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RAFAŁ 
BRYNDAL

Satyryk, autor tekstów (Kobranocka, 
Atrakcyjny Kazimierz i Cyganie), dzien-
nikarz (Radio Zet, Gazeta Wyborcza, 
Przekrój, Zwierciadło, Pani, Twój Styl, 
Machina, Bluszcz, Chimery), twórca 
zespołów kabaretowych, sztuk teatral-
nych oraz scenariuszy seriali. 

ENGLISH A satirist, lyricist (Kobranoc-
ka, Atrakcyjny Kazimierz i Cyganie), 
journalist (Radio Zet, Gazeta Wyborcza, 
Przekrój, Zwierciadło, Pani, Twój Styl, 
Machina, Bluszcz, Chimery), founder of 
cabarets, playwright and screenwriter. 
A jazz, golf, and hockey enthusiast.

GRZEGORZ 
KAPLA 

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

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

WOJCIECH 
ZAWIOŁA

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

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

Córka, matka, siostra i żona. Ma 
fajnych sąsiadów, bo oglądają ją w TV 
i trzymają kciuki za jej bohaterki. Gra 
w teatrze, przed kamerami i w radiu. 
W życiu nie potrafi. Fatalnie kłamie. 
Kocha zwierzęta i ciągle uczy się 
kochać ludzi.

ENGLISH A daughter, mother, sister 
and wife. She has great neighbours, 
because they watch her on TV and 
keep their fingers crossed for her 
characters. She performs in the the-
atre, for the cameras, and in the radio. 
She can’t play in real life though. She 
is a lousy liar. She loves animals and 
she is still learning to love people.

MONIKA
SZAŁEK

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

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

JAKUB
MILSZEWSKI

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

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

RAFAŁ
RUTKOWSKI

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

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

MAGDALENA
JUSZCZYK

Dziennikarka, m.in. Radiowej Dwójki 
(„W Dwójce raźniej”). Za emitowany w Tele-
wizji Kino Polska „Program obowiązkowy” 
otrzymała w 2017 r. nominację do nagród 
PISF-u. Lubi rowery z RFN-u, stylowe 
motocykle wraz z ich jeźdźcami, a do szy-
bowca wsiada na jedno zawołanie.

ENGLISH  A journalist, worked at Polish 
Radio „Dwójka”. Her „Program obow-
iązkowy” (Kino Polska TV) brought her 
a PISF (National Institute of Film Art) award 
nomination. She likes bikes from old West 
Germany, stylish motorcycles with their 
riders, and she gets onto a glider on cue.
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TOMASZ 
SOBIERAJSKI

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

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

KATARZYNA
ZDANOWICZ 

Od 2012 roku pracuje w TVN24. 
W CV ma też „Gazetę Wyborczą” 
Polskie Radio PiK, Radio Gra, 
Polsat i Polsat News. Lubi kawę 
i rozmowy. Nie kończy na jednym 
pytaniu.

ENGLISH Has been working in 
TVN24 since 2012. She has also 
Gazeta Wyborcza, Polskie Radio 
PiK, Radio Gra, Polsat and Polsat 
News in her résumé. She likes cof-
fee and conversations. She does 
not end on one question.

JAKUB 
FIREWICZ

Aktor "jeszcze" młodego pokolenia. Po 
latach wyczekiwania, że zagra Hamle-
ta, z nudów "odkopał" Petera Sellersa 
i Monty Pythona i stwierdził, że jego 
miłością jest komedia. Dotychczas 
znany głownie widzom teatralnym.

ENGLISH an actor of a ‘still’ young 
generation. After years of waiting to 
play Hamlet, out of boredom he ‘dug 
out’ Peter Sellers and Monty Python 
and decided that his heart belonged 
to comedy. He was famous mostly 
among theatre-goers.
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ALEKSANDRA 
BUDKA 

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

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

SYLWIA 
GUTOWSKA

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

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

EDYTA
BARTKIEWICZ

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

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

ANDRZEJ 
SARAMONOWICZ 

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

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

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

ENGLISH A theatre, film and TV 
actor. A director and columnist. 
Actor in Krzysztof Warlikowski's 
Nowy Teatr.



NIEWIELE JEST WOKALISTEK, KTÓRE MAJĄ ODWAGĘ NA TO, ŻEBY KON-
SEKWENTNIE, WBREW TRENDOM, PODSZEPTOM I KOMERCYJNYM NA-
CISKOM, BUDOWAĆ SWOJĄ POZYCJĘ NA RYNKU MUZYCZNYM. NATALIA 
KUKULSKA JEST JEDNĄ Z NICH. KIEDY SŁUCHA SIĘ PIOSENEK Z JEJ 
OSTATNIEJ PŁYTY „HALO, TU ZIEMIA”, CZŁOWIEK CIESZY SIĘ, ŻE NIE JEST 
SAM ZE SWOIMI „WĄTPLIWOŚCIAMI INTELIGENTA”. ŻE GDZIEŚ TAM JEST 
KTOŚ, KTO MYŚLI I CZUJE PODOBNIE. NATALIA, PISZĄC SWOJE PIOSENKI, 
NIE DEFINIUJE ŚWIATA PRZY POMOCY PROSTYCH PRAWD. ZADAJE MĄ-
DRE PYTANIA. TYLE. I AŻ TYLE.
TEKST Tomasz Sobierajski ZDJĘCIA Zuza Krajewska

WYWIAD WIDEO DOSTĘPNY 
NA ANYWHERE.PL
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Natalio, spotykamy się przy okazji twojego nowego 
projektu „Halo, tu Ziemia”. Dzięki tej płycie przeniosłem 
się już na twoją planetę i powoli się rozgaszczam.
O, cudownie! Zapraszam.

Zanim porozmawiamy o tej płycie, chciałbym cofnąć 
się do twojego poprzedniego albumu „Ósmy plan”. 
Po jego przesłuchaniu ktoś zapytał mnie, jaka jest 
ta płyta. Odpowiedziałem wtedy: „Mam poczucie, że 
Natalia przestała się bać”. Bo tyle w tej muzyce było 
odwagi, bezkompromisowości, powietrza, oddechu 
i… wolności. I kiedy po dwóch latach pojawił się twój 
singiel „Kobieta”, promujący tę nową płytę, ucieszyłem 
się, że ta wolność wciąż w tobie jest. A może nawet jest 
jeszcze silniejsza!
Na płycie „Ósmy plan” są manifesty, zwłaszcza teksto-
we, związane z wolnością, w których zaznaczam swo-
je poczucie niezależności, na przykład w piosenkach 
„Dyspensa” czy „W nosie”, albo wyrazistym singlowym 
„Miau”. Ale też płyta była o tyle szczególna, że powsta-
wała w bardzo trudnym dla mnie czasie i sporo tam gorz-
kiej refleksji. Była podsumowaniem moich myśli związa-
nych z trudnymi tematami.

Jakimi?
Na przykład z przemijaniem – piosenka „Na koniec świa-
ta”, czy z oceną kondycji naszego społeczeństwa, jak 
piosenka „Pióropusz”, w której z lekkim cynizmem spo-
glądam na wszystko to, co się dzieje dokoła. Mam jednak 
wrażenie, że na tej płycie jeszcze ciągle stawiam się z tyłu, 
w pozycji osoby obserwującej, o czym śpiewam w piosen-
ce „Ósmy plan”. Natomiast na płycie „Halo, tu Ziemia” 
wyszłam na powierzchnię.

Więcej! Nie dość, że wyszłaś na powierzchnię, to jeszcze 
poleciałaś w kosmos.
Dokładnie. A co się będę ograniczać?! Ta płyta jest no-
wym początkiem dla mnie z wielu powodów. Zdałam sobie 
sprawę z tego, że na siłę nikogo do siebie nie przekonam. 
Ludzie, którzy tkwią w jakichś schematach myślenia i tak 
będą w nich tkwić, nieważne, co by się stało. Cieszę się, że 
„Ósmy plan” zyskał sobie nową publiczność, nawet jeśli 
nie był to wielki komercyjny strzał. Natomiast „Halo, tu 
ziemia” od strony artystycznej jest… spełnieniem.

Singiel „Kobieta”, był – w moim odczuciu – 
wspaniałym manifestem tego, o co walczyły kobiety 
w zeszłym roku.
Można w różny sposób zabierać głos w dyskusji. W tej pio-
sence chciałam akurat opisać cechy naszego charakteru, 
oddając zarazem hołd dla naszego bohaterstwa dnia co-
dziennego. W zeszłym roku wzięłam sobie bardzo dużo 
na głowę, tak, jak zostało to zobrazowane w dość grotesko-
wym teledysku. Jak to kobieta.

Ale śpiewasz, że ta kobieta, która ma na swojej głowie 
tak wiele, ostatecznie sobie radzi. Mimo wszystko. A ty 
poradziłaś sobie?

Jeśli jestem tu i teraz, to znaczy, że tak, choć nie było 
to łatwe, bo w zeszłym roku urodziłam dziecko i wyda-
łam płytę. Trochę mnie to przerosło, bo już po pięciu 
tygodniach od urodzenia córeczki koncertowałam. 
I naprawdę naginałam czas, jak w piosence „Halo, tu 
Ziemia”, i „chociaż czas nieugięty, ścinałam zakręty”. 
To było duże wyzwanie dla mnie. Niemniej urodzenie 
dziecka, radość i zapewne hormony sprawiły, że poczu-
łam przypływ nowej energii życiowej.

Wracając do poczucia wolności w twoich tekstach 
i muzyce, o ile w „Ósmym planie” coś się otworzyło, 
to w przypadku najnowszej płyty stajesz się 
„masterką” od wolności i w piosence „Lunatyk” 
zachęcasz innych do tego, żeby podążyli za tobą. Bo 
ty im pokażesz, jak ta wolność wygląda, czym ona 
pachnie, jak smakuje.
Ta piosenka akurat kojarzy mi się też z wezwaniem ludzi 
do mnie, tak muzycznie, na scenę. Jest zaproszeniem do 
wspólnej muzycznej podróży.

Wspominam o „Lunatyku” również dlatego, że – o ile 
przy poprzedniej płycie miałaś trudny życiowo czas 
i wolałaś być w tym dalekim planie – o tyle tutaj, 
oprócz zaproszenia ludzi do swojego świata, dajesz 
im jednocześnie pewność, że masz siłę na to, żeby ich 
ugościć na swojej planecie trochę dłużej.
Zapraszam do tego, by się oderwać od Ziemi, która bez 
nas kręci się i tak. Sztuka odpuszczania. W Lunatyku 
śpiewam, że „zapomnienie przyszło nagle”. Pretekstem 
do wolności, sposobem na wejście w nią, jest przestanie 
kontrolowania się, czyli zapomnienie. I to jest to, co mnie 
udało się uzyskać w niektórych piosenkach na tej płycie. 
Odnalazłam na nowo spontaniczność.

Czyli przestałaś się bać i kontrolować?
Zawsze byłam bardzo poukładana, wiedząca czego chcę, 
ale taka… perfekcyjna. Pamiętam, jak Kasia Kanclerz, 
promotorka z mojej wytwórni, przyszła kiedyś do mnie 
i powiedziała: „Wiesz co, Natalia, ty jesteś za bardzo per-
fekcyjna”. Pamiętam, jak mnie to wtedy uderzyło. Nie mo-
głam tego zrozumieć. Czy jak ktoś chce być dobry, lepszy, 

Z A PR A S Z A M  D O  T E G O, 
BY  S I Ę  ODE RWAĆ 
OD  Z I E M I,  KT ÓR A 
B E Z  NA S  K R Ę C I 
S I Ę  I   TA K .  S Z T U K A 
ODPU S Z C Z A N I A . 
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stara się być profesjonalny, to jest źle? Teraz 
już wiem, co Kasia miała na myśli. Chodzi 
o to, że ludzie chcą prawdy, a ona nie jest za-
wsze gładka. Na tej płycie jest trochę takiego 
brudu, spontanicznych myśli muzycznych, 
lekkich odjazdów dźwiękowych i brzmienio-
wych. Nie ma kalkulacji.

Co nie znaczy, że płyta nie jest 
dopracowana muzycznie.
Oczywiście! Wraz z muzykami staraliśmy 
się, by było jak najlepiej, ale najważniejszą 
rzeczą nie był kunszt, a  wymiana myśli 
i energii. Nie ukrywam, że pomogło nam to, 
że większość materiału powstawała podczas 
wyjazdu, gdzie byliśmy odcięci od naszej 
codzienności, domowych problemów i uwi-
kłań. Pojechaliśmy w góry, rozstawiliśmy 
sprzęt i instrumenty, w tym wiele synteza-
torów analogowych, w których się kocham, 
i nagrywaliśmy.

Jednak ten kunszt instrumentalny jest 
bardzo wyczuwalny na tej płycie. Kiedy 
jej słuchałem, miałem wrażenie, że nawet 
gdyby wam dać tylko zestaw garnków, to 
zrobilibyście genialną piosenkę.
A był taki pomysł, wiesz? Do jednego z utwo-
rów, który nie wszedł na płytę, padło hasło, że-
byśmy zagrali na tym, co nas otaczało wokół. 
I może jeszcze kiedyś do tego dojdziemy.

Wierzę, że to zrobicie!
Jak się ma wyobraźnię, a ludzie, z którymi 
pracuję, mają jej naprawdę bardzo dużo 
i  są niezwykłą inspiracją, to można to 
wszystko zrobić.

To, co jeszcze mnie szalenie na tej płycie 
i ucieszyło i – w warstwie tekstowej – 
zaskoczyło to, że jest tam tak dużo Boga. 
Kiedyś zajmowałem się socjologią religii 
i wiem, że – niezależnie od okoliczności 
– ludzie mają tendencję do tego, żeby 
stworzyć sobie Boga. I na Twojej planecie 
też pojawia się Bóg.
Tak, on jest w wielu piosenkach.

Myślę, że więcej niż w połowie. Ale dla 
mnie najbardziej wstrząsająca i poruszająca 
jest piosenka „To za mało”. W moim 
odczuciu jest to jedna z najpiękniejszych 
modlitw, jakie słyszałem w ostatnim czasie.
Aż mnie dreszcz przeszedł. Bardzo mi miło. 
Ten tekst powstawał bardzo długo i był dla 
mnie bardzo trudny. Bo od jakiegoś czasu 
unikam i boję się patosu. Patos jest czymś, co 
mnie przerasta, przestrasza. Nazywanie wiel-
kich uczuć, stawianie drogowskazów, pisanie 
piosenek o tym, jak żyć, co trzeba zrobić, nie 
jest w moim stylu. Już nie czuję takich rzeczy, 
a miałam takie piosenki w swoim repertu-
arze, chociaż to nie ja byłam ich autorką.

Jesteś bardziej świadoma i wiesz, że świat 
nie jest czarno-biały?
I mam coraz więcej wątpliwości. Kiedy napi-
sałam ten tekst, to wąchałam go z różnej stro-
ny, podsuwałam różnym osobom do przeczy-
tania, żeby zweryfikowały moje obawy.

Mówisz o patosie?
Chciałam mieć pewność, że ten utwór nie 
jest za mocny, za dosłowny. I jedyne, co roz-
wiewa moje wątpliwości i dało mi pretekst 
do tego, żeby ta piosenka znalazła się na pły-
cie, jest to, że składa się ona w zasadzie tylko 
z samych pytań.

To prawda.
Są w niej zawarte moje wątpliwości, moje 
pytania, obawy, obserwacja, a nawet moje 
zgorszenie tym, co widzę. Pokazałam tekst 
tej piosenki zaprzyjaźnionemu księdzu, bo 
byłam ciekawa, jak on to odbierze. Powiedział 
mi bardzo fajną rzecz, że wszystkie pytania 
zbliżają do Boga i że to bardzo dobrze, że na-
zwałam swoje wątpliwości w ten sposób, choć 
padają tam mocne słowa…

Ważne jest też to, że nie skupiasz się na 
jednej religii, bo to, o co pytasz w tej piosence 
jest uniwersalne i dotyczy wielu wyznań.
Cieszę się, że tak to odebrałeś, taka była 
intencja.

O D  JA K I E G O Ś  C Z A S U 
U N I K A M  I   B O J Ę  S I Ę  PAT O S U. 

PAT O S  J E S T  C Z Y M Ś, 
C O  M N I E  PR Z E R A S TA , 

PR Z E S T R A S Z A . 
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Przyrównałem tę piosenkę do modlitwy, bo modlitwa 
nie polega na bezrefleksyjnym odklepywaniu 
wyuczonych regułek, ale na rozmowie z Bogiem. 
Na zadawaniu pytań, które zmieniają nas samych. 
Zazwyczaj, rozmawiając z Bogiem, nie dostajemy 
odpowiedzi. Nie otwiera się niebo i nie pokazuje się 
na nim starszy pan z brodą, który rozwiewa nasze 
wątpliwości. Z tego powodu pytania do Boga są tak 
naprawdę pytaniami do nas samych.
Czy to nie my sami stwarzamy sobie taki rodzaj kontaktu 
z Bogiem? Pytam: „Czy zagłaskany modlitwą masz spokojny 
sen? (…) Czy podzielony przez tłum umiesz poskładać się?”.

Ta twoja rozmowa z Bogiem jest przepiękna i naprawdę 
mną bardzo wstrząsnęła, niemniej jest jeszcze coś 
innego, interesującego w twoich tekstach. Wybacz mi, 
że skupiam się tak bardzo na warstwie tekstowej, ale…
Bardzo się cieszę, że się skupiasz, bo ja czekam na takie 
chwile, w których ktoś mnie wywoła do tablicy, żebym mo-
gła coś więcej powiedzieć o tym, co piszę. Tym bardziej, że 
przecież tekst ma tak wiele interpretacji.

Teksty na tej płycie są mi bardzo bliskie 
również z socjologicznej perspektywy, bo bardzo 
ładnie punktujesz w nich te zjawiska, które są 
charakterystyczne dla naszych czasów. Jak chociażby 
pogoń za wieczną młodością, niezgoda na starzenie 
się, jałowość rozmów, które prowadzimy z innymi 
i na które szkoda czasu. Przy czym nie jest to płyta 
pesymistyczna. Jest w niej dużo refleksji, ale dającej 
nadzieję. Pobudzającej do myślenia i działania. Zadajesz 
słuchaczom pytania o to, co robią ze swoim życiem i czy 
to jest to życie, które ich satysfakcjonuje.
Tak, ale również większość tych rzeczy śpiewam 
sama do siebie. Tam jest autoironia. Gdy w piosence 
„Rekonstrukcja” śpiewam, że powinniśmy dopieszczać 
swojego ducha, a nie tylko ciało, śpiewam to również, 
a może przede wszystkim do siebie. Śpiewam o rzeczach, 
z którymi sama zmagam się na co dzień, z którymi mam 
problem. Na przykład teraz jestem w momencie, w któ-
rym macierzyństwo i praca wypełniają mi moje życie tak 
bardzo, że mam poczucie, że robię się jałowa. Nastawiona 
jestem na dawanie, a przecież by dawać, potrzebny jest 
pokarm. Mam za mało czasu na czytanie książek, cho-
dzenie do teatru, sztukę, samotność. Jestem szczęśliwa 
i mam poczucie wielkiej pełni wtedy, kiedy zachowuję 
harmonię pomiędzy wszystkimi ważnymi aspektami 
w moim życiu. Muszę mieć paliwo.

Chociażby po to, żeby potem móc pisać kolejne teksty.
Tak. Po to, żeby się nakarmić czymś wzniosłym, coś prze-

myśleć. Mam w swojej rodzinie filozofa i przyjaciół, z któ-
rymi uwielbiamy dyskutować, pobudzać się do myślenia. 
Dzięki takim spotkaniom czuję, że się rozwijam. Śpiewam 
w piosence „Rekonstrukcja”, że „podnieść na duchu mu-
szę ducha, bo wciąż na ducha jest posucha”.

Mówiąc o sztuce, przejdźmy teraz da ostatniej prostej 
naszej rozmowy – taki jest też tytuł jednej z twoich 
piosenek na płycie „Halo, tu Ziemia”. Piszesz w niej, 
że jesteś tylko mgnieniem. Trudno mi się z tym 
zgodzić, ponieważ, jak sama wiesz, ludzie, którzy 
tworzą sztukę, żyją bardzo długo, a nawet zawsze. 
Myślę, że w twoim przypadku też tak będzie. Śmiejesz 
się. Czyżbym wpadł w patos?
Nie. Śmieszne, że akurat wywołałeś piosenkę, która jako 
jedyna po polsku nie jest w pełni autorsko moja, bo w pi-
saniu tego tekstu pomagała mi Marika i ona użyła słowa 
„mgnienie”. To nie jest kokieteria, bo to mgnienie rozu-
miem jako jakiś ślad, który zaznaczamy po sobie.

No tak, ale ślad może być bardzo mocny.
Może.

Ja na przykład wiem, że twój mocny ślad zostanie 
w mojej duszy na zawsze, właśnie dzięki piosence „To 
za mało”, która zainspirowała mnie do duchowych 
poszukiwań.
Bardzo się cieszę.

Tomek Sagan, który robi nam podczas tej rozmowy 
zdjęcia, miał to szczęście, że był na jednym z twoich 
ostatnich koncertów. Po koncercie zapytałem go, jak 
było. Po chwili namysłu powiedział: „Wiesz, Natalia 
cała jest uśmiechem”. Po rozmowie z tobą mogę 
dodać jedynie, że jesteś czarującym uśmiechem.
Bardzo dziękuję.

To ja dziękuję za to spotkanie i za tę płytę. Realizuj 
dalej swój plan, bo tworzysz piękne rzeczy, które mocno 
zmieniają naszą muzykę.
Takie słowa są dla mnie bardzo cenne, bo mimo tego, 
że manifestuję swoją wolność, zawsze z tyłu głowy mam 
to, że po drugiej stronie stoi słuchacz, odbiorca tego, co 
tworzę. Nie nagrywam tylko dla siebie, więc jeśli trafiam 
z moimi myślami i dźwiękami do kogoś, to jest to dla 
mnie największa radość. 
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N I E  N AG RY WA M 
T Y L KO  D L A  S I E B I E , 
W I Ę C  J E Ś L I  T R A F I A M 
Z   M O I M I  M Y Ś L A M I 
I   D Ź W I Ę K A M I  D O  KO G O Ś, 
T O  J E S T  T O  D L A  M N I E 
N A J W I Ę K S Z A  R A D O Ś Ć .

NAJNOWSZY ALBUM 
Natalii Kukulskiej " Halo tu ziemie" 
jest już dostępny w sprzedaży.



ENGLISH 

FAR FROM PATHOS

There are not many singers who have courage to 
continually build their position in the music industry 
regardless of trends, suggestions and commercial 
pressure. Natalia Kukulska is one of them. When 
you listen to the songs from her latest album ‘Halo, 
tu ZIemia’, you’ll be happy that you’re not alone with 
your ‘intellectual doubts’; that somewhere, there is 
someone who experiences similar thoughts and 
feelings. In her songs, Natalia doesn’t define the world 
with simple truths. She asks smart questions. That’s 
it. And that’s a lot.

Natalia, our today’s meeting concerns your 
new project, ‘Halo, tu Ziemia’. This album 
has already taken me to your planet, and I’m 
beginning to make myself at home there.
Oh, that’s wonderful! You’re very welcome.

But before we talk about your new album, 
I’d like to go back to the previous one, 
‘Ósmy plan’. Once, someone asked me 
what it was like. And I said, ‘I have an 
impression that Natalia is no longer afraid.’ 
Your music was so bold, uncompromising, 
fresh and… free. And when your single 
‘Kobieta’ promoting this new album came 
out two years later, I was happy to see 
that you still cherished that freedom. And 
perhaps, it’s even stronger now!
The album ‘Ósmy plan’ contains manifestos, 
particularly in terms of lyrics, relating to free-
dom, in which I stress my independence, for 
example, in songs like ‘Dyspensa’ or ‘W nos-
ie’ or in the expressive single ‘Miau’. But that 
album was special as it was recorded in a very 
difficult time for me and it contains a lot of 
bitter reflections. It was a summary of my 
thoughts relating to difficult issues.

Like what?
For example, fading – the song ‘Na koniec 
świata’, or assessing the condition of our soci-
ety, like in ‘Pióropusz’, where I look at what’s 
going on around me with a bit of cynicism. 
But I have an impression that in this album, 
I’m still somewhere in the back, in the posi-
tion of observer, which I sing about in ‘Ósmy 
plan’. In the album ‘Halo, tu Ziemia’, I've risen 
to the surface.

Even more! Not only have you risen to the 
surface, but you’ve also been to space.

Exactly. Why should I limit myself? To me, 
this album is a new beginning for several rea-
sons. I’ve realised that I can’t force people to 
like me. People who are stuck in thinking pat-
terns and won’t change regardless of the situa-
tion. I’m glad that ‘Ósmy plan’ has won a new 
audience even if it wasn’t a huge commercial 
hit. ‘Halo, tu Ziemia’, on the other hand, is… 
artistic fulfilment.

The single ‘Kobieta’ was – in my view – 
a great manifesto of what women fought 
for last year.
There are many ways to speak out. In this 
song, I wanted to describe features of our 
character, paying tribute to our everyday 
heroism. Last year, I was having a hectic 
time, just like it was shown in that quite gro-
tesque video. Like a woman.

But you sing that that woman who has a lot 
on her mind deals with it all in the end. In 
spite of all. And did you deal with it?
If I’m here and now, it means I did, but it 
wasn’t easy because last year, I had a baby 
and I recorded an album. It was a bit too much 
because I began to perform only five weeks 
after giving birth to my daughter. And I really 
stretched the time and cut corners like in the 
song ‘Halo, tu Ziemia’. It was a huge challenge. 
But giving birth to a child, joy and hormones 
gave me a boost of new energy.

Coming back to the sense of freedom in 
your lyrics and music, as much as something 
opened in ‘Ósmy plan’, in your latest album 
you have become ‘a master’ of freedom and 
in the song ‘Lunatyk’, you encourage other 
people to follow you. Because you can show 
them what freedom looks like, how it smells 
and tastes.
In this song, I’m calling people to join me on 
stage, in a musical sense. It’s an invitation for 
a music journey.

I’m referring to ‘Lunatyk’ also because – 
while in your previous album, you were 
having a hard time and wanted to be in 
the background – here, apart from inviting 
people to your world, you also give them 
certainty that you are strong enough to host 
them on your planet a little longer.
I invite people to lose touch with reality for 
a while, because life goes on anyway. It’s the 
art of letting go. In ‘Lunatyk’, I sing that ‘oblivi-

on came suddenly.’ To become free, to gain 
that freedom, you have to stop controlling 
yourself, that is to let go. And that’s what I man-
aged to achieve in some of the songs in this al-
bum. I’ve found spontaneity anew.

Did you stop being afraid and controlling 
yourself?
I’ve always been very reasonable and I’ve 
known what I want, but I was so… perfect. 
Once, Kasia Kanclerz, a  promoter from 
my record label, came to me and said: ‘You 
know, Natalia, you’re too perfect.’ It struck me. 
I couldn’t understand it. Is it wrong that some-
one wants to be good, better, and tries to be 
professional? Now I know what Kasia meant. 
People want the truth, and the truth isn’t al-
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ways so nice and smooth. This album contains a little dirt, 
spontaneous music thoughts, light sound and tone distor-
tions. There is no calculation.

But it doesn’t mean that it isn’t refined.
Of course! I worked on it together with my musicians, and 
we tried to do our best, but the most important part wasn’t 
artistry but the exchange of thoughts and energy. I admit 
that it was easier thanks to the fact that we worked on 
a major part of material during a tour, where we were cut 
off from the world, our everyday life, family problems and 
other complications. We went to the mountains, set up our 
equipment and instruments, including a lot of analogue 
synthesizers, which I absolutely love, and we recorded.

But your instrumental skills are immediately noticeable 
in this album. When I was listening to it, I had an 

impression that even if you had a set of pots and pans, 
you could make a smashing song with them, too.
We had such an idea, you know? In one of the songs that ar-
en’t included in the album, someone had an idea to play on 
what was around us. Maybe we’ll do it one day.

And I believe you will!
If you have imagination – and people with whom I work 
have very vivid one and are a rich source of inspiration – 
there’s nothing you can’t do.

What I also like about this album – and song lyrics – 
and what has surprised me is that there is so much God 
there. I used to deal with sociology of religion and I know 
that – whatever happens – people tend to create a God 
for themselves. And God also appears on your planet.
Yes, he is present in a number of songs.
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I think that in over a half of them. But to me, the most 
striking and moving song is ‘To za mało’. It’s one of the 
most beautiful prayers I’ve recently heard.
Oh, it’s sent shivers down my spine. It’s very kind of you. It 
took me a lot of time to write its lyrics and it was very diffi-
cult. For some time, I’ve been avoiding pathos and I’ve been 
afraid of it. Pathos is too much for me, it's scary. Naming 
deep emotions, putting signposts, writing songs about how 
people should live, what they should do, etc. is not my cup of 
tea. I don't feel it; and I’ve had such songs in my repertoire 
even though I wasn’t their author.

Are you more aware now and do you know that the 
world is not black and white?
And I have more and more doubts. When I finished writing 
the lyrics, I approached them from a number of perspec-
tives, gave them to other people so that they read them and 
verify my doubts.

Are you talking about pathos?
I wanted to be sure that the songs weren’t too bold, too lit-
eral. And the only thing that dispelled my doubts and con-
vinced me that a given song should be in the album is the 
fact that it mostly contains questions.

That’s true.
It’s about my doubts, my questions, concerns, observations, 
and even my outrage at what I see. I showed its lyrics to a be-
friended priest because I was curious about his reaction. And 
he said something very nice; he told me that all questions 
bring us closer to God and that it's good that I named my 
doubts in such a way even though I used strong words.

It’s also important that you don't focus on one religion 
only because your questions are universal and apply to 
many religions.
That was my intention; I’m glad you see it in such a way.

I compared that song to a prayer because a prayer 
doesn’t consist in rattling off words you know by heart, 
but it's about talking with God. Asking questions that 
may change us. And we usually don’t get any answers. 
The sky doesn’t open and an old, bearded man doesn’t 
come to dispel our doubts. Therefore, questions we want 
to ask God are questions to ourselves.
But isn’t it true that we have created such a relationship with 
God? I ask: ‘Do you sleep well soothed with your prayers? 
(…) Can you pick up the pieces after the crowd has left?'

Your conversation with God is truly beautiful and 
moving, but there’s one more thing in your lyrics that 
has caught my attention. Excuse me for concentrating so 
much on the lyrics, but…
I’m really glad you do because I’m waiting for such mo-
ments when someone calls me and asks me to say some-
thing more about my songs. The more so that lyrics have so 
many interpretations.

Your lyrics are close to me also from a sociological 
perspective because you aptly point out phenomena that 
are characteristic for our times. For example, chasing 

eternal youth, denying ageing, empty conversations 
we have with other people, which are a waste of 
time. At the same time, it’s not a pessimistic album. 
It contains a lot of reflection, but it gives hope. It’s 
thought-provoking. You ask your audience what they’re 
doing with their life and whether they’re satisfied with it.
That's true, but I also sing most of these things to myself. It’s 
self-irony. In the song ‘Rekonstrukcja’, when I sing that we 
should pamper our soul, not only the body, I also, or rather 
primarily, sing to myself. I sing about problems I face every 
day. For example, I’m at this point of life where motherhood 
and work fill my life so much that I feel I’m becoming idle. 
I want to give something of myself, but to give, you need 
nourishment. I don't have enough time for reading books, 
going to the theatre, contemplating art, being alone with 
myself. I’m happy and feel fulfilled when I maintain harmo-
ny among all important aspects in my life. I need fuel.

Even if only to write more lyrics.
Yes. To enjoy lofty ideas, a moment’s reflection. I have 
a philosopher in my family and my friends also love to dis-
cuss and provoke to deeper thoughts. Meetings with them 
allow me to develop. In the song ‘Rekonstrukcja’, I sing 
that I have to raise my spirit’s spirits because there’s still 
a dearth of spirit.

As regards art, let’s head down the home stretch to our 
conversation. In one of your songs in ‘Halo, tu Ziemia’, 
‘Ostatnia prosta’, you sing that you're only a blink. I find 
it hard to accept because, as you know very well, people 
who create art live very long or even forever. I think it’s 
going to be like this with you, too. You're laughing. Is it 
too pompous?
No. It’s funny that you've mentioned the only song that’s 
not entirely mine; Marika helped me write the lyrics and 
she used the word ‘blink’. It’s not coquetry because I under-
stand this blink as a trace we leave.

That’s true, but this trace can be indelible.
It can.

For example, I know that you’ve left a permanent mark 
in my soul with the song ‘To za mało’, which provoked 
me to spiritual thoughts.
I’m really glad.

Tomek Sagan, who is taking pictures of us, was lucky 
to get a ticket to one of your latest concerts. After the 
concert, I asked him how it was. After a while, he said, 
‘You know, Natalia is all a smile.’ And having talked with 
you, I can only add that you're a charming smile.
Thank you very much.

Thank you for the meeting and for this album. Keep on 
doing what you're doing because you create beautiful 
compositions which change our music a lot.
These words are very important to me because even 
though I manifest my freedom, I always bear in mind that 
there’s also the audience, the recipient of my work. I don’t 
make songs only for myself, so I’m really happy to reach 
people with my thoughts and sounds. 
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SA NKI 
       2.0
TEKST Jakub Milszewski

SANKI, KTÓRE WISIAŁY W PIWNICY MOJEGO RODZINNEGO DOMU, BYŁY 
DOŚĆ TOPORNE I JAKO DZIECKO NIE MIAŁEM SIŁY ICH DŹWIGAĆ. RAZ CZY 
DWA ZDARZYŁO SIĘ, ŻE KTOŚ MNIE NA NICH CIĄGNĄŁ, ALE NIGDY NA NICH 
NIE ZJEŻDŻAŁEM, NAWET Z NAJMNIEJSZEGO WZGÓRZA. POSTANOWIŁEM 
WIĘC NADROBIĆ TE BRAKI Z DZIECIŃSTWA I ZJECHAĆ, ALE Z DUŻEJ GÓRY.

ZDJĘCIA Źródło: TVB Stubai
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esteśmy w Elfer, jednym z wielu ośrod-
ków narciarskich w  Dolinie Stubai 
w austriackim Tyrolu w Alpach, kilka 

godzin samochodem z południowej Polski, 
z Gdańska zaś półtorej godziny samolotem do 
Monachium i kolejne trzy autokarem (firmy 
autokarowe za niewielkie pieniądze wożą pa-
sażerów z monachijskiego lotniska prosto na 
lodowiec Stubai, a można też wykupić pakiet 
bilet + skipass, który w gruncie rzeczy jest nie-
wiele droższy od samego skipassu, czyli bar-
dzo opłacalny). Cała Dolina żyje z gór – pełno 
tu dookoła wyciągów, ośrodków narciarskich, 
orczyków... Najważniejsze, że niedaleko stąd 
jest lodowiec Stubai, a na nim olbrzymi kom-
pleks wszystkiego, co wielbiciele białego 
szaleństwa mogą sobie życzyć. Znajdziecie 
tam wszelkiego rodzaju trasy i szlaki, wypo-
życzalnie sprzętu, instruktorów, restauracje, 
szkółki i akademie, ośle łączki, kolejki linowe, 
którymi dostaniecie się bardzo, bardzo wy-

soko i z których będziecie mogli cieszyć się 
niepowtarzalnymi widokami. Jest też grota 
i obowiązkowa platforma widokowa. Narciar-
ska infrastruktura na najwyższym poziomie 
ciągnie się przez całą Dolinę Stubai. Oprócz 
kilku ośrodków narciarskich znajdziecie też 
fantastyczne szlaki wędrówkowe, miejsca, 
z których startują i gdzie lądują paralotnia-
rze oraz oczywiście tory saneczkarskie. Dwa 
z nich są właśnie w Elfer, gdzieś obok wyciągu 
i drewnianego budynku, do którego zmierza-
my na kolację.

Christian, nasz przewodnik i instruktor, 
który urodził i wychował się w Dolinie, nazy-
wa ten budynek z polska „bacówką”. Duża, 
drewniana chata mieści teraz nowoczesną 
restaurację. W środku również króluje drew-
no, ale nikt nie sili się na przesadne dbanie 
o tradycję. Można tam, owszem, zjeść i wypić 
coś tradycyjnego, i tak zresztą czynimy. Ale 
kiedy wychodzimy z powrotem na zewnątrz, 

na chwilę wita nas po raz kolejny XXI wiek – 
dyskotekowe światła, głośna muzyka oraz nar-
ciarze i turyści pijący szoty przy zaimprowi-
zowanym barze na zewnątrz. Dobra impreza, 
pewnie chętnie byśmy się dołączyli, ale mamy 
swoje plany.

Wyciągamy swoje sanki z zaspy, otrzepuje-
my nieco i rozpoczynamy nasz krótki pochód. 
Nasze pojazdy wydają dziwne dźwięki, kiedy 
je ciągniemy na sznurkach za nami. Wsiada-
my na nasze sanki. Zwykłe sanki wypożyczo-
ne na miejscu, nie tam żaden specjalistyczny 
sprzęt. Ot, kilka pozbijanych ze sobą deseczek, 
płozy obciągnięte kawałkiem metalu, do tego 
siedzisko ze skórek i sznurek, by było się czego 
trzymać. Christian krótko wyjaśnia – hamuje 
się nogami, skręca się nogami. Skręt w prawo 
to hamowanie prawą nogą. Skręt w lewo – ana-
logicznie. Radzi jeszcze, żeby lepiej trzymać 
się ściany, nie krawędzi. Dobra rada. Momen-
tami od przepaści oddzielać nas będzie tylko 
niewielka zaspa śnieżna, a sanki nie mają spa-
dochronu. Trochę się niepokoję, ale przecież 
Christian mówił, że tędy każdego dnia jeździ 
cała masa dzieciaków. Sam widziałem sied-
mio - czy dziesięciolatków, którzy z wypieka-
mi na twarzy i ekscytacją w głosie dzielili się 
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ze sobą wrażeniami, ciągnąc przez miasteczko zgrzytające 
o asfalt sanki. Skoro na torze radzą sobie kilkulatki, to trzy-
dziestolatek chyba też sobie poradzi, co?

Siadam okrakiem na sankach. Kiedy patrzyłem na 
nie z góry, wydawały mi się jakieś wyższe. Moi koledzy 
i koleżanki dopinają swoje kaski i gogle narciarskie, ale 
ja, nieszczęśliwym zbiegiem okoliczności, mam na gło-
wie jedynie czapkę. Odpycham się niezgrabnie kilka 
razy buciorami od śniegu, żeby ruszyć. W końcu sanki 
zaczynają jechać same. Przyhamowuję, mijam pierwszy 
lampion, dojeżdżam do zakrętu, skręcam, jadę dalej. To 
jest łatwiejsze, niż myślałem. Sanki nabierają prędkości, 
a ja na krótkim, w miarę prostym fragmencie drogi sta-
ram się porozglądać na boki. Z lewej strony ściana śniegu, 
lodu i drzew, gdzieś półtora metra nad moją głową zaczy-
na rozciągać się las. Z prawej las ciągnie się gdzieś pode 
mną, nie widzę go dobrze znad niewielkiej zaspy, bo jest 
gdzieś poniżej (i tam też ciągnie się dalsza część drogi, 
którą pędzę coraz szybciej i szybciej), ale kilkadziesiąt 
metrów dalej widzę kolejne zadrzewione zbocze.

Jestem już na długiej prostej, więc pędzę w dół niczym 
pocisk o niezbyt aerodynamicznym kształcie. Kiedy wyjeż-
dżam na prostsze fragmenty trasy, moje sanki rozpędza-
ją się jeszcze bardziej i wtedy zaczynam rozumieć, po co 
niektórzy moi towarzysze zabrali gogle narciarskie – nie 
wiedzieć czemu spod sanek prosto w oczy tryska śnieg. 
W ostatniej chwili wchodzę w 90-stopniowy zakręt w lewo, 
praktycznie ocierając się o zaspę i lampion, przejeżdżam 
przez niewielki drewniany mostek szybciej, niż bym chciał 
i skręcam o kolejne 90 stopni w prawo. W tym samym mo-
mencie dostrzegam migające światła jakieś pięćdziesiąt 
metrów przede mną – koniec trasy.

Christian mówi, że trasa, którą przejechaliśmy, ma 
jakieś 8 kilometrów. Nie potrafię stwierdzić, jak długo 
nam to zajęło, ale on zagląda pod rękaw, patrzy na zega-
rek i stwierdza, że jakieś 20 minut. 20 minut?! Miałem 
wrażenie, że minęły góra cztery. Teraz już analizuję na 
chłodno – w Elfer trasa była przygotowana tak, żeby 
sprawiać wrażenie wymagającej i ekstremalnej, a jed-
nak nawet taki saneczkowy laik jak ja przejechał ją bez 
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problemu. Z drugiej jednak strony jestem nieco prze-
rażony – odkrywam, że mam jakąś traumę prędkości. 
Obiecałem sobie, że następnym razem przejadę tę trasę 
za dnia i tym razem nie będę tyle hamował.

W nocy nie mogłem spać. Adrenalina wciąż robiła swoje.  

ENGLISH

A SLED 2.0

A sled that was hung in the basement of my family house was 
a bit heavy, and I couldn’t lift it when I was a child. Once or twice, 
someone would tow me through the snow, but I didn’t sled even 
on gentle slopes. Therefore, I decided to compensate for it and go 
sledding on a high hill.
 
We’re in Elfer, in one of numerous ski resorts in the 
Stubai Valley in Tyrol, Austria, in the Alps. It’s a few 
hours’ drive from the south of Poland or an hour and 
a  half by plane from Gdańsk to Munich and three 
hours by coach (coach companies transport passen-
gers from the airport in Munich straight to the Stubai 
Glacier at a cheap price; you can also buy a ticket + 
a skipass, which isn’t much more expensive than the 
skipass alone, so it’s a good option). The whole Valley 
live off the mountains – there are plenty of ski lifts, 
resorts, T-bar lifts… The most important part is that 
the Stubai Glacier isn’t far from here, and there, you’ll 
find a huge complex of attractions for white craze lov-
ers, such as trails and routes, equipment rentals, in-
structors, restaurants, schools and academies, green 
ski runs, chairlifts that will take you very high to enjoy 
splendid views. There’s also a grotto and a viewpoint, 
which is a must. The ski infrastructure here is at the 
top level and spreads across the Stubai Valley. Apart 
from a few ski resorts, there are also fantastic hiking 
trails, spots for paragliders to take off and land, as 
well as sledding tracks. Two of them are in Elfer, 
somewhere near the ski lift and a wooden building 
where we’re having dinner today.

Christian, our guide and instructor, who was born 
and grew up in the Valley, calls this building with a Pol-
ish word ‘bacówka’ [Eng. shepherd’s cottage]. This 
large, wooden cottage houses a modern restaurant. 

S A N K I  2 . 0

W   NO C Y  N I E 
MO G Ł E M  S PAĆ. 
A DR E NA L I NA 
WC I Ą Ż  ROBI Ł A 
S WOJ E .
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The interior is also wooden, but nobody 
puts tradition first there. Of course, it’s 
possible to order some traditional dish-
es and drinks, and that’s what we do. But 
when we leave the restaurant, we’re back in 
the 21st century world again – disco lights, 
loud music and skiers and tourists drink-
ing shots at an improvised bar outside. It’s 
a good party and we’d surely join it if we 
didn’t have other plans.

But we take our sleds out of a  snow-
bank, brush them off and begin our short 
march. Our vehicles make strange noises 
when we’re towing them behind us. We 
get on the sleds. They’re ordinary sleds 
rented here, not specialised equipment. 
A few nailed boards, metal runners, a wo-
ven seat, and a rope to hold. Christian ex-
plains – you brake and turn with your legs. 
To turn right, brake with the right leg. To 
turn left, do likewise. He also advises us 
to keep close to the wall, not the edge. 
It’s a good piece of advice. The abyss will 
sometimes be right behind a small snow-
bank, and sleds don’t have parachutes. I’m 
a bit concerned, but Christian says that 
a  lot of children go sledding here every 

day. I’ve seen excited seven- and ten-year-
old children sharing their impressions 
while towing sleds screeching against as-
phalt. But if children can handle it, a thir-
ty-year-old can do it too, can’t he?

I sit astride the sled. They seemed a bit 
higher when I was looking down at them. 
My friends put on their helmets and gog-
gles, but unfortunately, I only have a hat 
on my head. I  push off with my boots to 
start moving. Finally, the sled starts sliding 
down. I brake a bit, go past the first lantern, 
reach a turn, turn, and carry on. It’s easier 
than I thought. The sled is going faster and 
faster, and I try to look around at a short, 
relatively easy section. On my left, I can see 
a wall of snow, ice, and trees; there’s also 
the forest about one metre and a half above 
my head. On my right, I can see the forest 
somewhere beneath me, but I don’t see it 
well because of a little snowbank; it’s some-
where down (I can also see the remaining 
section of the road there, I’m going faster 
and faster), but after several dozen metres, 
I spot another wooded hill.

I’m on a  long, straight path, so I’m 
sliding down like a missile with a not very 

aerodynamic shape. When I reach straight 
sections of the course, my sled gains speed 
and I begin to understand why some of my 
friends took the goggles – the snow from 
under the sled is blowing into my eyes. At 
the last moment, I take a 90-degree left 
turn, practically brushing against a snow-
bank and a lantern, I pass a small, wood-
en bridge faster than I’d like to and I take 
another 90-degree right turn. At the same 
time, I notice lights flashing about 50 me-
tres ahead of me – the end of the course.

Christian says that the course is about 
8 kilometres long. I can’t tell long it took to 
slide down, but he looks at his watch and 
says it was about 20 minutes. 20 minutes?! 
I’d swear it was four minutes at most. Now, 
I analyse it composedly – the course in Elf-
er was supposed to seem demanding and 
extreme, but even a sledding beginner like 
me covered it easily. However, on the oth-
er hand, I’m a bit scared – I discover I have 
a speed trauma. I promised myself that I’ll 
cover that route in the daytime and I won’t 
brake so much next time.

I couldn’t sleep at night. Adrenalin was 
still coursing through my body.  ZD
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JAKUB WINIARSKI, PIOTR IBRAHIM 
KALWAS, „ARCHIPELAG ISLAM. CZAS 
KORANU, CZAS ZMIANY”, WYD. 
BŁĘKITNA KROPKA, , NYSA 2018.

„Wszystko, czego chcielibyście się do-
wiedzieć o islamie, ale boicie się zapytać” 
– tak brzmi najkrótsza rekomendacja tej 

mu jest przekleństwem i dla tej religii, i dla 
całej ludzkości. Twierdzą wręcz, że sam 
Mahomet (wielki reformator i innowator) 
potępiłby obecny archaizm myślowy wy-
znawców swojej religii i przywołują jego sło-
wa, które również i my – widząc jak błyska-
wicznie rozprzestrzenia się w Polsce wul-
garna i duchowo jałowa wersja katolicyzmu 
– powinniśmy przyjąć za swoje: „Uczcie się 
i nie umierajcie jako ludzie głupi, albowiem 
Bóg nikomu nie wybacza niewiedzy”. 

ENGLISH

DO NOT DIE IGNORANT

‘Everything you always wanted to know 
about Islam, but were afraid to ask’ – that’s 
the shortest recommendation of this brilliant 
book, in which two experts and open-mind-
ed intellectuals (Piotr Ibrahim Kalwas 
– a Polish Muslim residing in Egypt for 
years, and a writer and journalist, Jakub 
Winiarski) take us through twist and turns 
of history, theology, philosophy and socio-
logical thought of Islam understood as a re-
ligion as well as civilisation.

Their conversation isn’t inaccessible for 
a layman; quite the contrary – ‘Archipelag 
islam’ reads like a great novel and provides 
you with information in an accessible form. 
Nobody in Poland speaks about Islam like 
that: with respect and criticism at the 
same time.

This book allows you to take a closer look 
at a religion which hasn’t gone through the 
period of Reformation or Enlightenment; 
which requires its followers to be unreflec-
tive and take its meaning literally; in which, 
unfortunately, as a result of complicated 
historical circumstances, a mullah defeat-
ed a philosopher.

The authors advance the thesis that con-
temporary ideological traditionalism and 
conservatism of Islam is a curse both for 
this religion and mankind. They claim that 
Muhammad himself (a great reformer and 
innovator) would disapprove of contempo-
rary archaism of thought presented by the 
followers of his religion; they also quote 
his words, which we – as we observe an ul-
tra-fast spread of a vulgar and spiritually 
sterile version of Catholicism – should also 
reflect on: ‘Learn and do not die ignorant 
for God does not forgive ignorance.’ 

ANDRZEJ
SARAMONOWICZ

Reżyser, scenarzysta, pisarz, dramaturg 
i dziennikarz. Autor największych polskich hitów 
komediowych w XXI w. (m.in. "Ciało", "Testosteron" 
i "Lejdis"). "Testosteron" - stale obecny w teatrach 
w kilkunastu krajach - jest również jedną 
z najpopularniejszych dziś polskich sztuk na 
świecie. W 2015 roku Saramonowicz wydał 
bestsellerową powieść „Chłopcy".
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CZYTANIE WEDŁUG 
SARAMONOWICZA

NIE UMIERAJCIE 
JAKO GŁUPI

znakomitej książki, w której dwaj znaw-
cy tematu i intelektualiści o szerokich 
horyzontach (Piotr Ibrahim Kalwas – pol-
ski muzułmanin przez lata mieszkający 
w Egipcie oraz pisarz i dziennikarz Jakub 
Winiarski) wiodą nas przez meandry hi-
storii, teologii, filozofii i myśli społecznej 
islamu, rozumianego nie tylko jako system 
wiary, ale i cywilizacja.

Wszelako nie jest to rozmowa, od któ-
rej czytelnik-laik się odbije, wprost prze-
ciwnie – czyta się „Archipelag islam” jak 
najlepszą powieść, która jednocześnie 
przystępnie uczy. Tak o islamie w Polsce 
nie mówi nikt: z szacunkiem, ale jedno-
cześnie krytycznie.

Dzięki tej książce można się zatem 
przyjrzeć religii, która nie przeszła swojej 
reformacji ani Oświecenia. Która wymaga 
od wiernych bezrefleksyjności i dosłow-
nego rozumienia jej przekazu. I  w  któ-
rej, niestety, w wyniku skomplikowanych 
okoliczności historycznych, mułła poko-
nał filozofa.

Autorzy stawiają tezę, że dzisiejszy tra-
dycjonalizm i konserwatyzm ideowy isla-
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prawdziwą wiosnę trzeba jeszcze zaczekać, 
ale muzycy Polskiej Filharmonii Bałtyckiej 
przygotowują się na jej nadejście wiele mie-

sięcy wcześniej. Na marzec przygotowali specjalny pro-
gram, który z pewnością obudzi nas z zimowego rozespa-
nia. Wśród nich uwagę przykuwają dwa koncerty o nieco 
odmiennym przeznaczeniu, ale podobnej tematyce.

Stali bywalcy Polskiej Filharmonii Bałtyckiej dobrze 
znają kunszt muzyków na stałe związanych z tą instytu-
cją. Jednym z nich jest George Tchitchinadze, Dyrektor 
Artystyczny Orkiestry. Oprócz koordynacji programu 
artystycznego, pochodzący z Gruzji dyrygent na scenie 
gdańskiej filharmonii realizuje swoje autorskie projek-

POLSKA FILHARMONIA BAŁTYCKA W MIESIĄCU PRZEDWIOŚNIA 
PRZYGOTOWAŁA OŻYWCZY PROGRAM DLA WSZYSTKICH 
MELOMANÓW. BYNAJMNIEJ NIE MÓWIMY TU O KOCIEJ MUZYCE. 
W MARCU NA GDAŃSKIEJ OŁOWIANCE ZABRZMI KLASYCZNA 
MUZYKA W NAJLEPSZYM WYKONANIU. TYM RAZEM TEMATAMI 
PRZEWODNIMI BĘDZIE MŁODOŚĆ I BUDZENIE SIĘ DO ŻYCIA.

ZDJĘCIA źródło: PFB

Na
TEKST Sylwia Gutowska

MARCOWE 
GR A NIE Z KLASĄ
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ty. Jednym z nich jest koncert symfoniczny „Pasja mło-
dości”, który odbędzie się 16 marca o godzinie 19 na Sali 
Koncertowej PFB. Wydarzenie będzie składać się z dwóch 
części głównych – koncertu na altówkę i na puzon. So-
listami będą Maciej Sionkowski (altówka) i Karol Gajda 
(puzon) – obaj od lat związani z Polską Filharmonią Bał-
tycką, odnoszący również sukcesy poza nią. W pierwszej 
kolejności zatem usłyszymy koncert na altówkę autorstwa 
węgierskiego kompozytora Gyuli Davida, następnie nie-
typowy, bo jeden z nielicznych koncertów puzonowych, 
stworzonych w XX wieku, skomponowany przez Kazimie-
rza Serockiego. Po występach solistów publiczność wy-
słucha dwóch tętniących młodzieńczą energią utworów: 
uwertury ze słynnej XIX-wiecznej opery „Le Calife de 
Bagdad” Françoisa-Adriena Boïeldieu i Sinfonietty Fran-
cisa Poulenca. Oba dzieła, utrzymane w radosnej tonacji, 
mogą nastroić do nadchodzącej małymi krokami wiosny.

Druga propozycja to coś dla młodych duchem i tych 
najmłodszych. Mowa o  marcowym koncercie familij-
nym, który odbędzie się w ten sam weekend, w niedzielę 
18 marca. Tym razem w samo południe, by na koncert „4 
pory roku dla dzieci”, o którym mowa, mogły przybyć całe 
rodziny. Słynny utwór Antoniego Vivaldiego to w końcu 
wspaniałe zaproszenie już tych najmłodszych dzieci do 
świata muzyki klasycznej. Znany wszystkim cykl czterech 
koncertów posłuży jako kanwa opowieści o fascynacji mu-
zyką i szukaniu inspiracji w najdrobniejszym otaczającym 
nas dźwięku. Zobaczymy opowiedzianą z przymruże-
niem oka historię kompozytora Vivaldiego, który próbu-
je napisać swoje „Cztery pory roku”. W przedstawieniu 



SPONSOR 
STRATEGICZNY PFB 

wystąpią muzycy, aktorzy i tancerze, którzy 
razem stworzą małe widowisko, ożywią scenę 
i pokażą, że muzyka klasyczne nie musi być 
nudna. Dyrygentką i główną skrzypaczką 
koncertu będzie Natalia Walewska, za sce-
nariusz odpowiada Anna Bona, zaś cho-
reografię przygotują Wojciech Warszawski 
i Izabela Sokołowska-Boulton. Aktorzy to 
Bogdan Smagacki i Maja Gadzińska. Wy-
stąpią również soliści baletu Opery Bałyc-
kiej – Maja Kielan i Gento Yoshimoto. Tak 
spędzone popołudnie na pewno sprawi, że 
dzieci załapią muzycznego „bakcyla”, a cała 
rodzina będzie świetnie się bawić.

Najjaśniejsze punty programu Polskiej 
Filharmonii Bałtyckiej w marcu pokażą, że 
polskie wykonawstwo muzyki klasycznej ma 
się doskonale. Poza tym na nadejście wiosny 
trzeba przygotować nie tylko ciało, ale i du-
szę. Z marcowymi koncertami będzie to pięk-
ne i radosne oczekiwanie. 

ENGLISH 

CLASSY MARCH IN THE 
PHILHARMONIC

The Polish Baltic Philharmonic has prepared an 
invigorating early spring programme for all mu-
sic lovers. And it’s far from cacophony. In March, 
Gdańsk Ołowianka will reverberate with classical 
music performed by eminent artists. This year’s 
theme is youth and awakening.

We must still wait for true spring to come, but 
the musicians of the Polish Baltic Philhar-
monic (PFB) have been getting ready for its 
arrival for several months. They’ve prepared 
a special programme, which will surely wake 
us up from winter heavy sleep. Among the 
concerts planned for the beginning of spring, 
there are two special ones with a bit different 
purpose, but a similar theme.

Those who go to the Philharmonic regu-
larly know very well the artistry of its musi-
cians. One of them is George Tchitchinadze, 
the Orchestra Artistic Director. Apart from 
coordinating the artistic programme, the 
Georgian conductor presents his own pro-
jects on the Philharmonic stage. These inc-
lude a symphonic concert ‘Pasja młodości’ 
(Eng. Youth Passion) in the PFB Concert Hall 

on 16 March at 19. There are two main parts 
of the event – a concerto for viola and trom-
bone. The soloists are Maciej Sionkowski (the 
viola) and Karol Gajda (the trombone) – both 
artists have been performing in the Polish 
Baltic Philharmonic for years and have also 
achieved success on other stages. A concer-
to for viola of a Hungarian composer, Gyula 
David, and an unusual concerto of Kazimierz 
Serocki, one of few concertos for trombone 
composed in the 20th century, will be pre-
sented. After the performance of the soloists, 
two vibrant compositions will be played: an 
overture from the famous 19th-century opera 
‘Le Calife de Bagdad’ composed by François-
-Adrien Boïeldieu and Francis Poulenc’s Sin-
fonietta. The light tones of both composition 
will put you in an amiable, spring mood

The Philharmonic also has something in 
store for the youngest music lovers and tho-
se young in spirits. At the same weekend, on 
Sunday, 18 March, the Philharmonic holds 

a family concert ‘4 pory roku dla dzieci’ [Eng. 
Four Seasons for Children]. The concert 
starts at noon, so that entire families may 
attend it. Famous Antoni Vivaldi’s compo-
sition is a wonderful invitation to the world 
of classical music for little children. The well-
-known group of four concertos will serve as 
a background for a story about music fascina-
tion and looking for inspiration in all tiniest 
sounds surrounding us. The audience will see 
a story of the composer, who is trying to write 
his ‘Four Seasons’, presented with a pinch of 
salt. Musicians, actors and dancers perfor-
ming in the play will make a show, liven up the 
stage and prove that classical music doesn’t 
have to be boring. The conductor and first vio-
lins in the concert is Natalia Walewska, Anna 
Bona is in charge of the script, and Wojciech 
Warszawski and Izabela Sokołowska-Boulton 
are responsible for choreography. The actors 
are Bogdan Smagacki and Maja Gadzińska. 
Moreover, the soloists of the Baltic Opera bal-
let will also perform – Maja Kielan and Gento 
Yoshimoto. After such an afternoon, your 
children will get the bug for music and the en-
tire family will have a great time.

The brightest stars of the Polish Baltic Phil-
harmonic March programme will show that in 
Poland, classical music is performed at a very 
high level. Besides, you should prepare both 
your body and soul for the arrival of spring. Awa-
iting spring this March with the Philharmonic 
concerts will be a beautiful and cheerful time. 

M A R C O W E  G R A N I E  Z  K L A S Ą

GŁÓWNY SPONSOR PFB – 
MECENAS KULTURY

NA M A R Z E C PR Z YG O T OWA L I 
SPE C JA L N Y PRO GR A M, KT ÓRY 
Z PEW NO Ś C I Ą OBU DZ I NA S 
Z Z I MOW E G O ROZ E SPA N I A . 
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O POZOR ACH
T O M I A Ł BYĆ TEK ST

KIEDY WSTAŁEM DZIŚ RANO Z ŁÓŻKA, NIE BEZ PROBLEMU I NIECHĘTNIE, MIAŁEM JUŻ W GŁOWIE 
TEN TEKST. WYSTARCZYŁO GO PO PROSTU PRZELAĆ NA MONITOR KOMPUTERA I GOTOWE.



hciałem napisać, jak to Bonson na al-
bumie „Postanawia umrzeć” opisuje 
w brutalny, ale i przejmujący sposób 

historię walki ze sobą, z depresją, z „klubem 
27”, z uzależnieniami zżerającymi nie tylko 
jego, ale i całą branżę muzyki rozrywkowej 
od zarania. Jak to ta płyta zdejmuje zasłonę 
oddzielającą blichtr gwiazd sceny, które iskrzą 
korzystaniem z życia na Instagramach i Face-
bookach, uśmiechają się i/lub robią groźne 
miny do fleszy aparatów, pokazują się w efek-
townych ciuchach i drogich samochodach 
oraz chwalą szczęśliwym życiem rodzinnym, 
od ich wewnętrznego gnicia, brudu, narkoty-
ków i spacerów po gzymsie przepełnionych 
ochotą skończenia z tym wszystkim. Tekst 
miał nawet nosić tytuł „Pozory”, bo taki paso-
wałby jak ulał. Ale nagle, w kolejce SKM, którą 
jak co dzień jechałem do pracy, denerwując się 
na rosnące koszty wszystkiego przy jednocze-
snych malejących przychodach, zdałem sobie 
sprawę, że po prostu opisałbym swoimi słowa-
mi to, o czym Bonson rapuje w utworze numer 
dwa na rzeczonej płycie. Utworze, który na 
dodatek nosi tytuł „Pozory”. Choć ambicje 
zawodowe wyrugowano ze mnie dawno, to nie 
jestem w stanie iść na aż taką łatwiznę. Musia-
łem sobie więc ten tekst poukładać na nowo.

Nagle mnie olśniło. Choć jestem bliski 
podpisania się własnym imieniem i nazwi-
skiem pod większością podszytych depresją 
historii, jakie opowiada na płycie Bonson 
(może za wyjątkiem tego, że nie szastam 
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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”.
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tions destroying him and the whole enter-
tainment music industry since the dawn of 
time; how this album rises the curtain sep-
arating the glitter of celebrities who brag 
about their lives on Instagram and Face-
book, smile and/or make angry faces for 
the camera, wear glamourous clothes and 
have expensive cars, and boast about happy 
family life, etc. from their internal decay, 
dirt, drugs and walks on the cornice when 
they’d like to end it all. The text was going to 
be entitled ‘Appearances’ because it would 
perfectly render its character. But all of 
a sudden, when I was sitting on an SKM train 
on my way to work and thinking about an in-
crease in prices and a decrease in income, 
I realised that I’d like to describe with my 
own words what Bonson raps about in the 
song number two on the album. The song 
which is entitled ‘Pozory’ [Eng. Appearanc-
es]. And even though I had to abandon my 
career ambitions a long time ago, I can’t fol-
low the line of least resistance. So I had to 
arrange the text anew.

Suddenly, I  saw the light. Although 
I could easily put my name under most of 
stories about depression told by Bonson 
on his album (perhaps except for the fact 
that I don’t throw money around because 
I don’t have it, I don’t like drugs, I don’t have 
a house, a child and dogs I could let in the 
garden, I  must admit that the rap singer 
describes the dark side of my existence as 
well as lives of us all, only seen very closely. 
If you’ve ever relished your success, even 
a small one, but exaggerated by your friends 
on the Internet; if you’ve experienced the 
call of city at night; if you’ve been walking 
in glory, victorious after facing adversities 
with courage, while in the reality, your life 
was in pieces, you felt you were dying in-
side and you bought sliced bread because 
you were afraid that you could use a knife 
in your hand to end your struggle – you’ll 
see your reflection in this album. And it’s 
strange because Damian clearly didn’t in-
tend to write a universal album, but a more 
personal one, like a diary from the last few 
years covered in tears, blood and puke. Still, 
he revealed the truth about us in a more 
painful way than all films like ‘Dzień świra’ 
did; it wasn’t a distorted image but a brutal, 
straightforward truth. Bonson shows that 
we’ve hidden ourselves behind Gombro-
wicz’s mouths, masks that present us on 
the Internet as successful people, whereas 
we’re losers regardless of our CV and the 
number of zeros on our bank accounts. Un-
til we learn to throw off the virtual mask of 
hypocrisy and we face our own demons and 
emotions, we’ll want to die every day during 
morning ablution. 

za bardzo kasą, bo jej nie mam, narkotyki 
mi nie smakują, nie mam też domu, dziecka 
i psów, które mógłbym wypuścić do ogrodu, 
tudzież, jak rapuje Bonson, „na ogród”), to 
tak naprawdę raper opisuje mroczną część 
nie tylko mojego żywota doczesnego, ale żyć 
nas wszystkich, tylko obserwowanych przez 
lupę. Jeśli kiedyś zachłysnąłeś się sukcesem, 
choćby niedużym, ale wyolbrzymionym 
przez znajomych w Internecie, jeśli zbyt wie-
le razy wzywało cię nocą miasto, jeśli na ze-
wnątrz pokazywałeś, że jesteś chodzącym 
zwycięstwem nad przeciwnościami losu, 
a tak naprawdę całe twoje życie było w prosz-
ku, a w środku czułeś, że gnijesz i łapałeś się 
na tym, że kupujesz chleb krojony, bo boisz 
się, że nóż w twoim ręku mógłby posłużyć 
do zakończenia własnych zmagań – odbijesz 
się w tej płycie jak w lustrze. Co jest w grun-
cie rzeczy dziwne, bo Damian ewidentnie 
nie zamierzał pisać albumu uniwersalnego, 
a raczej bardzo osobisty, niczym skropiony 
łzami, krwią i rzygami pamiętnik z ostatnich 
paru lat. A mimo to odsłonił nam prawdę 
o nas samych w sposób dużo bardziej bolesny 
niż wszystkie „Dni świra” razem wzięte, bo 
pozbawiony krzywego zwierciadła, brutal-
nie wręcz bezpośredni. Bonson pokazał, że 
schowaliśmy się wszyscy razem za gombrowi-
czowskimi gębami, maskami, które pokazują 
nas w Internecie jako ludzi sukcesu, a tym-
czasem wszyscy jesteśmy wielkimi przegry-
wami, choćbyśmy nie wiadomo jakie mieli 
CV i ile zer na koncie. Dopóki nie nauczymy 
się zrzucać sztucznych wirtualnych przebrań 
i brać za bary z własnymi demonami i emocja-
mi, każdego dnia podczas porannych ablucji 
będziemy postanawiali umrzeć. 

ENGLISH

IT WAS GOING TO BE A TEXT ABOUT 
APPEARANCES

When I got up today, reluctantly and not without a 
problem, I had this text in my head. I only had to 
commit my thoughts to paper, and that’s it.

I wanted to write about how Bonson, in his 
album ‘Postanawia umrzeć’, tells a brutal 
but moving story about his fight against 
himself, depression, ‘klub 27’, and addic-

WIĘCEJ FELIETONÓW 
znajdziesz na www.anywhere.pl
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BON S ON P OK A Z A Ł , Ż E S C HOWA L IŚ M Y 
SI Ę WSZ YS C Y R A Z E M Z A 
G OM BROW IC Z OWSK I M I GĘBA M I, 
M A SK A M I, KT ÓR E P OK A Z UJĄ NA S 
W I N T ER N E C I E JA KO LU DZ I SU KC E SU...



CR (ang. Obstacle Course Racing) to sport, w któ-
rym uczestnicy, poruszając się pieszo w środowisku 
naturalnym, muszą pokonywać na drodze do mety 

rozmaite przeszkody. Brzmi jak doskonała zabawa – i tak 
w istocie jest – przed startem trzeba jednak uzbroić się 
w duże pokłady energii, motywacji, samozaparcia oraz… 
wygodny strój, którego częściowa lub całkowita destruk-
cja nie wywoła u nas łez żalu. Mówimy bowiem nie o byle 
igraszkach, lecz o wyzwaniu dla prawdziwych twardzieli, 
którzy są gotowi na mocne wrażenia i spory wysiłek.

Już w weekend 21-22 kwietnia do Trójmiasta po raz 
kolejny zawita cykl Runmageddon – uwielbiana przez Po-
morzan impreza OCR, na którą mogą zgłaszać się uczest-
nicy w różnym wieku i o różnym poziomie zaawansowania. 
Pobiec można w trzech kategoriach – INTRO (3 kilometry, 
co najmniej 15 przeszkód), REKRUT (6 kilometrów, co naj-
mniej 30 przeszkód) oraz KIDS, czyli ekstremalny bieg dla 
dzieci. Na co trzeba być przygotowanym? Można śmiało po-
wiedzieć, że na wszystko, wymieńmy jednak błoto, wodę, 
ogień, bagno, przeszkody linowe, skośne i pionowe ściany, 
zasieki i okopy, a to jeszcze nie komplet – organizatorom 
bowiem nie brakuje wyobraźni w wymyślaniu coraz to no-
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CO JAKIŚ CZAS W MEDIACH NAUKOWCY ALARMUJĄ: CORAZ WIĘCEJ GODZIN WPATRUJEMY SIĘ W EKRAN SMARTFONU, 
TABLETU CZY KOMPUTERA, ODDALAJĄC SIĘ OD REALNEGO ŚWIATA I ZANIEDBUJĄC PRZY OKAZJI SWOJE ZDROWIE. 
NIEJAKO NA PRZEKÓR TYM TENDENCJOM NA POMORZU OD KILKU LAT KWITNIE MODA NA AKTYWNOŚĆ FIZYCZNĄ I TO 
TĘ NAJLEPSZĄ, BO NA ŚWIEŻYM POWIETRZU. BIJĄCE REKORDY POPULARNOŚCI IMPREZY TAKIE JAK RUNMAGGEDON CZY 
HARPAGAN POKAZUJĄ, ŻE W XXI WIEKU MOŻNA DOSTARCZYĆ SOBIE OŻYWCZEJ ADRENALINY NIE W WIRTUALNYCH, LECZ 
JAK NAJBARDZIEJ REALNYCH OKOLICZNOŚCIACH PRZYRODY. OTO CIEKAWY POMYSŁ NA WEEKEND INNY NIŻ ZWYKLE!

NOWA W EEKENDOWA MODA 
– DAĆ SOBIE W YCISK!

wych atrakcji dla zawodników. Chętnych na taką rozrywkę 
nie brakuje, a wręcz przybywa z roku na rok. W kwietniu ze 
swoimi słabościami znów powalczą setki śmiałków.

Wcześniej, bo już w pierwszą wiosenną sobotę (24 
marca) OCR-owy sezon rozpocznie Biegun – cykl biegów 
terenowych organizowanych przez malowniczo położony 
Adventure Park Gdynia Kolibki. Inauguracyjnej imprezie 
została nadana wiele mówiąca nazwa – „BŁOTNA MASA-
KRA”. Organizatorzy przygotują dla chętnych 2,5-kilo-
metrową trasę z gęsto rozmieszonymi przeszkodami. Co 
ważne, formuła zawodów zakłada, że sami decydujemy, ile 
razy okrążymy trasę – jeśli jesteśmy debiutantami i chce-
my tylko „liznąć” temat, możemy to zrobić tylko raz, ale 
jeśli czujemy się na siłach, nic nie stoi na przeszkodzie, 
by wyznaczyć sobie wyzwanie w postaci pięciu pętel. 
Chodzi wszak o pokonywanie własnych słabości i zdoby-
wanie swojego osobistego „bieguna”. W planach na sezon 
2018 są jeszcze biegi „RUCHOME PIASKI” (lipiec) i „SIWY 
DYM” (listopad).

Nieco inną gamę wrażeń proponuje zaś ekstremalny 
rajd na orientację Harpagan, impreza o blisko 30-letniej 
tradycji. Tu poza siłą, kondycją i determinacją potrzebne 
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są również sprawne i wytrzymałe szare ko-
mórki oraz dużo cierpliwości. Uczestnicy, 
których na każdym rajdzie jest łącznie ponad 
tysiąc, przemierzają swoje długie trasy pieszo 
bądź na rowerze, korzystając z otrzymanych 
na starcie kolorowych map. Zaznaczone są 
na nich tzw. punkty kontrolne – zarówno ele-
menty topograficzne (skrzyżowanie, górka, 
jezioro), jak i krajoznawcze (pomniki przyrody, 
punkty widokowe). Po odnalezieniu takiego 
punktu w terenie dokonywane jest jego po-
twierdzenie poprzez zbliżenie chipa elektro-
nicznego do stacji stojącej przy punkcie. Naj-
bliższa, 55. edycja Harpagana w nadmorskim 
Choczewie w powiecie wejherowskim roz-
pocznie się w piątek 20 kwietnia i potrwa do 
niedzieli 22 kwietnia. Jako pierwsze, w piąt-
kowy wieczór, z placu startowego wyruszają 
trasy: piesza 100 km oraz mieszana 150 km. 
W sobotę rano – rowerowe 100 i 200 km i po-
zostałe piesze: 10, 25 oraz 50 km.

Jak widać, Pomorze nie skąpi atrakcji nie 
tylko miłośnikom wypoczynku na plaży czy 
poszukiwaczom zabytków, ale również amato-
rom aktywności w wersji ekstremalnej. Wymie-
nione imprezy ściągają rzesze chętnych z całej 
Polski i nie tylko, a najlepszą ich rekomendacją 
są zdjęcia uczestników po ukończeniu zawo-
dów – widzimy na nich wyraźnie zmęczonych 
ludzi w zabłoconych strojach, ale i z pełnymi 
sportowej satysfakcji uśmiechami na twarzach. 
Takich obrazków na Facebooku czy Instagra-
mie zobaczymy w tym roku całe mnóstwo!   

ENGLISH

A NEW WEEKEND TREND – GET 
A GOOD SWEAT!

Now and then, scientists warn that people tend to 
spend more and more time in front of a smartphone, 
tablet or computer screen, distancing themselves 
from the real world and neglecting their health. 
Somehow in defiance of these tendencies, physical 
activity is in fashion in Pomerania in its best possible 
form – in the open air. The incredible popularity of 
events such as Runmageddon and Harpagan shows 
that it’s possible to get the adrenalin flowing in the 
21st century not only in a virtual but in a real natural 
environment. Have a look at our pick of special 
weekend ideas!

In Obstacle Course Racing (OCR), competi-
tors travel on foot in the natural environment 
and overcome various obstacles on their way. 
It sounds like fun – and it’s true – but you 

need a lot of energy, motivation, perseverance 
and… a comfortable outfit which you won’t 
regret destroying in whole or in part. It’s not 
a piece of cake but a challenge for thrill seek-
ers ready for hard effort.

At the weekend on 21–22 April, Tricity 
hosts another edition of Runmageddon – an 
OCR event extremely popular in Pomerania, 
for competitors at various ages and levels of 
advancement. There are three running cate-
gories – INTRO (3 kilometres, at least 15 obsta-
cles), REKRUT (6 kilometres, at least 30 obsta-
cles), and KIDS, that is an extreme run for kids. 
What should you expect? Everything – get 
ready for mud, water, fire, swamp, rope obsta-
cles, slanting and vertical walls, wire entangle-
ment and trenches, and much more! The event 
organisers are coming up with a lot of ideas for 
new attractions for competitors. Year by year, 
more and more people sign up for the event. 
Hundreds of participants will face their weak-
nesses this April.

But before that, on the first Saturday in 
spring (24 March), the OCR season will begin 
with Biegun – a series of field running events 
organised by a beautifully-located Adventure 
Park Gdynia Kolibki. The inauguration of the 
event is named ‘MUD MASSACRE’, which says 
it all. The organisers will prepare a 2.5kilome-
tre long route with plenty of obstacles. What’s 
important, it’s up to you how many laps you 
run – beginners who only what to ‘get a taste of 
it,’ can do it only once, but if you feel ready for 

more, you can take on a challenge of five laps. 
After all, it’s about overcoming your weak-
nesses and achieving your own goals. There 
are more events coming up in the 2018 season, 
such as ‘QUICKSAND’ (in July) and ‘GREY 
SMOKE’ (in November).

Those who’re looking for a bit different 
range of experiences will surely enjoy the 
extreme Harpagan race, a foot orienteering 
event with an almost 30-year-old tradition. 
There, apart from strength, fitness and deter-
mination, you’ll need an agile mind and a lot 
of patience. Over a thousand competitors par-
ticipating in the race cover their routes on foot 
or by bike, using colourful maps they receive 
at the start, where checkpoints are marked. 
These include topographic spots (a crossroad, 
a hill, or a lake) and sites (nature monuments, 
viewing points). Having found a checkpoint, 
competitors have to confirm their location at 
a station by the checkpoint with an electronic 
chip. The 55th edition of Harpagan is taking 
place in Choczewo in Wejherowo Poviat from 
Friday 20 April to Sunday 22 April. The first 
races begin on Friday evening: 100 km on foot 
and 150 km mixed. Races starting on Saturday 
morning include 100 and 200 km cycling and 
other running groups: 10, 25, and 50 km.

As you can see, Pomerania isn’t only 
a place where you can relax on the beach 
or go sightseeing; it’s also a perfect spot for 
thrill seekers and extreme sports lovers. 
The events are extremely popular in Poland 
and abroad, and pictures of participants af-
ter the competitions are their best recom-
mendation – they show really tired people 
in clothes covered in mud, but with wide 
smiles of sport satisfaction on their faces. 
We’ll see plenty of such pictures on Face-
book and Instagram this year!  

W Y M I E N IO N E  I M PR E Z Y  Ś C I ĄG A JĄ 
R Z E S Z E  C H Ę T N YC H  Z   C A Ł E J 
P OL S K I  I   N I E  T Y L KO...
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DAJCIE NAM 
      (WRESZCIE ) 
IGRZYSKA

en felieton to nie jest zwykły hejt. To 
próba spojrzenia na obraz polskiego 
sportu zimowego. I nie jest to obraz 

Rembrandta czy Rafaela. To obraz brzydki, 
uderzający niedbalstwem. Nawet abstrakcja 
ma w sobie coś piękniejszego i bardziej skoor-
dynowanego niż obraz malowany sportowo, 
zimą i po polsku.

Kiedy Stefan Horngacher domaga się 
miejsc w biznes klasie samolotu do Korei dla 
swoich skoczków lub zmiany materacy w łóż-
kach, by zawodnicy mogli wypocząć, nie 
mamy do czynienia z kaprysami szkoleniow-
ca i jego chłopców. Mamy do czynienia z PRO-
FESJONALIZMEM. Takim, który daje wyniki. 
Wprawdzie w dyscyplinie, którą na poważnie 
uprawia się w jakichś pięciu czy sześciu kra-
jach, ale w dyscyplinie, w której zdobywa się 
medale olimpijskie. 

Kiedy jednak w biathlonie przegrywamy 
„wyścig zbrojeń” i ustępujemy rywalom sma-
rowaniem nart, kiedy jedna biegaczka poży-
cza od innej narty, bo tylko na jej sprzęcie ma 
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WOJCIECH 
ZAWIOŁA
 
Dziennikarz Canal Plus Sport i prezenter 
wiadomości w TVN i TVN24. Zbzikowany na 
punkcie sportu, oszalały na punkcie muzyki. 
Wielbiciel twórczości z duszą.

ZŁOTO, BRĄZ. JEDEN, DWA… PRZED IGRZYSKAMI ZAKŁADALIŚMY, ŻE 
BĘDZIEMY NIECO DŁUŻEJ WYMIENIAĆ ZDOBYTE MEDALE. JESZCZE 
CO NAJMNIEJ JEDEN I JESZCZE PRZYNAJMNIEJ KILKA DOBRYCH 
POZYCJI W INNYCH DYSCYPLINACH. TYMCZASEM MAMY SANECZKARZA 
ZJEŻDŻAJĄCEGO BEZ MASKI, ŁYŻWIARZA SZYBKIEGO, KTÓRY PADA NA 
LÓD PO WYKONANIU DWÓCH KROKÓW, A TAKŻE ZAWIEDZIONE NADZIEJE 
POKŁADANE W BIATHLONISTKACH I ŁYŻWIARKACH SZYBKICH.

szansę na dobry wynik, to mamy do czynie-
nia z AMATORSZCZYZNĄ.

W Polsce nie ma warunków to uprawiania 
sportu na wyczynowym poziomie. Ci wszyscy 
szaleńcy, którzy marzą o medalach igrzysk 
olimpijskich, to indywidualiści, wybitne ta-
lenty, które liczą głównie na siebie i na to, co 
same sobie „wychodzą”. Systemu, który za-
pewniałby ciągłość, szkolenie całej grupy za-
wodników – nie ma. Nie ma trenerów, nie ma 
obiektów, nie ma nawet próby zbudowania 
sportu na najwyższym światowym poziomie. 
Bo samego gadania próbami nazwać nie moż-
na. Są za to oczekiwania, umieszczanie pol-
skich sportowców wśród faworytów do meda-
li. Na jakiej podstawie?

Biegacze i biathloniści nie mają tras bie-
gowych, saneczkarze i bobsleiści nie mają 
torów, a narciarze alpejscy stoków przystoso-
wanych do treningów na dobrym poziomie. 
Skąd zatem rodzi się w nas to przekonanie, że 
przywieziemy z imprezy kilka medali?

Współczuję sportowcom. Bo to oni przyj-
mują na siebie największe uderzenie. Zawsze. 
Weronika Nowakowska (biathlonistka) mówi 
otwarcie, że sportowcy są zderzakami. Sama 
odchodzi ze sportu z ulgą, bo ma dość. Szanu-
ję to i ją rozumiem.

A cała sportowa Polska? Są dwie drogi. 
Albo wreszcie inwestujemy w sport porząd-
nie i nie doraźnie, albo pogódźmy się z rolą 
zwykłego uczestnika igrzysk. To również daje 
przyjemność. Tyle razy słyszeliśmy, że liczy 
się sam udział. 

ENGLISH

GIVE US THE OLYMPICS (AT LAST)

A gold and a bronze medal. One, two… Before the 
Olympic Games, we assumed that the list of received 

medals would be a bit longer. At least one more 
medal and a few good results in other disciplines. 
And in the end, we have a luger performing without 
a mask, a speed skater falling down after two steps, 
and disappointed hopes for the results in biathlon 
and female speed skating.

It’s not a hateful article. It’s an attempt to de-
scribe a picture of winter sports in Poland. 
And it’s not a picture painted by Rembrandt 
or Raphael. It’s an ugly one, striking with 
negligence. Even abstraction may be more 
beautiful and coordinated than the picture 
of Polish sports painted this winter.

When Stefan Horngacher asks for busi-
ness class tickets for a flight to Korea for 
our ski jumpers or changing their bed mat-
tresses so that they could have a good rest, 
these aren’t whims of a coach and his boys. 
It’s PROFESSIONALISM, which shows re-
sults. Admittedly, it’s a discipline practised 
professionally in five or six countries, but 
it’s also a discipline in which we win Olym-
pic medals. 

But when we lose the ‘arms race’ in bi-
athlon and we’re inferior to our competi-
tors already at the stage of ski waxing, when 
a runner borrows skis from his fellow run-
ner because that’s the only way to achieve 
a good result, it’s AMATEURISHNESS.

In Poland, there are no conditions for 
practising sports at a professional level. 
Those crazy people who dream of Olym-
pic medals are individualists, prodigious 
talents, who count on themselves and what 
they can get on their own. There is no sys-
tem providing continuity and training to 
a group of sportspeople. There are no coach-
es or sports facilities; there’s not even an at-
tempt to develop sport at a high world level. 
Talking about it doesn’t change anything. 
On the other hand, we have expectations 
and we place Polish sportspeople among the 
favourites for medals. On what grounds?

There are no routes for runners or biath-
letes; no tracks for lugers or bobsledders; 
and no slopes for practising Alpine skiing at 
a professional level. Why should we assume 
then that we’ll win a few Olympic medals?

I feel sorry for our sportspeople. Because 
it always hits them the hardest. Always. 
Weronika Nowakowska (a biathlete) openly 
admits that sportspeople are like bumpers. 
She quits sport with relief, because she’s fed 
up with it. I respect it and understand her.

And what about sports in Poland? There 
are two possible ways. Either we finally 
make longterm and substantial investments 
in sports or we will have to resign ourselves 
to the role of a mere Olympic participant. 
It’s a pleasure, too. After all, we’ve heard it 
many times that participation matters. 

W I Ę C E J  N A A N Y W H E R E . P L
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ROMANS Z RYANEM GOSLINGIEM, WYGRANA W TOTOLOTKA, TYTUŁ KRÓLOWEJ, 
LATANIE JAK PTAK – DLA WIĘKSZOŚCI Z NAS ZDARZA SIĘ TYLKO WE ŚNIE.

TEKST Agnieszka Maślik ZDJĘCIA pixabay.com

KRÓLEWSK A DROGA 
DO N IEŚW I A DOMOŚCI



Marzenia senne są "fantastyczne", mogą w nich 
występować niemożliwe i nielogiczne rzeczy.
W  snach możesz latać; martwi ludzie oży-

wają; przedmioty nieoży wione mówią. Jedne sny 
mają sens albo chociaż logiczny wątek, czasem na-
wet dowcip, drugie są zagmatwane, niedorzeczne, 
szalone. Większość z nas marzy średnio od jednej do 
dwóch godzin każdej nocy. Wiele snów jest całkowicie 

K R Ó L E W S K A  D R O G A  D O  N I E Ś W I A D O M O Ś C I

zapomniana, a niektórzy ludzie twierdzą wręcz, że nic 
im się nigdy nie śni.

W pierwszej połowie ubiegłego wieku odkryto, że 
sen dzieli się na 2 główne fazy:

- faza NREM - sen o wolnych ruchach gałek ocznych 
(non-rapid eye movement), znany także jako sen wolno-
falowy i sen głęboki;

- faza REM - sen o szybkich ruchach gałek ocznych 
(rapid eye movement), znany także jako sen paradok-
salny i sen płytki.

Właśnie w fazie REM występują najczęściej marze-
nia senne. Następuje w niej całkowite rozluźnienie 
mięśni, dlatego śniący o  ruchu człowiek wcale nie 
musi się poruszać.

W języku staroangielskim sen oznacza „ radość”, 
„ hałas”, „muzyka”. Wiele osób mówi o różnych ro-
dzajach marzeń: o  bardzo przejrzystych, ale także 
mglistych snach; koszmarach i cudownych przeży-
ciach. Wielu zgłasza powtarzające się sny, których 
się obawiają, i  inne, za którymi tęsknią. Niektórzy 
wierzą, że ich sny są prorocze. Prawie dwie trzecie 
osób twierdzi też, że ma sen dejà-vu. Powszechny 
jest np. latający sen: marzymy w nim, że potrafimy 
latać jak ptak. Inni informują o  spadającym śnie, 
w którym wyskakują z wysokich budynków lub spa-
dają w  ciemny dół przez bardzo długi czas. Znany 
chyba każdemu jest sen „chase” - wtedy najczęściej 
ktoś nas ściga albo my kogoś gonimy. Bardzo często 
w marzeniach sennych pojawiają się zęby i mają one 
wiele interpretacji. Ząb i jego przypuszczalna sym-
bolika - oznacza rzeczy lub osoby, które są dla nas 
ważne. Przednie zęby oznaczają rzeczy najistotniej-
sze, dalsze – mniej ważne. Zdrowe, lśniące zęby to 
bardzo dobry znak. Podświadomość daje nam w ten 
sposób sygnał, że wszystko podąża we właściwym kie-
runku i układa się po naszej myśli. Wypadające zęby 

Z AGA DN I E N I E 
I N T ER PR ETAC J I S NÓW 
W Y DA J E SI Ę BU DZ IĆ 
J E SZCZ E W I ĘK SZ E 
KON T ROW ER S J E N I Ż 
T E OR I A F R EU DA . CZ Y 
MOŻ E M Y W YŚ N IĆ 
W Ł A S NĄ PR Z YSZ Ł O Ś Ć? 



– wbrew powszechnej opinii – wcale nie 
oznaczają choroby. Jest to informacja 
o stracie. Wypadające zęby informują nas 
przede wszystkim o stratach materialnych.

Pierwsze próby zmierzenia się ze zna-
czeniem snów miały miejsce już w  cza-
sach starożytnych. Zarówno Egipcjanie, jak 
i Grecy byli przekonani, że sny pośredni-
czą między boskim a ziemskim światem. 
Bogowie mieli za ich pomocą wyznaczać 
drogę postępowania zagubionym ludziom, 
a objaśnianiem ich woli zajmowali się wy-
znaczeni do tego kapłani. Od snów wład-
ców zależały losy państwa. Zdaniem Freuda 
sny dotyczą przeszłości i teraźniejszości, 
a powstają z naszych nieznanych obsza-
rów wewnątrz. Każde marzenie w swoim 
rdzeniu jest próbą spełnienia życzeń. Daje 

nam to wgląd w naszą nieświadomość, po-
nieważ podstawowe pragnienia dotykają 
pewnych zabronionych spraw. To wywołuje 
mechanizmy obronne, a życzenie nie jest 
wyrażane bezpośrednio, lecz jedynie w sym-
boliczny sposób wypływa na powierzchnię. 
Marzenia senne są, jak twierdził Freud, 
"królewską drogą do nieświadomości".

Zagadnienie interpretacji snów wyda-
je się budzić jeszcze większe kontrowersje 
niż teoria Freuda. Czy możemy wyśnić wła-
sną przyszłość? Albo zinterpretować to, co 
nam się śniło, skoro nie wiemy dokładnie, 
czym sny są? Dla wielu na pewno odpowiedź 
jest oczywista. Wierzą bowiem w magiczną 
moc snów i dokładnie sprawdzają w sen-
nikach, co przydarzy im się w kolejnych 
dniach (może w końcu przyśni im się sześć 

cyfr, dzięki którym staną się milionerami). 
Samo słowo interpretacja kojarzy się ra-
czej z subiektywną opinią na dany temat. 
Dlatego ile ludzi, tyle snów, tyle ich znaczeń 
i tyle samo wierzeń.

Co ciekawe, sny często bywają  źródłem 
inspiracji dla artystów. Reżyser Federico 
Fellini w swojej autobiografii w yznaje, 
że większość jego filmów zainspirowały 
sny. „Najlepsze pomysły przychodzą do 
mnie we śnie, gdyż zjawiają się pod posta-
cią obrazów, a nie słów. Kiedy się budzę, 
szybko je rysuję, zanim zbledną i  znik-
ną”. Podobnie postępuje Woody Allen, zaś 
Pedro Almodóvar często opowiada sny 
przyjaciołom i wspólnie starają się odgad-
nąć ich znaczenie.

Wszystko to pozwala nam sądzić, że 
sny są niezbędne dla naszej równowagi 
i dobrostanu, ale także -  przy umiejętnej 
analizie i interpretacji - mogą być źródłem 
wiedzy o nas samych. 

ENGLISH 

THE ROYAL ROAD TO THE 
UNCONSCIOUS

 A romance with Ryan Gosling, winning the 
lottery, the title of queen, flying like a bird – most 
of us can only dream of it.   

Dreams are ‘fantastic’ and open up the way 
for impossible and illogical things.

In dreams, we can fly; people who passed 
away come back to life; inanimate objects 
speak. Some dreams make sense or at least 
have a logical plot or wit, others are compli-
cated, preposterous, crazy. On average, we 
dream from one to two hours a night. A lot 
of dreams are forgotten, and some people 
even claim they never dream.

In the first half of the last century, two 
main stages of sleep were discovered:

– NREM phase – non-rapid eye move-
ment sleep, also known as slow-wave sleep 
and deep sleep;

– REM phase – rapid eye movement 
sleep, also known as paradoxical sleep and 
light sleep.

Dreams occur most often in the REM 
phase. It is characterised by low muscle 
tone, therefore, a person dreaming about 
movement doesn’t necessarily have to 
move at all.

In Old English, the word ‘dream’ means 
‘joy’, ‘noise’ and ‘music’. There are many 
kids of dreams: very clear as well as very 
foggy ones, nightmares and wonderful ex-
periences. There are recurring dreams of 
which people are afraid and dreams people 
miss. Some believe that their dreams are 

S N Y SĄ N I EZ BĘDN E DL A NA SZ E J 
RÓW NOWAGI I  D OBRO S TA N U, 

A L E TA K Ż E -   PR Z Y U M I E J ĘT N E J 
A NA L I Z I E I   I N T ER PR ETAC J I 

-  MO GĄ BYĆ Ź RÓD Ł E M 
W I EDZ Y O NA S SA M YC H.
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prophetic. Almost two thirds of people believe they 
have dejà vu dreams. A common one is about flying – we 
dream that we can fly like a bird. Others report falling 
dreams, where they jump out of high buildings and are 
falling down for a long time. Everyone surely knows 
the ‘chase’ dream, where we are being chased or we 
are chasing someone. We often dream about teeth, and 
these dreams have a lot of interpretations. Teeth might 
symbolise important things or people. Front teeth 
mean the most important things, teeth in the back – 
less important ones. Healthy, pearl-white teeth are 
a very good sign. It’s a sign of the subconscious that 
all is going well and according to plan. Teeth falling out 
– contrary to a popular belief – don’t mean a disease. 
They symbolise loss. Teeth falling out primarily mean 
material loss.

First attempts to interpret dreams were made in 
the ancient times. Egyptians and Greeks believed that 
dreams belong to both the divine and human world. 
They claimed dreams were messages from gods show-
ing the way, and specific priests explained their mean-
ing to people. The fate of the country depended on its 
ruler’s dreams. According to Freud, dreams refer to 
the past and the present, and come from the unknown 
within us. Every dream is an attempt to fulfil a wish. 
It gives us an insight into the unconscious as the basic 
desires and wishes revolve around forbidden actions. 
It triggers defence mechanisms, and a wish isn’t ex-
pressed directly but presented in a  symbolic way. 

Dreams are, according to Freud, ‘the royal road to 
the unconscious.’

The question of dream interpretation seems to be 
even more controversial than Freud’s theory. Can we 
see our future in dreams? Or interpret what we’ve 
dreamt about when we don’t know exactly what 
dreams are. For many people, the answer to this 
question is obvious. They believe in magical power of 
dreams and check in dream books what will happen 
to them in the next days (perhaps they will dream 
about six numbers and become millionaires). The 
very word ‘interpretation’ is rather associated with 
a subjective opinion on a given topic. That’s why dif-
ferent people have different dreams, interpretations 
and beliefs.

What’s interesting, dreams are often a source of 
inspiration for artists. In his autobiography, a renowned 
director Federico Fellini admits that most of his films 
were inspired by his dreams. ‘The best ideas come to 
me in dreams, because they show up in the form of im-
ages, not words. When I wake up, I draw them quickly, 
before they fade and disappear.’ It’s the same with 
Woody Allen, and Pedro Almodóvar often tells his 
dreams to his friends, and they try to interpret their 
meaning together.

It all points to the conclusion that dreams are essen-
tial for harmony and well-being, but also – with a prop-
er analysis and interpretation – provide a source of 
knowledge of ourselves. 
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SDR  
SANTANDER

ozumie pan po hiszpańsku? 
– zagadnął mnie brzuchaty je-
gomość w trzyczęściowym, gra-

natowym garniturze z dewizką przy kami-
zelce. – Tak, oczywiście – odpowiedziałem. 
– A jakie ma pan relacje ze swoim ojcem? 
– dopytał. – Bardzo dobre. Właśnie lecę 
na jego urodziny. Kocham go. Jest moim 
przyjacielem – odpowiedziałem, a dopie-
ro po chwili zdałem sobie sprawę z tego, że 
zwierzam się obcemu facetowi. – A pan? 
– zapytałem grzecznie. – Ja? – odparł z wa-
haniem – Nie każdy ma tyle szczęścia. Ale 
wie pan co? – ożywił się nagle – Opowiem 
panu bajkę!

Za siedmioma górami, za siedmioma rze-
kami było małe królestwo. Królestwem tym 
niepodzielnie rządził Król. Państewko było 
wprawdzie niewielkie, ale Król był bardzo 
dumny z tego, co miał. Wprawdzie czasami 
zazdrosnym, a nawet pożądliwym okiem 
patrzył na królestwa dookoła, ale rzad-
ko przekraczał granice swojego Królestwa 
i przyzwoitości.

Pewnego dnia nadworny lekarz oznaj-
mił Królowi: „Panie, będziesz miał Syna. 
Królowa jest w ciąży”. Cieszył się Król, cie-
szyła się Królowa, cieszyli się poddani. Po 

get on with your father?’ he asked. ‘Very 
well. I’m flying to his birthday party. I love 
him. He’s my friend,’ I answered and only 
after a while did I realise that I was confid-
ing in a stranger. ‘And you?’ I asked polite-
ly. ‘Me?’ he said hesitantly. ‘Not everyone 
is so lucky. But you know what?’ he livened 
up. ‘I’ll tell you a story!

Once upon a time, there was a small 
Kingdom. The Kingdom was ruled by one 
and only King. The land was small, but 
the King was very proud of what he had. 
Admittedly, he sometimes looked with envy 
or even greed at neighbouring kingdoms, 
but he rarely crossed the borders of his 
Kingdom and decency.

One day, the court physician told the 
King, ‘Lord, you will have a Son. The Queen 
is pregnant.’ The King was delighted, the 
Queen was delighted, and people were de-
lighted, too. After nine months, a Prince 
was born. Everyone was happy about the 
birth of the Heir to the Throne. Only the 
King looked concerned. “What do you wor-
ry about, my dear?” the Queen asked with 
concern. “Aren’t you happy that we have 
a son?” she asked. “I am, I am…” the King 
answered mechanically and smiled, but 
the smile disappeared from his face after 
a while. The word “Heir” still lingered. It 
meant that there was someone who would 
succeed him, to whom he would have to 
surrender his seat. He loved his Son very 
much and he hated him much the same.

The Prince was growing up. His Mother 
loved him with all her heart. His Father 
was very strict and put him to plenty of 
tests, with which the Prince dealt perfect-
ly. But one day, the Prince stood up to his 
Father. The King got very angry and ban-
ished the Prince from the Kingdom despite 
pleas from the Queen. The Queen was in 
despair and shut herself in her chambers. 
The King didn’t feel relieved after ban-
ishing the Prince. Quite the contrary, he 
felt abandoned by everyone. The Prince 
was too proud to apologise to his Father, 
and the King was too vain to forgive his 
Son. They soon became strangers. The 
Prince, supported by the enemy armies 
attacked his Father’s Kingdom harrowing 
and beleaguering it. The King declined in 
health, became weak and couldn’t fight 
off his Son’s attacks. He saw his Son’s 
triumph and his own weakness. He felt 
overwhelmed and couldn’t get the word 
“Heir” out of his head. When the King 
died, the Prince returned to the Kingdom 
asked by his Mother and ruled for many 
years. Nobody, even the Queen, knew that 
the King’s biggest dream was to hold his 
Son once again.’ 

-R

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.

dziewięciu miesiącach na świat przyszedł 
Królewicz. Wszyscy byli szczęśliwi z naro-
dzin Następcy Króla. Tylko Król miał zatro-
skaną twarz. – Czym się martwisz, kocha-
ny? – pytała z troską w głosie Królowa. – Nie 
cieszysz się, że mamy syna? – dopytywała. 
– Cieszę się, cieszę – machinalnie odpowia-
dał Król, uśmiechając się, choć uśmiech po 
chwili znikał z Jego twarzy. W głowie koła-
tało Mu to okropne słowo: „Następca”. To 
znaczy, że już jest Ktoś, kto będzie po Nim, 
komu już niedługo będzie musiał ustąpić 
miejsca. Kochał Syna bardzo i tak samo 
bardzo Go nienawidził.

Królewicz rozwijał się wzorcowo. Matka 
kochała Go ogromnie. Ojciec był dla Niego bar-
dzo surowy i poddawał Go rozlicznym pró-
bom, z którymi Królewicz radził sobie zna-
komicie. Jednak któregoś dnia Królewicz 
przeciwstawił się Ojcu. Król rozgniewał się 
bardzo i mimo błagań Królowej wypędził 
Królewicza z Królestwa. Królowa była zroz-
paczona i zamknęła się w swoich aparta-
mentach. Królowi wypędzenie Królewicza 
nie przyniosło ulgi. Poczuł się opuszczo-
ny przez wszystkich. Królewicz był zbyt 
dumny, żeby przeprosić Ojca, a Król zbyt 
próżny, żeby przebaczyć Synowi. Powoli 
stawali się sobie obcy. Królewicz, wspar-
ty przez wojska nieprzyjaciela, raz po 
raz najeżdżał Królestwo swojego Ojca, 
kąsając Go boleśnie. Król podupadł na 
zdrowiu, opuściły Go siły i nie radził sobie 
z najazdami swojego Syna. Widział Jego 
triumf i własną niemoc. Czuł się przytłoczo-
ny, a słowo „Następca” jak głuchy dzwon 
brzmiało w Jego głowie coraz donośniej. 
Kiedy Król zmarł, Królewicz na prośbę 
Matki wrócił do Królestwa i rządził nim 
szczęśliwie przez długie lata. Nikt, nawet 
Królowa, nie wiedział, że największym ma-
rzeniem Króla przed śmiercią było móc znów 
przytulić Syna. 

ENGLISH

SDR SANTANDER

‘Do you speak Spanish?’ asked a potbel-
lied man in a three piece, navy blue suit 
with a watch chain on his waistcoat. ‘Yes, 
of course,’ I answered. ‘And how do you 
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NAJPIERW BYŁY KONIE. W STAROŻYTNYM RZYMIE WYŚCIGI STANOWIŁY ULUBIONĄ 
ROZRYWKĘ TŁUMU. Z CZASEM, KIEDY CYWILIZACJA NABIERAŁA ROZPĘDU, ZWIERZĘTA 
USTĄPIŁY MIEJSCA MASZYNOM. SAMOCHODY, CORAZ SZYBSZE I PIĘKNIEJSZE, SKUTECZNIE 
UZALEŻNIAŁY LUDZKOŚĆ OD ADRENALINY. DZIŚ MAŁO KTO NIE LUBI DUŻYCH PRĘDKOŚCI. 
PODOBNIE JAK SAMOCHODÓW PORSCHE. JEŻELI ZATEM CHCESZ ZASMAKOWAĆ ŻYCIA 
ZA KIEROWNICĄ JEDNEJ Z TYCH BESTII, TERAZ MASZ KU TEMU NAJLEPSZĄ OKAZJĘ.
ZDJĘCIA Mat. Prasowe

SPRAWDŹ, GDZIE 
LEŻĄ TWOJE GRANICE



ej wyrzut następuje podczas silnych 
emocji. Przyspiesza bicie serca, rozsze-
rza źrenice. Adrenalina, bo o niej właśnie 

mowa, sprawia że myślimy, biegamy i działa-
my znacznie szybciej. Dostarczyć jej można na 
wiele sposobów. Jednym z nich jest ostra jazda 
na torze. Czyli tam, gdzie samochody Porsche 
czują się lepiej niż niejedna ryba w wodzie.   

Poprowadzić Porsche to jak zjeść kola-
cję z Demi Moore – pragną tego miliony. 
A spędzić cały dzień z tym samochodem na 
torze? To już kwintesencja marzeń. A prze-
cież marzenia są po to, aby je spełniać. I te-
raz ku temu nadarza się idealna okazja. 
Silesia Ring to profesjonalny tor wyścigowy 
położony w Kamieniu Śląskim. Najnowszy 
tego typu obiekt w Polsce spełnia wymaga-
nia nawet tych najbardziej wymagających 
kierowców. Ale przede wszystkim spełnia 
wyśrubowane oczekiwania Porsche. Za 
sprawą 7 różnych konfiguracji trudno tu-
taj o nudę. Zwłaszcza jeżeli do dyspozycji 
ma się każdy model z oferty Porsche. Bo 
decydując się na jedną, wybraną formułę 
Porsche Driving Experience, możesz nie 
tylko zasmakować mocnych wrażeń na to-
rze, lecz również przetestować całą gamę 
legendarnego producenta samochodów 
z GT3 oraz GT3 RS włącznie. A formuły kon-
kretnie są trzy. Każda z nich wymaga od 
kierowcy innego poziomu umiejętności za 
kierownicą. Jeżeli zatem dopiero zaczynasz 
swoją przygodę z adrenaliną za kierownicą 
i chcesz mocniej wejść w świat samochodów 
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NAZAROWICZ

Słabość do samochodów ma zaszytą 
w głowie, bo serca nie ma – jest turbosprężarka. 
Tata uparcie karmił ją bezcenną wiedzą, sadzał 
za kierownicą samochodu jeszcze zanim wsiadła 
na rower. Dziś pociąga ją wszystko, co ma cztery 
koła, a każdy z samochodów darzy wielkim 
uczuciem. Dostrzeże piękno w najbardziej 
niepozornych autach, jak również skazę w tych 
najbardziej pożądanych. Autorka bloga „Panie 
wiozą Panów”: www.paniewiozapanow.pl.
 

Porsche, to warto się zainteresować progra-
mem Porsche on Track. Jest on gwarancją 
doskonałej, całodniowej zabawy na torze 
za kierownicą różnych modeli Porsche. Dla 
koneserów szybkiej jazdy, którzy posiadają 
już pewien stopień umiejętności, przygo-
towano PDE Warm Up. Tu duży nacisk jest 
położony na technikę prowadzenia. Nie za-
braknie zatem zarówno cennych wskazó-
wek ze strony instruktora jak również dużej 
ilości dynamicznej jazdy. Na samym szczy-
cie oferty znajduje się PSDS Precision. To 
formuła przeznaczona tylko i wyłącznie dla 
kierowców, którzy pomyślnie przeszli jedno 
z dwóch powyższych szkoleń. Zabawa jest 
na ostro, dlatego od uczestników wymaga 
się sporej wiedzy i doświadczenia. Jednak 
niezależnie od tego, na którą formułę się 
zdecydujesz, masz pewność, że w świecie 
Porsche zanurzysz się tak głęboko, jak to 
tylko możliwe. Rozsmakuj się w najbardziej 
utytułowanych, sportowych samochodach 
w historii. Spędź chwile, których nie zapo-
mnisz do końca swoich dni. 

PR Z YSPI E SZ A BIC I E SERC A , 
ROZ SZ ER Z A Ź R E N IC E. 
A DR E NA L I NA , BO O N I E J 
W Ł A Ś N I E MOWA , SPR AW I A Ż E 
M YŚL I M Y, BI E GA M Y I  DZ I A Ł A M Y 
Z NACZ N I E SZ Y BC I E J.  

PORSCHE ON TRACK (13-14 maja lub 
3-4 września) – 1000 euro netto / os.
PDE WARM UP (20-21 maja) – 1500 euro 
netto / os.
PSDS PRECISION (10-12 września)– 
2500 euro netto / os.
Dla każdego czytelnika Anywhere 10% 
rabatu z kodem: ANYPDE.
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TEST YOUR LIMITS

First, there were horses. Chariot racing was 
a favourite mass entertainment spectacle in 
ancient Rome. Over time, as the civilization 
developed, animals were replaced with machines. 
Cars were becoming faster and more beautiful, 
and people got addicted to adrenaline. At present, 
there are few people who don’t like driving fast. 
The same with Porsche cars. Now, you have 
a great chance to get the taste of driving one of 
these beasts!

It is released when you experience strong 
emotions. Your heart begins to race, and 
your pupils dilate. It’s adrenaline, which 
makes you think, run, and act much fast-
er. There are plenty of ways to get the 
adrenaline going. One of them is racing on 
a track, where Porsche cars feel like a fish 
in the sea.

Driving a Porsche is like having dinner 
with Demi Moor – millions of people dream 
about it. Not to mention spending the whole 

day in the car on a track. It’s a dream come 
true. And dreams should be fulfilled. Now, 
you have a great chance to do it. Silesia 
Ring is a professional race track in Kamień 
Śląski. It’s the latest such spot in Poland 
and meets the expectations of the most de-
manding drivers. But, primarily, it meets 
high expectations of Porsche. You won’t 
get bored here thanks to seven various 
configurations available. Especially that 
you have every Porsche model at your dis-
posal. If you opt for one of Porsche Driving 
Experience formulas, you can not only en-
joy a great thrill on the track, but also test 
a  full range of cars of the legendary car 
manufacturer, including GT3 and GT3 RS. 
There are three formulas available. Each 
of them requires a different level of driv-
ing skills. Therefore, if you’ve just begun 
your adventure with fast driving and you 
want to get into the world of Porsche cars, 
you should opt for Porsche on Track. It 
guarantees great, all-day fun on the track 
driving various Porsche models. PDE Warm 
Up is for those who are after faster driving 

and already have a certain level of racing 
skills. Here, the emphasis is on the driving 
technique. You’ll get lots of valuable advice 
from an instructor and enjoy dynamic driv-
ing. Finally, there’s PSDS Precision. This 
formula is dedicated only to drivers who 
have passed one of the two training cours-
es mentioned above. It’s hard fun, so par-
ticipants are required to have considerable 
knowledge and experience. Whichever you 
pick, you may be sure that you’ll immerse 
yourself in the world of Porsche as deeply 
as possible. Get the taste of the most suc-
cessful sports cars in history. It will surely 
be an unforgettable experience. 

ROZ S M A K UJ SI Ę 
W NA J BA R DZ I E J 
U T Y T U Ł OWA N YC H, 
SP ORT OW YC H 
SA MO C HODAC H 
W H IS T OR I I.

PORSCHE ON TRACK (13–14 May or 
3–4 September) EUR 1000 net / person
PDE WARM UP (20–21 May) – 
EUR 1500 net / person
PSDS PRECISION (10–12 September) 
– EUR 2500 net / person
Get a 10% discount for Anywhere 
readers with a code: ANYPDE.
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TAK SIĘ SKŁADA, ŻE POZA AKTORSTWEM PARAM SIĘ TRUDNĄ SZTUKĄ 
STAND-UP COMEDY. I CIESZY MNIE, ŻE TEN GATUNEK JEST W POLSCE 
CORAZ BARDZIEJ POPULARNY. MOŻNA ŚMIAŁO POWIEDZIEĆ, ŻE PRZESTAŁ 
BYĆ ANONIMOWY. O STAND-UPIE MOŻNA ROZMAWIAĆ JUŻ NIE TYLKO 
NA MANHATTANIE CZY WEST ENDZIE, ALE NAWET W PUŁAWACH.

ZDJĘCIE Monika Szałek

K RÓ TK I  F E LI E T ON 
O TY M, CZ Y M SIĘ 
RÓŻ N I STA N D - U P 
OD K A BA R ETU RAFAŁ 

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



przykład taksówkarz, kie-
dy dowiedział się że jadę na 
występ stand-upowy, stwier-

dził, że wprawdzie słyszał, że to modne, ale 
za bardzo to nie wie, bo on się tańcem ge-
neralnie nie interesuje. Innym razem ja-
kaś pani oznajmiła, że te nowe kabarety są 
straszne i że całe szczęście, że Pan Bóg trzy-
ma w zdrowiu Jana Pietrzaka. A mój zna-
jomy zapewniał, że stand-up ma w Polsce 
długą tradycję, bo przed wojną Eugeniusz 
Bodo też wygłupiał się do mikrofonu.

Ponieważ mainstreamem rozry wki 
w Polsce jest kabaret, chciałbym wyjaśnić, 
czym stand-up różni się od kabaretu, bo 
ostatnio narosło sporo nieporozumień wo-
kół tego tematu.

Przede wszystkim stand-up to słowo an-
gielskie, które dosłownie oznacza „wstać”, 
lub „stanąć”. A zatem wymawiamy „sten-
dap”, a nie „stan dup” po polsku.

Oczywiście stan naszych dup jest istot-
ny, ale nie na tyle, żeby robić z tego gatu-
nek komediowy. Co najwyżej można by 
zrobić krótki news: „Na Mazowszu stan dup 
jest fatalny. Z powodu braku dofinanso-
wania mazowieckie dupy są w stanie opła-
kanym. Podobnie tragicznie z dupami jest 
na Podlasiu i w Małopolsce. Wielkopolskie 
dupy mają się lepiej, ale to dzięki dofinan-
sowaniu z Unii. To tyle na razie. Następny 
stan dup za godzinę.”

A zatem pamiętajmy: „stendap”.
Człowiek parający się stand-upem to ko-

mik lub stand-uper. Jeżeli nazwiecie takie-
go artystę kabareciarzem, może się śmier-
telnie obrazić i nasikać wam potajemnie do 
kawy. Słyszano też na terenie kraju zwrot 
„stendapista”, ale autor tego wyrażenia zgi-
nął w nieznanych okolicznościach.

Jeżeli chodzi o różnice, to podstawo-
wa jest taka, że standuper występuje sam. 
Po pierwsze nie musi się z nikim dzielić 
kasą, po drugie, jak pójdzie znakomicie, to 
gratulacje zbiera tylko on sam. Jak pójdzie 
źle, to też łatwiej uciekać ze sceny samemu 
niż w grupie. Większa szansa na przeżycie. 
Myślę, że podstawowym powodem jednak 
jest to, że stendaper nie boi się wyjść sam 
przed widownię i wziąć jej na klatę. …To 
znaczy sporo standaperów się boi i dlatego 
przed wejściem siedzą pół godziny w kiblu 
albo piją alkohol. Wielu wychodzi na trzeź-
wo, ponieważ biorą psychotropy, których 
nie mogą mieszać z alkoholem. Ale mimo 
wszystko wychodzą.

A  kabareciarze wychodzą parami. 
Oczywiście też piją, ale im to nie poma-
ga. Czasami wychodzą nawet w trzech lub 
więcej. Ci najbardziej zalęknieni wycho-
dzą w pięciu i  jeden z nich zawsze musi 
mieć na sobie pomarańczowy sweterek. 

NA

Nie wiadomo do końca, po co, ale zdaje się 
po to, żeby ci najbardziej nawaleni łatwiej 
orientowali się w terenie i nie pomylili gru-
py. Widzą sweter i idą.

Stand-up jest prosty i działa na wyobraź-
nię. A w kabarecie niestety wszystko trzeba 
pokazywać. No i sprawa się komplikuje, bo 
jak na przykład zechcemy zrobić zabawny 
skecz o tym, że prezydent swojemu uko-
chanemu prezesowi robi własnoręcznie 
prezent, np. z drewna, to trzeba to pokazać. 
Na scenę wnieść tokarkę, drewno (żeby 
mieć z czego ten prezent zrobić). Trzeba 
kabareciarza przebrać za prezydenta, przy-
uczyć go do tokarki, drugiego przebrać za 
prezesa, utoczyć ten prezent itd. Do tego 
jeszcze trzeba dodać wyraz aktorski. Bo 
ważne jest, czy on to wykonał z pasją, czy 
z przymusu. Mnóstwo roboty, a i tak nie ma 
pewności, czy na końcu będzie śmiesznie. 

A w stand-upie wystarczy powiedzieć: 
prezydent zrobił prezesowi laskę. Proste.  

ENGLISH

A SHORT ARTICLE ABOUT THE 
DIFFERENCE BETWEEN STAND-UP 
AND CABARET

As it turns out, apart from acting, I’m also into the 
difficult art of stand-up comedy. And I’m glad that 
this genre is becoming more and more popular in 
Poland. It can be said that it’s no longer anony-
mous. Now, you can talk about stand-up not only 
in Manhattan or West End, but also in Puławy.

For example, a taxi driver, when he learned 
that I was going for a stand-up performance, 
he said that he’d heard it was popular, but he 
didn’t know anything about it because he’s 
not interested in it in general. Another time, 
a nice lady told me that these new cabarets 
are terrible and we’re lucky Jan Pietrzak is 
still in good health. And a friend of mine as-
sured that stand-up has a long-established 
tradition in Poland because Eugeniusz Bodo 
also fooled around on stage.

Since cabaret is mainstream entertain-
ment in Poland, I’d like to explain the differ-
ence between stand-up and cabaret because 
recently, there has been some misunder-
standing in this regard.

First of all, stand-up is an English 
world, which literally means ‘to stand up’. 
Therefore, it should also be pronounced 

correctly in English, which doesn’t happen 
very often in Poland.

The performer is usually called a stand-
up comic or simply a comic. If you call him 
a cabaret actor, he may take offence and piss 
in your coffee when you won’t be looking.

The fundamental difference is that 
a stand-up comic performs alone. Firstly, 
he doesn’t have to share money with any-
body and secondly, if he does great, he wins 
all laurels. If the performance is poor, it’s 
easier to run away from the stage alone 
than in a group. You have a bigger chance 
of surviving. But in my opinion, the main 
reason is the fact that the stand-up comic 
isn’t afraid of going on stage alone and fac-
ing the audience… Well, a lot of stand-up 
comics are afraid and spend half an hour 
in the loo or drink alcohol before going on 
stage. Many of them go on stage sober, but 
it’s because they take psychotropic drugs 
which they can’t mix with alcohol. But they 
perform anyway.

Cabaret actors go on stage in couples. Of 
course, they drink, too, but it doesn’t help 
them. They sometimes perform in a group 
of three or more. Those who are the most 
frightened perform in a group of five and 
one of them always wears an orange sweat-
er. It’s not entirely clear why, but it seems 
that this is to help those most loaded ones to 
get their bearings and not to mix up groups. 
They see a sweater and they follow it.

Stand-up is simple and inspires imagi-
nation. In a cabaret show, you have to point 
to everything. And here, it gets more com-
plicated because, for example, when you 
want to make a funny skit about a president 
making a present for his favourite chair-
man, e.g. from wood, you have to show it. 
You have to get a lathe and wood on stage 
(to have materials for the present). One 
actor needs to dress up as a president and 
learn to use the lathe; another one has to 
dress up as a chairman; you have to lathe 
that present, and so on. And you need to 
remember about expression. Because it's 
important if the present was made with pas-
sion or under duress. That’s a lot of work, 
and there’s no certainty whether it will be 
fun in the end. 

And in a stand-up performance, all you 
need to say is: the president gave a chair-
man the rod. It’s simple as that.   

S TA N D - U P J E S T PRO S T Y 
I  DZ I A Ł A NA W YOBR A Ź N I Ę. 
A W K A BA R E C I E N I E S T ET Y 
WSZ YS T KO T R Z EBA P OK A Z Y WAĆ. 

K R Ó T K I  F E L I E T O N . . .
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INDONEZJA SŁYNIE Z PRZEPIĘKNYCH WYSEPEK Z BIAŁYM PIASKIEM I TURKUSOWĄ 
WODĄ. ALE WSPANIAŁE KRAJOBRAZY I PRZEPIĘKNA RAFA KORALOWA TO NIE 
JEDYNE, CO WYRÓŻNIA KRAJ LICZĄCY 17 TYSIĘCY WYSP. DO TEGO GRONA NALEŻY 
ZALICZYĆ JESZCZE… SMOKI. NAJWIĘKSZE WSPÓŁCZEŚNIE ŻYJĄCE JASZCZURY CO 
PRAWDA NIE ZIEJĄ OGNIEM, ALE POTRAFIĄ BYĆ ŚMIERTELNIE NIEBEZPIECZNE.
TEKST Agnieszka Zawistowska ZDJĘCIA Pixabay.com

W  K R A I N I E   
S MOKÓW



W  K R A I N I E  S M O K Ó W

 tle rozległych traw, schowane 
w cieniu drzew warany czujnie 
obserwują swoje potencjalne 

ofiary. Polują tylko w dzień, bo noce spędza-
ją w wygrzebanych przez siebie norach. Zda-
rza się, że atakują także ludzi, o czym wy-
posażony w drewniane widły przewodnik 
przypomina po raz kolejny. – Czy są w gru-
pie kobiety, które mają teraz trudne dni? – 

Na pyta nagle i zaraz wyjaśnia, że jaszczury 
mają niezwykle wrażliwy węch. Potrafią 
wyczuć martwe lub zranione zwierzę w pro-
mieniu 10 km. Dlatego, żeby uniknąć zagro-
żenia, kobiety mające okres powinny iść 
pośrodku zwartej grupy. I kolejna sprawa: 
nie należy wydawać głośnych dźwięków 
i absolutnie nie wolno zbliżać się do wa-
ranów. Gady, choć na takie nie wyglądają, 

są bardzo zwinne i poruszają się całkiem 
szybko. Są także świetnymi pływakami, co 
umożliwia im przemieszczanie się z wyspy 
na wyspę w poszukiwaniu pożywienia i ży-
ciowego partnera.

Należące do gatunku zagrożonego wa-
rany z Komodo nazywane są przez miejsco-
wych ora i mieszkają w Parku Narodowym 
Komodo, leżącym pomiędzy wyspami Sum-

W  K R A I N I E   
S MOKÓW
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bawa i Flores. Jego obszar składa się z mnóstwa małych 
wysepek i trzech większych wysp: Komodo, Rinca i Pa-
dar. Park zachwyca fauną i florą. W 1986 roku został wpi-
sany na listę światowego dziedzictwa UNESCO nie tylko 
ze względu na zagrożone wyginięciem smoki, ale i nie-
zwykłe bogactwo życia podwodnego. Miejsce stanowi 
także dom dla jeleni, dzików, bawołów błotnych, małp, 
koni, węży oraz różnych gatunków ptaków.

Na Komodo żyje ok. 1700 smoków, które dożywają 
średnio 30 lat. Dorosłe osobniki osiągają nawet 3,5 metra 
długości, a masa ich ciała dochodzi do 90 kilogramów. Sa-
mice są mniejsze od samców, ale równie groźne. Potrafią 
zaatakować własne młode, dlatego te zaraz po wykluciu 
uciekają na drzewo, żeby nie zostać pożarte przez ro-
dziców. Niezwykłym jest, że warany posiadają trzy gałki 

N A  KO M O D O  Ż YJ E  O K . 
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oczne; trzecia znajduje się na głowie zwierzęcia i jest 
w stanie tak zwanego ciągłego czuwania. – Ich pole widze-
nia sięga nawet 300 metrów! – przewodnik nie szczędzi 
ciekawostek na temat smoków. Kolejna opowiastka wpro-
wadza wszystkich w konsternację. Okazuje się bowiem, 
że smoki posiadają dwa członki, których używają na 
zmianę – jeden dłuższy i drugi krótszy, zwany „agresyw-
nym”, dzięki któremu waran może „zaczepić się” w sami-
cy podczas stosunku i ją zapłodnić. Samice składają 15 do 
30 jaj, które zakopują w norach i przykrywają liśćmi, po 
czym czuwają w pobliżu gniazda, jako że inne samice czę-
sto zakradają się, by zniszczyć lęgowisko.

Malownicza Rinca jest znacznie mniejsza od Komo-
do, choć żyje na niej prawie tyle samo smoków. Do wy-
boru mamy kilka szlaków, ale jednogłośnie uznajemy, 
że wystarczy nam wrażeń na jeden dzień i decydujemy 
się na ten krótszy. Po drodze mijamy kolejne szkielety, 
niektóre imponujących rozmiarów. Warany nie mają 
problemów z atakowaniem zwierząt większych od sie-
bie. Zakradają się od tyłu i kąsają. Jad, który dostaje 
się wraz z ukąszeniem do organizmu zwierzęcia, nie 
od razu je zabija. Może się to zdarzyć nawet kilka dni 
po ataku. Ofiara ginie w wyniku infekcji – bakterie 
znajdujące się w ślinie waranów rozwijają się w reszt-
kach mięsa pozostałych między ich ostrymi zębami. 
Ale miejscowi wydają się tym specjalnie nie przejmo-
wać. W niewielkich, stojących na palach drewnianych 
domach, w otoczeniu koczujących pod nimi waranów, 
toczy się normalne życie.



W  K R A I N I E  S M O K Ó W

Odwiedzając Park Narodowy Komodo, 
na pewno warto udać się też na Pink Beach. 
Plaża, jak sama nazwa wskazuje, pokryta 
jest różowym piaskiem, a konkretnie drob-
nymi fragmentami czerwonych muszli 
wymieszanych z białym piaskiem. Jedna 
z siedmiu plaż na całym świecie w różo-
wym kolorze stanowi idealne miejsce na 
relaks i snorkeling. Wielokolorowe ryby 
i koralowce, zielone żółwie i wyskakujące 
z wody delfiny robią duże wrażenie. Innym 
godnym uwagi miejscem znajdującym się 
na trasie morskiej wycieczki jest bezludna, 
wulkaniczna Satonda, która wygląda jak ba-
zaltowy stożek wystający z morza. W głębi 
wyspy znajduje się kaldera, w której mieści 
się słone jezioro otoczone wąskim pasmem 
brzegu. Tu natrafiamy na święte drzewo 
zwane Kalibuda, na którym wiszą przewią-
zane tasiemkami kamyki. Mieszkańcy po-
bliskich wysp wierzą, że ozdabiając gałęzie 
w ten sposób, zapewnią sobie szczęście, 
a ich życzenia wypowiedziane przy jeziorze 
zostaną spełnione. Żeby jednak dobra passa 
trwała, należy powtarzać rytuał co roku. 
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ENGLISH

IN THE LAND OF DRAGONS

Indonesia is famous for its exquisite islands covered 
with white sands and surrounded with turquoise 
water. But wonderful landscapes and beautiful coral 
reefs are not the only features that distinguish this 
country with several thousand islands. For among 
its idiosyncrasies are… dragons. The biggest modern 
lizards may not belch fire, but they can be lethally 
dangerous nonetheless.

Against the background of vast expanses of 
grass, monitor lizards lie in wait in the shad-
ows of trees and vigilantly observe their po-
tential preys. They hunt only by day, as they 
spend nights in self-dug burrows. It some-
times happens that they attack humans as 
well, about which we are duly reminded yet 
again by our guide equipped with a wooden 
pitchfork. 

“Are there any women in the group who 
have their time of the month now?” he asks 
suddenly, and explains right away that the 
lizards have an extremely sensitive sense 

of smell. They can catch scent of a dead or 
a wounded animal within 10 kilometre radi-
us. That’s why, to avoid danger, women who 
are on their period should walk in the centre 
of a tight group. And yet another matter – 
you shouldn’t make any loud sounds, much 
less approach monitor lizards directly. The 
reptiles, although they may not seem like it – 
are very agile and can move surprisingly fast. 
They are also excellent swimmers, which al-
lows them to move from one island to another 
in search of food and a life partner.

An endangered species, monitor lizards 
from Komodo are referred to by locals as 
“ora” and live in the Komodo National Park 
located between the islands of Sumbawa and 
Flores. Its area is made up of numerous small 
islands and three bigger ones, namely Ko-
modo, Rinca and Padar. The park astonishes 
with its fauna and flora. In 1986, it was in-
cluded in the list of UNESCO World Heritage 
Sites, not only because of the endangered 
dragons, but also because of the unique rich-
ness of local sea life. The place is also home to 
deer, boars, water buffalos, monkeys, horses, 
snakes and myriad species of birds.

Komodo is inhabited by about 1700 drag-
ons; their average lifespan reaches up to 30 
years. Adult lizards can be as long as 3,5 me-
tres, and they can weigh as much as 90 kilo-

W   G Ł Ę B I  W Y S P Y  Z N A J D U J E 
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M I E Ś C I  S I Ę  S Ł O N E  J E Z I O RO 
O T O C Z O N E  WĄ S K I M 
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grams. Females are smaller than males, but 
equally dangerous. They can attack their own 
offspring, which is why baby lizards scamper 
off to the closest tree right after they hatch, so 
as not to get eaten by their parents. Curiously 
enough, monitor lizards have three eyeballs 
– the third one is located on the animal’s head 
and at all times remains in the state of the so-
called constant vigil. 

“Their range of seeing reaches up to 300 
metres!” the guide regales us with numerous 
curiosities about dragons. But it is the next 
story that causes general consternation. As it 
turns out, dragons have two hemipenes that 
they use alternatively – a longer and a short-

er, “aggressive” one, thanks to which a moni-
tor lizard can “catch on” in the female during 
copulation and inseminate her. Females lay 
from 15 to 30 eggs that they burry in holes 
and cover with leaves. Then they watch over 
them in the vicinity of their nests, as other fe-
males often sneak up to the breeding ground 
and destroy it.

The picturesque Rinca is considerably 
smaller than Komodo, and still it’s inhabited 
by almost the same number of dragons. Even 
though we have several trails to choose from, 
we conclude that we’ve got enough attractions 
for one day and unanimously opt for the shorter 
one. On our way, we go past skeletons, some of 

them of impressive size. Monitor lizards don’t 
have problems with attacking animals larger 
than themselves. They sneak up from behind 
and bite. The venom that enters the victim’s or-
ganism doesn’t kill it right away. The death can 
happen several days after the attack. The prey 
dies from an infection – the bacteria present in 
the saliva of monitor lizards grow in the scraps 
of meat stuck in between their sharp teeth. But 
local people don’t seem to be much bothered by 
this fact. In small wooden houses standing on 
pales and amongst roaming monitor lizards, 
life goes on as usual.

As we visit the Komodo National Park, it 
would be certainly worthwhile to go to the 
Pink Beach. The beach, as the name suggest, 
is covered with pink sand composed of white 
sand and minute fragments of red shells. One 
of the seven pink beaches in the world, it is 
a perfect spot for relaxation and snorkelling. 
Multicoloured fish and corals, green turtles, 
as well as dolphins jumping out of water 
make a huge impression. Another place that 
is worth attention is the uninhabited volcanic 
Satonda that looks like a basalt cone protrud-
ing from the water. In the heart of the island 
we can find a caldera, in which there is a salty 
lake lined with a narrow shore. There, we 
come across the sacred tree called Kalibuda 
with stones hanging on tapes from its branch-
es. Inhabitants of the nearby islands believe 
that such decorations will bring them hap-
piness, and that the wishes that are said out 
loud by the lake will come true. But to ensure 
a constant run of good luck, the ritual has to 
be repeated each year.
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TEKST I ZDJĘCIA Aleksander Domański 

ŻUREK 
WIELKANOCNY 
MUS T-H AV E
DO NAPISANIA TEGO PRZEPISU ZBIERAŁEM SIĘ PRZEZ NIE-
MAL CAŁY LUTY. DO CZASU, AŻ ZNIECIERPLIWIONY REDAKTOR, 
SŁYNĄCY ZRESZTĄ Z GARGANTUICZNEGO APETYTU, PONAGLIŁ 
MNIE W OSTATNI PIĄTEK, TUŻ PRZED DRUKIEM, STWIERDZE-
NIEM, ŻE MATERIAŁY W TYM MOMENCIE ODDAJĄ JUŻ TYLKO 
NAJWIĘKSI MARUDERZY, CZYLI GWIAZDY, KTÓRYCH NAZWI-
SKA PRZYCIĄGAJĄ CZYTELNIKÓW JAK MAGNES.

Ż U R E K .  W I E L K A N O C N Y  M U S T - H A V E



imo że ja zapewne swoim nazwi-
skiem nikogo nie przyciągnę, 
uznałem, że spróbuję Was skło-

nić do zrobienia czegoś na święta prostym, 
a zarazem sprawdzonym i genialnym prze-
pisem. Zastanawiania było dużo. Trady-
cyjnie czy nowocześnie? Pomyślałem, 

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.

N A S TAW I E N I E  Z A K WA S U  T O 
R Z E C Z  P RO S TA ,  A   D O  T E G O 
M O Ż N A  Z   N I M  P R Z E J E C H AĆ  C A Ł Ą 
P O L S K Ę ,  A B Y  U G O T OWAĆ  Ż U R E K 
W   O DW I E D Z I N AC H  U   RO D Z I N Y. 

że przyda się trochę tradycji, bo braku-
je tego obecnie w  prasie z  wymyślny-
mi przepisami. Zakwas na żurek będzie 
strzałem w dziesiątkę. 

Nastawienie zakwasu to rzecz prosta, 
a  do tego można z  nim przejechać całą 
Polskę, aby ugotować żurek w odwiedzi-
nach u  rodziny. O  samym zakwasie wie-
my, że  przepisy na niego pojawiają się już 
od ok. 500 lat. Jego nazwa to poniekąd 
tłumaczenie niemieckiego przymiotnika 
„sauer“, czyli „kwaśny“, „ukiszony“. Zupy 
na zakwasie nie pojawiają się tylko w pol-
skiej tradycyjnej kuchni, znane są również 
dobrze u naszych południowych sąsiadów 
z Czech i Słowacji, a także na Białorusi. 
Mnie udało się poznać dwie metody po-
wstawania zakwasu. Jedną w domu rodzin-
nym, drugą zaś przy okazji wypraw na po-
łudnie Polski.

Pierwsza z nich to zakwas oparty na 
chlebie razowym. Druga uwzględnia mie-
szankę otrąb i płatków owsianych. Reszta 
składników niczym się nie różni, więc... 
możemy zaczynać.

Do dużego słoika wsypujemy 8 łyżek 
mąki żytniej, typ 1600, 1850 lub 2000. Na-
stępnie dodajemy po kolei: czosnek (około 
pół główki przekrojone na pół), jedną ko-
piastą łyżkę majeranku, 5 liści laurowych 
oraz 5 kulek ziela angielskiego. Na końcu 
piętkę chleba na zakwasie lub – w zależno-
ści od metody – 8 łyżek otrąb pszennych, 
żytnich i płatków owsianych. Wszystko 
zalewamy ciepłą, przegotowaną  wodą, 

M
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przykrywamy gazą i zostawiamy w temperaturze po-
kojowej w zacienionym miejscu, pamiętając, aby za-
mieszać miksturę przynajmniej raz dziennie!

Zakwas będzie gotowy w  ciągu 3-5 dni, w  zależ-
ności od otoczenia, w jakim przebywa. Najważniej-
sze: gdy zakwas dojrzeje, przelejcie go do butelek 

Z A K WA S BĘDZ I E 
G O T OW Y W C I ĄGU 

3 - 5 DN I,  W Z A L EŻ NO Ś C I 
OD O T O CZ E N I A , 

W JA K I M PR Z EBY WA .

W I Ę C E J  N A A N Y W H E R E . P L

przez gazę i odstawcie do lodówki, aby dalsze proce-
sy fermentacji zwolniły. W lodówce śmiało można go 
trzymać nawet przez parę tygodni. Dlatego produk-
cję pysznego zakwasu na święta możecie zacząć już 
w tej chwili! 

ENGLISH

POLISH SOUR RYE SOUP. AN EASTER 
MUST-HAVE

I was getting myself to write this recipe almost entire 
February. Until the impatient editor, famous for his 
gargantuan appetite, pressed me to submit it last Friday, right 
before publication, by saying that only the greatest dawdlers, 
or celebrities whose names attract readers like a magnet, 
send materials at that time.

Although I won’t attract anyone with my name, I de-
cided to encourage you to try out a simple as well as 
proven and great recipe for an Easter speciality. I had 
to think it out. Should it be traditional or modern? 
I thought that some tradition would do good because 
it’s missing in all those fancy recipes published in 
magazines nowadays. Sourdough for sour rye soup 
would be perfect. 

Preparing sourdough is easy peasy, and you can go 
across Poland with it to make sour rye soup when you 
visit your family. Recipes for sourdough have been 
created for about 500 years. Its name is a translation 
of a German adjective ‘sauer’, which means ‘sour’. 
Soups with sourdough are a popular traditional dish 
not only in Poland, but also in its neighbouring coun-
tries in the south, in Slovakia and Czech Republic, as 
well as in Belarus. I know two recipes for sourdough. 
One I’ve learned at home and the other one – when 
I was in the south of Poland.

The first one is sourdough based on whole-wheat 
bread. The second one is based on bran and rolled 
oats. The remaining ingredients are the same, so… 
let’s begin.

Pour 8 spoonfuls of rye flour, type 1600, 1850 or 
2000 into a large jar. Then, add the following ingre-
dients, in this order: garlic (about half a bulb cut in 
halves), one heaping spoonful of marjoram, 5 bay 
leaves, and 5 allspice berries. At the end, add a heel 
of leavened bread or – depending on the method – 8 
spoonfuls of wheat and rye bran, and rolled oats. Pour 
hot, boiled water over it, cover it with gauze and leave 
in room temperature in a dark place, but remember to 
stir the mixture at least once a day!

The sourdough will be ready within 3–5 days, de-
pending on where you keep it. The most important 
thing is: when the sourdough ripes, pour it into bot-
tles through gauze and put it in the fridge, so that 
further fermentation processes slow down. You can 
keep it in the fridge even up to a few weeks. That’s 
why you can start to make your delicious Easter 
sourdough even now! 
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ŻYCIE  
       JEST   
TAJEMNICZE

ak się zmotywować? Jak odzyskać 
zaufanie do siebie? Jak sobie poradzić 
z  porażką? Jak znaleźć odpowied-

niego partnera? Jak być mistrzem w jakiejś 
dziedzinie? Dlaczego młodzi ludzie zadają 
takie pytania? Odkryłem, że to kwestia po-
trzeby posiadania niezbędnych, praktycz-
nych i skutecznych narzędzi.

Są one szczególnie istotne właśnie w mło-
dym wieku, kiedy wydaje się, że na każde 
pytanie jest jakaś właściwa odpowiedź. 
Z czasem osobiste doświadczenie zdobywa-
ne przez wiele lat pozwala poradzić sobie 
z większością życiowych problemów. Po 
prostu wiemy, jak. Działamy intuicyjnie. 
Rzekłbym, że to jest właśnie kwintesencja 
życiowej mądrości, która przychodzi z wie-
kiem. Chociaż gwarancji na to, że przyjdzie, 
nie ma, bo do niektórych ludzi przycho-
dzi sam wiek. O mądrość –  aby przyszła 

J

JACEK 
WALKIEWICZ
 
Psycholog, absolwent Uniwersytetu 
Warszawskiego, jeden z najbardziej 
rozpoznawalnych polskich mówców. Członek 
Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców. 
Od 25 lat zaangażowany w edukację 
dorosłych. Prowadził szkolenia i wykłady 
dla ponad 500 firm, w których wzięło udział 
ponad 100 000 osób.

such questions? I’ve found out that it’s be-
cause of a need to have necessary, practical 
and effective tools.

They’re particularly important at a young 
age when it seems that there’s a right an-
swer to every question. Over time, person-
al experience gained for many years allows 
you to deal with most problems you en-
counter. You simply know how to do it. You 
act intuitively. I’d say that's the essence of 
life wisdom, which comes with age. Still, 
there’s no guarantee that it’ll come because 
some people only grow older. To grow wis-
er, you need to begin at a young age and 
sow seeds of curiosity about yourself, oth-
er people, and the world. Ask, observe, 
draw conclusions and ask some more. Open 
yourself up for surprises. Solve mysteries. 
Nothing opens up new opportunities like 
curiosity. Over time, trees of experience 
grow from these seeds of curiosity. And 
later, fruit of wisdom appear on the trees 
of experience. Among these fruit, there 
is something I would call spiritual peace. 
It comes from within, more from the soul 
than the mind. A wise man responds appro-
priately to situations, dangers and threats. 
When you accept that you can’t control ev-
erything and you can’t always predict all 
possible consequences, you can use your 
life wisdom to cope with every situation. 
A wise man knows that life is intrinsical-
ly mysterious. Experience suggests that 
when we think it can’t get worse, it turns 
out that… it actually can. It also suggests 
that we’re rarely prepared for every situa-
tion, but everyone has sufficient resources 
to learn what’s essential and effective in 
their new circumstances. There’s nothing 
else to do but accept the mystery of life and 
face it using your life wisdom. 

–  trzeba zadbać już za młodu. Posiać ziar-
na ciekawości siebie, ludzi, świata. Pytać, 
obserwować, wyciągać wnioski i pytać dalej. 
Otwierać się na zaskoczenie. Odkrywać ta-
jemnice. Nic tak bardzo nie otwiera przed 
nami uroków życia jak ciekawość. Z czasem 
z tych ziaren ciekawości wyrastają drzewa 
doświadczeń. A potem na tychże drzewach 
doświadczeń pojawią się owoce mądrości. 
Wśród tych owoców jest coś, co nazwałbym 
duchowym spokojem. Płynącym bardziej 
z wnętrza człowieka, jego duszy niż umy-
słu. Mądry człowiek reaguje adekwatnie do 
sytuacji, do zagrożeń i niebezpieczeństw. 
Kiedy już pogodzimy się z tym, że nie na 
wszystko mamy wpływ i nie zawsze mo-
żemy przewidzieć wszystkie możliwe bliż-
sze i dalsze konsekwencje, wtedy możemy 
wykorzystać swoją życiową mądrość do 
poradzenia sobie z każdą sytuacją. Mądry 
człowiek wie, że życie jest ze swej natury 
tajemnicze. Doświadczenie podpowiada 
nam, że niezależnie od tego, jak bardzo 
wydaje nam się, że już gorzej być nie może, 
to… jednak może. To samo doświadczenie 
podpowiada nam również, że rzadko kiedy 
jesteśmy przygotowani na każdą okolicz-
ność, ale każdy z nas ma wystarczające za-
soby do uczenia się tego, co w tych nowych 
okolicznościach jest niezbędne i skutecz-
ne. Pozostaje tajemniczość życia zaakcep-
tować i się z nią zmierzyć na miarę swojej 
życiowej mądrości. 

ENGLISH

LIFE IS A MYSTERY

How to get motivated? How to regain trust 
in yourself? How to deal with failure? How to 
find a right partner? How to excel at some-
thing? Why do young people ask themselves 

Ż Y C I E  J E S T  T A J E M N I C Z E
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WARCISŁAW KUNC
Dyrektor Opery Bałtyckiej w Gdańsku

Jacques Offenbach to pierwszy – przed 
Straussem i Leharem – król operetki, jej 
paryskiego stylu, pełnego lekkości i dow-

cipu. Ten odważny i szalony wiolonczelista, syn 
introligatora i niezrównany parodysta jest twór-
cą ponad stu operetek.

Jego najsłynniejsze dzieło operetkowe 
Orfeusz w piekle to jednocześnie najsłyn-
niejsza francuska operetka – cudowna za-
bawa pomiędzy konwencją opery Glucka, 
mitem antycznym, a społeczno-polityczną sa-
tyrą, podaną z francuską lekkością i dowcipem. 
Faktem też jest, że operetka ta, dzisiaj wystawia-
na na wszystkich scenach muzycznych świata, 
w  dniu premiery 21 października 1858 roku 
nie spotkała się początkowo ze zrozumieniem 
publiczności. Dopiero zjadliwa recenzja za-
mieszczona w „Journal des Débats” przynio-
sła skutek odwrotny od zamierzonego i widzo-
wie zaczęli tłumnie szturmować teatr Bouffes 
Parisiens. Do dziś nie wiadomo tak naprawdę, 
na ile sukces tej operetki Offenbach zawdzięcza 
owej zjadliwej recenzji, a na ile bieliźnie, jaką 
miały (lub nie) tancerki na spektaklach pod-
czas kankana. To była wyjątkowo frywolna 
propozycja – zobaczyć w teatrze, gdzie kończą 
się nogi boskiej Diany. Offenbach w roku 1874 
Orfeusza jeszcze rozwinął obsadowo i stał się 
on dla niego od tej pory prawdziwą żyłą złota.

Akcja dzieła toczy się w Tebach, na Olimpie, 
w Hadesie i tytułowym piekle, jest więc tury-
stycznie w czym wybierać – dla każdego coś 
miłego! Muzycznie, dzieło wydające się dość 
proste, stawia jednak niemałe wymagania 
wykonawcom. Gdyby tak nie było, dziś wyko-
nania go nie podejmowaliby się tacy artyści jak 
Natalie Dessay, Yann Beuron, Laurent Naour 
czy Marc Minkowski.

is performed on music stages all around the 
world. However, on the day of its premiere, 
21 October 1858, it didn’t receive an en-
thusiastic welcome from the audience. Only 
after a scorning review published in ‘Journal 
des Débats’, which had an opposite effect in 
the end, the audience began to flock to the 
Bouffes Parisiens Theatre. It’s still uncertain 
whether Offenbach owes his success to that 
scorning review or to the underwear which 
dancers were wearing (or not) while dancing 
cancan. It was an exceptionally frivolous pro-
posal – to go to the theatre to see where the 
legs of divine Diana end. In 1874, Offenbach 
developed Orpheus in terms of the cast, and 
the performance became a true gold vein.

The operetta is set in Thebes, on Olym-
pus, in Hades, and the title underworld, so 
there’s a wide selection of spots – everyone 
will find something to their liking! In terms 
of music, however, it’s quite challenging. But 
if that wasn’t the case, artists like Natalie Des-
say, Yann Beuron, Laurent Naour and Marc 
Minkowski wouldn’t appear in it.

The premiere of the Gdańsk production 
is on 12 April, and it’s my second personal 
meeting, as a conductor, with Offenbach’s 
composition. In 1995, I was a music supervi-
sor of this performance in the Opera House 
at the Castle in Szczecin. By accident, the 
names of the artists involved in the produc-
tion began with a K. The performance was di-
rected by late lamented Marcel Kochańczyk, 
eminent Ryszard Kaja was responsible for the 
set design, whereas Teresa Kujawa, a legend 
of the Polish ballet, was in charge of choreog-
raphy. It was a huge success and it’s going to 
be the same in Gdańsk.

In the Baltic Opera, Orpheus is directed 
by Maria Sartova, who has directed numer-
ous operas. She has been living in Paris 
for years and has undertaken to prepare 
a new edition of libretto based on the French 
original. Yves Collet, a renowned French set 
designer, is responsible for the set design, 
whereas costumes, which can be found 
on fashion shows, were designed by Anna 
Chadaj. Jarosław Staniek, a choreographer 
and a Polish Breakdance Champion, is in 
charge of choreography. The poster was de-
signed by Ryszard Kaja. I’ll venture to say 
that we’re making this 160 years old com-
position a bit more modern. But we won’t 
change the music – I promise! We wish it to 
be a light comedy with vocal freedom and hu-
mour. Our goal is to amuse you and make you 
love – as Tuwim said – ‘that idiot operetta’ 
again. The operetta was performed in Paris 
228 times within the first six months of its 
premiere, and I wish the same to the Baltic 
Opera, the audience, and myself. See you 
soon at Orpheus in the Underworld! 

ORFEUSZ     
     W PIEKLE

Gdańska realizacja, której premiera już 12 
kwietnia, to moje drugie, jako dyrygenta, oso-
biste zetknięcie z dziełem Offenbacha. W roku 
1995 byłem kierownikiem muzycznym tego 
spektaklu, w Operze na Zamku w Szczecinie. 
Zbiegiem okoliczności nazwiska realizatorów 
zaczynały się na literę K. Reżyserii podjął się 
nieodżałowany Marcel Kochańczyk, za sce-
nografię odpowiadał wybitny Ryszard Kaja, 
za choreografię legenda polskiego baletu – 
Teresa Kujawa. To był wielki sukces i na taki 
zanosi się w Gdańsku.

W Operze Bałtyckiej reżyserią Orfeusza 
zajmie się, od lat mieszkająca w Paryżu re-
żyserka wielu spektakli operowych – Maria 
Sartova, która podjęła się również na pod-
stawie francuskiego oryginału nowej re-
dakcji libretta. Za scenografię odpowia-
da ceniony francuski scenograf Yves Collet, 
zaś kostiumy, które z powodzeniem możemy 
oglądać na pokazach mody, zaprojektowane 
zostały przez Annę Chadaj. Choreografię po-
wierzyłem Jarosławowi Stańkowi – choreo-
grafowi i Mistrzowi Polski breakdance. Plakat 
przygotował Ryszard Kaja. Zaryzykuję więc 
stwierdzenie, że 160-letnie dzieło delikatnie 
uwspółcześniamy. Nie zmieniamy oczywiście 
muzyki – obiecuję! Chcemy komediowej lek-
kości, swobody wokalnej i dowcipu, chcemy 
Was bawić, abyście na nowo pokochali – jak 
mawiał Tuwim – „tę idiotkę operetkę”. Paryski 
spektakl premierowy został zagrany w pierw-
szych swoich 6 miesiącach  228 razy, czego 
Operze Bałtyckiej, Państwu i sobie życzę. Do 
zobaczenia na Orfeuszu w piekle! 

ENGLISH

ORPHEUS IN THE UNDERWORLD

Jacques Offenbach is the first – before 
Strauss and Lehar – king of operetta and its 
Parisian style, full of lightness and humour. 
This bold and extraordinary cellist, a son 
of a bookbinder, and unparalleled parodist 
composed over a hundred operettas.

In his most renowned composition, 
Orpheus in the Underworld, which is the 
most famous French operetta, Offenbach 
plays with Gluck’s opera convention, an an-
cient myth, and social and political satire. 
This combination is served with French li-
ghtness and humour. Nowadays, the operetta 

W I Ę C E J  N A A N Y W H E R E . P L
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WALKA NA PIĘŚCI TO JEDNA Z NAJSTARSZYCH 
DZIEDZIN SPORTU. BRUTALNE POJEDYNKI MIAŁY 
MIEJSCE JUŻ PODCZAS ANTYCZNYCH IGRZYSK 
OLIMPIJSKICH. CÓŻ, ROZLEW KRWI ZAWSZE BYŁ 
W CENIE I TAK ZOSTAŁO DO DNIA DZISIEJSZEGO. 
ODGRYZIONE USZY I ŚMIERTELNE CIOSY TO 
GŁÓWNIE DOMENA ZAWODNIKÓW WAGI CIĘŻKIEJ. 
ICH STARCIA CIESZĄ SIĘ ZATEM NAJWIĘKSZYM 
ZAINTERESOWANIEM. W MOTORYZACJI BYWA 
PODOBNIE. DLATEGO FORD POSTANOWIŁ 
WPROWADZIĆ NA RING SWOJEGO ZAWODNIKA.

FORD EDGE, 

 ZDJĘCIA Anna Nazarowicz

CZYLI DLACZEGO 
LUBIMY OGLĄDAĆ 
BOKS?



oksu można nie lubić i tym bardziej 
go nie oglądać. Ale Mike Tyson to na-
zwisko znane na całym świecie. Żela-

zny Mike przez długie lata był niekwestio-
nowanym mistrzem świata wagi ciężkiej. 
Jego liczne zwycięstwa szły jednak w parze 
ze skandalicznym zachowaniem na ringu. 
Nie przeszkodziło mu to w dotarciu na sam 
szczyt. Bo jak mawia naczelna zasada show 
biznesu: „nieważne jak mówią, grunt, żeby 
nazwiska nie przekręcili”.

B

Wspominam o wadze ciężkiej, ponieważ 
jej popularność nie maleje również w świecie 
motoryzacji. Konkretnie mam na myśli SUV-
-y. Wyniki sprzedaży pną się w górę niczym 
krzywe prognozowanych zysków w Amber 
Gold. Tu zatem trzeba mieć swojego zawod-
nika i basta. Ford ma i to wcale nie od dziś. 
Model Edge jest bowiem produkowany od 
2006 roku. Producent znacznie lepszą przy-
szłość widział jednak dla niego na rynkach 
północnoamerykańskich, dlatego też tam 
skierował wszystkie owoce swojej produk-
cji. Na drugą generację Europa musiała po-
czekać aż do 2016 roku. A ja jeszcze dłużej. 
Jednak warto było, bo w moje ręce trafiła naj-
mocniej dopasiona wersja Vignale, która kró-
luje na samym szczycie cennika. Jej znakiem 
rozpoznawczym są detale nadwozia w postaci 
m.in. chromowanych, 20-calowych felg, spe-

cyficznej atrapy chłodnicy i chromowanych 
dodatków. A to dopiero początek.

Tak jak wspominałam, SUV-y to obecnie 
„kategoria wagowa” ciesząca się największą 
popularnością. Producenci zatem dwoją się 
i troją, aby ich zawodnicy kładli przeciwników 
jednym ciosem. Pomóc w tym mają coraz lep-
sze materiały, silniki, napędy i skrzynie bie-
gów. Ford odrobił zadanie domowe, bo oto 
zasiadam w naprawdę starannie wykonanej 
kabinie pasażerskiej. Do tego bardzo prze-
stronnej. Miejsca jest tu wystarczająco na nie-
duże kinder party. O ile w ciemnym kolorze 
lakieru nie wygląda na tak okazały samochód 
(wiadomo, ciemny wyszczupla), o tyle za kie-
rownicą szybko wzbudza respekt. To konte-
ner na czterech kołach, czego najlepszym 
dowodem  są cyfry: długość nadwozia wynosi 
4,8 metra, a szerokość niemal 2 m. Ukorono-
waniem tych gabarytów jest pojemność ba-
gażnika, który przypomina garderobę (602 
litry do półki pod tylną szybą, 800 litrów do 
dachu). Do tego schowki wielkości wiadra, 
które tylko utwierdzają mnie w przekonaniu, 
że ten samochód powstał głównie z myślą 
o rodzinie. Niemałej rodzinie. W mieście za 
kierownicą Forda Edge bywa różnie. Licz-
ne czujniki oraz kamera cofania, która ma 
kąt widzenia niczym kameleon, nadchodzą 
z odsieczą wszędzie tam, gdzie robi się ciasno. 
Po zaparkowaniu w garażu nie dało się nie za-
uważyć, że Ford Edge wręcz rozlał się na całej 
powierzchni miejsca parkingowego. 

Jednak szybko można o tym zapomnieć 
po wyjechaniu na drogę, bo za kierownicą 
można się poczuć pewnie i bezpiecznie ni-
czym w  kapsule wykonanej z  tytanu. To 
z pewnością zasługa podwyższonej pozycji 
za kierownicą. Ale też sposobu, w jaki ten 
samochód się prowadzi. A prowadzi się tak 
stabilnie, że można odnieść wrażenie, jakby 
stanowił jednolity odlew. Testowana wersja 
była wyposażona w napęd na cztery koła, co 
z pewnością nie pozostawało bez znaczenia 
podczas pokonywania łuków i zakrętów. Ow-
szem, nie jest to lekki samochód. Co wcale 
nie musi oznaczać, że paliwo wypija jednym 
duszkiem. Wysokoprężny silnik 2.0 TDCI 
Twin-Turbo o mocy 210 KM zadowalał się 10 

O  I L E  W   C I E M N Y M  KOL OR Z E 
L A K I E RU  N I E  W YGL Ą DA  N A  TA K 
OK A Z A ŁY  SA MO C HÓD  (W I A D OMO, 
C I E M N Y  W YS Z C Z U PL A),  O   T Y L E 
Z A  K I E ROW N IC Ą  S Z Y B KO 
WZ BU DZ A  R E S PE KT. 

F O R D  E D G E ,  C Z Y L I  D L A C Z E G O  L U B I M Y  O G L Ą D A Ć  B O K S ?

ANNA  
NAZAROWICZ

Słabość do samochodów ma zaszytą 
w głowie, bo serca nie ma – jest turbosprężarka. 
Tata uparcie karmił ją bezcenną wiedzą, sadzał 
za kierownicą samochodu jeszcze zanim wsiadła 
na rower. Dziś pociąga ją wszystko, co ma cztery 
koła, a każdy z samochodów darzy wielkim 
uczuciem. Dostrzeże piękno w najbardziej 
niepozornych autach, jak również skazę w tych 
najbardziej pożądanych. Autorka bloga „Panie 
wiozą Panów”: www.paniewiozapanow.pl.
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litrami na każde 100 km, co stanowi bardzo 
przyzwoity wynik. Co więcej, doskonale ra-
dził sobie z wprawianiem w ruch tego samo-
chodu. Myślę, że to najbardziej przyzwoita 
ilość mocy w przypadku tak dużego SUV-a. 
Wprawdzie producent w wersji Vignale oferu-
je również nieco słabszą, wysokoprężną jed-
nostkę o mocy 180 KM, ale nie było mi dane 
sprawdzić, czy przy obecności całej rodziny 
na pokładzie radziłby sobie równie znakomi-
cie, co testowany wariant. Po kilku dniach 
spędzonych za jego kierownicą dochodzę do 
wniosku, że to zapaśnik, który drogi na szczyt 
nie będzie sobie torował ciosami poniżej pasa. 
Ładnym wyglądem, świetnym zawieszeniem 
oraz dobrym wykończeniem skutecznie wy-
walczy sobie miejsce w ścisłej czołówce. 

ENGLISH

FORD EDGE, OR WHY DO WE LIKE 
WATCHING BOXING?

Fist fighting is one of the oldest sport disciplines. 
Brutal combats took place already during the ancient 
Olympic Games. Well, bloodshed has always been 
much in demand, and little has changed. Bitten-off 
ears and fatal blows are a domain of heavyweight 
contenders. It’s no surprise their fights enjoy the 
greatest popularity. It’s the same with the automo-
tive industry. Therefore, Ford decided to bring its 
strongest contender into the ring.

You may not like boxing or not watch it. 
But Mike Tyson’s name is known all over 
the world. For many years, Iron Mike was 

an unquestionable world champion. But 
his numerous victories went hand in hand 
with scandalous behaviour in the rink. This 
didn’t prevent him from getting to the top. 
As a golden show business rule goes, ‘I don’t 
care what the newspapers say about me as 
long as they spell my name right.

I’ve mentioned the heavy weight be-
cause its popularity doesn’t decline in the 
automotive world either. Take SUVs, for 
example. The sales results go up like fore-
cast profit curves in Amber Gold. You need 
a contender in this category, and that’s it. 
Ford has had it for a long time. The Edge 
model has been produced since 2006. The 
manufacturer saw a better future for it on 
North-American markets and concentrat-
ed all its production there. Europe had to 
wait for the second generation till 2016. 
And I had to wait even longer. But it was 
worth it, as I got the fanciest Vignale ver-
sion, which is at the top of the price list. Its 
hallmark is its body details, including 20” 
chrome wheel rims, a specific grille and 
chrome extras. But there’s much more.

As I’ve already said, SUVs are currently 
the most popular ‘weight category’. Manu-
facturers go out of their way to make their 
contenders beat their rivals hands down. 
So they use better and better materials, 

Ł A D N Y M  W YGL Ą DE M , 
Ś W I E T N Y M  Z AW I E S Z E N I E M 
OR A Z  D OB RY M 
W Y KO ŃC Z E N I E M  S K U T E C Z N I E 
W Y WA L C Z Y  S OB I E  M I E J S C E 
W   Ś C I S Ł E J  C Z O Ł ÓWC E .

W I Ę C E J  N A A N Y W H E R E . P L
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form cast. The test version featured a four-
wheel drive, which surely affected the driv-
ing experience at curves and turns. I admit, 
it’s not a light car. But it doesn’t mean it 
gulps down fuel at a crazy rate. A 2.0 TDCI 
Twin-Turbo diesel engine with 210 horse-
power was satisfied with 10 litres per 100 
kilometres, which is a nice result. What’s 
more, it perfectly handled the vehicle. 
I think that it’s the best amount of power 
for such a big SUV. The manufacturer also 

offers the Vignale version with a less power-
ful diesel engine with 180 horsepower, but 
I didn’t have a chance to check if its per-
formance would have been equally great 
if the whole family had been on board. Af-
ter a few days behind the wheel, I arrive at 
a conclusion that this contender won’t fight 
its way to the top by striking blows below 
the belt. It’ll get a place at the leading edge 
thanks to its nice design, great suspension 
and good finish. 

engines, drives and transmissions. Ford 
has done its homework as now I can sit in 
a finetuned cabin. A very spacious one. 
There’s enough room for a small kinder 
party here. In dark colour, it doesn’t look 
so grand on the outside (dark makes you 
look slimmer, you know), but it wins the 
respect when you get behind the wheel. It’s 
a container on four wheels, which shows 
in figures: its body is 4.8 metres long and 
almost 2 metres wide. The icing on the 
cake is its boot, which looks like a wardrobe 
(602 litres up to the parcel shelf, which ex-
pands to 800 litres if you load the car up 
to the roof). What’s more, it has bucket-size 
compartments, which only strengthens my 
conviction that this car was designed pri-
marily for families. Large families. As re-
gards driving in the city, there is no rule 
as such. Numerous sensors and a reverse 
camera featuring an angle of view of a cha-
meleon come to assistance wherever it gets 
tight. When parked, the Ford Edge fills the 
garage to its capacity. 

But you’ll soon forget about it when you 
go on the road as behind its wheel, you’ll feel 
as safe as in a titanic capsule. It’s thanks to 
its high-up seating position as well as driv-
ing capabilities. The car is so stable that you 
may have the impression as if it was a uni-

W I Ę C E J  N A A N Y W H E R E . P L
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„UMIEM GODZIĆ SIĘ ZE SOBĄ, TROCHĘ Z CIAŁEM, TROCHĘ Z GŁOWĄ” – 
ŚPIEWA NA NOWEJ PŁYCIE. I TO HASŁO, KTÓRE POWINNO WISIEĆ NAD 
ŁÓŻKIEM KAŻDEJ KOBIETY. Z KOLEI ALBUM „TAK MI SIĘ NIE CHCE” ZESPOŁU 
MIKROMUSIC MÓGŁBY ZASTĄPIĆ WSZYSTKIE PORADNIKI DOTYCZĄCE DIET 
I SAMOAKCEPTACJI, PIĘTRZĄCE SIĘ NA PÓŁKACH WSPÓŁCZESNYCH KOBIET 
DĄŻĄCYCH DO NARZUCONEGO PRZEZ SPOŁECZEŃSTWO IDEAŁU. NATALIA 
GROSIAK ŚPIEWA O SOBIE, ALE W JEJ SŁOWACH ODBIJAJĄ SIĘ POKOLENIA 
POLEK. POLEK, KTÓRE POWINNY PODCHODZIĆ DO SIEBIE Z CZUŁOŚCIĄ.

ZDJĘCIA Robert Cybulski

PODCHODZIĆ 
DO SIEBIE 
Z CZUŁOŚCIĄ

TEKST Aleksandra Budka

Napisałaś hymn wszystkich, którzy 
wychodzą do pracy w poniedziałkowy ranek, 
czyli utwór „Tak mi się nie chce”.
Zrobiłam to przede wszystkim dla siebie, ale 
przy okazji inni mogą też skorzystać. (śmiech)  

Przyłapałam kiedyś kolegę na tym, że 
ewidentnie zmęczony po całym dniu śpiewał 
pod nosem „Tak mi się nie chce”.
Cieszę się, że piosenka, którą pisałam dla sie-
bie, ma taki globalny wydźwięk.

Chodzi o to, żeby pisać piosenki globalne, 
czy pisać piosenki osobiste, które nabierają 
globalnego wymiaru?
Zależy od podejścia do pisania piosenek. W ar-
tystach śpiewających swoje piosenki ujmują 
mnie zawsze szczerość i emocje. I tym też 
sama się kieruję w pisaniu. Utwór, o którym 
mówimy, napisałam dla siebie. Pokazałam 
mój stosunek do ogólnego trendu i wymogu, 
żeby 2 dni po porodzie mieć płaski brzuch, 
zawsze wspaniały makijaż, super ciuchy i cho-
dząc po mieście, lśnić. Żal mi czasu na takie 
działania i przejmowanie się opakowaniem 
w momencie, kiedy nasz świat przechodzi 
ogromny kryzys. Nie wiemy, czy mamy być, 
czy mamy mieć. Czy mamy wyglądać, czy zaj-
mować się wnętrzem i inwestować w rozwój. 
Żeby zająć się tym, by być sexy, trzeba poświę-
cić tak dużo czasu. A mi się po prostu nie chce. 
Oczywiście – chciałabym – ale mi się nie chce.

Kto wymaga od kobiet takiego poświęcenia? 
Mężczyźni czy inne kobiety?
Zaangażowane są w to dwie strony. Jednak 
wydaje mi się, że najbardziej krytycznie na 
kobietę patrzy druga kobieta. Często chcemy 
wyglądać dobrze, by udowodnić coś drugiej 
kobiecie. Wartość wewnętrzna często polega 
na ocenie z zewnątrz. Jesteśmy ofiarami me-
diów, okładek, filmów, w których grają tylko 
piękni aktorzy. A zmienia nas przecież czas, 
porody, stres i ciało na to wszystko reaguje, 
choć my tak bardzo się tego boimy.

W teledysku zagrał, sexy czy nie – 
pozostawiamy do osobistej oceny – 
Wojciech Mecwaldowski, obalający stereotyp 
żony czekającej w domu z obiadem.
My nawet nie chcieliśmy tego stereotypu oba-
lać, chcieliśmy go podkreślić. I ten rewers po-
kazuje dysproporcje w naszym świecie. Mamy 
kura domowego, zajmującego się dziećmi, 
i żonę bizneswoman, robiącą karierę i po godzi-
nach zdradzającą męża ze swoim sekretarzem 
– nagle to wywołuje w nas bardzo silne uczucia. 
Gdybyśmy pokazali tę historię klasycznie, „po 
bożemu”, pewnie każdy by pomyślał: zasłużyła 
na to, wybrała taką drogę, zaniedbała się i to jej 
wina. W tym momencie mamy biednego Wojt-
ka Mecwaldowskiego, który wiesza uprane sta-
niki, szoruje podłogę w łazience i w końcu pod 
impulsem postanawia zrobić coś dla swojego 
związku. Ogarnia się, chce naprawić tę miłość.
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oddechu społeczeństwa, które mu mówi, że ma chodzić 
na siłownię i mieć białe zęby. Moje pokolenie ma ogromne 
kompleksy – leczy je hejtami i nienawiścią albo brakiem 
akceptacji siebie i narzucaniem zadań, byle tylko dorów-
nać ideałowi, który jest uznawany przez społeczeństwo.

Moje pokolenie jest zakompleksione przez Instagram.
Mam tu dużą pracę z moimi dziećmi, ponieważ ten pro-
ces występuje już w przedszkolu. Moje dziecko chce mieć 
wszystko z Elzą i z Anną, bo inne dziewczynki to mają. Ona 
nawet tej bajki („Kraina lodu” – przyp. red.) nie obejrzała 
do końca, bo się jej boi. Mówię jej: nie musisz być Elzą, mo-
żesz być sobą. Odnośnie Instagrama – słyszałam, że mój 
znajomy wpadł w depresję, bo nie ma tak fajnego życia, jak 
jego znajomi na zdjęciach na Facebooku.

Jaka w takim razie powinna być współczesna kobieta?
Sama mam problem z tym modelem współczesnej kobie-
ty. Bo ja dążę w życiu do wewnętrznego spokoju, chcę być 
szczęśliwa, spełniać się zawodowo i być dobrą matką. 
A współczesna kobieta ma bardzo dużo zadań. Zaczyna 
rzucać swojego partnera na głęboką wodę, mówiąc mu: 
zostajesz z dziećmi, a ja wychodzę na miasto z przyja-
ciółką (kiedyś to panowie wychodzili wieczorem na piw-
ko z kolegami). Zaczyna też „zadaniować” męża i wkręcać 
go we współpartnerstwo, wychowanie dzieci i prowadzenie 
domu. I to rolą kobiety jest wywalczenie względnej równo-
ści w obowiązkach. Oprócz tego wszystkiego mamy swoje 
pasje i życie zawodowe. Reasumując zatem: mamy do ogar-
nięcia sferę domową i rodzinną, zawodową, samorozwój 
oraz wychowywanie swoich facetów i zbliżanie ich do roli 
rzeczywistych partnerów. Jednak mówię to z perspektywy 
mojej bańki, nie wiem, jak mają inne kobiety.

Piszesz: „Umiem godzić się ze sobą, trochę z ciałem, 
trochę z głową” i bardzo mi się to podoba.
To jest właśnie akceptowanie siebie. Musiałam się tego 
nauczyć, mając kiedyś ogromne kompleksy – nie miałam 
zgody na swoje ciało, uważałam, że jestem mało elokwent-
na i inteligentna i tak dalej. I nie jestem taka jedyna na 
świecie. Usłyszałam niedawno coś bardzo mądrego: każ-
dy człowiek na ziemi powinien iść do psychologa, wtedy 
świat byłby o wiele lepszy. Być może nawet nie byłoby wte-
dy wojen. Zgadzam się z tym. Bo ja do tego psychologa po-
szłam, a po roku nauczyłam się patrzeć na siebie z dystan-
sem. To wspaniała umiejętność, która dała mi zgodę na 
ciało, które przecież mam zdrowe. Gdyby wszyscy sobie 
uświadomili, że mają idealne ciała, które dobrze funkcjo-
nują, nie byłoby żadnych anoreksji ani bulimii. Poza tym 
– śmiejmy się z siebie, bądźmy swoim własnym przyjacie-
lem, wtedy wszystko się wyrówna. Trzeba podchodzić do 
siebie z czułością.

Czy ta współczesna dziewczyna nadal szuka 
chłopaka „nie palacza i nie biedaka” czy przestała, 
bo skupia się na sobie?
Ja jestem już w wyższej grupie wiekowej, mam męża, 
dzieci i odhaczyłam parę zadań (śmiech). Ale mam przy-
jaciółki singielki. Mają duży problem – z jednej strony są 
niezależne i pełne pomysłów, a z drugiej strony doskwiera 
im ogromna samotność. Ta piosenka nie miała pomagać, 
miała określić sytuację.

W tej piosence i teledysku, a w końcu na całej płycie, 
serwujecie dużą dawkę ironii. Myślisz, że słuchacze 
ją rozumieją?
Mam nadzieję, że słyszą i wiedzą, że ja się tam uśmiecham 
i mrugam do nich okiem.

Polacy potrafią posługiwać się ironią?
Tak, w moim środowisku ironia jest powszechna. Mamy 
duże poczucie humoru, i to takie, którego inne kraje nie 
wyczują, charakterystyczne dla Polaków. Czepiamy się 
drobiazgów, lubimy dwuznaczności. Choć są różne pozio-
mu dowcipu – od prostackiego kabaretu do inteligentnego 
żartu, czyli humor dla mas i humor dla niszy. Wiesz, siedzi-
my teraz przy stoliku i wydaje nam się, że świat wygląda tak 
jak ten stolik. Żyjemy w bańce, ale gdy z niej wychodzimy, 
otwieramy szeroko oczy, bo okazuje się, że ogromna więk-
szość społeczeństwa nie kupi mojej płyty i nigdy w życiu nie 
pozna Mikromusic. Pogodziłam się z tym.

Pod jednym z nagrań piszesz ironicznie: „Następnym 
razem zrobię makijaż”. Odpowiedzią na to jest wysyp 
komentarzy internautów w stylu: „Nie musi pani robić 
makijażu, bo muzycy to też ludzie i chcemy ich oglądać 
bez makijażu”. I to jest właśnie niezrozumienie ironii.
To tak jak tłumaczenie kawału. Słuchaczy się nie wybie-
ra, ale ja i tak twierdzę, że na nasze koncerty przychodzą 
świetni ludzie. Rozmawiamy, wymieniamy się pogląda-
mi po koncertach, są naprawdę bardzo wrażliwi.

Wracając do chcenia. Każdemu w życiu przecież czegoś 
się nie chce. A mam wrażenie, że ciągle musi nam się 
chcieć – odchudzać, ćwiczyć w siłowni, zdrowo się 
odżywiać, a nie siedzieć na kanapie w sobotę.
Siedzieć w domu w sobotę to dla mnie najlepsza opcja. Ale 
trzeba mieć zgodę na bycie sobą. Chodzi o akceptację sie-
bie, swoich pomysłów, brak lęku o to, że ktoś mnie o coś 
posądzi. Ja to jestem ja, lubię siedzieć w sobotę w domu 
i lubię być nudziarą. Ludzie mają problem z lubieniem sie-
bie, ale to ma głębsze korzenie. System wychowywania 
dzieci bardzo się zmienił, dziś stawia się w takich relacjach 
na bliskość, o której dużo się pisze i mówi. I przede wszyst-
kim bardzo szanuje się dzieci. 30 lat temu słyszało się, że 
ryby i dzieci głosu nie mają albo „co wolno wojewodzie, to 
nie tobie smrodzie”. Zmienił się też system uświadamiania 
dzieci co do seksualności i cielesności. Mówi się dziś dziec-
ku: jesteś piękne, jesteś mądre, jesteś dobre. To są pod-
stawy wychowania szczęśliwego człowieka, który później 
godzi się ze sobą, nie jest zestresowany, nie czuje na sobie 
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NATALIA GROSIAK – współzałożycielka, wokalistka i autorka tekstów w zespole Mikromusic. Grupa powstała w 2002 roku, cztery lata 
później wydała debiutancki album. Dziś ma na koncie 6 płyt studyjnych, premiera najnowszej, „Tak mi się nie chce”, odbyła się w październiku 
2017 roku. Sam zespół określa ją „najbardziej piosenkową płytą Mikromusic, w większości inspirowaną muzyką lat 60. i 80.”. 
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Nowa płyta też jest dla singielek.
Nie zgadzam się z tym. W „Na krzywy ryj” albo „Tak tęsk-
nię” ewidentnie śpiewam o byciu w związku.

A ja widzę w tych tekstach pragnienie tego stanu – 
bycia w związku. Jednym słowem to bardzo kobieca 
płyta. Te teksty, inspiracje kierują Mikromusic do 
gatunku muzyki ludowej.
Prostota jest piękna i ma w sobie siłę. W końcu do tego 
doszłam.

To cepelia na miarę XXI wieku.
Proszę bardzo!

Czy to znowu płyta z misją?
Misyjność nam towarzyszy, ale bardziej w kwestii spotkań 
z ludźmi. Okazuje się, że piosenki mogą być drogowskazem 
lub nawet pewnego rodzaju pomocą psychologiczną. 

ENGLISH

BE GENTLE TO YOURSELF

‘I can live in peace with myself, with my body, with my head,’ she 
sings on her new album. These words should be hung over every 
woman’s bed. Mikromusic’s new album ‘Tak mi się nie chce’ 
could replace all handbooks of diets and self-acceptance piled 
high on bookshelves of contemporary women who strive for the 
beauty ideal imposed by the society. Natalia Grosiak sings about 
herself, but her words tell stories about generations of Polish 
women. Polish women, who should be gentle to themselves.

You wrote an anthem of those who have to go to work on 
Monday morning. I mean the song ‘Tak mi się nie chce’.

I did it primarily for myself, but others can benefit from it, 
too (laughs).

Once, I caught my friend singing ‘Tak mi się nie chce’ 
under his breath after a tiring day.
I’m glad that the song I wrote for myself has such a global 
significance.

Is it more about writing global songs or personal songs 
that gain a global significance?
It depends on your attitude to song-writing. When art-
ists sing their songs, I’m mostly touched by their honesty 
and emotions. And that’s what song-writing is to me, too. 
I wrote this song for myself. I showed my attitude towards 
the general trend and expectations to have a flat belly two 
days after childbirth, always wear perfect make-up, wear 
great clothes and shine on every occasion. I don’t want to 
waste time on such stuff or worry about appearance when 
the world is going through a serious crisis. We don’t know 
if we should be or possess; if we should look good or care 
about what’s inside and invest in personal development. It 
takes a lot of time to look sexy. And I just don’t feel like it. Of 
course, I’d like that, but I don’t feel like doing it.

Who expects women to make such effort? Men or 
other women?
Both, I think. But it seems to me that women judge each 
other most harshly. It often happens that we want to look 
good to prove something to another woman. Our self-worth 
largely depends on what other people think of us. We’re 
victims of media, covers, or films starring only beautiful 
actors, while our body is affected by time, childbirth and 
stress even though we’re so afraid of it.
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Wojciech Mecwaldowski – sexy or not, 
depending on what you like – appears 
in the music video and breaks the 
stereotype of a wife waiting at home, 
with dinner on the table.
We didn’t want to break that stereotype, but 
rather highlight it. This reverse situation 
shows disproportions in the world. There is 
a househusband looking after children and 
a wife and businesswoman making a career 
and cheating on her husband with her secre-
tary after work – it provokes strong emotions. 
If this story was shown in a ‘traditional’ way, 
everyone would think, ‘it’s her fault, she chose 
to be like that and became unattractive, she’s 
the one to blame.’ But at this point, we can see 
Wojtek Mecwaldowski, who hangs up the laun-
dry, scrubs the bathroom floor and eventual-
ly, on an impulse, decides to do something for 
his relationship. He gets himself together and 
wants to pick up the pieces.

This song and video, and the whole album, 
show a touch of irony. Do you think that 
people understand it?
I hope that they can hear it and know that I’m 
somewhere there, smiling to myself and wink-
ing at them.

Can Poles use irony?
Yes, irony is common in my environment. We 
have a great sense of humour, which other 
nations can’t understand; it’s typical of Poles. 
We pay attention to details and like ambiguity. 
And it doesn’t make any difference that Polish 
humour is diverse – ranging from coarse cab-
aret to intelligent jokes, that is humour four 
masses and for a niche. You know, we’re sitting 
at the table and we think that the world looks 
like this table. We live in a bubble and when we 
leave it, we open our eyes wide because it turns 
out that most people won’t buy our album and 
will never get to know Mikromusic. I’ve al-
ready got over it.

Under one of the songs, you write ironically, 
‘I’ll put on some make-up the next time.’ 
And a lot of people have replied, ‘You don't 
have to wear any make-up; musicians are 
also human, and we want to see them 
without make-up.’ And that’s how irony can 
be misunderstood.
It’s like explaining a joke. You don’t choose 
who listens to your songs, but I still think that 
a lot of great people go to our concerts. We talk 
and exchange opinions after concerts, and 
they’re really sensitive.

Coming back to motivation – everyone 
finds it difficult to be always motivated. 
And it seems to me that we’re expected to 
do something all the time – lose weight, go 

to the gym and exercise, eat healthy, etc. 
instead of sitting on the coach on Saturday.
Sitting on the coach on Saturday is the best 
option to me. But you need a permission to be 
yourself. It’s about self-acceptance, accept-
ing your ideas, not being afraid of judgments. 
I am me, I like to stay in on Saturday and be 
a bore. People find it difficult to like them-
selves, but it’s rooted somewhere deeper. The 
way children are brought up has changed; to-
day, relationships are about being closer, and 
it’s a popular topic now. And primarily, chil-
dren are respected more. 30 years ago, peo-
ple would say that children should be seen 
and not heard or that gods may do what cat-
tle may not. Also, children also learn about 
their body and sexuality in a different way. 
Today, they’re told, ‘you are beautiful, you 
are smart, you are good.’ These are funda-
mental rules of upbringing – such people can 
live in harmony with themselves; they aren’t 
stressed, don’t feel the pressure of the society 
which tells them to go to the gym and have 
white teeth. My generation has an inferiority 
complex – it tries to deal with it by means of 
hatred or a lack of self-acceptance and taking 
up new activities to pursue the ideal imposed 
by the society.

My generation has a complex because of 
Instagram.
I must do a lot to help my children with that 
because this process is present already in 
their kindergarten. My daughter wants to 
have stuff with Elsa and Anna because all 
other girls have it. She hasn’t even watched 
the ending of this animated film (‘Frozen’ – 
editor’s note) because she’s too afraid. I tell 
her that she doesn’t have to be Elsa and she 
can be herself. As regards Instagram – I’ve 
heard that a  friend of mine has suffered 
from depression because his life is less cool 
than the lives of his friends in pictures they 
share on Facebook.

Well, what should the contemporary 
woman be like then?
I have a problem with the model of contem-
porary woman. I  pursue harmony in life 
and want to be happy, build my career and 
be a good mother, while the contemporary 
woman has a lot to do. She throws her part-
ner in at the deep end by saying: you’re stay-
ing at home with the children, and I’m going 
out with a friend (in the past, men would go to 
the pub with their friends). She also begins to 
‘delegate’ tasks to her husband and introduc-
es co-operation at home as regards looking 
after children and doing chores. Her role is to 
achieve equality in chores and duties to some 
extent. Besides, we all have passions and pro-
fessional careers. To sum up, we need to man-

age to run our family’s home, make a profes-
sional career, pursue self-development, and 
educate our partners to introduce real part-
nership at home. But I’m speaking from the 
perspective of my own bubble; I don’t know 
how other women live.

You write, ‘I can live in peace with myself, 
with my body, with my head,’ and I like that 
very much.
That’s what self-acceptance is about. I had to 
learn it because I used to be really troubled 
– I didn’t accept my body, I thought I wasn’t 
smart, intelligent, and so on. And I’m not the 
only one. I’ve recently heard something really 
wise – everyone should go to a psychologist, 
and the world would be a better place. Perhaps, 
there wouldn’t be any more wars. I agree with 
that. I’ve been to a psychologist and learned to 
look at myself from another perspective. It’s 
a great skill; it allowed me to accept my body, 
which is healthy after all. If everyone under-
stood that they have a perfect body which 
functions well, they wouldn’t suffer from an-
orexia or bulimia. Besides, we should laugh 
at ourselves and make friends with ourselves, 
and everything would work out. We should be 
gentle to ourselves.

Is this contemporary woman still looking 
for a boyfriend who’s not a smoker 
or a poor guy or has she stopped and 
focused on herself?
I’m in a different age group now; I have a hus-
band and children, and I  ticked off some 
points on my list (laughs). But I have some 
friends who are single. They have a huge prob-
lem – on one hand, they’re independent and 
full of ideas, but on the other hand, they feel 
terribly lonely. This song wasn’t supposed to 
help women but present a problem.

The new album is for singles, too.
I don’t agree with that. ‘Na krzywy ryj’ or 
‘Tak tęsknię’ are definitely about being in 
a relationship.

In these lyrics, I can see a wish for being in 
a relationship. In a word, it’s a very feminine 
album. These lyrics and inspirations bring 
Mikromusic closer to folk music.
Simplicity is beautiful and very powerful. I’ve 
realised that in the end.

It’s a handicraft of the 21st century.
You’re welcome!

Is it an album with a mission?
We have a mission, but it concerns meet-
ing people. It turns out that songs can 
show the way, too, or provide a kind of psy-
chological support. 
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ak na ironię losu, po netflixowskiej ko-
medii „Król polki” z Jackiem Blackiem 
w roli Jana Lewana, znowu mamy do 

czynienia z Polakiem w Ameryce. A przy-
najmniej wszystkie ślady wskazują na to, że 
człowiek, którego świat poznał jako Tommy 
Wiseau to Tomasz Wieczór z Poznania. Sam 
zainteresowany bowiem do swoich praw-
dziwych korzeni się nie przyznaje. Tommy 
to postać iście filmowa: przypominający 
wokalistę Type O' Negative wielbiciel Jame-
sa Deana, na oko grubo po czterdziestce, 
a utrzymujący, że ma lat dwadzieścia kilka, 
z wyraźnym akcentem wschodnioeuropej-
skim, ale obstający przy tym, że pochodzi 
z Nowego Orleanu, prawdopodobnie po-
siadający ogromne pieniądze nie wiadomo 
skąd. Jest rok 2003 i po nieudanej próbie 
zawojowania Hollywood jako aktor, bohater 
postanawia wziąć sprawy w swoje ręce i roz-
poczyna pracę nad swoim wielkim projek-
tem, zwanym „The Room”. Film, pomimo 
niemałych środków (około 6 milionów dola-
rów!), zadziwia mizerną grą aktorską, sce-
nografią, dialogami, logiką fabuły... wszyst-

ENGLISH

THE TIME OF A LOSER?
‘THE DISASTER ARTIST’ DIRECTED 
BY JAMES FRANCO, DISTRIBUTED 
BY WARNER BROS. ENTERTAINMENT 
POLSKA

We’ve already seen plenty of biographies of the 
creators of Facebook, smartphone or another cut-
ting-edge technology. The world has had enough 
of the propaganda of success. This picture is deep-
ly humanistic and hilarious at the same time. It’s 
time for a story about the author of the worst film 
in Hollywood history.

Ironically, after Netflix’s comedy ‘The Pol-
ka King’ starring Jack Black as Jan Lewan, 
we’re dealing with a Pole in America again. 
Or at least there’s every indication that the 
man the world knows as Tommy Wiseau 
is Tomasz Wieczór from Poznań. Tommy 
himself doesn’t open up about his true roots. 
He’s a true film hero: resembles the singer of 
Type O' Negative, is a big fan of James Dean, 
claims to be in his twenties although he looks 
like a forty-year-old, speaks with a clear East 
European accent but asserts he’s from New 
Orleans, and has loads of money from an 
unknown source. It’s 2003. After failing to 
conquer Hollywood as an actor, the hero de-
cides to take matters into his own hands and 
begins to work on a huge project called ‘The 
Room’. The film, despite heavy expenditure 
(about 6 million dollars!), is a considerable 
disappointment in terms of acting, set de-
sign, dialogues, the plot logic… everything. 
It’s hailed as ‘Citizen Kane of Poor Films’ 
and becomes cult. Tommy himself either 
has an exceptional ability to adapt himself to 
every situation or is a brilliant trickster. Any-
way, he’s impregnable. Today, he looks like 
a black-haired version of Andy Warhol and 
claims to be just under forty.

If you don’t feel like going to the cine-
ma to see the story of Tommy Wiseau itself, 
think about the reason for making this film 
– ‘The Room’. ‘The Disaster Artist’ is a film 
of James Franco, a  popular Hollywood 
screen lover (who has appeared in e.g. all 
three Spider-Man films), who this time, just 
like Tommy Wiseau, took up both direct-
ing and playing the leading role. He appears 
with his brother (Dave Franco as a friend of 
the hero, Greg). It’s a pity that the film has 
received only one nomination for Academy 
Awards (Scott Neustadter and Michael H. 
Weber for Best Adapted Screenplay) because 
showing that the world consists not only of 
perfect people, but also eccentrics certain-
ly deserves appreciation. 

J

TEKST Sylwia Gutowska ZDJĘCIA Warner Bros.Entertainment Polska

DOSYĆ JUŻ BIOGRAFII TWÓRCÓW FACEBOOKA, SMARTFONA CZY 
INNEGO „GENIALNEGO” WYNALAZKU. ŚWIAT NASYCIŁ SIĘ PROPAGANDĄ 
SUKCESU. OTO MAMY OBRAZ GŁĘBOKO HUMANISTYCZNY, 
A PRZY TYM ABSURDALNIE ZABAWNY. CZAS NA OPOWIEŚĆ 
O TWÓRCY NAJGORSZEGO FILMU W HISTORII HOLLYWOOD.

WIĘCEJ FELIETONÓW 
znajdziesz na www.anywhere.pl

CZAS LUZERA?

kim. Zostaje okrzyknięty „Oby watelem 
Kane'em złych filmów” i staje się kultowy. 
Sam Tommy albo posiada wielkie zdolności 
dostosowania się do każdej sytuacji, albo 
jest genialnym tricksterem. Tak czy inaczej 
jest nie do zdarcia. Dziś wygląda jak czarno-
włosa wersja Andy'ego Warhola i twierdzi, że 
ma niecałe czterdzieści lat.

Jeśli sama historia Tommy'ego Wise-
au nie przekonuje Was do pójścia do kina, 
polecam powód, dla którego powstał ten film 
– „The Room”. Za „The Disaster Artist” stoi 
James Franco, dość dobrze znany hollywo-
odzki amant (m.in. wszystkie trzy części 
„Spider Mana”), który tym razem, podobnie 
jak Tommy Wiseau, wziął się i za reżyse-
rię, i odtwórstwo głównej roli. Na ekranie 
partneruje mu jego brat (Dave Franco jako 
przyjaciel głównego bohatera, Greg). Szko-
da, że twórcy otrzymali tylko jedną nomina-
cję do Oscara (Scott Neustadter i Michael 
H. Weber za scenariusz adaptowany), bo 
naprawdę warto docenić pokazanie faktu, 
że świat składa się nie tylko z ideałów, ale 
i z oryginałów. 

„THE DISASTER ARTIST”, REŻ. JAMES FRANCO, 
DYSTR. WARNER BROS. ENTERTAINMENT POLSKA
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SERIAL DOKUMENTALNY „ART-B. MADE IN POLAND” 
ODKURZA SPRAWĘ, KTÓRĄ W LATACH 90. ŻYŁA 
CAŁA POLSKA. POKAZANE Z PERSPEKTYWY CZASU 
TAJEMNICE, PIKANTERIE I ABSURDY HISTORII 
BOGUSŁAWA BAGSIKA I ANDRZEJA GĄSIOROWSKIEGO 
OBNAŻAJĄ REALIA, W JAKICH WYKUWAŁA SIĘ III RP.

N

TEKST Paweł Durkiewicz ZDJĘCIA Mat. Prasowe

ie ukrywam, że wieść o zbliżającej się 
emisji nowej produkcji Canal+ wzbu-
dziła we mnie wyjątkową ciekawość. 

Pierwsza połowa lat 90. to początki „wolnej 
Polski”, czas raczkującego (a już dzikiego) 
rodzimego kapitalizmu, a przy okazji moje 
dzieciństwo. Bawiąc się miniaturowymi samo-
chodzikami po niedzielnych obiadkach, często 
słyszało się rozmowy rodzinne na tematy poli-
tyczne. Sprawa Art-B przewijała się w nich regu-
larnie. Nie rozumiałem z tych ognistych debat 
za wiele, a nazwisko Bagsik wydawało mi się 
zdrobnieniem od imienia ubóstwianego przeze 
mnie naonczas królika Bugsa. Gdy kilkanaście 
lat później moja świadomość polityczna była 
już jako tako rozwinięta, temat osławionego 
oscylatora był już od dawna medialnie nieży-
wy. Dziś, w dobie niekończących się polemik 
o kryzysie polskiej demokracji, warto przypo-
mnieć sobie, w jakich okolicznościach dwaj bli-

„ARTYŚCI 
BIZNESU” 
PO LATACH



" A R T Y Ś C I  B I Z N E S U "  P O  L A T A C H

PR Z E D  W I DZ A M I  MO C N O  O T W I E R A JĄ 
S I Ę  T E Ż  SA M I  B OH AT E ROW I E 
S K A N DA LU,  KT ÓR Z Y  Z A  WS Z E L K Ą 
C E N Ę  C HC Ą  W Y PA Ś Ć  W I A RYG OD N I E 
JA KO  OF I A RY  C A Ł E J  S PR AW Y.

żej nikomu nieznani faceci przed trzydziestką 
– stroiciel fortepianów i lekarz – w ciągu kilku 
miesięcy osiągnęli majątki, które dziś liczyli-
byśmy w miliardach złotych. Co mówi to nam 
o tworzonych wtedy fundamentach państwa, 
w którym obecnie żyjemy?

Młodszym czytelnikom należy się kilka 
słów wyjaśnienia: w  zawierusze przemian 
ustrojowych i terapii szokowej zaordynowanej 
Polsce przez Leszka Balcerowicza, na przeło-
mie lat 80. i 90. ubiegłego wieku, prawo banko-
we i gospodarcze ze swoimi licznymi lukami 
przypominało dorodny ser szwajcarski. Dla 
przedsiębiorców z kontaktami, determinacją 
i pewnym kapitałem w kieszeni otwierało to 
drogę do gigantycznych fortun. Tą drogą po-
szli Bagsik i Gąsiorowski, którzy uruchomili 
tzw. oscylator ekonomiczny. Mechanizm po-
legał na uzyskiwaniu wielokrotnego oprocen-
towania tej samej kwoty pieniędzy w różnych 
bankach. Założyciele Art-B lokowali pienią-
dze na lokacie w banku A, po czym pobierali 
tzw. czek potwierdzony, z którymi udawali 
się do banku B, by czek zrealizować, założyć 
w banku B kolejną lokatę i pobrać… kolejny 
czek potwierdzony. Następnie procedurę 
powtarzali. W dzisiejszych czasach, z elektro-

nicznymi połączeniami online między banka-
mi, taki proceder nie byłby możliwy, jednak 
w ówczesnej Polsce wymiana informacji mię-
dzy poszczególnymi placówkami ciągnęła się 
dniami, a czasem nawet i tygodniami. W efek-
cie pojedyncza wpłata rosła o wartość opro-
centowania nawet w kilkudziesięciu bankach! 
Tempo rozwoju spółki było więc zawrotne. 
W latach 1990-1992 Art-B (nazwa miała łączyć 
artyzm z biznesem) stworzyła sieć sześciuset 
firm-córek w pięćdziesięciu krajach świata, 
osiągając obrót 22,5 miliarda dolarów w ciągu 
osiemnastu miesięcy, co w realiach tamtych 
czasów było poziomem astronomicznym. 
Gąsiorowski i Bagsik mogli żyć w luksusie, 
jaki Polacy mogli widzieć co najwyżej w emi-
towanym wówczas w TVP serialu „Dynastia”. 
Zgromadzili m.in. imponującą kolekcję dzieł 
sztuki, z obrazami Picassa, Renoira, Kossaka 
i Malczewskiego.

Z czasem działalność Art-B zaczęła oczy-
wiście rodzić podejrzenia, a  w  pewnym 
momencie wojnę spółce wypowiedział sam 
prezydent Lech Wałęsa. W lecie 1991 roku 
biznesmeni uciekli z Polski do Izraela, a wkrót-
ce zostały wystawione za nimi listy gończe. 
W końcu przed sądem stanie tylko Bagsik, któ-
ry dopiero w 2000 roku usłyszywyrok – 9 lat 
pozbawienia wolności (z więzienia wyjdzie po 
czterech latach). 

W sześcioodcinkowym dokumencie Ane-
ty Kopacz (mającej w dorobku nominację do 
Oscara za najlepszy krótkometrażowy film 
dokumentalny) dobrze uchwycony jest cały 
absurd historii Art-B. Naświetlone są wariac-
kie okoliczności powstania spółki, modus ope-
randi jej założycieli, a także patowa sytuacja, 
w jakiej znalazł się polski wymiar sprawiedli-
wości, gdy afera wyszła na jaw. Pokrzywdzo-
nym w sprawie Bagsika i Gąsiorowskiego był 
bowiem nie skarb państwa czy jakakolwiek 
konkretna instytucja finansowa, lecz „system 
bankowy”, który – tak argumentowali obroń-
cy biznesmenów – jako abstrakcyjny kon-
strukt nie mógł być ofiarą przestępstwa. Przed 
widzami mocno otwierają się też sami bohate-
rowie skandalu, którzy za wszelką cenę chcą 
wypaść wiarygodnie jako ofiary całej sprawy.

Dodajmy jeszcze, że w jednym z odcinków 
serialu wspomniana jest też współfinansowa-
na przez Ar.-B, a realizowana przez Mosad, 



among banks, such a business wouldn’t be 
possible, but then, the exchange of informa-
tion between banks in Poland lasted days 
or even weeks. As a result, they received in-
terests on a single payment even in several 
dozen banks! The company was developing 
at an extremely rapid pace. In 1990–1992, 
Art-B (the name was supposed to combine 
artistry and business) set up a network of 
six hundred subsidiaries in fifty countries 
and recorded a turnover of USD 22.5 billion 
within eighteen months, which was an as-
tronomical figure those days. Gąsiorowski 
and Bagsik could live in luxury that average 
Joe could only see in the TV series ‘Dynas-
ty’ broadcast on TVP. They built up, among 
others, an impressive collection of works of 
art, including Picasso, Renoir, Kossak and 
Malczewski’s paintings.

Over time, the activities of Art-B began to 
give rise to suspicion, and at some point, pres-
ident Lech Wałęsa himself declared war on 
the company. In summer 1991, the business-
men ran away from Poland to Israel, and soon 
wanted notices for their arrest were issued. In 
the end, only Bagsik stood trail and was con-
victed in 2000 – 9 years of imprisonment (he 
was released after four years). 

The six-episode documentary by Aneta 
Kopacz (who has been nominated for Acad-
emy Awards for the best short documentary 
film) manages to capture the absurdity of 
Art-B’s story. It depicts crazy circumstances 
of setting up the company, modus operandi 
of its founders, as well as the stalemate the 
Polish judiciary was locked in when the scan-
dal was exposed. The victim of Bagsik and 
Gąsiorowski’s case wasn’t the Treasury or an-
other financial institution, but ‘the banking 
system’, which – according to their defense 
counsels – couldn’t be a victim of crime as an 
abstract construct. The heroes of the scandal 
open up and, at all cost, try to seem reliable as 
victims of the situation. 

It should also be noted that one of the 
episodes refers to the operation ‘Bridge’ 
co-funded by Art-B and carried out by Mo-
sad, namely transport of Jews from the Soviet 
Union and Russia to Israel in 1990–1992. It’s 
a bit forgotten but really interesting story in 
our modern history.

After watching the recapitulation of the 
greatest financial scandal that took place in 
the first years of the Third Republic of Poland 
with its subplots, one begins to wonder why 
nobody has attempted to make a  feature 
film out of Bagsik and Gąsiorowski’s story. 
A bittersweet Polish ‘Wolf of the Wall Street’ 
with its social, thrilling and comic elements 
would surely be in with a chance of breaking 
the bank and attracting the audience of many 
generations to the cinema. 

operacja „Most” – przerzut Żydów z ZSRR 
i  Rosji do Izraela w  latach 1990–1992. To 
jeden z nieco zapomnianych, a bardzo cie-
kawych wątków naszej historii najnowszej.

Po obejrzeniu rekapitulacji największej 
afery finansowej początków III RP ze wszyst-
kimi jej wątkami pobocznymi można zresz-
tą zdziwić się, że nie podjęto jeszcze próby 
przeniesienia historii Bagsika i Gąsiorow-
skiego na duży ekran w formie fabularnej. 
Słodko-gorzki polski „Wilk z Wall Street”, 
z akcentami obyczajowymi, sensacyjnymi 
i komediowymi, miałby z pewnością szansę 
rozbić bank, ściągając do kin wielopokole-
niową widownię. 

ENGLISH

‘BUSINESS ARTISTS’ YEARS LATER

The documentary ‘Art-B. Made in Poland’ comes 
back to a huge financial scandal that hit the head-
lines in 1990s. Secrets, a little spice and absurdity of 
Bogusław Bagsik and Andrzej Gąsiorowski’s case 
shown from the perspective of time expose the re-
ality in which the Third Republic of Poland evolved.

I admit that I was really excited after hear-
ing the news about the broadcast of a new 
Canal+ production. The first half of the 
1990s is the beginning of ‘free Poland’ and 
green (and already wild) home capitalism, 
and my childhood by the way. While playing 
with baby cars after Sunday dinners, I often 
heard family discussions about politics. The 
case of Art-B was brought about regularly. 

I didn’t understand much of those heated ar-
guments, and the name Bagsik seemed to be 
a diminutive of the name of Bugs Bunny I was 
crazy about then. Several years later, when 
my political awareness was more developed, 
the topic of the famous oscillator had already 
been dead in the media for a long time. To-
day, in the era of endless polemics on the cri-
sis of Polish democracy, we should recall the 
circumstances in which two quite unknown 
men approaching thirty – a piano tuner and 
a doctor – within a few months, made a for-
tune that would be counted in billions of zlo-
tys. What does it tell us about the foundations 
of the state we live in?

A few words of explanation for young read-
ers: in the turmoil of political changes and 
shock therapy given to Poland by Leszek Bal-
cerowicz, at the turn of the 1980s and 1990s, 
banking and economic law with its numer-
ous loopholes was like huge Swiss cheese. It 
was an opportunity for entrepreneurs with 
contacts, determination and certain capital 
to make immense fortunes. Bagsik and Gą-
siorowski followed that path and launched 
a so-called economic oscillator. The mech-
anism consisted in receiving interests on 
the same amount multiple times in various 
banks. The founders of Art-B deposited mon-
ey on a deposit in bank A and took a so-called 
certified cheque, which they brought to bank 
B to cash it, open another deposit in bank B 
and receive… another certified cheque. And 
they repeated the procedure all over again. 
These days, with online control systems 
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PAULINA 
SMASZCZ-KURZAJEWSKA
 
Kobieta-dynamit. Dziennikarka 
i prezenterka telewizyjna, trener 
autoprezentacji i rozwoju osobistego. 
Od ponad 15 lat szkoli indywidualnie członków 
zarządów oraz top menedżerów, polityków 
i przedsiębiorców. Obecnie Dyrektor PR 
i Komunikacji platformy nc+. Aktywnie 
działa na rzecz kobiet w biznesie poprzez 
stowarzyszenia, fundacje, zrzeszenia, sieci 
przedsiębiorczych kobiet.

tymczasem kiedy przejrzałam pakiet reklam au-
dio-video w telewizji i Internecie, mam jeden wnio-
sek. Powinno się nami, kobietami dojrzałymi, stra-

szyć mężczyzn, by nie chcieli nas dotknąć, fantazjować 
o nas erotycznie i zachwycać się dojrzałym pięknem, bo 
copywriterzy, agencje reklamowe, agencje „kreatywne” 
i firmy tworzą o nas horrory dla dorosłych. 

Pierwszy horror: Mamy problem z popuszczaniem 
moczu. Śmiejemy się i… sik, kaszlemy i sik, biegniemy do 
autobusu i sik. Popuszczanie wyznacza nam azymut życio-
wy, więc potrzebujemy magazynu czopków, leków, podpa-
sek i galotów na zmianę. Koszmar jakiś z tym sikaniem!

Drugi horror: Na okrągło mamy zatwardzenie albo 
biegunkę. Potrzebujemy leków, które nas zatwardzą albo 
puszczą lawinę. Zwierzamy się koleżance lub sąsiadce 
o tym problemie, bo jest to oczywiście temat dominujący 
w naszych rozmowach. Dopiero jak zwieracze puszczą lub 
się docisną, to jesteśmy szczęśliwe i w podskokach rusza-

A

my do pracy i codziennych zajęć. Debilki po prostu! Niero-
zumne i bez wiedzy, jedzą byle co i byle gdzie, bo niby się 
nie edukujemy, a potem potrzebna nam apteka w torebce.

Trzeci horror: Wzdęcia i zgaga. Oprócz tego, że ciągle 
sprawdzamy, czy nam śmierdzi z ust, bo o higienie jamy 
ustnej też niewiele wiemy i potrzebujemy konsultacji na 
lotnisku (reklama!), to jeszcze nasz mały, kobiecy mózg 
i głód powoduje, że sięgamy po produkty niezdrowe i na-
gle rośnie nam brzuch i nie możemy puścić klasycznego 
bąka. Chowamy się po kątach, uciekamy z imprezy i miej-
sca pracy, by po zażyciu cudownego, reklamowanego leku 
wypuścić z siebie gaz, od którego nawet pies by padł, a co 
dopiero rodzina lub współpracownicy z biura. Dojrzała ko-
bieta zjada i zażywa w ciągu doby więcej leków na swoje 
wstydliwe przypadłości niż uprawia seksu w ciągu roku. 

Horrorów jest więcej: hemoroidy, bolące haluksy, grzy-
bica stóp, spełnieniem marzeń jest pielucha dla dziecka, 
która wytrzyma jak najdłużej, a nie piękne macierzyń-
stwo. Wiotczejąca skóra z jabłka – suchy pomarszczony 
chips jabłkowy, wypadające włosy, bo nasze życie to tylko 
nerwica, a nie codzienność złożona z sukcesów i porażek, 
edukacji, uczuć. Zaskórniki, łamiące się paznokcie i bolą-
ca głowa, która uniemożliwia nam jakiekolwiek aktywno-
ści, zwłaszcza te erotyczne, więc mąż jest totalnie obrażo-
ny, bo nie spełniamy jego oczekiwań. A propos męża czy 
partnera. Oczywiście naszym jedynym problem intelek-
tualnym jest jego zadowolenie, usługiwanie, opiekowanie 
się, by nie miał kataru, nocnego problemu niespokojnych 
nóg, wyprane białe skarpetki i ubrania bez plam, pleśni na 
płytkach łazienkowych, bakterii w sedesie, a na szybko 
jako perfekcyjna pani domu chlapniemy mu na talerz 
klopsiki z sosem z torebki, no bo przecież same ugoto-
wać zdrowo nie umiemy. Takie te żony, kochanki i mat-
ki Polki niemoty. Aaa… Zapomniałabym o upławach 
i swędzeniu pochwy! No, ten problem to omawiamy 
z każdym: z matką, córką , koleżanką, lekarzem i far-
maceutą. Dobrze, że się nie drapiemy po „niej”, tak jak 
niektórzy faceci w trakcie spotkań biznesowych, w ko-
munikacji miejskiej, na ulicy i na plaży. Mamy jeszcze 
tyle „rozumu”, by iść do apteki i natychmiast temu swę-

40+,  CZYLI 
NAJLEPSZY ŚRODEK 
NA BRAK WZWODU
KOBIETY PO CZTERDZIESTCE STANOWIĄ GENIALNĄ GRUPĘ DOCELOWĄ TOWARÓW I USŁUG 
– WIEDZĄ CZEGO CHCĄ, CZEGO SZUKAJĄ, CZUWAJĄ NAD WYDATKAMI I DOMOWYMI 
BUDŻETAMI. IDEALNY TARGET DLA PRODUCENTÓW I TYM SAMYM REKLAMODAWCÓW.
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M Y  P O T R A F I M Y  S Z A L E N I E 
KO C H AĆ ,  W Y B I E R AĆ , 
D B AĆ  O   S I E B I E  I   O   I N N YC H , 
U N O S I Ć  S I Ę  N A D  Z I E M I Ą 
I   RO Z W I Ą Z Y WAĆ 
P RO B L E M Y...

dzeniu zapobiec w samotności, w ciemni! 
Wspaniały portret statystycznej Polki ma-
lują nam reklamodawcy w mediach. Brawo!

Prasa jeszcze wciąż dba o nasze piękno… 
Uff… Jak dobrze.

No i  jak mężczyźni mają nas kochać, 
otulać się naszym ciepłem i wrażliwością, 
w jaki sposób mają o nas marzyć, tęsknić, 
pragnąć, pisać o nas wiersze, nucić piosen-
ki i żarliwie spijać słowa z naszych ust, jeśli 
w  tle ich inspiracji pobrzmiewają obrazy 
z tych reklam: odgłosy horrorów bąkowo-
-żywieniowych ze swędzeniem i upławami 
jego muzy. Tej ukochanej, wybranej, jedy-
nej, wyśnionej, z którą przecież ma kolo-
rowe życie, bo dopiero teraz po 40-ce seks 
i wspólne przeżywanie emocji stało się peł-
niejsze, dojrzalsze i otwarte na nowe. 

Nawet najbardziej jurny miałby pro-
blem ze wzwodem, a co dopiero natchnio-
ny wieszcz?!

Nie akceptujmy obrazu kobiet 40+, które 
malują nam media. NIE! Nie chcemy emisji 
tych horrorów, chcemy wyrzeźbionej subtel-
nie fabuły z uczuciami, która pokaże, jak mą-
dre, fascynujące i wartościowe jesteśmy. Nie 
znacie nas! My potrafimy szalenie kochać, 
wybierać, dbać o siebie i o innych, unosić się 
nad ziemią i rozwiązywać problemy, być roz-
sądne i szalone w seksie i miłości, piękne i po-
ciągające, świadome i pewne siebie.

My, Kobiety, jesteśmy boginiami!
Dziękuję z serca i duszy polskim projek-

tantom, że widzą w nas, kobietach dojrzałych, 
niesamowite piękno i kobiecość! 

ENGLISH

40+, OR THE BEST RECIPE FOR 
A LACK OF ERECTION

Women after forty are a brilliant target group 
of goods and services – they know what they 
want, what they’re looking for, they have control 
over their expenses and family budget. A perfect 
target for producers and advertisers.

Having browsed audio and video adver-
tisements on television and the Internet, 
I  reached one conclusion. We, mature 
women, should be used to scare men, so 
that they don’t want to touch us, fanta-
size about us and admire mature beauty. 
Copywriters, advertising agencies, ‘cre-
ative’ agencies and companies make hor-
ror films about us. 

Horror number one: We suffer from uri-
nary incontinence. We’re laughing and… 
oops, coughing and oops, running to the bus 
and oops. Incontinence sets our course, so 
we need a slew of suppositories, drugs, san-
itary napkins and extra panties. This piss-
ing is such a nightmare!

Horror number two: We’re having con-
stipation or diarrhoea all the time. We need 
drugs to stop or trigger an avalanche. We tell 
it to our neighbour or friend in confidence, 
because that’s the main topic of our daily 
conversations. Only when our sphincters 
tighten or relax we’re happy and bounce 
along to work and our daily activities. Mo-
rons! Foolish and uneducated, we eat any 
junk food at any place, because we never 
learn and later we need a pharmacy in a bag.

Horror number three: Bloating and 
heartburn. Beside checking our breath all 
the time, since we don't know much about 
oral hygiene and we need consultations 
at the airport (advertisement!), our lit-
tle female brain and hunger make us eat 
unhealthy food, which results in belly swell-
ing and impossibility of passing wind. So we 
sneak around in shadows, get out of a party 
and workplace to take advertised miracle 
drugs and pass suffocating gas that would 
kill a dog, not to mention family members or 
workmates. A mature woman eats and takes 
more drugs for her embarrassing afflictions 
a day than has sex within a year. 

There are more horrors: haemorrhoids, 
painful bunions, athlete’s foot; an absor-
bent nappy is a dream come true, forget 
about beautiful motherhood. Apple skin 
getting slack – a dry, wrinkled apple crisp, 
hair falling out because our life is one big 
neurosis, not our everyday life with its ups 
and downs, education and feelings. Black-
heads, broken nails and headaches that 
make it impossible for us to do anything, 
especially have sex, so our husband is of-
fended as we don’t meet his expectations. 
Well, as regards husband or partner: our 
one and only intellectual problem is his 
satisfaction, serving him, caring for him so 
that he doesn’t catch a cold or suffer from 
the restless legs syndrome at night, always 
has clean white socks and clothes without 
stains, doesn’t have problems with mould 
on the bathroom floor or bacteria in the toi-
let; as perfect housewives, we prepare meat 
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balls with instant sauce because we can’t 
make healthy food ourselves. We’re a lost 
cause as mothers, lovers and wives. Oh, 
I  almost forgot about whites and vaginal 
itching. Yes, we discuss that problem with 
everyone: a mother, a daughter, a friend, 
a  doctor and a  pharmacist. Luckily, we 
don’t scratch it like some men during 
business meetings, on public transport, 
or on the street and the beach. We use our 
head and go to the pharmacy to prevent 
itching in the solitude of a  dark room. 
A wonderful picture of an average Polish 
woman painted in advertisements in the 
media. Good work!

Fortunately, the press still cares about 
our beauty… Whew, what a relief.

And how men are to love us, wrap them-
selves in our warmth and sensitivity; how 
are they to dream about us, miss and de-
sire us, write poems and sing songs about 
us, and hang on to our words if they see us 
against the background of the advertise-
ment pictures: farting and eating horrors, 
with itching and whites of their muses. 
Their one and only, dream ideal, with whom 
they share a colourful life because only af-
ter 40 sex and emotions become more ma-
ture, full and open for new experiences. 

Even the most vigorous man would have 
a problem with erection, not to mention an 
inspired poet.

Don’t accept the picture of 40+ women 
painted by the media. NO! We don’t want 
emissions of these horrors; we want a subtle 
plot with feelings, which will show how smart, 
fascinating and worthy we are. You don’t 
know us! We can love like crazy, make choic-
es, take care of ourselves and other people, 
drift in the air and solve problems, be reason-
able and crazy in sex and love, beautiful and 
attractive, mindful and confident.

We, women, are goddesses!
I would like to thank Polish designers 

from all my heart and soul for seeing in-
credible beauty and femininity in us, ma-
ture women.  
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WSZĘDZIE, CZYLI 
GDZIEKOLWIEK - 3

ałbym za to pokroić na żyletki swo-
je medale  ze spartakiady młodzieży, 
które trzymam w  kredensie. Pół 

miasta przelazłem, by znaleźć na miejscu 
cukierni bank. Żal. Sąsiedztwo się raczej nie 
zmieniło tak bardzo. To samo dwupiętrowe 
szeregowe zabudowanie z brzydkimi balko-
nami. Odłażące tynki i nudne rozmowy. Ci, 
co wtedy byli młodzi, teraz są starzy. Ci, co 
byli wtedy starzy, teraz są młodzi w jakimś 
innym wcieleniu. Może ten pies, który na 
mnie się gapił, gdy stałem zdumiony przed 
tą wyimaginowaną cukiernią, był kiedyś 
moją babką. Doskonale pamiętam smak ru-
rek z kremem, które tam kupowaliśmy po 
szkole. To była jedna z nielicznych przyjem-
ności, na którą może sobie pozwolić 11-latek 
nie ukrywając tego przed rodzicami. Tyle 
wody upłynęło w miejskich rurach, którymi 
wędrują nasze zdrożne myśli. Niebo wtedy 
wydawało się jakieś wyższe. Nie przytłacza-
ło jak teraz. Chmury nie właziły pod skórę. 

D

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

KOLEJNA PRZECZNICA I ZNÓW NIC. BYŁEM PEWNY, ŻE WŁAŚNIE NA ROGU OCHOCZEJ 
Z ROZWAGI POWINNA BYĆ CUKIERNIA, W KTÓREJ ZOBACZYŁEM KIEDYŚ PIERWSZY RAZ 
SWOJE ODBICIE W OGROMNYM LUSTRZE. WIERZYŁEM, ŻE BEZ PROBLEMU JĄ ZNAJDĘ.

shop used to be. What a shame. The neigh-
bourhood hasn’t changed very much. I saw 
the same two-story buildings with ugly bal-
conies. Plaster coming off and boring con-
versations. Those who were young then are 
old now. Those who were old then are young 
now in new incarnations. Perhaps a dog 
that was staring at me when I was standing 
stunned in front of the imagined cake shop 
used to be my grandmother. I can still recall 
the taste of cream wafer rolls we bought here 
after school. This was one of few pleasures 
an 11-year-old could have without keeping 
it from his parents. Since then, so much 
water has flowed in the pipes where our 
dirty minds wander. The sky seemed high-
er then. It wasn’t so overwhelming. The clouds 
didn’t get under your skin. People had more 
space to run to the river, shoot at a question 
mark with a bow, fall in love with a girl with 
a strange name Paula. Nobody would call 
a girl like that then. There were only Beata, 
Monika and Karolina. Even Patrycja was 
someone extraordinary in my environment. 

I was standing in front of the cake shop 
and turning round and round. I felt dizzy. 
Familiar faces began to mix up with faces 
of people I’d like to forget. It was like a hit 
on the head I got from a boy from the neigh-
bourhood when he saw me coming back 
from school with his girlfriend. I can still 
feel the taste of blood that gushed from my 
cut lip. It tasted completely different then. It 
was much sweeter. It was refreshing like an 
energy drink. It boiled faster than chicken 
broth. After all these years, it’s tart. It has 
a bitter taste and I couldn’t spill it for the 
band whose posters were continuously com-
ing off the walls in my room. I aged a lot on 
my birthday. Another number has appeared 
in my life, and I have to learn to pronounce 
it. I don’t know if I can. 

Człowiek miał więcej przestrzeni, by po-
biec nad rzekę, by wystrzelić z łuku w znak 
zapytania, by zakochać się w dziewczynie 
o dziwnym imierniu Paula. Nikt wtedy 
nie dawał takich imion dziewczynkom. 
Były tylko Beaty, Moniki i Karoliny. Na-
wet taka Patrycja była kimś szczególnym 
w naszym otoczeniu. 

Stałem przed domniemaną cukiernią i krę-
ciłem się w kółko. Zawirowało mi w głowie. 
Znajome twarze zaczęły mieszać się z fa-
cjatami ludzi, o których chciałbym jak naj-
szybciej zapomnieć. To było jak uderzenie 
z bani, jakie zafundował mi kiedyś chłopak 
z sąsiedztwa, gdy zobaczył mnie jak wracam 
po szkole z jego dziewczyną. Do dzisiaj czuję 
smak krwi, która popłynęła z rozciętej war-
gi. Smakowała zupełnie inaczej niż dzisiaj. 
Była o wiele słodsza. Działała orzeźwiająco 
jak napój energetyzujący. Gotowała się szyb-
ciej niż rosół. Teraz po latach jest cierpka. 
Ma w sobie dużo goryczy i nie mógłbym jej 
przelać w obronie zespołu, którego plakaty 
nieustannie odklejały się od ścian mojego 
pokoju. Postarzałem się o wieki w dzień uro-
dzin. W moim życiu pojawiła się kolejna cy-
fra, którą muszę nauczyć się wypowiadać. 
Nie wiem czy dam radę.  

ENGLISH

EVERYWHERE, OR ANYWHERE – 
PART 3

Another turning, still nothing. I was sure that at 
the intersection of Ochocza and Rozwagi, there 
would be a cake shop where I saw my reflection in 
a large mirror for the first time. I believed I would 
easily find it.

I’d bet on it my Youth Spartakiad medals 
which I keep in the chest of drawers. I went 
across the city to find a bank where the cake 
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TEKST Grzegorz Kapla

PIĘĆ RAZY UCIEKAŁ ESESMANOM. NA BAGNETY SZEDŁ NA OCHOTNIKA. 
W KONSPIRACJI BYŁ FAŁSZERZEM, ALE I WYWIADOWCĄ, KTÓRY PRÓBOWAŁ 
FRANCUSKICH ŻYDÓW WYKRAŚĆ Z TRANSPORTU DO TREBLINKI. JEST BOHATEREM 
JEDNEGO Z NAJSŁYNNIEJSZYCH POWSTAŃCZYCH ZDJĘĆ WYKONANYCH 
W BOJU. NIE ODDAŁ BRONI W 1945. SCHOWAŁ JĄ, ŻEBY WALCZYĆ Z KOLEJNYM 
OKUPANTEM. ODSIEDZIAŁ ZA TO SWOJE WE WRONKACH. NIGDY NIE ŻAŁOWAŁ.

GENERAŁ JAN PODHORSKI. 
SMUTEK NA WOJNIE 
SIĘ NIE PRZYDAJE
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ie będzie pan miał ze mną łatwo 
– uśmiecha się.

 – Jak to?
– My, konspiratorzy rzadko mówimy 

wprost. I oczywiście nie pamiętamy żad-
nych nazwisk. Za kilka dni mam o tym opo-
wiadać na konferencji wewnętrznej ABW 
– znowu się uśmiecha. Nie wiem, czy żar-
tuje. – Będę mówił o prowokatorach. Znam 
temat, bo mam z nimi osiemdziesiąt lat do-
świadczeń. Od 1938 roku.

Jan Podhorski działał wówczas w Towa-
rzystwie Tomasza Zana. Uczyli się zasad zwia-
du i rozpoznania. Na pograniczu, w okolicach 
Budzynia, niemiecka V kolumna przygoto-
wywała listy powstańców wielkopolskich, 
którzy mieli być likwidowani po zajęciu Polski 
przez Trzecią Rzeszę.

– Wiedzieli, że poznaniacy to waleczny na-
ród. IV Pułk Strzelców Wielkopolskich miał 

wszystkie rodzaje rekwizytów do badań: 
bykowiec, rurkę metalową i ten długi worek 
ze skóry wyładowany kulkami od łożyska. 
Nazywali to różańcem. Raz była przerwa 
w przesłuchaniach. Esesman powiedział, 
żebym szedł do celi. Cela była pięć metrów 
w prawo od pokoju badań, ale ja, otuma-
niony, poszedłem w lewo za esesmanem, 
on skręcił na schody, a ja prosto. Strażnik 
rozmawiał z kolegą. Nagle ich zobaczyłem. 
Pytają „Entlassen (zwolniony)?”. A ja na to 
„ja, ja”. 

Przeszedł tak przez sześć posterunków. 
Nikt nie zapytał o przepustkę, kiedy już wy-
szedł z baraku.

Ile razy jest w Wolsztynie, to widzi tę ta-
blicę: „110 rozstrzelanych”. A sto jedenaste-
go nie ma, bo uciekł. 

To była jego trzecia ucieczka.
Pierwsza była z transportu do obozu je-

w walkach z bolszewikami rekord Krzyży 
Walecznych. Wzięli więcej jeńców niż mieli 
własnego stanu osobowego. Niemcy o tym 
wiedzieli. A myśmy tę V kolumnę rozpozna-
wali i 1 września internowali.

Potem walczył. Zgłosił się na ochotnika 
do 1. Poznańskiego Pułku Obrony Narodo-
wej, był w plutonie zwiadu. Po opuszczeniu 
Poznania szli nad Bzurę. Pod Sompolnem 
poszli na Niemców na bagnety.

Ostatnio generał otrzymał w prezencie 
bagnet na pamiątkę tamtej bitwy, ale inny. 
Ten, który zakładał na sztorc w 1939, był na-
prawdę długi.

Uciekał Niemcom pięć razy. Ubekom też 
chciał uciec, ale komuniści byli bardziej uważ-
ni. A może bardziej okrutni.

– Z gestapo w Wolsztynie uciekłem zimą. 
Trzy tygodnie mnie bili bez przerwy za ak-
cję poszukiwania V kolumny. Poznałem 

– N



ZD
JĘ

CI
E:

 G
R

U
PA

 Ż
O

ŁN
IE

R
ZY

 Z
 P

LU
T.

 N
SZ

 "S
IK

O
R

A"
 W

 S
K

ŁA
D

ZI
E 

2 
K

O
M

P.
 "Z

IU
K

" B
AT

A
LI

O
N

U
 "M

IŁ
O

SZ
" N

A
 U

LI
CY

 S
K

O
R

P
K

I, 
U

JĘ
CI

E 
W

 K
IE

R
U

N
K

U
 W

SC
H

. S
TO

JĄ
 O

D
 L

EW
EJ

: K
P

R
. 

P
CH

O
R

. H
EN

R
Y

K 
D

U
TK

O
W

SK
I "

K
O

SO
W

SK
I",

 N
N

, P
LU

T.
 P

CH
O

R
. J

ER
ZY

 J
A

N
K

O
W

SK
I "

B
O

ŻY
M

", 
P

LU
T.

 P
CH

O
R

. J
A

N
 P

O
D

H
O

R
SK

I "
ZY

G
ZA

K
" F

O
T:

 H
EN

R
Y

K 
ŚW

IE
R

CZ
 „Ś

W
IE

R
SZ

CZ
”, 

ŹR
Ó

D
ŁO

: M
U

ZE
U

M
 P

O
W

ST
A

N
IA

 W
A

R
SZ

A
W

SK
IE

G
O

UCI EK A Ł N I EMCOM 
PI ĘĆ R A Z Y. U BEKOM 
TEŻ CHCI A Ł UCI EC, 
A LE KOM U N IŚCI 
BY LI BA R DZI EJ 
U WA Ż N I. A MOŻE 
BA R DZI EJ OK RU T N I.

nieckiego po kampanii wrześniowej. Najgorszy był głód. 
Ale na dworcu we Wrocławiu Czerwony Krzyż nakarmił 
ich chlebem z leberką. Wtedy namówił sześciu kamra-
tów i dali nogę. Schowali się w wagonie towarowym, ale 
zamiast jechać na osiach, jak prawdziwi uciekinierzy, je-
chali w budzie. Niemcy wygarnęli ich i trafił do więzienia 
na Cytadeli w Poznaniu.

– Zapytali, czy ktoś się zgłasza na pisarza.
– Gotisch, lateinisch? – zapytał skromnie ten, który 

nie mówił po niemiecku.
– Lateinisch – ucieszył się oficer i  Jan został pisa-

rzem więziennym. Oczywiście nie przyznał się, że ma, 
jeszcze z czasów Tomasza Zana, przeszkolenie z fałszo-
wania dokumentów.

Po godzinie miał w kieszeni wypisany na siebie blan-
kiet przepustki. Ale wypuszczali grupami, wyczytywali 
przy tym nazwiska. W czasie wydawania posiłków nada-
rzyła się okazja.

– Nowak – zawołali. Nic. Zawołali jeszcze raz. Wystą-
pił z szeregu. Dołączył do grupy i pognali ich do wyjścia.

Kolejny raz był, kiedy spalony w Poznańskiem przedarł 
się do Generalnej Guberni przez zieloną granicę. W Ło-
wiczu uciekał przed patrolem niemieckim, dobrzy lu-
dzie schowali go w piecu chlebowym. W takim piecu pies 
człowieka nie wyczuje. Pies nie lubi mąki. Złożył przy-
sięgę w Związku Jaszczurczym. W Narodowych Siłach 
Zbrojnych pracował z „Matkowskim”, kurierem Komendy 
Głównej. Zajmował się wykupywaniem z gestapo niektó-
rych jeńców. Jan Podhorski był stenotypistą. Spisywał au-
dycje BBC ze słuchu, pisał je i odbijał na hektografie. Po 50 
odbitek. Używali hektografów do fałszowania listów prze-
wozowych na kolei. Transporty, które miały iść na Front 
Wschodni, odsyłali do Francji albo do Danii. Nie tylko 
broń, ale i buty oraz drewno na opał.

– W 1943 jako francuskojęzyczny konspirator NSZ zo-
stałem wysłany do Małkini, bo odkryliśmy, że tamtędy idą 
transporty z Francji do Treblinki, wiedzieliśmy już oczy-
wiście, że to obóz zagłady. Myśmy ich chcieli wyciągnąć 
z tych wagonów, chociaż kilku, do lasu i w nogi.

– Jedziecie na śmierć – mówiłem im.
– Jedziemy na wschód uprzemysławiać tamtejsze 

ziemie.
– Skaczcie – wołałem.
– Jesteście prowokatorami – krzyczeli. I zaczęli rzucać 

w nas pomarańczami. Bo mieli w tych wagonach wszyst-
ko. Nawet pomarańcze. Dostałem w głowę. Bolało, choć to 
tylko pomarańcza. Drugi raz bolało, kiedy ubecy rozbili 
głowę. Niech pan dotknie.

Dotykam.
Na czaszce jest gruba blizna.
Ostatnia ucieczka była sprzed plutonu egzekucyjnego. 

Wzięli go z ulicy tuż przed godziną policyjną po zamachu 
dokonanym na bazarze przez AK. Podhorski stanął pod 
ścianą i usłyszał odblokowanie broni. I w tym momencie 
nadszedł esesman.

– Co się tutaj dzieje?
– Rozwalamy jednego Polaka.
– Ale ja jestem obywatelem Gdańska, pracuję w zaopa-

trzeniu – krzyknął po niemiecku i w tym momencie dostał 
kolbą w twarz. I tak nieznany Niemiec uratował mu życie.

Do Warszawy pojechał na podchorążówkę NSZ. Kiedy 
wybuchło Powstanie, stawili się na Czackiego 5. Niestety 
okazało się, że magazyn uzbrojenia pozostał po niemiec-
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kiej stronie i że broni niewiele. Kilka sztuk krótkiej, gra-
naty i cztery karabiny. Uderzyli z tym na gmach poczty, 
ale dali radę. Zdobyli magazyn broni i umundurowania. 
W tym zdobycznym, niemieckim hełmie i skórzanej kurt-
ce ma Podhorski zdjęcie, które przeszło do historii. Zdję-
cie snajpera. Wykonano je na ulicy Wiejskiej. Sam po-
czątkowo nie mógł się rozpoznać, bo przecież nie patrzyli 
wówczas w lustra, tylko w lunety celowników.

– Patrz, to ty.
– Ale skąd wiecie?
– Tylko ty byłeś leworękim snajperem.
To dla snajpera ważna umiejętność, bo niemieccy go-

łębiarze nie spodziewali się strzałów z tego kąta i trady-
cyjnie ustawiali się tak, żeby się chronić raczej od strony 
prawych punktów strzeleckich za węgłami murów czy ob-
ramowaniami okien.

W walkach pod Sejmem rozstał się z przyjacielem, 
który dostał przepustkę na kilka godzin, żeby zajrzeć 
do szpitala, do żony. Była rozerwana bombą. Zbierał jej 
szczątki do pudełka, kiedy weszli Niemcy. Zdarł fartuch 
z trupa pielęgniarza, przebrał się i Niemcy się nie poła-
pali. Wzięli go do przenoszenia zwłok niemieckich żoł-
nierzy. Jak nie patrzyli, to kopał pistolety tak, żeby leciał 
w stronę piwnicy, w której tkwili nasi. Widzieli go. Dotar-
ły cztery sztuki broni.

Podhorski brał też udział w zdobyciu Kościoła Św. 
Krzyża. Walczył do ostatniego dnia. Przeżył strach przed 
nalotami i dumę z walki na pierwszej linii. Wolał być na 
pierwszej linii, bo wtedy wroga masz przed oczami i nie 
musisz się bać.

Najgorszy był widok ludzi umierających po spaleniu 
bombami fosforowymi, krowami. Lekarz z plutonu mó-
wił, że oni już nic nie czują, ale nie umieli uwierzyć. Czło-
wiek jeśli się rusza, to na pewno czuje, mimo że jest już 
tylko spalona masą.

Pamięta jeszcze ten moment, kiedy się przekonał, 
że dobro wraca. Prowadził patrol Świętokrzyską, a tu 
sanitariuszki niosą rannego i nie dają rady przejść do 
PKO, do szpitala.

– Pomożemy wam, bo nogi połamiecie – krzyczę do 
nich, bo ładne dziewczyny. Zsunęliśmy się z gruzów w dół 
i nieśliśmy rannego w Jasną i tym momencie pocisk arty-
leryjski uderzył w miejsce, gdzie przed chwilą staliśmy. 
Zginąłby cały patrol. Dobro wraca. Czasami natychmiast.

Po Powstaniu był obóz. Stalag IV B nad Łabą, w Mühl-
berg. Siedział z żołnierzami spod Monte Cassino. Nie 
wziął udziału w ucieczce, bo po chorobach, odwodniony 
ważył w dniu wyzwolenia 43 kilogramy. ZD
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– Niemcy nawet wystawili mi dokument 
wysyłki „do kraju ojczystego” jako niegroź-
nemu dla Rzeszy Niemieckiej inwalidzie. Nie-
stety nie byłem Francuzem ani Duńczykiem, 
a do Polski nie odsyłali. Nie wiem, czy bym 
przeżył, gdyby nie ten mój sposób bycia. Ja 
wszystko biorę na wesoło. Jak wychodziłem 
z ubeckiego więzienia, było już lepiej, bo wa-
żyłem pięćdziesiąt.

Po wojnie pozostał w konspiracji. Chciał 
walczyć do całkowitego wyzwolenia. Uczył 
się, studiował i  konspirował. Aresztowa-
li go po tym, jak zorganizował 15 maja 1948 
strajk solidarności ze studentami Krakowa 
– 3 maja 1946 czołgi radzieckie rozpędziły 
tam manifestację. Podhorski był starostą na 
leśnictwie. Wybrali go, bo połowa studentów 
była z dawnej partyzantki. Aresztowali go 
po wsypie konspiracji esenowskiej na tere-
nie Warszawy. Ubecy katowali bez litości. 
Zdawało się Podhorskiemu, że po gestapo 
znał już wszystkie metody zadawania bólu, 
ale zrozumiał, że nauka radziecka jest w tym 
względzie daleko bardziej kreatywna.

Kiedy go przewozili, klawisze już nie ko-
pali, bo myśleli, że to trup. 174 cm wzrostu, 
50 kg wagi.

– Po śledztwie, przed wyjazdem do wię-
zienia we Wronkach siedzieliśmy we czte-
rech. Mój przyjaciel lekarz mówił, że to po-
żegnanie, że ja nie przeżyję. Ale przeżyłem. 
Może i by zabili, gdyby nie te krzyże walecz-
nych, bo przecież w  tej UB też byli ludzie 
z frontu. Krzyż Walecznych to nie byle co. 
Budzi szacunek.

Po sfałszowanych wyborach PPR-owcy 
mieli w sobie taki entuzjazm, że zwycię-
żyli, że ogłosili wielką amnestię. Nawet 
Gorgonową wtedy wypuścili. Dzięki temu 
z  13 lat odsiedziałem tylko kilka. Kiedy 
wyszedłem z Wronek, chciałem wrócić na 
studia. Ale nie pozwolili, miałem najgor-
szy bilet – czerwony. Przypomnieli sobie 
o strajku. A miałem indeks z numerem 11 
po wojnie. Obszedłem wszystkie kate-

dry i prosiłem o zaliczenia. No i profeso-
rowie się zgodzili, żebym wrócił. Takie 
podpisy zebrałem. Ale relegowali.

Koledzy poradzili, żebym pojechał na 
uniwerek warszawski na prawo. No i zdałem. 
Studiowałem z samymi UB-owcami. Wszyst-
kich znałem. I kiedyś w Poznaniu z kolegą ze 
studiów wisiałem. Mój portret w rynku  na 
wystawie „Twarze Wolności”, a jego portret 
na Placu Wolności na wystawie IPN-u „Twa-
rze Bezpieki”.

Kiedy przeczytałem akta IPN-u, prze-
konałem się, jak wpadliśmy, ale ważniejsze 
jest, że inne grupy Młodzieży Wszechpol-
skiej wtedy nie wpadły. Nikt z kolegów nie 
siedział, nikogo nie wyłuskali. To znaczy, że 
dobrze to urządziliśmy.

Trzydzieści lat po tamtym spotkaniu 
przed wysyłką do więzienia wszyscy czterej 
spotkali się znowu. Drugi raz w tym samym 
gronie. W domu Jana Podhorskiego.

– Tu, gdzie teraz pan siedzi, siedział le-
karz, bratanek generała Włada, dowódcy 
14. Dywizji , który nie dożył tego dnia, kiedy 
Sowieci wbili Polsce nóż w plecy. Z drugim 
z kolegów znałem się jeszcze sprzed wojny. 
Z trzecim przyjaźniłem się w czasie okupacji. 
Razem byliśmy w Powstaniu. Wspominali-
śmy Powstanie. Wspominaliśmy czasy po-
wojennej konspiracji. I wie pan? Mówiliśmy 
do siebie pseudonimami, chociaż już można 
było używać nazwisk. Tak to wchodzi w krew. 
Powiedziałem im, że przetrwałem, bo byłem 
optymistą. Zawsze szukałem jasnej strony. 
Smutek na wojnie się nie przydaje.

Na ścianach domu Jana Podhorskiego wi-
szą portrety, statuetki, dyplom nominacji 
generalskiej podpisany przez prezydenta 
Andrzeja Dudę oraz imponujący zbiór or-
derów i odznaczeń.

– Dziwi się pan? To rodzinna powinność – 
śmieje się generał. – Najpierw pradziadowie 
poszli do Powstania Styczniowego, potem oj-
ciec i wujowie do Wielkopolskiego, to musia-
łem dołożyć własne: Warszawskie. 

ENGLISH

GENERAL JAN PODHORSKI. 
SORROW IS OF NO USE AT WAR

He escaped SS units five times. He volunteered 
for bayonets. In conspiracy, he was a forger 
and secret agent, and tried to help French Jews 
run away from a transport to Treblinka. He is in 
one of the most famous photographs of fighting 
insurgents. He didn’t hand over his gun in 1945. 
He hid it to fight against another occupier. 
He did time for it in Wronki. But he has never 
regretted it.

‘It won’t be easy with me,’ he smiles.
‘Why?’

‘We, conspirators, aren’t very straight-
forward. And, of course, we don’t remember 
any names. In a few days, I’m going to speak 
about it at a conference of the Internal Securi-
ty Agency,’ he smiles again. I don’t know if he’s 
joking. ‘I’m going to speak about instigators. 
I know the topic; I have eighty years of experi-
ence. I’ve been dealing with them since 1938.’

At that time, Jan Podhorski was a member 
of Tomasz Zan Society. They learned recon-
naissance. On the frontier, near Budzyń, the 
German 5th Column prepared lists of insur-
gents fighting in the Greater Poland Uprising 
who were to be liquidated after Nazi Germany 
conquered Poland.

‘They knew that people from Poznań are 
very brave. The 4th Regiment of Greater 
Poland Riflemen held a record of the Cross-
es of Valour received for fights against the 
Bolsheviks. Prisoners they took outnum-
bered them. And Germans knew that. We 
recognised that 5th Column and interned 
them on 1 September.’

Then he fought. He volunteered for the 
1st Poznań Regiment of National Defence. He 
was in a reconnaissance squad. Having left 
Poznań, they headed for Bzura. In Sompolno, 
they attacked Germans with bayonets.

Recently, General received a bayonet in 
remembrance of that battle, but a different 
one. The one he would put on the rifle in 
1939 was really long.

He escaped Germans five times. He wanted 
to escape the secret police, too, but commu-
nists were more watchful. Or perhaps crueller.

‘I escaped gestapo in Wolsztyn in winter. 
They were beating me for three weeks for the 
reconnaissance of the 5th Column. I experi-
enced all types of experimental equipment: 
a whip, a metal tube and a long, leather bag 
filled with bearing balls. They called it a rosa-
ry. Once, there was a break in interrogations. 
An SS officer told me to go to my cell. It was 
five metres on the right of the experiment 
room, but I was so dizzy that I turned left and 
followed the officer. He turned towards the 
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staircase, I went straight. The guard was talking with a fel-
low officer. I saw them suddenly. They asked, "Entlassen 
(released)?" And I said, "ja, ja."'

He went through six stations like that. Nobody asked for 
a pass when he left the barrack.

When he’s in Wolsztyn, he sees a plaque: ‘110 executed’. 
And number one hundred and eleven is not there, because 
he escaped. 

It was his third escape.
For the first time, he escaped from transport to a POW 

camp after the September Campaign. Hunger was the 
worst. But at the railway station in Wrocław, the Red Cross 
gave them bread with liverwurst. Then, he persuaded six 
fellow prisoners into the idea, and they escaped. They hid 
in a goods wagon, but instead of sitting on axles like true 
fugitives, they went in a cab. Germans got them and took 
them to prison in the Citadel in Poznań.

‘They asked if any of us wanted to be a clerk.’
'Gotisch, lateinisch?' asked the one who didn’t speak 

German.
'Lateinisch,' the officer accepted it gladly and Jan be-

came a prison clerk. He didn’t confess he'd undergone train-
ing in document forgery from the times of Tomasz Zan.

After an hour, he had a pass in his pocket. But prisoners 
were released in groups and their names were read out. He 
got his chance during a meal.

‘Nowak,’ they called. Nothing. They called once again. 
He stepped out. He joined a group, and they rushed them 
to the exit.

Another time was when he got exposed in Poznańskie 
and forced his way to the General Government through 
a green border. In Łowicz, he was running from a German 
patrol, and good people hid him in a bread oven. A dog 
won’t sniff a person in such an oven. Dogs don’t like flour. 
He pledged allegiance to a military organisation Związek 
Jaszczurczy. In the National Armed Forces, he worked 
with ‘Matkowski’, a courier of the General Command. He 
dealt with ransoming some prisoners from Gestapo. Jan 
Podhorski was a typist. He wrote down BBC broadcasts 
and duplicated them on a hectograph. He would make 50 
copies. They also used hectographs to forge railway bills of 
lading. Transports intended for the Eastern front were sent 
to France or Denmark. Not only weapons, but also shoes 
and firewood.

‘In 1943, as a French-speaking conspirator of the Na-
tional Armed Forces, I was sent to Małkinia, because we’d 
discovered that transports from France to Treblinka were 
going that way. We'd already known then that it was a death 
camp. We wanted to get them out of those wagons, at least 
some of them; to the woods and run.

"You’re going to death," I told them.
"We’re going east to develop land there."
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"Jump," I shouted.
"You're instigators," they shouted. And 

they began to throw oranges at us. They had 
everything in those wagons. Even oranges. 
I got hit on the head. It hurt although it was 
only an orange. It also hurt when the secret 
police cracked my head open. Please, touch it.’

I touch it.
He has a deep scar on his head.
The last time, he escaped from a firing 

squad. They took him from the street right 
before the police hour after an attack in the 
market carried out by the Home Army. Pod-
horski stood up against the wall and heard 
them unlock the guns. And then, an SS offi-
cer approach them.

‘What’s going on here?’
‘We’re shooting a Pole.’
‘But I’m a citizen of Gdańsk, I work in the 

delivery department,’ he shouted in German 
and got hit with a gun. And that’s how an un-
known German saved his life.

He went to Warsaw to study at the officer 
cadet school of the National Armed Forces. 
When the Uprising broke out, he reported 
at Czackiego 5. Unfortunately, it turned out 
that the weapons warehouse was on the side 
of Germans, and they had few weapons. A few 
handguns, grenades, and four rifles. They at-
tacked the post office building and succeeded. 
They seized the weapons and gear warehouse. 
Podhorski has a picture in a seized German hel-
met, which has gone down in history. A photo 
of a sniper. It was taken on Wiejska Street. At 
the beginning, he couldn’t recognise himself, 
because they didn’t look in the mirror then, 
only in sights.

‘Look, that’s you.’
‘How do you know?’
‘You were the only left-handed sniper.’
It’s an important skill because German 

snipers didn’t expect shots from that angle and 
they took a traditional position, i.e. protecting 
themselves from shooting spots on the right, 
behind walls or window frames.

In the fight outside the Sejm, he parted with 
a friend, who got a leave for a few hours to visit 
his wife at hospital. A bomb ripped her apart. 
He was picking up her remains when Germans 
went in. He tore off an apron of a dead nurse and 
dressed up; the Germans didn’t notice. They 
told him to carry bodies of German soldiers. 
When they weren’t looking, he kicked guns to-
wards the basement to Polish soldiers. They saw 
him. He managed to pass four guns that way.

Podhorski also took part in seizing the 
Holy Cross Church. He fought till the end. 
He experienced fear of bombing raids and 
pride of fighting in the front line. He pre-
ferred to be in the front line because then, 
you have your enemy in front of you and you 
don’t need to be afraid.

The worst part was the sight of people 
burnt with phosphorus mortar bombs. A doc-
tor from his squad told him they didn’t feel 
anything, but he didn’t believe it. If some-
one is moving, he must feel something even 
though he’s only burnt mass.

He remembers the time when he dis-
covered that the good you do comes back 
to you. He was on patrol on Świętokrzys-
ka Street when he saw paramedics carry-
ing an injured man, who couldn’t get to 
PKO, to hospital.

"We’ll help you, or you’ll break a leg," 
I  shouted because they were pretty. We 
climbed down the debris and helped them 
carry the man to Jasna Street. Then, we 
saw an artillery shell hit the spot where we 
stood a while ago. The whole squad would 
die. The good you do comes back to you. 
Sometimes right away.’

After the Uprising, he was in a camp. 
Stalag IV-B by the Łaba River, in Mühlberg. 
He was imprisoned with soldiers who had 
fought in Monte Cassino. He didn’t take 
part in the escape because he was ill and 
dehydrated, and weighed 43 kilograms on 
the day of liberation.

‘Germans even issued a document send-
ing me to my “home country” as a disabled 
person non-dangerous for Nazi Germany. 
Unfortunately, I wasn’t French or Danish, 
and they didn’t release Poles. I don’t know 
if I would have survived but for my attitude. 
I take everything lightly. When I  left the 
secret police prison, it was a bit better be-
cause I weighed fifty kilograms.’

After the war, he remained in conspira-
cy. He wanted to fight until total liberation. 
He studied and conspired. He was arrested 
after he organised a sympathy strike for 
students from Cracow on 15 May 1948 – the 
manifestation was crushed by Soviet tanks 
on 3 May 1946. Podhorski was a student pres-
ident on forestry studies. He was chosen be-
cause half of the students were former par-
tisans. He was arrested after the National 
Party conspiracy was exposed in Warsaw. 
The social police had no mercy. Podhorski 
thought that Gestapo knew all methods of 
inflicting pain, but he realised that Soviets 
were far more creative in this regard.

When he was transported, screws didn’t 
even kick him because they thought he was 
dead. 174 cm high, 50 kg.

‘After the investigation, before we went 
to prison in Wronki, there were four of us. 
My doctor said it was farewell, that I wouldn’t 
survive. But I did. Perhaps they would have 
killed me but for those Crosses of Valour; in 
the secret police, there were people from the 
front, too. A Cross of Valour is a big thing. 
It’s formidable.

1 0 4 – 1 0 5 L U D Z I E  /  P E O P L E

After fraudulent elections, the Polish 
Workers' Party were so enthusiastic about 
their victory that they declared amnesty. 
Even Gorgonowa was released. I was in pris-
on for only a few years instead of 13. When 
I was released from Wronki, I wanted to go 
back to university. But I wasn’t allowed to, 
I had the worst card – the red one. They re-
called the strike. And I had a credit book No. 
11 after the war. I went to all departments to 
ask for credits. And the professors agreed to 
my return. I collected signatures. But they ex-
pelled me.

Friends advised me to go to the universi-
ty in Warsaw to study law. And I passed the 
exam. All my fellow students were from the 
secret police. I knew them all. And once, 
I was hung with another student in Poznań. 
My portrait was on the exhibition “Faces of 
Freedom" in the market square, and his – in 
the Freedom Square, on the exhibition "Fac-
es of Security Service" prepared by the Insti-
tute of National Remembrance.

When I read the files of the Institute of 
National Remembrance, I found out how we 
got caught, but more important is that other 
groups of the All-Polish Youth organisation 
didn’t get caught. Nobody was arrested. It 
means that we did well.’

Thirty years after that meeting before 
being sent to prison, they met again. In the 
same group of four for the second time. In Jan 
Podhorski’s house.

‘A doctor, a nephew of general Wład, 
the commander of the 14th Division, 
who didn’t live to the day when the Sovi-
ets stabbed Poland in the back, was sit-
ting where you’re sitting now. I knew the 
second friend even before the war. The 
third one was my friend during the occu-
pation. We fought in the Uprising togeth-
er. We recalled the Uprising. We recalled 
the times of post-war conspiration. And 
you know what? We addressed each other 
with pseudonyms even though we could 
use our real names then. It becomes your 
second nature. I told them that I survived 
because I was an optimist. I’d always been 
looking on the bright side. Sorrow is of no 
use at war.’

On the walls in Jan Podhorski’s house, 
there are portraits, statuettes, a diploma 
of the appointment to the rank of gener-
al signed by president Andrzej Duda, and 
an impressive collection of decorations 
and distinctions.

‘Are you surprised? It’s my family duty,’ 
the general laughs. ‘First, my great-grandfa-
thers fought in the January Uprising, then 
my father and uncles fought in the Great-
er Poland Uprising, so I had to go through 
mine: the Warsaw Uprising.’ 
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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”. 

łodki Jezu w morelach, przecież to, 
co my, mężczyźni przeżywamy, idąc 
na zakupy z wybrankami naszego ży-

cia, zakrawa o darmową kartę członkow-
ską w niebie, o paszport wiecznego życia 
w raju, o bycie kimś lepszym w następ-
nych pięciu wcieleniach. Przecież słowo 
„cierpliwość” w naszym wykonaniu, kie-
dy stoimy przed przymierzalnią, powin-
no zajmować osobne miejsce w słowniku 
PWN. Gdybym był dyrektorem Discovery 
Channel, zrobiłbym program dokumental-
ny o tym „jak przetrwać na zakupach z ko-
bietą” i uważam, że Bear Grylls jako prowa-
dzący miałby ciężki orzech do zgryzienia. 
Ja się dziwię zawodowym pisarzom, że nie 
popełnili jakiegoś wiekopomnego dzieła 
w oparciu o nas – strudzonych mężczyzn. 
No dobra, może trochę „Władca pierście-
ni” był próbą zmierzenia się z fenomenem 

S

being a better entity in the next few incar-
nations. The word ‘patience’ takes on a new 
meaning when we’re waiting outside the 
fitting room and it should be included in 
a dictionary. If I were a director of Discovery 
Channel, I’d make a documentary about 
‘surviving shopping with a woman’ and 
I believe that it’d be a hard nut to crack 
even for Bear Grylls as a host. I’m surprised 
that there hasn't been a professional writer 
who would publish a historic literary work 
about us – weary men. Well, ‘The Lord of 
the Rings’ was a fine attempt to depict the 
phenomenon of jewellery desires. Apart 
from the patience of a saint, it involves 
stress, being exposed to streams of invec-
tives, and losing your hearing when after 
trying on the fifteenth dress, she pants 
and says, ‘Oh God, I’m fat, I’ll kill myself.’ 
Having reached the age of sixteen, every 
guy should attend obligatory and fully re-
imbursed psychoanalysis classes. After 
all, you need to raise her spirits after an 
unsuccessful shopping trip, and ordinary 
milk chocolate and watching an episode 
of a  TV series might not be of help. It’s 
a  scandal that there’s no special act sup-
porting us, men. And I  don’t mean an 
act on two-day doctor’s leave available 
right after shopping, but rather a  kind of 
a  ‘president’s’ veto. ‘Honey, we’re going 
shopping.’ ‘Oh, I’m sorry, sweetheart, but 
I’m vetoing your idea.’

For God’s sake, we’d use these words 
more often than the head of our state for 5 
years of his term of office. So, Gentlemen, 
it’s high time to fight for a monument – which 
is so popular these days – to us, about us, 
from them. ‘To all men weary of shopping – 
your grateful ladies.’ 

JAK PRZETRWAĆ 
SHOPPING?
NIE MA FACETA WE WSZECHŚWIECIE, KTÓRY NIE BYŁ CHOCIAŻ 
RAZ NA ZAKUPACH ZE SWOJĄ KOBIETĄ! MAM RACJĘ?

jubilerskich pragnień. Dodatkowo poza 
cierpliwością ze stali, narażeni jesteśmy 
na stres, na przyjmowanie obelg, na utra-
tę słuchu, kiedy po piętnastej przymierzo-
nej sukience usłyszymy głośne sapnięcie 
i słowa „Boże, jestem gruba, idę się zabić”. 
Każdy facet zaraz po ukończeniu szesna-
stego roku życia powinien uczęszczać na 
obowiązkowe i w pełni refundowane zaję-
cia z psychoanalizy. No bo przecież po nie-
udanych zakupach trzeba jakoś partnerkę 
postawić do pionu, a  zwykła czekolada 
mleczna i „Na Wspólnej” w telewizji może 
tego nie uczynić. Skandalem jest to, że do 
sejmu nie trafiła jakaś specjalna ustawa 
pomagająca nam, mężczyznom. Nie mó-
wię tutaj o ustawie o dwudniowym, rege-
neracyjnym L4, dostępnym od ręki zaraz 
po zakupach. Mam na myśli raczej taki ro-
dzaj „prezydenckiego” weta. – Misiaczku, 
idziemy na shopping. – Sorry kochanie, 
wetuję twój pomysł.

Kurde, przecież używalibyśmy tego czę-
ściej niż głowa państwa przez 5 lat swojej 
kadencji. A zatem, Panowie, najwyższy czas 
powalczyć o tak bardzo modny w dzisiej-
szych czasach pomnik, dla nas, o nas, od 
nich. „Utrudzonym zakupami facetom – 
wasze wdzięczne białogłowy”. 

ENGLISH

HOW TO SURVIVE SHOPPING? 

There isn’t a single man who hasn’t been 
shopping with a woman at least once. Am I right?

Oh, Dear Lord. What men are going through 
when they go shopping with women is wor-
thy of a free membership card in Heaven, 
a passport to an eternal life in paradise, 
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OTO APEL DO KOBIETY – BĄDŹ REWOLUCJĄ SAMEJ SIEBIE. BO TAKĄ KOBIETĘ – SILNĄ, 
DYNAMICZNĄ I ZDECYDOWANĄ - UBIERA KOLEKTYW SO CHICK SO FREAK.
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S O  C H I C K  S O  F R E A K

arka w najnowszej kolekcji stawia 
na wyrazistość, bogactwo orna-
mentów i różnorodność materia-

łów. Projektantki pamiętają także o oso-
bowościach swoich klientek. Wszystko 
po to, aby zawsze iść ramię w ramię z ko-
biecymi emocjami. Oto manifest SCSF na 
2018 rok:

Twój styl - twoja osobowość. To, co 
nosisz na co dzień, także cię definiuje. 
Dlatego słuchaj siebie i podążaj za swo-
ją intuicją. Ubranie powinno podkreślać 
to, co w  tobie najpiękniejsze i  dodawać 
ci pewności siebie. Twoje stylizacje opo-
wiadają twoją historię i  zdradzają to, 
kim jesteś.

Wyraź swoje emocje. Uczucia, nawet 
te silne, potrzebne są nam do życia, każde 
z nich nas ubogaca, ma moc zmiany. Nie 
bój się ich wyrażać, także poprzez modę. 
Wiemy, że każdy dzień niesie ze sobą inne 
przeżycia, dlatego chcemy, aby nasza ko-
lekcja była dla ciebie sposobem na wyra-
żenie każdej z towarzyszących emocji.

Realizuj siebie. Możesz być kim tylko 
zechcesz. Niech twoja ambicja zawsze do-
daje ci energii do podążania w obranym 
kierunku. Nie bój się zmian i patrz odważ-
nie w przyszłość. Staraj się szukać speł-
nienia w każdej z dziedzin życia. 

Spełniaj swoje marzenia. Jesteśmy prze-
konane, że marzenia mają wielką moc. SCSF 
jest tego świetnym przykładem. Dlatego 
trzymamy kciuki za każde z  twoich pra-
gnień. I mamy nadzieję, że nasza kolekcja 
dedykowana kobietom takim jak ty - bio-
rącym swój los we własne ręce - będzie dla 
ciebie wsparciem. I pamiętaj, że marzenia 
same się nie spełnią.

Bądź szczęśliwa każdego dnia. Niech 
szczęście będzie twoim najpiękniejszym 
dodatkiem, uśmiech idealnym makijażem, 
a pewność siebie - inspiracją dla innych. 
Rób to, co sprawia ci największą radość. 
Wtedy każde nowe wyzwanie podejmiesz 
z zaangażowaniem, a osiągnięty sukces bę-
dzie smakował wyjątkowo słodko. 

M ENGLISH

SO CHICK SO FREAK

We call on every woman – be a revolution for 
yourself. Because that kind of woman – strong, 
dynamic and determined – dresses in So Chick 
So Freak.

The latest collection of the brand highlights 
expressiveness, richness of ornamentation 
and diversity of materials. Our designers 
also consider the personality of our clients. 
Our goal is to go hand in hand with women’s 
emotions. SCSF’s manifesto for 2018 is:

Your style – your personality. What you 
wear every day also defines you. Listen to 
yourself and follow your intuition. Your out-
fit should highlight your greatest assets and 
boost your confidence. Your style tells your 
story and shows who you are.

Express your emotions. Feelings, even 
the strong ones, are essential, enrich your 
life and can make a change. Don’t be afraid 
to show them, also through fashion. We know 
that every day brings about different experi-
ences and we want our collection to help you 
express all emotions accompanying them.

Achieve your goals. You can be whoever 
you want. Let your ambition motivate you to 
pursue your goals. Don’t be afraid of chang-
es and always look on the bright side. Try to 
fulfil yourself in every aspect of life. 

Fulfil your dreams. We’re sure that dreams 
have incredible power. SCSF is a great exam-
ple of that. That’s why we keep our fingers 
crossed for the fulfilment of your dreams. 
And we hope that our collection dedicated 
to women like you – who take their life in 
their hands – will support you in that. And 
remember, dreams won’t come true by 
themselves.

Be happy every day. Let happiness be 
your most beautiful accessory, a smile – per-
fect make-up, and confidence – inspiration 
for other people. Do what you enjoy and then 
you’ll face every challenge with motivation 
and success will taste sweet.  

SPE Ł N I A J SWOJ E 
M A R Z E N I A . J E ST E Ś M Y 
PR Z EKONA N E , Ż E M A R Z E N I A 
M A JĄ W I EL K Ą MO C .
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MODELKI / MODEL:  
Żaneta Sitko,  
Magdalena Fibi Dębicka

ZDJĘCIA  / PHOTOS:  
Klaudia Kurek

MAKIJAŻ / MAKE UP:  
Filomena Frydel  
make up artist

WŁOSY / HAIR:  
studio Fyzur "VC"  
Anna Kubiak
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F E L I E T O N  /  C O L U M N
WIĘCEJ FELIETONÓW 

znajdziesz na www.anywhere.pl

W I Ę C E J  N A A N Y W H E R E . P L

oradniki psychologiczne głoszą wszem wobec, że 
warto marzyć, a przy okazji także wizualizować 
sobie świetlaną przyszłość. Rysowanie jej w odcie-

niach tęczy ma podobno moc sprawczą, a więc wszyst-
ko, co sobie wyśnimy, na pewno się spełni.

Wystarczy odrobina szczęścia, zbieg okoliczno-
ści, odpowiednie miejsce oraz czas… i już. Podobno 
myśląc często o marzeniach, podświadomie dążymy 
do ich spełnienia. Złapałem się ostatnio na tym, że 
nie marzę o niczym szczególnym. Nie zdarza mi się 
myśleć, co by było gdyby, nie rozbieram na części 
pierwsze przeszłości, a już na pewno nie wymagam 
od przyszłości tego, aby była spektakularna. Po pro-
stu skutecznie realizuję plany, które wcześniej so-
bie założyłem. Nie czekam na coś nieosiągalnego, 
nie chcę być milionerem, nie śni mi się najnowszy 
model samochodu marki kojarzącej się z luksusem 
i przepychem. Staram się być realistą, więc stawiam 
sobie takie wyzwania, które mogę zrealizować. Przy 
okazji jak najczęściej wychodzę z  własnej strefy 
komfortu. Przesuwając sobie metę coraz dalej, nie-
jako przy okazji rozwijamy się, zbierając po drodze 
ciekawe doświadczenia. 

Wracając jednak do marzeń – aby je zrealizować, 
należy zwykle dać coś od siebie. Samo się przecież 
nic nie zrobi, a już na pewno nic nam z nieba nie spad-
nie. No więc „do pracy, rodacy”, chciałoby się rzec. 
Statystyki pokazują jednak, że większość z nas nie 
lubi podejmować dodatkowych wysiłków poza nie-
zbędnym minimum. Najlepiej byłoby wygrać w tot-
ka, odziedziczyć pałac po bliżej nieznanej kuzynce 
mamy, która trzydzieści lat temu wyemigrowała za 
ocean, gdzie poznała potentata naftowego i przed 
śmiercią przypomniała sobie o nas. Tymczasem, gdy 
prześledzi się biografie tych, którzy skutecznie speł-
niają swoje marzenia, okaże się, że zdecydowana więk-
szość nie czeka na cud, ale ciężko pracuje, a spełniają-
ce się marzenia są efektem ubocznym pojawiającym 
się przy okazji. Co więc należy robić? Trzeba robić 
swoje, a sukces przyjdzie sam, zazwyczaj w najmniej 
oczekiwanym momencie. 

ENGLISH

 WHAT IF…

According to handbooks of psychology, we should 
dream and visualise our bright future. Some say that 
painting it in rainbow shades has causal power, and ev-
erything we dream of is bound to come true.

It only takes a bit of luck, a coincidence, a right place 
and time… and that’s it. It’s said that if we often think 
about our dreams, we subconsciously seek to fulfil them. 
Recently, I’ve realised that I don’t dream of anything in 
particular. I don’t brood over ‘what if’ or ruminate about 
my past, and I surely don’t expect my future to be spec-
tacular. I simply carry out what I’ve planned. I don’t wait 
for something unattainable; I don’t want to be a million-
aire or dream of the latest car of a brand associated with 
luxury and splendour. I try to be a realist and I don’t take 
on challenges which I can’t meet. By the way, I step out 
of my comfort zone as much I can. By setting your limits 
further and further, you develop and gain valuable expe-
rience on your way. 

But, coming back to dreams, to fulfil them, you 
must give something of yourself. It’s not going to hap-
pen itself, and surely, it’s not going to fall out of the 
sky. So ‘roll up your sleeves and get busy,’ I’d say. But 
according to statistics, most people don’t like to make 
any extra effort apart from the minimum necessary. 
It’d be best to win a lottery, inherit a palace from your 
mother’s unknown cousin who emigrated overseas 
thirty years ago, met an oil magnate and remembered 
you before she died. However, if you analyse biogra-
phies of those who effectively achieve their dreams, 
you’ll find out that most of them don’t wait for the mir-
acle to come but work hard; fulfilling their dreams is 
a side effect of their actions. What should you do then? 
You should do your own thing, and success will come 
as it usually does, when we least expect it. 

A GDYBY
TAK… 

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.

P
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Połącz kropki i sprawdź jedną 
z naszych destynacji. 
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www.airport.gdansk.pl    
airport@airport.gdansk.pl   

facebook.com/AirportGdansk    
twitter.com/AirportGdansk

STAŁY DODATEK PORTU LOTNICZEGO 
GDAŃSK IM. LECHA WAŁĘSY

REGULAR SECTION OF GDANSK LECH WALESA AIRPORT



REKLAMAREKLAMA

USŁUGI 
PREMIUM
PREMIUM SERVICES

Szczegóły dotyczące usług dostępne są na 
stronie internetowej www.airport.gdansk.pl 
w zakładkach Executive Lounge, Fast Track 
i Obsługa VIP.

Details available at www.airport.gdansk.pl 
in Executive Lounge, Fast Track and VIP 
Service sections.

KONTAKT 
CONTACT:

VIP, Fast Track: 
tel.: +48 608 047 635 
e-mail: vip@airport.gdansk.pl
Executive Lounge 
tel.: +48 583 481 199 
e-mail: vip@airport.gdansk.pl

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

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

2. SALON EXECUTIVE LOUNGE** 
. 100 zł brutto
. kameralna atmosfera, 
. komfortowy salon wypoczynkowy 
w formule „all inclusive”. 
   
3. USŁUGA FAST TRACK DLA 
KAŻDEGO***
. 40 zł + VAT 
. kontrola bezpieczeństwa bez kolejek

2. SALON EXECUTIVE LOUNGE**
. 100 PLN
. intimate atmosphere
. comfortable "all inclusive" 
recreational salon

3. FAST TRACK SERVICE FOR 
EVERYONE***
.  40 PLN + VAT
.  check-in without queues

1-2 dni / 1-2 days 3-10 dni / 3-10 days* 11-14 dni / 11-14 days* 15-21 dni / 15-21 days 22-28 dni / 22-28 days Każda kolejna doba /  
each nex day

P6 18,00 PLN 3,00 PLN* 2,00 PLN* 52,00 PLN 61,00 PLN 3,00 PLN*

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

6,00 PLN 60,00 PLN

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

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

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

4,50 PLN 7,00 PLN -

P1

P2

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

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

BEZPŁATNY PARKING KISS&FLY 

do 10 min  
/ to 10 min

do 20 min  
/ up to 20 min

każde następne 10 min  
/ each next 10 min

bezpłatnie / free 20,00 PLN 10,00 PLN

FREE OF CHARGE KISS&FLY CAR PARK

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

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

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

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

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

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

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

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.



18,00 PLN 3,00 PLN* 2,00 PLN* 52,00 PLN 61,00 PLN 3,00 PLN*
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 Politechnika

Gdańsk Główny

 Wrzeszcz

1

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

Z K M G D Y N I A

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

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

AUTOBUSY Z/DO GDAŃSKA 

AUTOBUSY Z / DO GDYNI

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

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

TAKSÓWKĄ

AUTOBUSEM

BY TAXI

BY BUS

Taxi rekomendowane przez Port Lotniczy 
Gdańsk im. Lecha Wałęsy  

Taxi recommended by Gdansk Lech Walesa 
Airport

• z kierunku Banina (zachód) – ul. Nowatorów

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

• z kierunku Tczewa (południe) – trasa S6

• z kierunku Gdańska (północ) – ul. Słowackiego

• z kierunku Torunia, Bydgoszczy – trasa A1

• from Banino (west) – Nowatorów St.

• from Gdynia/Sopot (north) – route S6

• from Tczew (south) – route S6

• from Gdansk (north) – Słowackiego St.

• from Torun, Bydgoszcz – route A1

SAMOCHODEM
BY CAR

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

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

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

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

TRANSLINEAIR
www.translineair.pl

PRZEWOŹNICY NIEREGULARNI:      

NIWOTRANS
www.niwo.pl

TWOJBUS24PL
twojbus24.pl

MAJBUS 
www.majbus.eu

LOTRANS 
www.lotrans.pl

MINIBUSEM
BY MINIBUS

TAXI

BYTNER TRANSPORT 
www.bytnertransport.pl 

OLIMPIC
www.olimpic.net.pl
Hel-Władysławowo

AD-MAR
www.admartransport.pl 
Grudziądz

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

Gdynia

Kierunek 
Gdynia

T2

 Kierunek Warszawa 
Bydgoszcz

>

DOJAZD DO PORTU LOTNICZEGO GDAŃSK IM. LECHA WAŁĘSY

HOW TO GET TO GDANSK LECH WALESA AIRPORT

Słowackiego

Kartuska

Nowatorów

Armii Krajowej

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

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



FL IG HT  DEST INAT IONS

KIE RUNKI  LOTÓW

AARHUS www.aar.dk

BILLUND       www.billund-airport.com

KOPENHAGA www.cph.dk

TURKU         www.finavia.fi

HELSINKI www.finavia.fi

BARCELONA         www.barcelona-airport.com

ALICANTE* www.alicante-airport.net

WILNO         www.vilnius-airport.lt

AMSTERDAM  www.schiphol.nl

EINDHOVEN www.eindhovenairport.com

CORK www.corkairport.com

DUBLIN   www.dublinairport.com

DORTMUND www.dortmund-airport.de

FRANKFURT AM MAIN www.frankfurt-airport.de

HAMBURG www.fhl-web.de

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

MONACHIUM www.munich-airport.de

PARYŻ-BEAUVAIS www.aeroportbeauvais.com

DANIA / DENMARK

FINLANDIA / FINLAND

HISZPANIA / SPAIN

LITWA / LITHUANIA

HOLANDIA / NETHERLANDS

IRLANDIA / IRELAND

NIEMCY / GERMANY

FRANCJA / FRANCE

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

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

OSLO -GARDERMOEN www.osl.no

OSLO-TORP   www.torp.no

STAVANGER www.avinor.no/en/stavanger

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

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

GÖTEBORG  www.goteborgairport.se

MALMÖ-STURUP www.lfv.se/sv/Malmo

SZTOKHOLM-ARLANDA www.swedavia.se/arlanda

SZTOKHOLM-SKAVSTA www.skavsta.se

VÄXJÖ www.smalandairport.se

ABERDEEN www.aberdeenairport.com

BELFAST www.belfastairport.com

BIRMINGHAM www.birminghamairport.co.uk

BRISTOL www.bristolairport.co.uk

DONCASTER-SHEFFIELD www.robinhoodairport.com

EDYNBURG www.edinburghairport.com

LEEDS-BRADFORD www.leedsbradfordairport.co.uk

LIVERPOOL www.liverpoolairport.com

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

LONDYN-STANSTED www.stanstedairport.com

MANCHESTER www.manchesterairport.co.uk

NEWCASTLE www.newcastleairport.com

MEDIOLAN-BERGAMO www.orioaeroporto.it

NEAPOL* www.aeroportodinapoli.it

PIZA* www.pisa-airport.com

KRAKÓW  www.krakowairport.pl

WARSZAWA www.lotnisko-chopina.pl

WROCŁAW www.airport.wroclaw.pl

SZWECJA / SWEDEN

WIELKA BRYTANIA / GREAT BRITAIN

WŁOCHY / ITALY

POLSKA / POLAND

EJLAT *         www.iaa.gov.il

TEL AVIV www.telaviv-airport.com

IZRAEL / ISRAEL

* Połączenia sezonowe / seasonal connections

KIJÓW airport.kiev.ua

LWÓW lwo.aero

UKRAINA / UKRAINE

ALESUND  www.avinor.no

NORWEGIA / NORWAY

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

REYKJAVIK         www.kefairport.is

ISLANDIA / ICELAND

LIZBONA     www.lisbon-airport.com

PORTUGALIA / PORTUGAL

MALTA         www.maltairport.com 

MALTA / MALTA

RYGA         www.riga-airport.com

ŁOTWA / LATVIA

ATENY www.aia.gr

GRECJA/ GREECE

WIEDEŃ         www.viennaairport.com

AUSTRIA / AUSTRIA



DUBLIN

LIVERPOOL

LONDYN-LUTONBRISTOL

PARYŻ-BEAUVAIS 

EINDHOVEN

HAMBURG

KOPENHAGA
MALMÖ - STURUP

SZTOKHOLMOSLO-TORPSTAVANGER

KRISTIANSAND

GÖTEBORG

OSLO
BERGEN

HAUGESUND

TRONDHEIM

TURKU
HELSINKI

KOLONIA-BONN
FRANKFURT

BARCELONA

MEDIOLAN-BERGAMO 

PIZA*

LONDYN-STANSTED

DONCASTER-SHEFFIELD

LEEDS-BRADFORD 

CORK

EDYNBURG

DORTMUND
WARSZAWA

MANCHESTER

KRAKÓW

MONACHIUM

BIRMINGHAM

MALTA

ALESUND

SZTOKHOLM-SKAVSTA

BILLUND

ABERDEEN

ALICANTE*

REYKJAVIK

BELFAST
NEWCASTLE

KIJÓW

VÄXJÖ

NEAPOL*

GDAŃSKAMSTERDAM

AARHUS

WROCŁAW

KIERUNEK TEL A
VIV

KIERUNEK EJLA
T *

LIZBONA

WILNO

RYGA

KIERUNEK LIZBONA

TROMSØ

ATENY

LWÓW

WIEDEŃ

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

?

* Połączenia sezonowe / seasonal connections

*
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GDANSK LECH WALESA AIRPORT NEWS

AKTUALNOŚCI PORTU LOTNICZEGO GDAŃSK IM. LECHA WAŁĘSY

DEVELOPMENT OF T2 
PASSENGER TERMINAL
Airport Gdansk is continuously expanding its offer, and the num-
ber of clients using its services is growing. The Management of 
Airport Gdansk announced that it intends to close 2018 with 
a new, record result of 5 million passengers served. This makes 
the airport in Gdańsk one of the most dynamically developing re-
gional airports in Europe. An increase in air traffic results in the 
development of airport infrastructure. At present, the airport is 
expanding the T2 passenger terminal by adding a so-called pier. 
It’s a structure extending outwards, a kind of ‘peninsula’, leading 
to jet bridges, that is enclosed corridors allowing passengers 
to get directly to an airplane. The pier will be 180 metres long 
and 66 metres wide. It will expand the T2 terminal, measuring 
53 thousand square metres at present, by other 16 thousand 
square metres.

The new pier will be designated for non-Schengen flights. 
According to the President of the Management Board of Airport 
Gdansk, Tomasz Kloskowski, ‘the T1 terminal, which is currently 
used for it, will still perform its function, but this option will 
be used only as a last resort in the event of potential problems 
with capacity.’

The generally available main hall is not going to be reconstruct-
ed. Still, this area is also going to undergo some changes – 20 more 
check-in counters are to be opened in the check-in zone.

EFFECTS OF A HIGHER ILS 
CATEGORY
At the end of 2015, an improved approach light system was launched, 
ILS CAT II. After the replacement of radars in the half of 2016, 
2017 was the first year when the new ILS was continuously in op-
eration. Today, Airport Gdansk summarises the effects of the 
investment. Last year, only 6 flights were cancelled due to bad 
weather conditions. It is 0.01% of all operations carried out at the 
airport. Raising the ILS category to the highest possible one, IIIB, 
will improve the performance of the airport and decrease the num-
ber of cancelled flights to an absolute minimum. This will ensure 
that passengers will safely get to their destination regardless of the 
weather conditions. 

ROZBUDOWA TERMINALU 
PASAŻERSKIEGO T2
Lotnisko Gdańsk nieustannie rozbudowuje swoją siatkę połączeń, 
a liczba klientów korzystających z jego oferty wciąż rośnie. Zarząd 
Lotniska Gdańsk zapowiedział, że rok 2018 spodziewa się zamknąć 
z nowym, rekordowym wynikiem 5 milionów obsłużonych pasażerów. 
Wszystko to czyni port lotniczy w Gdańsku jednym z najdynamiczniej 
rozwijających się regionalnych lotnisk w Europie. Wraz z ruchem roz-
wija się także infrastruktura. Obecnie celem Lotniska jest rozbudowa 
terminalu pasażerskiego T2 o tak zwany pirs. Jest to wysunięta 
na zewnątrz część terminala, swoisty „półwysep”, prowadzący do rę-
kawów, czyli krytych korytarzy pozwalających pasażerom przedostać 
się bezpośrednio do samolotu. Planowany pirs będzie miał długość 
180 metrów i szerokość 66 metrów. Dzięki temu terminal T2, mierzący 
obecnie 53 tysiące metrów kwadratowych powierzchni, powiększy się 
o kolejne 16 tysięcy metrów kwadratowych.

Nowy pirs przeznaczony będzie do obsługi lotów do strefy non-
-Schengen. Jak mówi Prezes Zarządu Portu Lotniczego Gdańsk To-
masz Kloskowski, „zajmujący się tym w tej chwili terminal T1 nadal 
będzie mógł pełnić swoją funkcję wylotową, lecz opcja ta będzie uru-
chamiana wyłącznie jako rezerwowa w przypadku wystąpienia ewen-
tualnych problemów z przepustowością”.

Przebudowa nie obejmie ogólnodostępnej hali głównej. Mimo to 
także tę część czekają zmiany – już teraz w strefie check-in urucho-
mianych jest kolejnych 20 punktów odpraw. 

PODNIESIENIE KATEGORII ILS 
DAJE REZULTATY
Pod koniec 2015 roku uruchomiono ulepszoną wersję nawigacji świetl-
nej pasa startowego, ILS II kategorii (II CAT). Po wymianie anten 
w połowie 2016 roku 2017 był pierwszym rokiem, w którym nowy ILS 
działał nieprzerwanie. Dziś Lotnisko Gdańsk podsumowuje efekty tej 
inwestycji. W ubiegłym roku z powodu złych warunków atmosferycz-
nych odwołano zaledwie 6 lotów. Stanowi to 0,01% wszystkich operacji 
lotniczych wykonywanych na lotnisku. Planowane podniesienie ILS-
-u do najwyższej istniejącej kategorii, IIIB, jeszcze bardziej zwięk-
szy efektywność lotniska i zmniejszy liczbę nieodbytych lądowań do 
absolutnego minimum. Dzięki temu pasażerowie będą mieli pewność, 
że bez względu na pogodę bezpiecznie dotrą do celu swojej podróży.

EN 

EN 



GDANSK LECH WALESA AIRPORT NEWS

WIOSNĄ RUSZA NOWA, SEZONOWA TRASA Z LOTNISKA 
GDAŃSK. TO ATENY. OGŁOSZONE JUŻ W PAŹDZIERNIKU 
UBIEGŁEGO ROKU LOTY ZACZNĄ KURSOWAĆ 11 
MAJA 2018 ROKU. JUŻ TERAZ SPRAWDŹCIE, JAK 
PRZYGOTOWAĆ SIĘ NA POBYT W STOLICY GRECJI.

GDZIE TO JEST?
Ateny leżą w południowo-wschodniej części Grecji, w regionie Attyka, 
blisko Półwyspu Peloponeskiego.

JAK DOJECHAĆ?
Loty linii Ryanair będą odbywać się dwa razy w tygodniu. Z Portu Lot-
niczego Ateny (ATH) do centrum miasta najlepiej dostać się metrem 
bądź koleją podziemną. Na ich stacje dostaniemy się za pomocą przej-
ścia naziemnego.

CIEKAWOSTKI
Aglomerację ateńską zamieszkuje prawie 5 milionów mieszkańców. 
Jednocześnie Port Lotniczy Ateny to jedno z najmniejszych lotnisk eu-
ropejskich stolic. Plusem jest to, że trudno się tam zgubić.

WARTO ZOBACZYĆ
Akropol, którego nie trzeba nikomu przedstawiać. Pozostałości starożyt-
nych Aten to kolebka zachodniej cywilizacji. W skład kompleksu wcho-
dzą Partenon, Erechtejon, Świątynia Ateny Nike, Propyleje i Piantoteka.

Teatr Dionizosa, leżący u stóp Akropolu, był pierwowzorem 
dla wszystkich teatrów greckich. W tym miejscu swoje sztuki wy-
stawiali mistrzowie greckiej tragedii i komedii: Sofokles, Ajschy-
los, Arystofanes czy Eurypides.

Pireus, czyli antyczny port morski, stanowi osobną miejsco-
wość. Można tam znaleźć ślady starożytności, jak i oglądać wielkie 
statki dobijające do brzegu przedmieść Aten po dziś dzień.

Najstarsze drzewo oliwne Attyki, liczące ok. 2500 lat, znajduje 
się właśnie w Atenach, w dzielnicy Agioi Anargiroi.

Metro, które stanowi tutaj podziemne muzeum z oryginalnymi 
znaleziskami archeologicznymi.

Plaka, najbardziej gwarna część Aten, pełna straganów, ta-
wern i muzeów.

CO WZIĄĆ ZE SOBĄ?
Obowiązkowo okrycie głowy chroniące przed słońcem i krem z wysokim 
filtrem – palące słońce Attyki da się szczególnie we znaki przy zwie-
dzaniu antycznych wzgórz.

EN  ATHENS
THIS SPRING, AIRPORT GDANSK LAUNCHES A NEW 
SEASONAL ROUTE TO ATHENS. THE FLIGHTS ANNOUNCED 
LAST OCTOBER ARE STARTING ON 11 MAY 2018. CHECK OUT 
HOW TO PREPARE FOR A STAY IN THE CAPITAL OF GREECE.

WHERE IS IT?
Athens is in south-eastern Greece, in the Attica Region, near the Pelo-
ponnese Peninsula.

HOW TO GET THERE?
Flights with Ryanair are scheduled twice a week. You can get to the city 
centre from Athens International Airport (ATH) by metro or subway. To 
get to the station, go through an overpass.

INTERESTING FACTS
Athens is an agglomeration with a population of almost 5 million 
inhabitants, while Athens International Airport is one of the small-
est airports in European capitals. The good news is that it’s unlike-
ly you get lost there.

PLACES TO VISIT
The Acropolis, which doesn’t need any further introduction. The re-
mains of ancient Athens are the cradle of western civilisation. The com-
plex includes the Parthenon, the Erechtheion, the Temple of Athena 
Nike, the Propylaia and the Pinacotheca.

The Theatre of Dionysus, at the foot of the Acropolis, which was 
a model for all Greek theatres. Plays written by the masters of Greek 
tragedy and comedy, including Sophocles, Aeschylus, Aristophanes 
and Euripides, were performed here.

Piraeus, an ancient harbour and a separate town, where you can find 
traces of antiquity as well as admire huge ships reaching the shore of 
Athens to this day.

The oldest olive tree in Attica, which is about 2500 years old, is locat-
ed in Athens, in Agioi Anargiroi district.

Metro, which is an underground museum boasting original archae-
ological findings.

Plaka, the most bustling neighbourhood in Athens, full of stalls, tav-
erns and museums.

WHAT TO TAKE?
Headwear protecting the head from the sun and high protection sun-
screen cream are a must – the scorching sun of Attica is unbearable on 
ancient hills.

Tekst: Sylwia Gutowska Zdjęcie: pixabay.com

ATENY



Tekst: Paweł Duriewicz

JEST NIEODŁĄCZNYM ELEMENTEM KAŻDEJ PODRÓŻY LOTNICZEJ. CHOĆ NIESPECJALNIE ZA NIĄ 
PRZEPADAMY, PRZEJŚĆ MUSI JĄ KAŻDY, BEZ ŻADNYCH WYJĄTKÓW. KONTROLA BEZPIECZEŃSTWA WCALE 
NIE MUSI BYĆ UCIĄŻLIWA, A JEŚLI DOBRZE SIĘ DO NIEJ PRZYGOTUJEMY, MINIE NAM SPRAWNIE 
I BEZ ZBĘDNYCH KOMPLIKACJI.

KONTROL A 
BEZPIECZE ŃST WA 
JAK  UNIKNĄĆ 
N IESPODZIANEK?

Zdjęcie: Hanna Jakóbczyk



ierwszym etapem kontroli bezpieczeństwa jest zawsze tzw. 
kontrola dostępu, czyli sprawdzenie dokumentów, a konkret-
nie karty pokładowej, która upoważnia nas do odbycia lotu, 

potwierdzając naszą umowę zawartą z linią lotniczą. W Porcie Lotni-
czym Gdańsk wykorzystywane są do tego niedawno zmodernizowane 
bramki systemu kontroli automatycznej. Po tym, jak nasz dokument 
zostanie zweryfikowany pozytywnie, udajemy się do strefy kontro-
li, w której przechodzimy przez stanowiska kontroli bezpieczeństwa. 

– Głównym celem kontroli bezpieczeństwa jest wykluczenie sytu-
acji, w których na pokład samolotu dostają się przedmioty zabronione 
– mówi Piotr Niedziułka, szef Służby Ochrony Lotniska. – Lista takich 
przedmiotów jest powszechnie dostępna, a przewoźnik, z którym za-
wieramy umowę o przelocie, zawiera ją także w ogólnych warunkach 
przewozu. Nie wniesiemy do kabiny oczywiście broni palnej, ładun-
ków wybuchowych, noży, narzędzi roboczych, jednak na tym lista 
się kończy, więc aby uniknąć przykrych zaskoczeń, trzeba dokładnie 
zapoznać się z regulaminem, ponieważ zasady nie zawsze są zgodne 
z naszą intuicją. Należy pamiętać, że ostrymi przedmiotami są też np. 
nożyczki czy pilniki do paznokci.

Służba Ochrony Lotniska przeprowadza kontrolę za pomocą spe-
cjalnego sprzętu – nasz bagaż podręczny umieszczamy na taśmie, po 
czym zostaje on prześwietlony przez urządzenie rentgenowskie, sami 

P

NIEZBĘDNY NAM 
SYROP, KREM, 
CZY PŁYN DO 
SOCZEWEK 
KONTAKTOWYCH 
MOŻEMY ZABRAĆ 
W ILOŚCI NIE 
WIĘKSZEJ NIŻ 
100 ML.... 

zaś przechodzimy przez bramkę wykrywającą metale, stąd też należy 
wcześniej wyjąć wszystkie przedmioty z kieszeni, zdjąć pasek, biżu-
terię, a czasem również buty. W razie potrzeby pracownicy SOL sto-
sują też specjalistyczne paski, wykrywające śladowe ilości materiałów 
wybuchowych. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości wzywane są 
służby państwowe.

Jednym z częstszych zaskoczeń, jakie spotykają pasażerów pod-
czas kontroli, jest zakaz przewozu w bagażu podręcznym różnego ro-
dzaju płynów, żeli i aerozoli. Niezbędny nam syrop, krem, czy płyn do 
soczewek kontaktowych możemy zabrać w ilości nie większej niż 100 
ml w specjalnej torebce jednolitrowej, udostępnianej nieodpłatnie 
przez Port Lotniczy Gdańsk przed stanowiskami kontroli. Od tej regu-
ły są jednak wyjątki. 

– Jeśli podróżujemy z dziećmi w wieku niemowlęcym, po speł-
nieniu pewnych warunków możemy zabrać więcej płynów, żeli 
i aerozoli niż przepisowe 100 ml – wyjaśnia Piotr Niedziułka. – 
W momencie, gdy podróżny ma większą ilość płynu, ale potrafi 
uzasadnić, dlaczego jest mu potrzebna – a bywa tak np. z powodów 
zdrowotnych lub ze względu na specjalną dietę – takie przedmioty 
poddawane są kontroli za pomocą specjalnych urządzeń do bada-
nia substancji płynnych.

Dodajmy, że rutynowa kontrola jest obowiązkowa dla absolutnie 
każdego, kto chce wejść na pokład samolotu. Nie ma od tej reguły wy-
jątków, dlatego podobnej procedurze muszą poddawać się także koro-
nowane głowy, gwiazdy rocka czy lecący na obrady posłowie. Kwestie 
bezpieczeństwa to w lotnictwie cywilnym problematyka najwyższej 
wagi, dlatego powinniśmy pamiętać o zachowaniu stosownej powa-
gi. Żarty podczas kontroli są zdecydowanie niewskazane – niewinny 
dowcip o bombie w plecaku może zafundować nam nieprzyjemną roz-
mowę ze służbami państwowymi, a nawet karę pieniężną.

EN  SECURITY CHECK. HOW TO AVOID 
SURPRISES?
 IT’S AN OBLIGATORY ELEMENT OF EVERY AIR 
TRAVEL. ALTHOUGH WE DON’T LIKE IT VERY MUCH, 
EVERYONE HAS TO GO THROUGH IT; THERE ARE NO 
EXCEPTIONS. BUT SECURITY CHECK DOESN’T HAVE TO 
BE BURDENSOME, AND IF YOU’RE WELL-PREPARED, THE 
PROCESS WILL BE SMOOTH AND FAST.



The first stage of security check is docu-
ment control, that is verification of your 
boarding pass, which entitles you to board 
a  plane by confirming your agreement 
with an airline. Airport Gdansk uses auto-
mated control gates, which have recently 
been modernised. When your pass is posi-
tively verified, you may go to the securi-
ty zone, where you’ll go through securi-
ty checkpoints. 

‘The main objective of security check 
is to exclude a possibility of passengers’ 
taking dangerous items on board,’ says 
Piotr Niedziułka, the Head of Airport Se-
curity Services. ‘A  list of such items is 
generally available, and an agreement on 
air travel concluded with the carrier is 
subject to general transport regulations. 
It isn’t allowed to take guns, weapons, ex-
plosives, knives, or tools on board, but the 
list is much longer. Therefore, to avoid un-
pleasant surprises, you should read the 
regulations first because the rules aren’t 
always in line with our intuition. You 
should bear in mind that sharp objects 
also include scissors or nail files.’

To carry out the control, the Airport Security 
Services use specialised equipment – hand luggage is 
placed on a conveyor belt, where it is screened. In the 
meantime, you go through a gate detecting metals, so 
you should take everything out of your pockets, take 
off the belt, jewellery, and sometimes even shoes. If 
necessary, the Airport Security Services use a special 
explosives trace detector. If any doubts arise, public 
services are called.

One of the most common problems passengers en-
counter during the security check is the fact that only cer-
tain liquids, gels, and aerosols may be carried in hand 
luggage. It is allowed to take up to 100 ml of essential syr-
up, cream or contact lens solution in a special one-litre 
bag available free of charge at security checkpoints at Air-
port Gdansk. But there are some exceptions to the rule. 

‘Passengers travelling with babies may carry more 
liquid, gel and aerosol than 100 ml after complying with 
certain conditions,’ explains Piotr Niedziułka. ‘When 
a passenger has a greater amount of liquid but is able to 
explain why it is necessary – and this includes health 
problems or special diets – these objects are controlled 
with the use of special liquid control equipment.’

It should be added that routine security check 
is mandatory for all passengers before they board 
a plane. There are no exceptions to the rule, and also 
monarchs, rock stars or MPs flying for a legislative session 
have to go through the procedure. Security issues are 
of the highest importance in civil aviation; therefore, we 
should treat it seriously. It is inadvisable to joke during 
security check – an innocent joke about a bomb in the 
bag may cost you an unpleasant conversation with 
public services or even a fine.






