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ANDRZEJ
SARAMONOWICZ

GRZEGORZ
KAPLA

WOJCIECH
ZAWIOŁA

MATEUSZ
KUSZNIEREWICZ

Reżyser, scenarzysta, pisarz,
dramaturg i dziennikarz. Autor
największych polskich hitów komediowych w XXI w. W 2015 roku
Saramonowicz 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,
pomidorową i kabriolety.

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

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

ENGLISH A director, screenwriter,

ENGLISH He lives by writing. And

ENGLISH He’s a reporter working

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

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

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.”

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

WOJCIECH
KUCZOK

JAKUB
MILSZEWSKI

RAFAŁ
RUTKOWSKI

MONIKA
SZAŁEK

Pisarz, scenarzysta, grotołaz, felietonista, fan piłki nożnej. Laureat
Nagrody Literackiej Nike. Człowiek
o wielu pasjach. Z nami będzie dzielił się tą filmową, co miesiąc polecając jeden obraz wart obejrzenia.

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

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

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

ENGLISH A writer, screenwriter,

ENGLISH He grumbles, corrects,

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

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

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

ENGLISH A photographer and artist

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

ZDJĘCIA: DOROTA CZOCH, MAT. PRASOWE, EDYTA BARTKIEWICZ, MAT. PRASOWE, MONIKA SZAŁEK, MONIKA SZAŁEK, SYLWESTER CISZEK, MAT PRASOWE.
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KATARZYNA
ZDANOWICZ

GRZEGORZ
MAŁECKI

JAKUB
FIREWICZ

WOJTEK
KALARUS

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.

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

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.

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

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

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. He was famous mostly
among theatre-goers.

SYLWIA
GUTOWSKA

ALEKSANDRA
BUDKA

TOMASZ
SOBIERAJSKI

EDYTA
BARTKIEWICZ

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

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

Socjolog z zawodu i z pasji. Wytrawny badacz społecznych zjawisk
i kulturowych trendów. Naukowiec
3.0 nie bojący się trudnych wyzwań, międzynarodowej współpracy
i interdyscyplinaroności.

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

ENGLISH She talks, writes and ed-

ENGLISH Her dream was to listen to

ENGLISH A sociologist by profes-

tographer, she’s 23 and comes
from Szczecin. She came to
Warsaw to fulfill her dreams and
follows the rule „Quality over
quantity”.

ZDJĘCIA: MONIKA SZAŁEK, MAT. PRASOWE, SYLWESTER CISZEK, MAT. PRASOWE, MAGDALENA CZAJKA, TOMASZ SAGAN, MAT. PRASOWE, EDYTA BARTKIEWICZ.

ENGLISH Has been working in
TVN24 since 2012 . She has also

its. She is interested in high, middlebrow and low culture because
she is a true (post)humanist. She
claims there is nothing better than
a good book except for MC Hammer’s video clips.

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

ENGLISH an actor of a ‘still’ young

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

ENGLISH A theatre, film and TV

actor. A director and columnist.
Actor in Krzysztof Warlikowski's
Nowy Teatr.

ENGLISH She’s a fashion pho-
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PRO F E
SJONA
L I STA
UMÓWILIŚMY SIĘ NA ROZMOWĘ WYSOKO NAD ZIEMIĄ, NIEMALŻE
W CHMURACH, W ŚWIĄTYNI ZE SZKŁA I METALU. BYĆ MOŻE TO NATCHNĘŁO
NAS DO ROZWAŻAŃ NA TEMAT BOGA, WARTOŚCI, STAŁOŚCI I ZŁĄCZYŁO
W NIEZGODZIE NA ZEROJEDYNKOWE OCENIANIE LUDZI. BARTŁOMIEJ TOPA
TO JEDEN Z NAJINTELIGENTNIEJSZYCH I NAJBARDZIEJ ŚWIADOMYCH
POLSKICH AKTORÓW. KIEDY SPOTKALIŚMY SIĘ PRZY WINDZIE,
UŚCISNĘLIŚMY SOBIE DŁONIE I SKRZYŻOWALIŚMY WZROK, POCZUŁEM SIĘ
JAK REWOLWEROWIEC Z AMERYKAŃSKICH WESTERNÓW, ALBO KOLEJNA
OFIARA GRZYWY Z „WATAHY” HBO, KTÓREJ SIŁA I MOC OCENIANA JEST
W UŁAMKU SEKUNDY. POSTANOWIŁEM, ŻE TANIO SKÓRY NIE SPRZEDAM.
TEKST Tomasz Sobierajski

ZDJĘCIA Tomasz Sagan

WYWIAD WIDEO DOSTĘPNY
NA ANYWHERE.PL
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Sandor Marai w jednej ze swoich książek napisał, że
artysta w tym jest zbliżony do Boga, że tworzy coś
z niczego. Na początku, kiedy przeczytałem to zdanie,
to bardzo mi się spodobało. Jednak później pomyślałem
sobie, że coś tu jest nie tak. Przecież ty jako aktor nie
tworzysz z powietrza, tworzysz postać z czegoś, co
masz gdzieś w środku w sobie.

Myślę, że na początku powinniśmy wyjść od tego, że każdy z nas, z gruntu, z definicji jest artystą. My, aktorzy,
jesteśmy tymi osobami, które zderzają się z rzeczywistością i próbują ją jakoś przetworzyć, przetransferować,
przetransformować w jedyny, niepowtarzalny, unikalny
sposób. W przypadku innych dziedzin sztuki jest bardzo
podobnie, bo rzeczywistość inspiruje nas do tego, żeby ją
przez siebie przepuścić, a potem wypluć to, co w naszym
pojęciu wrażliwości, świadomości i wiedzy jest dla innych
istotne, inspirujące i motywujące. To zderzenie z rzeczywistością prowokuje nas do zadawania sobie pytań: o co
chodzi?, kim jesteśmy?, dlaczego to tak wygląda?, dlaczego tak świat funkcjonuje, pracuje?, dlaczego jesteśmy w takim systemie, a nie innym? W moim przypadku ta analiza
powoduje jakiś rodzaj depresji, świadomość momentu, że
wszystko się nie układa. I nagle ta piękna, szlachetna paleta barw, na którą składają się obserwacje rzeczywistości,
spotkania z ludźmi i która dawała mi tyle radości, przyjemności odbieranych wszystkimi zmysłami, nagle tworzy obraz bardzo trudny dla mnie do przyjęcia. W związku z tym
muszę go przetworzyć w sobie, w środku chociażby po to,
żeby stworzyć obraz, który byłby wspierający dla mnie samego, a może też przy okazji i dla innych.
Czy chcesz przez to powiedzieć, że przefiltrowujesz
przez siebie brudy tego świata? To co się dzieje z nimi
potem? Zostają w twoim ciele?

Nie mam pojęcia. Pewnie „wydalam z siebie”. To jest fizjologia, przez którą próbujemy zrozumieć ten człowieczy
świat. Traktuję ciało jako narzędzie i zdaję sobie sprawę
z tego, że każdy z nas na co dzień dotyka tego, co jest jednocześnie piękne i brudne, absurdalne, nie do przyjęcia,
nasączone bólem. I z tego powodu uważam, że każdy
z nas jest artystą.

M Y, A KT OR Z Y,
JESTEŚMY
T Y M I O S OBA M I,
KT ÓR E Z DER Z A JĄ S I Ę
Z RZECZY WISTOŚCIĄ
I PRÓBUJĄ JĄ JA KO Ś
PR Z E T WOR Z YĆ...

To, o czym mówisz, uświadamia mi z jakiego powodu
traktuje się was, aktorów, jako bogów. Intensywnie
przetwarzając świat, przedstawiacie go ludziom,
nazywacie nienazwane, dajecie innym nadzieję, szansę
na możliwości i spełnienie.

My, ludzie, próbujemy szukać Boga gdzieś na zewnątrz,
porównywać go z nami, z czymś, kimś. A od jakiegoś
czasu myślę sobie, że ten Bóg jest tym, kim my jesteśmy
- niczym więcej i aż tym. I jak wypowiadam te słowa, to
czuję, że one nie mają już żadnej wartości w tym momencie, bo są wypowiedziane. Pewna forma, pewna tajemnica, została zamknięta. W związku z tym, to poczucie Boga
czy bycia, percepcji rzeczywistości, jeżeli nie jest jeszcze
nazwane, to wtedy jest tym, czym jest, czym ma być, a jak
zaczynamy je nazywać, to jest już tylko pozorem tego,
czym naprawdę jest.
Dla mnie to czysta fizyka, skupianie energii
i wymiana energii.

Zgadzam się, to ruch cząsteczek, które układają się tak,
jak my chcemy. Jeśli ja podaję ci dłoń, ty mi też podasz
dłoń, to już jest jakiś akt. I te akty się nieustająco dzieją
między ludźmi. Ja, tylko i aż, nie mam zgody na tworzenie
czegoś wbrew życiu.
A jednocześnie jako aktorzy możecie schować
się za czyimiś słowami, powiedzieć więcej niż
byście chcieli, włożyć emocje w coś, w co nigdy nie
zainwestowalibyście swoich uczuć.

Uważam, że to superfascynujące i z tego powodu to robię. Mnie interesuje to, co dzieje się w tekście, zapisanym
przez innego człowieka, w zdaniach ułożonych w pewien
logiczny ciąg, sposób myślenia. Aktorstwo daje mi możliwość niebywałych spotkań ludzkich, wchodzenia w czyjeś
buty, w czyjąś głowę tak głęboko, że zaczynamy tych ludzi
odczuwać. Czasami, przez dłuższy lub krótszy czas na scenie, stajemy się tymi ludźmi.
Ale czy to nie sprawia, że można wejść na wyższy
poziom boskości?

Nie wiem tego. Myślę, że im większa świadomość i umiejętność rezonowania z braćmi, z siostrami, ze zwierzętami,
generalnie z żywą materią, tym większa… pokora. Tym
większe przyzwolenie na życie, na bycie po prostu, na łagodną obecność. A im mniejsza świadomość, tym poczucie puszenia się jest większe.
Postać, którą znakomicie kreujesz w „Watasze” ma dość
duży problem, jeśli chodzi o to rezonowanie z innymi…

Wiesz, poczekajmy. Jesteśmy jeszcze w takim momencie,
że nie znamy do końca Grzywy, kim on tak naprawdę jest.
Jak dotąd pokazał nam głównie mroczną stronę
swojej duszy.

Wziął na siebie potężny bagaż zdarzeń, które go przytłaczają. My jako ludzie mamy fenomenalną zdolność
adaptacji. "Grzywa" się adaptuje do rzeczywistości takiej, jaką ma obecnie. Został o coś posądzony i w efekcie
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wyrzucony na margines swojego środowiska pograniczników. I teraz musi się w tym
jakoś odnaleźć. Ma rodzinę w Paryżu - żonę
i dziecko - w związku z tym, jest poddany
potwornej presji. Bo na rodzinie mu bardzo
zależy. Bardzo. Dlatego jest w takim świecie,
który, może naiwnie, ale wierzy, że będzie
mógł opuścić w którymś momencie, żeby
być razem ze swoimi najbliższymi i tymi,
których kocha.
W moim odczuciu „Wataha” jest serialem,
który próbuje odpowiedzieć na pytanie o to,
czy człowiek jest z natury dobry czy zły.
Też zadajesz sobie to pytanie?

Ja myślę, że rodzimy się z jakimś zakodowanym genetycznie programem, którego
nie można oceniać. A żyjemy według określonych praw, które musimy respektować.
Mogą być spisane w systemach religijnych
wierzeń lub w jakiejś innej formie. Nie odważyłbym się powiedzieć, czy się rodzimy dobrzy, czy źli. Czy „Grzywa” jest zły? To zależy
od perspektywy i punktu oceny! Błądzi…
W ludzkim wymiarze jest mordercą! I w rzeczywistości, w której się znalazł, musi podjąć wybór! Wiele osób, dawnych przyjaciół,
nie widzi szerszej perspektywy jego bardzo
skomplikowanej ścieżki i motywacji działań.
Jest samotnikiem, wilkiem bez watahy! I tyl-

ko on w swoim sumieniu może podjąć próby
oceny tego, kim się stał i dlaczego. Mimo
wszystko próbuję go za wszelką cenę bronić.
A ostatecznie broni go „śmierć”.
Czyli ten jednoznacznie oceniany przez
widzów jako zły „Grzywa” próbuje
respektować te zewnętrzne prawa na tyle, na
ile pozwala mu jego wewnętrzny program?

„Grzywa” nie urodził się jako czysta kartka.
Ma w sobie, historycznie – tak jak każdy
z nas – zapisane mnóstwo informacji, doświadczeń swoich przodków, które tworzą
matrycę zdarzeń, oddziałującą na jego dzisiejsze postępowanie.

P R O F E S J O N A L I S TA

JA M YŚ L Ę, Ż E
RODZ I M Y S I Ę Z JA K I M Ś
Z A KOD OWA N Y M
GE N E T YC Z N I E
PRO GR A M E M, KT ÓR E G O
N I E MOŻ NA O C E N I AĆ.
duża frajda i przywilej pracować z taką ekipą! W teatrze
nie grałem niemalże dwadzieścia lat od momentu ukończenia szkoły. Teraz na „dechach” jestem coraz częściej,
smakuję coraz bardziej tej unikalnej relacji my, aktorzy –
odbiorcy, widzowie. A role się pojawiają i mam wrażenie,
że to one mnie szukają.
A teraz grasz na stałe i w Teatrze Polonia i w Teatrze 6.
piętro w spektaklu „Niezwyciężony” autorstwa Trobena
Bettsa – sztuce, która jest w tej chwili z powodzeniem
grana w Nowym Jorku na off-Broadway.

To bardzo ważny dla mnie spektakl. Ma znakomitą obsadę: Ola Popławska, Agnieszka Grochowska, Szymon
Bobrowski. Przedstawienie reżyseruje wyjątkowy
Eugeniusz Korin. Mam również wielką przyjemność
grać w spektaklach „Ludzie inteligentni” i „Triathlon
story, czyli chłopaki z żelaza”, z tymi spektaklami sporo
po Polsce podróżuję.
Podobno zaraz po skończeniu szkoły napisałeś list
do pana Jerzego Grzegorzewskiego, który wtedy
prowadził warszawski Teatr Studio, żeby przyjął
cię do zespołu. Nie dostałeś odpowiedzi i - mimo
nagród na Festiwalu Szkół Teatralnych i nagrody od
Jana Machulskiego za największą osobowość tegoż
festiwalu - obraziłeś się na teatr.

No wiesz, to była taka młodzieńcza obraza. Ja podaję komuś dłoń, a ten ktoś mi mówi, żebym spadał.
Doświadczenia jego przodków przeniosły się na niego
i budują motywacje do jego – zewnętrznie ocenianych
jako złe – zachowań?

Tak, absolutnie!
Serial „Wataha” jest ogromnym sukcesem
i artystycznym, i komercyjnym. Odnoszę wrażenie,
że bardzo dobrze, świadomie dobierasz role, zarówno
w filmie, ale też w teatrze, za którym zatęskniłeś…

Z „Watahą” jestem związany od 6 lat! Scenariusz już
pierwszego sezonu dawał gwarancję ciekawej opowieści
o ludziach „na granicy”. Drugi sezon rozbudza jeszcze
większe nadzieje, jest znakomicie napisany i wspaniale
sfotografowany, mamy wspaniałych bohaterów, włączając w to „Grzywę”, mimo, że niewiele go na ekranie. To

Mnie ta historia bardzo ujęła. Dzięki niej polubiłem Cię
jeszcze bardziej, bo pokazała siłę twojego charakteru.
Ale czy ta odmowa spowodowała, że straciłeś pewność
siebie w kontekście grania?

Nie. Absolutnie nie. Uważałem, że Teatr Studio w tamtym
momencie mojego życia był dla mnie najlepszym miejscem do rozwoju. A skoro nie dostałem tej szansy…
To?

To uznałem, że w ogóle. Mnie inne teatry wtedy nie
interesowały.
A potem?

A potem, z roku na rok, pojawiały się przede wszystkim
coraz większe propozycje filmowe.
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WSZYSTKIE ODCINKI SERIALU HBO WATAHA
można oglądać w serwisie online HBO GO.

A KT OR Z W I DZ E M ROZ M AW I A NA P OZ IOM I E
S ERC E - S ERC E . T O J EDY N Y S P O S ÓB . J EŻ EL I
N I E U DER Z A M Y PR Z EZ E MO C J Ę I N I E
P O T R A F I M Y J E J NA Z WAĆ C Z Y S K A NA L I Z OWAĆ,
T O N I E R EZ ON UJ E M Y W O G ÓL E , Z N I K I M.
I wszedłeś do filmowej rodziny pana Smarzowskiego.

W jakim sensie?

Tak, to prawda.

Każda następna propozycja jest jeszcze większym wyzwaniem. Kiedy czytam scenariusze, to zastanawiam
się nad tym, co przez daną rolę mogę powiedzieć samemu sobie, co odkryć dla siebie w tej postaci, jak ona
mnie ukształtuje, jaką inną sferę życia mi pokaże. Bo
ileż można powtarzać ról z tą samą twarzą, z tą samą
energią? Nieustanna gotowość naszego ciała i psyche
jest kluczem do znajdowania nowej formy przekazu.
Może nawet nie formy, bo ona jest ta sama, ale koloru.
Aktor z widzem rozmawia na poziomie serce-serce. To
jedyny sposób. Jeżeli nie uderzamy przez emocję i nie
potrafimy jej nazwać czy skanalizować, to nie rezonujemy w ogóle, z nikim.

Większość ludzi uważa, że przełomem w twoim
zawodowym, filmowym życiu była rola w „Weselu”
tego reżysera. A moim zdaniem ten przełom wydarzył
się chwilę wcześniej. Mówię tu o teatrze telewizji pod
tytułem „Kuracja” w reżyserii Wojciecha Smarzowskiego.

Nie chcę dawać takiej grubej krechy. Ale faktem jest, że to
nasze pierwsze spotkanie z Wojtkiem było jakimś przełomem, ważnym spotkaniem, które dało nam otwarcie na
kolejne projekty, które mieliśmy w głowie, między innymi
na „Wesele” czy „Dom zły”.
Za ten spektakl ty i pan Smarzowski dostaliście nagrody
na Festiwalu Dwóch Teatrów. Mówię o tym spektaklu
jako o pewnym przełomie, bo w oczach postaci,
którą tam grasz, widać walkę pomiędzy chłopcem
a mężczyzną. Ten chłopiec w tobie wie, że przegra, ale
nadal walczy. To było bardzo dojrzałe zawodowo.

Po tym spektaklu dostałem mnóstwo telefonów. Ludzie
dzwonili do mnie niezwykle poruszeni, wzruszeni. To
było rzeczywiście dojrzałe spotkanie z widzem. Nasza
wspólna praca, która miała na celu uszanowanie go, potraktowanie poważnie. I to było tak naprawdę dla mnie
najważniejsze w całej tej historii.
Plan filmowy rządzi się swoimi prawami. W danym
momencie, często poprzedzonym przestojem, na dany
znak trzeba wykrzesać z siebie dużą dawkę energii.
Ale dla mnie – pod kątem fizycznej wymiany energii –
najbardziej niesamowite jest to, co dzieje się w teatrze.
Trzysta osób, które cię kocha, które jest razem z tobą
w jakimś przeżyciu, w jakiejś złości. Chciałbym to
kiedyś poczuć. Jak to właściwie jest?

Gdybyśmy sfilmowali jakąś specjalistyczną kamerą to, co
dzieje się między sercem a sercem, między aktorem, a widzem, to byłaby to zapewne feeria barw, od mroku, aż po
iluminację. To jest genialne!
Zagrałeś przeróżne role. Wiele z nich na stałe
zapisało się w pamięci widzów i w annałach polskiej
sztuki filmowej. Teraz rysujesz siebie coraz odważniej
na scenach teatru? Czy odczuwasz strach przed
kolejnymi wyzwaniami?

Nieustająco.

ENGLISH

A PRO
We met high above the ground, almost in the clouds, in a glass
and metal temple. This might have inspired us to talk about God,
values, and constancy and united us against judging people.
Bartłomiej Topa is one of the most intelligent and conscious
Polish actors. When we met by the elevator, shook hands and
exchanged glances, I felt like a gunslinger from an American
western or another victim of Grzywa from HBO Wataha series,
whose strength and power was being judged within a second.
I promised myself that I would prove a worthy opponent.

In one of his books, Sandor Marai wrote that the
artist, like God, creates something from nothing.
When I first read that sentence, I liked it very much.
But later it occurred to me that there was something
wrong with it. As an actor, you don’t create from
scratch, but from something that’s within you.

I believe that at the beginning, we should state that every
person is an artist by definition. Actors confront reality
and try to process, transform, and transfer it in a special,
unique way. It’s the same with other art disciplines, because reality inspires us to let art in, weigh it out using
our sensitivity, consciousness and knowledge, and later
spit out what we find important, inspiring and motivating. This reality check provokes questions like: what is
it about?, who are we?, why does it look like that?, why
does the world function and work like that?, why are we
in a given system and not in another one? In my case,
this analysis leads to some kind of depression; being

24–25

STREFA VIP / VIP ZONE

P R O F E S J O N A L I S TA

26–27

STREFA VIP / VIP ZONE

aware that everything goes wrong. And all of a sudden,
a beautiful, noble spectrum of colours composed of reality observations and meeting people, which brought
me so much joy and pleasure I experienced with all my
senses, it suddenly creates a picture that I find hard to
accept. Therefore, I have to process it inside me, at least
to create a comforting picture for myself, and perhaps
for someone else, too.
Do you mean that corruption filters through you?
What happens next? Does it stay within you?

I don’t know. I guess I ‘excrete’ it. This is physiology
through which we try to comprehend the human world.
I treat my body as a tool and I’m aware that every day, we
all experience things that are both beautiful and dirty,
preposterous, unacceptable, full of pain. And that’s why
I believe that we are all artists.
This makes me realise why you, artists, are treated
like gods. By processing the world so intensely, you
show it to people, name the unnamed, and give hope,
a chance for opportunities and fulfilment.

We, humans, look for God somewhere outside and compare Him with ourselves, with something or someone.
And for some time, I’ve thought that this God is who we
are – nothing more and as much as that. And when I’m
saying these words, I feel they don’t matter anymore because they’ve been said. A kind of form, a mystery, has
been closed. Therefore, this feeling of God or being, the
perception of reality, if it hasn’t been named yet, it is
what it should be, and when you name it, it will become
a mere pretence of what it really is.
To me, it’s pure physics, concentrating and
exchanging energy.

I agree. It’s about the movement of molecules, which
we can arrange as we like. If I give you my hand, you’ll
give yours to me, too. And this is an act. And such acts
happen between people all the time. I can’t create something against life, I don’t have such power.
At the same time, as an actor, you can hide behind
someone's words, say more that you’d like to,
express emotions in a situation into which you'd
never put any feelings.

I find it ultra-fascinating, and that’s why I do it. I’m interested in what happens in a text written by another person, in sentences arranged in a logical sequence, a mindset. Acting gives me a possibility of meeting amazing
people, being in their shoes and heads to such an extent
that I begin to feel them. We sometimes become these
people on stage for a long time or for a moment.
But doesn’t it mean that you can achieve a higher
level of divinity?

I don’t know that. I think that the greater the consciousness and the ability to resonate with your brothers,
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sisters, animals, and the living matter in general, the
greater… the humbleness. The greater the consent to
life, existence, gentle presence. And the smaller the consciousness, the greater the sense of puffing up with pride.
Your character in ‘Wataha’ has quite a serious problem
when it comes to resonating with others…

Well, wait and see. At this point, we don’t know Grzywa
entirely, we don’t know who he really is.
So far, he has shown only the dark side of his soul.

He took a heavy burden on his shoulders, which overwhelms him. People have an amazing ability to accept
what life brings. ‘Grzywa’ adapts himself to his current
circumstances. He was accused of something and ousted from his circle. And now he has to adapt to it somehow. He has a family in Paris – a wife and a child – so he’s
under tremendous pressure. Because he cares about his
family a lot. A lot. That’s why he lives in a world which he
will be able to leave at some point, as he naively believes,
to be with his family and people he loves.
In my view, ‘Wataha’ is a series that tries to answer
the question about the human nature – is it inherently
good or evil. Do you ask yourself this question, too?

I think that we are born with an inherent, genetic program, which we shouldn’t judge. And we live in accordance with rules we have to respect. They may be laid
down by religions and belief systems or in another form.
I wouldn’t dare to say that we’re born good or bad. Is
‘Grzywa’ bad? It depends on the perspective and the
point of view! He errs… He’s a murderer in the human
dimension! And in his reality, he has to make a choice!
Many people, his old friends, don’t see any future for his
complicated path or reasons for his actions. He’s a lone
wolf! And only in his own heart, he can try to assess what
kind of person he has become and why. But I try to defend him anyway. And finally, ‘death’ defends him.
So ‘Grzywa’, clearly regarded as evil by the audience,
tries to respect these external laws as much as he can
given the limitations of his internal program?

‘Grzywa’ wasn’t born with a blank slate. Historically,
like all of us, he was born with a huge amount of information, his ancestors’ experiences, which create a matrix
of events affecting his present conduct.
His ancestors’ experiences affect him and influence his
actions seen by others as bad?

Yes, absolutely!
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The ‘Wataha’ series is a huge hit, both at the artistic
and the commercial level. I have an impression that
you wisely and knowingly choose your roles, both in
film and theatre, which you have come to miss…

I’ve been involved in ‘Wataha’ for 6 years! The screenplay has guaranteed a gripping story about people ‘on
the border’ since the very first season. The second
season arouses even more emotions. It’s superbly written and shot, the characters are amazing, including
‘Grzywa’ even though he doesn’t appear very often. It’s
terrific, and it’s an honour to work with such a cast! I haven’t appeared in theatre for almost twenty years since
my graduation. And now, I appear on stage more and
more often, tasting this unique relation between us, actors, and the audience. New roles are coming up, and it
seems that they’re looking for me.
And now you perform in the Polonia Theatre and
appear in the 6th Floor Theatre in Torben Betts’ play
‘Invincible’, successfully staged in the off-Broadway
Theatre in New York.

This play matters a lot to me. The cast is brilliant:
Ola Popławska, Agnieszka Grochowska, Szymon
Bobrowski. And it’s directed by eminent Eugeniusz
Korin. What’s more, I have a pleasure to perform across
Poland in plays ‘Ludzie inteligentni’ and ‘Triathlon story, czyli chłopaki z żelaza’.
I’ve heard that after graduation, you wrote a letter
to Mr Jerzy Grzegorzewski, who was the director
of the Studio Theatre in Warsaw at that time,
and asked him to take you on to the cast. You
didn’t get any reply and – despite your awards at
Theatre Schools Festival and the award for festival
personality you’d received from Jan Machulski – you
turned your back on theatre.

You know, I was young and I held a grudge. I stretch out
my hand to someone, and that person tells me to clear off.
I was moved by that story. It made me like you even
more, because it shows your inner strength. But did you
lose faith in your acting skills because of that refusal?

No. Absolutely not. I believed that the Studio Theatre was
the best place for me then. But I didn’t get the chance…
So?

So I decided to give up theatre at all. I wasn’t interested
in any other theatre then.
And later?

And later, year after year, I got better and better job offers in films.
And you have become a member of Mr Smarzowski’s
film family.

Yes, that’s true.

dla Złotej 44 w Warszawie (zlota44.com) za
udostępnienie wnętrz na potrzeby sesji zdjęciowej.

Most people believe that your role in ‘Wesele’ directed
by Smarzowski was a breakthrough in your professional,
film career. And in my opinion, that breakthrough
happened a bit earlier. I mean the television theatre
‘Kuracja’ directed by Wojciech Smarzowski.

I wouldn’t draw the line here. But it’s a fact that my
first meeting with Wojtek was a kind of breakthrough.
It was an important meeting, which opened us up
to new projects we’d been thinking about, such as
‘Wesele’ or ‘Dom zły’.
You and Mr Smarzowski won awards at Two Theatres
Festival for that play. I believe that that appearance
is a kind of breakthrough, because I can see a fight
between a boy and a man in the eyes of your
character. This boy within you knows that he’s going
to lose, but he still fights. It was very professional.

After this performance, I got many calls. People were
really moved and impressed. Indeed, it was a mature
interaction with the audience. Our work aimed at
showing respect to the audience, treating them seriously. And to me, that was the most important aspect
of the whole story.
The film set has its own laws. At a specific moment,
often preceded by downtime, you need to express all
the energy you can muster. And the most amazing
thing to me – in terms of physical energy exchange –
is what happens in theatre. Three hundred people who
love you, who share an emotion with you, like anger.
I’d like to feel it someday. What is it like?

If we took a special camera and shot what happens between two hearts, between an actor and a person in the
audience, I’m sure it’d be a mass of colours ranging from
darkness to illumination. It’s amazing!
You’ve played a variety of roles. Many of them stand
out in people’s memory and went down in the history
of Polish cinematography. And now you’re developing
yourself more and more boldly on the theatre stage?
Are you afraid of future challenges?

All the time.
In what sense?

Every new job offer is a bigger challenge. When I read
screenplays, I wonder what I can tell myself through
a given role, what I can discover in a given character, how
it would shape me, and what part of life it would show me.
How many roles with the same face and the same energy
can you play? Continuous readiness of your body and
mind is the key to finding a form of expression. Perhaps
not a form, because the form remains the same, but a colour. The actor talks with the audience at the heart to
heart level. That’s the only way. If you don’t reach people
through an emotion and you can’t name or channel it,
you don’t resonate at all, with anybody.
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TEKST I ZDJĘCIA Edyta Bartkiewicz
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est ogromna liczba różnorodnych opinii krążących
na temat Wenecji. Ci, którzy już odwiedzili to miasto, straszą tych, którzy jeszcze tam nie byli. Jednak
nie każdy artykuł opowiada o tych samych, pozytywnych
stronach miasta. Co jakiś czas pojawiają się nowe, nieprawdopodobne wręcz historie o tym, co złego przytrafiło się
tam turystom. Żeby przekonać się, co z tego jest prawdą,
trzeba Wenecję odwiedzić i poczuć wszystkimi zmysłami.

ZMYSŁ PIERWSZY: WĘCH
Jestem gotowa poczuć słynny smród Weneckich kanałów. Ku mojemu zdziwieniu - w Wenecji nie śmierdzi
stojącą wodą, a dymem od papierosów. Woda jest czysta,
ma dość specyficzny kolor, nie ma w niej śmieci i nikt do
niej nie sika. Jej zapach jest naprawdę przyjemny w porównaniu do smrodu papierosów, który ciągnie się za
turystami na wszystkich głównych alejach miasta. Gdy
jakimś cudem ten smród na moment znika, pojawia się
przyjemny zapach pieczonych kasztanów, włoskiej pizzy i słodkich wypieków z cukierni, które są rozmieszczone co kilkanaście metrów.

ZMYSŁ DRUGI: SŁUCH
Ze snu nie budzi mnie śpiew ptaków i szelest liści. Budzi
mnie szuranie krzeseł wystawianych na ogródki piwne,
radosne okrzyki Ciao!, którymi Włosi witają się codziennie, śmiech dzieci drepczących do szkoły ciasnymi, nieco
klaustrofobicznymi uliczkami i nieustające nawoływania
sprzedawców próbujących sprzedać najważniejszą pamiątkę z tego miejsca - maski weneckie. Panuje tu hałas,
a rytm dnia jest wyznaczony przez 55 tysięcy mieszkańców zamieszkujących obecnie Wenecję. Choć jest to miejsce typowo turystyczne, nie pozwoli sobie na spanie do
południa i balowanie do nocy.

ZMYSŁ TRZECI: WZROK
Pada deszcz. Wszystkie uliczki są tak samo ciemne,
tak samo mokre i tak samo brzydkie. Na placu Świętego Marka, drepcząc w wodzie ponad kostki, oglądam
beztrosko bawiące się w gigantycznej kałuży mewy.
Czekam, aż podlecą do mnie słynne weneckie gołębie,
które gdzieś wśród pięknych zabytków zgubiły strach
do człowieka. Niestety, nie mają miejsca do wylądowania, jedynie zerkają na mnie z budynków. Mało jest turystów odważnych na tyle, by brodzić w zimnej wodzie
nawet w kaloszach. Nikt nie robi sobie zdjęć z gołębiem
siedzącym na głowie. Teraz wszyscy patrzą na przepięk-

ny pałac Dożów, wieżę zegarową i Bazylikę Świętego
Marka. Aż do kolejnego poranka pada deszcz. Ponieważ
zawsze znajdzie się jakiś ciekawy wschodu słońca na
Rialto czy Ponte dell'Accademia turysta (sama jestem
jednym z nich), weneckie ulice rano nie są puste. Razem
ze mną na most dell'Accademia biegnie tłum innych turystów i wiem, że dzisiejszego dnia coś się zmieni. Wraz
z chwilą, gdy słońce pojawia się obok kościoła Santa Maria Della Salute, Wenecja staje się tym niewiarygodnie
pięknym miejscem, które znam z pocztówek i telewizji.
Niesamowite kolory, turkusowa woda i lśniące w słońcu
gondole urzekają wszystkich. Wzdychają nie tylko turyści. Wzdychają też mieszkańcy miasta.

ZMYSŁ CZWARTY: SMAK
Włoska pizza jest najlepsza na świecie i to jest fakt.
Można kupić jeden kawałek, można wziąć na wynos
całą pizzę i zjeść ją nad wodą podziwiając panoramę
miasta. Do tego słodkie wypieki w cukierniach...wielkie kolorowe bezy, słodkie rurki z kremem, słynne
włoskie lody i ciasta tak piękne, że aż szkoda jeść. Pieczone kasztany, stragany z owocami i jeszcze raz pizza.
Czy tylko ja zrobiłam się głodna?

ZMYSŁ PIĄTY: DOTYK
Dotykam tandetnych magnesów na lodówki, które
uszkodzone w trakcie transportu i sklejone klejem na
gorąco, czekają na nieuważnych turystów. Czekają tylko na to, żeby spaść z lodówki z hukiem, obowiązkowo
w środku nocy strasząc przy tym domowników. Maski
weneckie z adnotacją made in China, koszulki z napisem Venezia i małe figurki ze szkła weneckiego rzucają
mi się w oczy w każdym sklepie z pamiątkami (a jest ich
naprawdę bardzo dużo). Co jakiś czas jednak, z gracją
prezentują się ręcznie rzeźbione i malowane maski weneckie, oraz przepięknych kształtów i kolorów rzeźby
ze szkła murano. To nie są pamiątki, które kupują turyści. To dzieła sztuki, po które przyjeżdżają kolekcjonerzy z całego świata.
Wenecja to miasto stuprocentowo turystyczne. Niektórych spotkają kolejki, upalne słońce, drogie jedzenie
i śmierdzące kanały. Na innych czeka chłodny wiatr, puste
knajpy, zalane ulice i przerażający zmrok, który nocą
nie pozwala na zejście z głównych ulic miasta. Niezależnie od sytuacji, Wenecja jest urzekająca. Nie każdemu
chce pokazać swoje piękno, ale kto wie, może to właśnie
Tobie pokaże się w swojej najlepszej odsłonie?

J EST OGROM NA LICZBA RÓŻ NORODN YCH
OPI N II K R Ą ŻĄC YCH NA TEM AT W EN ECJ I.
CI, KTÓR Z Y J UŻ ODW IEDZILI TO
M I A STO, STR A SZĄ T YCH, KTÓR Z Y
J ESZCZE TA M N IE BY LI.

PIĘĆ ZMYSŁÓW
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N IE K A ŻDEM U CHCE
POK A ZAĆ SWOJ E PIĘK NO,
A LE KTO W IE, MOŻE
TO W Ł A ŚN IE TOBIE
POK A ŻE SIĘ W SWOJ EJ
NA J LEPSZEJ ODSŁON IE?
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W EN ECJA
TO MI A STO
STU PROCEN TOWO
TU RYST YCZ N E.
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FIVE SENSES
There are plenty of opinions about Venice. Those who have
been there tell scary stories to those who haven’t. Not every
article rhapsodizes about the same outstanding features of
the city. From time to time, we hear new, incredible stories
about terrible misadventures of tourists in Venice. To find out
the truth, visit Venice and feel it with all your senses.

There are plenty of opinions about Venice. Those who
have been there tell scary stories to those who haven’t.
Not every article rhapsodizes about the same outstanding features of the city. From time to time, we hear new,
incredible stories about terrible misadventures of tourists in Venice. To find out the truth, visit Venice and
feel it with all your senses.

SENSE ONE: SMELL
I’m ready to smell the famous stench of Venetian canals.
To my surprise – Venice doesn’t smell of dead water but
cigarette smoke. The water is clear; its colour is peculiar,
but there is no trash and nobody pisses in it. Its smell is
really pleasant in comparison with the cigarette smoke
drifting after tourists on all main streets of the city. If
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day rhythm is set by 55 thousand inhabitants residing
in Venice at present. Even though it’s a typical tourist
destination, the city doesn’t sleep till noon and party
all night long.

SENSE THREE: SIGHT
It’s raining. All streets are equally dark, wet and ugly. On
St Mark’s Square, I wade through water up to my ankles
and observe seagulls splashing around in a huge puddle.
I wait for famous Venetian pigeons, which have lost their
fear of people somewhere among beautiful monuments.
Unfortunately, there’s no place to land; they only glance
at me from the tops of buildings. There are few tourists
here bold enough to wade through cold water even in
galoshes. Nobody takes pictures with pigeons on their
head. Now everyone admires the magnificent Doge’s
Palace, the clock tower, and St Mark’s Basilica. The rain
continues until the following morning. There are always
tourists who wish to see the sunrise on the Rialto Bridge
or the Ponte dell’Accademia (and I am one of them),
so streets in Venice are never empty in the morning.
Today, tourists flock on the Ponte dell’Accademia, and
I know that something is going to change. When the sun
appears near Santa Maria della Salute, Venice becomes
this incredibly beautiful place I know from postcards
and television. We are all mesmerised by the amazing
colours, turquoise water and gondola boats gleaming in
the sun. Tourists are not the only ones held spellbound.
The locals sigh, too.

SENSE FOUR: TASTE
Italian pizza is the best in the world, and that’s a fact. You
can buy a slide or get a takeaway pizza and eat it by water,
admiring the panorama of the city. On top of that, sweet
pastries in confectioneries… huge, colourful meringues,
sweet cream wafer rolls, famous Italian ice cream, and
cakes so beautiful you won’t want to eat them. Roasted
chestnuts, stalls with fruit, and even more pizza. Am
I the only one who’s hungry?

SENSE FIVE: TOUCH

by any chance the smell disappears for a while, you can
sense a pleasant smell of roasted chestnuts, Italian pizza
and sweet pastries from confectioneries located along
the street every few metres.

SENSE TWO: SOUND
I don’t wake up to the sound of birds singing and leaves
rustling. It’s the scraping of chairs moved to beer gardens, people greeting each other with cheerful Ciao!,
children laughing and going to school down narrow,
a bit claustrophobic streets, and street vendors trying to sell must-have souvenirs from Venice – Venetian masks. There is much noise in the city, and the

I touch cheesy fridge magnets damaged during transport and glued together with hot glue, waiting for absentminded tourists. They wait to fall down from the
fridge, make noise in the middle of the night and scare
the hell out of people. Venetian masks with an inscription made in China, Tshirts that say Venezia, and small
Venetianglass figures catch my attention in every souvenir shop (and there are many of them here). Every now
and then, however, I spot handsculpted and painted Venetian masks and beautifully shaped and coloured Murano glass sculptures. These aren’t ordinary souvenirs
bought by tourists, but works of art chased by collectors
from all over the world.
Venice is a hundredpercent tourist destination. For
some, what it has in store is the scorching sun, queues,
expensive food and stinky canals. For others – the cool
wind, empty bars, inundated streets and terrifying
dusk, which stops them from leaving main streets of
the city at night. Still, it’s a mesmerising place. Not everyone gets a chance to see the city in its full glory, but
who knows, maybe you’ll be the one to experience it?

42–43

K U LT U R A / C U LT U R E

NA K A R NAWA Ł...
BA LE GDA ŃSK IE!
ZAPEWNE WIĘKSZOŚĆ Z WAS MA JUŻ POMYSŁ NA TO, JAK ŚWIĘTOWAĆ
NADEJŚCIE NOWEGO ROKU. ALE CZY POMYŚLELIŚCIE O TYM, CO
ROBIĆ PODCZAS KARNAWAŁU? POLSKA FILHARMONIA BAŁTYCKA
Z RADOŚCIĄ ZAPRASZA DO SPĘDZENIA TEGO CZASU NA OŁOWIANCE!
TEKST Katarzyna Szewczyk

ZDJĘCIA źródło: PFB

O

rganizowane przez PFB Bale Gdańskie na stałe
wpisały się w kalendarz trójmiejskich wydarzeń.
Rokrocznie w styczniu i lutym na Ołowiance odbywają się tematyczne koncerty, które znakomicie urozmaicają melomanom okres karnawału.
W tym roku emocje po sylwestrze nie zdążą jeszcze porządnie ostygnąć, gdyż Bale Gdańskie ruszają już w sobotę,
6 stycznia o 19:00, a zainauguruje je koncert „W irlandzkim
rytmie”. Na scenie będzie się działo! Będziemy mieli okazję podziwiać nowatorskie widowisko muzyczno-taneczne w wykonaniu prawdziwych gwiazd przybyłych prosto
z Zielonej Wyspy. Zespół Carrantuohill, uznawany za jedną
z najlepszych w Europie grup wykonujących muzykę celtycką, zaprezentuje brzmienie tradycyjnych irlandzkich
instrumentów. Na scenie pojawi się także utytułowana grupa Salake, której tancerze zachwycają świat artystycznym
bogactwem prezentowanych układów.
Kolejny z Balów Gdańskich odbędzie się tydzień później, 13 stycznia. PFB zaprasza wówczas na... randkę. Tego
wieczoru odbędzie się bowiem koncert „Randka w cis-moll
z Jackiem Kawalcem”, będący swoistym powrotem do przeszłości. Soliści: sopranistki Małgorzata Długosz i Dorota
Szczepańska, tenorzy Piotr Rafałko i Ryszard Wróblewski
oraz, oczywiście, wspomniany już Jacek Kawalec wystąpią
w towarzystwie Kameralnej Orkiestry Romantica. Muzycy
wspólnie zaprezentują piosenki o miłości z przedwojennych filmów, operetek czy kabaretów.

20 stycznia na Ołowiance czeka nas spotkanie z muzyką filmową. III Bal Gdański uświetnią swoją obecnością
znakomici soliści. Orkiestrze Kameralnej Progress pod
batutą Szymona Morusa towarzyszyć będą skrzypaczka Natalia Walewska i akordeonista Paweł Nowak, a ich
występ swoim głosem ozdobi sopranistka Magdalena
Chmielecka. Usłyszymy najznamienitsze tytuły z filmów,
które przebojem podbiły sale kinowe i serca publiczności: „Por una cabeza” Carlosa Gardela, znany wszystkim
z „Zapachu kobiety”, „El Tango de Roxanne” z musicalu
„Moulin Rouge!” czy znakomite melodie Yanna Tiersena
z filmu „Amelia”. Koncert dopełni pokaz tanga w wykonaniu profesjonalnej pary tanecznej oraz przygotowane
specjalnie na tę okazję wizualizacje.
Podczas IV Balu Gdańskiego na scenie zagości kameralny zespół Kassak Brass Ensemble. Za przygotowanie
i aranżację koncertu „Od Bacha do Big Bandu” odpowiada
Tadeusz Kassak – założyciel grupy, od lat mocno związany z Filharmonią Bałtycką. W programie wieczoru znajdą
się zarówno partie instrumentalne, jak i takie, którym
towarzyszy śpiew, stąd też kameralnej orkiestrze towarzyszyć będą znakomici śpiewacy: Joanna Wesołowska,
Kaja Kuśpiet, Zbigniew Kalinowski oraz Maksymilian
Pabjańczyk. Jak można się domyśleć, IV Bal Gdański będzie muzycznym przeglądem historii – cofniemy się aż
do XVII wieku. Usłyszymy dzieła Jana Sebastiana Bacha,
Georga Friedricha Händla, Georga Gershwina, a także

SPONSOREM GŁÓWNYM
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NA K ARNAWAŁ ... BALE GDAŃSKIE !

ORGA N I Z OWA N E PR Z EZ PF B BA L E
GDA Ń S K I E NA S TA Ł E W PI SA ŁY
S I Ę W K A L E N DA R Z
T RÓJ M I E J S K IC H W Y DA R Z E Ń.
bardziej współczesne: znakomite tematy z filmów „Śniadanie u Tiffany'ego”, „Zaplątani”
czy „Król lew”. Wykonawcy sięgną również po
utwory z repertuaru Deana Martina, Steviego
Wondera, grupy The Animals i zmarłego niedawno Zbigniewa Wodeckiego.
V Bal Gdański stanie pod znakiem tanga,
a jako że jest zima – będzie to „Białe Tango”. 3
lutego Orkiestrze Symfonicznej PFB pod batutą
Tomasza Tomaszewskiego (którego usłyszymy
także grającego partie solowe na skrzypcach)
towarzyszyć będą soliści: Wiesław Prządka
zagra na bandoneonie, Ewa Tomaszewska
na fortepianie, a Andrzej Mokry – na gitarze. Usłyszymy mniej i bardziej znane motywy tanga, utwory Astora Piazolli, słynne
„Por una cabeza” Charlesa Gardela z filmu
„Zapach kobiety” czy „El Choclo” Ángela
Villoldo. Nie zabraknie oczywiście chyba
najsłynniejszego tanga wszech czasów, klasycznego utworu „La Cumparsita” Gerardo
Rodrígueza. Pojawią się także polskie akcenty: „Tango milonga” oraz „Ta ostatnia niedziela” Jerzego Petersburskiego.
„Kochamy seriale” to motyw przewodni
ostatniego, VI Balu Gdańskiego. Orkiestra
Alla Vienna zaprezentuje niemal 30 utworów
z najpopularniejszych przebojów telewizyjnych w autorskim opracowaniu wykonawców. Przypomnimy sobie „Domek na prerii”,
„Przystanek Alaska”, „Dynastię” i „Miasteczko
Twin Peaks”. Wybrzmią niezapomniane motywy ze „Star Treka”, „Bonanzy”, „Benny Hilla”
czy „Różowej Pantery”. Organizatorzy nie
zapomnieli oczywiście o polskich klasykach.
„Polskie drogi”, „Kariera Nikodema Dyzmy”,
„Alternatywy 4” czy „Stawka większa niż życie” – to tylko ułamek tytułów, które usłyszymy
tego niezapomnianego wieczoru.
Szczegóły dotyczące koncertów znajdziecie Państwo na stronie internetowej PFB.
Bilety na to i pozostałe wydarzenia Polskiej
Filharmonii Bałtyckiej dostępne są w kasach
na Ołowiance oraz w sprzedaży internetowej
na www.filharmonia.gda.pl.
ENGLISH

AT CARNIVAL… GDAŃSK BALLS!
Most of you surely already have some New Year’s
Eve plans. But have you thought about carnival time
yet? Feel invited to celebrate the carnival with the
Polish Baltic Philharmonic on Ołowianka!

The Gdańsk Balls organised by the Polish
Baltic Philharmonic (PFB) have carved out
a place for themselves in Tricity’s event calendar. Theme concerts held on Ołowianka
every year in January and February are
a huge attraction of the carnival.
This year, the excitement after New
Year’s Eve won’t subside, as the Gdańsk
Balls start on Saturday, 6 January, at 19:00.
The event will be inaugurated with a concert ‘In the rhythm of Ireland’. And it is set
to be huge! The audience will be mesmerised by the innovative music and dance
show featuring true stars straight from the
Green Island. Carrantuohill, considered
to be one of the best European ensembles
performing Celtic music, will present the
sounds of traditional Irish instruments.
To make the event even more memorable,
Salake dancers famous in the world for
their amazing, artistic dance shows will
also appear on stage.
The next Gdańsk Ball will take place
after a week, on 13 January. The PFB invites you to… a date! This evening, the
Philharmonic hosts a concert ‘A date in cismoll with Jacek Kawalec’, which is a blast
from the past. Soloists: sopranos Małgorzata
Długosz and Dorota Szczepańska, tenors
Piotr Rafałko and Ryszard Wróblewski, as
well as already mentioned Jacek Kawalec
will perform in the company of the
Romantica Chamber Orchestra. The musicians will present love songs from pre‑war
films, operettas and cabarets.
20 January will be dedicated to film music. Eminent soloists will add splendour to
the 3rd Gdańsk Ball. The Progress Chamber
Orchestra conducted by Szymon Morus
will perform in the company of violinist
Natalia Walewska and accordionist Paweł
Nowak, and the voice of soprano Magdalena
Chmielecka will make the performance
even more mesmerising. The musicians
will present outstanding compositions from
our favourite film hits: Carlos Gardel’s ‘Por
una cabeza’ from ‘The Scent of a Womam’,
‘El Tango de Roxanne’ from the musical
‘Moulin Rouge!’ and Yann Tiersen’s remarkable compositions from ‘Amélie’. The
audience will also enjoy a tango show by
a professional dancing couple and special
visualisations prepared for the occasion.

Więcej na anywhere.pl

Chamber Kassak Brass Ensemble will
perform during the 4th Gdańsk Ball. Tadeusz
Kassak – the founder of the group, performing with the Baltic Philharmonic for years –
is in charge of preparing and arranging the
concert ‘From Bach to Big Band’. The concert
programme will comprise both instrumental
and vocal parts, therefore, the chamber orchestra will perform together with eminent
soloists: Joanna Wesołowska, Kaja Kuśpiet,
Zbigniew Kalinowski and Maksymilian
Pabjańczyk. The 4th Gdańsk Ball will be
a musical review of history – we will go back
to the 17th century to listen to compositions
of Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich
Händel, George Gershwin, as well as to more
contemporary songs: smashing film themes
from ‘Breakfast at Tiffany’s’, ‘Tangled’, and
‘The Lion King’. The musicians will also
perform songs from the repertoire of Dean
Martin, Stevie Wonder, The Animals, and
late Zbigniew Wodecki.
The 5th Gdańsk Ball will be dedicated
to tango, and because it’s winter – it will
be a ‘White Tango’. On 3 February, the
PFB Symphonic Orchestra conducted by
Tomasz Tomaszewski (who will also play
violin solos) will perform in the company
of: Wiesław Prządka (the bandoneon), Ewa
Tomaszewska (the piano), and Andrzej
Mokry (the guitar). The musicians will
present well‑known and lesser known tango themes, Astor Piazzolla’s compositions,
famous ‘Por una cabeza’ by Carlos Gardel
from ‘The Scent of a Woman’ and Ángel
Villoldo’s ‘El Choclo’. What’s more, the
concert hall will also reverberate with the
sounds of the most famous tango ever, classic ‘La Cumparsita’ by Gerardo Rodríguez.
The audience will also hear some Polish
songs, ‘Tango milonga’ and ‘Ta ostatnia
niedziela’ by Jerzy Petersburski.
‘We love TV series’ is the theme of the
last, 6th Gdańsk Ball. The Alla Vienna
Orchestra will present its author’s arrangements of close on 30 songs from the most
popular TV series, including ‘Little House on
the Prairie’, ‘Northern Exposure’, ‘Dynasty’,
and ‘Twin Peaks’, as well as unforgettable
themes from ‘Star Trek’, ‘Bonanza’, ‘The
Benny Hill Show’ and ‘The Pink Panther’.
But Polish classics haven’t been missed out
either. ‘Polskie drogi’, ‘Kariera Nikodema
Dyzmy’, ‘Alternatywy 4’ and ‘Stawka większa
niż życie’ are only examples of what we will
hear that memorable evening.
Detailed information about the concerts
is available at the PFB website. Tickets for
the event as well as for other events held by
the Polish Baltic Philharmonic are available
in ticket offices on Ołowianka and online at
www.filharmonia.gda.pl.
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GW IA ZDK A
W POMORSKIM
KLIM ACIE
KULTUROWE BOGACTWO REGIONU POMORSKIEGO
ZNAJDUJE SWOJE ODZWIERCIEDLENIE W RÓŻNORODNOŚCI
ŚWIĄTECZNYCH TRADYCJI. CHOĆ WIĘKSZOŚĆ POWSZECHNIE
PRZYJĘTYCH W POLSCE ZWYCZAJÓW JEST OBECNA TAKŻE
I TU, ZNAJDUJĄ SIĘ I BARDZO ORYGINALNE OBRZĘDY,
KTÓRYCH W TRADYCYJNYCH DOMACH WCIĄŻ SIĘ DOCHOWUJE.
JEDNO JEST PEWNE – WARTO „NA WŁASNY NOS” POCZUĆ
ZAPACH TUTEJSZEJ CHOINKI I ŚWIĄTECZNEGO STOŁU,
A NASTĘPNIE NAD POLSKIM MORZEM PRZYWITAĆ NOWY ROK.
TAKA OKAZJA TRAFIA SIĘ WSZAK TYLKO RAZ W ROKU!
TEKST Paweł Durkiewicz

ZDJĘCIA Mat. prasowe PROT

G

òdë – tak nazywają okres świąteczny Kaszubi.
Obchodzą go od 25 grudnia aż do 6 stycznia, czyli
Święta Trzech Króli. Jest to czas pełen radości,
kulinarnej rozpusty i beztroskich psot. Najpierw jednak
należy w wyciszeniu przeżyć kilka tygodni adwentu.
Gdy wyczekiwanie zbliża się do końca, w kaszubskich
wsiach pojawiają się gwiżdże, czyli kaszubscy kolędnicy.
24 grudnia ma miejsce oczywiście wigilijna wieczerza,

czyli gwiozdka. Na kaszubskim stole znajdziemy wówczas m.in. zupę brzadową z suszonych owoców z kluskami, którą jada się zamiast barszczu. Do tego potrawy (maksymalnie dziesięć) przygotowywane z grochu,
fasoli, maku, suszonych grzybów i owoców, kapusty
i ziemniaków. Nie brakuje ryb, wśród których królują
śledzie i węgorze. Jest też kuch, czyli drożdżowe ciasto.
Najmłodsi domownicy oczekują nie na św. Mikołaja, lecz
na gwiazdora, który obdarza je drobnymi prezentami,
nie przypominając jednak przy tym w ogóle brodatej postaci w czerwonym kubraku, znanej z popkulturowych
przedstawień. Kaszubski dobrodziej dzieci nosi bowiem
wielki odwrócony kożuch, a twarz zasłania mu tzw. larwa, czyli maska z cielęcej skóry.
Ważnym elementem wyróżniającym tradycyjne
święta na Kociewiu, jest dzielenie się - zamiast opłatkiem - tradycyjnym podpłomykiem, smarowanym dla
osłody miodem. Przysmakami na wigilijnym kociewskim stole są też specyficzny, kwaskowaty barszcz
grzybowy z wywarem ze świeżo kiszonej kapusty oraz
ryba (najczęściej płoć lub okoń) w słodko-kwaśnej zalewie. Nieco inaczej wyglądał program świętowania
w tradycyjnym domu na Żuławach. Tu praktycznie do
XX wieku nie istniał w ogóle zwyczaj uczty wigilijnej.
Dzieci tego wieczoru posyłano do spania nieco wcześniej niż zwykle, by nocą przygotować świąteczny stół,
nieodzowne fefernuski (kuleczki piernikowe) i prezenty, przynoszone według tradycji przez… siwego konia.
Młodzież chodziła zaś po domach nie z kolędą, lecz
z własnoręcznie wykonaną szopką, śpiewając i wypraszając sobie dary i poczęstunek.
Sylwester jest w pomorskiej tradycji, rzecz jasna,
okazją do szalonej zabawy, ale – co ciekawe – również
dniem robienia sobie żartów, czyli czymś na kształt

GWIAZDKA W POMORSKIM KLIMACIE

PR Z Y P O M O R S K I M
S T O L E W I GI L I J N Y M
Z PE W N O Ś C I Ą
Z N A J DZ I E S I Ę D L A
N A S M I E J S C E!
znanego na całym świecie prima aprilis. Figle płatają sobie Kaszubi, ale podobnie jest
też w tradycji Kociewia, gdzie ważnym rytuałem przed przywitaniem 1 stycznia jest
także przepędzenie starego roku poprzez
jak najgłośniejsze trzaskanie z batów. W sylwestrowy wieczór Kociewiacy chętnie wróżą sobie przyszłość na różne sposoby – podobnie jak reszta kraju robi to w Andrzejki.
Właśnie oryginalne świąteczno-noworoczne zwyczaje, obok walorów krajoznawczo-przyrodniczych i doskonałej bazy
noclegowej, czynią Pomorze jednym z najpopularniejszych kierunków turystycznych
w Polsce w tym szczególnym okresie. Tutejsze hotele od kilku lat w swoich ofertach
uwzględniają nową tendencję, jaką staje
się spędzanie przez Polaków świąt poza
swoim miejscem zamieszkania. Trend ów
nie wziął się z niczego – żyjemy w coraz
większym tempie, przez co czasu na przygotowanie choinki i uroczystej uczty dla
całej rodziny jest coraz mniej. Efekt bywa
taki, że w świątecznym czasie przeżywamy
raczej stres i zmęczenie, a nie radość z obcowania z najbliższymi. Niektórzy mówią
nawet o syndromie stresu przedświątecznego, wynikającego z presji, jaką odczuwają na sobie gospodarze i gospodynie
rodzinnych spotkań.
W tej sytuacji święta spędzone w nieco
innych niż zwykle okolicznościach wydają
się niemalże wybawieniem, a już na pewno
bardzo przyjemnym urozmaiceniem, któ-

rego warto spróbować. Przy pomorskim
stole wigilijnym z pewnością znajdzie się
dla nas miejsce!
ENGLISH

CHRISTMAS IN POMERANIA
The cultural wealth of Pomerania is reflected in
the diversity of its Christmas traditions. Apart from
following most common Polish customs, the region
boasts its own original customs still preserved
in traditional families. One thing for sure – it is
absolutely worth it to visit Pomerania and smell
the scent of its Christmas tree and Christmas table,
and welcome the New Year by the Polish sea. Such
a chance happens only once a year!

Gòdë – that’s how Kashubians call Christmas time. They celebrate it from 25 December until 6 January, that is Three Kings’
Day. It’s a time of joy, culinary indulgence
and carefree frolics. Kashubians prepare
for Christmas in Advent, which is a period of reflection and contemplation. When
the waiting comes to an end, gwiżdże,
that is Kashubian carol singers, appear
in Kashubian villages. On 24 December,
Kashubians gather for the Christmas Eve
Supper – gwiozdka. Traditional local dishes include a dried fruit soup with noodles,
which is served instead of borscht, as well
as dishes (in the number of ten at maximum) from peas, beans, poppy, dried
mushrooms and fruit, cabbage and po-

tatoes. A number of fish dishes, especially
herring and eel, are served. There is also
kuch, that is yeast cake. Kids don’t wait for
Santa Claus, but gwiazdor, who gives them
little gifts. Gwiazdor doesn’t look like the
bearded guy in a red outfit represented in
pop culture. Instead, he wears a large, reversed sheepskin coat and a socalled larva,
that is a calfskin mask.
A characteristic feature of traditional
Christmas in Kociewie is sharing traditional flat bread podpłomyk spread with honey
instead of holy wafer. Another Christmas
Eve delicacy in Kociewie is peculiar, sourish mushroom borscht with sauerkraut
stock and fish (most often common roach
or perch) in a sweet and sour marinade.
Christmas in traditional families in Żuławy
used to be celebrated in a different way. Until the 20th century, there was no custom of
the Christmas Eve Supper. Children were
sent to bed a bit earlier, so that adults could
prepare the Christmas table, essential fefernuski (gingerbread balls) and gifts traditionally brought by… a grey horse. Young people
went from house to house with a hand-made
crib, singing and asking for gifts and food.
In Pomeranian tradition, New Year’s
Eve is a huge celebration, but also – what’s
interesting – a day of playing pranks, something like April Fools’ Day. Kashubians play
pranks on each other, while people in Kociewie perform a ritual of chasing away the
old year by cracking whips as loud as possible. On New Year’s Eve, Kociewiacy play
a variety of fortune-telling games – just like
on St. Andrew’s Day.
These original Christmas and New Year
customs, along with the beauty of landscape
and nature as well as developed tourist accommodation facilities, make Pomerania
one of the most popular tourist destinations in Poland in this special time. A trend
of celebrating Christmas away from home
has been observed in Poland for a few years.
It’s no surprise, as we’re living at a fast pace
and many of us don’t have enough time to
decorate a Christmas tree or make a feast
for the whole family. In consequence,
in Christmas time, we’re exhausted and
stressed out instead of enjoying the company of our nearest and dearest. Some even
refer to it as pre-Christmas anxiety resulting from pressure felt by hosts and hostesses of family gatherings.
Therefore, a possibility of spending
Christmas in different surroundings seems
to be a deep relief or a nice change at least.
Local hotels have prepared special Christmas packages for those who want to try it.
For sure, there will be a place for everyone at
Pomeranian Christmas table.
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W YSTAWA
BEKSI ŃSK IEGO
W GDA ŃSKU
NA POCZĄTKU NADCHODZĄCEGO ROKU W GDAŃSKIM TEATRZE
SZEKSPIROWSKIM BĘDZIE MOŻNA ZOBACZYĆ ZBIÓR PONAD STU
PRAC ZDZISŁAWA BEKSIŃSKIEGO - FOTOGRAFII, FOTOMONTAŻY
I GRAFIK KOMPUTEROWYCH. WYSTAWA „BEKSIŃSKI NIEZNANY” BĘDZIE
CZYNNA PRZEZ MIESIĄC, OD 5 STYCZNIA DO 4 LUTEGO 2018 ROKU.
TEKST Magdalena Hajdysz

ZDJĘCIA Mat. Prasowe

N

ie od dziś wiadomo, że Gdański
Teatr Szekspirowski to przestrzeń
dla wielu sztuk. Gości u siebie ważne spektakle z całego świata, organizuje
koncerty najciekawszych twórców sceny
muzycznej i prowadzi działalność edukacyjną – ale jest również miejscem prezentacji wystaw wybitnych współczesnych
artystów. Tym razem w jego oryginalnych
wnętrzach zobaczymy wystawę, której nie
wypada przegapić.
-Większość osób kojarzy twórczość
Beksińskiego głównie z obrazami pierwszego okresu fantastycznego oraz późnego

W Y S TAWA B E K S I Ń S K I E G O W G D A Ń S K U

W Y DA R Z E N I E J E S T N I EP OW TA R Z A L NĄ
OK A Z JĄ D O OBE J R Z E N I A F O T O GR A F I I,
F O T OMON TA Ż Y I GR A F I K KOM PU T EROW YC H
Z DZ I S Ł AWA BEK S I Ń S K I E G O - RÓW N I EŻ
W T E C H NOL O GI I V I RT UA L R E A L I T Y
warszawskiego. Warto jednak pamiętać,
że twórca zaczynał od fotografii, a po 1997
roku działał również w obszarze fotomontażu i grafiki komputerowej. I właśnie tę
„nieznaną” cząstkę Beksińskiego chcemy
pokazać podczas wystawy. Ta galeria prac
rzuca nowe światło na postać artysty i jest
doskonałym spoiwem całego dorobku artystycznego twórcy. – mówi Ewa Barycka
z Fundacji „Beksiński”.

FOTOGRAFIE, GRAFIKI
I WIRTUALNA
RZECZYWISTOŚĆ
Wydarzenie daje niepowtarzalną szansę
obejrzenia fotografii (1955-1960), fotomontaży i grafik komputerowych (1996-2004)
Zdzisława Beksińskiego. Gratką zarówno dla miłośników twórczości artysty,
jak i amatorów nowoczesnych technologii będą specjalne pokazy wykorzystujące technologię Virtual Reality (wirtualnej rzeczywistości). Dzięki nim będzie
można dosłownie przenieść się do wnętrza
świata, stworzonego przez niezwykłą wyobraźnię artysty. Wystawa będzie również
okazją do głębszego poznania Beksińskiego jako człowieka – nie tylko poprzez jego
prace i ich historię, ale również poprzez
filmy dokumentalne oraz wykłady, opowiadające o nieznanych dotąd epizodach
z życia twórcy i obszarach jego aktywności artystycznej.
Zdzisław Beksiński (1929-2005) to wybitny artysta współczesny – fotografik,
rzeźbiarz, malarz i grafik urodzony w Sanoku. W latach 50. zajmował się fotografią,
następnie rysunkiem, malarstwem, rzeźbą
i grafiką. W latach 90. odkrywał grafikę
komputerową. 21 lutego 2005 roku artysta
został brutalnie zamordowany w swoim
warszawskim mieszkaniu. Organizatorami
wystawy są: Fundacja "Beksiński", Gdański Teatr Szekspirowski oraz Muzeum Historyczne w Sanoku.
Wystawa odbędzie się w Sali Wystawienniczej Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego, ul. W. Bogusławskiego 1. Wernisaż: 4 stycznia 2018 roku. Wystawa będzie

otwarta codziennie w dniach 5 stycznia – 4
lutego 2018, w godz. 14.00 – 20.00.
Informacje o biletach dostępne są na
stronie: TeatrSzekspirowski.pl

ZWIEDŹ TEATR
SZEKSPIROWSKI
W PRZEWODNIKIEM!

Jedyna w Polsce scena elżbietańska i jedyny teatr na świecie z otwieranym dachem.
Choć został otwarty w 2014 roku, jego
bogata historia sięga XVII wieku. Więcej
na temat zwiedzania teatru na stronie: TeatrSzekspirowski.pl.
ENGLISH

BEKSIŃSKI’S EXHIBITION IN GDAŃSK
In the beginning of next year in The Gdańsk
Shakespeare Theatre it will be possible to see
a collection of over a hundred works of Zdzisław
Beksiński – including photographs, photomontages and computer graphics. The exhibition
“Beksiński Unknown” will be open for a month,
from 4 January to 4 February 2018.

For some time The Gdańsk Shakespeare
Theatre has been a venue open for many different arts. It hosts important performances
from all over the world, organizes concerts of
the most interesting music artists and offers
wide range of educational programmes. However, it also provides an exhibition space for
presenting works of remarkable contemporary artists. This time inside it’s unique walls
we will see an exhibition too good to miss.
Most people associates Beksiński’s works
mainly with paintings from the first “fantastic period” and the late one in Warsaw.
It is worth remembering, that the artist
began with photography and after 1997,
he worked in the field of photomontage
and computer graphics as well. And this
„unknown” part of Beksiński is the one
that we would like to show at the exhibition. This gallery sheds a new light on the
artist as a person and perfectly binds his
whole creation – says Ewa Barycka from
„Beksiński” Foundation.

Więcej na anywhere.pl

PHOTOGRAPHS, GRAPHICS
AND VIRTUAL REALITY

The event gives a rare opportunity to see
photographs (1955-1960), photomontages and computer graphics (1996-2004) by
Zdzisław Beksiński. Unique presentations
using Virtual Reality technique will be
a real treat for all those fascinated by the
artists and his works as well as new technology enthusiasts. They will allow to literally „enter” the world created on the basis
of exceptional imagination of the artist.
The exhibition is also an opportunity to
get to know Beksiński as a person – not
only through his works and their history,
but also through documentary films and
lectures, describing unknown events from
artists’ life and new areas in his art.
Zdzisław Beksiński (1929-2005) is an
exceptional contemporary artist – photographer, sculptor, painter and graphic
artist born in Sanok. In the 50s he took up
photography and later went on to drawing,
painting, sculpture and graphics. In the
90s he discovered a new world of computer
graphics. He was brutally murdered in his
Warsaw apartment on 21 February 2005.
The exhibition is organised by “Beksiński” Foundation, The Gdańsk Shakespeare
Theatre and Historical Museum in Sanok.
“Beksiński Unknown” exhibition will
take place in the Exhibition Hall of The
Gdańsk Shakespeare Theatre, 1 W. Bogusławskiego Street.
The opening: 4 January 2018. The exhibition will be open every day from 5 January to 4 February, between 2 pm and 8 pm.
Information about tickets is available on
theatre’s website: TeatrSzekspirowski.pl

DISCOVER THE GDAŃSK
SHAKESPEARE THEATRE
WITH A GUIDE!
The only Elizabethan stage in Poland and
the only theatre with an opening roof in the
world. Despite opening in 2014, its rich history goes back to the 17th century. To learn
more about theatre tours go to the website:
TeatrSzekspirowski.pl
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GDAŃSK

ODPALAMY ŚWIĘTA

W GDAŃSKU
ŚWIĘTOWANIE WARTO ZACZĄĆ WCZEŚNIEJ, NAJLEPIEJ
JUŻ 2 GRUDNIA. WTEDY W GDAŃSKU ROZPOCZNĄ SIĘ
PRZYGOTOWANIA DO NAJPIĘKNIEJSZEGO CZASU W ROKU.
TEKST Jakub Milszewski

W

ZDJĘCIE Mat. Prasowe

szystkich młodszych i starszych, którzy chcą nie tylko znaleźć prezenty
dla najbliższych i świąteczne ozdoby,
ale przede wszystkim nasycić się świąteczną
atmosferą, zapraszamy na Targ Węglowy. Tutaj, zgodnie z tradycją, odbędzie się Jarmark
Bożonarodzeniowy, któremu towarzyszyć będzie Jarmark Rzemiosła i Rękodzieła w pobliskiej Wielkiej Zbrojowni ASP, a także kiermasz
Świąteczne Smaki na Wyspie Spichrzów.
Cały Gdańsk będzie oświetlony specjalnymi iluminacjami – począwszy od największego na świecie świetlnego dźwigu portowego,
przez sekstant i fotel Heweliusza, do chłopca
z blaszanym bębenkiem – miasto przygotowało specjalne wzory, które ozdobią Śródmieście.
Po raz kolejny rozbłyśnie również Park Oliwski. Po zeszłorocznym sukcesie tamtejszych
iluminacji nie mogło ich zabraknąć także i tym
razem. W tym roku iluminacja nabierze morskiego charakteru. Spacerowicze będą mogli
podziwiać m.in. siedemnastowieczne galeony,
ozdobne żyrandole i trójwymiarowe bramy.
Warto zaplanować sobie czas tak, by móc
zarówno obejrzeć bożonarodzeniową szopkę
z piasku w Oliwie, jak i uczestniczyć w inauguracji Gdańskiej Choinki w centrum miasta
i powitać św. Mikołaja, który przypłynie do nas
jak co roku 5 grudnia. Dwa dni wcześniej odwiedzą nas za to inni Mikołaje – motocykliści,
którzy przejadą przez miasto w ramach charytatywnej parady Mikołaje na Motocyklach.
Moc atrakcji szykowana jest także na Mikołajki. Zachęcamy do nietypowego świętowania
– w tramwaju. 6 grudnia po zmroku na torowiskach pojawi się specjalny pojazd, w którym
można będzie „podzielić się sobą” – Fundacja

z Pompą – Pomóż Dzieciom z Białaczką będzie
rejestrowała potencjalnych dawców szpiku, zaś
Fundacja Organiści będzie udzielała informacji odnośnie możliwości oddawania organów
do przeszczepów. Stowarzyszenie Adiutare
nauczy chętnych udzielania pierwszej pomocy. Będzie można także zmierzyć ciśnienie
i poziom cukru w krwi. Tramwaj będzie kursował na trasie PKM Strzyża – Siedlce. Z kolei
przed kołem widokowym AmberSky czekać
będą inne atrakcje dla dzieci i dorosłych. Najmłodsi będą mogli odwiedzić Mikołaja i zrobić
sobie z nim okolicznościową fotkę, a nawet odbyć wirtualną wycieczkę saniami Świętego. 17
grudnia ulicą Długą przejdzie orszak aniołów.
Gdańszczanie będą mogli podzielić się ze sobą
opłatkiem i spotkać z władzami miasta i dostojnikami Kościoła.
W Wigilię Gdańsk będzie pamiętać o tych,
którzy najbardziej tego potrzebują. Na Targu Węglowym odbędzie się Wigilia dla osób
samotnych i potrzebujących, na której nie
zabraknie tradycyjnych potraw. W Centrum
Stocznia otwarta będzie także Kuchnia św. Mikołaja, gdzie poza posiłkami rozdawane będą
także wigilijne paczki.
ENGLISH

GEAR UP FOR CHRISTMAS IN
GDAŃSK!
It’s best to start celebrating early, already on 2
December, when Gdańsk begins preparations for
the most beautiful time of the year.

If you are after gifts for your nearest and
dearest as well as for Christmas decorations,

and you want to enjoy a unique Christmas
shopping experience, visit Targ Węglowy.
This venue traditionally hosts a Christmas
market with plenty of attractions. Other
events organised nearby include the Arts
and Crafts Fair in the Great Armoury and the
Christmas Tastes Fair on the Granary Island.
The whole city of Gdańsk is going to
be decorated with special illuminations –
ranging from the largest in the world crane
illumination, through Hevelius’ sextant and
armchair, to a boy with a brass drum – special forms and shapes will be displayed in
the city centre. You will also find decorative lighting in the Oliwa Park. This year’s
illuminations will have a marine theme.
Visitors will enjoy such attractions as 17th
century galleons, ornamental chandeliers
and three‑dimensional gates.
Follow the local media to be up to date
with all attractions and manage to see a sand
Christmas crib displayed in Oliwa, participate in the inauguration of the Christmas
tree in the city centre, as well as greet Saint
Nicholas, who visits Gdańsk on 5 December
like every year. Two days earlier, other Santas are going to arrive – motorcyclists will
go through the city as part of a charity parade Santas on Motorcycles.
The city has also planned plenty of attractions for Saint Nicholas’ day. This year,
an unusual event is held in a tram. On 6
December, after dark, a special vehicle will
appear on trackways, where you will be able
to ‘share yourself’ – Fundacja z Pompą –
Pomóż Dzieciom z Białaczką [Foundation
Helping Children Suffering from Leukaemia] will register potential marrow donors,
and Fundacja Organiści [Foundation for
Transplants] will provide information on
organ donation. Adiutare Association will
run first aid training. You’ll be able to check
your blood pressure and blood sugar. The
tram’s route will go from PKM Strzyża to
Siedlce. Other attractions will be held in
front of the Observation Wheel AmberSky.
Children will have a chance to visit Saint
Nicholas and take a Christmas picture with
him, and even go for a virtual ride in Santa’s
sleigh. On 17 December, the Angel Procession will go down Długa Street. Inhabitants
of Gdańsk will be able to share holy wafer
and meet representatives of city authorities
and church dignitaries.
The city doesn’t forget about the needy
in Christmas time. A traditional Christmas
Eve Supper for the lonely and the needy will
be held at Targ Węglowy. Moreover, Saint
Nicholas kitchen will be open in Centrum
Stocznia, where apart from meals, Christmas gifts will be given.
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FILHARMONIA
ŚWIĘTUJE 35.
JUBILEUSZ!
KOŃCZĄCY SIĘ ROK JEST DLA POLSKIEJ FILHARMONII
KAMERALNEJ SOPOT ROKIEM JUBILEUSZOWYM – INSTYTUCJA
OBCHODZI 35-LECIE ISTNIENIA. JUŻ W GRUDNIU ODBĘDZIE SIĘ
KONCERT JUBILEUSZOWY, NA KTÓRYM ZAPREZENTOWANY
ZOSTANIE ROCZNICOWY PROGRAM OBEJMUJĄCY DZIEŁA
SZCZEGÓLNIE BLISKIE SOPOCKIEJ FILHARMONII.
TEKST Ewelina Gołuńska

ZDJĘCIA źródło: PFK

W

szystko zaczęło się w lutym 1982 roku, kiedy
z inicjatywy maestro Wojciecha Rajskiego
powstał zespół smyczkowy złożony z młodych, utalentowanych i pełnych entuzjazmu muzyków. Jego debiutancki występ, już jako Orkiestra Kameralna Wojciecha Rajskiego, miał miejsce w czerwcu w Teatrze Muzycznym w Gdyni, a kilka dni później
kameraliści inaugurowali festiwal Schleissheimer
Sommer w Monachium oraz 37. Festiwal Sommerliche Musiktage Hitzacker. Orkiestra od samego początku zachwycała publiczność i krytyków, co przyniosło zaproszenia do najważniejszych europejskich
sal koncertowych: Filharmonii Berlińskiej, sali Gasteig w Monachium, Gewandhaus w Lipsku, hamburskiej Musikhalle, paryskiej Salle Pleyel, Musikverein
w Wiedniu i Concertgebouw w Amsterdamie, a także
na wszystkie znaczące niemieckie festiwale muzycz-

ne. Z uwagi na coraz szerszy repertuar koncertowy
w 1984 roku Orkiestra zmieniła nazwę na Polska Filharmonia Kameralna Sopot.
Pod koniec lat 80. kameraliści dawali niemal 100
koncertów rocznie, głównie w Niemczech, ale także
w innych krajach europejskich: we Francji, Austrii,
Szwajcarii, Hiszpanii, Belgii, Holandii, Szwecji, Danii, Luksemburgu czy Anglii. W 1987 roku Orkiestra
wyjechała na 33 koncerty do Stanów Zjednoczonych,
najważniejsze z nich odbyły się w John F. Kennedy
Center w Waszyngtonie i Metropolitan Museum w Nowym Jorku. Zespół gościł również w Azji – Orkiestra
dwukrotnie odbyła tournée koncertowe po Chinach,
zaś w 1997 roku wraz ze znakomitym pianistą Kevinem Kennerem koncertowała w Japonii. Spośród licznych wyjazdów koncertowych wyróżniało się tournée
po Meksyku oraz koncerty na Wyspach Kanaryjskich.
Filharmonia miała zaszczyt koncertować z wieloma wybitnymi solistami. Wśród nich znajduje się
Krystian Zimerman, z którym w 2014 roku zagrała
tournée koncertowe po Niemczech, a także Mścisław
Roztropowicz, Borys Pergamentschikow, Natalia Gutman, Irene Grafenauer, Misha Maisky, Raphael Oleg,
Gary Karr, Ivo Pogorelić czy Aleksandra Kurzak. Sopocka Orkiestra z powodzeniem łączy działalność
kameralną z koncertami muzyki rozrywkowej i jazzowej. Na swoim koncie ma występy m.in. z Grzegorzem Turnauem, Marcinem Wyrostkiem, Wojciechem
Staroniewiczem, Maciejem Miecznikowskim czy Jose
Torresem y Havana Dreams.
Zespół systematycznie gości na renomowanych europejskich festiwalach, takich jak Schleswig-Holstein
Musik Festival, Mecklenburg-Vorpommern, Rheingau
Festival, Praska Wiosna, Festival van Vlaanderen czy
La Chaise-Dieu. PFK Sopot od początku istnienia obecna jest w salach koncertowych na terenie całego kraju.
Orkiestra wielokrotnie gościła m.in. na Festiwalu Muzycznym w Łańcucie, w Narodowym Forum Muzyki we
Wrocławiu czy w Filharmonii Narodowej w Warszawie.
W listopadzie 2010 roku zagrała cztery koncerty podczas Festiwalu Chopinowskiego w Genewie.
Od początku swojego istnienia sopocka Filharmonia regularnie dokonuje nagrań płytowych. Pierwsze
analogowe płyty długogrające zostały zarejestrowane

SPONSOREM KONCERTU ŚWIĄTECZNEGO
JEST BANK MILLENNIUM S.A.

FILHARMONIA ŚWIĘTUJE 35. JUBILEUSZ!
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35TH JUBILEE OF THE
PHILHARMONIC!
This past year is a jubilee year for the Polish
Chamber Philharmonic Sopot – the institution
celebrates its 35th anniversary. At the Jubilee
Concert held in December, the orchestra will
present a jubilee programme comprising the most
important works for the Sopot Philharmonic.

już w 1983 roku dla Wifonu i Thorofonu.
Nagrania PFK Sopot można także odnaleźć
w katalogach prestiżowych europejskich
wytwórni muzycznych. W roku 2015 we
współpracy z wytwórnią TACET zakończyły się prace nad unikalnym cyklem wydawniczym wszystkich symfonii Ludwiga van
Beethovena. Orkiestra ma w swoim dorobku ponad 70 płyt z nagraniami muzyki klasycznej, a także wydawnictwa z aranżacjami muzyki jazzowej i rozrywkowej.
Na grudzień Polska Filharmonia Kameralna Sopot przygotowała dwa zróżnicowane programowo wydarzenia specjalne.
Gościem Koncertu Jubileuszowego będzie
wybitny niemiecki wiolonczelista, prof.
Wolfgang Boettcher, który wystąpi z Orkiestrą pod batutą maestro Wojciecha Rajskiego już 15 grudnia w Sali Koncertowej PFK.
Program koncertu nawiązywać będzie do
repertuaru prezentowanego podczas pamiętnego pierwszego koncertu sopockich
filharmoników w gdyńskim Teatrze Muzycznym 6 czerwca 1982 roku. Wykonane
zostanie m. in. „Divertimento na orkiestrę
smyczkową” Feliksa Janiewicza, utwór który już wtedy „przekonał słuchaczy o walorach zespołu” – jak pisała Wanda Obniska
w „Głosie Wybrzeża” o koncercie inauguracyjnym Orkiestry Kameralnej Wojciecha
Rajskiego. Poza tym w programie znajdzie się „Serenada” Piotra Czajkowskiego oraz „Koncert wiolonczelowy” Camille Saint-Saënsa.
16 grudnia PFK Sopot zaprasza na wyjątkowy Koncert Świąteczny, który odbędzie
się w Kościele św. Jerzego w Sopocie. Orkiestra przygotowała dla swoich słuchaczy
bogaty program, na który składają się aranżacje najpiękniejszych świątecznych melodii. Przed publicznością wystąpią artyści
znani melomanom z płyty „The Sound of
Christmas” – Joanna Knitter, Wojciech
Staroniewicz oraz Artur Jurek Trio.

It all began in February 1982, when a violin ensemble composed of young, talented
and enthusiastic musicians was set up at
the initiative of maestro Wojciech Rajski.
The ensemble made its debut as Wojciech
Rajski Chamber Orchestra in the Musical Theatre in Gdynia in June, and a few
days later, the musicians inaugurated
the Schleissheimer Sommer festival in
Munich as well as the 37th Sommerliche
Musiktage Hitzacker festival. From the
very beginning, the orchestra was highly
praised by the audience and critics, and it
received invitations to the most important
European concert halls: the Berlin Philharmonic, Gasteig in Munich, Gewandhaus
in Leipzig, Musikhalle in Hamburg, Salle
Pleyel in Paris, Musikverein in Vienna, and
Concertgebouw in Amsterdam, as well as
to all important German music festivals. In
1984, the orchestra changed its name to the
Polish Chamber Philharmonic (PFK) Sopot
due to its broader concert repertoire.
At the end of 1980s, the orchestra gave
close on 100 concerts a year, performing
mainly in Germany, but also in other European countries, such as France, Austria,
Switzerland, Spain, Belgium, the Netherlands, Sweden, Denmark, Luxembourg,
and England. In 1987, the musicians travelled to the United States, where they gave
33 concerts, the most important of which
were held in John F. Kennedy Center in
Washington and the Metropolitan Museum
in New York. The orchestra has also visited
Asia – it has made two concert tours across
China, and performed in Japan in 1997 in
the company of brilliant pianist Kevin
Kenner. Its numerous music tours include
a tour across Mexico and concerts on the
Canary Islands.
The Philharmonic has performed with
a number of eminent soloists, including
Krystian Zimerman, with whom it embarked on a concert tour in Germany in
2014, Mścisław Roztropowicz, Borys Pergamentschikow, Natalia Gutman, Irene
Grafenauer, Misha Maisky, Raphael Oleg,
Gary Karr, Ivo Pogorelić and Aleksandra
Kurzak. The orchestra perfectly combines its activity in the field of cham-
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ber music with concerts of pop or jazz
music. It has performed in the company
of, among others, Grzegorz Turnau, Marcin Wyrostek, Wojciech Staroniewicz,
Maciej Miecznikowski and Jose Torres y
Havana Dreams.
The musicians have regularly appeared
at important European festivals, such as
Schleswig‑Holstein Musik Festival, Mecklenburg-Vorpommern, Rheingau Festival,
Praska Wiosna, Festival van Vlaanderen
and La Chaise-Dieu. Moreover, from the
outset, the PFK Sopot has been present in
concert halls across Poland. Many times,
the orchestra has performed at, among
others, Music Festival in Łańcuta, the National Music Forum in Wrocław, as well as
in the National Philharmonic in Warsaw. In
November 2010, it gave four concerts at the
Chopin Festival in Geneva.
Apart from concerts, the Sopot Philharmonic has regularly released albums. Its
first LPs were recorded already in 1983 for
Wifon and Thorofon. The PFK Sopot albums
may also be found in catalogues of prestigious European record labels. In 2015, in
cooperation with the TACET record label,
the orchestra completed a unique cycle of
all Ludwig van Beethoven’s symphonies.
It has recorded over 70 albums containing
classical music compositions as well as jazz
and pop music arrangements.
For this December, the PFK Sopot has
prepared two different special events.
The guest of the Jubilee Concert will be
a prominent German cellist, prof. Wolfgang Boettcher, who will perform in the
company of the orchestra conducted by
maestro Wojciech Rajski in the PFK concert hall on 15 December. The concert
programme will refer to the repertoire
presented during the memorable first
concert of the Sopot musicians in the Musical Theatre in Gdynia on 6 June 1982.
Compositions performed will include ‘Divertimento for String Orchestra’ by Feliks
Janiewicz, which ‘showed the assets of the
ensemble,’ as Wanda Obniska reviewed in
‘Głos Wybrzeża’ the inauguration concert
of Wojciech Rajski Chamber Orchestra.
Moreover, the programme will include
Pyotr Tchaikovsky’s ‘Serenade’ and ‘Cello
Concerto’ by Camille Saint-Saëns.
On 16 December, the PFK Sopot holds
a special Christmas Concert in St. George’s
Church in Sopot. The orchestra has prepared a special programme re‑working the
most beautiful Christmas favourites. The
concert line‑up includes artists famous for
the album ‘The Sound of Christmas’ – Joanna Knitter, Wojciech Staroniewicz and
Artur Jurek Trio.
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TOMASZ
SOBIERAJSKI
Socjolog z zawodu i z pasji.
Wytrawny badacz społecznych zjawisk
i kulturowych trendów. Naukowiec 3.0 nie
bojący się trudnych wyzwań, międzynarodowej
współpracy i interdyscyplinaroności. Felietonista
magazynu „Sens” i współpracownik DDTVN.
Znakomity słuchacz oraz wnikliwy obserwator.
Apostoł dobrej nowiny i przeciwnik złych emocji.
Z zamiłowania podróżnik i sportowiec. Życiowy
optymista. Dla nas będzie pisał o tym co jest
ważne w ludziach i dla ludzi.

O

dkąd upiorny blaszak w Jasionce pod
Rzeszowem – mieście z dumnym pomnikiem warg sromowych – został
zastąpiony przez elegancki budynek ze szkła
i powietrza, na pierwsze miejsce tej listy wysunął się Schiphol pod Amsterdamem. Niby
wszystko jest tam dobrze zaplanowane. Niby
z rozmysłem. Niby nowocześnie. Ale coś mi
jednak nie pasuje… Coś uwiera… Sprawia,
że czuję się nieswojo i dziwnie. Może chodzi
o to, że znajduje się kilka metrów poniżej poziomu morza?
Tego dnia stałem w kolejce do odprawy
za ocean. Przede mną typowe małżeństwo
w starszym wieku, których długi staż można poznać po tym, że bardziej interesujący
jest dla nich szary dywan lotniska niż własne oczy i uśmiechy. W pewnym momencie kobieta odwróciła twarz nieznacznie
w kierunku swojego męża, sycząc mu nad
uchem: „Człowiek chyba zacznie sam jeździć! Żaden z ciebie kompan podróży…
I żaden mąż!” – dodała z naciskiem. A-ła!
To ostatnie musiało zaboleć. Mnie by zabolało. Zacząłem studiować ich postaci
z dużą dokładnością. Chciałem spraw-

dzić, czy zostało w nich jeszcze coś z tego,
co łączyło ich na początku. Co sprawiło,
że chcieli być razem. Szukałem nadziei –
bardziej dla samego siebie niż dla nich.
Ona miała ten charakterystyczny błysk
w oku, jaki mają kobiety, które onegdaj
cieszyły się wielkim powodzeniem u mężczyzn i niekłamaną zawiścią u innych kobiet. Nawet teraz, kiedy jej zafarbowane na
czarno włosy były już lekko przerzedzone,
a twarz pokrywała siatka nierównomiernie rozprowadzonych zmarszczek, stała
w kolejce buńczucznie dumna – tak jakby
to, że musi czekać, nie dotyczyło jej. Była
królową. Nie stawiała kroków – kroczyła. Nie interesował jej nikt inny poza nią
samą. Obdarzała innych łaską, ale nie uwagą. W tym swojego męża. On, wyłysiały na
czubku głowy, z nieregularnie przystrzyżonym wąsem, dreptał obok niej w taki sposób, jakby zadeptywał jej ślady na śniegu.
Co chwila poprawiał wiernie stróżującą
u jego prawej nogi, małą walizkę. Miał lekko pochyloną sylwetkę, jak ktoś, kto przez
całe życie dostawał silne ciosy w krocze.
Kiedy syczała do niego obraźliwe słowa, na
jego twarzy błąkał się uśmiech, uśmieszek
właściwie. Mieszanina zatroskania, pokory i… przebiegłości. „Stanowicie państwo
taką piękną parę” – powiedziałem nagle,
niemalże wbrew sobie. Odwrócili się oboje
w moją stronę, w tym samym momencie.
Spojrzałem na przemian w ich oczy. Ona
triumfowała. On mi nie uwierzył.
ENGLISH

AMS AMSTERDAM
There are airports which I don’t like. Or which
I depart from only when I really have to.

When a ghoulish metal structure in Jasionka
near Rzeszów – the city with a majestic statue of labia – was replaced with an elegant
building made of glass and air, Amsterdam
Airport Schiphol came out on top of my list.
Everything there seems to be wellorganised. Seemingly wellthoughtout. Seemingly
modern. But to me, something is wrong…
Więcej na anywhere.pl

Something is disturbing… It makes me
feel weird and uncomfortable. Perhaps
it’s because the airport is several metres
below the sea level.
That day, I was queuing up for checkin
to fly to the other side of the ocean. Ahead
of me, there was a typical, elderly married
couple, whose long marital life showed
in the fact that a grey airport carpet was
more interesting to them than the eyes
and smile of their loved one. At some
point, the woman turned her face slightly
toward her husband and hissed, ‘I should
be going on my own! You’re no companion… And no husband!’ she rasped out.
Oh, dear. The last part must have hurt.
I would have been hurt. I began to examine
them carefully. I wanted to see if there was
anything left of the feeling they’d shared
at the beginning; which brought them together. I was looking for hope – more for
myself than for them. She had that twinkle
in her eye, characteristic of women whom
men had found stunningly attractive and
whom other women had envied. Even now,
when her dyed black hair was a bit thinner,
and irregular wrinkles had appeared on
her face, she had that cocky look of selfassurance – as if the waiting didn’t concern
her. She was a queen. She didn’t take any
steps – she strutted. She wasn’t interested
in anyone but herself. She showed mercy
to other people, not attention. Including
her husband. Bald on top of his head, with
uneven moustache, he was mincing beside
her as if he would be following her tracks
in the snow. He kept adjusting a little suitcase closely guarding his right leg. He was
hunching his back like someone who had
received hard blows to the crotch for his
entire life. While she was hissing insults
at him, a trace of a smile played across
his lips; or a grin, actually. A mixture of
concern, humility, and… cunning. ‘You
are such a beautiful couple,’ I said, all of
a sudden, almost against myself. They
both turned toward me at the same time.
I looked at each of them. She was triumphant. He didn’t believe me.

ZDJĘCIE: MONIKA SZAŁEK

SĄ TAKIE LOTNISKA, ZA KTÓRYMI NIE PRZEPADAM. LĄDUJĘ LUB STARTUJĘ
Z NICH TYLKO WTEDY, KIEDY JUŻ NAPRAWDĘ MUSZĘ.
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M I KO Ł A J
W W EEKEND
RAFAŁ
RUTKOWSKI
Aktor, dyrektor artystyczny „Teatru Montownia”.
Specjalista od kultowych one-man show i standup Komedy. Zawsze uważał że jego fach jest
niepoważny, dlatego z wielkim szacunkiem odnosi
się do grabarzy i tych, którzy pilnujących gablot
w muzeach. Sam uchodzi raczej za lekkoducha,
o czym dobitnie przypominają mu wizyty w urzędzie
skarbowym. Słowem pisanym para się rzadko, ale za
to długodystansowo.

Z

SEZON NA GWIAZDKOWE IMPREZY RODZINNE I FIRMOWE ZACZĄŁ
SIĘ NA DOBRE. A Z NIM POJAWIA SIĘ ODWIECZNY DYLEMAT: ROBIĆ
MIKOŁAJA SAMEMU, CZY WYNAJĄĆ FACHOWCA. MAM NADZIEJĘ, ŻE
MÓJ SKROMNY PORADNIK POMOŻE W PODJĘCIU DECYZJI.
ZDJĘCIE Monika Szałek

acznijmy od tego, że wbrew obiegowej
opinii wcielenie się w Mikołaja nie jest
trudne. Najważniejszy jest kostium.
Jeżeli chcemy, jako Mikołaj, rozdawać
prezenty dzieciom, powinniśmy wybrać strój
klasyczny. Czapka, broda, czerwony kubrak, spodnie, pas i buty. Tak zwana wersja
disnejowska. Takie kostiumy można nabyć
w Biedronce czy Lidlu w bardzo okazyjnej cenie do 20 zł. Wprawdzie zrobione są z podłego
materiału i często prują się w szwach, ale możemy to olać, bo małe dzieci kompletnie nie
zwracają na to uwagi, a starsze mają Mikołaja
zasadniczo w dupie. Dla ambitniejszych polecam coraz popularniejsze wypożyczalnie
strojów. Przy odrobinie szczęścia można
natrafić na oryginalny kostium Karolaka
z „Listów do M.”, albo buty Olbrychskiego
z „Potopu”. Cena za dobę to ok. 150-500 zł za
komplet z workiem. Zamożniejsi mogą pokusić się o wypożyczenie sań z sześcioma
reniferami oraz czerwoną ciężarówkę, jak
z reklamy coca-coli. Do tego helikopter, żeby
wylądować na dachu. Myślę że w 45 tys. zmieścimy się swobodnie.
Jeżeli mamy być Mikołajem na firmowej
imprezie, raczej zalecany jest kostium typu
„smart casual”. Do marynarki dodajemy
jedynie elementy: czapkę z brodą, okulary,
czy nos. Worek nie jest konieczny. Należy
pamiętać, aby nasze przebranie nie było
przypadkową parodią kogoś z kierownictwa, bo niechcący może to być nasza ostatnia gwiazdka w firmie.
Jeżeli w roli Mikołaja mamy obsłużyć typowo damską imprezę, kostium powinien
być minimalistyczny. Ograniczamy się do
czerwonych stringów i pluszowych rogów renifera na głowie. Jeżeli mamy owłosione cia-

MIKOŁAJ W WEEKEND

ło, depilujemy je lub posiwiamy mąką pszenną tortową. Z jednej strony będzie to akcent
świąteczny, a z drugiej złagodzimy niepożądany efekt zarośniętej klaty. Niektóre kobiety reagują na taki widok histerycznie. Ciekawym
gadżetem może być viagra w kształcie choinki. Do zastanowienia.
Jeżeli to typowo męski, heteroseksualny „śledzik” firmowy, Mikołaja absolutnie nie wprowadzamy! Możemy zostać nieświadomie podejrzani o gejowskie klimaty.
Możemy za to z powodzeniem wynająć kilka Śnieżynek z pobliskiej agencji towarzyskiej. Średnio przyjmuje się proporcje „jedna
Śnieżynka na czterech”.
Bywają też imprezy specjalne. Dla przykładu, robiąc Mikołaja w domu spokojnej
starości, kostiumu nie potrzebujemy, bo
uczestnicy spotkania zazwyczaj już niedowidzą. Pieniądze zaoszczędzone na kostiumie,
wydajemy na tzw. „szczekaczkę wiecową”,
ponieważ goście mogą słabo słyszeć. Worek
absolutnie zakazany. Budzi złe skojarzenia.
Mikołaj na misji w Iraku to wyzwanie ze
względu na upały i zasady bezpieczeństwa.
Na koszulkę na ramiączkach i slipy zakładamy kamizelkę kuloodporną w kolorze czerwonym. Brodę możemy pożyczyć od Taliba,
a laskę zastępujemy AK-47 owiniętym w sreberko po czekoladzie. Karabin powinien być
zabezpieczony przed przypadkowym strzałem w czasie rozdawania prezentów.
Jeżeli sami nie mamy czasu, możemy
Mikołaja wynająć. Jest mnóstwo ciekawych
ofert. Można wynająć Mikołaja z angielskim,
lub z czarnym pasem karate. Jest też kilku
Mikołajów rozdających prezenty w stylu
Kaczyńskiego czy Dudy, ale są tak rozchwytywani, że ze względu na liczbę zamówień
czasami trzeba na nich czekać do piątej rano.
Dzieci tego na pewno nie doczekają. Można
też zatrudnić celebrytę. W rankingach najlepiej wypada Radek Majdan ze względu na
kondycję, oraz Zbigniew Stonoga ze względu na głos i posturę.
Pamiętajmy też, aby unikać kontrowersji. Jeżeli korzystamy z Mikołaja z Ukrainy,
zwróćmy uwagę czy na imprezie nie ma przypadkiem fanów filmu „Wołyń”. Czarnoskóry
Mikołaj też może budzić mieszane uczucia
(z wyjątkiem Śląska). Pomimo tolerancji i poszanowania dla innych, raczej nie zatrudniamy Mikołaja na wózku inwalidzkim. Często

kostium wkręca się w szprychy i łatwo o wypadek. Słabo w roli Mikołaja wypadają też mundurowi i księża. Pierwsi często podświadomie zaczynają przeszukiwać pomieszczenia,
a drudzy czekają na koperty.
Mam nadzieję, że ten skromny poradnik
pozwoli Wam cieszyć się świętami z Mikołajem
bez stresu.
A za miesiąc kolejny poradnik: komunia
święta, czyli jak nie wydać za dużo i nie podpaść w parafii.
Wesołych Świąt.
ENGLISH

SANTA CLAUS IN A WEEKEND
The season for Christmas office parties and family
feasts is upon us. And so we face this eternal dilemma: to be a Santa Claus or to hire a pro. I hope that
this simple guide will help you decide.

Let’s start with the fact that contrary to what
some may think, being a Santa Claus isn’t
a hard thing to do. The most important part
is the costume.
If you want to give gifts to children as
a Santa Claus, you should opt for a traditional outfit. A hat, a beard, a red suit, trousers, a belt and boots. That’s the so-called
Disney version. You can buy such costumes
in Biedronka or Lidl at an attractive price of
up to PLN 20. Admittedly, they’re made from
lousy material, but don’t worry, because little
children don’t really care about it, and the older ones don’t give a damn about Santa Claus.
More ambitious Santas may opt for costume
rental. If you’re lucky, you might find original Karolak’s costume from ‘Listy do M.’ or
Olbrychski’s boots from ‘Potop’. Renting
a costume with a bag is about PLN 150–500
a day. If you’re rich, you can also rent a sleigh
with six reindeer and a red truck, like the one
from Coca-Cola commercial. And a helicopter, to land on the roof. I suppose that 45 thousand would be enough.
If you’re a Santa Claus at an office party,
it is advisable to go for a ‘smart casual’ outfit.
Take a jacket and add some elements: a hat
with a beard, spectacles, or a nose. The bag
isn’t necessary. Remember that your costume
shouldn’t be an accidental parody of a manager – you don’t want it to be your last Christmas
in the company, do you?

M A M NA DZ I E J Ę, Ż E T E N SK ROM N Y
POR A DN I K POZ WOL I WA M CI E SZ YĆ
SI Ę ŚW I ĘTA M I Z M I KO Ł A J E M
BEZ ST R E SU.
Więcej na anywhere.pl

If your target is a women’s night, your costume should be minimalistic. A red thong and
plush reindeer antlers will suffice. If your body
is hairy, depilate it or grey it with wheat flour.
This will be a Christmas accent on one hand,
and on the other hand, you’ll alleviate the undesirable effect of a hairy chest. Some women
might react hysterically to it. A fancy gadget
may be Viagra in the shape of Christmas tree.
Just give it a thought.
If it’s a typical men’s, heterosexual office
party, don’t even mention Santa Claus! Or
else you may be suspected of being gay. But
a few Snowflakes from a local escort agency might be a peachy idea. Usually, it’s ‘one
Snowflake for four guys.’
And what about special events? For example, if you’re a Santa Claus in a nursing home,
you don’t need a costume, because event participants usually have poor vision. You can
spend the money you saved and buy a speaking-trumpet, because guests may be hard of
hearing. The bag is absolutely out of question
due to negative associations.
A Santa Claus on a mission in Iraq is a challenge due to hot weather and security rules.
Put on a red bulletproof vest on your spaghetti
top and briefs. You can borrow a beard from
a Taliban, and replace the walking stick with
AK 47 wrapped in a tinfoil. Remember to secure your rifle to prevent accidental shooting
during gift-giving.
If you don’t have time for it, you can always hire a Santa Claus. There are plenty
of interesting offers. You can hire a Santa
Claus that speaks English or has a karate
black belt. There are Santas giving gifts
in Kaczyński’s or Duda’s style, but they’re
much in demand and you sometimes have
to wait for them till 5 am. Kids surely won’t
stay up that long. You can also hire a celeb.
Rankings point to Radek Majdan owing to
his fitness and Zbigniew Stonoga owing to
his voice and posture.
Remember to avoid controversies. If you
hire a Santa Claus from Ukraine, make sure
there are no fans of the ‘Wołyń’ film at the
party. A black Santa Claus might also arouse
mixed feelings (except for Silesia). Despite
tolerance and respect for others, don’t hire
a Santa Claus in a wheelchair. The costume
may get caught in wheel spokes, and an accident is sure to happen. Officers and priests aren’t the best Santas either. The first ones tend
to unconsciously search the room, while the
latter wait for envelopes.
I hope that this guide will help you choose
your perfect Santa Claus.
Next month: First Holy Communion, how
to avoid running up bills without messing
with the parish.
Merry Christmas.
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IDOL? NIE , DZIĘKUJĘ
MA WSZYSTKO, CZEGO POTRZEBA, BY ZOSTAĆ IDOLEM. JEST PRZED TRZYDZIESTKĄ,
ZNAKOMICIE ŚPIEWA I TO W DWÓCH ZESPOŁACH. MATERIAŁ – ZDAJE SIĘ - DO ULEPIENIA
IDEALNY. TYLKO ŻE KAROL WRÓBLEWSKI NIE CHCE BYĆ KOLEJNYM MUZYCZNYM PRODUKTEM.
DLATEGO CZEKA NA SWOJĄ KOLEJ I PISZE CORAZ WIĘCEJ PIOSENEK Z POTENCJAŁEM NA
PRZEBOJE. NIGDY JEDNAK NIE SPRZEDA ICH I SIEBIE W PROGRAMIE O IDOLACH.
TEKST Aleksandra Budka

ZDJĘCIA Edyta Bartkiewicz
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Obserwuję cię od lat i dziwię się, że nadal
funkcjonujesz w środowisku debiutantów.

Właściwie nigdy nie zacząłem od środowiska debiutantów. Wiązano mnie z funkcjonującymi zespołami,
które posiadały tak zwaną renomę, ale jednocześnie
miały już ten świeży start za sobą. W tamtym czasie nie
skupiałem się na swoim starcie, a gdy zacząłem to robić
w zespole Small Mechanics, to też nie z debiutantami.
Na przykład Dawid [Dawid Kałuski – przyp. red.], to
wieloletni twórca Vavamuffin. Jednak gdy już wydaliśmy ten pierwszy album, okazało się, że nieważne
ile koncertów w życiu zagrałeś – debiutancki album
to pierwszy krok, to wciąż debiut. A mój nowy zespół
– Sirens Hill – także jest debiutem.

Pozostałe projekty, do których byłeś i wciąż
jesteś zapraszany, wymknęły mi się spod kontroli.
Wymieńmy wszystkie.

Sirens Hill i Small Mechanics – to zespoły dla mnie
priorytetowe. Jestem ich wokalistą i współtwórcą.
A moje początki? Zacząłem od bluesa i muzyki progresywnej, ten drugi to mało popularny gatunek w Polsce,
ale dający możliwość rozwinięcia wyobraźni muzycznej. Miałem 18 lat i słuchałem Petera Gabriela – cieszę
się, że trafiłem właśnie na takie inspiracje. A zespół,
w którym zaczynałem, to Believe, z którym nagrałem
kilka płyt. Był też epizod w legendarnym Collage. Ten
gatunek, mówię tu o rocku progresywnym, przez swoją
awangardowość wymagał dużo aktorstwa i teatralności.

IDOL? NIE, DZIĘKUJĘ

DOŚWIADCZENIE
KONC ERT OW E NA J BA R DZ I E J
H A RT OWA Ł O MÓJ WOK A L ,
C HO C I A Ż NA G Ł O S
S K Ł A DA S I Ę M NÓ S T WO
Ż YC IOW YC H S Y T UAC J I.
Wow, dziękuję! Doświadczenie koncertowe
najbardziej hartowało mój wokal, chociaż na
głos składa się mnóstwo życiowych sytuacji.
To coś, nad czym długo nie miałem kontroli.
Śpiewam właściwie od zawsze, mój tato był
wokalistą, więc urodziłem się z zaszczepioną muzyką i miłością do śpiewania. Gdybym
miał świadomość, że jestem najlepszym wokalistą, pewnie byłbym muzykiem sesyjnym
i nie chciałbym nigdy eksperymentować.
A to, co dotychczas działo się w moim życiu,
to był ciągły eksperyment i gdybym mógł,
powtórzyłbym to drugi raz. Skończyłem
szkołę muzyczną, gram na pianinie i flecie
poprzecznym. Miałem szczęście do ludzi,
którzy wspierali mnie w edukacji muzycznej, między innymi do pierwszej nauczycielki śpiewu, którą była Justyna Porzezińska
– niezwykle skromny i wybitny pedagog.
Miałem trenera specjalizującego się w chórach cerkiewnych, otarłem się też o śpiew
operowy i muzykę bluesową.
Z Podlasia do Warszawy – z jakimi
marzeniami przeprowadzałeś się do stolicy?

Wiesz, utwory trwające nawet po 15 minut.
Wyzwalało to we mnie wiele nieprzewidzianych wcześniej reakcji na scenie. Z okresu
muzyki progresywnej wziąłem dla siebie
tyle, ile mogłem, ale też tyle samo jej dałem.
A zakończyłem ten etap po to, żeby zacząć
mówić i śpiewać o tym, co we mnie aktualne. Ten proces trwa, jest dziwny, dla mnie
ciągle dziewiczy i wewnętrznie czuję, że to
dopiero ten debiut, ten początek.
Już to kiedyś mówiłam – uważam, że jesteś
jednym z najzdolniejszych wokalistów
w Polsce, masz znakomity warsztat.

Z marzeniami o tym, by nagrywać muzykę ze wspaniałymi ludźmi i grać koncerty. Poznałem Tadeusza Konadora, który
w Warszawie jest znaną postacią, jeśli
chodzi o edukację muzyczną. Na lekcje do
niego dojeżdżałem jeszcze z Podlasia. A to
doprowadziło mnie do spotkań w studiu,
powstała pierwsza piosenka, potem druga
i tak to potoczyło się samo. Nigdy nie chodziłem za tym i nie miałem wsparcia osób,
które „wypychałyby” mnie gdzieś za wszelką cenę. Przyjechałem jako młody gość,
który po prostu chciał śpiewać i pisać piosenki pełne emocji.
To brzmi jak idealna historia do talent show.

Nigdy nie wyobrażałem sobie pójścia w taki
schemat. Przeraża mnie coś takiego jak

format telewizyjny. Szanuję ludzi, którzy
odnieśli dzięki temu sukces, u mnie także
pojawiały się na to naciski ze strony przyjaciół i znajomych muzyków. Nagraj coś,
zaprezentujesz się, będzie przyrost fanów…
Może za paręnaście lat uznam, że było to naiwne myślenie, ale nigdy nie poczułem, że to
właściwy moment na to, by stanąć na scenie
talent show. Bo jako kto?
Wciąż debiutant.

No właśnie. To oznaczałoby w jakimś sensie
pracę od początku, różne dylematy, przewartościowanie, schematyczne ścieżki i chyba
„komercyjną piosenkę o skomplikowanej relacji damsko-męskiej”. (śmiech) A apogeum
talent show mamy już za sobą. Kiedyś stała
za tym jakaś obietnica ogromnych możliwości, co, jak się okazuje, może oznaczać
pułapkę i utratę tożsamości. Idziesz jako rockowy wokalista, a cała produkcja prędzej czy
później naciska na sprzedaż. Dziś komercji
nie buduje się w ten sposób, to totalnie oldschoolowy model.
A czy nie zależy ci na tym, żeby być
niekomercyjnie popularnym? Żeby tak
podeszła do nas teraz fanka i poprosiła
o zdjęcie…

A czy wtedy chciałabyś zrobić ze mną wywiad? (śmiech)
Tak!

Popularność jest szerokim pojęciem. Może
to przekora, którą w sobie noszę, ale wydaje mi się, że kiedy chcesz tej popularności,
to jest jeszcze cięższa droga, niż gdybyś
pracował na nią bez presji. Łatwiej jest nieświadomie zdobywać popularność, świadomie tworząc dobrą muzykę. Udało mi
się współtworzyć takie utwory, które czekają być może na lepszy czas. To chociażby
„Gęstnieją jesienie” Mechaników, ale i pio-
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Ż EBY DAWA Ł A
NA J L EP S Z E
E MO C J E . T E G O
O C Z EK UJ Ę
TA K Ż E OD
S WOJ E J M UZ Y K I.
senki Sirens Hill, które noszą w sobie ładunek przeboju.
Mamy zatem materiały na przeboje, więc oczywiście
chciałbym mieć popularne utwory i być twórcą, którego
kojarzy się za sprawą muzyki, a nie popularnej twarzy.
Stan na dziś to dwa zespoły. Czy nie wprowadzasz
słuchaczy i siebie w stan schizofrenii?

Mam dwa zespoły, w których są fantastyczni ludzie,
pełni pasji i chęci przekraczania granic w muzyce. To
dla mnie najcenniejsza rzecz. Musiałem trzymać się
w ryzach i pilnować, aby nie iść w wiele projektów. Bo
posiadanie więcej niż dwóch zespołów może sprawiać
kłopoty w odbiorze. (śmiech) Small Mechanics i Sirens
Hill mają innych odbiorców, ale fani jednego spokojnie
przyjmą materiał tego drugiego. Small Mechanics to był
duży eksperyment muzyczny, chaotyczna forma. Dziś,
po paru latach słucham naszego albumu i wiem, że za
dużo czasu nad nim spędziliśmy. Przekombinowaliśmy.
Choć singiel „Gęstnieją jesienie” wciąż ma niewykorzystany potencjał, tekst do niego napisał Pablopavo.
Czego oczekujesz od muzyki?

Żeby poruszała. Sprawiała, że wszystko pęka. Tak jak
miałem, słuchając Petera Gabriela. To sytuacje, i powiem to z bólem, które przytrafiają się coraz rzadziej. O!
Żeby dawała najlepsze emocje. Tego oczekuję także od
swojej muzyki.

I began, I was a member of Small Mechanics, and they
were no beginners. For example, Dawid [Dawid Kałuski
– editor’s note] has been a member of Vavamuffin for
many years. But when we released our first album, it
turned out that it didn’t matter how many concerts you’d
given – the debut album is always the first step, it’s still
a debut. And my new band – Sirens Hill – is also a debut.
I’ve lost track of other projects you’ve been invited to.
Let’s list them all.

Sirens Hill and Small Mechanics – these bands are a priority for me, I’m their singer and cofounder. And my
beginnings? I began with blues and progressive music.
The latter is a littleknown genre in Poland, but it allows
you to develop your music imagination. I was 18 and I listened to Peter Gabriel – I was lucky to have such inspirations. My first band was Believe, with which I recorded
a few albums. I also had an episode in legendary Collage.
This genre, I mean progressive rock, required a lot of
acting and theatricality due to its avantgarde character.
You know, a piece may last even 15 minutes. It triggered
off plenty of unpredictable reactions on stage. I took as
much as I could from the period of progressive music,
but I also gave it a lot of myself. And I ended that period
to speak and sing about what was true to me then. This
process is on, it’s weird and still new to me, but I feel that
it’s this debut, this beginning.
I’ve already said that – I believe you are one of
the most gifted singers in Poland. You’ve got
exceptional technique.

Wow, thanks! It’s primarily concert experience that has
hardened my voice, but there are a lot of other factors,
too. I didn’t control it for a long time. Singing has been
everpresent in my life; my dad was a singer, so I was born
with music and passion for singing. If I’d been aware that
I’m the best singer, I guess I would be a session musician
and I wouldn’t have experimented with it. And my life
was a constant experiment, and if I could, I would do that
again. I graduated from a music school, I play the piano
and the flute. I was lucky to have met people who supported my music education, including my first singing
teacher – Ms Justyna Porzezińska, a genuinely modest
and brilliant teacher. I had a teacher who specialised in
Orthodox church choirs, I also tried opera and blues.
From Podlasie to Warsaw – what dreams did you have
when you moved to the capital?

ENGLISH

AN IDOL? NO, THANKS
He has it all to become an idol. He is a talented singer in his
twenties and a member of two bands. He would make a hell of
a superstar. But Karol Wróblewski does not want to be another
music product. That is why he is waiting for his shot and writing
more and more songs that have a potential to become hits. But
he will never sell himself or his songs in a program about idols.

I’ve been following your career for years and I’m
surprised that you are still regarded as a beginner.

Actually, I never really was a beginner. I was associated
with performing bands which already had a so-called
reputation and had their beginning behind them. At
that time, I didn’t think about my own start, and when

Więcej na anywhere.pl

I dreamed of making music with amazing people and
playing concerts. I met Tadeusz Konador, who is
a well-known figure in Warsaw when it comes to music education. I commuted to Warsaw from Podlasie
to have music lessons with him. This led to meetings
in a studio, where I made the first song, then another,
and so on. I never pursued that and I didn’t have any
support or people who would ‘push’ me somewhere at
all cost. I came as a young man who wanted to sing
and write emotional songs.
It sounds like a perfect story for a talent show.

I’ve never wanted to do it that way. I’m terrified of the
very idea of television format. I respect people who have

IDOL? NIE, DZIĘKUJĘ

KAROL WRÓBLEWSKI – ma 28 lat, pochodzi z Bielska Podlaskiego, a od kilku lat mieszka w Warszawie. Śpiewał w wielu składach, w tym w grupie Believe i Collage. Wokalista i współtwórca zespołów Small Mechanics i Sirens
Hill. Z pierwszym w 2015 roku wydał debiutancki album „The Gift”. Wiosną 2017 roku ukazała się EP-ka #FollowTheSiren przedstawiająca autorski materiał zespołu Sirens Hill.
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achieved success in such a way. I was urged to do it, too,
by my friends and musicians that I know. Record something, you’ll show yourself, win some fans… Perhaps, in
a dozen years or so I’ll consider this to be naive, but I’ve
never felt that it was the right time to appear in a talent
show. As whom?
Still, a beginner.
That’s right. To some extent, it would mean starting
from scratch, dilemmas, reevaluation, schematic paths
and, probably, ‘a commercial song about a complicated
relationship.’ (Laughs.) And the peak of talent shows has
come to a close. Once, it held a promise of tremendous
opportunities, which, as it turns out, may mean a trap
and an identity loss. You go there as a rock vocalist, and
the production sooner or later twists your arm to focus
on sales. It’s an oldschool model of developing commercialism, which doesn’t work anymore.
Wouldn’t you like to be popular noncommercially? Say,
a fan would approach us now and ask for a picture…

And would you like to carry out an interview with me
then? (Laughs.)
Yes!

Popularity is a broad term. Perhaps it’s my perversity,
but it seems to me that it’s harder to become popular
when you want it than when it comes naturally. It’s easier to unknowingly win popularity when you knowingly

make good music. I was lucky to co-make compositions
that have a potential to become popular. Like, for example, ‘Gęstnieją jesienie’ by Small Mechanics, but also
some Sirens Hill's songs that could be huge hits. We’ve
got material for hits, and of course I’d like to play popular songs and be a musician renowned for his music rather than for his popular face.
As at today, you’ve got two bands. Isn’t it a bit
schizophrenic for you and your fans?

I’ve got two bands with fantastic people, full of passion
and willingness to go beyond limits. That’s what matters
the most to me. I had to keep myself from taking on too
many projects. Because having more than two bands
may lead to problems with reception. (Laughs.) Small
Mechanics and Sirens Hill have different audience, but
if you like one of them, you’ll surely fall for the other.
Small Mechanics was a huge music experiment, a chaotic form. Today, after a few years, I listen to our album
and I know that we spent too much time on it. We overdid it. But the single ‘Gęstnieją jesienie’ still has an unfulfilled potential, Pablopavo wrote the lyrics to it.
What do you expect of music?

To move. To crush everything around. That’s what I felt
when I was listening to Peter Gabriel. Such situations,
to my despair, happen less and less often. Oh! And to
evoke the most intense emotions. That’s what I expect
of my music, too.

FELIETON / COLUMN

IDZIE
ZIMA
IDZIE ZIMA. WRAZ Z NIĄ MRÓZ, OS ŁONECZNIONE I ZAŚNIEŻONE
ZBOCZA GÓR, OBLODZONE RZEKI I JEZIORA. OSZRONIONE
SZYBY SAMOCHODÓW, ZIMNE AKUMULATORY CIERPIĄCE
JAK MY WSTAJĄCY Z ŁÓŻKA. IDĄ KURTKI PUCHOWE, CZAPKI,
SZALE, GOLFY ITD. ITP. ALE WRAZ Z ZIMĄ NADCHODZĄ OWIANE
NUTKĄ ROMANTYZMU ZIMOWE DYSCYPLINY SPORTU.

ta – bardziej jak okres przygotowawczy. Przyglądać się
będziemy skoczkom, Justynie Kowalczyk i łyżwiarzom
szybkim, którzy wreszcie mają swój obiekt w Polsce.
Niedawno uruchomiony kryty tor w Tomaszowie Mazowieckim jest ładny, funkcjonalny i szybki. Wreszcie powstało w naszym kraju coś nie tylko piłkarskiego.
Zaczynamy odliczanie do igrzysk w Pjongczangu. 102 konkurencje w 15 dyscyplinach, około 3000
sportowców. W pierwszych igrzyskach w Chamonix
w 1924 roku rywalizowano w 16 konkurencjach w 7
dyscyplinach. Zawodników i zawodniczek było 314.
Ale wtedy nie nazwano nawet tych zmagań igrzyskami. To był Tydzień Sportów Zimowych. Wiele się od
tego czasu zmieniło.
ENGLISH

WINTER IS COMING
Winter is coming. Along with the icy weather, sunlit and
snowcapped mountain slopes, frozen rivers and lakes. Frosted
car windows, cold batteries suffering like us when we get out
of bed. Down jackets, winter hats, scarves, turtlenecks, etc. But
apart from all those things, winter also brings about a romantic
spirit of winter sports.

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.

N

ie sposób odmówić romantyzmu letnim aktywnościom fizycznym, ale zimą człowiek jest zmuszony w większym stopniu korzystać z sił natury,
co owego romantyzmu dodaje. Czeka nas kilka miesięcy upajania się herosami fruwającymi nad naszymi
głowami, supermenami ześlizgującymi się na deskach
po stromych zboczach gór i twardzielami gotowymi na
wszystko, by wbić gumę do bramki przeciwnika. Czyż
to nie ekscytujące?
Magiczny jest moment, w którym możemy zamienić
rower na narty, a trawę na lód. Więcej jest w tym jednak
oglądania niż czynnego uprawiania. Dyscypliny zimowe
są trudniejsze, bardziej wyczerpujące i wymagające specjalistycznego sprzętu. Skoki narciarskie uprawiają tylko zawodnicy, w hokeja grają nieliczni, biegających na
nartach jest znacznie mniej niż biegających w tradycyjny sposób, zaś łyżwiarstwo figurowe jest wyłącznie dla
wirtuozów. Ale może właśnie dla tej wirtuozerii lubimy
to oglądać i podziwiać. Łatwiej docenić, kiedy się tego
trudu posmakowało. Załóż wąskie narty i próbuj na nich
biec; usiądź na belce, na której siada Kamil Stoch; zjedź
z Kasprowego próbując pokonać trasę jak najszybciej;
obróć się na łyżwach wokół własnej osi; wreszcie kontroluj na lodzie jednocześnie swoje nogi, kij i krążek.
Rozpoczyna się sezon olimpijski. Trochę inaczej
obserwuje się w takim czasie zawody w Pucharze ŚwiaWięcej na anywhere.pl

There’s something romantic about summer sports, but
in winter, man is more dependent on the nature, which
adds romance to it. Ahead of us, we have a few months
of watching heroes flying over our heads, supermen
snowboarding down steep mountain slopes, and tough
guys on ice, who’ll go to any lengths to score a goal.
Isn’t this exciting?
It’s magical when the bike is replaced with the skis
and the grass with the ice. But we would rather watch
winter sports than actually practise them. Winter disciplines are more difficult and more demanding, and
they require special equipment. Ski jumping is practised only by professionals, there aren’t many hockey
players, fewer people go ski running than jogging in
a traditional way, and ice skating is only for virtuosos. But maybe this virtuosity is what we like to watch
and admire. It’s easier to appreciate it when you’ve
tried it yourself. Put on narrow skis and try to run in
them; sit down on the gate like Kamil Stoch; ski down
Kasprowy Wierch, trying to make it as fast as possible;
turn around in ice skates; control your legs, a stick and
a puck at the same time while ice skating.
The Olympic season is about to start. At such a time,
the World Cup competitions are treated more like a preparatory period. We’ll follow our ski jumpers, Justyna
Kowalczyk and speed skaters, who finally have their
sports facilities in Poland. The recently opened indoor
speed skating rink in Tomaszów Mazowiecki is nice and
functional. Finally, something else than a football pitch
was built in Poland.
The countdown to the Olympics in Pyeongchang has
begun. 102 competitions in 15 disciplines, about 3000
participants. The first games in Chamonix in 1924 covered 16 competitions in 7 disciplines. There were 314
participants. But that event wasn’t even called ‘games’
then. It was referred to as ‘the International Winter
Sports Week’. A lot has changed since then.

ZDJĘCIE: EDYTA BARTKIEWICZ
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Z OJCA
NA SY NA
MYŚLĄC „JAPONIA”, MÓWIMY „SUSHI”, CHOCIAŻ TO DŁUGOWIECZNOŚĆ STANOWI JAPOŃSKĄ
SPECJALNOŚĆ. POTWIERDZENIE? NIE TRZEBA GO DALEKO SZUKAĆ. JEST NIM KAŻDY PRZEDMIOT
CODZIENNEGO UŻYTKU, KTÓRY POSIADA JAPOŃSKI RODOWÓD. NA PIERWSZY PLAN WYSUWA SIĘ
MOTORYZACJA, CHOCIAŻ ZEGARKI ORIENT STANOWIĄ NIE MNIEJSZY POWÓD DO DUMY. OD LAT
PRZECHODZĄ Z POKOLENIA NA POKOLENIE. SEKRET? JAPOŃSKI MECHANIZM. ALE NIE TYLKO.
TEKST Anna Nazarowicz

ZDJĘCIA Mat. Prasowe

Z OJCA NA SYNA

nąć również modelu z 1967 roku – Fineness
– charakteryzującego się niezwykle cienką
konstrukcją (3,9 mm) i będącego tym samym
jednym z najcieńszych dostępnych wówczas
czasomierzy na rynku. Na reakcję światowego rynku nie trzeba było długo czekać – zegarki szybko znalazły całe rzesze nabywców.
Od tamtej pory minęły dziesiątki lat. Rozpędzony postęp wymusił na świecie wiele
zmian. A mimo to siła tradycji w przypadku
marki okazała się silniejsza. Dlatego Orient
wciąż pozostaje japońską manufakturą.
Oznacza to, że każdy, nawet najmniejszy element mechanizmu jest produkowany w jego
zakładach. Nie o samodzielność tu jednak
chodzi, a o możliwość sprawowania całkowitej kontroli na każdym etapie produkcji.
Decydując się zatem na zakup zegarka sygnowanego marką Orient, otrzymujemy nie
tylko długą tradycję, ale przede wszystkim
trwałość – główny budulec tych zegarków.
Kto jednak myśli, że to produkty zarezerwowane wyłącznie dla miłośników japońskich
technologii, ten jest w błędzie. Wyprowadzić
z niego ma najnowsza kolekcja Orient Classic Automatic. Zgodnie ze słowami znanej
francuskiej projektantki mody Coco Chanel,
„moda przemija, styl pozostaje”, najnowsza

linia stanowi połączenie precyzyjnego mechanizmu z eleganckim, ponadczasowym
stylem. To w świecie zegarków najbardziej
ceniona kompozycja. A zatem, jak elegancko, to tylko ze skórzanym paskiem. Ten,
w przypadku Orient Classic Automatic, nosi
w sobie odrobinę nonszalancji. Jest nią faktura pancerza krokodyla, która przełamuje
stonowaną elegancję, nawiązującą do lat 50.
XX wieku – równie skutecznie, co czerwona
podeszwa w butach Christiana Louboutina.
Cienka i dyskretna koperta nie odwraca uwagi. Zarówno w przypadku modeli RA-AG000,
jak również RA-AP000 możemy wybierać pomiędzy trzema odcieniami koperty. Tarcze
modeli należących do linii Classic Automatic,
duże i czytelne, dostępne są w czterech wariantach kolorystycznych. Delikatnie wypukłe, przywodzą na myśl czasy zegarmistrzostwa z połowy ubiegłego wieku.
Diabeł tkwi w szczegółach, którymi różnią się poszczególne modele. To widoczny balans, dolny sekundnik oraz arabskie
oznaczenia poszczególnych godzin. Szklany dekiel pozwala obserwować pracę tego,
co w zegarku najcenniejsze – mechanizmu,
nazywanego również sercem. Ten zastosowany w zegarkach Orient jest automatycz-

DE C Y DUJĄC S I Ę Z AT E M NA Z A K U P
Z E GA R K A S YGNOWA N E G O M A R K Ą
OR I E N T, O T R Z Y M UJ E M Y N I E T Y L KO
D ŁUGĄ T R A DYC J Ę, A L E PR Z EDE
WS Z YS T K I M T RWA Ł O Ś Ć – G Ł ÓW N Y
BU DU L E C T YC H Z E GA R KÓW.
NR: RA-AG0003S10B

W

szystko zaczęło się w 1950 roku. To
właśnie wtedy świat ujrzały pierwsze zegarki Orient. Marka od początku miała jednak bardzo wysokie ambicje.
Pomiar czasu? Owszem, ale w sposób, który
przejdzie do historii. Takim z pewnością jest
m.in. zegarek King Diver 1000, który potrafił
wytrzymać ciśnienie statyczne, występujące
na głębokości 1000 metrów. Nie sposób pomiNR: RA-AP0003S10B
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DZ IŚ, ZA SPR AWĄ M A R K I
OR I E N T, AU T OM AT YCZ N E
M ECH A N I Z M Y PR Z EŻ Y WA JĄ
DRUGĄ M Ł ODO ŚĆ.
ny, z dodatkową możliwością ręcznego naciągu. Zegarek z duszą – mawiało się przed
laty, zanim świat zdominowały mechanizmy
kwarcowe. Dziś, za sprawą marki Orient, automatyczne mechanizmy przeżywają drugą
młodość. To ucieleśnienie prestiżu i dobrego smaku. Całość stanowi wysmakowany
dodatek do eleganckiej męskiej garderoby.
Dobra wiadomość jest taka, że marka nie
zamierza zmieniać obranego kursu i procedura produkcji nieśmiertelnych zegarków
będzie konsekwentnie przekazywana przyszłym pokoleniom. Jak mawiał Gucci, „jakość pamięta się o wiele dłużej niż cenę”.
ENGLISH

FATHER TO SON
When you think of ‘Japan’, you think of ‘sushi’
even though a true Japanese specialty is
longevity. Evidence? You don’t need to look far.
Every object of everyday use originating from
Japan proves the point. The automotive industry
comes to the fore, but Orient watches are an
equal pride and joy. They’ve been handed down
from generation to generation for years. What’s
the secret? A Japanese movement. But there’s
more to it than that.

It all began in 1950, when the first Orient
watches were produced. The brand was
highly ambitious from the very beginning.
Measuring time? Yes, but in a way that will
go down in history. Like King Diver 1000,
featuring 1000 m of water resistance or
1967 Fineness characterised by an incredible thinness (3.9 mm), which made it one
the thinnest wrist watches available on the
market at that time. It wasn’t long before the
brand broke into the market and won widespread popularity.
It’s been dozens of years since that time.
The fast technological development brought
about many changes, but the brand’s tradition proved more powerful and survived.
Orient has remained a Japanese manufacture. This means that every tiny part of the
movement is produced in its own plants. It’s
not about independence, but a possibility of
controlling every stage of production. When
you buy a watch with the Orient brand’s signature, apart from a long-established tradi-

tion, you get durability – the main feature of
these watches. But if you think that Orient
watches are reserved for buffs of Japanese
technologies, you’re terribly wrong. The
latest collection Orient Classic Automatic proves otherwise. Following the words
of famous French fashion designer Coco
Chanel, ‘Fashion fades, style remains the
same,’ the latest series is a combination of
a precise movement and an elegant, classic
style. And that’s the most desirable watch
composition. If you go smart, opt for a leather strap, marked by a touch of nonchalance
in Orient Classic Automatic. Its texture of
crocodile crust counterbalances the toned
down elegance referring to the 1950s, just
like Christian Louboutin’s red soles. The
thin and discreet case doesn’t divert atten-

ZAPRASZAMY NA
www.poljot.com.pl - stronę
oficjalnego dystrybutora marki.

tion. In RA-AG000 and RA-AP000 models,
we can choose among three case colour
options. Classic Automatic models feature
a large and easy to read face, available in
four colour options. Its slight protrusion refers to watchmaking trends in the second
half of the 20th century.
The devil is in the detail. Individual models differ from each other in terms of a visible balance wheel, the second hand, and
Arabic numeral hour markers. Through
the glass cover, you can see the most precious part of the watch – its movement, also
called the heart. Orient watches feature an
automatic movement with an additional option of manual winding. It used to be called
‘a watch with a soul’ before the world was
dominated by quartz movements. Today,
thanks to the Orient brand, the automatic movement is back in the game. It’s all
prestige and good taste. An Orient watch is
a classy accessory every stylish man needs.
Good news is that the brand intends to keep
its course and continue to hand down the
procedure of producing these immortal
watches to future generations. Like Gucci said, ‘Quality is remembered long after
the price is forgotten.’

NR: RA-AP0002S10B
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PÓ ŁNOC
UWAGA, AUTOREKLAMA. PRZEZ
CZTERY DNI W NIEWIELKIM KOŚCIÓŁKU,
POŁOŻONYM NA MOIM ULUBIONYM
GDAŃSKIM OSIEDLU, ZBIERAŁO SIĘ
DZIWNE TOWARZYSTWO. POJAWIALI SIĘ
CODZIENNIE PRZED 18. JEDNI ZJEŻDŻALI
SIĘ SAMOCHODAMI, INNI KORZYSTALI
Z KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ, BYLI TEŻ
TACY, CO PRZYJEŻDŻALI TAKSÓWKAMI.
ZDJĘCIA Dawid Linkowski

PÓŁNOC

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

ZDJĘCIE AUTORA: MONIKA SZAŁEK
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bładowani byli plecakami z termosami i kanapkami, okutani w grube bluzy i kurtki, choć była wiosna
i pogoda była coraz fajniejsza. Wchodzili
do kościółka bocznymi drzwiami i nie wychodzili aż do późnej nocy (jedynie czasem
kilka osób wyskoczyło na zewnątrz, żeby
szybko spalić papierosa). Wewnątrz czekała na nich plątanina kabli, jakieś statywy
i mikrofony, porozrzucane teczki z nutami.
Rezultat tych czterech nocy przełożył się na zawartość albumu „Song of the
North”. Ci wszyscy ludzie, którzy każdego
wieczora pojawiali się w kościółku, to nie
żadna podejrzana sekta, a Chór Kameralny 441 Hz, który pod przewodnictwem
swojej dyrygentki Anny Wilczewskiej nagrywał swój drugi album. Tak naprawdę,
te cztery noce sesji nagraniowej to jedynie
malutki wycinek czasu, jaki był potrzebny
do zrealizowania tego albumu. Godzin mozolnych prób i całych dni, które dyrygentka poświęciła na dobranie i przygotowanie
repertuaru, nie da się tak łatwo zliczyć.
„Herce” są bardzo daleko od stereotypu, jaki masz w głowie, kiedy słyszysz
słowo „chór”. To raczej taki chóralny odpowiednik Faith No More, tylko na mniejszą
skalę – to zespół, który nie lubi chodzić na
skróty, swój repertuar dobiera uważnie,
żeby zawsze być w stanie czymś zaskoczyć.
Niespecjalnie lubi oglądać się na innych,
raczej płynie swoim nurtem, a w swojej
specyficzności czuje się swobodnie. Cóż,
„Herce” rządzą się swoimi prawami i są to
prawa lepsze i ciekawsze, niż w przypadku 95% pozostałych zespołów wokalnych.
Wiem, co piszę, zwiedziłem ich kilka zanim trafiłem do „Herców”.
Rejestrowany w chłodne wieczory w jeszcze chłodniejszym wnętrzu album „Song of
the North” nie jest jednak śmieszny, choć
bywa lekki i przyjemny (bywa też wymagający). Przechodzi od chłodu do ciepła

i z powrotem, cyrklując wokół całej Skandynawii, zahaczając o wioskę Inuitów,
meandrując od tęsknego wpatrywania się
w kłębiące się fale do wesołych i beztroskich powrotów z zakrapianej imprezy.
Tematem przewodnim, jak wskazuje tytuł, stała się geograficzna północ. Stąd
dużo na albumie natury i przestrzeni,
dużo dźwięku płynącego nad wodą i odbijającego się od skandynawskich wzgórz.
Dużo jest także ludzi, rozumiejących naturę i żyjących z nią w zgodzie. Album
zaczyna się od kulningu – specjalnej
techniki śpiewu, która pozwalała skandynawskim pasterkom zwołać zwierzynę
rozpierzchniętą na dużym terenie - przechodzi przez dźwięki fal i śpiewy ptaków,
w końcu zabiera słuchacza w najbardziej
dzikie tereny Północy, gdzie ludzie są za
pan brat z zimnem i żyją według własnych
reguł, nieniepokojeni przez agresywną
cywilizację. To wszystko zmuszało chórzystów i dyrygentkę do wyuczenia się
nie tylko języków Skandynawii (a są też
utwory, które jedynie sprawiają wrażenie,
jakby były śpiewane w jakimś konkretnym języku), ale i nieznanych u nas i nie
eksploatowanych technik śpiewu.
Lubię Skandynawię. Imponuje mi tamtejsze pojmowanie człowieka jako istoty
funkcjonującej w świecie natury, nie stawiającym się ponad nią. Wydaje mi się, że ludzi
Północy rozumiem, więc czasami wkurza
mnie, że nie mam możliwości zwiedzić tej
krainy bardziej dogłębnie. „Song of the
North” jest w tej chwili moją domową namiastką zimnej, momentami niebezpiecznej, ale niezmiennie intrygującej Północy.
ENGLISH

THE NORTH
Attention, self-advertisement.
For four days, a weird crowd gathered in a small
church in my favourite district in Gdańsk. They
appeared every day before 6 pm. Some of them
arrived by car, others used public transport, and
some arrived in a taxi.

They were carrying heavy backpacks with
vacuum flasks and sandwiches, and wearing warm blouses and coats even though
it was spring and the weather was improving. They entered the church through
a side door and didn’t leave until late at
night (some of them only went out for
a smoke from time to time). Inside, they
struggled with tangled cables, stands and
mikes; folders with notes were left all over
the place.
The outcome of those four nights was
the album ‘Song of the North’. All those
Więcej na anywhere.pl

people who came to the church every evening were no fishy cult but 441 Hz Chamber Choir conducted by Anna Wilczewska
recording their second album. Actually,
those four nights of recording were only
a tiny slice of time they needed to make the
album. The hours of strenuous rehearsals
and the days the conductor spent on selecting and preparing the repertoire aren’t so
easy to count.
‘Herce’ are far from what you associate
the ‘choir’ with. They’re more like a choral
equivalent of Faith No More but at a smaller
scale – it’s an ensemble that doesn’t like to
cut corners and selects its repertoire carefully, always to have a trick up its sleeve. It
hardly ever compares itself with others; it
goes its own way and feels good to be peculiar. Well, ‘Herce’ have their own laws, and
these laws are far better and more interesting than in the case of 95% of other musical
ensembles. I know what I’m saying, I’d seen
a lot before I joined ‘Herce’.
But the album ‘Song of the North’ registered in chilly evenings in an even chillier
surroundings isn’t funny although some of
its parts are light and pleasing (it’s also demanding). It goes from chill to warmth and
back, circling around Scandinavia, stopping off at a Inuit village, twisting and turning from a longing gaze into mountainous
waves to joyous and carefree comebacks
from a boozy party. The main theme, as
the title implies, is the geographical North.
Therefore, the album embraces nature
and space, sounds flowing over water and
echoing in Scandinavian hills, as well as
many people who understand nature and
live in harmony with it. The album begins
with kulning – a special singing technique,
used by Scandinavian herdsmen to call
livestock spread over a large area – then it
goes through the sounds of waves and birds
singing, to end up in the wildest areas of the
North, where people are on friendly terms
with the cold and live by their own rules,
far away from the aggressive civilisation.
All that required that the choir and the conductor learn Scandinavian languages (the
album contains a number of songs which
only on the surface sound like a specific
language), but also unknown and unused
singing techniques.
I like Scandinavia. I’m impressed by its
picture of human as a creature existing in
the world of nature, not above it. It seems
to me that I understand people of the
North, so I regret that I can’t explore this
land more thoroughly. At present, ‘Song
of the North’ is a mere substitute for the
cold and sometimes dangerous, yet still
intriguing, North.
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A ERODROMOFOBIA,
CZYLI LĘK PR ZED LATA NIEM
CO DZIESIĄTY OBYWATEL KULI ZIEMSKIEJ CIERPI Z POWODU JAKICHŚ LĘKÓW,
A WIĘC FOBII. ZALICZA SIĘ DO NICH MIĘDZY INNYMI PANICZNA OBAWA PRZED
LATANIEM SAMOLOTAMI, KTÓRA DOTYKA OGROMNĄ LICZBĘ LUDZI.
TEKST Agnieszka Maślik

ZDJĘCIA pixabay.com
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la wielu latanie bywa złem koniecznym, dla niektórych może być nawet torturą. Są ludzie, którzy
boją się latać, ponieważ nigdy wcześniej nie weszli
na pokład samolotu. Niektórzy są przerażeni ewentualnym ryzykiem katastrofy lotniczej, inni nie mogą sobie
poradzić z przebywaniem w zamkniętej przestrzeni bez
możliwości ucieczki. Może to być również strach przed
utratą kontroli i panowania nad naszym życiem, a nawet
tzw. „lęk przed lękiem”. Strach może być również spowodowany czynnikami bezpośrednio niezwiązanymi z lotnictwem, takimi jak stres w pracy, problemy małżeńskie
czy chore dziecko w domu.
Gwiazda rocka, David Bowie, po burzliwym locie
z Cypru na początku lat 70-tych zawsze wybierał łodzie

i pociągi. Słynna aktorka Kate Winslet, podobno,
podróżuje zawsze innym samolotem niż jej mąż, aby
upewnić się, że nie zginą w katastrofie i nie zostawią
swoich dzieci bez rodziców.
Światowa Organizacja Zdrowia twierdzi, że co roku
dochodzi do ok. 1,25 mln wypadków drogowych na całym świecie. Podróż samochodem jest więc około 100
razy bardziej r yzykowna niż latanie. Nasz strach
przed wzbijaniem się w powietrze jest irracjonalny, ponieważ znacznie częściej ludzie giną w wypadkach na
drodze niż w katastrofach lotniczych. To fakt, z którym
trudno dyskutować.
Czy z lękiem przed lataniem można żyć? O ile nie jest
się stewardessą, chyba tak... Są jednak sytuacje, kiedy

A E R O D R O M O F O B I A , C Z Y L I L Ę K P R Z E D L ATA N I E M

EKSPERCI ZGA DZA JĄ SIĘ,
ŻE NA J LEPSZ Y M SPOSOBEM NA
PR ZEZ W YCIĘŻEN IE FOBII L ATA N I A
J E ST KON TROLOWA NA EKSPOZ YCJA.
trzeba zmierzyć się z własnym strachem,
zwłaszcza, gdy utrudnia on lub uniemożliwia normalne funkcjonowanie.
Ciekawe jest też to że, czynnikiem, który sprawia, że ludzie się martwią, jest właśnie to, co ma
na celu ich ochronę: lotnicze procedury bezpieczeństwa. Procedury antyterrorystyczne
na lotniskach sprawiają, że niektórzy z nas
myślą o przestępcach, którzy chcą wysadzić
samoloty, a filmy bezpieczeństwa przed odlotem przypominają nam, że zdarzają się wypadki. Zasady bezpieczeństwa prezentowane przed startem są obowiązkowym i bardzo
ważnym punktem lotu. To właśnie dzięki nim
mamy czuć się spokojnie.
Na szczęście strach przed lataniem jest
uleczalny i nie brakuje sposobów radzenia
sobie z nim. Istnieją oczywiście „własne

metody”- niektórzy z nas słuchają muzyki lub piją alkohol. Inni przyjmują środki
nasenne lub stosują ćwiczenia oddechowe. Jeśli nasze osobiste strategie zawodzą, warto zastanowić się nad psychoterapią lub leczeniem farmakologicznym.
Najlepszy wynik przynosi na ogół zastosowanie obu metod leczenia.
Jedną z metod psychoterapii przy lękach
jest tzw. odwrażliwianie. Ten sposób leczenia
polega na nauczeniu się zastępowania reakcji
lękowej inną reakcją o neutralnym charakterze. To coś w rodzaju nauki relaksu z równoczesnym stwarzaniem poczucia bezpieczeństwa. Innym sposobem jest psychoedukacja.
Nauka o tym, jak działają samoloty, jak to się
dzieje, że tak ciężkie obiekty metalowe mogą
rzeczywiście wystartować i latać.
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Terapia indywidualna jest zawsze odpowiednio dostosowana do konkretnego przypadku lęku. Terapeuta
wraz z klientem wspólnie tworzą „mapę” lęku przed lataniem. Daje to możliwość zrozumienia przyczyn powstawania i utrzymywania się lęku oraz wskazówki jak postępować w przyszłości i redukować nieprzyjemne skutki.
Idąc za starym powiedzeniem „musisz stawić czoła swoim lękom”, eksperci zgadzają się, że najlepszym
sposobem na przezwyciężenie fobii latania jest kontrolowana ekspozycja. Polega ona na kontaktowaniu się
z bodźcem, który wywołuje strach. Ekspozycja może
odbywać się w wirtualnej rzeczywistości, w której możemy doświadczyć różnych etapów lotu, nie odrywając
się od ziemi. Najlepszą, ale i najdroższą formą ekspozycji
jest odbycie krótkiego lotu z terapeutą, który towarzyszy nam od samego początku. Odbywa się to oczywiście
stopniowo - nikt nie każe osobie z fobią samolotową lecieć
do Nowego Jorku podczas pierwszej sesji terapeutycznej.
Psychoterapeuta uczy nas metod i technik redukowania lęku oraz o tym, jak możemy sobie radzić z katastroficznymi myślami i nieprzyjemnymi objawami strachu.
W leczeniu farmakologicznym specjaliści przepisują
zwykle łagodne środki uspokajające.

LECIMY Z POMOCĄ:
10 NAJLEPSZYCH WSKAZÓWEK, KTÓRE
POMOGĄ CI STAWIĆ CZOŁA LĘKOWI
PRZED LATANIEM.
1. Pamiętaj, że turbulencja jest nieprzyjemna, ale nie
jest niebezpieczna.
2. Naucz się kontrolować swój oddech. Kiedy odczuwasz
niepokój, wstrzymaj oddech, następnie weź głęboki
wdech, a następnie długi wydech. Kontynuuj długie,
głębokie oddychanie.
3. Połącz głęboki oddech ze skurczem mięśni.
Zaciskanie pośladków jest najskuteczniejsze, ponieważ
zastępuje inne sygnały nerwowe poruszające się
w górę i w dół rdzenia kręgowego.
4. Samoloty są zaprojektowane, aby być w powietrzu.
Piloci i personel pokładowy lubią być w powietrzu,
jest to normalne, bezpieczne środowisko dla nich.
5. Zrozum, że to właśnie skrzydła umożliwiają
latanie samolotem, a nie silniki. Samolot lecący
na wysokości 30 000 stóp może ślizgać się na
odległość 100 mil, nawet jeśli wszystkie silniki zawiodą.
6. Podziel długi lot na półgodzinne sekcje. Przygotuj
plan rzeczy do zrobienia.
7. Piloci przechodzą rygorystyczną procedurę selekcji
i są najlepiej wyszkolonymi oraz sprawdzonymi
specjalistami na świecie.
8. Samoloty komercyjne są niewiarygodnie dobrze
utrzymane. Są sprawdzane przed każdym lotem
przez pilotów i inżynierów. Rutynowa konserwacja jest
przeprowadzana w regularnych, określonych odstępach
czasu przez licencjonowanych inżynierów.
9. Kontrolerzy ruchu lotniczego to przeszkoleni
i licencjonowani profesjonaliści działający według
bardzo ścisłych zasad.
10. Wizualizuj siebie wychodzącego z samolotu w ramiona
bliskich lub w pięknym ciepłym klimacie lub
szykującego się na udane spotkanie biznesowe.

Jednym z zaskakujących przykładów na poradzenie
sobie z lękiem przed lataniem jest historia amerykańskiego biznesmana, który przeżył słynne awaryjne lądowanie na rzece Hudson w 2009 r.
Po tym wydarzeniu Clay Presley nie wyobrażał sobie,
aby kiedykolwiek odbyć podróż samolotem.
Uznał, że jedynym sposobem na poradzenie sobie
z lękiem będzie… zostanie pilotem. Nie jest to oczywiście rozwiązanie dla wszystkich, ale być może ktoś podąży za jego przykładem.
Być może strach przed lataniem, jak wiele innych
strachów, ma po prostu wielkie oczy.
Jeśli czujemy, że sami nie damy sobie rady, idźmy do specjalisty. To może być nasz pierwszy, piękny
krok w chmurach...
ENGLISH

AERODROMOPHOBIA, THE FEAR OF FLYING
One in ten people in the world suffers from fears and phobias. It
includes, for example, an extreme fear of travelling in an aircraft,
which affects a huge number of people.
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Many people consider flying to be a necessary evil, for
some it can even be torture. Some people are afraid of
flying because they have never travelled by plane. Some
are terrified of a possible plane crash; others can’t
stand being in an enclosed space with no way to escape. It may also be a fear of losing control, or even the
so-called fear of fear. The fear may also result from factors that aren’t directly related to flying, such as stress
at work, marriage problems or a sick child at home.
David Bowie, a rock star, after a turbulent flight from
Cyprus at the beginning of the 70s, always opted for
ships and trains. Famous actress Kate Winslet reportedly doesn’t travel with her husband in the same plane to
ensure that they both won’t die in a plane crash and orphan their children.
According to the World Health Organisation, there are about 1.25 million car accidents globally every
year. Therefore, travelling by car is about 100 times

riskier than flying. Our fear of flying is irrational, because people die in car accidents far more often than
in plane crashes. It’s an unarguable fact.
Can you live with a fear of flying? Unless you’re not
a flight attendant, I suppose so… But there comes a time
when you have to face your own fear, especially when it
makes it harder or impossible to function normally.
What’s interesting, a factor that makes people worry
is the factor meant to ensure their safety: safety procedures. Anti-terrorist procedures at airports make some of
us think about criminals who want to blow the plane
up, while safety videos before take‑off remind us that
crashes really happen. Pre-flight safety briefing before
take‑off is a mandatory and very important point of the
flight. Its aim is to make us feel safe.
Fortunately, the fear of flying is treatable, and there
are many ways to cope with it. Of course, everyone has
their own tactics – some of us listen to music or drink alcohol. Others take sleeping pills or do breathing exercises.
When your personal strategies fail, consider psychotherapy or pharmacological treatment. In most cases, combining both these methods gives the best results.
One of psychotherapy methods in the case of fears is
the so-called desensitisation. It consists in learning to replace a fear reaction with a reaction of a neutral character.
It’s like learning to relax and developing a sense of safety
at the same time. Another method is psychoeducation. It
consists in learning how planes work, as well as how such
heavy metal objects may actually take off and fly.
An individual therapy is always tailored to a given
case of fear. The therapist and the client together create
‘a map’ of the fear of flying. It allows them to understand
the reasons for developing a fear and living with it as well
as to come up with coping strategies aimed at reducing
its unpleasant effects.
As the old saying goes, ‘you have to face your fears.’ Experts agree that the best way to beat the fear of
flying is controlled exposure. It consists in exposing
yourself to the anxiety source. This may take place
in a virtual reality, where you can experience various
stages of flight without actually taking off. The best
but also the most expensive option is to take a short
flight with a therapist accompanying you throughout
the flight. Of course, this is done gradually – nobody
expects a person with the phobia of flying to fly to New
York during the first therapy session. A therapist can
teach you methods and strategies of alleviating your
fear and coping with catastrophic thinking and unpleasant symptoms of fear. Pharmacological treatment
usually provides for mild sedatives.
One of the most surprising examples of comping with
the fear of flying is a story of an American businessman, who
survived the famous crash in the Hudson River in 2009.
After that day, Clay Presley couldn’t imagine travelling by plane again.
But he decided that the only way to beat his fear would
be… to become a pilot himself. This is not a solution for
everyone, but perhaps someone might follow his example.
Perhaps the fear of flying, like many other fears, makes cowards of us all.
If you feel you can’t handle it alone, visit a specialist.
This may be your first beautiful step in the clouds…
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DZIEWCZYNY
NIE PŁACZĄ

jako antychryst-anarchista. Bo kolejnym plusem tego
filmu jest uczciwe sportretowanie bohaterów wywodzących się z różnych mniejszości. Reżyser zrobił to tak, że
nie mamy do czynienia ani z przaśnymi żartami (choć
komediowych wstawek jest tu sporo), ani z banałem. Ci
bohaterowie są po prostu ciekawi. Ciekawe są też relacje
między trzema kobietami – Patricią, jej mamą i babcią.
Smaczkiem dla niektórych może być też Nick Sandow,
naczelnik więzienia z netflixowskiego „Orange Is The
New Black”, znowu pięknie wcielający się w rolę szefa-przygłupa. Na koniec zachwytów dodam, że odtwórczyni głównej roli, Danielle Macdonald jest Australijką,
a pierwowzorem bohaterki był sam... reżyser. Zmiana
płci dokonała się tylko na poziomie scenariusza. Co
z tego wyszło? Film stał się sensacją na festiwalach Sundance i w Cannes. Stuprocentowo zasłużenie.

„PATTI CAKE$”, REŻ. GEREMY
JASPER, DYSTR. SOLOPAN

ENGLISH

BIG GIRLS DON’T CRY
‘PATTI CAKE$’, DIRECTED BY GEREMY JASPER,
DISTRIBUTED BY SOLOPAN

TEKST Sylwia Gutowska

ZDJĘCIA Solopan
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le to było filmowych historii opowiadających drogę
na szczyt (listy przebojów), przez trudy do gwiazd,
gdzie celem jest oczywiście zostanie celebrity, czyli sława, podziw i pieniądze? Amerykanie są dobrzy
w te klocki i tego rodzaju obrazów, czy to biografii
ikon popu, czy fikcyjnych historii, jest na pęczki. Na
samej półce z rapem – choćby „8. mila” z Eminemem.
Ale weźmy tego samego bohatera, amerykańskiego
self-made mana, wstawmy go w pulchne ciało białej
dziewczyny żyjącej w jednym z najbardziej męskich
z męskich światów, a ta sama historia nabierze zupełnie innego znaczenia. Ale nie samo to przeniesienie sprawia, że ten film to dynamit.
Patti Cake$, dwudziestokilkulatka o swojsko brzmiącym nazwisku Dombrowski, w swoich marzeniach występująca jako Killa P, a na osiedlu przezywana Dumbo,
to cholernie twarda księżniczka. Na co dzień opiekuje
się chorą babcią i haruje dniami i nocami, żeby wspomóc finansowo pogrążoną w długach, wiecznie na
rauszu matkę – niedoszłą gwiazdę glam rocka. W swoich snach Patricia jest białą Missy Elliot, namaszczoną przez hiphopowego guru, rapera O-Z. Konfrontacja
z rzeczywistością nie będzie dla niej łatwa. Na każdym
kroku bohaterka ma pod górkę. Podobnie jak jej „skrzydłowi” – posiadający indyjskie korzenie przyjaciel Jheri
i tajemniczy ciemnoskóry Basterd, przedstawiający się
Więcej na anywhere.pl

We’ve seen a whole slew of film stories depicting the way
to the top (of the charts), through hardships to the stars,
where the goal is to become a celebrity, which means
fame, admiration and money. Americans excel at it, and
there are plenty of such pictures, be it biographies of pop
icons or fictional stories. Take rap music, for example,
and ‘8 Mile’ with Eminem. But let’s take a hero only, an
American self‑made man, and put him in a chubby body
of a white girl living in the most man’s of all the man’s
worlds, and the story takes on a new meaning. Still, the
film is smashing not only because of that.
Patti Cake$, a girl in her twenties with a family name
Dombrowski, performing in her dreams as Killa P and
dubbed ‘Dumbo’ in the neighbourhood, is a damned
tough princess. She takes care of her ill grandmother
and works hard all days and nights to support her tipsy
mother – a would‑be glam rock star – who’s always in
the red. In her dreams, Patricia is a white Missy Elliot,
anointed by a hip hop guru, rap singer O-Z. The reality‑check won’t be easy for her. She comes across hardships at every step of the way. Just like her ‘wingmen’
– Jheri, her friend of Indian origin, and mysterious,
dark‑skinned Basterd, calling himself an antichrist
and anarchist. The film also deserves top marks for
a fair depiction of minority characters. The director
succeeded in avoiding both coarse jokes (although
there are many funny parts) as well as clichés. These
characters are simply intriguing. The relations among
the three women – Patricia, her mum and grandma
– are also worth attention. For some, Nick Sandow’s
appearance is an extra bonus – a prison administrative official from Netflix’s series ‘Orange Is The New
Black’ brilliantly rendered the part of a dumb‑ass boss
again. After all this oohing and aahing, I’ll add that the
lead actress, Danielle Macdonald, is Australian, and
the heroine’s story has been inspired by the director’s
personal experience. The sex was changed at the level
of writing the script. What has become of it? The film
was a huge hit at Sundance and Cannes festivals. And
it fully deserved it.
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NO
WI
NA
– MAMO, PRZYJADĘ SAMA. ALEKS MUSI ZOSTAĆ W PRACY – PRZEZ TELEFON KŁAMIE SIĘ DUŻO
ŁATWIEJ. ALE ONA KOŃCZY Z KŁAMSTWAMI. OSTATNI RAZ MÓWI MATCE NIEPRAWDĘ.
ILUSTRACJA Katarzyna Gnacińska

NOWINA

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

R

obi to od trzech lat, mdli ją od kreowania alternatywnej rzeczywistości. Teraz i matka, i cała
rodzina przestaną żyć w Star Treku i wrócą na
planetę Ziemia.
– Co to za praca, która odrywa od rodziny w święta? –
mama jak zwykle mierzy wszystko swoją miarą.
– Dobrze wiesz, że Aleks jest kardiochirurgiem, ma
dyżur w szpitalu. W święta ludzie też chorują. – Pomyślała,
że sama sprezentuje ojcu pod choinkę zawał. Przydałby
się więc lekarz, kiedy w ruch pójdą tabletki na nadciśnienie, ktoś powinien kontrolować ich dawkowanie.
Do niewielkiej walizki pakuje tylko parę rzeczy, wie,
że nie zostanie w domu na długo. Okulary, gdzie położyła okulary? Musi ich dobrze widzieć. Rozczarowanie na
twarzy matki, niedowierzanie stryja, oburzenie ciotki.
Tylko cierpienia ojca nie chciałaby widzieć w ostrości.
W drodze, zamiast świątecznych popowych hitów
w radiu, które 24 grudnia zajmują większość antenowego
czasu, ona słucha nowej płyty Korteza. „Od teraz nic tu
po mnie, jeśli nie ma cię też...” Kiedy to słyszy, do głowy
przychodzi jej tylko jedno imię. Aleks. Miała wcześniej
kilku facetów, przy których czuła się jak w kostiumie,
odgrywała rolę. A ona i Aleks to miłość, jest tego pewna.
„Dobrze, że cię mam”, śpiewa Kortez, a ona razem z nim.
Druga płyta jest jeszcze lepsza niż poprzednia.
– Córuś! Schudłaś, tak marnie wyglądasz! I znowu
w dżinsach! – standardowe przywitanie matki. Nie
spodziewała się innego. Tylko w jej uszach brzmiało nieuprzejmie, dla matki oznaczało wyraz troski i miłości.
A do dżinsów przyczepia się od wielu lat. Do przedszkola
ubierała ją w przaśne kolorowe sukieneczki, podczas

zabawy w chowanego falbanki wystawały z kryjówki,
dlatego zawsze przegrywała. Tak więc jako kilkuletnia
dziewczynka postanowiła wypowiedzieć wojnę sukienkom, które uniemożliwiały jej awans w przedszkolnej
hierarchii. A w dorosłym życiu po prostu zorientowała
się, że ma krzywe nogi.
– No, córeczko, zdrowia, spełnienia marzeń i żeby
wam się z tym Aleksem wszystko dobrze ułożyło – ojciec
niezbyt wylewny i prostolinijny, podaje jej opłatek, próbując ukryć emocje.
– Ślubu, bo wiesz, że ja już młoda nie jestem. A chcę
potańczyć na twoim weselu!
– Jeszcze nas wszystkich przeżyjesz, babciu – odpowiada i ściska wątłe ciałko babci Celinki.
– Dzieci, bo ja bym tak chciała jeszcze z wózeczkiem
pochodzić, sąsiadkom się pochwalić, że mam ładniejsze
wnuki, bo te ich córki to same takie brzydkie potwory
porodziły – mama jak zwykle dosadna.
– Siostra, bogatego męża i szybkiej fury! – brat nawet
łamiąc się opłatkiem myśli o pieniądzach.
– Cholerny karierowicz – odpowiada pod nosem, ale
za chwilę sama siebie za to karci, przecież są święta.
Nikt tu nie myśli o życzeniach pokoju na świecie, bo
pokój na świecie to już dalej niż płot, który ojciec postawił 30 lat temu, odgradzając się od rzeczywistości i pluralizmu poglądów. Nikt nie życzy radosnych świąt, przyjaźni, miłości, wsparcia. Czego nie można dotknąć, nie
istnieje. Więc po co sobie tego życzyć?
Wigilijne postne pierogi stają w gardle, gdy temat polityki rządu i opozycji zmienia się w temat ślubny.
– No, bo córeczko, w dzisiejszych czasach salę trzeba
rezerwować dwa lata wcześniej. A te najlepsze to nawet
trzy! Może byście pomyśleli z Aleksem o zaręczynach?
– Wiemy, że jesteście zapracowani, ale żeby do rodziców nie wpaść? Przecież trzeba się spotkać, z teściem
piwa napić, sprawdzić trzeba tego Aleksa, czy on nasz!
– Ha ha ha, żart ojca rozbawił wszystkich, a skurcze
brzucha wprawiły w ruch wypity przed chwilą barszcz.
Trzeba będzie łyknąć coś na trawienie.
– A ja nawet nie wiem, jak wygląda mój przyszły syn.
Jednego przystojnego już mam. – Mama puszcza oko do
brata, nakładając mu kolejny kawałek ryby w galarecie.
Tuczy go tak przez całe życie.
– Nie zrobię tego podczas wigilii… – myśli i wdycha
woń igieł ze świeżego drzewka. Zauważa mieniącą się
bombkę, którą kilkanaście lat temu zrobiła z kolorowych szkiełek cierpliwie zbieranych przez cały rok.
Tata pomagał jej przyklejać odłamki do styropianowej
kuli. Spojrzała na ojca i zrozumiała, że zasługuje na to,
by poznać prawdę.

W DRODZ E , ZA M I A ST ŚW I ĄTECZ N YCH
POPOW YCH H IT ÓW W R A DI U, KT ÓR E 24
GRU DN I A ZA J M UJĄ W I ĘK SZO ŚĆ A N TE NOW EG O
CZA SU, ONA S ŁUCH A NOW E J PŁY T Y KORTEZA.
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A S Ł OWO CI A ŁE M SI Ę
STA Ł O I M I E SZ K A Ł O
M I ĘDZ Y NA M I.
GDY RODZ I SI Ę PR AW DA ,
ZA PA DA CISZA.
– Kiedy weźmiecie urlop i przyjedziecie do nas razem? Tak bym chciała go poznać! – kontynuuje matka.
– Ją, mamo. Aleks jest kobietą. Kochamy się.
A słowo ciałem się stało i mieszkało między nami.
Gdy rodzi się prawda, zapada cisza.
To była wyjątkowo cicha noc.
ENGLISH

NEWS
‘Mum, I’m coming alone. Aleks can’t get off work,’ it’s much
easier to lie over the phone. But it’s over and done with. She’s
lying to her mother for the last time.

She’s been doing it for three years and she’s fed up with
creating an alternative reality. It’s high time her mother
and the whole family stopped living in Star Trek and returned to planet Earth.
‘What kind of job is that anyway if it takes you away
from your family on Christmas?’ mum applies her own
standards to it all, as always.
‘You know very well that Aleks is a cardiac surgeon
and has to be on call. People get sick on Christmas, too.’
It occurs to her that she’ll give her father a heart attack
on Christmas. A doctor would be of use to supervise the
dosage of hypertension medication.
She packs only a few things as she knows she won’t
stay long. Glasses, where did she put her glasses? She
has to see them well. Disappointment in her mother’s
face, disbelief of her uncle and indignation of her aunt.
The only thing she doesn’t want to see clearly is her father’s suffering.
On her way home, instead of Christmas pop hits ever-present on the radio on 24 December, she's listening
to new Kortez’s album. ‘Od teraz nic tu po mnie, jeśli nie
ma cię też…’ [There’s nothing for me here without you
here with me…] When she hears that, she can think of
one name only. Aleks. She’s been with a few guys, with
whom she felt as if she’d been playing a role, dressed up
in a costume. She and Aleks, it’s love, it’s a sure thing.
‘Dobrze, że cię mam,’ [It’s good to have you] Kortez
sings, and she sings along. The second album is even better than the first one.
‘Look at you! You’ve lost weight, you look so thin!
And you’re wearing jeans again!’ she receives a standard
greeting from her mother. She didn’t expect anything
else. What seemed rude to her was only an expression
of concern and love. And her mother has been nagging
her about jeans for years. When she was a little girl, her
Więcej na anywhere.pl

mother made her wear lurid, colourful dresses. And she
would always lose in hide and seek because of the frilling sticking out of her hiding place. So as a child, she declared war on dresses that prevented her from moving
up the kindergarten hierarchy. And when she grew up,
she realised that she had bow legs.
‘My dear child, I wish you health, may all your
dreams come true. And I wish you and Aleks a bright
future together,’ her father is a straightforward and reserved person; he hands her the holy wafer, trying to
hide his feelings.
‘And I wish you marriage. You know I’m not young
anymore. And I want to dance on your wedding!’
‘You’ll outlive us all, grandma,’ she says, hugging her
fragile grandma Celinka.
‘I wish you children. Oh, how I’d love to walk with
a baby stroller and show all the neighbours that my grandchildren are prettier than theirs. Their daughters have
such ugly kids,’ her mum is being blunt, same as always.
‘Sis, I wish you a rich husband and a fast car!’ her
brother thinks about money even while sharing the
holy wafer.
‘A bloody careerist,’ she says under her breath, but
chides herself after a while; it’s Christmas.
Nobody cares about peace on Earth, because peace
on Earth is somewhere far behind the fence her father
put up 30 years ago to shut them off the reality and
the pluralism of opinions. Nobody’s wishing merry
Christmas, friendship, love, support. If you can’t touch
something, it doesn’t exist. So what’s the point of wishing it anyway?
She can’t swallow Christmas dumplings when the
topic is changed from the government and the opposition to weddings and marriage.
‘Remember that you need to book a wedding location
two years in advance. And if you want the best one, it’s
even three years! Perhaps you and Aleks may consider
getting engaged?’
‘We know that you have a lot of work, but you should
find some time to visit your parents. We should meet,
drink beer, check out this Aleks to see if he’s a good
guy!’ Ha-ha, everyone laughs at her father’s joke, while
her stomach spasms set the borscht she’s just drunk in
motion. She’ll have to take some digestive pills.
‘I don't even know what my future son looks like.
I already have one handsome son.’ Her mum winks at
her brother, placing another piece of fish in aspic on his
plate. She’s been stuffing him all his life.
‘I won’t do that on Christmas Eve…’ she thinks and
smells the fresh Christmas tree. She notices a glistening
ball that she made several years ago of colourful glass
splinters she’d been collecting throughout a year. Her father helped her glue the splinters onto a Styrofoam ball.
She looks at her father and decides that he deserves to
know the truth.
‘When will you take some time off work and visit
us together? I’d love to meet him!’ Her mother keeps
on talking.
‘Her, mum. Aleks is a woman. We’re in love.’
And the Word was made flesh, and dwelt among us.
When the truth is born, silence descends.
It was an exceptionally silent night.
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SZEŚĆ NAJLEPSZYCH
PŁYT MIJAJĄCEGO ROKU
I JEDEN ŁOBUZ NA
ŁYSEJ POLANIE
ANI SIĘ CZŁOWIEK NIE OBEJRZAŁ JAK NASTAŁ LISTOPAD. BIEGANIE CORAZ
TRUDNIEJSZE, BO NIEŁATWO WYJŚĆ Z DOMU W DESZCZU Z PERSPEKTYWĄ
CHLAPANIA SIĘ PO KAŁUŻACH. NA CAŁE SZCZĘŚCIE MUZYKA POMAGA. A TO
BYŁ NAPRAWDĘ DOBRY ROK DLA MUZYKI. TYLE, ŻE KIEDY BIEGNIESZ, TO NIE
ZAWSZE SŁYSZYSZ WSZYSTKIE NIUANSE, BO TU JAKIEŚ DZWONY, TAM SYRENY,
KLAKSONY, HAŁAS MIASTA, ZAWSZE SIĘ COŚ PRZEDRZE PRZEZ SŁUCHAWKI.
TEST I ZDJĘCIA Grzegorz Kapla

GRZEGORZ
KAPLA
Żyje z pisania. A żyć z tego, co się lubi, to dar.

Bardziej od pisania lubi tylko spotykać
ludzi. No i lubi być w drodze, kupować
płyty w sklepie z płytami a nie w sieci,
pomidorową i kabriolety.

- Bo

dobrej muzyki trzeba posłuchać na najlepszym sprzęcie – powiedział Mariusz.
Gadaliśmy w Kraken Rum Bar o muzyce i o sporcie.
- Dobry sprzęt pozwoli ci naprawdę wyłapać wszystko, co artyści, których lubisz, chcieli opowiedzieć.
- No tak, ale jaki sprzęt? Te słuchawki
od mp4?
- Nie, ale gdybyś użył na przykład B&O Play,
to usłyszysz wszystko. Moim zdaniem to najwyższa półka.
- No ale jak się do niego dobrać?
Od lat, odkąd wyemigrowałem ze Świnoujścia, nie miałem miejsca na sprzęt z najwyższej półki. Gdybym ustawił taki w domu,
w którym teraz mieszkam, miałbym na karku Konserwatora Zabytków i pewnie jakiegoś

inspektora ochrony światowego dziedzictwa
ludzkości UNESCO. Lubię słuchawki, ale nawet najlepsze nie dają tego efektu, co prawdziwe nagłośnienie. I rozmarzyłem się, że
wkładam do odtwarzacza „Human Comedy”,
albo najnowszy Echobelly...
- Wiesz co, Ford zaczyna montować sprzęt
B&O w najnowszych modelach. Powinieneś
spróbować, jak to smakuje w aucie.
Trzeba korzystać z rad mądrych ludzi.
Odkurzyłem swoje kontakty z czasów, gdy
testowałem samochody i odstawiłem Steffi
do bezpiecznej przystani. Łypała na mnie
spod oka. Nie jest dobrze porzucać zazdrosny kabriolet dla jakiejś nieznajomej flary, ale
powiedziałem jej, żeby nie kręciła nosem, bo
jak aktor jest do grania, dziennikarz jest od
pisania. Wsiada, jedzie i pisze.
Ale w głębi serca pomyślałem, że ten Ford,
nowiutka Fiesta, dwa tysiące przebiegu, jest
taki trochę babski. Przez ten kolor jakiego
nie umiem nawet nazwać, ale dziewczyny
twierdzą, że ma to jakiś związek z perłową
ekstazą. Ufff.
Nie da się powiedzieć za wiele o nowym
samochodzie, jeśli pokręcicie się razem dookoła centrum i zaparkujecie w jakiejś galerii
handlowej. Zresztą parkowanie jest mocną
stroną Fiesty. Doskonałe kamery, wrażliwe
czujniki, duży promień skrętu, z każdej kabały, przodem, czy tyłem, wyjeżdża bez problemu. Tyle że samochód jest przecież od
tego, żeby przynosić radość, a nie od tego,
żeby stać na parkingach. Jeśli mieliśmy się
poznać, to trzeba pojechać w podróż. Prognozy były doskonałe. Mróz i słońce. Świetna pogoda na Tatry.
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DZ IŚ, ZA SPR AWĄ M A R K I
OR I E N T, AU T OM AT YCZ N E
M ECH A N I Z M Y PR Z EŻ Y WA JĄ
DRUGĄ M Ł ODO ŚĆ.

J E Ś L I W Y Ł ĄC Z YĆ T RY B „ EKO”,
P O T R A F I BEZ K Ł OP O T ÓW W Y PR Z EDZ IĆ
C I ĘŻ A RÓW K I NA WĄ S K IC H
S ER PE N T Y NAC H P OD ŁYSĄ P OL A NĄ .
Okazało się, że ten niewielki samochód
potrafi nieźle zaszaleć i jeśli tylko wyłączyć
mu ten okropny, supertrendy, mainstreamowy tryb „eko”, wyrywa spod świateł
lepiej niż niejedna wielka kolubryna. To
znaczy, że stosunek mocy do masy Fiesta
dobrany ma idealnie.
Jest wtedy prawdziwym łobuziakiem.
Trzeba jednak powiedzieć, że przy agresywnej jeździe, paliwa ubywa w tempie 7 litrów na sto. Co przy małej pojemności jest
dosyć znaczącym rezultatem. Ale to już nie
ta Fiesta co dawniej. Wnętrze jest przestronne, podłokietniki idealnie pod ręką, tak jak
w samochodach klasy premium, sterowanie
intuicyjne i termin ten odnosi się nie tylko do włączników świateł czy klimatyzacji
(zresztą o światłach nie trzeba wcale pamiętać, bo samochód sam myśli o wszystkim),
ale także do zarządzania multimediami czy
panelem nawigacyjnym.
Z łatwością rozpędza się do 170 km/h,
a dalej nie, bo przecież co weekend jest jakaś policyjna akcja polowań na jadących
i na powracających.
Fiesta ma też tę wyjątkową zaletę, że
kiedy nagle samochód jadący przed tobą
w mieście wykona awaryjne hamowanie,

to Fiesta natychmiast zatrzymuje się sama
włączając na tablicy rozdzielczej czerwony
komunikat o uruchomieniu systemu zapobiegania wypadkom.
Uff!
Byłem kiedyś na torze w Lomell i nie potrafiłem uruchomić tego systemu w warunkach loboratoryjnych, a tu proszę, w Alejach w centrum Krakowa. Ty stara krowo
w swoim wielkim SUV-ie, jeśli nie potrafisz,
cholera, jeździć, to w domu siedź! A to pan
znany aktor, to ja bardzo przepraszam. No
co trąbicie, barany, co trąbicie, autograf
biorę, cholera jasna, utrapienie z tymi ludźmi. Tak, niech pan napisze, że na pamiątkę
dnia, kiedy spojlery naszych aut o mały włos
nie doznały trwałych odkształceń.
Jeśli wyłączyć tryb „eko”, potrafi bez kłopotów wyprzedzić ciężarówki na wąskich
serpentynach pod Łysą Polaną.
Przeszklony dach, pozwala wpuścić do
kabiny tyle samo słońca, co wpuściłby kabriolet, ale zatrzymuje deszcz, wiatr i wszystkie niepotrzebne dźwięki. A to jest kluczowe
zagadnienie w charakterystyce nowej Fiesty.
Bo przede wszystkim jest to samochód do
słuchania muzyki. Mariaż Forda i B&O PLAY,
producenta sprzętu nagłośnieniowego, który

S Z E Ś Ć N A J L E P S Z Y C H P ŁY T M I JA JĄ C E G O R O K U I J E D E N Ł O B U Z . . .

w ciągu ostatnich sezonów z powodzeniem zawojował rynek, daje potężny efekt. Basy chodzą do samego spodu,
czujesz je w lędźwiach, a jak dasz mu popalić, to nawet
w płucach. Uderzenie w żołądek jest takie, jak przy skoku
na bungie. Wysokie tony potrafią skruszyć nawet implanty zębowe, balans jest idealny, wytłumienie pojazdu na
wysokim poziomie, choć to przecież nie jest tuningowany, ale fabryczny model! Przy 170 jest wciąż dobrze, mój
kabriolet przy takiej prędkości łopoce jak modlitewna
chorągiewka nad mroźnym Tybetem.
Cały sekret w tym, jaką muzykę dobrać na długą podróż. Wybrałem moje ulubione albumy. Najlepsze płyty
2017 roku. Wciąż nie wiem, w jakiej kolejności ustawić je
na podium: depresyjną, gęstą i piękną płytę The National, energetyczny LCD Sound System, antyklerykalny
Father John Misty, refleksyjny Roger Waters, zadziwiający, epicki Eloy, czy doskonały Echobelly? Nie umiem się
zdecydować. Muszę trochę pojeździć z ta muzyką.
The National śpiewa „urodziłem się po to, żeby być
z tobą”. Kiedy wróciłem do Warszawy, sądziłem, że mogłoby się nam udać. Zakręcony, milczący słuchałem jak

mówisz „pewnego dnia, będę miała wszystko, czego pragnę”. A Nowy Jork znów się postarzał. Zmienia skórę jak
dziesięć lat temu. Gdybyś włożyła w to serce, zatrzymałabyś mnie w jednej chwili, a teraz umieram z samotności”… I jak nie polubić auta, które rozumie cię do samego
spodu? Za szybą olbrzymie słońce. Dopiero co wzeszło
po słowackiej stronie Tatr. Kiedyś miałem w Osturni
zbudować dom. Przerzucam płytę. „Are You feeling depressed?” pyta Father John Misty.
ENGLISH

SIX BEST ALBUMS OF THIS PAST YEAR PLUS ONE
SCAMP ON ŁYSA POLANA
Before we knew it, November settled in for good. It’s getting
harder and harder to jog, since it’s a dread to go out in the
rain and wade through muddy puddles. Fortunately, music
helps. And this was a really good year for music. But when
you’re running, you don’t always hear all nuances because
of bells ringing, sirens, horns, and the sounds of the city; the
headphones won’t cancel all noise around.

Więcej na anywhere.pl
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‘If you want to listen to good music, you
should use the best equipment,’ Mariusz said.
We were sitting in Kraken Rum Bar and
talking about music and sport.
‘Good equipment will allow you to spot everything the artists wanted to convey.’
‘Fine, but what kind of equipment? These
mp4 headphones?’
‘No, but if you used, for example, B&O Play,
you would hear everything. In my view, it’s
the top of the line.’
‘But how to get it?’
For years, since I left Świnoujście, I haven’t had room for the top-of-the-line equipment. If I put it in my current house, I would
be pestered by the art restorer and another
inspector of UNESCO world heritage protection. I like headphones, but even the best
ones can’t hold a candle to the real sound
system. And I began to dream of playing ‘Human Comedy’ or the latest Echobelly…
‘You know what, Ford has started to fit
its latest models with B&O equipment. You
should try it out in a car.’
I took the advice. I dug up my contacts
from the time when I tested cars and left
Steffi in a safe haven. She glared at me. It’s
not a good idea to abandon a jealous convertible for an unknown flare, but I told her
not to get cross with me, because like actors
play, so it is with journalists, we write. Step
in, drive, and write.
But I thought to myself that this Ford, this
brand new Fiesta, with a two thousand mileage, is a bit girly. It’s because of its colour,
which I can’t even name, but girls claim it’s
something like a pearl ecstasy. Phew.

You can’t tell a lot about a new car when
you use it to drive around the city centre
and park in a department store. By the way,
parking is one of Fiesta’s strengths. Brilliant
cameras, sensitive sensors, a large steering
angle, this vehicle gets off every predicament
unharmed, going forward or backward. But
the purpose of car is to make you happy rather than be parked all the time. If we’re to get
to know each other, we should go on a trip.
Weather forecasts were very good. Cold and
sunny. A perfect weather for the Tatras.
It turned out that this little car can go wild
and if you turn off this terrible, super trendy,
mainstream ‘eco’ mode, it surges ahead faster than many giants. It means that the ratio of
power to weight is perfect in Fiesta.
It’s a true scamp then.
But I admit that with aggressive driving,
fuel is consumed in the amount of 7 l/100 km,
which is a considerable figure given the small
fuel tank capacity. But it’s not the old Fiesta
anymore. The interior is spacious, armrests
are perfectly set, just like in premium vehicles;
the car features intuitive steering, and this
doesn’t only concern headlights or air-con
(by the way, you don’t have to think about the
lights, because the vehicle does it all), but also
multi-media control and the navigation panel.
It easily reaches the speed of up to 170
km/h, but no more, as the cops hunt for
speeding drivers every weekend.
Another advantage of Fiesta is its emergency brake assist – when a car ahead of you
suddenly brakes, Fiesta will instantly stop,
and a red control light informing of activating
the assist system will be displayed.

Phew!
Once, I couldn’t activate this system in
laboratory conditions on a track in Lomell,
and I managed to do it here, on Aleje, in
the centre of Cracow. Hey you, old cow in
a huge SUV, if you can’t drive, stay the fuck
home! Oh, you’re a famous actor, please accept my apologies. What are you honking
at, morons? Go to hell! I’m getting an autograph here. People are such a menace. Yes,
please write that it’s a memento of the day
when spoilers of our cars almost got permanently deformed.
When you turn the ‘eco’ mode off, Fiesta
easily overtakes lorries on narrow, twisted
roads near Łysa Polana.
Sunlight pours into the cabin through
the glass sunroof; it’s just like in a convertible, but the roof protects you from the rain,
the wind and all unwanted noise. And that’s
the key feature of the new Fiesta. Because
this car is primarily designed for listening to
music. The marriage of Ford and B&O PLAY,
a sound equipment manufacturer, which
conquered the marked within the last few
seasons, has produced a smashing effect.
Basses come from the bottom of the vehicle; you feel it in your loins, and if you turn
it up, it goes to your lungs. It hits your stomach like a bungee jump. High sounds may
even crush dental implants, the balance is
perfect, noise cancelling works perfectly
fine even though it’s a factory-made vehicle,
not a tuned one. It’s still fine at 170; at such
speed, my convertible sways to and fro like
a flag over freezing Tibet.
The secret lies in choosing good music
for a long journey. I picked my favourite albums. The best albums of 2017. I’m still not
sure about the podium: a depressive, dense
and beautiful album of The National, an
energetic LCD Sound System, anticlerical
Father John Misty, a musing Roger Waters,
a surprising, epic Eloy or a perfect Echobelly? I can’t decide. I must drive with this
music for a bit.
The National sings ‘I was born to beg for
you. Later than year in the back of the Warsaw, I thought you and I might be okay. Spinning and quiet, you leaned in against me,
said, “I'm gonna have it all someday.” New
York is older and changing its skin again. It
dies every ten years
and then it begins again. If your heart
was in it, I’d stay a minute… I'm dying to be
taken apart.’ How not to love a car which understands your innermost thoughts? I can
see the huge sun behind the window. It has
just risen on the Slovakian side of the Tatras. I wanted to build a house in Osturnia
once. I change the album. ‘Are you feeling
depressed?’ asks Father John Misty.
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ŻARTOWAĆ
TRZEBA UMIEĆ
„JEŚLI CHCESZ KIEDYŚ ZOSTAĆ RODZICEM, WEŹ PRZYKŁAD Z KRÓLIKÓW.
WIEM, CO MÓWIĘ - OJCIEC MIAŁ NAS 63”.

Pojawia się jeszcze jedno pytanie. Co z osobami
niepłodnymi, mającymi problem z zajściem w ciążę?
Strach pomyśleć, kogo ministerstwo postawiłoby za
dobry przykład do naśladowania. Chyba, że to zawoalowana forma pokazania im środkowego palca. Jeśli
taki miał być podprogowy przekaz, to też chybiony.
Środkowy palec już dawno im pokazano, odcinając
osoby walczące z niepłodnością od rządowego programu finansowania in vitro.

KATARZYNA
ZDANOWICZ

ENGLISH

W

taki sposób Ministerstwo Zdrowia zachęca
Polaków do prokreacji. Kampania nie jest tania. Wydano na nią ponad 3 miliony złotych.
Nie muszę dodawać, że wielu specjalistów miażdży ją, bo
to trywializowanie sprawy i obrażanie Polaków, szczególnie rodzin wielodzietnych. Twórcy filmiku bronią się
i podkreślają, że o ważnych sprawach nie trzeba mówić
poważnie. Pewnie, że nie, ale jeśli nie umiesz żartować,
to po prostu tego nie rób!
Spot na pewno do śmiesznych nie należy. Patrząc
na białego królika w czerwonych okularach przeciwsłonecznych, namawiającego nas do tego, by porzucić
„niepotrzebne stresy” i zająć się prokreacją, trudno
uciec od skojarzeń, że króliki akurat „w tych sprawach”
są bezmyślne. Kierują się instynktem, a nie zdrowym
rozsądkiem i odpowiedzialnością, której wymaga
się od nas. Czy nie obraża Was, że za publiczne pieniądze Polki porównuje się do samic rozpłodowych,
a Polaków do samców reproduktorów? A co ze słowami
papieża Franciszka, który mówił, że katolik to nie królik, nie musi mieć dużo dzieci. Być może przywołał to
porównanie, bo miał doświadczenie z wyśmiewaniem
rodzin wielodzietnych.
Więcej na anywhere.pl

ONE MUST KNOW HOW TO JOKE
‘If you want to become a parent, follow the example of
rabbits. I know what I’m saying – there were 63 of us.’

That’s how the Ministry of Health encourages Poles
to procreate. The campaign isn’t cheap. It cost over
PLN 3 million. Not to mention that it comes under
heavy criticism of a number of experts, who claim
that it’s trivial and offensive, especially for large families. The authors of the spot defend themselves and
say that serious matters may be presented lightly,
too. Sure, but if you can’t joke, don’t do it!
The spot is far from funny. When you look at the
white rabbit in red sunglasses, encouraging us to get
rid of ‘silly stress’ and get down to procreation, you
can’t help but think that in these matters, rabbits are
totally harebrained. They follow their instincts, not
common sense or responsibility, which is required
of us. Don’t you feel offended that for public money
Polish people are compared to breeding males and females? What about Pope Francis’ words that Catholics
do not have to breed ‘like rabbits’ and have many children. Perhaps he made this comparison, because he
knew how large families are scorned and derided.
The question arises, what about infertile people
having trouble getting pregnant? I shudder to think
what figure the Ministry might use as an example.
Well, perhaps it’s a veiled attempt to flip them off. If
that was a subliminal message, it was off-the-mark,
too. They were flipped off a long time ago when the
government cut off funding for in vitro programmes
for people struggling with infertility.

ZDJĘCIE: MONIKA SZAŁEK

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

PRZEPIS

NA PÓ ŁNOC
NA POCZĄTKU BYŁY OSTRE NEGOCJACJE, PRZYSZŁY INWESTOR
DZWONIŁ WIELE RAZY, ALE CIĘŻKO BYŁO NAM SIĘ POROZUMIEĆ
CO DO CZASU ZAJĘCIA SIĘ PROJEKTEM. W KOŃCU OBOJE
POSZLIŚMY NA NIEWIELKIE USTĘPSTWA I UDAŁO SIĘ SPOTKAĆ.
ZŁE MIŁEGO POCZĄTKI - PÓŹNIEJ BYŁO JUŻ TYLKO CORAZ LEPIEJ.
TEKST I ZDJĘCIA Lucyna Kołodziejska
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LUCYNA
KOŁODZIEJSKA
Eleganckie kontrasty to element, który
pojawia się w jej życiu nieustannie. Zawodowo
architekt wnętrz i historyk sztuki, od 13 lat
prowadzi autorską pracownię architektury
wnętrz „Fabryka wnętrz”. We wnętrzach,
które projektuje, takie kontrasty pojawiają
się niejednokrotnie. Prywatnie od podobnych
kontrastów nie stroni.

K

oncepcja tego domu powstała prawdopodobnie jakieś 6 lat temu. To długi odcinek czasu jak na architekturę
wnętrz, ale projekt tego wnętrza wciąż wygląda świeżo i nowocześnie. Nie brak mu
lekkości i wydaje się, że z biegiem lat nabiera wręcz smaku.
Byli to jedni z tych inwestorów, dla których wybór koncepcji wnętrza był prosty. Od
razu zakochali się w jednej z dwóch, które dla
nich przygotowałam. Nie chcieli nawet wnosić
jakiekolwiek poprawki. Padło hasło: „super,
proszę przygotować rysunki wykonawcze”.
I tak zaczęliśmy kolejny etap współpracy.
W koncepcji domu chciałam połączyć
chłodny skandynawski minimalizm z ciepłem kamienicy. Po wykończeniu całego budynku nagle w prasie branżowej zaczęły pojawiać się właśnie takie motywy - fotografie
oryginalnych skandynawskich wnętrz ze starą białą stolarką drzwiową, wysokimi białymi
listwami i do tego nowoczesnymi meblami.
Utwierdziłam się wówczas w przekonaniu, że
to był dobry trop. Połączeniem z nordyckimi
klimatami jest zastosowane we wnętrzu ponadczasowe wzornictwo, meble, lampy i stoły.
Część elementów wyposażenia jest ze skandynawskich sklepów, jednakże ładnie współgrają też w nim inne klasyki wzornictwa, takie jak
krzesła i bujak szwajcarskiej Vitry według projektu małżeństwa Eames z 1950 roku.

W łazience na parterze pozwoliłam sobie
na drobną ekstrawagancję. Było to pomieszczenie tak niewielkie, że tylko szokujący zabieg mógł je „uratować”. Tym pomysłem był
wydruk mężczyzny nurkującego w basenie.
Zupełnie odciąga uwagę od gabarytów pomieszczenia, a umieszczone naprzeciwko

W KONCEPC J I DOM U CHCI A Ł A M
PO Ł ĄCZ YĆ CH Ł ODN Y
SK A N DY NAWSK I M I N I M A L I Z M
Z CI EPŁ E M K A M I E N IC Y.

lustro ładnie odbija zdjęcie, dając wrażenie
głębi pomieszczenia.
Przestronna łazienka na piętrze to już
całkowicie inna historia. Dla przełamania
szarości „kamiennej” płytki wprowadziłam
na podłodze zdobny dywanik z wzorzystej
mozaiki - pomysł ten bardzo spodobał się
moim inwestorom.
Duży stół w jadalni, wiszące nad nim lampy i położona obok obszerna kuchnia pokazują, gdzie bije serce domu. Jest to przestrzeń
wspólna wszystkich domowników, których
wraz z upływem lat przybyło, dlatego też przeprojektowywaliśmy wspólnie jakiś czas temu
jedno z pomieszczeń. A przy stole w jadalni
lubi przysiadywać nawet kot.

PRZEPIS NA PÓŁNOC

PO Ł ĄCZ E N I E M Z NOR DYCK I M I
K LI M ATA M I J E ST ZA ST O S OWA N E
W E W N ĘTR Z U PONA DCZA S OW E
WZOR N IC T WO, M EBLE , L A M PY I ST O ŁY.
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DUŻ Y ST Ó Ł W JA DA L N I,
W ISZĄCE NA D N I M L A M PY
I PO Ł OŻONA OBOK
OB SZ ER NA KUCH N I A
POK A Z UJĄ, GDZ I E
BI J E SERCE DOM U.
ENGLISH

RECIPE FOR THE NORTH
It began with tough negotiations; the future investor called
me many times, but we could not reach an agreement about
when the project should commence. Eventually, we worked out
a compromise and we met at last. All beginnings are difficult –
things could only get better.

The idea for the house emerged about six years ago. It’s
quite a long time in interior design, but the design itself
has still remained fresh and modern. Its character is one
of brightness and lightness, and it seems that it’s becoming even more and more stylish with time.
The investors were one of those who don’t hesitate
when it comes to selecting the interior concept. They instantly fell for one of the two designs I’d prepared for them.
Więcej na anywhere.pl

They didn’t even want to make any corrections. They were
like, ‘it’s great, please prepare manufacturing drawings.’
And so we began the next stage of cooperation.
I wanted the decor to combine cold Scandinavian minimalism and the cosiness of the house. When the entire
building was finished, the industry press suddenly began
to promote such themes and publish photographs of original Scandinavian interiors with old, white door woodwork, high, white skirting boards, and modern furniture.
It convinced me that I was on the right track. Universal patterns, furniture, lamps, and tables used refer to the Nordic
style. Some elements of the furnishings were bought in
Scandinavian shops, but other universal patterns go
well with them, too, such as chairs and a rocking chair
of a Swiss company, Vitra, designed by Charles and Ray
Eames in 1950.
I opted for a little eccentricity in the bathroom on the
ground floor. The room was so small that only a shocking
step could ‘save’ it. This step was a picture of a man diving
in a swimming pool. It diverts attention from the size of
the room, while the mirror on the opposite wall reflects
the picture, creating an impression of space.
The spacious bathroom on the first floor was a different
kettle of fish. To break the greyness of ‘stone’ tiles, I went for
a patterned mosaic rug – my investors really liked the idea.
The large table in the dining room, with lamps hanging
over it, and the spacious kitchen show where the heart of
the house is. This space is shared by all members of the
family, which grew larger over time, so we redesigned one
of the rooms some time ago. And even a cat enjoys sitting
by the table in the dining room.

Whatever is beautiful
Whatever is meaningful
Whatever brings you happiness
May it be yours this Christmas
And throughout the coming year!
Merry Christmas

&

Happy New Year
from Piwna47 Food & Wine Bar

Restauracja Piwna 47 Food & Wine Bar – Gdansk,
´ ul. Piwna 47, telefon: +48 58 380 88 80, www.piwna47.com, info@piwna47.pl
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M A M A ISON
HOTEL LE
R EGI NA
TO JEDNO Z NAJBARDZIEJ PRESTIŻOWYCH MIEJSC
STOLICY. ZLOKALIZOWANY NA SKRAJU STARÓWKI,
W SĄSIEDZTWIE WISŁY, MAMAISON HOTEL LE REGINA
W ZABYTKOWYM PAŁACU MOKROWSKICH STANOWI
OAZĘ DLA NAJBARDZIEJ WYMAGAJĄCYCH, HARMONIJNIE
ŁĄCZĄC NOWOCZESNY KOMFORT I TRADYCJĘ
HISTORYCZNĄ TEGO WYJĄTKOWEGO MIEJSCA.
TEKST I ZDJĘCIA Mat. Prasowe

MAMAISON HOTEL LE REGINA

MAMAISON HOTEL LE REGINA

Kościelna 12, Warszawa
MAMAISONLEREGINA.COM

Do

dyspozycji gości jest 61 pokoi
i apartamentów dostępnych
w kilku kategoriach. W pokojach klasy Superior zachwycają ręcznie
malowane freski, które wypełniają wnętrze
magią. Każdy pokój DeLuxe oferuje z kolei
prywatny taras, wprost idealny na romantyczną kolację we dwoje.
Rekomendowana przez prestiżowe przewodniki Michelin oraz Gault&Millau restauracja hotelowa La Rotisserie zaprasza
w niezapomnianą podróż kulinarną z elementami kuchni francuskiej, europejskiej
oraz fusion. Wina starannie dobrane przez
dwukrotnego Mistrza Polski Sommelireów
Andrzeja Strzelczyka podkreślają wysublimowane nuty smakowe dań.
W podziemiach hotelu znajduje się SPA
„Beauty First”, zwycięzca w kategorii Private SPA of the Year 2018 w The Luxury
Travel Guide. SPA oferuje szeroką gamę
masaży i zindywidualizowanych pakietów.
Goście mają też możliwość odprężenia, korzystając z basenu, sauny i sprzętu fitness.
Mamaison Hotel Le Regina Warsaw oferuje również zaplecze konferencyjne, stanowiąc doskonałą propozycję do organizacji
spotkań biznesowych.

ENGLISH

MAMAISON HOTEL LE REGINA
It is one of the most prestigious spots in the capital. Located at the edge of the Old Town, near the
Vistula River, Mamaison Hotel Le Regina housed
in the historical Mokrowski Palace is a haven for
the most demanding guests and perfectly blends
modern comfort with historical tradition of this
remarkable place.

The hotel offers accommodation in 61
rooms and suites of various types. Superior rooms boast exceptional hand-painted
frescoes, which add a touch of magic to
the interiors. All DeLuxe rooms feature
a private terrace, perfect for a romantic
dinner for two.
Więcej na anywhere.pl

La Rotisserie restaurant, recommended by
prestigious guidebooks Michelin and Gault&Millau, will take you on a memorable journey
through culinary delights exploring French,
European, and fusion cuisine. Great food and
wine pairings created by two-time Polish Sommelier Champion Andrzej Strzelczyk bring out
the best taste components of dishes.
The hotel houses SPA Beauty First, which
won a Luxury Travel Guide award for Private
SPA of the Year 2018. The Hotel SPA offers
a wide selection of massages and individual packages. Guests will also appreciate the
wellness zone with a swimming pool, a sauna,
and fitness equipment.
Mamaison Hotel Le Regina Warsaw also
boasts conference facilities and it is a perfect
spot for business meetings.
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CZYTANIE WEDŁUG
SARAMONOWICZA

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".

PAWEŁ SOŁTYS, „MIKROTYKI”,
WYDAWNICTWO CZARNE, WOŁOWIEC 2017.

Piosenek Pablopavo, czyli Pawła Sołtysa - wszak tak
się ów artysta nazywa - słucham rzadko, wręcz nigdy.
Nie dlatego, że niefajne, po prostu muzyka skończyła
się dla mnie na Bachu i Zeppelinach, a z młodszych łapie się tylko Kuba Badach, ale on pija ze mną wódkę,
więc sami wiecie. Zatem niedobór we mnie poważny
w kwestii muzycznej twórczości Pablopavo, który zdeWięcej na anywhere.pl

ENGLISH

BLOWN AWAY BY MIKROTYKI

I hardly ever listen to the songs of Pablopavo, that is
Paweł Sołtys, as that’s his real name. Not because they
aren’t good. To me, music ended with Bach and Led
Zeppelin, and as regards younger artists, I happen to
listen to Kuba Badach, but I drink vodka with him,
just so you know. Therefore, I definitely have to catch
up with Pablopavo’s music, because if he sings like he
writes, then I have missed a lot. His writing is neat
and tasty; it features grace, sex appeal and coloratura,
which is few and far between in contemporary Polish
works. In a word: superb.
‘Mikrotyki’ is a collection of 23 short stories, just
right for quick reading before bedtime. Of course,
provided that you’re not a lost cause like me – even
though I tried to break it down into smaller parts,
I read it from cover to cover in half a night. I simply
couldn’t put it down!
I don’t consider it necessary to say what these stories are about, as this is not the essence of the book
(even though the stories are delightful, indeed, and
my wife told me off several times for laughing out loud
and waking her up). It’s all about the atmosphere,
blending fairy tales with vodka, nostalgia with mischief, and Czechia with Warsaw. I would say: street
onirism. Or: magical familiarity. A delight, I’d say,
a pure delight.
And – or perhaps primarily – language. Polish language used by Sołtys is superb, ravishing, and refreshing. And it’s not weird at all. It restores my confidence
that the Polish language of the 21st century may be
beautiful even if it does contain vulgarisms.

ZDJĘCIA: MAT. PRASOWE (1), DOROTA CZOCH (2).

ZAŻYWAM
MIKROTYKI

cydowanie nadrobić muszę, bo jeśli on tak śpiewa, jak
pisze, to wiele straciłem. Bo pisze udatnie, smacznie,
z wdziękiem, seksapilem i koloraturą, którą współczesne polskie pisarstwo raczej nas nie rozpieszcza.
Słowem: świetnie.
„Mikrotyki” to zbiór 23 króciutkich opowiadanek,
takich w sam raz, żeby chrupnąć przez zaśnięciem.
Oczywiście, o ile ktoś się nie jara literaturą, bo ja –
choć chciałem to sobie rozłożyć na raty na jakiś tydzień – przeczytałem wszystko od deski do deski w pół
nocy. No, nie dało się odłożyć, cholera!
Opowiadać, o czym opowiadania opowiadają, wydaje mi się tu zbędne. Albowiem nie o historie w nich chodzi (choć te są rozkoszne i żona kilkanaście razy waliła
mnie w łeb, że ją budzę głośnym śmiechem), a o klimat.
Jakiś taki baśniowo-wódczany, nostalgiczno-łobuzerski i czesko-warszawski. Rzekłbym: oniryzm podwórkowy. Albo: kumpelizm magiczny. Rozkosz, mówię
Wam, czysta rozkosz.
I jeszcze – a może przede wszystkim – język.
Polszczyzna Sołtysa jest wspaniała, porywająca, odświeżająca. Ani trochę nie dziwaczna, za to przywracająca wiarę, że język polski XXI wieku może być piękny,
nawet jeśli nie unika wulgaryzmów.
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ŚLEDŹ

GRUDZIEŃ JEST MIESIĄCEM, W KTÓRYM
ZABIEGANIE WIDAĆ NA KAŻDYM KROKU.
PREZENTY, SPRZĄTANIE, TERMINY
I SZYKOWANIE SAMEJ WIGILII SPRAWIAJĄ, ŻE
ŁATWO ZARAZIĆ SIĘ NERWOWĄ ATMOSFERĄ.
TEKST I ZDJĘCIA Aleksander Domański

P O PRO ST U SP OKÓJ

ŚLEDŹ. PO PROSTU SPOKÓJ

ZDJĘCIE AUTORA: TOMASZ SAGAN

P
ALEKSANDER
DOMAŃSKI
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.

rzepis ten dedykuję tym, którzy w samą
Wigilię chcą mieć choć trochę mniej
gotowania. Śledzie, o których dzisiaj
mowa, można przygotować dużo wcześniej
i na jakiś czas o nich zapomnieć.
Odkąd pamiętam, na moim świątecznym stole podawany był śledź. Król Bałtyku miał to do siebie, że musiał być porządnie słony, a do tego podawany z sałatką
z ogórków kiszonych lub winegretką. Parę lat
temu postanowiłem przyjrzeć się tej rybie
i, czerpiąc inspiracje ze szwedzkiej kuchni,
przygotować go w zupełnie odmiennej odsłonie, mieszając niesamowite smaki i aromaty kojarzące się ze świętami. Dlaczegóż, że ze Szwecji? Do tamtejszej kuchni

jest nam blisko nie od wczoraj. Szwedzi na
potęgę kiszą warzywa i nie tylko. Jednym
z tradycyjnych dań jest np. kiszony śledź surströmming. Słynie z tego, że po otwarciu niestety wydziela dość intensywny
odór, co nie przeszkadza mu w byciu cenionym przysmakiem. Ale spokojnie, dziś nie
o nim - zajmiemy się innym, bezpieczniejszym przepisem. (Gdyby zresztą zagłębić
się, ile receptur na śledzia mają sąsiedzi
zza Bałtyku, to dojdziemy do wniosku, że
każdego dnia w roku można by jeść przygotowanego inaczej).
Cały proces zaczniemy od namoczenia matjasów w wodzie wymieszanej pół
na pół z mlekiem. Tak namoczone śledzie
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PR AW DA , Ż E PRO ST E?
PA M I ĘTA JCI E , Ż E FRY K A S T E N
POW I N I E N BYĆ PR Z YG O T OWA N Y
NA C O NA J M N I E J 5 DN I
PR Z ED Z J EDZ E N I E M...

odstawiamy na całą noc. Następnego dnia zabieramy
się do przygotowania zalewy z aromatycznego cynamonu i goździków, których aromat tak bardzo kojarzy nam się z okresem Bożego Narodzenia. Do obu
świątecznych przypraw dorzucamy do garnka ziele angielskie, liście laurowe oraz cukier puder, aby
dodać śledziom słodyczy. Wszystko zalewamy solidną dawką wody oraz octu, po czym doprowadzimy

ŚLEDŹ. PO PROSTU SPOKÓJ

SKŁADNIKI

400 ml octu jabłkowego
300 ml wody
1,5 łyżki gorczycy
1,5 łyżki pieprzu
ziarnistego kolorowego

do wrzenia. Następnie w sporym słoiku
układamy pokrojoną w plastry matrchew,
zielone gałązki koperku oraz czerwoną cebulę. Składniki te okładamy na przemian
ze śledziem pokrojonym w kilkucentymetrowe plastry. Wszystko zalewamy przygotowaną wcześniej zalewą, którą należy
uprzednio ostudzić.

4 liście laurowe
10 kulek ziela angielskiego
10 goździków
1 laska cynamonu
3 czerwone cebule

Prawda, że proste? Pamiętajcie, że frykas ten powinien być przygotowany na co
najmniej 5 dni przed zjedzeniem, tak by
zdążył przesiąknąć smakiem każdego ze
składników oraz przypraw. Z drugiej strony
- śledzia można przygotować nawet dwa tygodnie wcześniej i przechowywać w lodówce. Tylko uwaga, może się pojawić ryzyko
wcześniejszego podjadania!
ENGLISH

HERRING. A PEACE OF MIND
December is a month of hustling and bustling.
Gifts, cleaning, deadlines and preparing the
Christmas Eve Supper can simply drive you crazy.

Więcej na anywhere.pl

4 marchwie
koperek

I dedicate this recipe to all those who
don’t want to spend the whole Christmas
Eve cooking in the kitchen. Herring can
be prepared in advance and put aside in
the fridge.
Ever since I remember, herring has always been served on Christmas Eve in my
family. The king of the Baltic Sea had to
be mighty salty and served alongside pickle or vinaigrette salad. A few years ago,
I decided to take a closer look at that fish
and, inspired by Swedish cuisine, to prepare it in a brand new way, mixing amazing flavours and aromas associated with
Christmas. Why from Sweden? Swedish
and Polish cuisine do have some things in
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common. Swedes pickle vegetables and other food in
extreme amounts. One of their traditional dishes is,
for example, pickled herring – surströmming. It is famous for giving off quite an intensive smell at the beginning, which doesn’t make it any less attractive or
scrummy. Anyway, let’s leave that aside for now and
move on to a safe and simple recipe. (If you dug deeper and saw how many recipes for herring our Baltic
neighbours have, you’d know that they could prepare
herring in a different way every day of the year.)
To begin with, soak matjes herring in water mixed
with milk in a onetoone ratio. Put aside such soaked
herring for the night. On the next day, make a marinade from aromatic cinnamon and cloves that smell
like Christmas. To these Christmas spices, add allspice, bay leaves and icing sugar to make your herring sweeter. Pour a fair amount of water and vinegar,
and heat to boiling. Next, take a big jar and fill it with
sliced carrots, green dill leaves and red onions alternatively with slices of herring a few centimetres long.
At the end, pour the marinade, but don’t forget to cool
it down beforehand.
Easypeasy, isn’t it? Remember that this delicacy
should be prepared at least 5 days before serving, so
that it absorbs the flavour of all the ingredients and
spices. On the other hand, herring can be prepared
even two weeks in advance and stored in the fridge.
Attention! There is a risk of grazing!
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BOTOKS,

FLESZE,

błędu statystycznego. To jednak kilka największych telewizji kreuje trendy, jednocześnie stając się lustrzanym
odbiciem społeczeństwa, które pragnie chleba i igrzysk.
Nie jest to jednak wykwintna uczta z Mozartem w tle.
Oglądam dalej i czuję się jak w sklepie „wszystko za
5 złotych”, gdzie półki mienią się kolorami, formami,
kształtami, gdzie szlachetność drewna namalowana została pędzelkiem, a filiżanka udająca chińską porcelanę
stoi samotnie z wyblakłym od słońca rantem. Owszem,
możemy dziś kupić cały sklep za średnią krajową, możemy przyglądać się połyskującym podróbkom do złudzenia przypominającym oryginały. Możemy jednak
poszukać tego, co pełnowartościowe. Mamy bowiem
nieograniczone ku temu możliwości, jakich nikt nigdy wcześniej nie miał. Selekcja może być nie tylko naturalna, ale i świadoma.

CELEBRYCI
OD KILKUNASTU LAT WYKORZYSTUJĘ
W CODZIENNEJ PRACY LITERY, S ŁOWA, ZDANIA
I OPOWIEŚCI. JEDNĄ Z NICH CO MIESIĄC
REZERWUJĘ DLA PAŃSTWA. DZISIEJSZY ODCINEK
BĘDZIE O SZKODLIWOŚCI ŚWIATŁA NIEBIESKIEGO.

ENGLISH

BOTOX, FLASHES, CELEBS
For a dozen years or so, I’ve been working with letters, words,
sentences, and stories. Once a month I write for you. Today’s
episode is about negative effects of blue light.

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

Z

aleca się, aby na co najmniej trzy godziny przed
snem nie korzystać z urządzeń elektronicznych.
Myślę jednak, że warto wprowadzić permanentne
embargo na środki masowego przekazu.
Siedzę na kanapie z komputerem na kolanach,
na drugim planie włączony telewizor. Migają obrazy,
przeskakują zapowiedzi kolejnych programów z celebrytami w rolach głównych. Od lewej: młodsza od samej
siebie projektantka bez makijażu, za to z kroplami potu
na nadmuchanych policzkach, aktorka, która główną rolę
zagrała dawno temu we własnych marzeniach, piosenkarz z przebojami, których nikt nie potrafi zanucić i prezenterka o wzroku nieskażonym myśleniem. Wszyscy
oni zostali gwiazdami jesiennej ramówki. Wszyscy są pożywką dla widzów, których cieszy upodlenie znanych ze
szklanego ekranu twarzy. Można by powiedzieć, że takie
mamy czasy, że w mainstreamie nie ma miejsca na angażujące umysł treści, na ludzi z rodowodem. Owszem,
są na rynku niszowe kanały z oglądalnością na poziomie
Więcej na anywhere.pl

It is recommended not to use electronic devices at least
three hours before sleep. But I think that a permanent
embargo on mass media should be imposed.
I’m sitting on my couch with a laptop on my lap, the
TV is droning on in the background. Pictures are flashing,
trailers of TV shows with celebs are appearing one after
another. From the left: a designer younger than herself
with no make-up, but with beads of sweat on her puffed out
cheeks; an actress, who played the lead role in her dreams
a long time ago; a signer playing hits that nobody knows;
and a TV presenter with a blank look on her face. They all
have become stars of this autumn schedule. They’re good
fodder for people enjoying the misery and degradation of
stars of the silver screen. You can say that in these crazy
times, there’s no room for substantive content or noble
people in the mainstream culture. Of course, there are
niche channels on the market with viewing stats at the
level of the statistical error. Still, a few large TV channels
set trends and become a reflection of the society, which
craves for bread and circuses. But it’s not a refined feast
with Mozart in the background.
I keep on watching and I feel like in a one-pound
store, where shelves are full of colours, forms and shapes,
where the nobleness of wood was painted with a brush,
and a cup with faded brims, imitating Chinese porcelain, stands alone in the sunlight. Indeed, an average
salary would suffice to buy the whole store, and we may
browse glittery shams that look like genuine objects.
But we can also look for value. We have no limits to our
world, like never before. Selection may not only be natural, but also informed.

110–111

MODA / FA SHION

VI N T O UCH

M AT EV
RI N
AT
L OGUI CR H
L

112–113

MODA / FA SHION

W

szyscy mają w pamięci jakiś swój
„Tajemniczy ogród” – miejsce, które kojarzy się z czarami, radością
dzieciństwa, oczekiwaniem, może nostalgią. Czasem udaje nam się wrócić do takiego
ogrodu i choć bywa zaniedbany i zapomniany, dla nas nadal jest pełen tajemnic i piękna.
Podobnie jest ze starymi ubraniami, kapeluszami, woalką czy tkaniną, które przeleżały
na strychu u babci lub w magazynie. Jeżeli potrafisz spojrzeć na nie obiektywnie, może uda
Ci się dostrzec ich nowe zastosowanie.
Kolekcja VINTOUCH powstała na przekór
panującemu konsumpcjonizmowi. W procesie tworzenia poszczególnych elementów
starałam się wykorzystać tkaniny i gotowe
ubrania, które zgromadziłam i które urzekły
mnie kolorem, ciekawą fakturą lub niepowtarzalnym fasonem. Nie projektuję kolekcji dla
mas, ale dla wybranych wybranych klientek,
świadomych współczesnych zagrożeń, jakie niesie za sobą moda, kobiet. Staram się
przywrócić piękno i funkcjonalizm niepotrzebnym ubraniom, które dostosowuję do
współczesnych trendów panujących w modzie, czasem pozwalając sobie tylko na niewielką poprawkę oryginału, aby zachować
jego „staromodność”.

ENGLISH

VINTOUCH

We all have a ‘Secret Garden’ in our memory – a place that makes us think about magic, childhood carefreeness, waiting, perhaps
nostalgia. We sometimes come back to this
garden and, even though it may be untidy and
forgotten, it is still full of mystery and beauty to us. It’s the same with old clothes, hats,
veils or fabrics stored at grandma’s attic or in
a stockroom. If you look at them objectively,
you might see their new applications.
The VINTOUCH collection defies the ever-present consumerism. I use fabrics and
ready‑made clothes which I have stored and
which caught my eye with their colour, texture, or one‑of-a-kind cut. It is not a collection for masses, but for those women who are
aware of current threats posed by fashion.
My goal is to make unwanted clothes beautiful and functional again, following contemporary fashion trends, without changing the
original too much in order to preserve its
old‑fashioned look.

VINTOUCH

114–115

SPECJALNE PODZIĘKOWANIA

MODA / FA SHION

ZDJĘCIA / PHOTOS:

MODELKA / MODEL:

Monika Szałek

Nikola Pasterny

dla gminy Brenna za udostępnienie swoich
obiektów do sesji zdjęciowej.

KOLEKCJA VINTOUCH /
VINTOUCH COLLECTION:

Beata Bojda

MAKIJAŻ I STYLIZACJE /
MAKE-UP ARTIST AND STYLIST :

Beata Bojda

VINTOUCH
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CZY ZBIERA

PAN MOŻE...?
…CZYLI O TYM, JAK ŻYCIE CZASEM NAS
CHŁOSZCZE DOŚWIADCZENIAMI.

nego małolata, dzięki której będzie mógł pan nabyć taniej oliwkę dla niemowląt? Nie. Czy ma pan aktywną
kartę seniora, na którą są dzisiaj czopki na hemoroidy?
Nie. Czy brał pan udział w naszej loterii zdrapkowej? Nie.
Czy wie pan, co czeka nas po śmierci? Nie. Czy zbiera
Pan punkty Vitay? Nie, kur**, zbieram punkty Żegnaj!
Poziom agresji rozsadził mi zwoje w mózgu. Rzuciłem
zakupami, wsiadłem do auta i ruszyłem zrywając za
sobą asfalt. Niestety tuż za rogiem przywitali mnie
bracia mniejsi z lizaczkiem w dłoni.
- Dzień dobry, młodszy aspirant Kowalski, kartę
wozu i prawo jazdy poproszę. Z lekko rozedrganymi
dłońmi, pokornie podaję plastikowe pozwolenia na
uczestnictwo w ruchu drogowym. - Jakieś punkty? - zapytał policjant. – Nie, dziękuję! Nie zbieram!
ENGLISH

DO YOU COLLECT…?
… How life can get a little prickly sometimes.

JAKUB
FIREWICZ
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”.

D

zisiejszy świat jest w stanie bardzo szybko wyprowadzić nas z równowagi, prawda? Już nie trzeba
czekać na poranek, gdy przysłowiowo wstaje się
lewą nogą z łóżka. Nie trzeba czekać na listopadową pluchę za oknem, żeby poziom agresji na otaczającą rzeczywistość przekroczył punkt krytyczny. W dzisiejszych
czasach wystarczy drobna pierdoła, żeby odpalić fajerwerki frustracji. Parę dni temu doświadczyłem takiego
dnia. Dnia, w którym od momentu przebudzenia - mój
własny „byt” spowodował, że zacząłem sam na siebie fukać. Czułem się jak pies, który podczas zabawy próbuje
zjeść własny ogon. Kiedy przy porannej kawie zdążyłem
już „opluć” jadem nienawiści współtowarzyszkę mojego
życia - doszła do mnie myśl z pierwszych stron podręczników filozofii zen.
Oddychaj. Spokój, tylko spokój nas uratuje. Pomyślałem
- pojadę na przewietrzenie. Zakupy. Podobno naukowcy dowiedli, że zakupy podnoszą poziom endorfin we krwi, dzięki czemu odczuwamy radość. Pomyślałem - spróbuję.
Pojechałem zrobić najzwyklejsze pod słońcem zakupy w naszym ulubionym sklepie, w którego szyldzie widnieją dwie literki SS i nazwa brzmi nieco z niemiecka.
Dokonałem wyboru najpotrzebniejszych rzeczy w życiu
człowieka, ale dopływu radości do mózgu nie odczułem.
Być może dzisiaj endorfiny w moim organizmie wzięły
sobie wolne. Podszedłem do kasy w celu nabycia drogą
kupna owych rzeczy. I to był błąd. Moje skołatane nerwy
w jednej sekundzie napięły się jak łuk Robin Hooda. Czy
ma pan kartę stałego klienta? Nie. A czy posiada pan naszą aplikację mobilną? Nie. A ma pan może kartę sprytWięcej na anywhere.pl

The contemporary world can quickly drive us up the
wall, can’t it? You don't have to wait for a day when you
get up on the wrong side of the bed. Nor for the wet
weather in November. One day, the level of aggression
towards the reality around us simply exceeds the critical point. Then, it takes any triviality to make your blood
boil. I experienced it myself a few days ago. From the moment I woke up, my whole being made me uptight. I felt
like a dog trying to catch its own tail while playing the
ball. When I managed to lash out at my life partner while
sipping morning coffee, a thought from the first pages of
zen philosophy books occurred to me.
Breathe. Keep calm and carry on. I was like, fine,
I’ll go out and get some fresh air. Shopping. Scientists
are said to have proven that shopping raises our endorphin levels, which makes us feel happy. I was like,
I’ll give it a go.
I went to do simple shopping in our favourite store,
with two letters SS in its signboard and a bit German
name. I got the basic stuff a person needs, but I didn’t
feel any boost in happiness. Perhaps, my endorphins
took a day-off that time. I headed for the check-out to pay
for the stuff. And that was a mistake. My jangled nerves
got as tense as a bridge about to break. Do you have a loyalty card? No. And do you have our mobile app? No. And
do you have a smart kid card, which entitles you to purchase baby oil at a lower price? No. And do you have an
active senior card, with which today you can buy haemorrhoid suppositories at a lower price? No. Have you
taken part in our scratch card lottery? No. Do you know
what comes after death? No. Do you collect Vitay points?
No, I collect fucking Bye-Bye points. The level of aggression made my blood boil. I cast my shopping bags, got
in the car, and screeched off. Unfortunately, around the
corner, I am greeted by two cops waving a lollipop at me.
‘Good morning, sir, junior warrant officer Kowalski.
Your licence and registration, please.’ My hands are
shaking as I hand him my plastic permission to use the
road. ‘Any points?’ the policeman asks. ‘No, thank you!
I don't collect any points!’

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

12 .
2 01 7
www.airport.gdansk.pl
airport@airport.gdansk.pl
facebook.com/AirportGdansk
twitter.com/AirportGdansk

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
P2

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

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

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

doba, więcej niż 10 godzin i nie dłużej niż 24 godziny
/ more than 10 hours and less than 24 hours

4,50 PLN

7,00 PLN

-

każda rozpoczętą godzina (do 9 godziny).
every hour,(to 9 hours).

P4
P5

doba, więcej niż 10 godzin i nie dłużej niż 24 godziny
/ more than 10 hours and less than 24 hours

1-3 dni / 1-3 days

4-8 dni / 4-8 days

9-15 dni / 9-15 days

każda kolejna doba powyżej 15 dni
/ for every next day, above 15 days

19,00 PLN

69,00 PLN

89,00 PLN

10,00 PLN

19,00 PLN

69,00 PLN

89,00 PLN

10,00 PLN

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

6,00 PLN

60,00 PLN

REKLAMA

VIP
SERVICES

ODLATUJESZ LUB PRZYLATUJESZ SKORZYSTAJ Z USŁUG VIP

DEPARTURING OR ARRIVING USE THE VIP SERVICE

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

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

W ramach usługi VIP zapewniamy Państwu:
• osobny, dyskretny punkt kontroli bezpieczeństwa,
• kompleksową odprawę biletowo – bagażową, celną oraz paszportową,
• komfortowe warunki do wypoczynku bądź efektywnej pracy podczas
przebywania w Saloniku VIP,
• bogatą ofertę artykułów spożywczych oraz napojów,
• możliwość skorzystania z bezprzewodowego Internetu, urządzeń
biurowych, TV, a także przeprowadzenia ważnych rozmów w osobnym
pomieszczeniu,
• indywidualny transport do/z samolotu,
• możliwość skorzystania z miejsc parkingowych w sąsiedztwie
Saloniku VIP.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod następującym numerem
telefonu:
+48 608 047 635
vip@airport.gdansk.pl

VIP services offer:
• a private, discreet security control point,
• complex check-in, customs clearance and passport control,
• comfortable condition for rest or efficient work at the VIP Lounge,
• a rich selection of groceries and drinks,
• a possibility of using Wi-Fi, office devices, TV, or holding serious talks in
a private room,
• individual transport to/from the aircraft,
• a possibility of using parking places neighbouring the VIP Lounge.
For more information please call:
+48 608 047 635
vip@airport.gdansk.pl

www.airport.gdansk.pl
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S6
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
• linia 4A (czas dojazdu ok. 40 min.) / 510 bus line (journey time approx. 40 min.)

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 do i z Gdańska i Gdyni
/ Trains to and from Gdańsk and Gdynia
Rozkład / Timetable: www.skm.pkp.pl
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KI E R U N KI LOTÓW
F L I G H T D E S T I N AT I O N S
NORWEGIA / NORWAY

DANIA / DENMARK
AARHUS

www.aar.dk

BILLUND

www.billund-airport.com

KOPENHAGA

www.cph.dk

FINLANDIA / FINLAND
TURKU
HELSINKI

www.finavia.fi
www.finavia.fi

FRANCJA / FRANCE
PARYŻ-BEAUVAIS

www.aeroportbeauvais.com

GRECJA / GREECE
ATENY

www.aia.gr

HISZPANIA / SPAIN

www.avinor.no

BERGEN

www.avinor.no/en/airport/bergen

HAUGESUND

www.avinor.no/en/airport/
haugesund

KRISTIANSAND

www.avinor.no/en/airport/
kristiansand

MOLDE

beta.avinor.no

OSLO -GARDERMOEN

www.osl.no

OSLO-TORP

www.torp.no

STAVANGER

www.avinor.no/en/stavanger

TROMSØ

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

TRONDHEIM

www.avinor.no/en/airport/
trondheim

PORTUGALIA / PORTUGAL
LIZBONA

BARCELONA

www.barcelona-airport.com

ALICANTE*

www.alicante-airport.net

HOLANDIA / NETHERLANDS
AMSTERDAM

www.schiphol.nl

EINDHOVEN

www.eindhovenairport.com

GRONINGEN

www.groningenairport.nl

IRLANDIA / IRELAND
CORK

www.corkairport.com

DUBLIN

www.dublinairport.com

ISLANDIA / ICELAND
REYKJAVIK

ALESUND

www.kefairport.is

IZRAEL / ISRAEL

www.lisbon-airport.com

SZWECJA / SWEDEN
GÖTEBORG

www.goteborgairport.se

MALMÖ-STURUP

www.lfv.se/sv/Malmo

SZTOKHOLM-ARLANDA

www.swedavia.se/arlanda

SZTOKHOLM-SKAVSTA

www.skavsta.se

VÄXJÖ

www.smalandairport.se

UKRAINA / UKRAINE
KIJÓW

airport.kiev.ua

LWÓW

lwo.aero

WIELKA BRYTANIA / GREAT BRITAIN
ABERDEEN

www.aberdeenairport.com

BELFAST

www.belfastairport.com

BIRMINGHAM

www.birminghamairport.co.uk

BRISTOL

www.bristolairport.co.uk

DONCASTER-SHEFFIELD

www.robinhoodairport.com

EJLAT

www.iaa.gov.il

EDYNBURG

www.edinburghairport.com

TEL AVIV

www.telaviv-airport.com

GLASGOWINTERNATIONAL

www.gpia.co.uk

LEEDS-BRADFORD

www.leedsbradfordairport.co.uk

LIVERPOOL

www.liverpoolairport.com

LONDYN-LUTON

www.london-luton.co.uk

LONDYN-STANSTED

www.stanstedairport.com

MANCHESTER

www.manchesterairport.co.uk

NEWCASTLE

www.newcastleairport.com

LITWA / LITHUANIA
WILNO

www.vilnius-airport.lt

ŁOTWA / LATVIA
RYGA

www.riga-airport.com

MALTA / MALTA
MALTA

www.maltairport.com

NIEMCY / GERMANY

WŁOCHY / ITALY
MEDIOLAN-BERGAMO

www.orioaeroporto.it

NEAPOL*

www.aeroportodinapoli.it

PIZA*

www.pisa-airport.com

DORTMUND

www.dortmund-airport.de

FRANKFURT AM MAIN

www.frankfurt-airport.de

FRANKFURT HAHN

www.hahn-airport.de

POLSKA / POLAND

HAMBURG

www.fhl-web.de

KRAKÓW

www.krakowairport.pl

KOLONIA-BONN

www.koeln-bonn-airport.de

WARSZAWA

www.lotnisko-chopina.pl

MONACHIUM

www.munich-airport.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

NEWS

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

RESTAURACJA MCDONALD'S
NA GDAŃSKIM TERMINALU

Od końca września 2017 roku na terminalu Lotniska Gdańsk funkcjonuje restauracja popularnej sieci McDonald's. Znajduje się ona
w nowej części terminalu pasażerskiego T-2. Z usługi będą mogli
skorzystać wszyscy pasażerowie oczekujący na swój lot. Oprócz
tego 22 listopada odbyło się oficjalne otwarcie nowej strefy handlowo-gastronomicznej. Oprócz przebudowy sklepu wolnocłowego do
układu walk-through (będzie można do niego wejść bezpośrednio
z odprawy) do lokali dołączyły restauracja Chiefs i sklep z zabawkami Toys Store. 

ULEPSZENIA W ILS-IE

Rozpoczęto prace mające na celu ulepszenie systemu nawigacji
świetlnej ILS. Obecny system ILS II kategorii zostanie podciągnięty
do kategorii IIIb. Oznaczać to będzie, że piloci będą mogli podchodzić do lądowania przy jeszcze trudniejszych warunkach pogodowych. Dotychczasowy system umożliwiał im to przy wysokości decyzji nie mniejszej niż 30 metrów i widoczności 300 metrów wzdłuż
drogi lądowania. Podniesienie kategorii do IIIb umożliwi podejście
do lądowania już przy braku wysokości decyzji pasa i widoczności 75
m wzdłuż drogi lądowania. Inwestycja ma wynieść 6 milionów złotych, a ulepszenia zaczną funkcjonować jesienią 2018 roku.

MCDONALD’S RESTAURANT AT
GDAŃSK TERMINAL
EN

Since the end of September 2017, passengers awaiting their flights
may go to a newly-opened McDonald’s restaurant at Airport Gdansk. The food spot is located in the new T‑2 part of the passenger
terminal. What’s more, a new shopping and restaurant zone was
officially opened on 22 November. Apart from a newly-developed
walk-through duty free shop (it will now be possible to enter the
shop directly from check-in), new spots include a Chiefs restaurant
and a Toys Store.
EN

ENHANCEMENTS IN ILS

The airport has commenced works aimed at enhancing the instrument landing system (ILS). The current ILS system will be
enhanced from the category II to the category IIIb. It means that
pilots will be able to approach to landing in even more difficult
weather conditions. The current system allowed planes to approach with a decision height not lower than 30 metres and a runway visual range not less than 300 metres. The category IIIb will
make it possible to approach to landing with no minimal decision
height and a runway visual range not less than 75 m. The investment is to cost PLN 6 million, and the enhanced system will operate from autumn 2018. 

LIZBONA
23 GRUDNIA RUSZA DŁUGO WYCZEKIWANA
TRASA GDAŃSK-LIZBONA. ŚWIĘTA W STOLICY
PORTUGALII? CZEMU NIE!
Tekst: Sylwia Gutowska

Zdjęcie: pixabay.com

GDZIE TO JEST?

W środkowo-południowej części Portugalii, na zachodnim brzegu Półwyspu Iberyjskiego, u ujścia rzeki Tag do Oceanu Atlantyckiego.

JAK DOJECHAĆ?

Bezpośredni lot z Gdańska potrwa około 4 godzin. Lotnisko Humberto Delgado znajduje się blisko centrum miasta, dokąd dojazd jest łatwy – metrem bądź autobusem miejskim.

CIEKAWOSTKI

Lizbona jest uznawana za drugą – po Atenach – najstarszą stolicę europejską. Jest starsza od Rzymu o całe cztery wieki. Jej początki sięgają
1200 r. p.n.e., kiedy to możliwości portowe tego miejsca zaczęli wykorzystywać Fenicjanie.

WARTO ZOBACZYĆ

Praça do Comércio, dawny plac królewski, zniszczony podczas trzęsienia ziemi w XVIII wieku. To historyczne centrum miasta.
Alfama, klimatyczna dzielnica wąskich uliczek i urokliwych, starych kamienic, która jest esencją Lizbony.
Mouraria, kolejna słynna dzielnica. Tu narodziło się fado.
Klasztor Hieronimitów, wpisany na listę światowego dziedzictwa
UNESCO renesansowy kompleks klasztorny, będący kwintesencją
stylu manuelińskiego – perły portugalskiej architektury.
Torre de Belém, ikoniczna wieża wyrastająca z wody, element
dawnych obwarowań miasta. Znajduje się u ujścia rzeki do oceanu.
Zamek św. Jerzego – mauretańska budowla, górująca nad miastem z jednego ze wzgórz.
Miradouro das Portas do Sol – jeden z kilku tarasów widokowych,
znajdujący się na jednym z siedmiu wzgórz miasta. Można stamtąd
podziwiać jeden z najsłynniejszych widoków na Lizbonę.

CO WZIĄĆ ZE SOBĄ?

Bardzo wygodne buty – może nie trekkingowe, ale odpowiednie
do długich spacerów „pod górkę”. Całe miasto zbudowane jest
na wzgórzach i jeśli odpowiednio się nie przygotujemy, nogi dadzą nam się we znaki. 

EN

LISBON

LONG-AWAITED GDAŃSK–LISBON ROUTE TO BE
LAUNCHED ON 23 DECEMBER. CHRISTMAS IN THE
CAPITAL OF PORTUGAL? WHY NOT!

WHERE IS IT?

In the southern central part of Portugal, in the western Iberian
Peninsula, at the mouth of the Tagus River on the Atlantic Ocean.

HOW TO GET THERE?

A direct flight from Gdańsk takes about 4 hours. Humberto Delgado Airport is located near the city centre, and it’s easy to get there
from the airport by underground or city bus.

INTERESTING FACTS

Lisbon is considered to be the second oldest European capital,
after Athens. It is four centuries older than Rome. Its beginnings
date back to 1200 B.C., when the Phoenicians started to use the
city as a harbour.

PLACES TO VISIT

Praça do Comércio, a former royal square destroyed by the earthquake in the 18th century. It is a historical centre of the city.
The Alfama, an atmospheric district with narrow streets and
charming, old houses, which is the essence of Lisbon.
The Mouraria, another famous district. It is known to be the
birthplace of fado.
The Hieronymites Monastery, classified as a UNESCO World
Heritage Site, a Renaissance monastery being the quintessence of
the Manueline style – the pearl of Portuguese architecture.
Torre de Belém, an iconic tower on water, a part of the historical fortifications of the city. It is located at the mouth of the
Tagus River.
Saint George Castle, a Moorish edifice situated on one of the
hills overlooking the city.
Miradouro das Portas do Sol, one of several observations decks,
situated on one of the seven hills of Lisbon. It gives one of the most
famous views of the city.

WHAT TO TAKE?

Very comfortable shoes – perhaps not trekking boots, but shoes for
long ‘uphill’ walks. The city is situated on hills and if you don’t take
proper footwear, you’ll have a hard time walking through it.

I Z R A E L – N OW Y
T U RYS T YC Z N Y
H O RY Z O N T
GDY MYŚLIMY O POTENCJALNYCH MIEJSCACH NA
WAKACJE PEŁNE ZABAWY I RELAKSU, IZRAEL NIE
JEST RACZEJ PIERWSZYM SKOJARZENIEM. WIELE
WSKAZUJE JEDNAK NA TO, ŻE JUŻ WKRÓTCE MOŻE
SIĘ TO ZMIENIĆ. PAŃSTWO NA WSCHODNIM BRZEGU
MORZA ŚRÓDZIEMNEGO CORAZ MOCNIEJ OTWIERA
SIĘ NA TURYSTÓW SZUKAJĄCYCH WRAŻEŃ, A DZIĘKI
NOWYM POŁĄCZENIOM WPROWADZONYM W TYM ROKU
W PORCIE LOTNICZYM GDAŃSK, MOŻEMY DOTRZEĆ DO
TEL-AWIWU LUB EJLATU W CIĄGU OK. 4 GODZIN.
Tekst: Paweł Duriewicz

Do

Tel-Awiwu, miasta nazywanego „nigdy nie zapadającym w sen San Francisco Bliskiego Wschodu”
dotrzeć możemy samolotami Polskich Linii Lotniczych LOT lub Ryanair. Licząca sobie ponad 3 miliony mieszkańców aglomeracja bywa też porównywana do Miami i Nowego Jorku.
Gdy dotrzemy na miejsce, uzmysłowimy sobie, dlaczego.
Stosunkowo młode, bo założone nieco ponad 100 lat temu miasto zdumiewa wręcz swoim rozmachem i nowoczesnością. Kosmopolityczny styl życia mieszkańców i przepięknie zagospodarowane szerokie plaże sprawiają, że dobrze czują się tu turyści z całego
świata, chętnie zażywający kąpieli słonecznych i kulinarnych rozkoszy w licznych miejscowych restauracjach. Nuda nie grozi nam
także po zmroku – bogate życie nocne Tel-Awiwu jest przedmiotem
legend, a za najpopularniejsze skupisko modnych klubów uchodzi
odchodząca od morza w kierunku północnym Allenby Street.
W poszukiwaniu nieco bardziej kontemplacyjnych klimatów
warto z pewnością zajrzeć do wchłoniętej przez metropolię Tel-Awiwu Starej Jaffy, czyli starożytnego portu – to stąd miał wypłynąć w Morze Śródziemne biblijny Jonasz, zanim połknęła go wielka
ryba… Co istotne, osada istnieje znacznie dłużej niż sam Tel-Awiw
– pierwsze wzmianki o jej istnieniu datuje się na XV wiek przed
Chrystusem. Wielowiekowe dziedzictwo, niepozbawione wpływów
arabskich i tureckich, widać tu na każdym kroku, z drugiej strony
zaś rozciąga się imponująca panorama „nowego” miasta.
Miłośnicy architektury (choć nie tylko oni) powinni koniecznie odwiedzić w Tel-Awiwie tzw. Białe Miasto, będące skupiskiem
budynków zaprojektowanych w modernistycznym stylu Bauhaus,
wybudowanych w latach 30. ubiegłego wieku przez żydowskich architektów, którzy uciekli do Palestyny z nazistowskich Niemiec.
Nieco inny pakiet wrażeń oferuje swoim gościom Ejlat. Do
tego najdalej na południe wysuniętego miasta Izraela zabierze
nas z Gdańska Ryanair – bilet w jedną stronę można kupić już za
34 zł. Klimat leżącego na pograniczu Azji, Afryki i Europy Ejlatu
jest suchy i gorący, nawet w środku naszej zimy temperatura grubo
przekracza tu 20 stopni Celsjusza. Dodajmy do tego dostęp do tro-

DO TE LAWIWU, MIA STA
NA Z Y WANEG O
„ NIG DY NIE
Z APADAJĄCYM W SE N
SAN FR ANCISCO
B LISKIEG O
WSCHODU ”
DOTRZEĆ MOŻE MY
SA MOLOTA MI
PO L SKICH LINII
LOTNICZ YCH LOT
LUB RYANAIR.
pikalnego Morza Czerwonego z efektownymi rafami koralowymi,
rozbudowaną bazę sportów wodnych i oto mamy istny wypoczynkowy raj, funkcjonujący przez cały rok. Na dodatek, ze względu na
swoje położenie, Ejlat stanowi dobrą bazę wypadową na podróże
do jordańskiej Petry (ruiny antycznego miasta Nabatejczyków),
czy egipski Synaj.
Kwestią, która przy planowaniu podróży do Izraela pojawia się
w sposób naturalny, jest bezpieczeństwo. Ze względu na permanentnie napiętą sytuację polityczną, kraj jest narażony na zamachy terrorystyczne, jednak miejscowe służby (w tym również agenci działający incognito) są doskonale wyszkolone i przygotowane
na każde zagrożenie. Pamiętajmy tylko, by bezwzględnie stosować
się do wszelkich wymogów i zaleceń.
Właśnie ze względów bezpieczeństwa powinniśmy przygotować się na dość restrykcyjnie przeprowadzaną kontrolę paszportową na lotnisku docelowym. Jeśli jednak dostosujemy się do regulaminów, nie będziemy mieć żadnych problemów z przekroczeniem
granicy. Obywatele polscy legitymujący się paszportem ważnym
co najmniej 6 miesięcy mogą wjeżdżać i przebywać na terytorium
Izraela bez wizy do 90 dni. Musimy jednak zwracać uwagę na stemple, które umieszczą nam w paszporcie izraelskie służby graniczne. Funkcjonariusze straży granicznej często ograniczają czas pobytu polskich turystów, wpisując na stemplach zgodę na krótszy
pobyt, np. do jednego miesiąca, co na przejściu granicznym w Ejlacie jest regułą.

ISRAEL – A NEW TOURIST
HORIZON
EN

WHEN YOU THINK ABOUT MOST RELAXING AND
FUN HOLIDAY DESTINATIONS, ISRAEL SURELY ISN’T
THE FIRST THING THAT COMES TO YOUR MIND. BUT
MANY SIGNS SUGGEST THAT THIS MAY CHANGE. THIS
AMAZING COUNTRY SITUATED ON THE EASTERN SHORE

OF THE MEDITERRANEAN SEA GEARS UP FOR THRILL
SEEKERS, AND THANKS TO NEW FLIGHTS LAUNCHED AT
AIRPORT GDANSK THIS YEAR, YOU CAN NOW GET TO
TEL AVIV OR EILAT IN ABOUT 4 HOURS.

You can get to Tel Aviv, the city that never sleeps and the San
Francisco of the Middle East, with Polish Airlines LOT or Ryanair. This agglomeration with a population of 3 million inhabitants
is also compared with Miami and New York. And you’ll know why
as soon as you arrive.
This relatively young city, founded slightly over 100 years ago,
will surprise you with its energy and modernity. Cosmopolitan
people and well-developed, wide beaches make the city an attractive tourist destination. Tourists from all over the world enjoy
sunbathing and tasting regional specialities in local restaurants.
After dark, the city doesn’t stop either – exciting night life of Tel
Aviv has become legendary, and the most popular hub of night
spots is Allenby Street stretching north of the sea.
If you are after more contemplative atmosphere, check out Jaffa, an ancient port absorbed by the Tel Aviv metropolis – a place
whence Biblical Jonah sailed out on the Mediterranean Sea before he was swallowed by a giant fish… What’s important, the settlement is older than Tel Aviv itself – the first mention of its existence
dates back to the 15th century before Christ. Around every corner
you can find centuriesold heritage with Arabic and Turkish influences juxtaposed with the impressive panorama of the ‘new’ city.
The so-called White City in Tel Aviv is a must (not only) for
architecture buffs. The spot is a collection of buildings designed

in the modernist Bahaus style, built in the 1930s by Jewish architects who ran away to Palestine from Nazi Germany.
Eilat offers a quite different set of sensations. From Gdańsk,
you can get to this southernmost city of Israel with Ryanair –
a one-way flight ticket is from PLN 34. Eilat, which is a bridge between Asia, Africa and Europe, has a hot and dry climate, and the
temperature there exceeds 20 °C even in the middle of our winter.
On top of that, the city boasts an access to the tropical Red Sea
with its stunning coral reefs and developed water sport facilities.
All that make it a holiday paradise throughout the year. Thanks
to its location, Eilat is a great starting point for trips to Petra in
Jordan (the ancient Nabataean city) or Sinai in Egypt.
One thing that you have to think about when planning your
journey to Israel is safety. Owing to a permanently tense political
situation, the country stands a risk of terrorist attacks, but local
services (including incognito agents) are highly trained and prepared to deal with any emergency. Remember to closely follow all
requirements and advice.
Due to security reasons, you should prepare for a restrictive
passport control at the airport of destination. But if you adhere to
the rules and regulations, you won’t have any problems crossing
the border. Polish citizens holding a passport valid for at least 6
months may enter Israel and stay in the country without a visa
up to 90 days. But you have to check the stamp on your passport
received upon entering the country. Border guard officers often
limit the stay of Polish tourists by granting consent to a shorter
stay, for example, up to one month, which is a rule at the border
crossing in Eilat. 

