetyki i zamiłowanie do
minimalizmu z doświadczeniem zdobytym na
rynku amerykańskim.

łaściciel skradł moje serce, gdy z rozbrajającą szczerością przyznał, że zdał
sobie sprawę ze swojej precyzji, mierząc miarką chleb i upewniając się w ten sposób, że szafka specjalnie zaprojektowana do
jego przechowywania jest w sam raz. Przyznaję, że projektując w Nowym Jorku, wiele razy
byłam w niecodziennych sytuacjach, jednak to
dobrze, że nie musiałam nigdy sprawdzać rozmiarów pieczywa.
Fakt, miałam klientkę, która była tak
zestresowana, czy nowa kuchnia pomieści
cały jej porcelanowy dobytek, że musiałam spędzić z nią cały wieczór, upewniając
się, że wszystko znajdzie swoje miejsce. Tylko
raz – i mówię to z ogromną ulgą – doświadczyłam pracy z klientem, który wziął sobie za cel wykorzystanie każdego milimetra
wolnej przestrzeni w swojej nowej kuchni.

Poddałam się, kiedy doszliśmy do etapu projektowania szafek, w których mieściły się
tylko wykałaczki. Horror vacui może zniszczyć nawet najlepiej z pozoru funkcjonującą relację.
Większość moich klientów, z którymi
miałam przyjemność współpracować, można podzielić na tych kierujących się wyłącznie walorami estetycznymi i takich,
dla których rozwiązania praktyczne będą
zdecydowanie na pierwszym planie z estetyką podążającą krok za. Praca z tymi drugimi oczywiście z małymi wyjątkami jest
bardziej satysfakcjonująca. Pozornie wydaje się, że będzie to większe wyzwanie,
ale najczęściej okazuje się, że ci klienci
znają siebie i swoje nawyki bardzo dobrze,
a co za tym idzie, wiedzą czego oczekują
i jak te oczekiwania spełnić.

Każdemu jednak, bez wyjątku powtarzam to samo:
– zabudowa kuchenna to nie mebel, którego łatwo
się pozbyć, bo przestał pasować. Wszystkie decyzje
muszą być przemyślane
– z projektem kuchni nie należy się spieszyć, musimy być go absolutnie pewni. Jeżeli czujemy, że coś
nie działa, to lepiej się zatrzymać na etapie rysunku,
inaczej zawsze będziemy tych decyzji żałować
– już od dawna kuchnia funkcjonuje w naszych domach jako centrum życia rodzinnego i towarzyskiego,
każdy jej projekt musi być skrojony na indywidualne
potrzeby. To, co podoba się nam u naszych sąsiadów,
może nigdy nie znaleźć zastosowania w naszym życiu
codziennym
– nie zmuszajmy się do ślepego podążania za trendami. Jeżeli nie znosimy granitu, to nie pokochamy
go tylko dlatego, że wyglądał super na zdjęciu w czasopiśmie. Optujmy za materiałami, które sprawią
nam przyjemność

– jeżeli jesteśmy pedantami, to nie wybierajmy powierzchni, które wymagają wiecznego biegania ze szmatką, tylko takie, które ułatwią nam ich czyszczenie. Decyzje, które będziemy podejmować przy projektowaniu
kuchni, częściej niż się nam wydaje, ukazują nasze prawdziwe cechy charakteru – to jak żyjemy, bawimy się, pracujemy. Czy kiedy goście widzą naczynia piętrzące się
w zlewie, to gniecie nas poczucie wstydu czy satysfakcji
z wykonanej pracy? Co za tym idzie: czy kuchnia otwarta czy odizolowana? I czy na pewno wszyscy są świadomi
konsekwencji takiego rozwiązania?
Ze wszystkich projektowanych przestrzeni, w tworzeniu kuchni jest najwięcej psychologii i najwięcej ten proces
powie nam o nas samych i naszych preferencjach.
ENGLISH

WHAT DOES YOUR KITCHEN SAY ABOUT YOU?
One boring afternoon, I was sitting with a glass of wine in
one hand and a remote control in the other and trying to
choose between Jamie Oliver’s salmon and a film when
I came across a programme about architecture, and more
precisely, about building a hose in Australia. Intrigued by

PR Z YZ NA J Ę, Ż E PROJ EKT UJĄC
W NOW Y M JOR KU, W I ELE R A Z Y
BY Ł A M W N I EC ODZ I E N N YCH
SY T UAC JACH, J EDNA K T O
DOBR Z E , Ż E N I E M USI A Ł A M
N IGDY SPR AW DZAĆ
ROZ M I A RÓW PI ECZ Y WA.
WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

80–81

MIEJSCA / PLACES

the investor, who was working on the design
of his own kitchen with meticulous exactitude,
I decided to watch it to the end.

The house owner had me when he honestly admitted that he noticed his meticulousness when he started to measure a loaf
of bread to make sure that the size of the
custom-made bread cupboard was right.
I admit that when I was working in New
York, strange things happened to me as
well, but luckily, I never had to check the
size of bread.
Well, once I had a client who was so worried whether the new kitchen would hold
all her china that I had to spend the whole
evening with her to make sure that there
would be enough room for everything. For-

tunately, I’ve had only one client who decided
to make use of every millimetre of space
in his new kitchen. I gave up at the stage of
designing cupboards for toothpicks only.
Horror vacui can destroy even a seemingly
perfect relationship.
Most of my clients, whom I had a pleasure to work with, can be divided into two
main categories: those who put the aesthetic qualities first and those for whom practical solutions take precedence over aesthetic appearance. Working with the latter is
usually – with some exceptions, of course
– more satisfying. It may seem more challenging at first, but in the end, it turns out
that they know themselves and their habits very well and, consequently, they know
what they want and how to get it.

But I tell each and every of them:
– Built-in kitchen isn’t a piece of furniture you can throw away because you
don’t like it anymore. All decisions must be
well-thought-out.
– You need to think it through, because
you must be a hundred percent sure of the
design. If you feel that something isn’t right,
it’s better to stop at the stage of designing
or otherwise you’ll always regret it.
– For a long time, the kitchen has been
a centre of family and social life, so each
design must be tailored to individual needs
of the client. The solutions used at your
neighbours’ house might not be the best
for you.
– Don’t follow trends blindly. If you hate
granite, you won't start to love it only because it looked great in a picture in some
magazine. Opt for materials you like.
– If you’re pedantic, don’t choose surfaces which require constant cleaning but
those which are easier to keep clean. Decisions made at the design stage reflect your
character more than you think – how you
live, relax, and work. When your guests see
the dishes soaking in the sink, do you feel
ashamed or satisfied with your work? Consequently, an open or closed kitchen? And
are you aware of the consequences of a given solution?
From among all spaces, designing the
kitchen involves psychology the most, and
the process will tell you the most about
yourself and your preferences.

Zbliż telefon i odczytaj film
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znajdziesz na www.anywhere.pl

Waleczni to rzetelna, rzemieślnicza, czysta przyjemność czerpiąca garściami ze spuścizny superbohaterskich opowieści. Nie jest
to może szczyt intelektualnych igraszek, ale
jako wczasy dla mózgu sprawdza się doskonale, pojąc ładnymi rysunkami i wartką akcją.
ENGLISH

SUPERHERO HOTCHPOTCH
There are various forms of entertainment, but

S U P E R B O H AT E R S K I

MISZMASZ

KAMIL
GIEDRYS
Miłośnik komiksów, sztuki nowoczesnej
i mieszanych sztuk walki, a w sekrecie prawnik.
Uważa, że jeden obraz wart jest więcej niż 1000
słów, a gdy dodamy do niego dymek z tekstem
to nawet 1005. Postawił sobie za punkt honoru
promowanie sztuki komiksowej, więc bądźcie tak
mili i sięgnijcie po jeden.

K

ażdemu służy inna rozrywka, choć według słownika PWN cel jest wspólny:
relaks i odprężenie. Czasem po ciężkim dniu trudno zmusić głowę do większego
wysiłku, wtedy na ratunek przychodzi nam
Pulpa! Kto z nas nie lubi się odmóżdżyć, zatracić w wirze bezrefleksyjnej akcji doprawionej szczyptą nie do końca sensownej fabuły?
Pulpa, choć początkowo w kulturze kojarzyła się z mało ambitną i tandetną rozrywką, z biegiem lat znalazła swoich entuzjastów,
a także mistrzów wnoszących ją na inny poziom. Samo tłumaczenie na język polski daje
niezwykle przyjemny efekt pod postacią słowa „miazga”. Miazga jednak bywa mieszanką wielu składników i tym tropem wyruszyli
twórcy, bez kompleksów łącząc kulturę wysoką z potrzebą zaspokajania popularnych

gustów. Dzięki szturmującemu nasz rynek
wydawnictwu KBOOM dostajemy klucz do
skarbca wypełnionego pulpą największej jakości: komiksów spod znaku Valiant Comics.
Na pierwszy ogień zaprezentowano nam
Walecznych, zamkniętą historię pokrótce
wprowadzającą w barwny świat uniwersum
Valianta. W sposób typowy dla opowieści superhero otrzymujemy rzeczywistość podobną do naszej, różniącą się jedynie obecnością jednostek o nadprzyrodzonych siłach,
kosmitów, mitycznych postaci, potworów –
wszystkiego, co jest dziwne, a nawet tak dziwne, że nigdy byście o tym nie pomyśleli. W naszej opowieści na szali postawiono przyszłość
Ziemi, od zarania dziejów Wojownik toczy bój
z Nieśmiertelnym Wrogiem. Cykliczne starcie za każdym razem kończy się porażką sił
dobra, co zatapia planetę w chaosie i ciemności. Tym razem ma być jednak inaczej, dobro
postanowiło zebrać najpotężniejszych bohaterów, by odwrócić przeznaczenie.
Jak widać, fabuła nie poraża oryginalnością, a raczej eksploatuje dobrze znane wątki.
W tym momencie spotkało mnie pierwsze
zaskoczenie – wtórność i nieoryginalność
całego przedsięwzięcia jest w pełni świadoma. Waleczni nie próbują być czymś ponad
lekką i przyjemną odskocznią od codzienności. Twórcy Jeff Lemire i Matt Kindt mieli za
zadanie przede wszystkim na łamach dość
zwięzłej historii umieścić pełno bohaterów,
nie tracąc przy tym spójności fabuły. Do tego
rysownicy Paolo Rivera i Joe Rivera stworzyli
niezwykle estetyczne kadry, które momentami przypominają wysmakowane plakaty.
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according to the dictionary, the goal stays the
same: to relax and have fun. It’s sometimes
hard to make intellectual effort after hard
day's work. On days like these, Pulpa comes
to the rescue. Who doesn’t like to chill out and
immerse themselves in unreflective action
tinged with not entirely logical plot?
Although at first Pulpa was regarded as
an unambitious and corny pastime, it gained
popularity over time, winning fans and masters who took it to a different level. Its name
comes from the word ‘pulp’, which is a mixture comprised of various elements. Pulpa
successfully combines high culture with satisfying popular tastes. KBOOM Publishing
House, which is now breaking into the market, gives us a key to the treasury full of
top-quality pulp: Valiant Comics.
It starts with the Valiant – a closed story
introducing the colourful Valiant universe.
This superhero story depicts a reality similar to ours, the only difference being that it
is home to individuals with superpowers,
aliens, mythical characters, monsters –
everything that is strange; so strange that
you wouldn’t even think of that. The future
of the Earth is put on the line. The Valiant
has been fighting with the Immortal Enemy
from the dawn of history. The Good loses
this cyclical battle every time, which brings
chaos and darkness to the planet. This time,
however, it is going to be different. The Good
decided to bring together the most powerful
superheroes and turn the fate.
As you can see, the plot isn’t original but
rather employs well-known motifs. But I was
surprised to find out that the imitative and
unoriginal nature of the project is intended. The Valiant doesn't try to be anything but
a light and easy read. Its authors, Jeff Lemire
and Matt Kindt, aimed primarily at placing
plenty of characters in quite a concise story
without losing its coherence. Paolo Rivera
and Joe Rivera, comic book artists, created
fine and aesthetic pictures, some of which
look like sophisticated posters.
The Valiant is a decent, fine pleasure
drawing extensively on popular superhero
stories. It might not require high intellectual effort, but its pretty pictures and thrilling action make it a perfect book to relax.
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przygotujemy wraz z wermutem, sokiem
z cytryny i miodem. Należy go poddać obróbce termicznej metodą sous vide.
Na koniec zostały nam do przygotowania warzywa: marchew, którą najpierw
blanszujemy, żeby później obsmażyć
z masłem i miodem, oraz kalafior romanesco – również najpierw blanszowany,
później schłodzony w lodzie, a na końcu

podsmażony. Całość układamy na talerzu. Gotowe.
Sałatkę rozpocznę od przygotowania
cykorii. Kroję ją na pół, smażę na oliwie
przez około 2-3 minuty. Na patelnię wlewam likier ziołowy, parę kropel wody oraz
wrzucam jedną gwiazdkę anyżu i przykrywam. Wszystko powinno się dusić około
20 minut. Następnie obieram topinambur

Połowę czasu spędza przed komputerem
w redakcji Anywhere, a drugą gotując w swojej
kuchni i pakując do słoików wszystko, co
nadaje się do jedzenia. Znajomi mówią, że jego
dewiza życiowa mogłaby brzmieć: „Aby dobrze
żyć, trzeba dobrze zjeść i wypić”. Żyje, aby jeść.
Nie na odwrót.

N

owy rok rozpocznijmy z restauracją Gdański Bowke oraz rodzimą
sztuką kulinarną. Dlaczego tym
razem pochylimy się nad kuchnią polską?
Kuchnia, która kojarzy nam się przede
wszystkim z gołąbkami mamy oraz kotletem schabowym? Wraz z Marcinem
Faliszkiem, postaramy się ją trochę odczarować z tych skojarzeń i bazując na
typowo polskich przepisach, przedstawić
alternatywne, jak i tradycyjne dania w nowej odsłonie.
Dlaczego akurat podejmę się tego wyzwania wraz z restauracją Bowke? Po raz
pierwszy miałem z tą restauracją do czynienia na jednej z imprez promujących
miasto Gdańsk. Ciekawość następnego
dnia zaprowadziła mnie przed jej próg,
gdzie od pierwszego dania miałem poczucie, że poznaję naszą tradycyjną kuchnię
od nowa. Tym bardziej jestem zadowolony, że udało się namówić do współpracy
Marcina Faliszka, tamtejszego szefa kuchni. Tematem głównym dzisiejszego gotowania jest kaczka. Cóż więcej mówić,
przenieśmy się do kuchni.
Marcin Faliszek przygotowanie swojego dania zaczyna od zamarynowania piersi w soli, pieprzu, tymianku, papryce oraz
kawałku masła. Po 24 godzinach w marynacie gotuje pierś metodą sous vide w 52
stopniach przez 2 godziny. Przystępujemy
do robienia dodatków, na początek – sos
porzeczkowy. Przygotujemy go na bazie demi glace wina, miodu oraz samych
porzeczek. Całe buraki pieczemy w piekarniku w skórce, gdy są jeszcze ciepłe,
obieramy i wrzucamy do blendera wraz
z sokiem jabłkow ym, imbirem, śmietaną, solą, pieprzem, masłem oraz gumą
ksantanową. Emulsję można podawać na
zimno i na ciepło. Ogórek kompresowany
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NASTĘPN IE OBIER A M
T O P I N A M B U R I K RO J Ę
W C I E N K I E P L A S T RY.
PR Z Y R ZĄ DZ Ę
Z N I E G O C H I P S Y.
i kroję w cienkie plastry. Przyrządzę z niego chipsy. Wrzucam plastry topinamburu
na patelnię i smażę, aż się zrumienią, pod
koniec całość posypuję solą. Najlepiej sprawdzi się świeży szpinak, lecz można go również zblanszować.

Pierś z kaczki posypaną gruboziarnistą solą nacinam ostrym nożem od strony
skóry. Smażymy na suchej patelni, z dodatkiem rozmarynu i do momentu aż skóra się
zarumieni, po czym pierś w naczyniu żaroodpornym przekładamy do nagrzanego
ZDJĘCIE: ALEKSANDER DOMAŃSKI (2)
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piekarnika na około 7 minut. Przed pokrojeniem do
sałatki trzeba pamiętać, aby pierś tuż po wyjęciu odpoczęła jeszcze 4 minuty. Sałatkę polewam sosem malinowym na bazie octu balsamicznego, oliwy, musztardy dijon, szczypty soli, pieprzu oraz miodu. Na koniec
sałatkę posypuje garścią świeżych malin. Do dekoracji
zrobiłem jeszcze sos na bazie jagód, bulionu, rozmarynu oraz łyżeczki octu jabłkowego.
Po więcej dań – nie tylko z kaczki – zapraszamy do restauracji Gdański Bowke, członka Pomorskie Culinary
Prestige oraz Gdańskiej Organizacji Turystycznej, gdzie
na pewno przeżyją Państwo wspaniałą podróż kulinarną
po mapie Polski.

Roast unpeeled beets in an oven, peel them when still
warm and put them in a blender with apple juice, ginger, cream, salt, pepper, butter and xanthan gum. The
emulsion can be served cold or hot. Next, prepare compressed cucumber with vermouth, lemon juice and honey and cook it sous vide.
At the end, prepare vegetables: carrot – blanch it
first, then fry it with butter and honey – and romanesco cauliflower – also blanched, then cooled in ice and
fried. Now plate t1he dish. It’s done!
Start making the salad with chicory. Cut it in halves
and fry in olive oil for about 2–3 minutes. Then, pour
herb liqueur and a few drops of water in the frying pan,
add a star anise and cover the frying pan with a lid.
Stew it for about 20 minutes. Next, peel sunroot and
slice it. We’ll make sunroot chips. Put the sunroot slices in the frying pan and fry until brown. Sprinkle with
salt at the end. Fresh spinach will be best, but it can also
be blanched.
Cut the duck breast sprinkled with coarse-grain
salt with a sharp knife from the side of the skin. Fry it
in a dry frying pan with some rosemary until brown.
Next, roast it in an oven in an ovenware for about 7
minutes. Before chopping the vegetables, make sure
to put the breast aside for about 4 minutes after taking it out of the oven. Pour the salad with raspberry
sauce with balsamic vinegar, olive oil, Dijon mustard,
a pinch of salt, pepper, and honey. Sprinkle the salad
with fresh raspberries. You can also pour it with sauce
with blueberries, broth, rosemary, and a teaspoon of
apple vinegar.
For more dishes – not only with duck – visit Gdański
Bowke Restaurant, a member of Pomorskie Culinary
Prestige and Gdańsk Tourist Organisation, which
will take you on a wonderful culinary journey across
Poland.

ENGLISH

POLISH CUISINE: DUCK
Let’s begin the New Year with Gdański Bowke Restaurant
and our native cuisine. Why Polish cuisine this time? The
cuisine associated primarily with home-made stuffed
cabbage and pork chops? Together with Marcin Faliszek,
I will try to break these stereotypes and present a new
version of both alternative and traditional dishes made to
typical Polish recipes.
Why am I taking on this challenge with Bowke
Restaurant? I heard about it for the first time during an
event promoting the City of Gdańsk. Next day, out of curiosity, I visited the restaurant and from the first dish,
I had an impression that I was discovering our traditional cuisine anew. The more glad I am to have a chance to
cook with Marcin Faliszek, the chef of Gdański Bowke.
The theme of today’s cooking is duck. What else can
I say? Let’s go to the kitchen.
Marcin Faliszek begins with marinating duck breast
in salt, black pepper, thyme, pepper and a pat of butter.
After 24 hours, he cooks the breast sous vide in 52 degrees for 2 hours. Now we set about making black currant sauce with demi-glace wine, honey and currants.
ŁUKASZ
STAFIEJ/POMORSKIE-PRESTIGE.EU
MARCIN FALISZEK - SZEF KUCHNI RESTAURACJI BOWKE, FOT. MAT
PRASOWE
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MARCIN WACHOWICZ
Od 25 lat związany z gastronomią.
Współtwórca jednych z najlepszych konceptów
gastronomicznych: AïOLI (Warszawa, Gdańsk,
Katowice), Banjaluka i MOMU. Twórca, wizjoner
i podróżnik poszukujący idealnego świata
gastronomicznego. Wielbiciel ulicznego jedzenia
i ludzi. Właściciel Grupy Gastronomicznej
Marcina Wachowicza, człowiek o wielu pasjach
i niekończących się pomysłach.

B

ył koniec 80 roku, moja pierwsza praca weekendowa, pawilon z hot-dogami na Emilii Plater. To była pierwsza
lekcja życia – praca. Miałem z 14 lat i moją
pierwszą styczność z ulicznym jedzeniem. To
było prawdziwe życie.
Mama Elżbieta, moja najważniejsza mentorka życiowa, miała swój pierwszy, rodem
z Jugosławii, pawilon, w którym sprzedawaliśmy street food w wersji polskiej. To był początek lat 90, w najlepszym miejscu w Warszawie,
bo przy Hybrydach w tzw. Pasażu Wiecha.
Szałem stała się kanapka Submarine – włoska
kanapka rodem z Ameryki. 100 osób w kolejce
i szło wszystko… Szał… To było odważne, ale
się opłaciło.
Kto w tym czasie jadł na ulicy? W sumie każdy, ale jedyne, co było dostępne,
to hot-dogi i zapiekanki, a hitem była pizza
z baru „Kaczorek” robiona na cieście gofrowym z cebulą, pieczarkami i serem. To
był czas, kiedy prowadzenie biznesu gastro było wyjątkowo ciężkie – według zasady „z niczego coś”…
Teraz uży wamy pojęcia street food.
Wcześniej to było po prostu jedzenie z „budy”,
a mekką jedzenia ulicznego były bazary –
to piękne czasy. Żurki, flaki, pyzy na bazarze Różyckiego wyciągane spod ścierki – do
dziś pamiętam ich zapach i smak. Początek
lat 90 to był dobry czas dla street foodu i jego

rozwoju w Polsce, choć pewnie nikt się nad
tym nie zastanawiał, bo taka po prostu była
potrzeba – handel się rozwijał, a ludzie musieli coś jeść. Pamiętam autobus blaszany na
Emilii Plater pod „Patykiem” – to był prawdziwy polski street food: golonka i kiełbasa, najlepsza w mieście, zwłaszcza w nocy.
Pierwszy wyjazd za zachodnią granicę
i currywurst, potem Grecja i gyros, souvlaki – pełna egzotyka dla Polaka. Pamiętam
jak dziś młodą dziewczynę, która przygotowywała najlepsze souvlaki, jakie jadłem
w swoim życiu. Miała swoje stanowisko pracy na polu przy trasie i to było niesamowite,
miało bardzo duży wpływ na to, jak potem
rozwijałem swój biznes. Z ludźmi i dla ludzi,
z otwartością i chęcią rozmowy i nawiązywania relacji.
Ja w tym czasie zacząłem coraz więcej
wyjeżdżać i poznawać kulturę street foodu
od najlepszych – Turcja, Grecja, Węgry,
Niemcy i Bałkany. Miałem dystans do restauracji głównie z powodów materialnych
– chłopak z dalekiej polski jadałem przeważnie na ulicy, bo dzięki temu miałem możliwość poznania prawdziwego świata, tzw.
real world. No i ciągnęło mnie do ludzi i ich
różnorodności. Z każdej takiej podróży wracałem z głową nabitą pomysłami do działania – i tak jest do dziś.
Każdy koncept, który otwieramy, opiera
się na idei różnorodności i dotarciu do ludzi
i dla ludzi. I to nakręca do działania – street
food całe życie za mną chodził. Bo to formuła otwarta i dostępna w zasadzie dla każdego
i na tym opieram cały swój biznes – na różnorodności i dostępności.
To początek historii, która ma swój ciąg
dalszy. Zapraszam do czytania.
ENGLISH

MUSHROOM ROLLS
The end of the 80s. I had my first weekend
job in a food spot with hot dogs on Emilii
Plater Street. It was my first life lesson –
a job. I was 14 and I discovered street food.
It was the real life.
My mum Elżbieta, my life mentor, had
her first Yugoslavia-style food spot, where we

were selling Polish street food. It was the beginning of the 90s, the best spot in Warsaw, near
Hybrydy, in the so-called Wiech Shopping Arcade.
The Submarine Sandwich – a US-style Italian
sandwich – was a hit then. There were a hundred people in the queue, and we were always sold out. It was crazy and bold, but it
paid off.
Who ate street food at that time? Well,
everyone, but the only things available were
hot dogs and French bread pizzas. Pizza waffles from ‘Kaczorek’ bar with onion, mushrooms and cheese were all the rage. At that
time, running a food business was extremely hard – according to the principle ‘something out of nothing’…
Now we call it street food. Before that,
it was simply food ‘from a stall’, and markets were a Mecca for street food – those
were beautiful times. Polish rye soup, tripe,
potato dumplings from under a cloth at
Różyckiego Market – I still remember their
smell and taste. The beginning of the 90s
was a good time for street food. It was gaining popularity in Poland, although nobody
probably thought about it. There was a need
for it – people bought more and more and
they had to eat something. I remember a tin
bus on Emilii Plater Street near ‘Patyk’ –
it was real Polish street food: pork knuckle
and sausages, the best in town, especially
at night.
I remember my first trip to Germany
and currywurst, next Greece and gyros, souvlaki – they were exotic dishes for a Pole.
I remember a young girl who made the
best souvlaki I’d ever had in my life. She
worked in the field near the road, and it was
incredible. It really affected my future way
of thinking about business. With people and
for people; open-minded, willing to talk
and meet new people.
I began to travel more and more and
I learned the culture of street food from the
best – Turkey, Greece, Hungary, Germany
and the Balkans. I didn’t go to restaurants
very often, mostly for financial reasons – as
a boy from faraway Poland, I would eat on
the street, because this allowed me to discover the real world. I was attracted by people and their diversity. From every journey,
I brought plenty of new ideas and motivation
for work – and I still do.
Every concept we’ve set up is based on
the idea of diversity and openness. This
motivates me – street food has accompanied me all my life. It’s an open concept,
generally accessible, and so I’ve decided to
base my business on diversity and accessibility as well.
It’s the beginning of a history which will
be continued. Now please read on.

9 CZERWCA WIELKIE OTWARCIE AIOLI INSPIRED BY KATOWICE
AIOLI INSPIRED BY KATOWICE
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MY
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Ale dzisiaj zacząłem sobie uzmysławiać, że o ile bardziej
efektywni bylibyśmy, gdyby ktoś od czasu do czasu nas
najzwyczajniej w świecie pochwalił. Jak fajnie by było, gdyby nasz szef potrafił znaleźć jakiś pozytyw w nas, mimo że
zawaliliśmy jakiś projekt. „Stary jesteś świetny w analizie
rynku, nie przejmuj się, że tym razem nie wygraliśmy przetargu”. Albo po prostu „fajnie, że u nas pracujesz”. Ja pierdziu, z jaką radochą byśmy chodzili do roboty. Z jaką niekłamaną satysfakcją zdobywalibyśmy kolejne szczeble na
drabinie kariery. Jak cudownie byśmy zredukowali w nas
frustracje na otaczający świat.
Ja po dzisiejszym „pochwaleniu” przebiegłem 7 kilometrów, zrobiłem pełen trening na siłowni i dalej czuje, że
mogę przenosić góry! A banan z twarzy nie schodzi mi do
teraz. Ludzie chwalmy siebie na potęgę!
ENGLISH

JAKUB
FIREWICZ

PRAISE ONE ANOTHER

Aktor "jeszcze" młodego pokolenia.
Po latach wyczekiwania, że zagra Hamleta,
z nudów "odkopał" Petera Sellersa i Monty
Pythona i stwierdził, że jego miłością jest komedia.
Dotychczas znany głownie widzom teatralnym,
szerszej widowni pokazał się biorąc udział
w produkcjach Juliusza Machulskiego „Next -ex” Teatr TV oraz filmach „Ambassada” i „Volta”.

„S

zalone nożyczki”, czyli teatralny fenomen wpisany do księgi rekordów Guinnessa za najdłużej
grane przedstawienie w USA (30 lat bez przerwy).
W Polsce radzi sobie nie gorzej. W Teatrze, w którym występuje gościnnie, grają go przy pełnej widowni od 19 lat. Aktor, który zagra fryzjera, ma zagwarantowany poklask u widzów, co najmniej niczym Brando po „Ojcu Chrzestnym”.
Doświadczyłem tego dzisiaj, kiedy grałem (prawie już
setny w moim wykonaniu) spektakl i w przerwie ustawiła
się do mnie kolejka widzów, pragnących „dziabnąć” sobie
ze mną selfie. Z natury jestem nieśmiały, ale jako postać
uniosłem to brzemię. Ku mojemu zdziwieniu najpierw
chcieli się przytulić, wykrzykując mi do ucha słowa „jesteś
cudowny”. W pewnym momencie było mi już strasznie głupio i odpowiedziałem, że czuję się jak papież, co wprowadziło widzów w jeszcze większe szaleństwo. „Papież komedii”
– w sumie tytuł brzmi dumnie.
Po spektaklu, w drodze do garderoby poczułem się
jakiś uskrzydlony. Moje ego zostało skutecznie napompowane, dzięki czemu czułem się, jakbym był niesiony na
fali! Jakie to jest jednak potrzebne, żeby ktoś czasem powiedział nam, że coś, co robimy, jest fajne. Pomijam swój
zawód, w który jest wpisane „ej, pochwal mnie człowieku”.
WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

‘Shear Madness’ is a theatre phenomenon listed in the
Guinness Book of World Records as the longest running
play in the history of the USA (30 years). It is equally popular in Poland. In the theatre where I sometimes perform, it
has been staged to a full house for 19 years. The actor playing the hairdresser can be sure of success just like Brando
in ‘The Godfather’.
I experienced that today when I was performing (for
almost the hundredth time in my life) and people lined
up to take a selfie with me during the break. I’m shy by
nature, but I managed to carry the burden. To my surprise, everyone wanted to give me a hug and shouted in
my ears ‘you were amazing’. At some point, I was embarrassed and said that I felt like the Pope, which only excited the crowd even more. ‘The Pope of Comedy’, a proud
sounding name, isn’t it?
After the performance, I was walking on air. My ego
was flattered, so I felt over the moon! How important it is
to hear now and then that what we do is great. Let alone my
profession, because actors are just asking to be praised. But
today, I came to realise that we would be far more effective
if someone just praised us from time to time. How great it
would be if our boss was able to find something positive
about us even though we bungled a project. ‘Man, you’re
great at market analysis, don't worry we didn’t win the tender this time.’ Or simply ‘it’s great you work here.’ My goodness, going to work could actually be fun. We would work
our way up the career ladder with immense satisfaction.
We would drastically reduce frustration at the world.
After today’s compliments, I ran 7 kilometres, did full
body workout at the gym and I still feel I can move mountains. And I still have a radiant smile on my face. Guys, let’s
praise one another mightily!
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WIĘCEJ FELIETONÓW

FELIETON / COLUMN

znajdziesz na www.anywhere.pl

MIĘDZ Y
ST O C H E M A KU R K I E M

Kamil i Bartosz nie są przedstawicielami dyscyplin,
które śledzę z wypiekami na twarzy (nie wdawajmy się
w szczegóły). Ale są mistrzami takimi, jakich lubię.
Mistrzami WYPRACOWANYMI, mistrzami, którzy na poziom przez siebie reprezentowany pracowali całe życie,
mistrzami z głową na karku, mistrzami, z którymi rozmawia się jak z ludźmi, a nie maszynami z wyuczonymi
frazesami. To wirtuozi swoich dyscyplin. I spotkało nas
niebywałe szczęście, że między takimi tuzami mieliśmy
szansę wybierać.
A prawdziwa dyskusja poplebiscytowa rozgorzałaby,
gdyby piłkarze na mundialu dotarli do jakiegoś ćwierćfinału, a Lewandowski nastrzelałby goli. Wiecie, kto byłby
wtedy sportowcem roku? Wiecie.
ENGLISH

BETWEEN STOCH AND KUREK

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.

P

ewność, że Sportowcem Roku zostanie wybrany
mistrz olimpijski, zwycięzca Turnieju Czterech
Skoczni, a także triumfator klasyfikacji generalnej
Pucharu Świata w jednym, była tak wielka, jak pewność, że
białe jest białe, a czarne… choć może lepiej nie iść tą drogą.
W każdym razie wydawało się, że sprawa jest prosta i oczywista. Sportowiec, o którym mowa, nie mógł
zrobić więcej. To znaczy, mógł zdobyć dwa, a nawet
trzy złota olimpijskie, a gdyby wystartował w łyżwiarstwie szybkim, mógł jeszcze na kilku dystansach stanąć na najwyższym stopniu podium. Ale zawodnicy tak
wszechstronni to już raczej przeszłość, więc mało prawdopodobny taki wyczyn.
Zatrzymał się zatem Kamil na skoczni narciarskiej
i na swych zbyt skromnych, jak się później okazało, osiągnięciach. Nie wygrał plebiscytu na Sportowca 2018
roku, bo miał pecha. Trafił się bowiem Feniks odradzający się z popiołów, nadczłowiek jakiś o imieniu Bartosz.
Nadczłowiek, bo czy często zdarza się ktoś, kto przegrał,
strzelił focha, a potem przemyślał, zrozumiał… i wrócił.
Bartosz wrócił tak, że zadziwił świat. No właśnie. Świat.
Kamil świata nie zadziwił, bo kiedy zdobywał olimpijskie
złoto, świat patrzył na biegaczy, narciarzy i hokeistów. Na
skocznie zerkał, kiedy tamci odpoczywali. Tak już ten
świat sportu jest ułożony.
Polska, jako kraj podobno katolicki, lubi biblijne historie, więc powrót syna marnotrawnego był naszemu
narodowi nieco bliższy. Posypały się więc SMS-y braci
siatkarskiej, prowokując internetową dyskusję w stylu
„o wyższości świąt Bożego Narodzenia nad wielkanocnymi”. Dochodziło nawet do kłótni między zwolennikami
obu mistrzów, choć ułatwiła to z pewnością specyfika globalnej sieci internetowej.

WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

The fact that the Sportsperson of the Year will be the
Olympic champion, winner of the Four Hills Tournament,
and winner of the Ski Jumping World Cup was so obvious
like the fact that white is white and black is black… but
maybe that’s not the best way to go.
Anyway, it seemed that it was simple and clear. That
sportsman couldn’t do more. Well, he could win two or
even three Olympic gold medals and if he had entered
a speed skating race, he could have climbed a podium having won several races more. But there are no more such
versatile sportsmen these days, so it’s rather unlikely.
Kamil was satisfied with ski jumping and his too
modest – as it later turned out – achievements. He
wasn’t chosen the 2018 Sportsperson of the Year because he was out of luck. A phoenix rising from the ashes appeared; a superman named Bartosz. A superman
– because how often does it happen that someone who
lost and had the sulks thinks it through, makes proper conclusions... and makes a comeback. And Bartosz
surprised the whole world. That's right. The world.
Kamil didn’t surprise the world because when he won
the Olympic gold, the world was looking at runners,
skiers, and hockey players. It had a look at the ski jump
from time to time when others were having a break.
That’s what the world of sport is like.
Poland, as a Catholic country (apparently), likes biblical stories, so the return of the Prodigal Son was closer to
our nation’s heart. The volleyball brotherhood sent plenty
of texts, which provoked a discussion on the Internet like
‘the superiority of Christmas over Easter’. The fans of the
champions even argued, but it was quite normal given the
character of the global network.
Kamil and Bartosz don’t do sports I’m an avid fan of
(let’s not get into details). But they’re champions of the
kind I like. HARD -WON champions; champions who have
worked their whole life to achieve what they have; champions with brains; champions with whom one can have a casual conversation, not like machines mouthing platitudes.
They’re virtuosos of their disciplines. And we’re incredibly
lucky to be able to choose among such aces.
The real poll discussion would be on if our footballers
had played in some quarter-finals and Lewandowski had
scored plenty of goals. Do you know who would be the
sportsperson of the year then? You do.
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MODA / FA SHION

TOP AND SKIRT / TOP I SPÓDNICA: ANASTASIA SALEICZUK
JACKET/ KURTKA : ZUZANNA CZAJA

EASEFULNESS

SWETER / SWEATER: ZUZANNA CZAJA
SPODNIE / PANTS : OKULT
BUTY / BOOTS: KAZAR
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KURTKTKA / JACKET: OKULT
SPODNIE / PANTS: ANASTASIA SALEICZUK

EASEFULNESS

MODELKA /MODEL:

ZDJĘCIA / PHOTOS:

STYLISTWA / STYLIST:

MAKIJAŻ / MAKEUP:

ASYSTENT/ ASSISTANT

Oliwia Dziarnowska

Kamil Banaszek

Cezary Gluśniewski

Katarzyka
Brzozowska

Marcin Bojarski
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STAŁY DODATEK PORTU LOTNICZEGO
GDAŃSK IM. LECHA WAŁĘSY
REGULAR SECTION OF GDANSK LECH WALESA AIRPORT

www.airport.gdansk.pl

/ airport@airport.gdansk.pl / facebook.com/AirportGdansk

/ twitter.com/AirportGdansk

01.
2019

BEZPŁATNY PARKING KISS&FLY
FREE OF CHARGE KISS&FLY CAR PARK
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.
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

Wyłącznie dla autokarów o wysokości powyżej 2,9 m, które skorzystały z wyznaczonego wjazdu.
Only for buses higher than 2,9 m, which passed through the dedicate entrance.

P1
P3

do 45 min
/ to 45 min

do 55 min
/ up to 55 min

każde następne 10 min
/ each next 10 min

bezpłatnie / free

20,00 PLN

10,00 PLN

do 10 min
/ to 10 min

do 20 min
/ up to 20 min

każde następne 10 minut
/ each next 10 min

1 godzina
/ 1 hour

2,00 PLN
do 10 min
/ to 10 min

4,00 PLN

2,00 PLN

12,00 PLN

do 20 min
/ up to 20 min

każde następne 10 minut
/ each next 10 min

1 godzina
/ 1 hour

2,00 PLN

4,00 PLN

2,00 PLN

12,00 PLN

REKLAMA

USŁUGI
PREMIUM

PREMIUM SERVICES
1. USŁUGI VIP

. dyskretna kontrola bezpieczeństwa,
. kompleksowa odprawa biletowo-bagażowa,
. luksusowy salon VIP i parking,
. indywidualny transport do/z samolotu.
. opłata według cennika na www
1. VIP SERVICES

. dictreet safety control
. complete check-in
. luxurious VIP salon and parking
. individual transport from/to the plane
. price list available at www

2. SALON EXECUTIVE LOUNGE**

. 100 zł brutto
. kameralna atmosfera,
. komfortowy salon wypoczynkowy

w formule „all inclusive”.

3. USŁUGA FAST TRACK DLA
KAŻDEGO***

. 40 zł + VAT
. kontrola bezpieczeństwa bez kolejek

Szczegóły dotyczące usług dostępne są na
stronie internetowej www.airport.gdansk.pl
w zakładkach Executive Lounge, Fast Track
i Obsługa VIP.
Details available at www.airport.gdansk.pl
in Executive Lounge, Fast Track and VIP
Service sections.

2. SALON EXECUTIVE LOUNGE**
. 100 PLN

. intimate atmosphere
. comfortable "all inclusive"
recreational salon

3. FAST TRACK SERVICE FOR
EVERYONE***

.
.

40 PLN + VAT
check-in without queues

KONTAKT
CONTACT:
VIP, Fast Track:
tel.: +48 608 047 635
e-mail: vip@airport.gdansk.pl
Executive Lounge
tel.: +48 583 481 199
e-mail: vip@airport.gdansk.pl
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DOJAZD DO PORTU LOTNICZEGO GDAŃSK IM. LECHA WAŁĘSY
HOW TO GET TO GDANSK LECH WALESA AIRPORT

1

221

MINIBUSEM

SAMOCHODEM

BY MINIBUS

BY CAR

AIR-TRANSFER.PL

• z kierunku Banina (zachód) – ul. Nowatorów

• from Banino (west) – Nowatorów St.

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

• from Gdynia/Sopot (north) – route S6

• z kierunku Tczewa (południe) – trasa S6

• from Tczew (south) – route S6

• z kierunku Gdańska (północ) – ul. Słowackiego

• from Gdansk (north) – Słowackiego St.

• z kierunku Torunia, Bydgoszczy – trasa A1

• from Torun, Bydgoszcz – route A1

www.air-transfer.pl
Koszalin-Sławno-Słupsk-LęborkPort Lotniczy Gdańsk (i z powrotem)

WAGNER TRANSPORT
wagnertransport.pl
Olsztyn-Ostróda-Port Lotniczy Gdańsk

TAKSÓWKĄ

(i z powrotem)

BY TAXI

ARRIVA

Taxi rekomendowane przez Port Lotniczy
Gdańsk im. Lecha Wałęsy

www.arrivabus.pl
Toruń-Gdańsk Dworzec PKSPort Lotniczy Gdańsk (i z powrotem)

GDNEXPRESS

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

www.translineair.pl

PRZEWOŹNICY NIEREGULARNI:
NIWOTRANS
www.niwo.pl

BYTNER TRANSPORT
www.bytnertransport.pl

TWOJBUS24PL
twojbus24.pl

OLIMPIC
www.olimpic.net.pl
Hel-Władysławowo

LOTRANS
www.lotrans.pl

Taxi recommended by Gdansk Lech Walesa
Airport

AUTOBUSEM
BY BUS

AUTOBUSY Z/DO GDAŃSKA

TRANSLINEAIR

MAJBUS
www.majbus.eu

TAXI

AD-MAR
www.admartransport.pl
Grudziądz

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

Z K M GDYNIA

• z Dworca Głównego PKP Gdynia Główna / from Gdynia Główna PKP Station

POCIĄGIEM
Jeśli masz pytania lub uwagi na temat
funkcjonowania Portu Lotniczego
Gdańsk, napisz do nas:
airport@airport.gdansk.pl
If you have any questions or suggestions
about the functioning of Gdansk Airport,
e-mail us: airport@airport.gdansk.pl

BY TRAIN

Pociągi w kierunku: Gdańsk, Gdynia, Kartuzy, Kościerzyna
Trains in the direction of: Gdańsk, Gdynia, Kartuzy, Kościerzyna
Rozkład / Timetable: www.skm.pkp.pl

KI E R U N KI LOTÓW
F L I G H T D E S T I N AT I O N S
AUSTRIA / AUSTRIA
WIEDEŃ

www.viennaairport.com

AARHUS

www.aar.dk

BILLUND*

www.billund-airport.com

KOPENHAGA

www.cph.dk

FINLANDIA / FINLAND
HELSINKI

www.finavia.fi

TURKU

www.finavia.fi

FRANCJA / FRANCE
www.aeroportbeauvais.com

GRECJA / GREECE
ATENY*

www.munich-airport.de

ALESUND

www.avinor.no

BERGEN

www.avinor.no/en/airport/bergen

HAUGESUND

www.avinor.no/en/airport/
haugesund

KRISTIANSAND

www.avinor.no/en/airport/
kristiansand

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

SZWAJCARIA / SWITZERLAND
www.aia.gr

GRUZJA / GEORGIA
KUTAISI

www.koeln-bonn-airport.de

MONACHIUM

NORWEGIA / NORWAY

DANIA / DENMARK

PARYŻ-BEAUVAIS

KOLONIA-BONN

ZURYCH

www.zurich-airport.com

SZWECJA / SWEDEN
kutaisi.aero

HISZPANIA / SPAIN

GÖTEBORG

www.goteborgairport.se

MALMÖ-STURUP

www.lfv.se/sv/Malmo

ALICANTE

www.barcelona-airport.com

SZTOKHOLM-ARLANDA

www.swedavia.se/arlanda

BARCELONA*

www.aena.es

SZTOKHOLM-SKAVSTA

www.skavsta.se

BARCELONA - REUS*

www.alicante-airport.net

VÄXJÖ

www.smalandairport.se

UKRAINA / UKRAINE

HOLANDIA / NETHERLANDS
AMSTERDAM

www.schiphol.nl

CHARKÓW

hrk.aero

EINDHOVEN

www.eindhovenairport.com

KIJÓW

airport.kiev.ua

LWÓW

lwo.aero

IRLANDIA / IRELAND
CORK

www.corkairport.com

DUBLIN

www.dublinairport.com

ISLANDIA / ICELAND
REYKJAVIK

www.kefairport.is

IZRAEL / ISRAEL
EJLAT

*

TEL AVIV

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

LEEDS-BRADFORD

www.leedsbradfordairport.co.uk

www.telaviv-airport.com

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

www.riga-airport.com

MALTA / MALTA
MALTA

ABERDEEN

www.iaa.gov.il

ŁOTWA / LATVIA
RYGA

WIELKA BRYTANIA / GREAT BRITAIN

www.maltairport.com

NIEMCY / GERMANY

WŁOCHY / ITALY
MEDIOLAN-BERGAMO

www.orioaeroporto.it

PIZA

www.pisa-airport.com

BERLIN-TEGEL

www.berlin-airport.de

BREMA

www.bremen-airport.com

POLSKA / POLAND

DORTMUND

www.dortmund-airport.de

KRAKÓW

www.krakowairport.pl

FRANKFURT AM MAIN

www.frankfurt-airport.de

WARSZAWA

www.lotnisko-chopina.pl

HAMBURG

www.fhl-web.de

WROCŁAW

www.airport.wroclaw.pl

* Połączenia sezonowe / seasonal connections
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Szczegółowy rozkład połączeń znajdą Państwo na stronie:
Detailed flight schedule available on:

www.airport.gdansk.pl/schedule/departures-schedule
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NEWS

AKTUALNOŚCI PORTU LOTNICZEGO GDAŃSK IM. LECHA WAŁĘSY
GDANSK LECH WALESA AIRPORT NEWS

TRZY LOTY DZIENNIE Z GDAŃSKA
DO AMSTERDAMU

THREE FLIGHTS A DAY FROM
GDAŃSK TO AMSTERDAM

DŁUGO WYCZEKIWANA
TRASA Z GDAŃSKA DO BERLINA
JUŻ W 2019

LONG-AWAITED ROUTE FROM
GDAŃSK TO BERLIN TO BE
LAUNCHED IN 2019

Gdańscy pasażerowie chętnie korzystają z oferty bezpośrednich lotów
do Amsterdamu, dlatego KLM od 6 maja 2019 planuje zwiększyć liczbę
lotów z 14 do 21 tygodniowo. Tym samym na trasie Gdańsk-Amsterdam
będą odbywać się aż trzy loty dziennie. Nowy lot zaplanowany został na
18:05, tak by już o 20 cieszyć się urokami Holandii. To połączenie skróci czas oczekiwania na kolejny samolot pasażerom przesiadającym się
w Amsterdamie na wieczorne loty KLM do Buenos Aires, Dżakarty,
Manili, Kuala Lumpur czy Tajpej. 

Linie lotnicze easyJet ogłaszają wejście do Gdańska wraz z nową trasą
do portu lotniczego Berlin-Tegel. Sprzedaż biletów już ruszyła, dodając tym samym Gdańsk jako 160. lotnisko w siatce połączeń easyJet.
Pierwszy lot zaplanowany jest na 2 kwietnia 2019 r. Przewoźnik planuje
obsłużyć ponad 22.000 pasażerów w pierwszym sezonie letnim. Loty
obsługiwane będą samolotem A319 trzy razy w tygodniu: we wtorki,
czwartki oraz soboty. Ceny biletów rozpoczynają się od 35.99 euro
w jedną stronę. Założeniem easyJet jest sprawienie, aby podróżowanie stało się łatwe i niedrogie, a nowa trasa z pewnością ułatwi rozwój
turystyki biznesowej, jak i rekreacyjnej między dwoma miastami. Jak
wskazuje Thomas Haagensen, dyrektor easyJet:
– Jesteśmy pewni, że nowa trasa Berlina będzie nie tylko popularna
wśród pasażerów z Gdańska, ale również sprowadzi ruch turystyczny
z Niemiec, który przyczyni się do wzrostu gospodarczego regionu.
Tomasz Klosowski, Prezes Portu Lotniczego Gdańsk dodał:
– Gdy z naszej siatki połączeń zniknęła trasa do Berlina, w odpowiedzi na liczne zapytania pasażerów zapewnialiśmy, że będziemy
zabiegali o jej powrót, zarówno wśród latających z naszego lotniska
przewoźników, jak i u tych, których do Gdańska zapraszamy. Dzisiaj
cieszymy się podwójnie – witając jednego z największych na świecie przewoźników niskokosztowych oraz oferując naszym pasażerom obiecane połączenie do Berlina.

EN

Due to the popularity of direct flights from Gdańsk to Amsterdam,
from 6 May 2019, KLM is increasing the number of flights from 14
to 21 a week. The airline will operate three flights from Gdańsk to
Amsterdam a day. The extra flight will be scheduled at 18:05, and
passengers will arrive in the Netherlands at 20. This will result in
short waiting times for passengers changing flights in Amsterdam
and travelling with KLM to Buenos Aires, Jakarta, Manila, Kuala Lumpur and Taipei. 
EN

EasyJet Airline is starting its operation at Airport Gdańsk with a new
route from Gdańsk to Berlin-Tegel. Gdańsk Airport is the 160th airport
in easyJet flight schedule. Tickets for the flights are already on sale.
The first flight is scheduled on 2 April 2019. The carrier plans to serve
over 22 000 passengers in the first summer season. Flights on the route
will be served with A319 and will be scheduled three times a week: on
Tuesday, Thursday and Saturday. Ticket prices start from EUR 35.99
for a single ticket. EasyJet's goal is to make travelling easy and cheap,
and the new route will surely boost the development of business and
recreational tourism in these cities.
Thomas Haagensen, Director at easyJet:
‘We are sure that the new route between Gdańsk and Berlin will
be popular not only among Gdańsk passengers, but also among
German tourists, which will contribute to the economic development of the region.’
Tomasz Kloskowski, President of Gdańsk Airport:
‘When Berlin disappeared from our flight schedule, in response to
numerous queries from passengers, we promised to do our best to relaunch flights to Berlin, with airlines operating flights from our airport
as well as new carriers, whom we warmly invite to Gdańsk. Today, we
are very pleased to welcome one of the largest low-cost airlines at our
airport and to offer our passengers the promised route to Berlin.’

BARCELONA-REUS
ODKRYJ SEKRETY KATALONII

HISZPANIA TO NIE TYLKO SŁONECZNE PLAŻE,
KORRIDA I SĄCZENIE HEKTOLITRÓW SANGRII
W CIENIU PALM. TO TAKŻE BOGATE KULTUROWO
TERENY KATALONII, PROWINCJI TAK ODRĘBNEJ OD
RESZTY HISZPANII, ŻE WIELOKROTNIE JUŻ STARAŁA
SIĘ UNIEZALEŻNIĆ OD RZĄDÓW W MADRYCIE.
WYJĄTKOWĄ OKAZJĄ NA ZWIEDZENIE TEJ
OKOLICY JEST PODRÓŻ SAMOLOTEM DO PORTU
LOTNICZEGO BARCELONA-REUS ZNAJDUJĄCYM SIĘ
W SAMYM SERCU KATALONII.
Tekst: Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy

Zdjęcie: Pixabay.com

GDZIE TO JEST?

Lotnisko znajduje się 5 km od katalońskiego Reus oraz około 90 km od
centrum Barcelony.

JAK DOJECHAĆ?

Z lotniska dostaniemy się do Reus za pomocą autobusu, pociągu lub
minibusu. Do Barcelony natomiast przewiozą nas autobusy firmy La
Hispano Igualdina. Kosztować nas to będzie kilkanaście euro. Alternatywnie, skorzystać można z pociągu Renfe, który za około 10 euro
zawiezie nas do stolicy Katalonii w jakieś półtorej godziny.

CIEKAWOSTKI

Nazwa „Reus” od lat spędza badaczom sen z powiek. Jedna z teorii dotyczących etymologii nazwy miasta sugeruje, że pochodzi ona od łacińskiego słowa na określenie więźnia (reus), co sugerowałoby, że znajdowało się tam niegdyś rzymskie więzienie. Reus jest również miastem,
w którym na świat przyszedł Antoni Gaudi, słynny architekt, znany
najbardziej ze swojego projektu kościoła Sagrada Familia w Barcelonie.

WARTO ZOBACZYĆ

W kwestii zabytków to, cóż, zasadniczo wszystkie dzieła Gaudiego. Katalończycy chwalą się, gdzie tylko mogą, swoim czołowym artystą – i słusznie, prace architekta robią piorunujące wrażenie. Oprócz słynnego Sagrada Familia warto odwiedzić Park Güell – ogromny ogród z elementami
architektonicznymi, takimi jak np. Sala Stu Kolumn czy dom Gaudiego,
w którym znajduje się obecnie muzeum, a także Casa Milà, czyli „ostatni świecki projekt” architekta, w którym, według niektórych, przedstawił
pełnię swoich umiejętności. Wszystkie budynki znajdują się w Barcelonie.
Poza stolicą prowincji na pewno warto udać się Solsony, gdzie podziwiać
możemy gotycką katedrę Santa Maria de Solsona. Miasto słynie także
z trwającego tydzień karnawału. Interesującym celem podróży jest także
nadmorskie Rosas, znane ze słynnej latarni morskiej Castell de la Trinitat.
Nie sposób jest nie wspomnieć o perle znanej nie tylko w Katalonii, ale także w całej Hiszpanii, czyli – Tossa de Mar – otoczonego murem miasteczka, uwielbianego niegdyś przez hiszpańskich artystów. Wisienką na katalońskim torcie jest zdecydowanie Olot, czyli miasto otoczone przez cztery
wulkany. Z pewnością zaspokoi to każdego miłośnika piękna natury.

BARCELONA-REUS – DISCOVER THE
SECRETS OF CATALONIA
EN

SPAIN IS NOT ONLY SUNNY BEACHES, CORRIDA, AND
SIPPING HECTOLITRES OF SANGRIA UNDER PALM
TREES. IT’S ALSO THE RICH CULTURE OF CATALONIA
– A PROVINCE SO SEPARATE FROM THE REST OF
THE COUNTRY THAT IT HAS EVEN TRIED TO BECOME
INDEPENDENT FROM THE GOVERNMENT IN MADRID.
DIRECT FLIGHTS FROM GDAŃSK TO BARCELONA-REUS
AIRPORT LOCATED IN THE HEART OF CATALONIA ARE
A GREAT OPPORTUNITY TO VISIT THE REGION.

WHERE IS IT?

The airport is situated 5 kilometres from Reus, Catalonia, and
about 90 kilometres from Barcelona city centre.

HOW TO GET THERE?

You can get to Reus from the airport by bus, train or minibus, and
La Hispano Igualdina buses will take you to Barcelona. The bus
fare costs several euros. You can also go by Renfe train, which will
take you to the capital of Catalonia within an hour and a half for
about EUR 10.

INTERESTING FACTS

The name ‘Reus’ has been robbing researchers of their sleep for
years. According to one of the theories on the etymology of the city
name, the word comes from a Latin word for a prisoner (reus), which
would suggest that a Roman prison was once located in the city. Reus
is also the place of birth of Antoni Gaudi, a famous architect, renowned for designing the Sagrada Familia Church in Barcelona.

MUST-SEE

As regards Barcelona sights, well, the city highlights include all
Gaudi’s works in general. The Catalans boasts about their famous
artist whenever they can – and they’re right, because his works
are astounding. Apart from the famous Sagrada Familia, you can’t
pass up the Park Güell – a large garden with architectural elements, such as the Hall of the Hundred Columns or Gaudi’s house,
which currently houses a museum, as well as Casa Milà, which was
the last secular design of the architect. Some say that he made it in
the height of his creative powers. All these buildings are located in
Barcelona. Apart from the province capital, another place worth
visiting is Solsona, which boasts a majestic Gothic cathedral, Santa Maria de Solsona. The city is also known for a week-long carnival. The seaside town of Rosas is famous for the Castell de la Trinitat Lighthouse. Not to mention a pearl known not only in Catalonia
but in entire Spain, that is Tossa de Mar – a town surrounded by
walls, once loved by Spanish artists. The icing on the Catalan cake
is Olot, a town surrounded by four volcanoes. All nature lovers will
surely enjoy the trip.

PRZYJEMNE
Z POŻYTECZNYM
– NOWE POŁĄCZENIE Z GDAŃSKA DO BERLINA!
Tekst: Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy
Zdjęcia: Pixabay.com

N

owe połączenie easyJet z Gdańska do Berlina to świetna okazja, by nie tylko ułatwić życie wielu osobom podróżującym do
stolicy Niemiec w biznesach, ale także do tzw. city break, czyli weekendowej wycieczki do innego miasta w celu zapoznania się
z jego kulturą i wyjątkowością.
EasyJet planuje trzy loty w tygodniu – wtorek, czwartek oraz sobotę. Ceny biletów rozpoczynają się od ok. 36 euro, co jest, w przybliżeniu, ekwiwalentem podróży Pendolino w ramach naszego kraju
dla dorosłej osoby. Zamiast tego, przewoźnik proponuje alternatywną wycieczkę do stolicy Niemiec.
Nowe połączenie zdecydowanie ułatwi podróżowanie osobom
pracującym w Niemczech lub robiących tam interesy. Trzy loty
w tygodniu pozwolą swobodnie komunikować się między Berlinem
a Gdańskiem, dzięki czemu tego typu podróże przestaną być „wielką wycieczką” czy kilkudniową eskapadą. Podróż do Niemiec samolotem trwa bowiem jedynie mniej więcej godzinę!
Nie można również zapomnieć o potencjale rekreacyjnym. Coraz popularniejsze wśród Polaków stają się tzw. city break. Fenomen
ten polega na weekendowym wypadzie do co ciekawszych miejsc w ramach odpoczynku od np. stresującego tygodnia pracy. Dzięki temu
poznać możemy część bogactwa kulturalnego danego miasta bez
konieczności planowania długiego urlopu. Z uwagi na stosunkowo
niską cenę biletu, podróż do Berlina jest ciekawą alternatywą dla podróżowania po Polsce.
Stolica Niemiec zdecydowanie jest obowiązkową destynacją dla
każdego podróżnika. Podczas zwiedzania miasta warto zwrócić uwagę na takie obiekty jak Brama Brandenburska, mur berliński wraz
z East Side Gallery, gmach parlamentu niemieckiego – Reichstag
– czy słynny Plac Paryski zwany także perełką Berlina. Osoby pragnące nieco bardziej intensywnych wrażeń powinien zainteresować
fakt, że Berlin jest jednym z miast, które nigdy nie śpią. Koncerty,
festiwale, spektakle – nie bez kozery określa się to miasto jako jedną
ze stolic kulturalnych Europy, dzięki wydarzeniom takim jak festiwal filmowy Berlinale, Festiwal Światła i wiele innych. Warto także
udać się na słynny międzynarodowy festiwal piwa – Internationales
Berliner Bierfestival, by skosztować smaków z całego świata.

STOLICA NIEMIEC
ZDECYDOWANIE
JEST OBOWIĄZKOWĄ
DESTYNACJĄ
DLA KAŻDEGO
PODRÓŻNIKA.

MIXING BUSINESS AND
PLEASURE – NEW ROUTE FROM
GDAŃSK TO BERLIN!
EN

EasyJet’s new route from Gdańsk to Berlin not only greatly facilitates business travels to the capital of Germany, but also gives
a good opportunity to have a city break and spend a weekend
exploring the culture and uniqueness of Berlin.

EasyJet plans to operate three flights a week – on Tuesday,
Thursday and Saturday. Ticket prices start from about EUR 36,
which is approximately the same as a Pendolino ride across Poland
for an adult. Instead, the airline offers an alternative trip to the capital of Germany.
The new route will greatly facilitate travelling for people working in Germany or going there on business. Three flights a week
will make it possible to travel between Berlin and Gdańsk easily. Visiting Berlin will no longer be a ‘big journey’ or a several-day
excursion, because a flight to Germany lasts only about an hour!
Not to mention all the tourist attractions of Berlin. A more and
more popular form of travelling is the so-called city break. It’s
a weekend trip to an interesting place to relax after, for example,
a stressful week at work. It’s a great way to explore the cultural heritage of a given city without planning a long vacation. Since flight
tickets are relatively cheap, a trip to Berlin is an interesting alternative to travelling around Poland.
The capital of Germany is a must for every traveller. Berlin highlights include the Brandenburg Gate, the Berlin Wall with East
Side Gallery, the parliament of Germany – the Reichstag – and the
well-known Paris Square called a pearl of Berlin. Thrill-seekers will
surely enjoy the cultural life of Berlin, which is one of the cities that
never sleep. Not without a reason Berlin is called one of the European cultural capitals – it hosts plenty of concerts, festivals, performances, events such as Berlinale Film Festival, Festival of Lights,
and many more. An event that you can’t pass up is the famous international beer festival – Internationales Berliner Bierfestival –
where you can taste different beers from all over the world. 

Zbliż telefon i odczytaj film

