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RAFAŁ 
BRYNDAL

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

ENGLISH A satirist, lyricist, jo-
urnalist, founder of cabarets, 
playwright and screenwriter. 
A jazz, golf, and hockey 
enthusiast.

GRZEGORZ 
KAPLA

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

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

WOJCIECH 
ZAWIOŁA

Dziennikarz Canal Plus 
Sport i prezenter wiado-
mości w TVN i TVN24. 
Zbzikowany na punkcie 
sportu, oszalały na punkcie 
muzyki. Wielbiciel twórczo-
ści 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.”

JERZY 
SCHEJBAL

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

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

DOROTA
LANDOWSKA

Córka, matka, siostra 
i żona. Gra w teatrze, 
przed kamerami i w radiu. 
W życiu nie potrafi. Fatal-
nie kłamie. 

ENGLISH A daughter, 
mother, sister and wife. 
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. 

JAKUB
MILSZEWSKI

Marudzi, poprawia, kłóci się. 
Sam już nie wie, czy woli pi-
sać o muzyce, turystyce, czy 
jedzeniu, więc pisze o czym 
akurat trzeba. Połowa 
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 be-
hind a "Gastrobanda" book. 

RAFAŁ
RUTKOWSKI

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

ENGLISH An actor and 
the Artistic Director of the 
Montownia Theatre. A spe-
cialist in one man shows 
and stand-up comedy. To 
him, writing is an occasion-
al but long-term activity. 

MONIKA
SZAŁEK

Fotografka, artystka, 
pasjonat, osoba zafas-
cynowana ludźmi, twar-
zami, pozami, życiem ale 
zawsze z człowiekiem na 
pierwszym planie. 

ENGLISH A photographer 
and artist fascinated with 
people, faces, poses and 
life – always with man in 
the foreground.

PAWEŁ 
DURKIEWICZ

Kochający mąż, ojciec i re-
daktor. Nocami ogląda ligę 
NBA, a w dzień zwalcza 
wszelkie problemy siłą 
spokoju.

ENGLISH A loving husband, 
father and editor. He 
watches NBA League at 
night and overcomes all 
difficulties with the power 
of calm during the day.

WOJTEK 
KALARUS

Aktor teatralny, filmowy 
i telewizyjny. Reżyser, fe-
lietonista. Związany z No-
wym Teatrem Krzysztofa 
Warlikowskiego.

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

Od kilkunastu lat zajmuje 
się projektowaniem mar-
ki. Na swoim koncie ma 
ponad 150 nazw, które 
stworzył na potrzeby 
powstających firm.

ENGLISH He has been 
dealing with brand 
design for several 
years. He has created 
over 150 names for 
newly-established 
companies.

KATARZYNA
ZDANOWICZ

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

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

JAKUB 
FIREWICZ

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

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

MAGDALENA
JUSZCZYK

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

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

TOMASZ 
SAGAN

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

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

SYLWIA 
GUTOWSKA

Rozmawia, pisze, potem 
redaguje. Interesuje się 
kulturą wysoką, średnią 
i niską, bo jest prawdziwą 
(post)humanistką. 

ENGLISH She talks, writes 
and edits. She is interest-
ed in high, middlebrow 
and low culture because 
she is a true (post)
humanist. 

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, 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. For many 
years, she's been involved 
with Polish Radio Three.

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 
photographer, she’s 23 
and comes from Szcze-
cin. 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 komediowych w XXI w. 
W 2015 roku wydał bestsel-
lerową powieść „Chłopcy".

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

TOMASZ 
SOBIERAJSKI

Socjolog z zawodu 
i z pasji. Wytrawny 
badacz społecznych 
zjawisk i kulturowych 
trendów. Naukowiec 3.0.

ENGLISH A sociolo-
gist by profession and 
passion. An experi-
enced explorer of social 
phenomena and cultural 
trends. A 3.0 scientist.



„JEŻELI COŚ SIĘ WYDARZYŁO I SKOŃCZYŁO, TO NIE 
ROZTRZĄSAM TEGO, NIE WRACAM. DO NEGATYW-
NYCH RZECZY, ZWIĄZKÓW, RELACJI PARTNERSKICH. 
JEŻELI COŚ ZOSTAŁO ZAMKNIĘTE, WYPIERAM TO 
I IDĘ DALEJ. JESTEM TYPOWYM ZADANIOWCEM. 
MUSZĘ MIEĆ CEL PRZED SOBĄ, DO NIEGO DĄŻYĆ, 
A JAK JUŻ GO OSIĄGNĘ, TO GO NIE WARTOŚCIUJĘ”. 
Z LESZKIEM LICHOTĄ ROZMAWIA MONIKA SOBIEŃ.

TEKST Monika Sobień ZDJĘCIA Tomasz Sagan

WYWIAD WIDEO DOSTĘPNY 
NA ANYWHERE.PL

MYŚLAŁEM, 
  ŻE JESTEM 
BARDZIEJ 
      LENIWY
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Jesteś bardziej intuicyjny czy racjonalizujący 
w podejmowaniu decyzji? 
Trudne pytanie. W życiu prywatnym raczej staram się 
być racjonalny i podejmować decyzje na bezpiecznych, 
rozumowych przesłankach. Natomiast w  zawodzie… 
Rzeczywiście to intuicja często bierze górę. 

Jak tak popatrzyłam na twoje zawodowe decyzje i ich 
efekty, to intuicja chyba cię nie zawodzi. W dobrym 
momencie odszedłeś z „Na Wspólnej”, choć podobno nie 
miałeś wtedy nic innego…
Jak to nie miałem? Miałem dziewczynę w ciąży i perspekty-
wę przeprowadzki do innego miasta. (śmiech)

Właśnie. Czyli miałeś jeszcze trudniej, a zrobiłeś to. 
Skąd wiedziałeś, że to dobry moment? 
Zadecydował chyba młodzieńczy tupet. I jakaś ambicja. 
Po prawie trzech latach poczułem po prostu, że jest za 
dobrze, za łatwo. 

Ciepłe miejsce, stała pensyjka. 
Tak, bardzo przyjemna praca, super atmosfera, ale jed-
nocześnie czułem, że kilka rzeczy mi uciekło. Musiałem 
odmawiać, bo nie dawałem rady wejść w inne projekty, ze 
względu właśnie na plan serialowy. I pomyślałem sobie, 
że jeżeli chciałbym jeszcze gdzieś indziej spróbować, spo-
tkać się z innymi ludźmi, dać sobie szansę na coś nowego, 
to trzeba się odciąć. Bo nie do końca da się połączyć jed-
no z drugim. Teraz wydaje mi się, że jest łatwiej. Ludzie 
już tak nie stygmatyzują aktorów i nie przypisują ich do 
konkretnego projektu. Zdarza się, że ktoś gra w jakimś 
bardzo długim serialu, jednocześnie zagra w jakimś fil-
mie, wysokobudżetowym, niskobudżetowym, offowym. 
Wtedy było trochę inaczej. Tak jak w szkole teatralnej, 
kiedy my jako studenci mieliśmy zabronione granie w re-
klamach. To też się zmieniło.

A nie bałeś się, że stacja się na ciebie obrazi?
Nie można bać się takich rzeczy. Aktorstwo to jest zawód 
wolny. Nikt do niczego nikogo nie zmusza. Jeśli wejdziesz 
w jakiś projekt, który jest krótkofalowy, to trzeba go dopro-
wadzić do końca, ale jeżeli to jest projekt nieokreślony cza-
sowo, to zawsze można powiedzieć: „Kochani, wygaście to, 
bo chcę iść gdzie indziej.”

I właściwie od tej stacji dostałeś kilka lat później 
jedną z głównych ról w serialu, który też się bardzo 
udał i podobał. Mówię o „Prawie Agaty”. 
Po odejściu z „Na Wspólnej” nastąpiła pięcioletnia przerwa 
w moich relacjach z TVN. Powrót zbiegł się z filmem, w któ-
rym zadebiutowałem główną rolą. To był „Lincz” Krzysia 
Łukasiewicza. I ten projekt w jakiś sposób odniósł sukces. 
Było o nim głośno i był zauważony przez środowisko. I tak 
to u nas jest, że jak zrobisz coś, co się przebije, to często sta-
cje telewizyjne to wyłapują.

Powiedziałeś kiedyś, że jeżeli nie przeżyjesz z kimś 
czegoś indywidualnego, jeżeli nie wpadniesz z kimś po 
kolana w błoto, to twoja pamięć go nie zachowa. Jesteś 
40-letnim facetem, czyli już coś tam przeżyłeś. Czy ta 
twoja pamięć ma dziś co przechowywać?
Mówiłem to w trochę innym kontekście i jako coś niezbyt 
dla mnie fajnego. Bo widzisz, ja zupełnie nie mam pamięci 
do ludzi, do twarzy. I to jest bardzo upierdliwe, bo często 
spotykam osoby, z którymi gdzieś się przelotnie widzia-
łem, przy okazji jakiejś sesji, wywiadu, imprezy i napraw-
dę dopóki mi się ten obraz jego twarzy, głosu nie skojarzy 
z czymś mocnym, co we mnie zostało, to nie ma szans, 
żebym je sobie przypomniał. Dlatego powiedziałem, że 
muszę coś z kimś przeżyć. Musi to być coś intensywnego, 
żebym wyrwał tę osobę z konkretnej sytuacji i żeby ona mi 
się wryła w pamięć. 

Czyli właściwie ta pamięć cię oszczędza.
Bardziej chyba naraża na krępujące sytuacje. (śmiech) 
Dlatego na wszelki wypadek staram się z każdym, kto mnie 
rozpoznaje, witać jak z serdecznym znajomym.

Idąc za tym twoim sformułowaniem, chcę cię zapytać co 
teatralnie było takim „wpadnięciem po kolana w błoto”? 
Czymś bardzo ważnym dla ciebie, intymnym. O czym na 
pewno będziesz pamiętał. 
Jeżeli chodzi o teatr, było kilka takich rzeczy. Chrono-
logicznie idąc, to najpierw debiut w Teatrze Polskim 
w Poznaniu. Bardzo nieudany. Miałem ogromną w nie-
go wiarę, a jednocześnie żadnych narzędzi, żeby umieć 
to dobrze zrobić. Taki młodzieńczy tupet, który skończył 
się porażką, totalną klęską. 

Ale ty tak uważasz, czy też inni tak uważali?
Myślę, że i subiektywnie, i obiektywnie można stwier-
dzić, że było to nieudane. Kiedy dostałem tę propozycję, 
wiedząc, że zrezygnował z tego doświadczony aktor, po-
wiedziałem do reżysera: „Panie Macieju, zrobimy z tego 
perłę”. Nic głupszego się nie da powiedzieć. Po czym, po 
tych trzech miesiącach po premierze reżyser zapytał mnie: 
„Panie Lechu, dlaczego żeś pan to tak spierdolił?”. I to 
mówi wszystko o tym doświadczeniu. 

Odchorowałeś to jakoś?
Taka porażka zawsze zostawia znamię w  psychice. 
Świadczy o tym chociażby to, że dokładnie to pamiętam 
i potrafię o tym opowiedzieć ze szczegółami. To też tro-

A KT OR S T WO 
T O  J E S T  Z AWÓD 

WOL N Y.  N I KT  D O 
N IC Z E G O  N I KO G O 

N I E  Z M U S Z A . 
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chę nauczyło mnie pokory. Dalej, jeśli chodzi 
o ważne dla mnie doświadczenia teatralne, 
to wymieniłbym dwa spektakle, które zro-
biłem u Tadeusza Słobodzianka w Teatrze 
Dramatycznym w Warszawie. Pierwsze to było 
„Przylgnięcie”. Na podstawie tej sztuki Marcin 
Wrona zrobił później film „Demon”. Dla tych, 
którzy nie widzieli spektaklu, powiem po krót-
ce, że jest to historia małomiasteczkowego 
gangstera, w którego wszedł dybuk żydow-
skiej dziewczynki, zabitej dawno temu. I kar-
kołomność tej sytuacji polegała na tym, że 
miałem grać i tego gangstera, i tę dziewczyn-
kę w nim. Myślałem, że załatwimy to jakimś 
formalnym zabiegiem, ale okazało się, że nie. 
Reżyserka postanowiła, że muszę to zrobić 
sam, znaleźć na to jakiś patent. Szukaliśmy 
i znaleźliśmy. Choć przez długi czas nie by-
liśmy zadowoleni, przekładaliśmy datę pre-

miery, bo nie byliśmy gotowi, ale w końcu się 
udało. I ten spektakl miał naprawdę dobry 
odbiór, zrobił dobre wrażenie na widzach. To 
doświadczenie utwierdziło mnie w przeko-
naniu, że mogę przekroczyć granice, które 
wydawały mi się nieprzekraczalne. Dodało 
mi to trochę skrzydeł. Później była następna 
produkcja, także u Tadka Słobodzianka. Był 
to jego tekst, absolutnie genialny moim zda-
niem. „Nasza klasa”, którą gramy do dziś. 

Premiera była w 2010 roku, czyli ponad 8 
lat temu. 
Tak, i  jest to obecnie najczęściej grany 
polski tekst na świecie. To historia, która 
opowiada o pogromie, na kanwie pogromu 
w Jedwabnem, chociaż ta nazwa nigdy tam 
nie pada. Przygotowania do spektaklu były 
dla mnie ciężkie psychicznie. Trzeba było 

T O D O ŚW I A D CZ E N I E U T W I ER DZ I Ł O 
M N I E W PR Z EKONA N I U, Ż E 

MO GĘ PR Z EK RO CZ YĆ GR A N IC E , 
KT ÓR E W Y DAWA ŁY M I 

SI Ę N I EPR Z EK R ACZ A L N E. 

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



się zmierzyć z tą historią i wszystkim, co się działo doko-
ła. Czyli właściwie z II wojną światową i Holokaustem. To 
zaczęło się mocno odkładać w mojej podświadomości. Do 
tego stopnia, że zaczęły mi się śnić okropne rzeczy. W tych 
snach zamiast więźniów czy ludzi, którzy zginęli w pogro-
mach, widziałem twarze mojej rodziny. To było koszmarne.

Byliście z zespołem w Jedwabnem? 
Tak, pojechaliśmy tam na całodniowy research, zobaczyć 
całe to miasteczko, poznać jego historię, zobaczyć, gdzie 
była ta stodoła, obejrzeć budynki, które po części nadal 
tam stoją. To było już po przeprosinach, po tym geście po-
jednania. Ale sprawa jak widać ciągle wraca. 

Dlatego ten spektakl jest wciąż aktualny. 
Niestety. Chciałbym, żeby już tak nie było.

Publiczność teraz inaczej reaguje?
Powiem ci, dziwna sprawa, bo graliśmy go w zeszłym mie-
siącu i są zupełnie inne, niespodziewane reakcje ludzi. My 
to czujemy, bo teatr to jest jakaś bezpośrednia forma ko-
munikacji z widzem. Wchodzisz i słuchasz tej widowni, ona 
oddycha w jakimś rytmie z tobą, idzie w historię albo nie. 
Daje ci jakieś znaki. I od paru miesięcy bardzo trudno na-
wiązać z tą widownią jakiś kontakt. Myślę, że publiczność 
nie ma już pewności co do tego, jak należy reagować na tę 
opowieść. Ludzie mają mętlik w głowie. Już nie wiedzą, co 
było, a co nie. Co jest prawdą, a co jest zakłamaniem histo-

rycznym. Przestaliśmy wierzyć autorytetom, a to znaczy, 
że nie mamy podstaw, nie ma punktu odniesienia, zacze-
pienia. I to czuć wyraźnie na widowni.

Gorzej się to teraz gra?
Rozmawiamy z aktorami, że po prostu jest coś niepokoją-
cego w powietrzu, cały czas czuje się takie lekkie zagroże-
nie na scenie. Jest obawa, że ktoś wstanie, krzyknie, czymś 
w nas rzuci.

Biorąc pod uwagę ostatnią nagonkę antysemicką, nie 
zdziwiłabym się. 
Mieliśmy w Teatrze Powszechnym takie wybryki, też nie-
bezpieczne sytuacje, gdzie ktoś rozlał jakąś substancję, 
rzucił racę. Rzeczy absolutnie niedopuszczalne. I to się 
gdzieś przenosi i to czuć. Więc niby ten sam tekst grany 
przez 8 lat, a coś się zdarzyło takiego, że zaczyna być ina-
czej zupełnie odbierany. Niestety jest ciągle aktualny, co 
podkreślam ze smutkiem.

Długo te trudne emocje przychodziły do ciebie 
w nieprzyjemnej formie, na przykład w tych snach? 
To było w trakcie paru miesięcy prób, kiedy trzeba było 
głębiej w to wejść, ucząc się tekstu. Pamiętam, że kiedy 
pierwszy raz czytaliśmy „Naszą klasę”, miałem dużą trud-
ność z przebrnięciem przez historię, którą opowiada mój 
bohater, bo ma tam dość drastyczny monolog. To było 
dla mnie trudne emocjonalnie. Podobnie kiedy czytasz 
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dobrą literaturę – twoje emocje się angażują 
i to jest silniejsze od ciebie. Możesz próbować 
być chłodnym, obojętnym, ale to przenika. 
Dobrze skonstruowane zdanie wryje się 
w twój mózg, w twoją pamięć. 

To też chyba jest wartość grać takie teksty?
Staram się podchodzić do tego dość chłod-
no. Przypuszczam, że więcej ludzi zobaczyło 
spektakle komediowe niż ten tekst i też byli 
zadowoleni, tylko z innych powodów, i może 
tamto było dla nich większą wartością. Dla 
mnie też jest cennym dobrze zagrać komedio-
wy tekst. Tak, żeby ludzie się na nim dobrze 
bawili. Zawodowo to jest ta sama satysfakcja. 

A czy po „Naszej klasie” był jeszcze dla 
ciebie jakiś kamień milowy? 
Miałem już trochę dość tematów okołowojen-
nych, zapragnąłem czegoś lekkiego. Zacząłem 
robić spektakle, które miały ludzi bawić, 
być nieskrępowaną formą rozrywki. I po raz 
pierwszy podjąłem się współprodukcji spek-
taklu objazdowego, który jeździ po Polsce. To 
był „Dobry wieczór kawalerski”. Zaprosiliśmy 
do tego przedsięwzięcia znajomych, z którymi 
się dobrze czujemy, z którymi wiedzieliśmy, 
że będzie się dobrze spędzać czas na wyjaz-
dach, ale też mamy wspólny kod na scenie 
i nie będzie trzeba się tłumaczyć i domyślać. 
Spektakl odniósł sukces, bo zagraliśmy go 
ponad sto razy w ciągu dwóch czy trzech lat. 
Teraz mamy też sztukę „Triathlon story”. 
Również komedia, z którą jeździmy od ponad 
roku po Polsce.

Czyli masz coś, co się równoważy 
artystycznie.
Uważam, że to jest bardzo ważne. Nie mógł-
bym wybrać sobie jednej ścieżki i robić tyl-
ko tzw. kina moralnego niepokoju, czy poważ-
nego. Po prostu dusiłbym się w tym. Myślę, że 
ten zawód jest dużo pojemniejszy i można ro-
bić rzeczy z różnych biegunów. I nawet trzeba 
– dla zdrowia psychicznego.

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

M Y Ś L A Ł E M ,  Ż E  J E S T E M  B A R D Z I E J  L E N I W Y

A kiedy zagrasz ze swoją partnerką życiową, 
która też jest aktorką?
Dobre pytanie, bo akurat mamy takie plany. 
Tekst jest w trakcie pisania. 

Kto pisze? Możesz powiedzieć?
Co ty, to jest top secret. (śmiech) Ale właści-
wie to chciałbym podzielić się tym, bo jeżeli 
powiesz, że coś się zrobi, to trzeba to zrobić. 

Właśnie. To będzie dyscyplinowało.
Więc mam nadzieję, że w tym roku się uda. 
Ilona uprawia ten zawód dokładnie tyle samo 
czasu co ja, a nigdy nie spotkaliśmy się razem 
na scenie. Pomyśleliśmy, że byłoby dobrze, 
żebyśmy mieli taki wspólny projekt. Będzie to 
na pewno coś lekkiego, przyjemnego dla ludzi. 

Nie będziecie się kłócić?
Nie wiem. Trochę się tego boję. (śmiech) Bo co 
innego współżycie domowe, a co innego zawo-
dowe. Więc bardzo jestem tego ciekawy. 

Skoro jesteśmy przy tzw. prywacie, to 
powiedz, czy często wracasz do Wałbrzycha, 
z którego pochodzisz?
Jakieś dwa razy w roku. Jak się uda, to częściej. 
Ostatnio akurat byłem w Zielonej Górze, to trzy 
godziny od Wałbrzycha, więc stwierdziłem, że 
podjadę odwiedzić mamę. Taka niespodzianka. 

A czy głową, wspomnieniami często tam 
wracasz? Jesteś cały czas stamtąd? Czy już 
stąd, z Warszawy?
Nie wiem. Nie rozpatruję tego w tych kate-
goriach. Ja zamykam etapy w życiu. Jeżeli 
coś się wydarzyło i skończyło, to nie roztrzą-
sam tego, nie wracam. Do negatywnych rze-
czy, związków, relacji partnerskich. Jeżeli coś 
zostało zamknięte, to ja to wypieram i idę da-
lej. Jestem typowym zadaniowcem. Muszę 
mieć cel przed sobą, do niego dążyć, a jak już 
go osiągnę, to go nie wartościuję. Jak się nie 
udało, to trudno, jak się udało, to w zasadzie 
tak samo już mnie to nie interesuje. Muszę 
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mieć następny cel, żeby mieć paliwo, napęd. 
To mnie trochę zaskoczyło, bo myślałem, 
że jestem bardziej leniwy. Ale okazuje się, 
że potrzebuję takich krótkodystansowych, 
powiedzmy w skali rocznej, bodźców. Teraz 
znowu wymyśliłem coś takiego, co mnie ca-
łego zajmuje. Wpadłem na pomysł gry tere-
nowej, wyprawy w Bieszczady, która nazywa 
się „Śladami Watahy z Leszkiem Lichotą”. 
Bardzo duży odzew miał nasz serial, więc po-
myślałem dlaczego by nie stworzyć dla ludzi, 
którzy są jego fanami, jakiejś fajnej wyprawy. 
To będzie weekend w Bieszczadach w czerw-
cu. Przygotowuję teraz wraz z przyjaciółmi 
z Bieszczad cały program gry terenowej, tro-
chę na kanwie tego, co można było zobaczyć 
w serialu. Trochę jak escape room, trochę jak 
gra przygodowa. To będzie trwało cztery dni. 
Ja tam oczywiście będę, jako główny element 
i pomysłodawca. Myślę, że to będzie bardzo 
fajna przygoda. 

I każdy może się zgłosić? 
Absolutnie tak. Wystarczy wejść na stronę wa-
tahabieszczady.pl. I tam jest dokładnie opisa-
ne, co trzeba zrobić, jak się zarejestrować, do 
kogo napisać.

„Wataha” była ogromnym sukcesem, a teraz 
jakiś nowy serial ci się szykuje? 
Serialowo na razie nie mam planów, natomiast 
skończyliśmy w tym roku film „Miłość jest 
wszystkim”, który robiliśmy z Akson Studio 
i TVN. To fajna świąteczna historia, wielowąt-
kowa, wieloobsadowa. Przede mną w czerw-
cu jeszcze jeden projekt, ale proszono mnie, 
żebym na razie nie zdradzał szczegółów. To 
będzie spotkanie z reżyserem, z którym do tej 
pory jeszcze nie pracowałem. I na to się cieszę. 
A poza tym jestem w jakichś rozmowach je-
siennych, ale od rozmów do pierwszego klapsa 
na planie jeszcze wiele może się wydarzyć. 

ENGLISH 

I THOUGHT I WAS MORE LAZY

“If something happened and the matter is closed, 
I don’t agonize over it, I don’t go back to it. To negative 
things, relationships, partnerships. If something is 
already closed, I force it out of my mind and push 

forward. I’m your typical task-oriented person. I need 
to have a goal ahead of me, I have to strive towards 
it, and when I achieve it, I don’t evaluate it.” Leszek 
Lichota is interviewed by Monika Sobień.

Are you more intuitive or rationalizing when 
you make a decision?
It’s a difficult question. In private life, I try to be 
rational and make decisions on safe, rational 
premises. When it comes to my profession… 
Yes, it’s intuition that often has the upper hand.

Looking at your professional choices and their 
effects, one might say that intuition doesn’t 
fail you. You decided to leave the TV series 
“Na Wspólnej,” although supposedly you 
didn’t have anything in view…
Quite the opposite! My girlfriend was pregnant 
and I was about to move to another city. (laughs)

Exactly. So it was even more difficult for you, 
but you did it anyway. How did you know it 
was the right moment?
The decisive factor was probably my youth-
ful arrogance. And some kind of ambition. 
After three years, I simply felt that it’s all too 
great, too easy. 

A cushy job, regular income.
Yes, very pleasant work, great atmosphere, 
but at the same time I had the sense that 
several things had slipped through my fin-
gers. I had to refuse offers, since I wasn’t 
able to engage in other projects because of 
the schedule of the TV series. And I thought 
that if I wanted to try my hand somewhere 
else, meet other people, give myself a chance 
to experience something new, I had to cut 
myself off. Because it’s not really possible 
to combine those two things. I think that 
now it’s easier. People don’t stigmatize ac-
tors so much anymore, and don’t associate 
them with one project only. It sometimes 
happens that someone plays in a very long 
TV series, and at the same time appears in 
a film, a high-budget, a low-budget or an in-
dependent one. It was slightly different in the 
past. It was the same with the drama school, 
we, students, were forbidden from playing in 
commercials. Now it has changed too.

Weren’t you afraid that the TV station would 
be offended with you?
You can’t be afraid of such things. Acting is 
a free profession. No one forces anybody to do 
anything. If you engage in a short-term project, 
you need to bring it to completion, but if it’s 
a project with no specified deadline, you can 
always say, “Dear friends, let extinguish it, be-
cause I want to go somewhere else.”

And it was from this very same TV station 
that several years later you got one of the 
leading roles in a TV series that was also 
very successful and much-loved. I’m talking 
about “Prawo Agaty.”
After leaving “Na Wspólnej,” there was 
a 5-year break in my relations with TVN. My 
comeback coincided with the film in which 
I debuted as a lead. It was “Lincz” by Krzyś 
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Łukasiewicz. And this project was successful in some 
way. It was all over the news and it was noticed by the 
environment. And if you do something that achieves 
success, TV stations often notice it.

You said once that if you don’t experience something 
individual with someone, if you don’t fall knee-high 
into a swamp with this person, you won’t remember 
them. You’re 40 years old, so you’ve already 
experienced this and that. Do you have something to 
store in your memory?
I said it in a slightly different context and as something that is 
not necessarily pleasant for me. Because, you see, I have an 
awful memory for people, for faces. And it’s a nuisance, be-
cause I often meet people I have met somewhere in the 
passing, for example at a photo shoot, an interview, an event, 
and unless I associate the image of their face, their voice with 
something strong, something that stays in me, it’s impossible 
for me to remember them. That’s why I said I had to experi-

ence something with people. It has to be something intense, 
so that I can tear this person out of this specific situation, so 
that they get etched in my memory.

So, in a way, your memory spares you.
It exposes me to awkward situations, more like it (laughs). 
That’s why, just in case, I try to greet everyone who recogniz-
es me as if they were good friends.

Quoting your own words, I’d like to ask you how you 
interpret “falling knee-high into a swamp”, when it 
comes to the theatre. Something very important for you, 
intimate. Something you will surely remember.
When it comes to the theatre, there were several such 
things. Chronologically, the first such situation was my 
debut at Teatr Polski in Poznań. Very unsuccessful. I had 
great faith in it, and at the same time no tools to do it prop-
erly. Some kind of youthful arrogance that ended up in 
a failure, a crushing defeat.
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But only you think so or others thought so too?
I think that you can subjectively and objectively conclude 
that it was a failure. When I received the offer, being well 
aware that an experienced actor had resigned from it, 
I said to the director, “Sir, we’ll make a pearl out of it.” You 
can’t possibly say something more idiotic. And then, three 
months after the premiere, the director asked me, “Sir, why 
did you screw it up so much?” And it summarises this par-
ticular experience perfectly.

Did you bounce back after it?
A failure like that always leaves a mark in your psyche. 
The biggest proof of it is that I remember it clearly and 
can describe it with great detail. It has taught me hu-
mility in some way. Another important theatre-related ex-
perience were two plays by Tadeusz Słobodzianek at Teatr 
Dramatyczny in Warsaw. The first one was “Przylgnięcie.” 
On the basis of this play, Marcin Wrona later made a film 
“Demon.” For those who haven’t seen this play, I’ll make 
a quick summary: it’s a story of a provincial gangster who 
was possessed by a dybbuk of a Jewish girl that had been 
killed long time before. And the difficulty of this role con-
sisted in my having to play both the gangster and the girl 
inside him. I thought we were going to settle it with some 
formal procedure, but it turned out that it wasn’t the case. 
The director decided that I had to do it on my own, find 
a solution myself. We searched and we found. But, admit-
tedly, for a long time we weren’t pleased with the results, 
we postponed the premiere, because we weren’t ready, 
but it worked out in the end. And this play was very well re-
ceived, it made a great impression on the spectators. This 
experience confirmed my belief that I am able to over-
come hurdles that I consider unsurmountable. To some 
extent, it lent me wings. Then there was another produc-
tion, also for Tadek Słobodzianek. It was his playscript, 
absolutely brilliant in my opinion. It was “Nasza klasa” 
which we have been playing till this day.

The premiere was in 2010, so over 8 years ago.
Yes, and now it’s the most frequently staged Polish play-
script in the world. It’s a story about pogrom, based on 
the pogrom in Jedwabne, although the name of the place 
is never mentioned. Preparations for the play were psy-
chically straining for me. You had to face this story and 
all the events around it. So, in fact, World War II and the 
Holocaust. It started to seep into my subconsciousness. 
To the extent that I started to dream awful things. In those 
dreams, amongst prisoners or people who died in pogroms 
I saw faces of my family. It was absolutely awful.

Did you go to Jedwabne with your team?
Yes, we went there for a day-long research, to visit this small 
town, learn about its history, see where that barn was, look 
at the buildings that still stand there, at least partially. It was 
already after the apology, after the conciliatory gesture. But, 
it seems, the matter still comes back.

That’s why this play is still up-to-date.
Unfortunately. I wish it was already outdated.

Does the audience react in a different way now?
Well, it’s the strangest thing. We staged it last month, and 

there were entirely different, unexpected reactions from 
the audience. We can feel it, because the theatre is a form of 
direct communication with the spectator. You go onto the 
stage and listen to the audience, they breathe in some kind 
of rhythm with you, plunge into the story or not. Give you 
signs. And for several months, it’s been really difficult to es-
tablish any contact with the audience. I think that they no 
longer know how they should react to this story. They feel 
confused. They no longer know what actually happened 
and what didn’t. What is true and what is a historical lie. We 
stopped believing authorities, and this means that we no 
longer have foundations or reference or anchor points. And 
it can be felt distinctly amongst the audience.

Is it harder to play like that?
We, actors, talk amongst ourselves that there’s simply some-
thing ominous in the air, we can constantly sense some kind 
of danger when we are on stage. There’s this fear that some-
one will stand up, shout something, throw things at us.

Taking the recent anti-Semitic moods into account, 
I wouldn’t be surprised.
We have experienced such excesses at Teatr Powszechny, 
equally dangerous situations when someone poured out 
some kind of substance, threw a flare. Things that are 
absolutely unacceptable. And it spreads somewhere, it 
can be felt. So the playscript may have been played for 8 
years, but due to some events it is now interpreted and felt 
in an entirely different way. Unfortunately, it’s still topical, 
which I underline with sadness.

Have those difficult emotions been coming to you in an 
unpleasant form for a long time, for example in dreams?
It was during the several months of rehearsals when I had 
to plunge into it, learn the script. I remember that when 
we read “Nasza klasa” for the first time, I had a great dif-
ficulty with wading through the story that my protagonist 
tells, because he has a pretty drastic soliloquy. It was 
very difficult for me emotionally. It’s similar when you 
read good literature – your emotions are involved and it’s 
stronger than you. You can try to be cool, indifferent, but 
it simply permeates you. A well-constructed sentence will 
imprint itself in your brain, in your memory.

I assume it’s a value, playing such playscripts? 
I try to approach the matter coolly. I think that more people 
went to see some comedy plays instead of this one and were 
pleased too, but for other reasons, and perhaps those plays 
presented a greater value for them. What I also consider 
valuable is playing a comedy script well. So that people can 
enjoy themselves during the play. Professionally speaking, 
it’s the same satisfaction.

And has there been another milestone after “Nasza 
klasa” for you?
I was a little bit fed up with war-related subjects, I started to 
yearn for something lighter. I began to take part in plays that 
were supposed to entertain people, that were an unfettered 
form of entertainment. And for the first time, I entered into 
a co-production of a travelling play that was staged in dif-
ferent places in Poland. It was “Dobry wieczór kawalerski” 
(Eng.: “Good Stag Party”). We invited our friends with who 
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we feel good and with who we knew we would 
spend great time during trips, but with who we 
have a common code on stage and we wouldn’t 
have to explain or guess everything. The play 
was a success, because we staged it over one 
hundred times in the period of two or three 
years. Now we also have a play, “Triathlon sto-
ry.” Also a comedy, with which we’ve been trav-
eling around Poland for over a year now.

So you have something that provides an 
artistic balance.
I think it’s very important. I couldn’t choose 
one path and focus solely on the cinema of 
moral anxiety or serious productions. It would 
be suffocating for me. I think that this profes-
sion is much more capacious and you can do 
things from the opposite poles. And even have 
to – for psychical health.

And when will you perform with your life 
partner who is an actress too?
It’s a very good question, because we do have 
such plans. The script is currently being written.

Who is writing it? Can you disclose this 
information?
Of course not, it’s top secret. (laughs) But hon-
estly speaking, I would prefer to share it with 
people, because once you say that you’ll do 
something, you have to do it.

Exactly. It would be motivating.
That’s why I hope it will work out this year. 
Ilona has been in this profession exactly for as 
many years as I, and we’ve never met on stage. 
We thought that it would be nice to have a com-

mon project. It will certainly be something 
light, pleasant for people.

Won’t you fight with each other?
I don’t know. I’m a  little bit afraid of that 
(laughs). Because living together is one thing, 
but professional relations are something else. 
So I’m very curious how it will work.

Since we’ve already touched upon private 
matters, can you tell me whether you 
come back to your hometown, Wałbrzych, 
very often?
About two times a year. More often, if it’s pos-
sible. Recently, I was in Zielona Góra, three 
hours away from Wałbrzych, so I thought that 
I would go visit my mom. A surprise of sorts.

And do you come back there often in your 
memories? Are you still from there? Or 
already from here, Warsaw?
I don’t know. I don’t think about it in those cat-
egories. I close phases in my life. If something 
happened and the matter is closed, I don’t ag-
onize over it, I don’t go back to it. To negative 
things, relationships, partnerships. If some-
thing is already closed, I force it out of my mind 
and push forward. I’m your typical task-orient-
ed person. I need to have a goal ahead of me, 
I have to strive towards it, and when I achieve it, 
I don’t evaluate it. If I fail, then so be it, if I suc-
ceed, it doesn’t interest me much either. I sim-
ply have to find another goal to have fuel, drive. 
It surprised me a bit, because I thought I was 
more lazy. But it turns out that I need such short-
term – let’s say from the perspective of one 
year – stimuli. Now I’ve thought of something 

that fully absorbs me again. I’ve come up with 
an idea for a field game, a trip to Bieszczady 
Mountains that is called “Following Wataha’s 
tracks with Leszek Lichota.” Our TV series 
was very well received, so I thought that orga-
nizing a trip for its fans wouldn’t be a bad idea. 
It will be a weekend in Bieszczady Mountains 
in June. Together with my friends from 
Bieszczady Mountains, I’m preparing the en-
tire plan of the field game, somewhat based 
on what could be seen in the series. A little bit 
like an escape room, a little bit like an adven-
ture game. It will last four days. I’ll be there, of 
course, as the main element and the master-
mind. I think it will be a great adventure.

And everyone can sign up?
Of course. It’s enough to visit our website at 
watahabieszczady.pl. There you can find a de-
tailed description of what is necessary to sign 
up, who to contact.

“Wataha” was a huge success. Do you have 
a new TV series ahead of you?
When it comes to TV series, I don’t have any 
plans, but this year, we finished the film en-
titled “Miłość jest wszystkim” (Eng.: “Love is 
everything”) that we made with Akson Studio 
and TVN. It’s a cool Christmas story, multi-lay-
ered, with many actors. In June, I have yet an-
other project, but I was asked not to reveal any 
details yet. It will be a meeting with a director 
I have never worked with before. And I look 
forward to it. Apart from that, I’m in the mid-
dle of talks about an autumn project, but many 
things can happen between talks and the first 
sound of the clapperboard. 
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W SERCU 
STAROŻYTNEGO 
        ŚWIATA 

TEKST I ZDJĘCIA Agnieszka Zawistowska

IMPONUJĄCE ŚWIĄTYNIE I WSPANIAŁE BUDOWLE OWIANE LEGENDAMI STANOWIĄ 
WIZYTÓWKĘ GRECKIEJ STOLICY. ZŁOTY WIEK DLA PAŃSTWA ATEŃSKIEGO 
ROZPOCZĄŁ SIĘ PO WYGRANEJ BITWIE POD SALAMINĄ. POD RZĄDAMI PERYKLESA 
ATENY OSIĄGNĘŁY SZCZYT ROZWOJU DEMOKRACJI, FILOZOFII ORAZ SZTUKI. 
STAŁY SIĘ NAJBARDZIEJ WPŁYWOWYM POLIS CAŁEJ GRECJI. W TYM OKRESIE 
ODBUDOWANO AKROPOL I WZNIESIONO WSPANIAŁE BUDOWLE, W TYM SŁYNNY 
NA CAŁYM ŚWIECIE PARTENON. WARTO WYBRAĆ SIĘ W TĘ NIEZWYKŁĄ PODRÓŻ 
W PRZESZŁOŚĆ, ŻEBY PRZEKONAĆ SIĘ, ŻE ZABYTKI ATEN ORAZ MITY Z NIMI 
ZWIĄZANE SĄ DLA GREKÓW NIEŚMIERTELNE. PODOBNIE JAK ICH BOGOWIE.
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NAJPIĘKNIEJSZE ZABYTKI ATEN
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ycieczkę śladami starożytnych 
Ateńczyków warto rozpocząć od 
świątyni Zeusa Olimpijskiego, 

która wedle mitologii została wzniesiona 
ku czci najważniejszego z  bogów w  po-
dzięce za uratowanie rodzaju ludzkiego. 
Ponoć jej budowę, która trwała 700 lat, 
zainicjował Deukalion – mityczny przo-
dek Greków, odpowiednik biblijnego No-
ego. Obecnie na rozległym placu można 
podziwiać 16 ze 104 stojących tu niegdyś 
kolumn. Tuż obok znajduje się Łuk Had-
riana, który prawdopodobnie był niegdyś 
bramą wjazdową do zbudowanej przez fil-
helleńskiego cesarza nowej dzielnicy Aten 
– Hadrianoupolis. Naprzeciwko łuku leży 
słynny deptak Dionisiou Aeropagitou, 
którym dotrzecie do Muzeum Akropolu 
i  południowego stoku wzgórza. Pierw-

szymi zabytkami, które zobaczycie, jest 
teatr Dionizosa – najstarszy na świecie 
(VI w p.n.e.), który mógł pomieścić 17 tys. 
widzów, oraz odeon Heroda Attyka. Ode-
on został wzniesiony w 161 r. n.e. przez 
nauczyciela cesarza Marka Aureliusza 
i sławnego w tamtej epoce bogacza, He-
roda Attyka, który w  ten sposób uczcił 
pamięć ukochanej żony. Na jednej z naj-
ciekawszych ateńskich scen do tej pory 
odbywają się spektakle i koncerty. Wystę-
powali tu m.in. Luciano Pavarotti, Frank 
Sinatra czy zespół Foo Fighters.

Akropol to zdecydowanie najsławniej-
szy kompleks zabytkowy w  całej Grecji. 
Droga na wzgórze wiedzie przez monu-
mentalną bramę – Propyleje, po przekro-
czeniu której rozpoczyna się dawna Iera 
Odos („Święta Droga”), prowadząca do 

W

A K ROPOL TO ZDEC Y DOWA N I E 
NA JSŁ AW N I EJSZ Y KOM PLEK S 

ZA BY TKOW Y W C A ŁEJ GR ECJ I. 

Partenonu. Świątynia Ateny Dziewicy 
uważana jest za szczytowe osiągnięcie 
greckiej architektury. Kolumny zostały 
ukształtowane w taki sposób, żeby wywo-
łać wrażenie idealnego poziomu i pionu: 
dystans między tymi stojącymi najbar-
dziej na zewnątrz jest mniejszy niż mię-
dzy tymi stojącymi w  środku, a  każda 
z kolumn nieznacznie pochyla się w stro-
nę środka świątyni. Niegdyś w jej wnętrzu 
stał stworzony przez Fidiasza posąg Ate-
ny, wykonany ze złota i kości słoniowej. 
Niestety, w czasach bizantyjskich rzeźba 
została wywieziona do Konstantynopola 
i słuch po niej zaginął. Przez wieki Parte-



 JUŻ OD MAJA DO ATEN DOLECIMY Z PORTU LOTNICZEGO GDAŃSK. 
Loty do stolicy Grecji będą odbywały się 2 razy w tygodniu, a realizować je 
będzie linia Ryanair.

W  S E R C U  S T A R O Ż Y T N E G O  Ś W I A T A . . .

non pełnił różne role – kościoła, meczetu, a nawet 
magazynu broni. Inną bardzo ciekawą budowlą jest 
Erechtejon, gdzie zgodnie z mitem toczył się spór 
między Ateną a Posejdonem o panowanie nad Atty-
ką. Zwyciężyła Atena, która ofiarowała mieszkańcom 
miasta drzewko oliwne. Najbardziej rozpoznawalnym 
elementem świątyni jest ganek, na którym ustawione 
są figury sześciu kariatyd, które najpewniej wyobra-
żają młode arystokratki, oddane na służbę bogini. 
Ciekawostką jest, że w czasach okupacji tureckiej 
mieścił się tutaj harem.

Wędrując śladami dawnych Ateńczyków, dotrze-
cie do starożytnej agory, gdzie narodziła się demo-
kracja. Agora stanowiła centrum handlowe, admini-
stracyjne, kulturalne i religijne. Służyła spotkaniom 

towarzyskim, wymianie myśli, idei i poglądów. Han-
dlowano tu wszystkim – od jedzenia po zeznania 
świadków sądowych. Na jej terenie mieści się najlepiej 
zachowana świątynia Grecji – Tezejon. Nazwa świą-
tyni jest myląca, bo wcale nie zbudowano jej ku czci 
Tezeusza, tylko Ateny i Hefajstosa. Uzupełnieniem 

W ĘDRUJĄC ŚL A DA M I DAW N YCH 
ATEŃCZ Y KÓW, DOTR ZECI E DO 
STA ROŻ Y T N EJ AG ORY, GDZI E 
NA RODZI Ł A SI Ę DEMOK R ACJA.
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(które z czasem zyskało na znaczeniu) starożytnej 
agory miało być leżące nieopodal rzymskie forum 
zbudowane za czasów Oktawiana Augusta jako ze-
spół handlowy. Do najważniejszych zabytków nale-
ży Wieża Wiatrów – ośmiokątna konstrukcja zapro-
jektowana w I w. p.n.e. przez syryjskiego astronoma 
Andronika z Kyrros. Wieża pełniła wiele funkcji: była 
wiatrowskazem, zegarem wodnym oraz zegarem sło-
necznym. W czasach bizantyjskich zbudowano tutaj 
kilka kościołów. Za panowania tureckiego znajdował 
się tu bazar, a Wieża Wiatrów służyła derwiszom jako 
miejsce tańców i medytacji. 

Ostatnim przystankiem na mitologicznej trasie 
jest starożytny cmentarz Keramejkos, niegdyś zwa-
ny przez mieszkańców królestwem Hadesa. Obszar 
dzielił się na dwie części: wewnętrzną i zewnętrzną. 
Pierwsza była dzielnicą Aten, w której osiedli garn-
carze, stąd najpewniej nazwa miejsca (od greckiego 
słowa keramikós, oznaczającego „gliniany”). W dru-
giej części znajdował się miejski cmentarz, gdzie zna-
leziono liczne przykłady stel nagrobnych i naczyń. 
Centralną częścią cmentarza jest aleja grobów, przy 
której zachowały się najbardziej reprezentacyjne za-
bytki starożytnej nekropolii, m.in. groby ważnych 
ateńskich rodzin. W  samym centrum Keramejkos 
znajdują się dwie sławne ateńskie bramy: Dipylon 
(„Brama Podwójna”), będąca niegdyś główną bramą 
wjazdową do Aten, i Iera Pili („Święta Brama”), gdzie 
zaczynała się droga w stronę Eleusis – miasta znane-
go z urządzanych tam misteriów.  

ENGLISH

IN THE HEART OF THE ANCIENT WORLD 
TOP MOST BEAUTIFUL PLACES IN ATHENS

The capital of Greece boasts impressive temples and grand 
edifices shrouded in legends. The Golden Age of Athens began 
after its victory in the Battle of Salamis. In the Age of Pericles, 
Athens achieved the development of democracy, philosophy 
and art never previously experienced. It became the most 
influential polis in entire Greece. In this period, the Acropolis 
was restored, and new magnificent buildings were erected, 
including the world-famous Parthenon. Set out on a journey in 
time to see that the sights of Athens and myths about them 
are immortal for Greeks. Just like their gods.

OSTAT N I M PR Z YSTA N K I EM NA 
M ITOL OGICZ N EJ TR A SI E J E ST 
STA ROŻ Y T N Y C M EN TA R Z K ER A M EJ KOS, 
N I EGDYŚ Z WA N Y PR ZEZ M I E SZK A ŃCÓW 
K RÓLE ST W EM H A DE SA.

The best spot to begin your tour following the steps 
of ancient Athenians is the Temple of Olympian Zeus. 
According to myths, it was dedicated to the most im-
portant god to show gratitude for saving humankind. 
Its construction, which lasted 700 years, is said to 
have been initiated by Deucalion – a mythical an-
cestor of Greeks, a counterpart of Biblical Noah. At 
present, on the large square, you’ll find 16 out of 104 
columns that used to be there. Next to the square, 
there is the Arch of Hadrian, which probably used to 
be an entry gate to a new district of Athens built by 
the philhellene emperor – Hadrianopolis. Opposite 
the arch, you’ll find a well-known promenade, Diony-
siou Areopagitou, which leads to the Acropolis Mu-
seum and the south slope of the hill. The first mon-
uments you’ll see is the Theatre of Dionysus – the 
world oldest theatre (put up in the 6th century AD), 
which can house up to 17 thousand spectators, and 
the Odeon of Herodes Atticus. The Odeon was built 
in 161 AD by a famous rich man and teacher of em-
peror Marcus Aurelius, Herodes Atticus, in memory 
of his wife. It still houses performances and concerts 
of artists such as, for example, Luciano Pavarotti, 
Frank Sinatra or Foo Fighters.

The Acropolis is by far and away the most famous 
complex of ancient buildings in Greece. The road up-
hill leads through a monumental gate, the Propylaia, 
behind which begins former Iera Odos (Sacral Road) 
leading to the Parthenon. The temple dedicated to 
the goddess Athena is considered to be the greatest 
achievement of Greek architecture. The design of 
columns gives an impression of a perfect vertical and 
horizontal lines: the distance between the most ex-
ternal columns is smaller than between those in the 
middle, and each of the columns is slightly inclined to-
wards the middle of the temple. In the past, the temple 
housed a gold and ivory sculpture of Athena made by 
Phidias. Unfortunately, in the era of the Byzantine Em-
pire, the sculpture was moved to Constantinople and 
disappeared without a trace. For centuries, the Parthe-
non had various functions – it was a church, a mosque, 
and even an armoury. Another must-see edifice is the 
Erechtheion – according to myths, the place of the ri-
valry between Athena and Poseidon for Attica. Athena 
gave the inhabitants of the city an olive tree and won. 
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The most recognisable element of the temple is the 
porch with six figures, caryatids, probably represent-
ing young aristocratic girls selected for special service 
to the goddess. An interesting fact is that under the 
Turkish occupation, the temple housed a harem.

Following the steps of ancient Athenians, you’ll 
reach an ancient agora, the birthplace of democracy. 
The agora was a commercial, administrative, cultural 
and religious centre. People met there to exchange 
ideas, opinions and views. It was also a trading post 
– with goods ranging from food to witnesses’ testimo-
nies. You’ll also find the best-preserved Greek temple, 
the Theseion, there. The name of the temple may be 
misleading as it isn’t dedicated to Theseus but Athena 
and Hephaestus. A complement to the agora, which 
gained significance over time, was the Roman Agora 
located nearby, built during the reign of Augustus as 
a commercial complex. The most important monu-
ments here include the Tower of the Winds – an oc-
tagonal structure designed in the 1st century BC by 
a Macedonian astronomer, Andronicus of Cyrrhus. 
The tower had a lot of functions: it was a wind vane, 

a water clock and a sundial. What’s more, several 
churches were built there in the era of the Byzan-
tine Empire. During the Turkish reign, the place was 
a market, and Turkish dervishes used the Tower of 
Winds as a dancing and meditation venue. 

The last stop on your mythical tour is an ancient 
cemetery, Kerameikos, which locals used to call the 
kingdom of Hades. The area is divided into two parts: 
an internal and an external one. The first one was 
a potters’ quarter of Athens, from which the name of 
the place is derived (keramikós in Greek means ‘ce-
ramic’). The latter part was a cemetery; numerous 
examples of funerary stelae and dishes were found 
there. In the central part of the cemetery, there is 
a road of graves, where you may find the most repre-
sentative monuments of the ancient necropolis, in-
cluding graves of important Athenian families. In the 
heart of Kerameikos, there are two famous Athenian 
gates: the double-arched Dipylon Gate, which used to 
be an entry gate to Athens, and Iera Pili (the Sacred 
Gate), which marked the beginning of the road to Ele-
usis – a town known for its Mysteries.  
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„Młynarski. Rozmowy”, która składa się 
z wywiadów, jakie przeprowadziła z ojcem 
Agata Młynarska (oraz wywiadów innych 
dziennikarzy), wspaniałej dokumentacji 
zdjęciowo-ilustracyjnej i – a może przede 
wszystkim! – ze wstępów napisanych 
przez każde z dzieci, będących tekstami 
tyleż skromnymi, co pełnymi dygoczącej 
wprost emocji. Wspaniała książka. 

A kolejna, „Młynarski. W Polskę idzie-
my” to po prostu pozycja obowiązkowa 
na półce każdego polskiego inteligenta: 
zawiera 175 tekstów Autora, z  których 
92 ukazują się w druku po raz pierwszy. 
Mamy tu arcyznane utwory jak „Niedziela 
na Głównym”, „Przyjdzie walec i wyrów-
na” czy tytułowe „W Polskę idziemy”, a tak-
że takie perełki jak „Wiersz na 50-lecie 
Gustawa Holoubka” czy słynną z Internetu 
„Winę Tuska”.. 

ENGLISH

MŁYNARSKI – WELL‑KNOWN, 
UNKNOWN

Wojciech Młynarski was a genius of Polish 
language – that’s for sure. But at the same 
time, he was also a lost cause, for exam-
ple, as a father. I’m deeply moved by the 
great amount of work carried out by his 
children: Agata, Paulina and Jan Emil 
to tell a story of an eminent artist, with-
out mentioning how much he hurt them 
and instead concentrating on the good 
he – more or less intentionally – brought 
them. That’s what you’ll find in the book 
entitled ‘Młynarski. Rozmowy’, which 
comprises interviews made by Agata 
Młynarska (and other journalists) with 
her father, excellent documentation, 
including photos and illustrations, and 
– or perhaps primarily – introductions 
written by each of his children, which 
are both modest and highly emotional. 
A brilliant book. 

Another one, ‘Młynarski. W Polskę id-
ziemy’ is a must for every Polish intellec-
tual: it contains 175 lyrics of the Author, 92 
of which are published in print for the first 
time. It includes extremely popular lyrics, 
such as ‘Niedziela na Głównym’, ‘Przyjdzie 
walec i wyrówna’ or eponymous ‘W Polskę 
idziemy’, as well as gems like ‘Wiersz na 
50-lecie Gustawa Holoubka’ and ‘Wina 
Tuska’ that went viral. 

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".  Z
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CZYTANIE WEDŁUG 
SARAMONOWICZA

MŁYNARSKI 
– ZNANY, 
NIEZNANY

WOJCIECH MŁYNARSKI, 
„MŁYNARSKI. ROZMOWY”, 
„MŁYNARSKI. W POLSKĘ IDZIEMY”, 
WYD. PRÓSZYŃSKI I S‑KA, 
WARSZAWA 2018.

Wojciech Młynarski to geniusz polskie-
go słowa – co do tego nie ma sporu. Ale 
to także zupełnie niegenialny człowiek, 
na przykład jako ojciec. Potężnie mnie 
wzrusza wspaniała praca, którą wykona-
ła jego trójka dzieci: Agata, Paulina i Jan 
Emil, by opowiedzieć o genialnym twór-
cy, pomijając wszystkie bóle, jakie im za-
dał, a skupiając się na dobru, które im – 
mniej lub bardziej świadomie – ofiarował. 
To wszystko wyczytać można z  książki 
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WIĘCEJ FELIETONÓW 
znajdziesz na www.anywhere.pl
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odzina dziewiąta rano. Dzwoni tele-
fon. Telewizja śniadaniowa.
- Dzień dobry, panie Rafale. Krótkie 

pytanie. Ma pan kota?
- Dzień dobry. Nie mam.
- Bo mamy w sobotę świetny temat o znanych 
ludziach i ich kotach. Pan byłby idealny.
- Ale ja nie mam kota.
- A może kiedyś pan miał, albo ktoś 
z rodziny?
- Niestety. Przykro mi.
- Czyli nie zechce pan wpaść do studia?
- Ale ja nie mam kota!
- Oj tam, pan potrafi rozmawiać o wszystkim!
Zrozumiałem, że jestem w potrzasku, a moja 
poranna asertywność była znikoma. Użyłem 
więc taniego fortelu.
- Halo, coś przerywa… chyba telefon mi się 
rozładowuje!
I przełączyłem na tryb samolotowy. 
Bezpowrotnie straciłem szansę na czte-
rominutowy występ dla kilku milionów 
telewidzów.
A mogłem wykazać się większym refleksem.
- Dzień dobry, panie Rafale. Krótkie pytanie. 
Ma pan kota?
- Dzień dobry. A o co chodzi…
- Bo mamy w sobotę świetny temat o znanych 
ludziach i ich kotach. Pan byłby idealny.
- W tę sobotę mówi pani… To chyba spora 
oglądalność jest?
- Tak. To nasz prime time. Milionowa widow-
nia. I wszyscy lubią koty!
- Oczywiście, że mam! Chętnie wpadnę.
- To cudownie. Kota koniecznie proszę wziąć 
ze sobą.
W tym momencie zdałem sobie sprawę, że 
tego nie przeskoczę.
- Chwileczkę… Powiedziała pani: „kota”?

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. 

G
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- No tak.
- Oj, a ja usłyszałem: „jenota”!
- Pan ma jenota? To fantastycznie. 
Widzowie oszaleją!
-Tak… to znaczy córka ma. Ale nie w domu, 
tylko u rodziny… w Niemczech… rzadko go 
widujemy… i w zasadzie to ten jenot jest tej 
rodziny, a my nie przepadamy za nimi… wie 
pani, jak to jest z Niemcami… także… prze-
praszam, ale mam na drugiej linii minister-
stwo… Do widzenia.
W ten sposób straciłem szansę na występ 
w prime time. Ale przynajmniej nie musia-
łem tracić czasu na wypożyczenie kota.
Oczywiście na upartego mógłbym występ 
w „śniadaniówce” uratować.
- Oczywiście, że mam kota! Chętnie wpadnę.
- To cudownie. Kota koniecznie proszę wziąć 
ze sobą.
- Niestety, kot jest chory. Nie można go teraz 
przewozić!
- Chory? To wspaniale. Wpadniemy do pana 
z kamerą i zrobimy „setkę” o tym, jak pan 
się opiekuje zwierzątkiem. To będzie jeszcze 
ciekawsze!
- Ale to jakiś zaraźliwy wirus. Podobno 
groźny dla ludzi. Musimy chodzić po domu 
w gumiakach.
- Spokojnie, mamy doświadczenie. Robiliśmy 
tydzień temu reportaż o chorobach tropikal-
nych. Mieliśmy gościa z amebą! Wyszło bosko!
Teraz musiałbym nie tylko wypożyczać kota, 
ale jeszcze ten kot musiałby być chory. To już 
jest ponad moje zdolności organizacyjne.
- Właśnie dostałem sms-a od córki, że kot 
zdechł. Do widzenia.
A teraz, drogi czytelniku, czas na morał. 
Jeżeli masz kota, jenota lub amebę, 
istnieje duże prawdopodobieństwo, że 
wystąpisz dla milionowej widowni w tele-
wizji śniadaniowej. Miej tylko naładowa-
ny telefon i cierpliwie czekaj!  

ENGLISH

HOW TO APPEAR ON BREAKFAST 
TELEVISION

Nine a.m. The phone rings. It’s breakfast 
television.
‘Hello, Rafał. I have a short question. Do you 
have a cat?’
‘Hello. No, I don’t.’
‘We’re having a great show on Saturday 
about famous people and their cats. You’d 
be perfect.’
‘But I don’t have a cat.’
‘Perhaps you had a cat in the past or someone 
from your family has one?’
‘Not really. I’m sorry.’
‘So you wouldn’t like to come to the studio?’
‘But I don’t have a cat!’
‘Never mind, you can talk about everything!’

I realised I was trapped and my assertiveness 
in the morning was very poor. So, I tried 
a cheap trick.
‘Hello, it’s breaking up… My phone is running 
out of power!’
And I turned on the airplane mode. I lost 
a chance for a four-minute performance 
before a few million viewers.
I could have had better reflexes.
‘Hello, Rafał. I have a short question. Do you 
have a cat?’
‘Hello. Why do you ask?
‘We’re having a great show on Saturday about 
famous people and their cats. You’d be perfect.’
‘This Saturday… I guess the viewing figures 
are quite high?’
‘Yes. It’s our prime time. Millions of viewers. 
And all of them like cats!’
‘Of course I do! I’ll be glad to come.’
‘That’s great. Please take your cat with you.’
Then I realised that’s too much.
‘Wait a sec… Did you say “A cat”?’
‘Yes.’
‘Oh, and I understood “mangut”!’
‘Do you have a mangut? That’s fantastic. The 
audience will go crazy!’
‘Yes... I mean, my daughter has. But not at 
home; our family living in Germany have 
it… We don’t see it very often… And, you 
know, to be honest, the mangut is theirs, 
and we don’t like them very much… You 
know what Germans are like… Well… I’m 
sorry, but I have another call, from the 
ministry… Goodbye.’
That’s how I lost my chance to appear in the 
prime time. But at least I didn’t have to lose 
time on borrowing a cat.
If I’d wanted to, I could have saved the perfor-
mance on breakfast television.
‘Of course I have a cat! I’ll be glad to come.’
‘That’s great. Please take your cat with you.’
‘Unfortunately, my cat is ill. I can’t transport 
it right now!’
‘Ill? That’s great. We’ll visit you at home and 
make short footage about how you take care 
of your pet. It’ll be even more interesting!’
‘But it’s a kind of contagious virus. 
Supposedly dangerous to people. We need to 
wear galoshes at home.’
‘Don’t worry, we’re experienced. Last week, 
we did a story about tropical diseases. We 
had a guy with ameba! It was awesome!’
Now, I’d not only have to borrow a cat, but 
also the cat would have to be ill. That was 
beyond my organisational skills.
‘I’ve just got a text from my daughter that our 
cat died. Goodbye.’
And now, Dear Readers, it’s time for a moral: 
If you have a cat, a mangut or an ameba, it’s 
very likely that you’ll appear on breakfast 
television before millions of viewers. Keep 
your phone charged and be patient!  
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uż od 1999 roku statuetki Gryfa trafiają do najwy-
bitniejszych artystów Pomorza. Na to wydarzenie 
czeka cały artystyczny świat regionu, a z pewnością 

przygląda się mu cała Polska. Koniec końców przez te 
wszystkie lata Pomorska Nagroda Artystyczna „zapraco-
wała sobie” na solidną renomę. 

TROCHĘ HISTORII 
Oprócz dziewięciu podstawowych kategorii, w jakich 
przyznawano nagrody – Debiut roku, Literatura, Plasty-
ka, Muzyka, Teatr, Kultura regionalna, Mecenat kultury, 
Całokształt twórczości i Wydarzenie kulturalne roku – 
wyłaniano laureata Plebiscytu Publiczności. Zwycięzca 
tej ostatniej był rzecz jasna wybierany przez mieszkańców 

27 KWIETNIA W POLSKIEJ FILHARMONII BAŁTYCKIEJ 
MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO WRĘCZY 
NAJWAŻNIEJSZE NAGRODY ARTYSTYCZNE W REGIONIE 
– POMORSKIE NAGRODY ARTYSTYCZNE. WYDARZENIU 
TOWARZYSZYĆ BĘDZIE SPECJALNY KONCERT SYMFONICZNY.

ZDJĘCIA źródło: PFB

J
TEKST Sylwia Gutowska

K U L T U R A  /  C U L T U R E4 0 – 4 1

regionu, zazwyczaj przy współpracy z lokalnymi mediami. 
Od 1999 roku gala była transmitowana na żywo prosto ze 
studia Telewizji Gdańsk. 

Wyłanianie laureatów od początku trwania Nagrody 
przebiegało dwuetapowo. Nominowanych w każdej z ka-
tegorii wyłaniała tak zwana Mała Kapituła. W jej skład 
wchodzili przedstawiciele twórczego świata Pomorza – tu-
tejszych instytucji, stowarzyszeń i fundacji kulturalnych. 
Do Dużej Kapituły, wyłaniającej ostatecznych zwycięzców, 
rokrocznie dołączają laureaci poprzednich edycji Pomor-
skiej Nagrody Artystycznej. 

Od 2005 Nagroda przyznawana jest w innej formu-
le – zlikwidowano dziesięć kategorii i stworzono dwie: 
Kreacja Artystyczna (gdzie liczbę laureatów zawężono do 
trzech wybitnych twórców z wszystkich dziedzin kultury 
i sztuki) oraz Nagroda specjalna (jeden laureat). Pozosta-
wiono jednak honorową nagrodę dla Mecenasa Kultury. 
Od tego też roku gala Pomorskiej Nagrody Artystycznej 
odbywa się w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku. 
W roku 2009 nastąpiła ostatnia, jak dotąd, zmiana – 
wprowadzono dwa dodatkowe wyróżnienia, dla młodego, 
niekoniecznie debiutującego, twórcy (Pomorska Nadzieja 
Artystyczna) i za całokształt (Wielka Pomorska Nagroda 

GRYFY POMORSKIE DLA 
NAJLEPSZYCH ARTYSTÓW 
JUŻ W KWIETNIU



Artystyczna, którą przyznaje osobiście Mar-
szałek Województwa Pomorskiego). 

Obecnie Mała Kapituła spośród zgłoszo-
nych kandydatów wybiera dziesięciu nomi-
nowanych w kategorii Kreacje Artystyczne, 
trzech nominowanych w kategorii Pomorska 
Nadzieja Artystyczna oraz trzech nominowa-
nych w kategorii Mecenat Kultury. Nastęnie 
Duża Kapituła w tajnym głosowaniu przesyła 
swoje głosy do notariusza i w ten sposób wyła-
niani są laureaci.

Zeszłorocznymi laureatami w dziedzinie 
Kreacji Artystycznej byli Jacek Kornacki – 
malarz i wykładowca akademicki gdańskiej 
Akademii Sztuk Pięknych, Antoni Pawlak – 
poeta i Mikołaj Trzaska – znany muzyk i kom-
pozytor jazzowy. 

POMORSKA NAGRODA 
ARTYSTYCZNA A.D. 2018 
Autorką statuetek Gryfa Pomorskiego zna-
nych w dzisiejszej formie jest sopocka rzeź-
biarka Maria Teresa Kuczyńska. 

A co będzie się działo 27 kwietnia 2018 
w PFB? Tego wieczoru dyrygentem koncertu 
symfonicznego będzie George Tchitchinadze, 
Dyrektor Artystyczny Orkiestry Polskiej 
Filharmonii Bałtyckiej. Obok Orkiestry PFB 
zagra Nino Gvetadze, gruzińska pianistka, 
wielokrotnie nagradzana i mająca na swoim 
koncie występy w jednych z najważniejszych 
sal koncertowych świata. Utwory, które usły-
szymy, to Symfonia G-dur nr 88 Josepha 
Haydna oraz II koncert fortepianowy g-moll 
op. 22 Camille'a Saint-Saënsa. Część oficjalną 
gali poprowadzi Konrad Mielnik. 

Uroczystość rozdania Pomorskiej Nagro-
dy Artystycznej będzie z pewnością jednym 
z najgorętszych i najbardziej prestiżowych ar-
tystycznych wydarzeń roku na Pomorzu. Jeśli 
chcą Państwo być jego częścią, wystarczy za-
mówić bilety. Dostępne są one w kasie oraz na 
stronie Polskiej Filharmonii Bałtyckiej. 

ENGLISH 

POMERANIAN GRIFFIN AWARDS 
FOR THE BEST ARTISTS TO BE 
GIVEN THIS APRIL

On 27 April, the Marshall of the Pomeranian 
Province will hand in the most prestigious award in 
the region's world of art – the Pomeranian Artistic 
Award. The event will be accompanied by a special 
symphonic concert.

Since 1998, the Marshal of the Pomeranian 
Province has granted Griffin Awards to the 
most prominent artists of the region. It’s 
a long-awaited event in the artistic world of the 
region, renowned nationwide. After all, the Po-
meranian Artistic Award deserves the reputa-
tion it has built over the years. 

A FLASH FROM THE PAST 
For the first time, the awards were given in nine 
categories: Best Debut, Literature, Fine Arts, 
Music, Theatre, Regional Culture, Cultural Pa-
tronage, Artistic Activity, and Cultural Event 
of the Year and Plebiscite of the Audience. The 
winner of the latter was chosen by inhabitants of 
the region, usually in collaboration with the lo-
cal media. Since 1999, the gala has been broad-
cast live from the Gdańsk Television studio. 

The prize-winners have always been chosen 
in two stages: a so-called Small Jury selected 
the nominated artists in each category. The 
Jury was composed of representatives of the 
Pomeranian artistic environment – local insti-

tutions, associations and culture foundations. 
The Big Jury, which have chosen the winners, is 
composed of the winners of previous editions of 
the Pomeranian Artistic Award. 

Since 2005, the Award is granted in another 
form – ten categories were replaced with two: 
Artistic Creation (and the number of the win-
ners was reduced to three – prominent artists in 
all areas of culture and art) and a Special Award 
(one winner). However, the honour award for 
the Cultural Patronage has been kept. Since 
that time, the Pomeranian Artistic Award gala 
has been held in the Polish Baltic Philharmonic 
in Gdańsk. In 2009, the last change so far was 
introduced – two special mentions were added 
– for a young artist (not necessarily a beginner) 
– Pomeranian Artistic Hope and for artistic ac-
tivity (Grand Pomeranian Artistic Award). Now-
adays, the Small Jury selects nominees in fol-
lowing categories: ten in Artistic Creation, three 
in Polish Art Hope and three in Cultural Patron-
age. Later on, the Big Jury chooses the laureates 
and sends its votes to a certifying notary.

Last year’s prize-winners in the Artistic Cre-
ation category were Jacek Kornacki – a painter 
and lecturer at Gdańsk Academy of Fine Arts, 
Antoni Pawlak – a poet, and Mikołaj Trzaska – 
a famous musician and jazz composer.

POMERANIAN ARTISTIC 
AWARD 2018 AD 
The statuettes of Pomeranian Griffin Awards 
were designed by a sculptor from Sopot, Te-
resa Kuczyńska. 

And what’s happening on 27 April 2018 in 
the Polish Baltic Philharmonic? That evening, 
the symphonic concert will be conducted by 
George Tchitchinadze, Artistic Director of 
Polish Baltic Philharmonic Orchestra. The PBF 
Orchestra will perform in the company of Nino 
Gvetadze, a Georgian pianist and winner of nu-
merous awards, who has performed in some of 
the most important concert halls in the world. 
The musicians will play the following compo-
sitions: Joseph Haydn’s Symphony No. 88 in G 
Major and Camille Saint-Saëns’ Piano Concer-
to No. 2 in G Minor op. 22. The host of the event 
will be Konrad Mielnik. 

The gala awards ceremony of the Pomer-
anian Artistic Award will surely be one of the 
most exciting and prestigious artistic events in 
Pomerania this year. If you want to take part 
in it, you can book a ticket in ticket offices on 
Ołowianka or online on the Polish Baltic Phil-
harmonic’s website. 

G R Y F Y  P O M O R S K I E  D L A  N A J L E P S Z Y C H  A R T Y S T Ó W  J U Ż  W  K W I E T N I U

N A  T O  W Y DA R Z E N I E 
C Z E K A  C A ŁY  A RT Y S T YC Z N Y 
Ś W I AT  R E G I O N U...
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KIEDY ZACZĄŁEM PISYWAĆ TUTAJ O MUZYCE, WYDAWCA BAŁ SIĘ, ŻE BĘDĘ PISAŁ TYLKO 
I WYŁĄCZNIE O METALU, KTÓREGO „NIKT NIE SŁUCHA, BO TO NISZA”. NA ZŁOŚĆ SOBIE TRZYMAŁEM 
SIĘ ZATEM OD TEGO NIEDOCENIANEGO STYLU MUZYCZNEGO Z DALA, CHOĆ ZROBIŁEM 
WYJĄTEK DLA PANA DIMEBAGA I PANA AKERFELDTA. W OBU PRZYPADKACH POCHYLAŁEM 
SIĘ NAD ALBUMAMI, KTÓRE BYŁY JEDNAK PRZYSTĘPNE NAWET DLA KOGOŚ, KOMU METAL 
KOJARZY SIĘ WYŁĄCZNIE Z „NOTHING ELSE MATTERS”. TERAZ JEST MI WSZYSTKO JEDNO.
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kazało się, że metal, a w szczególności 
black metal, który jeszcze do niedaw-
na był straszliwie skostniały i wyszy-

dzany nawet pośród metalowej braci, może 
być nie tylko awangardowy, ale także, hmm, 
hipsterski. I przyczynkiem do tego tekstu sta-
ła się Furia, blackowa horda, której jakieś kil-
kanaście lat po debiucie pewien dziennikarz 
przykleił łatkę debiutantów, po czym zebrał 
za to facebookowe razy od innych słuchaczy. 
Ów dziennikarz (i nie, nie byłem to ja) nie miał 
racji i miał rację. Furia nijak nie należała do 
debiutantów, ale przeciętny słuchacz, ten od 
„Nothing Else Matters”, nie mógł mieć o niej 
pojęcia. Udała jej się jednak rzadka sztuka – 
jako zespół grający muzykę ze wszech stron 
ekstremalną, zaistniała poza metalowym 
światkiem, pokazując się na kilku dużych fe-
stiwalach muzyki, ogólnie mówiąc, alterna-
tywnej. Przed sceną stały tysiące chłopców 
w rurkach i dziewcząt z wiankami, i dla nich 
to Furia była debiutem. I okazało się, że się da, 
że można, że to nawet działa, bo to muzyka 
szczera i będąca odtrutką na legiony ślicznych 
chłopców i dziewczynek tańczących na sce-
nie w kolorowych ubrankach i śpiewających 
o tym, że życie jest piękne. Bo życie nie jest 
piękne, nieważne co pieprzy twój coach.

I tak oto black metal wyszedł na salony. 
Problem w tym, że Furia nie pociągnęła za 
sobą na te alternatywne salony nikogo wię-
cej, choć kandydatów na polskiej blackowej 
scenie było co najmniej kilku. Najbardziej sta-
wiałem na Thy Worshiper, dzięki ich wyraźne-
mu i wciągającemu folkowemu sznytowi, ale 
gdybym miał wybrać płytę, którą najbardziej 
chciałbym pokazać szerokim rzeszom, wy-
brałbym „Esperalem tkane”.

Odpowiadający za nią ansambl zwie się Od-
raza. To nie jest ładna nazwa, bo nie ma być ład-
nie, to black metal, nie audycja dla nastolatek 
w MTV. Odraza nie funkcjonuje jak regularny 
zespół, raczej jako projekt studyjny. „Espera-
lem tkane” to jedyny póki co longplay duetu, 
wydany w  2014 roku nakładem rodzimej 

O

JAKUB 
MILSZEWSKI
 
Marudzi, poprawia, kłóci się. 
Sam już nie wie, czy woli pisać o muzyce, 
turystyce, czy jedzeniu, więc pisze o czym 
akurat trzeba. Połowa duetu stojącego za 
książką „Gastrobanda”.
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the one from ‘Nothing Else Matters’ couldn’t 
have heard of it. But it achieved one thing – as 
a band playing totally extreme music, it be-
came popular outside the metal community 
thanks to performing at a few big festivals 
of, in general, alternative music. Thousands 
of boys in skinny jeans and girls in wreaths 
were standing in front of the stage, and for 
them, it was Furia’s debut. And it turned out 
that it’s possible, that it even works, because 
it’s honest music, an antidote to those legions 
of pretty boys and girls dancing on stage in 
colourful clothes and singing that life is beau-
tiful. Because life isn’t beautiful regardless of 
what your coach says.

That’s how black metal had its shot. The 
problem is that no other band followed Furia 
there even though there were at least a few 
candidates on the Polish black stage. I’d bet 
on Thy Worshiper owing to its expressive and 
engrossing folk style, but if I were to choose an 
album which I’d show to a wide audience, I’d 
go for ‘Esperalem tkane’ released by Odraza. 
The band doesn’t have a nice name – ‘repug-
nance’ in English – because it doesn’t have to 
be nice; it’s black metal and not an MTV broad-
cast for teenagers. Odraza isn’t a regular band 
but rather a studio project. ‘Esperalem tkane’ 
is the only LP album of the duo so far, released 
in 2014 by Arachnofobia Records. The group 
has also released an album entitled ‘Kir’, which 
contains one instrumental record under the 
same title. The album confirms the uniqueness 
of Odraza – ‘Kir’ was registered at its concert in 
Oskar Schindler’s factory ‘Emalia’ during an 
event ‘Remember with Us’ held by Historical 
Museum of the City of Cracow.

But let me return to ‘Esperalem tkane’ and 
tell you what you’ll find on this album. Depres-
sion, alcoholism, a lack of sun, warm vodka in 
a sticky bottle – if you’ve ever experienced it, 
if you’ve ever gone out hoping that something 
bad will happen to you, this album will bring 
it all back. It will take you among old houses 
made of red brick, to derelict post-industrial 
districts, where walls are still covered in dust. 
This brilliant album is a sorrowful diary of de-
spair, brutality, a fear of mornings, empty bot-
tles, looking yourself in the face. It’s the black-
est of black breads. It’s a night as black as pitch. 
It’s dirty sex and vodka, which never deceives. 
It’s a grave, a chamber, a corpse, a cigarette and 
coffee, and repugnance, which comes for more 
and takes more every time. 

You won’t find ‘Esperalem tkane’ in the 
charts of ‘Teraz Rock’ or ‘Trójka’; I don’t sup-
pose that the editors who work there have such 
open minds and interpreting skills. I’d rather 
expect them to hide from such albums in their 
warm offices and be in a blue funk. It’s only for 
those who have nerves of steel, a troubled past, 
and a great sense of aesthetics.  

Arachnofobia Records. Grupa ma też na kon-
cie album „Kir”, zawierający jedno instrumen-
talne nagranie pod tym samym tytułem. Al-
bum ten też świadczy zresztą o wyjątkowości 
Odrazy – „Kir” został zarejestrowany podczas 
koncertu w Fabryce Oskara Schindlera „Ema-
lia” w trakcie wydarzenia „Pamiętaj z Nami”, 
za które odpowiadało Muzeum Historyczne 
Miasta Krakowa.

Pozwólcie jednak, że wrócę do „Esperalem 
tkane” i powiem wam, z czym możecie się na 
tej płycie zmierzyć. Depresja, alkoholizm, 
brak słońca, ciepła wódka wprost z lepkiej 
butelki – jeśli mieliście z tym kiedykolwiek do 
czynienia, jeśli zdarzało wam się wychodzić 
na miasto z nadzieją, że może spotka was coś 
złego, to ta płyta wam to wszystko przypomni. 
Zabierze was między stare kamienice z czer-
wonej cegły, do zaniedbanych poprzemysło-
wych dzielnic, gdzie wciąż ściany pokryte są 
pyłem. Ten genialny album to bolesny pamięt-
nik beznadziei, brutalności, strachu przed 
porankami, przed pustą butelką, przed spoj-
rzeniem sobie samemu w twarz. To najczar-
niejszy z czarnych chleb. To noc jak pik czar-
na, dzień tkany esperalem. To brudny seks 
i wóda, co nigdy nie zwodzi. To grób, komora, 
truchło, papieros i kawa, i ona... Odraza, co 
przychodzi po więcej i wciąż więcej wymaga. 

„Esperalem tkane” to album, którego nie 
znajdziecie w zestawieniach „Teraz Rocka” 
albo „Trójki”, bo nie podejrzewam pracujących 
tam redaktorów o tak otwarte głowy i możliwo-
ści interpretacyjne. Spodziewałbym się raczej, 
że przed takimi płytami ukrywają się w swoich 
ciepłych redakcjach i trzęsą portkami. Tylko 
dla osób o mocnych nerwach, trudnych do-
świadczeniach i dużym wyczuciu estetyki. 

ENGLISH

REPUGNANCE

When I began to write about music here, the publisher 
was worried that I would write only about metal, which 
‘nobody listens to because it’s niche.’ Against myself, 
I kept away from that underestimated music style, 
although I made an exception for Mr Dimebag and 
Mr Akerfeldt. But in both cases, I dealt with albums 
accessible even for a person who associates metal 
only with ‘Nothing Else Matters’. Now I don’t care.

It turned out that metal, and black metal in 
particular, which recently was terribly stiff 
and scoffed even by metal artists, can not 
only be avant-garde, but also, well, a  hip-
ster thing. And it began with Furia, a black 
horde, which was classified by a journalist as 
beginners several years after its debut; the re-
sponse of its audience on Facebook was very 
harsh. The journalist (and no, it wasn’t me) 
was right and wasn’t right at the same time. 
Furia was no beginner, but an average reader, 
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yli się ten, kto sądzi, że zestawienie kultowych 
imprez muzycznych na Pomorzu kończy się 
na gdyńskim Open’erze, odbywającym się co 

roku na początku lipca na lotnisku w Babich Dołach. 
Owszem, liczący sobie już 15 lat tradycji festiwal to 
bez wątpienia event numer 1 w Polsce (a przy okazji je-
den z ważniejszych w Europie), jednak poza nim w ka-
lendarzu znajdziemy jeszcze całe mnóstwo godnych 
uwagi występów.

Już 19 kwietnia rozpocznie się trzydniowe święto 
egzotycznych rytmów, znanych z radiowych audycji 
Marcina Kydryńskiego. Siesta Festival ściągnie do 
Gdańska światowe gwiazdy muzyki world, fado i jazzu 
z akcentami latynoamerykańskimi. Koncerty, których 
będzie łącznie aż dziesięć, odbywać się będą w Filhar-
monii Bałtyckiej i Starym Maneżu, co gwarantuje ma-
giczną, kameralną atmosferę.

U progu lata (15-16 czerwca) czeka nas już 15. edycja 
plenerowego, niebiletowanego festiwalu muzyki alter-
natywnej Fląder Festiwal. Rokrocznie wielkim atutem 
imprezy jest jej umiejscowienie – okolice gdańskiego 
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TEKST Paweł Durkiewicz

M

WRAZ Z CORAZ LEPSZĄ AURĄ WZRASTA NA POMORZU CZĘSTOTLIWOŚĆ CIEKAWYCH WYDARZEŃ MUZYCZNYCH. OD WIELU 
LAT WYSOKI SEZON TURYSTYCZNY POKRYWA SIĘ Z CZASEM NIEPRZEMIJAJĄCEJ EKSTAZY MELOMANÓW, KTÓRZY NAD 
BAŁTYKIEM I W OKOLICACH WYBRZEŻA MAJĄ DOSTĘP DO WYKONYWANEJ NA ŻYWO MUZYKI WSZYSTKICH GATUNKÓW – 
ZARÓWNO W PRZESTRONNYCH SALACH WIDOWISKOWYCH, JAK I W PLENERZE, POD WIOSENNYM LUB LETNIM SŁOŃCEM.

CZAS MELOMA NÓW



C Z A S  M E L O M A N Ó W

cówkę lipca jest festiwal Jazz w Lesie, któ-
ry już po raz 23. odbędzie się 27-28 lipca 
w Sulęczynie. Jak sama nazwa wskazuje, 
widzów czeka muzyka improwizowana na 
najwyższym poziomie, serwowana w prze-
pięknej naturalnej scenerii. Idealna to oka-
zja, by wypoczynek na Kaszubach połączyć 
z artystycznymi przeżyciami.

Oczywiście na powyższym zestawieniu 
nie kończy się lista wydarzeń muzycznych, 
których nie wypada przegapić. Praktycz-
nie w  każdym momencie lata gdzieś na 
Pomorzu grać będzie dobra muzyka. Nie 
pozostaje więc nic innego jak… zamienić 
się w słuch!  

ENGLISH

TIME FOR MUSIC LOVERS

With the weather getting better, more and more 
music events are held in Pomerania. For many 
years, by the Baltic Sea and on the Polish coast, 
high tourist season overlaps with a wonderful 
period for music lovers, who have plenty of 
various live music events to choose from – 
ranging from concerts in spacious entertainment 
halls to outdoor spring or summer events.

If you think that the only exciting music 
event in Pomerania is Open’er Festival in 
Gdynia held every year at the airport in Ba-
bie Doły at the beginning of July, you can’t 
be more wrong. Indeed, this over 15-year-
old festival is unquestionably number one 
in Poland (and one of the most important 
events in Europe, by the way), but there 
are many more popular events in the re-
gion, too.

On 19 April begins a three-day festival 
of exotic rhythms, known from Marcin 
Kydryński’s radio broadcasts. World, fado 
and Latin jazz music artists will come to 
Gdańsk to perform at Siesta Festival. The 
festival concerts, in the number of ten in 
total, will be held in the Baltic Philharmon-
ic and Stary Maneż, which guarantees mag-
ical, cosy atmosphere.

Another event that you can’t pass up 
is the 15th edition of a free outdoor festi-
val of alternative music, Fląder Festival, 
held at the brink of summer (15–16 June). 
Thanks to its location – near the pier in 
Brzeźno, Gdańsk – the festival attracts 
plenty of people with its vibrant, hot, and 
informal atmosphere. We don’t know this 
year’s line-up, but we can expect a good 
selection of original, independent artists. 
The artists invited to the festival in the 
previous years included Hańba!, Ørganek 
and Lao Che.

In summer, Rock Legends Festival or-
ganised in a beautifully located Dolina 
Charlotty hotel complex near Słupsk is 
a must for all classic rock lovers. The name 
of the event isn’t exaggerated – in the pre-
vious years, the festival organisers invited 
cult bands and artists like Deep Purple, 
ZZ Top, Bob Dylan and Carlos Santana. 
This year’s line-up (20–21 July, 4 August) 
includes Bryan Ferry, Billy Idol, Alan Par-
sons Live Project and The Waterboys.

For many years, Globaltica Festival 
has taken its audience on a music journey 
all over the world. This year, the event is 
held on 25–29 July and it aims at bringing 
closer different cultures, traditions and 
religions. For a few days, the Kolibki Park 
in Gdynia will become the most colourful 
venue in Poland. Apart from music per-
formances, the festival participants will 
be able to take part in other shows, work-
shops and discussion panels with artists 
from different parts of the world.

On 27 July, an inauguration of anoth-
er edition of Ladies’ Jazz Festival is held. 
The event has taken place in Gdynia every 
summer since 2005 and it’s the only fes-
tival in the world dedicated to the great-
est female artists of jazz, swing, soul and 
bossa nova. The first officially announced 
guest of this year’s festival is Melody Gar-
dot, a brilliant singer from Philadelphia. 
But given the organisers’ ambitions, we 
can expect that the list of eminent artists 
to perform in Gdynia this year will be 
much longer. What’s more, an interest-
ing alternative for jazz buffs is the 23rd 
edition of Jazz in the Woods Festival in 
Sulęczyn on 27–28 July. As the name sug-
gests, the audience will enjoy top class, 
improvised music served in a beautiful 
natural scenery. It’s a perfect chance to 
combine your vacation in Kashubia with 
artistic experiences.

Of course, it’s only a  taste of music 
events that you can’t pass up this year. In 
general, Pomerania will reverberate with 
good music all summer long. So there’s 
nothing else to do but… be all ears!  

PR A KT YC Z N I E  W   K A Ż DY M 
MOM E NC I E  L ATA  GDZ I E Ś  N A 
P OMOR Z U  GR AĆ  B Ę DZ I E  D OB R A 
M UZ Y K A .  N I E  P OZ O S TA J E 
W I Ę C  N IC  I N N E G O  JA K … 
Z A M I E N IĆ  S I Ę  W   S ŁUC H!

mola w Brzeźnie, tętniące już życiem i go-
rącą, swobodną atmosferą. Lineup, czyli 
skład występujących artystów i kapel, nie 
jest jeszcze znany, można jednak spodzie-
wać się jak zwykle ciekawego doboru orygi-
nalnych, niezależnych wykonawców. W po-
przednich latach gdańską plażę odwiedzali 
m.in. Hańba!, Ørganek i Lao Che.

Obowiązkowym punktem w letnim pro-
gramie miłośników klasycznego rocka jest 
od kilku lat Festiwal Legend Rocka, odby-
wający się w malowniczo położonym kom-
pleksie wypoczynkowym Dolina Charlotty 
pod Słupskiem. Nazwa imprezy nie jest 
przesadzona – w poprzednich edycjach or-
ganizatorom udało się sprowadzić tak kul-
towe zespoły i postacie jak Deep Purple, ZZ 
Top, Bob Dylan czy Carlos Santana. W tym 
roku (20-21 lipca, 4 sierpnia) wystąpią Bry-
an Ferry, Billy Idol, Alan Parsons Live Pro-
ject oraz The Waterboys.

W muzyczne podróże po całym świe-
cie od wielu lat zabiera swoją publiczność 
festiwal Globaltica. Impreza, która w tym 
roku zaplanowana jest na 25-29 lipca, stwo-
rzona została w celu przybliżania różnych 
kultur, tradycji czy religii. Przez kilka dni 
gdyński Park Kolibki niewątpliwie stanie 
się najbardziej kolorowym miejscem w Pol-
sce. Poza występami muzyków, na gości 
czekać będą pokazy innych sztuk, warszta-
ty czy panele dyskusyjne z artystami z róż-
nych zakątków globu.

Na 27 lipca zaplanowana jest z kolei in-
auguracja kolejnej edycji Ladies’ Jazz Fe-
stival. Impreza, która od 2005 roku każde-
go lata gości w Gdyni, to jedyny na świecie 
muzyczny hołd dla wielkich dam jazzu, 
swingu, soulu i bossa novy. Pierwszą ogło-
szoną oficjalnie gwiazdą tegorocznego fe-
stiwalu jest Melody Gardot, fenomenalna 
wokalistka rodem z Filadelfii. Znając roz-
mach organizatorów, można jednak spo-
dziewać się, że na tym nie skończy się lista 
wybitnych artystek, które zobaczymy na 
gdyńskiej scenie. Dodajmy, że dla sympa-
tyków jazzu ciekawą alternatywą na koń- Z
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KOMENTATORA

iem to ja, wiedzą to też ci, którzy co roku dzi-
wili się nominowaniu mojej osoby do bodaj 
trzech kolejnych Telekamer w kategorii Ko-

mentator sportowy. Ja również się dziwiłem i bardzo nie 
chciałem tam być. Tłumaczyłem sobie jednak, że chodzi 
o komentowanie w szerszym pojęciu, bardziej o publicy-
stykę niż o pojęcie stricte „meczowe”. Mimo że zdarza 
mi się komentować od czasu do czasu, głównie hokej 
i głównie z przypadku. 

Komentator to stan umysłu. I, o ile zwykle takie sfor-
mułowanie stosuje się żartobliwie wobec blondynek, 
o tyle tym razem jestem śmiertelnie poważny. Komenta-
tor żyje tym, co robi i dyscypliną, którą się zajmuje. Sy-
pia z nią i dzięki niej szczytuje. To człowiek z pasją. A od 
ludzi z pasją wara!

Możesz mieć na stanowisku komentatorskim wiele 
stron notatek. Informacji, którymi zamierzasz się po-
dzielić z widzami czy słuchaczami, mieć rozrysowane 
składy i możliwości taktyczne. Kiedy jednak rozpoczy-
na się rywalizacja, musisz być gotowy, by reagować na 
to, co dzieje się na boisku, lodowisku czy parkiecie. 
A scenariusza nie przewidzisz. Możesz jedynie poddać 
się emocjom, ale zachowując niebywałą wręcz koncen-
trację przez cały czas trwania zawodów. A to rzadko jest 
szybkie „pół godzinki”. Myślicie, że to łatwe?

Nikt nie jest idealny. Komentatorzy popełniają błę-
dy, ale to najtrudniejsza dziennikarska robota pod słoń-

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

WŁAŚCIWIE ŻADEN ZE MNIE KOMENTATOR. SERIO. I NIE PISZĘ 
TEGO PRZEZ FAŁSZYWĄ SKROMNOŚĆ. SKROMNOŚĆ ZALICZAM 
DO CNÓT MOCNO PRZEREKLAMOWANYCH, W DODATKU 
W DZISIEJSZYM ŚWIECIE KOMPLETNIE NIEPOTRZEBNYCH. 
PISZĘ TO, BO WIEM, ŻE TAK JEST. TO NIE MÓJ ŻYWIOŁ.

cem. Do tego robota na pierwszej linii frontu, narażona 
na strzały snajperów z kanapy. Strzelców takich, dla któ-
rych największą rozkoszą jest wytykanie błędów. Nie-
którzy z nich sprawiają wręcz wrażenie zatrudnionych 
w tym charakterze na umowę o pracę. 

Tymczasem komentatorom dostaje się regular-
nie. Najczęściej od owych kanapowców, którzy nigdy 
tego chleba nie zasmakowali. Stąd zapewne wiedzą, 
że zrobiliby to lepiej. Płynniej przekazaliby większą, 
jak mniemam, wiedzę. Byliby przy tym prawdziwymi 
purystami językowymi. Byliby oczy wiście rzetelni 
i cholernie obiektywni. Naprawdę żałuję, że nie mają 
takiej szansy. 

ENGLISH

THE LIFE OF A COMMENTATOR

Actually, I’m no commentator. Honestly. And it’s not false 
modesty. I think modesty is overrated and totally impractical 
these days by the way. I’m writing it because I know it’s true. It’s 
not my cup of tea.

I know it and it’s also clear to those who were surprised 
at my nomination for three successive Telekamera 
awards in the Sports commentator category. I  was 
surprised, too, and I really didn’t want to be there. But 
I told myself that it’s more about commenting in gen-
eral; it isn’t so much about a ‘match’ approach as jour-
nalism. Even though I sometimes happen to give a run-
ning commentary of hockey. 

The sports commentator is a state of mind. Usually, 
this phrase is jocosely used with regard to silly blondes, 
but I’m deadly serious this time. The commentator is 
totally absorbed with what he does and the discipline 
he deals with. He sleeps with it, and it makes him cli-
max. It’s a person who has a passion. And leave alone 
passionate people!

You can have a lot of pages with notes on your post; 
information you want to share with the spectators or 
the audience; teams and tactics presented in pictures, 
etc. But when the competition starts, you must be ready 
to react to what happens on the pitch, the ice rink or 
the floor. And you can’t predict it. You can only follow 
your emotions, but you must stay focused throughout 
the entire competition. And it’s rarely a ‘fast half an 
hour.' Do you think it’s easy?

Nobody’s perfect. Commentators make mistakes, 
but it’s the most difficult journalist’s job ever. You’re 
at the front line, exposed to shots of snipers sitting 
on the coach – those who delight in pointing out oth-
ers’ mistakes. For some of them, this even seems to 
be a full-time job. 

Commentators take a licking on a regular basis. Usu-
ally, they’re judged by those ‘coaches’ who have never 
tasted it themselves. That’s how they know they’d do it 
better. They’d share their vast, as I suppose, knowledge 
better. They’d also be true language purists. They’d be 
reliable and dreadfully objective. I really regret they 
don’t have a chance to prove their mettle. 

DOLA 
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NAJCIEKAWSZE 
RYTUAŁY SEKSUALNE 
NA ŚWIECIE

4 8 – 4 9 L U D Z I E  /  P E O P L E

ODMIENNOŚĆ RÓŻNYCH KULTUR BYWA FASCYNUJĄCA, SZCZEGÓLNIE W KWESTII 
POSTRZEGANIA SEKSU. JEDNA Z PODSTAWOWYCH LUDZKICH POTRZEB SPEŁNIANA JEST 
NA WIELE, NIERAZ BARDZO CIEKAWYCH SPOSOBÓW W RÓŻNYCH CZĘŚCIACH ŚWIATA.
TEKST Agnieszka Zawistowska



KRADZIEŻ KONTROLOWANA
Jedną z najważniejszych dat w kalendarzu nigeryjskiego 
plemienia Wodaabe jest wrzesień, kiedy celebrują Gerewol, 
trwający tydzień festiwal, podczas którego odbywają się rytu-
alne zaloty. Mężczyźni nakładają odpowiedni makijaż i stro-

je, a następnie tańczą, żeby zaimponować żeńskiej części 
społeczności. Oceniani są przez trzy najpiękniejsze kobiety 
(których ojcowie niegdyś byli uznani za najurodziwszych), 
z czego każda z nich może wybrać swojego zwycięzcę. Męż-
czyzna może wtedy „skraść” niewiastę, nawet jeśli ma ona 
męża. Musi to jednak zrobić niepostrzeżenie. Gdy dojdzie do 
stosunku, para zostanie uznana przez plemię. Społeczność 
Wodaabe jest poligamiczna i kobiety cieszą się dużą swobo-
dą seksualną – mogą mieć więcej niż jednego męża. 

GDZIE WIELKOŚĆ MA ZNACZENIE
Jednym z wielu ludów tubylczych Ameryki Południowej są 
Mehináku żyjący na terenie Parku Narodowego Xingu w bra-
zylijskim stanie Mato Grosso. Mimo że ich populacja nie jest 
liczna – wynosi ok. 250 mieszkańców, dbają o zachowanie 
swoich tradycji i rytuałów. Kultywowanie niektórych z ich, 
szczególnie tych dotyczących sfer cielesności, może dla 
osób z zewnątrz wyglądać nawet zabawnie. Mężczyźni z ple-
mienia rywalizują o względy kobiet, ofiarując im podarun-
ki, a konkretnie… ryby. Zwycięża ten, który ma największą 
rybę – i to żaden eufemizm. Jak widać także w przypadku 
dzikich plemion rozmiar ma znaczenie. 

JAZDA PRÓBNA, CZYLI 
MIŁOSNE CHATKI
Żyjące w Chhattisgarh (stan w środkowo-wschodnich In-
diach) plemię Muria poznaje seksualność od najmłodszych 
lat. Młodzież posyłana jest do wieloosobowych koedukacyj-
nych chatek zwanych ghotul, gdzie mają wspólnie zamiesz-

N A J C I E K A W S Z E  R Y T U A Ł Y  S E K S U A L N E  N A  Ś W I E C I E

WODA A BE J E ST POLIGA M ICZ NA 
I KOBI ET Y CI E SZĄ SI Ę DUŻĄ 
SWOBODĄ SEK SUA L NĄ – MOGĄ 
M I EĆ W I ĘCEJ N I Ż J EDN EG O M ĘŻA. 
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kać. Oczekuje się od nich, że z czasem roz-
poczną życie seksualne w ramach praktyk 
przedmałżeńskich. Żadnej ze stron nie wolno 
składać sobie obietnic. Społeczność wręcz 
zniechęca do emocjonalnego zaangażowania 
– ci, którzy sypiają ze sobą przez więcej niż 
trzy noce, mogą zostać ukarani przez star-
szyznę plemienia.

ONA JEDNA, A ICH WIELU
Tradycja małżeństwa kilku mężczyzn z jedną 
kobietą, zwykle w formie związku pomiędzy 
braćmi i wspólną żoną (tzw. poliandria brater-
ska) jest najbardziej rozpowszechniona w hi-
malajskich wioskach w Tybecie, ale także w Ne-
palu i Bhutanie. Praktykuje się to rozwiązanie 
głównie ze względów ekonomicznych – ma to 
zapobiec dzielenia ziemi, której jest niedosta-
tek, wśród wielu synów. W przypadku tego ro-
dzaju związku to kobieta jest decydentką. Wy-
dawać by się mogło, że pierwszy mąż (zwykle 
najstarszy z braci) ma uprzywilejowaną pozy-
cję, jednak to żona ustala, z którym z braci ma 
ochotę spędzić daną noc. 

NIGDY W CIĄGU DNIA ANI PO 
ZABICIU PYTONA
Poligamiczna społeczność plemienna Połu-
dniowej Afryki zabrania swoim członkom 
uprawiania seksu w ciągu dnia. Ponoć zakaz 
ma na celu zapobieżenie zbyt częstym sto-
sunkom, które leżą w zwierzęcej, a nie w ludz-
kiej naturze. Ale nie tylko światło dzienne 
może zepsuć nastrój. Społeczność nie upra-
wia seksu również po złym śnie, w czasie bu-
rzy lub po tym, gdy mężczyzna zabije kroko-
dyla, pytona lub hienę.

SATYSFAKCJA 
GWARANTOWANA
Na wyspie Mangaia, wchodzącej w skład Po-
łudniowych Wysp Cooka (terytorium zależne 
Nowej Zelandii), do kwestii seksu podchodzi 
się bardzo poważnie i  z  zaangażowaniem. 
Edukacja seksualna jest tu na bardzo wyso-
kim poziomie (dosłownie!) i zaczyna się dość 

POCHODZĄC Y SPR ZED 
W I ELU W I EKÓW KODEK S 

M A N I EG O OBFITUJ E W LICZ N E 
ZA K A Z Y SEK SUA L N E...
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wcześnie. W wieku 13 lat chłopcy odbywają 
stosunek z doświadczonymi, starszymi kobie-
tami, które uczą ich odpowiedniego zachowa-
nia wobec dziewcząt. Ćwiczą z nimi rozmaite 
pozycje seksualne i szkolą jak powstrzymać 
się od wytrysku, żeby mogli osiągać symul-
taniczny orgazm z przyszłą partnerką. 

TYMCZASOWE 
MAŁŻEŃSTWO
Wyznawcy islamu wiedzą, że seks przed ślu-
bem nie wchodzi w grę. Dlatego pary ucieka-

ją się do podstępu i decydują się na mutah, 
tymczasowe małżeństwo. Czas takiego 
małżeństwa można ustalić na okres od kil-
ku godzin do kilku lat. Podstawowym celem 
tego związku jest zaspokojenie pożądania 
seksualnego w taki sposób, który zaoszczę-
dziłby partnerom ewentualnego oskarże-
nia o uprawianie miłości pozamałżeńskiej. 
Istnieje zasada, że po zakończeniu takie-
go małżeństwa kobieta, zanim zdobędzie 
prawo do ponownego wyjścia za mąż, po-
winna trzykrotnie przejść menstruację, co 
w praktyce ma na celu rozwianie ewentual-
nych wątpliwości w razie potrzeby orzecze-
nia ojcostwa.

KROWIE ODCHODY NA 
POKUTĘ
Indie dość restrykcyjnie podchodzą do kwe-
stii seksu. Pochodzący sprzed wielu wieków 
Kodeks Maniego obfituje w liczne zakazy 
seksualne, które obecnie nadal są respek- ZD
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towane w niektórych regionach kraju. I tak grzechem 
jest na przykład uprawianie seksu w wodzie. Mężczyzna, 
który się tego dopuścił, musi odpokutować, dokonując 
rytuału samtapana krikkhra, czyli spożywając miesza-
ninę krowiego moczu, krowich odchodów, słodkiego 
i kwaśnego mleka, masła i mieszanki trawy, a następnie 
pościć przez cała dobę. Ale to nie koniec! Mężczyznom 
z trzech najwyższych kast nie wolno spółkować także za 
dnia ani też w powozie ciągnionym przez woły.

OD ZMIERZCHU DO ŚWITU
W chińskich prowincjach Yunnan i Syczuan żyje jedna 
z najbardziej znanych społeczności matrylinearnych 
– Mosuo. Tutejsze kobiety cieszą się specjalnymi przy-
wilejami, także w sferach seksualnych. Instytucja mał-
żeństwa nie funkcjonuje – związki budowane są na part-
nerstwie i wzajemnej atrakcyjności i – co istotne – mogą 
być zerwane w każdej chwili. Para nigdy nie tworzy też 
oddzielnego domu – mężczyźni mieszkają u swoich ma-
tek i tylko odwiedzają ukochaną, gdy ta ma ochotę na bli-
skość i seks. Jest jednak jeden warunek. Muszą opuścić jej 
dom przed świtem. 

ENGLISH

THE MOST INTERESTING SEX RITUALS 
IN THE WORLD

The diversity of different cultures can be, at times, fascinating, 
especially when it comes to the perception of sex. In different 
parts of the world, one of the basic human needs is fulfilled in 
various interesting ways.

CONTROLLED THEFT
One of the most important times in the calendar of 
Nigerian Wodaabe tribe is September, when they cele-
brate a week-long festival, Gerewol, during which ritu-
al courtship takes place. Men put on appropriate make 
up and clothes and dance to impress the female part of 
the community. They are evaluated by the three most 
beautiful women (whose fathers were once deemed the 
most attractive) and each one of them can choose her 
winner. The man can then ‘steal’ the woman even if she 
has a husband. There’s one condition: he cannot get 
himself caught. After the intercourse, the couple will 
be recognised by the tribe. Wodaabe is a polygamist 
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community, and its women enjoy great sexual freedom 
– they can have more than one husband. 

WHERE THE SIZE MATTERS
One of many indigenous peoples of South America are Me-
hináku living in the territory of the Xingu National Park in 
the state of Mato Grosso, Brazil. Although their population 
is rather small – about 250 people – they make sure to keep 
their traditions and rituals alive. Preserving some of them, 
especially those which involve the physical sphere, may even 
look quite funny for the outsider. The men of the tribe com-
pete for women’s affection by offering them gifts, specifical-
ly… fish. The man whose fish is the biggest wins – and no, it’s 
not a euphemism. As we can see, even amongst the indige-
nous tribes the size matters. 

TEST DRIVE AKA LOVE HUTS
Members of Muria tribe, living in Chhattisgarh (a state 
in middle-eastern India), explore sexuality from an early 
age. The young are sent to live together in coeducation-
al huts called ghotul. In time, they are expected to start 
their sex life as premarital practice. None of the parties 
can make any promises to the other. The community 
even discourages emotional involvement – those who 
sleep with each other for more than three nights can be 
punished by the elders of the tribe.

ONE WOMAN, MANY MEN
Polygamous marriage, where one woman has several hus-
bands, usually in a form of a relationship between brothers 
and one wife they share (so-called fraternal polyandry) is 
encountered mostly in Himalayan villages of Tibet, but also 
in Nepal and Bhutan. This solution is adopted mainly due to 
economic reasons – it’s supposed to prevent the division of 
land, which is in scarcity, amongst many sons. In this kind 
of relationship, it is a woman who is the decision-maker. It 

could seem that the first husband (usually the eldest brother) 
is in a privileged position; however, it is the wife who chooses 
which brother she wants to spend the night with. 

NEVER DURING THE DAYTIME NOR 
AFTER KILLING A PYTHON
For the members of polygamous tribal communities of 
South Africa, it is forbidden to have sex during the daytime. 
Supposedly this prohibition is there to prevent too frequent 
sexual intercourses, which are of animal, and not human, 
nature. However, not only daylight can ruin the mood. The 
community also refrains from having sex after having a bad 
dream, during a thunderstorm or after a man kills a croc-
odile, a python or a hyena.

SATISFACTION GUARANTEED
On Mangaia Island, one of the islands of the Southern Cook 
Islands (dependent territory of New Zealand), sex is regard-
ed in an extremely serious and ardent way. Sex education is 
at a very high level here (literally!) and it begins quite early. At 
the age of 13, boys engage in a sexual intercourse with ex-
perienced, older women, who teach them how to behave 
towards girls. They show the boys various sex positions and 
teach them how to hold back the ejaculation to reach simul-
taneous orgasm together with their future partner. 

TEMPORARY MARRIAGE
Muslims know that premarital sex is a no-go. That’s why the 
couples resort to trickery and opt for mutah, a temporary 
marriage. The duration of such a marriage can be set for 
a period ranging from a few hours to a few years. The main 
point of such a relationship is to satisfy sexual desire in such 
a way so it wouldn’t allow the partners to be accused of hav-
ing premarital sex. There is a rule stating that after such 
a marriage is over, before she gets the right to marry again, 
the woman has to menstruate thrice, which in practice is re-
lated to dispelling any doubts in case it’s necessary to deter-
mine paternity.

COW MANURE ATONEMENT
India is quite restrictive when it comes to sex. Having its or-
igins centuries ago, Mani Codex is full of numerous restric-
tions related to sex, which are still respected in some regions 
of the country. It’s a sin, for instance, to have sex in water. 
A man who committed such an act has to atone by going 
through a samtapana krikkhra ritual, that is eating a mix-
ture of cow urine, cow manure, sweet and sour milk, butter 
and grass decoction and then fasting for a whole day. But 
there’s more! Men of the three highest castes can’t copulate 
during the daytime nor in an ox-drawn cart.

FROM DUSK TILL DAWN
In Chinese provinces of Yunnan and Sichuan lives one of the 
best-known matrilineal communities – Mosuo. Its women 
enjoy special privileges, also in sexual matters. The institu-
tion of marriage doesn’t exist here – relationships are built 
on partnership and mutual attraction; what’s more, they 
can be broken off at any time. A couple never creates their 
own, separate house either: men live at their mother’s place 
and only visit their lady when she needs some intimacy and 
sex. However, there is a condition. The man has to leave her 
house before sunrise. 
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PZN POZNAŃ

ie wiem, od czego mam zacząć… 
– powiedział. Miał około czter-
dziestu lat, brytyjski akcent, 

początki łysiny i końcówkę młodego spoj-
rzenia w oczach. Leciał, podobnie jak ja, do 
Warszawy i postanowił zaczekać na lotni-
sku na samolot, który wprawdzie wyleciał 
ze stolicy, ale nie było pewne, czy wyląduje 
w Poznaniu. Niektórzy nasi współpasażero-
wie w akcie desperacji ruszyli do stolicy tak-
sówkami. Po niespełna godzinie wracali, bo 
na autostradzie widoczność była zerowa. Nie 
chcieli zginąć. – Może zacznij od początku? – 
podpowiedziałem. – Gdybym wiedział, gdzie 
jest ten początek… – westchnął. Siedzieliśmy 
przed dużą, szklaną ścianą budynku lotniska, 
za którą prócz mleka nie było nic. Można było 
się poczuć jak w środku wielkiej chmury. – 
Powiedziałeś, że jesteś psychologiem? – zapy-
tał po chwili. – Nie, jestem socjologiem – spro-
stowałem. – Aha – odpowiedział i spojrzał na 

‘I don’t know where to start…’ he said. He was 
about forty years old and was going bold; he 
spoke with a British accent, and his eyes be-
gan to grow old. He was flying to Warsaw, just 
like me, and decided to wait at the airport for 
his plane, which had already left the capital, 
but wasn’t certain to land in Poznań. Some 
of our fellow passengers, in an act of desper-
ation, took a  taxi and went to the capital. 
They returned after about an hour, because 
of poor visibility on the highway. They didn’t 
want to die. ‘You may start from the begin-
ning,’ I said. ‘If only I knew where the begin-
ning was…’ he sighed. We were sitting in front 
of a high, glass wall of the airport building, 
behind which there wasn’t anything but the 
fog. One could feel like in a middle of a huge 
cloud. ‘You said you were a psychologist?’ he 
asked after a while. ‘No, I’m a sociologist,’ 
I straightened it out. ‘Oh,’ he answered and 
looked at me up from behind his glasses as 
if he didn’t believe me. ‘And do you know,’ 
he asked shyly ‘whether therapists deal with 
clouds, too?’ ‘What do you mean?’ I asked, 
surprised. ‘Therapists deal with analysing 
their patients’ dreams, don’t they?’ he looked 
at me, waiting for confirmation. ‘Not entire-
ly and not all of them,’ I said, but when I saw 
a lack of understanding in his eyes, I gave 
up. ‘Never mind, what about these clouds?’ 
‘What I mean is that when we’re lying on 
a meadow and looking at the sky, everyone 
can see some shapes. And perhaps the shapes 
we can see depend on our personality, prob-
lems, worries, reasons to be happy. ‘I don’t 
know this form of therapy, but it may be inter-
esting,’ I laughed. ‘And what do you see when 
you look at the clouds?’ I asked more to sus-
tain conversation than out of curiosity. ‘Me?’ 
he asked hesitantly, giving himself some time 
to think. I had an impression that he hadn’t 
decided yet whether he could fully trust me. 
‘Most often, I see animals. Elephants, dogs, 
horses. But I’ve just realised that I’ve never 
seen a cloud in the shape of cat. I think it 
might be because cats are mysterious and it’s 
difficult to form them. ‘Perhaps…’ I answered 
a bit impatiently because I suddenly felt tired 
after the hard day. ‘And do you think…?’ he 
perked up, turned to me and grabbed the 
sleeve of my coat as if he was afraid that I’d run 
away. ‘And do you think that the rain can wash 
everything away?’ 
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TOMASZ 
SOBIERAJSKI
 
Socjolog z zawodu i z pasji. 
Wytrawny badacz społecznych zjawisk 
i kulturowych trendów. Naukowiec 3.0 nie 
bojący się trudnych wyzwań, międzynarodowej 
współpracy i interdyscyplinaroności. Felietonista 
magazynu „Sens” i współpracownik DDTVN. 
Znakomity słuchacz oraz wnikliwy obserwator. 
Apostoł dobrej nowiny i przeciwnik złych emocji. 
Z zamiłowania podróżnik i sportowiec. Życiowy 
optymista. Dla nas będzie pisał o tym co jest 
ważne w ludziach i dla ludzi.

mnie znad okularów, jakby nie dowierzając 
w to, co mówię. – A czy wiesz może – zagaił 
nieśmiało – czy terapeuci zajmują się również 
chmurami? – Co masz na myśli? – spytałem 
zaskoczony. – Terapeuci zajmują się analizą 
snu swoich pacjentów, prawda? – zerknął na 
mnie, szukając potwierdzenia. – Nie do koń-
ca i nie wszyscy – powiedziałem, ale widząc 
brak zrozumienia w jego oczach, poddałem 
się. – Mniejsza z tym, co z tymi chmurami? 
– Chodzi o to, że jak leżymy na łące i patrzy-
my się w niebo, to każdy z nas widzi jakieś 
kształty. I może to, jakie kształty widzimy, 
zależy od tego, jaką mamy osobowość, ja-
kie problemy, czym się martwimy, co nas 
cieszy. – Nie znam takiej formy terapii, ale 
może to być interesujące – zaśmiałem się. 
– A co widzisz najczęściej, patrząc w chmu-
ry? – zapytałem bardziej dla chęci podtrzy-
mania konwersacji niż z ciekawości. – Ja? 
– zapytał przeciągle, dając sobie czas do 
namysłu. Miałem wrażenie, że jeszcze nie 
zdecydował, czy może mi do końca zaufać. 
– Najczęściej widzę zwierzęta. Słonie, psy, 
konie. Właśnie zdałem sobie sprawę z tego, 
że nie widziałem nigdy chmury przypomi-
nającej kształtem kota. Pewnie dlatego, że 
koty są tajemnicze i trudno je uformować. 
– Może… – odpowiedziałem z lekkim znu-
dzeniem, bo nagle poczułem zmęczenie po 
całym ciężkim dniu. – A czy…? – ożywił się 
nagle, odwrócił w moim kierunku i złapał 
mnie za rękaw płaszcza, jakby się bał, że mu 
ucieknę. – A czy twoim zdaniem deszcz po-
trafi wszystko zmyć? 

ENGLISH

PZN POZNAŃ

The airport in Poznań was shrouded in spring 
fog – a suspension of tiny drops of water 
obscuring the view. Flights were delayed. Some 
were announced to have one day of delay.

WIOSENNA MGŁA SPOWIŁA POZNAŃSKIE LOTNISKO. 
MLEKO. TAK SIĘ MÓWI, KIEDY Z POWODU ZAWIESINY 
MIKROSKOPIJNYCH KROPELEK WODY NIC NIE WIDAĆ. 
SAMOLOTY MIAŁY OPÓŹNIENIE. W PRZYPADKU 
NIEKTÓRYCH ZAPOWIADANO, ŻE SPÓŹNIĄ SIĘ O DZIEŃ.
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DO CZASU

ILUSTRACJA Izabela Piotrowiak | Polarnoid

ziewczynka w tym wieku nie wie, na czym pole-
ga życie. Nie przejmuje się światem, bo świat jest 
bezpieczny i spokojny. O beztroskie dzieciństwo 

dbają rodzice, których za parę lat będzie obwiniać za 
błędy wychowawcze. Ale póki co jest najpyszniejsza 
domowa zupa i pomoc w odrabianiu lekcji. Nic nie jest 
w stanie zaburzyć jej harmonii i prawidłowego rozwoju 
dziewczynki w tym wieku.

Jej świat wyznaczała mapa najbliższego sąsiedztwa. 
Dom z ogrodem, w którym bawiła się z ukochanym psem. 
Szkoła, gdzie zdobywała najlepsze stopnie. Była prymuską 
i ulubienicą nauczycielek. Kompetencje społeczne zdoby-
wała, hartując się w państwowej szkole. Nie interesowali ją 
chłopcy – to jeszcze nie ten wiek, nie te marzenia, nie te 
fantazje. Końskie zaloty w ich wydaniu miały rozpocząć 
się dopiero za jakiś czas. O „tych” sprawach nie wiedziała 
jeszcze nic, a miłość z filmów, których dźwięk dobijał się 
wieczorami z salonu do jej dziecięcego pokoju, była zwy-
czajnym słowem. Do tamtego popołudnia.

W wakacyjne długie letnie dni boisko szkolne pozo-
stawało otwarte, tak by dzieciaki, zamiast na ruchliwej 
ulicy, mogły wybiegać się na bezpiecznej przestrzeni. 
Zbierali się tam rówieśnicy ze wszystkich pobliskich 
osiedli, by na wiecznie nieprzystrzyżonej trawie, a ra-
czej łące, której definicję boiska szkolnego określał sta-
ry zardzewiały płot, mogli grać w piłkę albo bawić w cho-
wanego pośród szkolnych budynków. 

D

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.

D O  C Z A S U

Gdzieś pomiędzy kolejną rundą gry w państwa-miasta 
a głośnym „szukam!”, wypowiadanym po odliczeniu do 
dziesięciu, zauważyła ich. Obcych. Tak bardzo dorosłych, 
swoją dorosłością wyróżniających się wśród stałych bywal-
ców tej bawialni na świeżym powietrzu. Odłączyła się od 
grupy, by przyjrzeć się im z bliższej, choć ciągle bezpiecz-
nej i niezauważalnej dla tamtych odległości. Jej wzrok 
utkwił na pięknych, dużych piersiach dziewczyny, moc-
no rysujących się pod bawełnianą jasną koszulką. Nigdy 
wcześniej nie widziała nagich piersi kobiety. Opuściła bro-
dę i spojrzała na swoje ciało. Na jej płaskim dekolcie widać 
było tylko postać księżniczki z ulubionej bajki. Zajrzała 
pod koszulkę. Nie miała piersi i pierwszy raz uświadomiła 
sobie ich brak. Usiadła na trawie i zaczęła się zastanawiać, 
kiedy jej urosną i jak naprawdę wyglądają, gdy ta dziewczy-
na zdejmuje wieczorem ubrania przed kąpielą.

Włosy tamtej były nierozczesane i spięte w niedbały 
kucyk. Po jasnych skroniach spływały krople potu. Ona 
sama nigdy by sobie na to nie pozwoliła. Musiała mieć za-
wsze starannie zaplecione warkocze, a jej dziecięcy strój 
był dokładnie uprasowany i ułożony. Poczuła w środku nie-
znajome dotąd ciepło, które wzmagało z każdą sekundą.

Teraz skupiła się na nim. Był wysoki i umięśniony, 
przypominał tych młodych mężczyzn z telewizji, których 
dotąd w ogóle nie uważała za atrakcyjnych. Trafiali na 
zmianę piłką do kosza, a on w przerwach podchodził do 
niej i bez skrupułów dotykał. Piersi, rozwianych włosów, 
szerokich bioder. Nagle wziął ją w ramiona i podsadził, by 
ta mogła wycelować i zdobyć kolejny punkt. Tak jej się wy-
dawało, choć później zorientowała się, że im w ogóle nie 
chodziło o zdobywanie punktów, a ich gra nie przypomi-
nała zawodów, które znała z lekcji wychowania fizycznego. 

Całowali się i dotykali. Dotykali i całowali. Młodzi, 
niewiele przecież starsi od niej samej, mieli szesnaście, 
może osiemnaście lat. Chłonęli siebie i tamto wakacyjne 
gorące popołudnie. Zachodzące powoli na horyzoncie 
słońce przybrało mocny pomarańczowy kolor. Poczuła, 
jak po jej plecach spływa pot, a przecież w ogóle nie bie-
gała, nie grała w klasy z koleżankami, a jedynie obserwo-
wała nieznajomych – najpiękniejszych wówczas dla niej 
na świecie dwoje ludzi.

Wtedy zrozumiała, co znaczy powtarzane w filmach 
słowo „miłość”. I postanowiła, że ona też kiedyś taka bę-
dzie. Tam, gdzie dziś ich brakuje, za parę lat urosną jej 
atrakcyjne, jędrne piersi, których pozwoli komuś dotykać. 

MIAŁA WTEDY KILKANAŚCIE LAT, CORAZ CZĘŚCIEJ BYŁA NAZYWANA NASTOLATKĄ, 
A NIE DZIECKIEM. DZIEWCZYNKA W TYM WIEKU JEŹDZI ROWEREM PO OSIEDLOWYM 
PODWÓRKU, GRA W PODCHODY MIĘDZY BLOKAMI. WŚRÓD PODUSZEK GROMADZI ULUBIONE 
MISIE – NAJLEPSZYCH PRZYJACIÓŁ Z DZIECIŃSTWA. NAD ŁÓŻKIEM WIESZA PLAKATY 
Z POSTACIAMI Z KRESKÓWEK, KTÓRE ROZWIJAJĄ JEJ DZIECIĘCĄ WYOBRAŹNIĘ.



Będzie czuła to ciepło, które póki co jest jedynie wątłym 
przyjemnym uczuciem, a za parę lat – jest o tym przeko-
nana – ogarnie całe jej wnętrze. Pozwoli kiedyś się pocało-
wać. Pragnie tego już teraz. 

Na szkolnym boisku, ukryta przed światem i przestra-
szona tym, co dzieje się z jej ciałem, stała się kobietą. Czy 
jest na to jeden właściwy moment? O tym, co wówczas wi-
działa i co czuła, nigdy nikomu nie opowiedziała. Ale tych 
dwoje towarzyszyło jej przez lata. Do czasu, kiedy zrozu-
miała, że była to jedynie dziecięca fantasmagoria. Do cza-
su, kiedy on, zaciskając dłoń na jej szyi, uderzył ją po raz 
pierwszy. Uświadomiła sobie, że ten wakacyjny sielanko-
wy obraz był zawsze jedynie wytworem jej wyobraźni. Mia-
ła go przed oczami, gdy wymierzył cios po raz kolejny. 

ENGLISH 

UNTIL

She was in her teens then. More and more often, she was called 
a teenager rather than a child. A girl that age rides a bike in the 
yard, plays Paper Chase among blocks of flats, collects her favourite 
teddy bears – her best childhood friends. Over her bed, she hangs 
posters of cartoon characters, which spark her imagination.

A girl that age doesn’t know much about life. She 
doesn’t worry because her world is safe and peaceful. 
She has carefree childhood thanks to her parents, 
who she’ll accuse of parenting mistakes a few years 
later. But now, she gets scrumptious home-made soup 
and help with her homework. Nothing can disturb her 
harmony and growing-up.

Her whole world was on the map of the neighbourhood. 
A house with a garden, where she played with her dog. Her 
school, where she got top grades. She was a top student 
and teacher’s pet. She built social skills by getting tough 
in a state school. She wasn’t interested in boys – she was 
too young, had different dreams and fantasies. They were 
going to pick on her some time later. She didn’t know 
anything about ‘that’; in her bedroom, she heard sounds of 
films her parents watched in the living room, but love was 
only a meaningless word. Till that afternoon.

On long summer days, school sports field was open, so 
that children could play in a safe area instead of on busy 
streets. Children from the neighbourhood gathered there 
to play football on grass, which was never cut, or rather 
a meadow, which was called a sports field only because of 
an old, rusted fence surrounding it, or play hide and seek 
among school buildings. 

Somewhere between another turn of the hangman 
game or a loud ‘Ready or not, here I come!’ after counting 
to ten, she saw them. Strangers. They were so grown-up 
that they stood out from the crowd of the outdoor parlour 
frequenters. She left the group to have a closer look at them 

even though she stayed at a safe distance and made herself 
inconspicuous. She fixed her eyes on beautiful, big breasts 
of the girl, distinctly appearing under her light, cotton 
T-shirt. She had never seen naked breasts of a woman 
before. She tilted her chin and looked down at her body. 
On her flat chest, she could only see a princess from her 
favourite fairy tale. She looked beneath her T-shirt. For 
the first time, she realised she didn’t have breasts. She sat 
down on the grass and began to wonder when they would 
grow and how they must look like when that girl takes off 
her clothes before the bath in the evening.

That girl’s hair was uncombed and gathered in a pony 
tail. Beads of sweat were running down her forehead. 
She would never let that happen. She always wore 
regular braids, and her clothes were always ironed and 
neat. She felt unknown warmth inside, which grew with 
every passing second.

Now she focused on him. He was tall and muscular; he 
reminded her of those young guys on TV, whom she had 
never found attractive. They were throwing the ball to the 
basket in turns, and in breaks, he approached her and 
touched her openly. He touched her breasts, unkempt hair 
and wide hips. Suddenly, he took her in his arms and lifted 
her so that she could take aim and score another point. 
She thought so, but later she realised that they didn’t care 
about points and their game wasn’t like competitions she 
remembered from PE classes. 

They were kissing and touching. Touching and kissing. 
They were young, a little older than her; they were sixteen or 
eighteen years old. They were completely absorbed in each 
other and that hot summer afternoon. The setting sun on 
the horizon turned orange. She felt beads of sweat running 
down her back even though she hadn’t been running or 
playing hopscotch – she was only watching the strangers, 
the most beautiful people in the world for her then.

At that moment, she realised the meaning of the 
word ‘love’ repeated in films. And she decided she would 
be like that one day. In a few years, she’d have attractive, 
firm breasts and she’d let someone touch them. She’d 
feel that warmth, which was only a  vague, pleasant 
sensation now; but in a few years – she was sure of that – 
she would feel it all over her body. She’d let someone kiss 
her. She already wanted it. 

There, at the sports field, hidden from the world and 
afraid of what was going on with her body, she became 
a woman. Is there a good time for it to happen? She’s 
never told anyone what she saw and experienced that 
day. But she remembered that couple for years. Until she 
realised it was only a phantasmagoria of a child. Until 
his hand tightened around her bare throat and he hit her 
for the first time. She realised that holiday idyllic picture 
was only a figment of her imagination. It flashed before 
her eyes when he hit her again. 
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ak pokazują badania, brak zaufania 
do innych może wynikać z braku za-
ufania do siebie. Dlatego też warto pa-

miętać, że zanim jednak zaufamy innym, 
musimy najpierw zaufać sobie. Jest to bar-
dzo opłacalne przedsięwzięcie, ponieważ 
zaufanie do siebie sprzyja maksymaliza-
cji podejmowanych przez nas działań oraz 
wzrostowi poczucia samoskuteczności. Kie-
dy więc decydujemy się na wprowadzenie 
zmiany w swoim życiu, osoby o wysokim 
poziomie samozaufania będą głęboko wie-
rzyć, że im się to uda, i z chęcią zbierać siły, 
aby tego dokonać.

J
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SEBASTIAN 
KOTOW
 
Autor, praktyk biznesu, inspirujący mówca 
oraz wykładowca psychologii zarządzania. CEO 
w Institute of Behavioral Design – organizacji 
zajmującej się badaniami oraz implementacją 
wiedzy i narzędzi psychologii pozytywnej, 
ekonomicznej i neurokognitywistyki 
w procesach zmian organizacji oraz rozwoju 
kompetencji menedżerskich.
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HOW TO ‘TRUST WISELY’ IN BUSINESS 
RELATIONSHIPS

A common myth relating to trust is a thesis that if 
we trust other people, we may lose a lot. In reality, 
however, it turns out that it’s quite the contrary – lack 
of trust may lead to significant losses.

As research shows, lack of trust towards other 
people may results from lack of self-trust. It 
should be noted that before we trust other peo-
ple, we should trust ourselves. It’s a very reward-
ing undertaking as self-trust leads to boosting 
our activity and the sense of self-efficacy. When 
faced with changes, people with a high level of 
self-trust will sincerely believe they’ll succeed 
and will brace themselves to achieve their goal.

A famous American business speaker and 
writer of bestsellers, Stephen M.R. Covey, 
points to two trust continuums – on one hand, 
there is a profound distrust, and on the other 
hand, blind trust. Getting close to them, in 
a fast and extreme way, isn’t good; the key is to 
strike a balance, which will show us how much 
we should trust the other person.

In this context, the so-called wise trust is af-
fected by two factors: willingness to trust, which 
has its source in our personality and previous 
experiences, and an analysis of circumstances. 
Wise trust is a state where both the willingness 
to trust and the analysis are at a high level. In 
other words, our intuition suggests how much 
we can trust in a given situation, analysing our 
circumstances at the same time. Regardless of 
our position in the company, we should always 
strive to achieve the synergy.

Bear in mind that being aware of how trust 
works and, primarily, why it is so important in 
business is essential for every leader. Even if 
their skills and results are at a high level, with-
out putting trust wisely in other employees and 
gaining their trust, it’s impossible for a leader to 
keep the team engaged in their work. 

JAK „MĄDRZE ZAUFAĆ” 
W RELACJACH BIZNESOWYCH?
CZĘSTO POWTARZANYM MITEM ZWIĄZANYM Z ZAUFANIEM JEST TEZA GŁOSZĄCA, ŻE UFAJĄC INNYM 
OSOBOM, MOŻEMY BARDZO WIELE STRACIĆ. W RZECZYWISTOŚCI OKAZUJE SIĘ, ŻE ISTNIEJE ZUPEŁNIE 
PRZECIWNA TENDENCJA – TO POPRZEZ BRAK ZAUFANIA MOŻEMY NARAZIĆ NASZ BIZNES NA SPORE KOSZTY.

Znany amerykański mówca bizneso-
wy oraz pisarz bestsellerowych książek 
Stephen M.R. Covey wskazuje na istnienie 
dwóch kontinuów w obrębie zaufania – 
z jednej strony jest nią skrajna nieufność, 
a z drugiej ślepe zaufanie. Szybkie i skrajne 
zbliżanie się do obu z nich nie jest dla nas 
korzystne, dlatego kluczowe jest znalezie-
nie złotego środka, który wskaże nam, na 
ile powinniśmy zaufać drugiej osobie.  

W tym kontekście na tak zwane „mądre 
zaufanie” składają się dwa czynniki: skłon-
ność do zaufania, która ma swoje źródło 
w naszej osobowości i uprzednich doświad-
czeniach, a także analiza zaistniałej sytu-
acji. Mądrym zaufaniem nazywamy stan, 
w którym zarówno skłonność do zaufania, 
jak i  analiza, są na wysokim poziomie. 
Innymi słowy nasza intuicja podpowiada 
nam, na ile możemy zaufać w danej sytu-
acji, kiedy jednocześnie analizujemy oko-
liczności, w których się znaleźliśmy. Bez 
względu na zajmowaną przez nas pozycję 
w firmie, ta synergia jest efektem, do które-
go zawsze powinniśmy dążyć.

Należy pamiętać, że wiedza o tym, jak 
działa, oraz przede wszystkim dlaczego 
ważne jest zaufanie w biznesie, jest kry-
tyczna dla każdego lidera. Nawet jeśli jego 
umiejętności i osiągane wyniki są na wy-
sokim poziomie, bez mądrego powierze-
nia swojego zaufania innym pracownikom 
oraz bez wzbudzania zaufania do siebie, 
nie jest możliwe podtrzymanie wysokiego 
zaangażowania pracy zespołu. 

BR A K ZAU FA N I A DO I N N YCH 
MOŻE W Y N I K AĆ Z BR A KU 

ZAU FA N I A DO SI EBI E.

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL

WIĘCEJ FELIETONÓW 
znajdziesz na www.anywhere.pl



JAK „MĄDRZE ZAUFAĆ” 
W RELACJACH BIZNESOWYCH?
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NA ZDJĘCIACH I NAGRANIACH WYDAJE SIĘ SPOKOJNA I PEWNA SIEBIE, 
WRĘCZ POSĄGOWA (ZAWSZE Z TYM SAMYM „SIGNATURE LOOK”: CZARNA 
KRESKA NA OKU, CZERWONE USTA, KRÓTKO OBCIĘTA GRZYWKA). NA 
ŻYWO JEST CIEPŁA, OTWARTA I CAŁY CZAS ŻARTUJE. W ŻYCIU CHCE PO 
PROSTU ŚPIEWAĆ I CIESZYĆ PUBLICZNOŚĆ SWOJĄ MUZYKĄ – MA MOCNY, 
CHRYPLIWY GŁOS, KTÓRY PRZYWODZI NA MYŚL NAJBARDZIEJ IKONICZNE 
POSTACI Z HISTORII MUZYKI. Z ELISE LEGROW ROZMAWIAMY O TYM, JAKIEJ 
MUZYKI SŁUCHAŁA W RODZINNYM DOMU I O POGONI ZA MARZENIAMI.

ZDJĘCIA Tomasz Sagan

WYPADKOWA CIĘŻKIEJ PRACY 
I WYKORZYSTANYCH OKAZJI

TEKST Kasia Piersa

SZCZĘŚCIE TO

O czym marzyła Elise LeGrow jako mała 
dziewczynka?
Moja mama mówi – oczywiście tego nie pa-
miętam, bo byłam bardzo mała – że w wie-
ku pięciu lat zadeklarowałam, że kiedy do-
rosnę, będę piosenkarką. Wydaje mi się to 
teraz całkiem zabawne, bo kiedy wracam 
myślami do tamtego czasu i przypominam 
sobie, jakie było moje wyobrażenie na temat 
tego, co oznacza „bycie piosenkarką”, odsta-
je ono nieco od rzeczywistości. Bawiłam się 
wtedy lalkami Barbie, w ich przepięknym 
domu z wyobrażonym basenem, z różowym 
kabrioletem i „cool” życiem… Jako dziecko 
tak pojmowałam rdzeń tego zawodu: sława 
i bogactwo. Tymczasem obecnie nie jest to 
coś, za czym podążam, ani trochę – chcę 
po prostu śpiewać i koncertować. Niemniej 
jednak marzenie się spełniło, po drodze wy-
ewoluowało, ale się spełniło.

Wydaje mi się, że to ogromny dar. Nie 
każdy ma szansę spełnić marzenie 
z dzieciństwa, zwłaszcza gdy dotyczy ono 
szeroko pojętej kariery muzycznej.
To prawda, to wręcz wzruszające. Przed wylo-
tem do Europy wręczyłam mojej mamie płytę, 
choć premiera miała się odbyć dopiero kilka 
dni później. Bardzo się zestresowała, wydawało 
jej się, że album wychodzi pod koniec tygodnia, 
tak jakby przestraszyła się, że to ominęła. Uspo-
koiłam ją: „mamo, należy ci się mała specjalna, 
rodzinna przedpremiera!”.

Który moment w życiu identyfikujesz jako 
ten decydujący, kiedy powiedziałaś sobie: 
tak, nadaję się do tego, to moje powołanie, 
zrobię wszystko, żeby śpiewać? Wiemy 
już o Twojej wczesnej deklaracji na ten 
temat, ale kiedy podjęłaś decyzję w sposób 
w pełni świadomy?
Rzeczywiście, pięciolatka raczej nie potrafi 
podjąć takiej decyzji (śmiech). To zdecydo-
wanie było bardziej marzenie niż decyzja, 
i to marzenie osnute przędzą zabawy lalkami 
Barbie w „luksusowym” kabriolecie Corvette. 
Ale faktycznie był taki moment – w okolicach 
2010 roku, kiedy odeszłam z firmy prawniczej, 
gdzie pracowałam jako urzędnik sądowy na 
pełnym etacie. To była wygodna praca z bar-
dzo dobrym wynagrodzeniem, opieką me-
dyczną i tak dalej. Jednym słowem naprawdę 
świetne zatrudnienie dla dwudziestolatki. 
Zaczęłam również współpracę z Sony ATV 
Publishing w Kanadzie, gdzie po jakimś czasie 
grzecznie zasugerowali, że jeśli chciałabym 
zrezygnować z pracy urzędniczej, to pomogą 
mi przez jakiś czas. I tak też się stało, to był 
punkt zwrotny. Już wtedy śpiewałam dużo: 
w zespole rockowym i solowe standardy jazzo-
we (czasami tej samej nocy), więc w połącze-
niu z dzienną pracą zostawało mi zero energii 
na pisanie własnej muzyki. Zrezygnowałam 
z bezpieczeństwa stabilnej pracy, w której by-
łam naprawdę dobra, moja mama była trochę 
zaniepokojona, ale ostatecznie nie żałuję tej 
decyzji ani trochę!

S Z C Z Ę Ś C I E  T O  W Y P A D K O W A  C I Ę Ż K I E J  P R A C Y  I . . .



zakochałam. Moja muzyka jest bardzo różnorodna: jazz, 
rock’n’roll, soul… ale wszystkie muzyczne wpływy mają 
swój początek w rodzinnym domu.

No właśnie, Twoja płyta. Zbiór jedenastu coverów, 
a właściwie autorskich interpretacji amerykańskich 
klasyków takich artystów jak, między innymi, Chuck 
Berry, Etta James, Bo Didley. Nad albumem pracowali 
jedni z najlepszych producentów w branży – jak 
wyglądał proces doboru piosenek? Wybierałaś je 
sama czy musiałaś słuchać „głosów rozsądku”?
Przede wszystkim w  każdym przypadku to do mnie 
należała ostateczna decyzja o tym, czy coś zaśpiewam, 
czy nie. Nigdy nie zgodziłabym się na nagranie albumu 
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Muzyka towarzyszyła Ci od zawsze. Kto zaszczepił 
w Tobie tę miłość? Czy to wpływ rodziny, czy 
naturalnie przyciągało Cię do muzyki?
Muszę tutaj przyznać, że w dużej mierze to zasługa moich 
rodziców. Żadne z nich nie jest muzykiem, ale w moim 
domu zawsze słuchało się dużo Beatlesów, The Rolling 
Stones, Talking Heads, leciała naprawdę świetna muzy-
ka. Więc dziękuję im bardzo za „wystawienie” mnie na 
działanie takich wzorców. Resztę dopowiedziałam sobie 
sama – jako dziecko fascynowałam się diwami muzy-
ki pop jak Mariah Carey, Whitney Houston czy Céline 
Dion, śpiewałam ich miłosne ballady, nie dysponując 
nawet inteligencją emocjonalną, by je dobrze zrozumieć 
(śmiech). Szybko jednak odkryłam jazz, w którym się 
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z coverami, które ktoś inny kazał mi wyko-
nać, niemniej jednak był to nasz wspólny 
wysiłek. Wszyscy ciężko pracowaliśmy nad 
poszukiwaniami perełek z  katalogu wy-
twórni muzycznej Chess, dyskusje były de-
mokratyczne, trwały całymi miesiącami, aż 
w końcu wybraliśmy jedenaście piosenek, 
które teraz można usłyszeć na moim krąż-
ku. Często zdarzały się sytuacje, w których 
producenci próbowali mnie przekonać do 
jakiegoś utworu, ale nie potrafiłam się w nie-
go wczuć, nie odpowiadał moim osobistym 
doświadczeniom. Jednak zdarzało się też 
odwrotnie – to mnie przekonano, że jakiś 

utwór z tego czy innego względu nie dopeł-
nia reszty kawałków.

W Twoim albumie czuć, że nie ma tam 
przypadkowych piosenek, że wszystkie 
traktujesz bardzo osobiście i świadomie.
Dziękuję, właśnie o to chodziło. Trzeba być na-
prawdę bardzo ostrożnym, wybierając utwo-
ry do albumu – nikt nie chce później śpiewać 
przez lata piosenek, których nie lubi lub z któ-
rymi się nie identyfikuje. Jestem właściwie 
wdzięczna za to, że moja szansa na nagranie 
płyty pojawiła się teraz, a nie kiedy miałam 15 
lat i sama nie wiedziałam, kim jestem i o czym 
chcę mówić poprzez śpiew. 

Gdybyś miała wybrać jednego artystę, 
z którym chciałabyś współpracować, kto 
by to był?
Niedawno sama się nad tym zastanawiałam! 
I mam gotową odpowiedź: bardzo chciałabym 
zrobić kolaborację z Daft Punk.

Daft Punk?! Nie spodziewałam się tego.
Jestem żywo zainteresowana łączeniem gatun-
ków, bo zwykle na ich granicy dzieje się coś ma-
gicznego. Dlatego też bardzo chcę, żeby w tym 
roku powstały remiksy utworów z mojej płyty, 
myślę że jest w nich naprawdę duży potencjał ta-
neczny. Marzy mi się coś w stylu Bonobo, gdzie 
obok muzyki elektronicznej są też prawdziwe 
instrumenty, dźwięki natury, a wszystko to two-
rzy bardzo nowoczesną całość. 

Pierwszy album wydany – wiem, że pewnie 
jeszcze dobrze nie ochłonęłaś, ale jakie są 
Twoje plany? Masz zaplanowane kolejne 
kroki, wiesz, co chciałabyś skreślić z listy „do 
zrobienia” za trzy lata?
Następny w kolejce jest z całą pewnością album 
z moją oryginalną muzyką. Piszę piosenki od 
dawna i mam ich naprawdę sporą kolekcję. Na 
razie trafiały do przysłowiowej szuflady, czeka-
jąc na właściwy moment. Jednym z powodów, 
dla którego zdecydowaliśmy się wydać pierw-

MOJA  M UZ Y K A  J E S T  BA R DZ O 
RÓŻ NOROD N A :  JA ZZ , 
RO C K’ N ’ROL L ,  S OU L …  A L E 
WS Z YS T K I E  M UZ YC Z N E 
W PŁY W Y  M A JĄ  S WÓJ  P O C Z ĄT E K 
W   RODZ I N N Y M  D OM U.



szy album z samymi coverami było to, że chcia-
łam mieć więcej czasu na napisanie wystarcza-
jącej ilości piosenek. Wolę mieć sto utworów, 
z których mogę wybrać dziesięć naprawdę naj-
lepszych niż kilkanaście piosenek, z których 
każda musi znaleźć się na albumie, bez względu 
na mój poziom satysfakcji. 

O czym będą Twoje piosenki, o czym 
najbardziej chciałabyś za ich pośrednictwem 
rozmawiać?
Dużo tematów pokrywa się z tymi, które moż-
na usłyszeć na Playing Chess. Niektóre teksty 
są humorystyczne, niektóre są radosne, inne 
są o miłości. Sama jestem romantyczką, uwiel-
biam być zakochana, więc miłość to bardzo bli-
ski dla mnie temat, lubię o niej śpiewać. Złama-
ne serce to złamane serce – nigdy nie jest łatwo, 
jednak jestem wyjątkowo wrażliwa i odczuwam 
takie rzeczy ze zdwojoną mocą. Natomiast mu-
zycznie – moja autorska muzyka jest bardzo 
zbliżona do jazzu i soulu, nie ingeruję w nią za 
pomocą elektroniki czy „efektów specjalnych”. 
Powiedziałabym, że jest organiczna.  

Można powiedzieć, że jesteś szczęściarą 
i spełniasz marzenia – od dziecka 
łączyłaś swoje życie z muzyką, teraz 
pracujesz z najlepszymi specjalistami 
w branży, nagrałaś płytę, koncertujesz. 
Co poradziłabyś młodym wokalistom 
i wokalistkom, co było Twoim kluczem do 
sukcesu? Oczywiście poza talentem!
Po pierwsze – nie przestawać. Jest taki cy-
tat, bodajże Seneki: „Szczęście to wypadko-
wa ciężkiej pracy i napotkanych okazji”. Mo-
żesz otrzymać wszystkie szanse świata, jeśli 
jednak nie pracujesz na nie i nad nimi, ni-
gdzie Cię nie zaprowadzą. Z drugiej strony, 
jeśli ciężko pracujesz i nie rozglądasz się za 
możliwościami, przejdą Ci koło nosa niezau-
ważone. Zaczęłam śpiewać profesjonalnie 
w wieku piętnastu lat, nagrywając radiowe 
dżingle, przebrnęłam przez wszystkie moż-
liwe prace związane ze śpiewaniem, jakie 
można sobie wyobrazić. Jeśli naprawdę ko-
chasz śpiewać i naprawdę zależy Ci na tym, 
by robić to profesjonalnie, nie możesz robić 
sobie przerw na wątpliwości. Nic nie dzieje 

się z dnia na dzień, to jeden z największych 
mitów – za każdą, nawet ogłoszoną „błyska-
wiczną” karierą, stoją lata ciężkiej pracy: 
nad warsztatem, nad doświadczeniem, do-
piero na końcu nad płytą. 

Bije z Ciebie entuzjazm, optymizm, dobra 
energia. Swoim śmiechem i osobowością 
wypełniasz całe pomieszczenie, wydajesz 
się bardzo pewna siebie i tego, gdzie 
zmierzasz. Czy jest coś, czego się boisz, 
patrząc w przyszłość?
Wydaje mi się, że nie jestem teraz w miejscu, 
w którym myślę o tym, czego się obawiam. 
Ale sądzę też, że gdzieś podświadomie jeste-
śmy swoimi największymi wrogami – własne 
wątpliwości i strach przed porażką nie biorą 
jeńców. W tej chwili jestem w takim punk-
cie w swoim życiu, kiedy czuję się pewnie, 
ale wiele razy w życiu myślałam sobie: co ja 
właśnie zrobiłam ze swoim życiem…? Więc 
częściowo wracam do poprzedniej odpowie-
dzi, trzeba iść jasno do celu, bo jeśli pozwoli-
my sobie na to, aby wpaść w dołek niepokoju 
i podważania swojej wartości, będzie nam 
bardzo ciężko z niego wyjść. 

ENGLISH

HAPPINESS IS A RESULT OF HARD 
WORK AND SEIZED OPPORTUNITIES

In her photos and recordings she seems calm and 
confident, statuesque even (always with the same 
‘signature look’: black eyeliner, red lips, short 
fringe). In reality, she is warm, open, and she 
jokes all the time. In her life, she simply wants to 
sing and make audiences happy with her music – 
she has a strong, hoarse voice that brings to mind 
the most iconic figures in the history of music. 
We talk to Elise LeGrow about what kind of music 
she listened to at her family home, and about her 
pursuit of her dreams.

What did Elise LeGrow dream of as 
a little girl?
My mother says – I can’t remember, of course, 
because I was very young – that at the age of 
five I declared that when I grew up, I would be 
a singer. It seems quite funny now, because 
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when I think back to that time and recall 
what my idea of being a singer was, it was a bit 
different from reality. I played with Barbie 
dolls at the time, in their beautiful house with 
an imaginary swimming pool, with a pink 
convertible and a cool life… As a child, this is 
how I understood the core of this profession: 
fame and wealth. It’s not, however, some-
thing that I’m pursuing, even in the slightest 
– I just want to sing and perform. Neverthe-
less, the dream came true, evolved along the 
way, but came true.

It seems like a huge gift. Not everyone 
has a chance to fulfil their childhood 
dream, especially when it comes to music 
career in the broadest sense of the term.
That is true, it’s touching, actually. Before 
I left for Europe, I handed my mother a re-
cord, although the premiere wasn’t due un-

T R Z E BA  I Ś Ć  JA S NO  D O  C E LU, 
B O  J E Ś L I  P OZ WOL I M Y  S OB I E 
N A  T O,  A BY  W PA Ś Ć  W   D O Ł E K 

N I E P OKOJ U  I   P ODWA Ż A N I A 
S WOJ E J  WA RT O Ś C I ,  B Ę DZ I E  N A M 
BA R DZ O  C I ĘŻ KO  Z   N I E G O  W YJ Ś Ć.
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til a few days later. She was very nervous, she thought 
the album was coming out at the end of the week, as 
if she was scared that she had missed it. I calmed her 
down, ‘Mom, you deserve a special family preview!’

Which moment in your life do you identify as the 
decisive one, when you said to yourself: yes, I’m fit 
to do it, this is my calling, I will do everything to 
sing? We know about your early declaration, but at 
which point did you make a deliberate decision?
Indeed, a five-year-old is unlikely to make such a de-
cision (laughs). It was definitely more of a dream than 
a decision, and it was a dream swathed in playing with 
Barbie dolls in the luxurious Corvette convertible. But 
there was this moment – around 2010, when I left the 
law firm, where I worked as a full-time court officer. It 
was a comfortable job with a very good salary, medical 
care and so on. In short, a really great job for a 20-some-
thing-year-old. I also started working with Sony ATV 
Publishing in Canada. After a while, they politely sug-

gested that if I wanted to give up my job in the law firm, 
they would help me out for some time. And that is how it 
happened, it was the turning point. I was already sing-
ing a lot: in a rock band and solo jazz standards (some-
times the same night). Combining this with a nine-to-
five job resulted in me having no energy to write music. 
I gave up the safety of a stable job, in which I was really 
good, my mother was a little bit worried, but in the end, 
I don’t regret that decision a bit!

Music has been with you your whole life. Who 
instilled this love in you? Was it the influence of your 
family or were you naturally attracted to music?
I have to say that this is largely thanks to my parents. 
None of them are musicians, but at our house we always 
listened to The Beatles, The Rolling Stones, Talking 
Heads, some really great music. So I’m very thankful 
to them for ‘exposing’ me to such models. I told myself 
the rest – as a child I was fascinated with pop music 
divas like Mariah Carey, Whitney Houston or Céline 



Dion, I sang their love ballads, without the emotional 
intelligence to understand them (laughs). But I quick-
ly discovered jazz and I fell in love with it. My music is 
very diverse: jazz, rock’n’roll, soul… but all the musical 
influences start at home.

Well, that’s it, your album. A collection of eleven 
covers, or rather original interpretations of American 
classics of artists such as Chuck Berry, Etta James, 
Bo Didley. Some of the best producers in the industry 
worked on the album – what was the process of song 
selection like? Did you choose them yourself or did 
you have to listen to the ‘voices of reason’?
First of all, it was always up to me to make the final de-
cision about whether I was singing something or not. 
I would never have agreed to record an album with 
covers that someone else told me to sing, but it was 
our joint effort. We all worked hard to find the gems 
from the Chess music label’s catalogue, the discus-
sions were democratic, lasted for months, and finally 
we chose eleven songs that you can now hear on my re-
cord. There were some situations when the producers 
tried to convince me to sing a song, but I didn’t feel it, 
it didn’t suit my personal experience. However, it also 
happened the other way round – they made me aware 
that a track, for one reason or another, did not fit with 
the rest of the album.

On your album, one can feel that there are no 
random songs, that you treat all of them very 
personally and consciously.
Thank you, that is what I had in mind. You have to be 
really careful when choosing songs for your album – no 
one wants to keep singing songs they don’t like or iden-
tify with in a couple of years. I’m actually grateful that 
my opportunity to record the album came now, and 
not when I was 15 and I didn’t know who I was or what 
I wanted to talk about through my singing. 

If you were to choose one artist you would like to 
collaborate with, who would it be?
I recently thought about it myself! And I have a ready 
answer: I would love to collaborate with Daft Punk.

Daft Punk?! I did not expect that.
I’m very interested in combining genres, because 
usually something magical happens on their bor-
ders. That’s why I really want to see remixes of my 
tracks this year, I  think there’s a  lot of dance po-
tential in them. I dream of something like Bonobo, 
where apart from electronic music, there are also 
real instruments, sounds of nature, and all of this 
creates a very modern whole.

First album released – I know you probably haven’t 
had a chance to cool down yet, but what are your 
plans? Do you have your next steps planned, do you 
know what you would like to tick off from the ‘to do’ 
list in three years’ time?
Next in line there is certainly an album with my origi-
nal music. I’ve been writing songs for a long time and 
I have a really big collection of them. For the time 

being, they’re hidden in the proverbial drawer, wait-
ing for the right moment. One of the reasons why we 
decided to release our first album with covers alone 
was that I wanted to have more time to write enough 
songs. I prefer to have a hundred tracks and choose 
ten of the best songs, than to have a dozen or so songs, 
each of which must end up on the album, regardless of 
my level of satisfaction.

What will your songs be about, what would you like 
to say through them?
Many of the topics are the same as those you can 
hear on Playing Chess. Some lyrics are humorous, 
others are joyful, others are about love. I’m a roman-
tic person myself, I love to be in love, so love is a very 
close subject for me, I like to sing about it. A broken 
heart is a broken heart – it’s never easy, but I’m ex-
tremely sensitive and feel such things with doubled 
power. Musically, however, my original music is very 
similar to jazz and soul, I don’t interfere with it with 
the use of electronics or ‘special effects’. I would say 
it is organic.

Once could say that you’re lucky and you make your 
dreams come true – since childhood, you’ve linked 
your life with music, now you’re working with the 
best experts in the industry, you have recorded an 
album, you’re performing. What would you advise 
young vocalists, what was your key to success? 
Besides talent, of course!
Firstly, you must never stop. There is a quote, from Sen-
eca, I think: ‘Happiness is a result of hard work and en-
countered opportunities.’ You can get all the chances 
in the world, but if you don’t work for them, they won’t 
take you anywhere. On the other hand, if you work 
hard and don’t look for opportunities, they will pass by, 
unnoticed. I started singing professionally at the age of 
fifteen, recording radio jingles, I went through all the 
singing jobs that one could imagine. If you really love 
singing and you really care about doing it professional-
ly, you can’t take breaks for doubting yourself. Nothing 
happens overnight, it’s one of the greatest myths – be-
hind every, even so-called ‘instant’ career, there are 
years of hard work: on your skill, on your experience, 
and then, eventually, on the album. 

You’re full of enthusiasm, optimism and good energy. 
You fill the whole room with your laughter and 
personality, and seem very confident of yourself and 
where you’re heading. Is there anything you’re afraid 
of when you look to the future?
It seems to me that now I’m not in a position to think 
about what I’m afraid of. But I also think that subcon-
sciously we are our own greatest enemies – our own 
doubts and fear of defeat don’t take prisoners. At the 
moment, I’m at that point in my life when I  feel con-
fident, but I  thought to myself many times in my life: 
what have I just done to myself…? So it is partly linked 
with the previous answer, we need to go straight for the 
goal, because if we allow ourselves to fall into a hole of 
anxiety and undermine our own value, it will be very 
difficult for us to get out of it.
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 nowej karcie znajdziemy różno-
rodne pozycje, z  dużą fantazją 
łączące w sobie odmienne sma-

ki. Nie brakuje oży wczych wiosennych 
akcentów, w  tym nowalijek i  przypraw 
typowych dla tej pory roku. Marcin Fa-
liszek, szef kuchni restauracji Piwna 47 
Food & Wine Bar, zadbał o  to, by menu 
oparte było o najwyższej jakości produkty 
lokalne, w tym świeże warzywa i regional-
ne sery od sprawdzonych dostawców z Ka-
szub i innych zakątków Pomorza.

Przykłady? Wielbicieli smaków Bałtyku 
z pewnością zainteresuje łosoś podany na 
ciecierzycy w aromatycznym sosie z zielo-
nej sałaty, selera, awokado i marchewek. 

ENGLISH 

NEW SPRING MENU IN PIWNA 47 
FOOD & WINE BAR

The world outside is getting greener every day, 
which heralds an arrival of the most beautiful 
time of the year. A new spring and summer 
menu of Piwna 47 Food & Wine Bar is a breath 
of fresh culinary inspirations, which will surely 
satisfy even the most sophisticated foodies.

The new menu includes a variety of dishes 
being a fanciful blend of different flavours. 
There are also plenty of fresh, spring ac-
cents, such as early vegetables and season-
al spices. Marcin Faliszek, the chef in Piw-
na 47 Food & Wine Bar, ensured that the 
menu be based on top quality local prod-
ucts, including fresh vegetables and re-
gional cheese from regular suppliers from 
Kashubia and other Pomeranian areas.

Examples? If you’re after the tastes of 
the Baltic Sea, go for salmon served with 
chickpea in aromatic dressing of green 
salad, celery, avocado and carrots. If you 
prefer fresh game, pick deer tenderloin 
served with eggplants, quinoa, parsley and 
fried baby leeks. Another exquisite dish is 
sturgeon on cream of courgette and peas 
served with smoked caviar, roasted carrots 
and black lentils.

It’s only a scrummy taste of what you’ll 
find in the new delicious spring and sum-
mer menu of Piwna 47 Food & Wine Bar. 
Visit the restaurant recognised even by the 
most sophisticated foodies and enjoy an 
unforgettable culinary experience. 
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ZA OKNEM ŚWIAT ROZKWITA ZIELENIĄ, CO NIECHYBNIE OZNACZA 
NADEJŚCIE NAJPIĘKNIEJSZEGO CZASU W ROKU. NOWE, WIOSENNO-
LETNIE MENU RESTAURACJI PIWNA 47 FOOD & WINE BAR TO TAKŻE 
ŚWIEŻY POWIEW KULINARNYCH INSPIRACJI, KTÓRE Z PEWNOŚCIĄ 
TRAFIĄ W GUSTA NAJBARDZIEJ WYRAFINOWANYCH SMAKOSZY.
TEKST Paweł Durkiewicz ZDJĘCIA Tomasz Sagan
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WIOSNA W NOWYM 
MENU PIWNA 47 
FOOD & WINE BAR

PIWNA 47 FOOD & WINE
ul. Piwna 47, Gdańsk
www.piwna47.pl

W Miłośnicy świeżej dziczyzny z pewnością 
zwrócą zaś uwagę na polędwicę z jelenia, 
która podana będzie w doborowym towa-
rzystwie bakłażana, komosy ryżowej, pie-
truszki i smażonych młodych porów. Wy-
kwintną propozycję stanowi niewątpliwie 
jesiotr na kremie z cukinii i grochu, który 
serwowany jest z wędzonym kawiorem, pa-
loną marchewką i czarną soczewicą.

To tylko niewielka, choć efektowna prób-
ka z  bogatego wyboru wyśmienitych dań 
wiosenno-letniego menu Piwnej 47 Food & 
Wine Bar. Pod ten ceniony przez koneserów 
dobrego smaku adres możemy zawsze udać 
się z przekonaniem, że kulinarne doznania 
pozostaną nam w pamięci na długo. 

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL
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PODOBNO ŻYCIE MOŻNA PRZEŻYĆ TYLKO NA DWA SPOSOBY: 
ALBO TAK, JAKBY NIC NIE BYŁO CUDEM, ALBO TAK, JAKBY 
CUDEM BYŁO WSZYSTKO. A WYBÓR OCZYWIŚCIE NALEŻY 
DO CIEBIE. Z SAMOCHODAMI PORSCHE BYWA PODOBNIE. 
Z TĄ RÓŻNICĄ, ŻE TU NIE MASZ WYBORU. SIEDZĄC BOWIEM 
ZA ICH KIEROWNICĄ ODNOSISZ WRAŻENIE, ŻE WSZYSTKO 
DOOKOŁA JEST TYLKO I WYŁĄCZNIE CUDEM. JEŻELI JEDNAK 
SIĘ NA TO GODZISZ, TO ZAPRASZAMY CIĘ NA PRZEJAŻDŻKĘ.
ZDJĘCIA Marcin Przybyła

MIEJ ODWAGĘ BY 

NACISNĄĆ START



wa lata temu na rynku pojawiła 
się książka pt. „Serce i  portfel”. 
Powstała z  myślą o  tych, którzy 

próbują zrozumieć siebie w pracy. Jeden 
z rozdziałów porusza istotną kwestię ta-
lentów. Te nie tylko warto rozwijać, lecz 
również poszukiwać zajęcia, które w jak 
największym stopniu umożliwi ich wyko-
rzystanie. Z motoryzacją jest tak samo. Są 
producenci, którzy mają dar do budowania 
rodzinnych samochodów, inni specjalizują 

D

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.
 

Precyzja jej pracy nie pozostawia złudzeń 
– z technicznego punktu widzenia to czy-
ste dzieło sztuki.

Samochód został wyposażony w  na-
pęd na wszystkie cztery koła. Dzięki nie-
mu ta ogromna limuzyna pokonuje każ-
dy zakręt niczym wytrawny sportowiec, 
a w razie konieczności, za sprawą pneu-
matycznego zawieszenia, stanie również 
„na palcach” aby pokonać drobne nierów-
ności. Panamera Turbo Sport Turismo, 
z masą w ynoszącą 2035 kg, do lekkich 
samochodów nie należy. Biorąc pod uwa-
gę mnogość rozwiązań i systemów to jed-
nak bardzo dobry wynik. Jest on efektem 
wykorzystania aluminiowych elemen-
tów nadwozia w  celu obniżenia masy. 
Aluminiowa jest zatem m.in. maska, tylna 
pokrywa, dach, drzwi i przednie błotni-
ki. Na temat samych rozwiązań technolo-
gicznych obecnych w Panamerze Turbo 
Sport Turismo można by napisać trylogię. 
Samochod został skonfigurowany w taki 
sposób, aby nikt nie miał tu powodów do 
narzekań. 

Ta bestia jest w  stanie się rozpędzić 
do 304 km/h, a pierwsza „setka” pojawia 
się na liczniku zaledwie po 3,6 sekundy. 
W trasie apetyt na paliwo miała umiarko-
wany, a  przynajmniej tak można określić 
10 litrów na każde 100 kilometrów. Jednak 
aby kierowca mógł się koncentrować tylko 
i wyłącznie na wrażeniach z  jazdy, samo-
chód został wyposażony w zbiornik pa-
liwa o  pojemności małego basenu (90 
litrów). Dzięki temu droga może nie mieć 
końca. Bo jak śpiewał w jednym ze swoich 
utworów Mrozu: „Życie może być jak luna-
park. Miej odwagę nacisnąć start”. 

M I E J  O D W A G Ę  B Y  N A C I S N Ą Ć  S T A R T

się w elektrycznych. Marka Porsche skon-
centrowała się wokół sportowych wartości. 
I tak  pozostało do dnia dzisiejszego.  

Kiedy w  2012 roku podczas targów 
w Paryżu światło dzienne ujrzał koncept 
Porsche Panamera Sport Turismo, nikt 
nie miał absolutnie żadnych wątpliwości, 
że to nadal jest najprawdziwsze Porsche. 
Przepiękne, rasowe, jedyne w swoim ro-
dzaju. Dziś staję twarzą w twarz z Porsche 
Panamera Turbo Sport Turismo, będącą 
jedną z najmocniejszych wersji tego mo-
delu. To udana kompozycja tego, co w sa-
mochodach Porsche najlepsze. Nadwozie, 
mimo że potężne (ponad 5 metrów dłu-
gości), jest kusząco zgrabne. Panamera 
Sport Turismo to nie tylko osiągi, ale też 
możliwości. Takie z pewnością daje ba-
gażnik o  pojemności nawet do 1390 li-
trów. Nie mniej przepastna jest również 
kabina pasażerska. Jak zapewnia produ-
cent, to samochód zbudowany dla ludzi, 
którzy mają odwagę wyruszyć w drogę. 
W takim razie - do dzieła.

Pod maską testowanego egzemplarza 
biło benzynowe serce V8 Biturbo o  po-
jemności 4.0. Konstruktorzy wygenero-
wali z niego potężne stado 550 koni me-
chanicznych oraz maksymalny moment 
obrotowy sięgający 770 Nm. To za spra-
wą tego ostatniego ogromna Panamera 
Turbo Sport Turismo poruszała się lekko 
i zwinnie niczym duch. Od ducha odróż-
niał ją jednak przyjemny pomruk płyną-
cy ze sportowego układu wydechowego. 
Nie bez znaczenia pozostawała tu również 
automatyczna, 8-biegowa skrzynia, któ-
ra wrzucała kolejne przełożenia szybko 
i dyskretnie niczym strzelec wyborowy. 



ENGLISH

BE BRAVE TO PRESS START

There are two possible ways to live your life: like nothing is 
special or like everything is a miracle. It’s entirely up to you. The 
same with Porsche cars. The difference is that here you don’t 
have a choice. When you sit behind the wheel of a Porsche, 
everything around you seems to be a miracle. But if you don’t 
mind, feel free to go for a ride.

Two years ago, a book entitled ‘Serce i porfel’ [Heart 
and Wallet] came out. It’s dedicated to those who try 
to understand themselves at work. One of its chap-
ters touches upon an important question of talents. 
Not only should we develop them, but we also should 
look for activities that will allow us to use them to the 
greatest possible extent. It’s the same with the auto-
motive industry. There are manufacturers gifted at 
constructing family cars, others specialise in electric 
vehicles. The Porsche brand has focused on sports 
values. And it still excels at it.

When Porsche Panamera Sport Turismo was first 
presented during the show in Paris in 2012, there was no 
doubt that it was still a true Porsche. Magnificent, out-
standing, one of a kind. Today, I’m meeting face to face 
with Porsche Panamera Turbo Sport Turismo, which is 

one of the most powerful versions of the model. It com-
bines the best elements that can be found in Porsche 
vehicles. Its body, despite its size (over 5-metres long) 
is tempting and shapely. Panamera Sport Turismo isn’t 
only performance, but also possibilities, which include 
a 1390-litre boot and a spacious cabin. According to the 
manufacturer, this car is designed for those who are 
brave enough to hit the road. Let’s get it started then.

The test-drive model’s bonnet covers a 4.0-litre V8 
Biturbo petrol engine generating powerful 550 hp out-
put and up to 770 Nm torque, which makes the huge 
Panamera Turbo Sport Turismo swift and nimble like 
a ghost. But it’s no ghost as I can distinctly hear a pleas-
ant roar of its sports exhaust system. The vehicle also 
features a fast and discreet automatic eight-speed trans-
mission. Its precision and technological advancement 
leave no doubt that it’s a work of art.

Another feature of the vehicle is a four-wheel drive, 
which allows this limo to take every turn like an agile 
sports car, and, if the need be, the car will also stand on 
its toes to overcome obstacles, thanks to its air suspen-
sion. Panamera Turbo Sport Turismo isn’t a light car as 
it weighs 2 035 kg. But given the multitude of solutions 
and systems applied, it’s a very good result. It has been 
achieved thanks to aluminium body elements aimed at 
reducing the total weight of the vehicle, which include, 
among others, the bonnet, the back cover, the roof, the 
doors and the front fenders. There are a slew of techno-
logical solutions used in Panamera Turbo Sport Turismo. 
The car will please even the most demanding customers.

It can reach a speed of up to 304 km/h, and it reach-
es the first ‘hundred’ within 3.6 seconds. Its fuel con-
sumption is moderate, or at least I can say that about 
10 litres per 100 kilometres. To ensure a great driving 
experience, the car is equipped with a huge, 90-litre pet-
rol tank. Now your ride has no limits. As Mrozu sang in 
one of his songs, ‘Life can be like an amusement park. Be 
brave to press Start.’
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PA NA M ER A SPORT 
T U R IS MO T O N I E 
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KTÓREGOŚ DNIA, PRZECHODZĄC OBOK KOLEKTURY TOTOLOTKA, ZOBACZYŁEM W WITRYNIE 
TABLICĘ Z PROGNOZOWANĄ WYGRANĄ. JAKAŚ NIEBOTYCZNA, PRZEKRACZAJĄCA 
WYOBRAŹNIĘ SUMA. ODRUCHOWO POMYŚLAŁEM: A CO BY BYŁO GDYBY?

GDYBANIE, CZYLI 
„COBYBYŁOGDYBY"

ZDJĘCIE Michał Buddabar



stąpiłem, zapłaciłem podatek od 
marzeń. I nic nie wygrałem. Ale 
ile radości sprawiło mi wydawanie 

tych wirtualnych pieniędzy, wiedzą tylko 
ci, którzy podobnie jak ja od czasu do czasu 
oddają się tej przyjemności. Bo to jest przy-
jemność. Może naiwna, infantylna, niera-
cjonalna, dająca złudną nadzieję, ale nieza-
przeczalna przyjemność. Jest w tym jakaś 
zapomniana nuta z dzieciństwa, kiedy rze-
czywistość wykreowana prowadziła w świa-
ty zamknięte przed stępioną wrażliwością 
dorosłych. Wtedy nie było tego pytania, ono 
nie padało, bo nie mogło, bo dziecięcy umysł, 
jeszcze nieobarczony cywilizacyjnym do-
świadczeniem, posiadał odwagę, otwartość 
i brak oporu przed urzeczywistnianiem two-
rów nieokiełznanej wyobraźni. Ale ten fla-
shback czasami nas – może nie wszystkich 
– dogania i wtedy „cobybyłogdyby” staje się 
uprawnionym sposobem magicznego zakli-
nania rzeczywistości. Ile razy zadawaliśmy 
sobie pytanie o podejmowane decyzje i ich 
konsekwencje? Z pewnością nie raz, prawda? 
Żaden wstyd, ot, taka niewinna spekulacja. 
Czy TAK było dobrze, a może trzeba było INA-
CZEJ. Co by było, gdybym został, albo zosta-
ła, nie z TYM partnerem czy z TĄ partnerką? 
Gdybym oddał głos na TĘ, a nie TĘ partię? 
Gdybym WTEDY został w domu? Wybrał inne 
studia? I tak dalej, i tak dalej. Ciekawość tego, 
co w rękach losu, może jest i chybiona, ale 
czy czasem nie pomaga? Nie jest doraźnym 
antidotum na stres? Przyznaję bez wstydu, 
że uprawiam to „gdybanie” z przyjemnością. 
Mam nawet swoje ulubione sytuacje i tematy. 

W

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

Może to skrzywienie zawodowe, bo jako aktor 
muszę dbać o stan mojej wyobraźni, a może 
jeszcze moje krótkie spodenki nie do końca 
się ze mną pożegnały? Jałowe zajęcie, strata 
czasu? Zastanówmy się. Świadome „gdyba-
nie” to puszczenie wodzów fantazji, które 
może być przecież inspiracją do fantastycz-
nych, realnych pomysłów, niebanalnych roz-
wiązań, może skierować w rejony nieprzeczu-
wane, w realu niebrane serio pod uwagę.

Drodzy Czytelnicy, przy zawrotnym 
tempie naszego życia taka chwila reflek-
sji, z pozoru mało poważnej, może pozwoli 
Wam na złapanie dystansu do siebie. Spowo-
duje, że przez chwile potraktujecie się mniej 
serio. To nie tylko się przydaje, ale i opłaca. 
Widzenie świata przez pryzmat marzeń wyj-
dzie mu tylko na dobre.

Zastanawiam się nad tym, „cobybyłogdy-
by”, jak by wyglądała nasza rzeczywistość, 
gdyby niektóre pozytywne fakty w życiu 
kulturalnym, społecznym czy politycznym, 
które się wydarzyły w przeszłości, się nie 
wydarzyły? I „cobybyłogdyby” miałoby się 
wydarzyć to, co podpowiada nam lęk o przy-
szłość? Strach pomyśleć. Trenujmy magiczne 
myślenie. Ono może pomóc wyprzedzić skut-
ki i niewykluczone, że może ustrzec przed 
przykrym zaskoczeniem. Myślę, że warto 
poddać się czasami tej z pozoru banalnej grze 
wyobraźni, by w sytuacjach skrajnych, kiedy 
trzeba podejmować dojrzałe i odpowiedzialne 
decyzje, nie stanąć przed spóźnionym pyta-
niem „CO BY BYŁO, GDYBY”?

A na deser :
Pewien dziennikarz z Kurytyby
Wpadł w polityki twarde dlań tryby
Biedak nie wyczuł wiatru kierunku
I już nie było znikąd ratunku
A mógł przewidzieć, co byłoby, gdyby? 

ENGLISH

SPECULATING, OR ‘WHAT IF’

One day, in a window of a lottery agency, I saw 
a board showing an estimated prize. It was an 
exorbitant, unimaginable amount of money. 
I automatically thought, ‘WHAT IF?’

I walked in and paid the tax on dreams. And 
I didn’t win anything. But only those who – 
like me – indulge in this pleasure from time 
to time know how happy I was spending that 

virtual money. Because it’s a pleasure. It may 
be naive, infantile, irrational, delusive, but 
– undeniably – pleasant. It brings to mind 
a forgotten note from childhood when the 
reality I created in my head led to univers-
es inaccessible for unimaginative, down-
to-earth grown-ups. The question wasn’t 
there then, it wasn’t asked – it couldn’t be 
as a child’s mind, without the burden of ci-
vilisation development, was brave, open and 
willing to believe in figments of imagina-
tion. But that flashback sometimes gets us 
– well, perhaps not all of us – and then ‘what 
if’ becomes an authorised way to create 
magic in reality. How often have we asked 
ourselves about our decisions and their 
consequences? Many times, I guess. It’s not 
a shame, just a native speculation. Would 
THIS WAY be good or perhaps we should do 
it THAT WAY. What if I hadn’t stayed with 
THIS partner? If I’d voted for THIS instead 
of THAT party? If I’d stayed at home THEN? 
If I’d chosen another major subject at uni-
versity? And so on, and so forth. Being curi-
ous about what life brings may be pointless, 
but doesn’t it help sometimes? Isn’t it an ad 
hoc antidote to stress? I admit it openly that 
I practise speculating with pleasure. I even 
have my favourite situations and subjects. It 
may be a professional habit because I must 
inspire my imagination as an actor, but per-
haps I haven’t said my last goodbye to shorts 
yet? An idle activity, a waste of time? Let’s 
think about it. Speculating is letting your 
imagination run wild, which can inspire fan-
tastic, workable ideas, creative solutions; it 
may also direct you to undiscovered spaces, 
not treated seriously in regular life.

My Dear Readers, such a moment of re-
flection, seemingly not very serious, in our 
relentless, frantic life will let you catch your 
breath and distance yourselves. For a mo-
ment, you’ll treat yourselves less seriously. 
It’s not only practical, but also beneficial. 
Perceiving the world through dreams will 
only do you good.

I’m wondering ‘what if’, how our real-
ity would look like but for some positive 
facts in cultural, social or political life, 
which happened in the past or didn’t hap-
pen in the past. And ‘what if’ everything 
we’re afraid of happened in the future? 
I shudder to think what it would be. Prac-
tise magical thinking. It may help you 
take precautions and might even prevent 
an unpleasant surprise. In extreme sit-
uations, when you have to make mature 
and responsible decisions, I think that it’s 
good to indulge sometimes in this seem-
ingly commonplace game of imagination 
in order not to be faced with a  question 
‘what if’ when it’s already too late. 

G D Y B A N I E ,  C Z Y L I  „ C O B Y B Y Ł O G D Y B Y "

PR Z YZ NA J Ę BEZ WS T Y DU, Ż E 
U PR AW I A M T O „GDY BA N I E” 
Z PR Z YJ E M NO Ś C I Ą. M A M NAW ET S WOJ E 
U LU BION E S Y T UAC J E I  T E M AT Y.

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL

WIĘCEJ FELIETONÓW 
znajdziesz na www.anywhere.pl



K U C H N I A  /  C U I S I N E7 8 – 7 9

ZDJĘCIA Aleksander Domański 

MINI 
BAKŁAŻANY, 
CZYLI GRUZJA 
NA TALERZU
GRUZIŃSKĄ SZTUKĘ KULINARNĄ DARZĘ WIELKIM 
SENTYMENTEM, DLATEGO DANIA Z TEGO KRAJU SĄ 
OBOWIĄZKOWYM PUNKTEM W MOJEJ TYGODNIOWEJ 
DIECIE. CO TO ZA DIETA? – KTOŚ ZAPYTA. NIE SĄ 
TO Z PEWNOŚCIĄ POTRAWY FIT, ALE NIE O TO 
CHODZI. PO PROSTU LUBIĘ TRADYCYJNE DANIA 
Z CAŁEGO ŚWIATA, W WERSJACH DOSTOSOWANYCH 
DO NASZYCH WARUNKÓW. DZISIAJ PROPONUJĘ 
WAM JAKŻE CENIONE W GRUZJI BAKŁAŻANY.



M I N I  B A K Ł A Ż A N Y ,  C Z Y L I  G R U Z J A  N A  T A L E R Z U



chodzę do sklepu i ku mojej radości 
widzę mini bakłażany. Nie za często 
spotykamy to warzywo na półkach 

warzywniaków. Kuchnia gruzińska opiera 
się przede wszystkim na spotkaniach z przy-
jaciółmi i sprawianiu im kulinarnych przy-
jemności, a bazą są w niej właśnie pasty z ba-
kłażanów. Tradycyjne dania z tego regionu 
pozostają niezmienione przez setki lat, głów-
nie ze względu na smak potraw, który broni 
się sam. Sery, pasty, placki drożdżowe i pie-
rożki to kwintesencja ich kuchni. Te małe 
bakłażany, kupione dzisiaj, szkoda byłoby zu-
żyć na pastę, postanowiłem więc je nafasze-
rować. Mała przekąska czy pożywny obiad? 
To w gruncie rzeczy zależy od Was. Do dzieła!

Przygotujemy dziś dwa rodzaje fasze-
rowanych bakłażanów. Jedne z kuskusem, 

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.

K UC H N I A GRUZ I Ń SK A OPI ER A 
SI Ę PR Z EDE WSZ YS T K I M NA 

SP O T K A N I AC H Z PR Z YJAC IÓ Ł M I 
I  SPR AW I A N I U I M K U L I NA R N YC H 

PR Z YJ E M NO Ś C I...

W

miętą, mozzarellą i pomidorkami cherry. 
Drugi przepis będzie zaś bardzo klasyczny. 
Będzie to badridżani z serem kozim i orze-
chami, posypane pestkami granatu. Za-
czniemy od umycia bakłażanów, przekro-
jenia ich na pół, posolenia i odstawienia na 
dłuższą chwilę, by pozbyły się goryczki. Na-
stępnie skrapiamy oliwą i pieczemy w 200 
stopniach przez około 25 minut, aż staną 
się miękkie. Kuskus zalewamy wcześniej 
przygotowanym bulionem i czekamy, aż 
napęcznieje. Pomidorki kroimy w drobną 
kostkę, to samo robimy z mozzarellą. Listki 
mięty rwiemy na mniejsze części. Miesza-
my ze sobą wszystkie składniki. Pierwszy 
farsz już jest gotowy. Drugi będzie jeszcze 
prostszy od pierwszego, ale wiadomo, że 
prostota w kuchni to rzecz najważniejsza. 
Zaczynamy od posiekania orzechów wło-
skich, które następnie dodajemy do kozie-
go sera wraz z ząbkiem czosnku. Wszystko 
blendujemy przez krótką chwilę. Pasta jest 
prawie gotowa, wystarczy dodać posiekaną 
kolendrę, doprawić do smaku sokiem z cy-
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tryny, solą, pieprzem i wszystko delikat-
nie wymieszać. Bakłażany faszerujemy na 
około 10 minut przed wyciągnięciem z pie-
karnika. Samo danie w obydwu wariantach 
równie dobrze smakuje podawane na zim-
no. Smacznego! 

ENGLISH

MINI EGGPLANTS, OR GEORGIA ON 
YOUR PLATE

I’m very fond of Georgian cuisine, and Georgian 
dishes are a must in my weekly diet. You may 
ask, ‘What kind of diet is it?’ Not a fit one, that’s 
for sure, but that’s not the point. I simply like 
traditional dishes from different parts of the 
world, in versions adapted to our conditions. 
Today, I’d like to give you a recipe for eggplants, 
highly appreciated in Georgia.

I enter a shop and to my delight, I see mini 
eggplants. This vegetable can rarely be found 
at a local greengrocer’s. Georgian cuisine is 
primarily about meeting friends and eating 
together, and eggplant spreads are one of its 
basic dishes. Traditional Georgian dishes ha-
ven’t changed for hundreds of years, mainly 
because of their taste, which is impeccable. 

SKŁADNIKI

20 szt. małych bakłażanów
100 g kaszy kuskus
10 pomidorków cherry
doniczka mięty

1 opakowanie małej mozzarelli
200 g serka koziego
200 g orzechów
1 cytryna

1 doniczka kolendry
1 ząbek czosnku
pestki granatu 
do dekoracji

Cheeses, spreads, yeast cakes and dumplings 
are the essence of their cuisine. It’d be a pity 
to use these mini eggplants that I bought 
today to make spread, so I decided to stuff 
them. A small snack or a nourishing lunch? 
It’s entirely up to you. Let’s get down to work!

Today, we’re going to prepare two types of 
stuffed eggplants – one stuffed with couscous, 
mint, mozzarella and cherry tomatoes and the 
other with traditional stuffing. It’ll be Badrija-
ni stuffed with goat cheese and walnuts, sprin-
kled with pomegranate seeds. First, wash the 
eggplants, cut them in halves, salt, and put 
them aside to eliminate bitterness. Then, add 
some olive oil and roast them in 200 degrees 
for about 25 minutes until soft. Pour previously 
prepared bouillon over couscous and wait for 
it to swell. Chop the tomatoes and the mozza-
rella. Tear the mint leaves. Mix all the ingredi-
ents. The first stuffing is ready. The other one 
will be even simpler, but we all know that sim-
plicity is the key to success when it comes to 
cooking. Chop the walnuts and add them to 
the goat cheese. Add the garlic. Blend the in-
gredients for a short while. The stuffing is al-
most done, the last thing to do is to chop the 
coriander, add some lemon juice, salt and pep-
per, and mix it all together. Stuff the eggplants 
about 10 minutes before taking them out of 
the oven. Both variants of the dish taste deli-
cious also when served cold. Bon Appétit! 

M I N I  B A K Ł A Ż A N Y . . .
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ym filmem 27-letni Bałagow wy wołał poru-
szenie na ubiegłorocznym festiwalu w  Can-
nes i momentalnie został okrzyknięty następcą 

Zwiagincewa, nową nadzieją rosyjskiego kina. Debiu-
tujący reżyser opowiada o  Nalczyku, swoim rodzin-
nym mieście w północnym Kaukazie, przez pryzmat 
historii dziewczyny uwikłanej w sieć społecznych 
zależności, o których my, Europejczycy dawno zapo-
mnieliśmy. Kabardo-Bałkaria, koniec lat 90. ubiegłe-
go wieku. Ilana, młoda Żydówka, żyje z bratem i rodzi-
cami. Pewnego dnia jej brat wraz z narzeczoną zostaje 
porwany. Aby zapłacić okup, rodzice muszą wydać ją 
za syna sąsiadów. W tym świecie przetrwanie nie tyl-
ko rodziny, ale całej społeczności, zależy od wierno-
ści wobec „plemienia”. 

„Bliskość” to wielopłaszczyznowe, krwiste przedsta-
wienie dramatu ludzi, żyjących w konkretnym miejscu 
i czasie. Młodzi Kabadryjczycy oglądają rzeź w Czecze-
nii przez ekran telewizora, dyskutując o tym, czy sami 
mogli bronić swojego kraju w tak radykalny sposób. 

W samym miasteczku żyją obok siebie wrogie plemio-
na – żydzi i muzułmanie. W tak wyobcowanym świecie 
młoda kobieta próbuje ocalić brata, nie poświęcając oso-
bistej suwerenności, ale znikąd nie znajduje wsparcia 
i miłości. Tytułowa „Bliskość” to w oryginale „Tesnota”, 
w dosłownym tłumaczeniu „ciasnota”. I rzeczywiście, 
ramiona ukochanych osób owijają się wokół Ilany tak, że 
dziewczyna traci oddech. Ten brak możliwości swobod-
nego oddychania – cielesna reakcja na brak normalno-
ści – pokazywany jest tu kilkakrotnie. Uwikłaną w mat-
nię bohaterkę w hipnotyzujący sposób zagrała Darya 
Zhovnar, o której, tak jak o Bałagowie, świat nie jeden 
raz usłyszy. Ten film jest wiarygodny – z siłą offowego 
kina wysadza nas z foteli i przenosi do innego świata. 

ENGLISH

A DIFFERENT WORLD
‘CLOSENESS’ DIRECTED BY KANTEMIR BALAGOV
DISTRIBUTED BY STOWARZYSZENIE NOWE 
HORYZONTY

Once upon a time, not so long ago, in a faraway land, a story 
happened, which will change our perception of reality.

This film caused a  stir at the Cannes festival last 
year, and its 27-year-old director, Balagov, was ac-
claimed as Zvyagintsev’s successor and a new hope 
for the Russian cinema. In his first film, the director 
shows Nalchik, his hometown located in North Cau-
casus, by telling a story about a girl tangled in the 
net of social correlations, long forgotten in European 
countries. Kabardino-Balkaria, the end of the 1990s. 
Ilana, a young Jewish girl, lives with her brother and 
parents. One day, her brother and his fiancée are kid-
napped. To pay the ransom, her parents have to marry 
her off to a son of their neighbours. In this world, the 
survival of not only a family but the whole community 
depends on the loyalty to ‘the tribe’. 

‘Closeness’ shows the tragedy of people living 
at a  given place and time in a  multi-dimensional, 
harsh way. Young Kabardians watch the massacre 
in Chechnya on television and discuss whether they 
could defend their country in such a  radical way. 
There are two enemy tribes living together in the same 
town – Jews and Muslims. In this alienated world, the 
young woman tries to save her brother without sac-
rificing her own independence, but there’s nobody 
to support or love her. The original title of the film 
is ‘Tesnota’, which literally means ‘tightness’. And 
indeed, the arms of her loved ones wing around her 
neck so tight that Ilana loses her breath. This impos-
sibility to breath – a physical reaction to a lack of nor-
mality – is shown several times. The character of the 
trapped girl was brilliantly played by Darya Zhovnar, 
whom the world will hear of many times in the future. 
The same with Balagov. The film is credible – its re-
markable power of off-cinema takes the audience to 
a different world. 

T
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TEKST I ZDJĘCIA Edyta Bartkiewicz

BERLIN TO JEDNO Z NAJCZĘŚCIEJ ODWIEDZANYCH MIAST W EUROPIE. NIE MA CO PRAWDA 
TAKIEGO UROKU JAK PRAGA I NIE JEST TAK ROMANTYCZNY JAK WENECJA. MA NATOMIAST 
WIELE CIEKAWYCH HISTORII , O KTÓRYCH CHCIAŁABYM WAM DZISIAJ OPOWIEDZIEĆ.

H I S T O R I A  W  Z A S I Ę G U  R Ę K I

HISTORIA 
W ZASIĘGU RĘKI



8 6 – 8 7 P O D R Ó Ż E  /  T R A V E L

erlin to nie tylko stolica Niemiec, lecz przede wszyst-
kim stolica szeroko pojmowanej kultury. By opisać 
miasto komuś, kto jeszcze nigdy w nim nie był, 

wystarczy tylko jedno słowo – architektura. Zacznę od 
miejsca poświęconego ludzkim cierpieniom, które bywa 
przez wielu lekceważone. Pomnik Pomordowanych Żydów 
Europy to miejsce budzące specyficzny niepokój. Prze-
strzeń między falującymi, zmieniającymi swoją wysokość 
2711 stelami, to emocjonalna podróż do czasów, w których 
nietolerancja i prześladowania Żydów były na porządku 
dziennym. Stojąc między betonowymi ścianami, dzięki 
surowości materiału w połączeniu z prostotą formy, można 
zanurzyć się w świecie samotności. Wydostanie się z labi-
ryntu bloków o kolorze popiołu nie jest trudne, jednak po-
zostanie w nim choć przez chwilę jest konieczne, by czując 
dyskomfort i lęk zrozumieć sens powstania tego miejsca. 
Jest jednak druga strona medalu, którą światu pokazał 
Shahak Shapira – „yolocaust”. Bezmyślni turyści skaczą 
po betonowych stelach, śmiejąc się w głos, uciekają przed 
ochroniarzami, robią sobie półnagie sesje zdjęciowe i selfie 
pełne radosnych okrzyków „YOLO”. Niektórzy nie mają po-
jęcia, czym dokładnie jest to miejsce i uważają je za świetne 
tło dla nowego zdjęcia profilowego. Są jednak tacy, którzy 
doskonale wiedzą, a mimo to zachowują się identycznie.

Powtórka ze szkoły: po wojnie była stolica III Rzeszy 
została podzielona na 4 strefy okupacyjne: radziecką na 
wschodzie, oraz francuską, brytyjską i amerykańską na 
zachodzie. W konsekwencji odrzucenia przez zachodnie 

mocarstwa propozycji ZSRR o utworzeniu jednego rządu 
ogólnoniemieckiego, utworzono dwa odrębne państwa – 
Republikę Federalną Niemiec oraz Niemiecką Republikę 
Demokratyczną. Najsłynniejszym przejściem granicznym 
między NRD a Berlinem Zachodnim, które znajduje się 
w tym samym miejscu po dziś dzień, jest Checkpoint Char-
lie. Przez 29 lat był on symboliczną bramą między odległy-
mi od siebie światami zachodnich i wschodnich Niemiec.

Na początku alei Unter den Linden znajduje się Brama 
Brandenburska. Zbudowana na wzór Propylei Akropolu 
ateńskiego, od 1990 roku jest symbolem pokoju i wolności. 
Zaledwie kilka minut spacerem od niej znajduje się bloko-
wisko, które na pierwszy rzut oka nie wyróżnia się niczym 
szczególnym. Historia jednak ma to do siebie, że lubi być od-
krywana. To właśnie tu, pod osiedlowym parkingiem, znaj-
dował się bunkier Führera. Być może nadal jakiś jego frag-
ment się tu znajduje, mimo czterokrotnych prób zniszczenia 
go raz na zawsze. Szukając dalej w głębi ziemi, zaglądam 
na stację metra Mohrenstraße. Przepiękne czerwone mar-
mury, zdobiące ściany stacji, pochodzą z gabinetu Adolfa 
Hitlera i Sali Mozaikowej Nowej Kancelarii Rzeszy. Pomnik 
wdzięczności Armii Radzieckiej w Parku Treptower również 
został ozdobiony czerwonym marmurem oraz kremowym 
piaskowcem z elewacji zewnętrznej Kancelarii.

Kilka minut drogi od miejsca istnienia Kancelarii, 
znajdowała się nazistowska dzielnica rządowa. W miejscu 
budynków należących do Gestapo i SS znajduje się Topo-
grafia Terroru – zewnętrzne muzeum, na terenie którego 

B



H I S T O R I A  W  Z A S I Ę G U  R Ę K I

BY  OPI SAĆ  M I A S T O 
KOM U Ś,  KT O  J E S Z C Z E 
N IGDY  W   N I M  N I E 
BY Ł ,  W YS TA RC Z Y 
T Y L KO  J E D NO  S Ł OWO 
–  A RC H I T E KT U R A .

oglądam odkopane pozostałości więziennych 
murów oraz wystawę dokumentującą działa-
nie tych bezwzględnych instytucji.

Żeby przenieść się w czasie jeszcze bar-
dziej, odwiedzam Wyspę Muzeów – jeden 
z najważniejszych kompleksów muzealnych 
świata. Muzeum Pergamońskie pozwala mi 
przenieść się do starożytnej Myzji i zobaczyć 
Wielki Ołtarz Zeusa, który zaliczany jest do 
szczytowych osiągnięć sztuki hellenistycz-
nej. Znajduje się tu również oryginalna bra-
ma Isztar, wzniesiona w Babilonie za panowa-
nia Nabuchodonozora II. Pokryta niebieską 
glazurowaną cegłą, przedstawia wyobraże-
nia 575 zwierząt, symbolizujących niektóre 
bóstwa Mezopotamii.

Chcąc poznać kolejnych bogów, odwie-
dzam Neues Museum. Są tu tajemnicze sar-
kofagi, starożytne kolumny i zwoje papirusu 
sprzed 4500 lat. Nerwowo spaceruję między 
płaskorzeźbami przedstawiającymi egipskich 
bogów w poszukiwaniu jednej, wyjątkowej 
rzeźby. Jest, na końcu korytarza, wśród tłumu 
zwiedzających. Piękniejsza niż sobie wyobra-
żałam, ale też dużo mniejsza. Królowa Egiptu, 
Neferneferuaton Nefertiti – piękność Atona. 
Jej popiersie jest nie tylko jednym z najważ-
niejszych symboli starożytnego Egiptu, lecz 



również starożytnym kanonem piękna, który 
fotografować można jedynie zza wyznaczonej 
linii. Choć w muzeum znajduje się ogrom-
na liczba wyjątkowych eksponatów, popier-
sie Nefretete przyćmiewa je wszystkie.

Od starożytnych cywilizacji aż po czasy 
zimnej wojny, Berlin podarował mi nieza-
pomnianą lekcję historii. Nie nudził ani do 
niczego nie zmuszał, po prostu się pokazał. 
I to wystarczyło, by zakochać się w nim bez 
pamięci i chcieć wracać do niego tak czę-
sto, jak to możliwe. Berlinie, zdecydowanie 
– do zobaczenia!  

ENGLISH

HISTORY WITHIN YOUR REACH

Berlin is one of the most frequently visited cities in 
Europe. It may not be as charming as Prague or as 
romantic as Venice, but it holds a lot of interesting 
stories, which I’d like to tell you today.

Berlin is not only the capital of Germany, but 
primarily the capital of generally understood 
culture. You need only one word to describe 
the city to someone who has never been there 
– architecture. I’ll begin with a place dedicat-
ed to human suffering, which is often disre-
garded. The Memorial to the Murdered Jews of 
Europe is a disturbing place. The site covered 
with 2711 stelae of various height is an emo-
tional journey to the days when intolerance 
and persecution of Jews were rather common. 
Standing among the concrete slabs, with their 
austere material combined with a simple 
form, you can immerse yourself in solitude. 
It’s not difficult to get out of the maze of ash-co-
loured slabs, but you should stay there at least 
for a while to feel discomfort and anxiety and 
comprehend the significance of the place. 
There’s also the other side of the coin shown 
to the world by Shahak Shapira – ‘yolocaust’. 
Thoughtless tourists jump over the concrete 
stelae, laugh out loud and run away from the 
guards, take half-naked pictures and selfies 
full of gay cheering ‘YOLO’. Some of them 
don’t have the slightest idea what the place is 
and consider it to be a great background for 
a new profile picture. But there also those who 
perfectly know it, yet still act the same way.

A short revision: after the war, the former 
capital of the Third Reich was divided into 
four occupation zones: the Soviet zone in the 
east, and French, British and American zones 
in the west. After the western powers turned 
down the Soviet Union’s proposal to set up 
a single German government, two separate 
states were established – the Federal Repub-
lic of Germany and the German Democratic 
Republic. The most famous crossing point 
between East Germany and West Germany, 
which is still there, is Checkpoint Charlie. For 

seum takes me to ancient Mysia, where I can 
see the Pergamon Altar, which is considered 
to be one of the greatest works of Hellenistic 
art. It also houses the original Ishtar Gate of 
Babylon erected during the reign of Nebu-
chadnezzar II. Covered in blue glazed bricks, 
it represents 575 animals symbolising some 
Mesopotamian deities.

To learn about some more deities, I visit 
the Neues Museum exhibiting mysterious sar-
cophagi, ancient columns and a 4500-year-
old papyrus collection. I wander among low 
reliefs representing Egyptian gods in pursuit 
of one, unique sculpture. And there it is – 
at the end of the corridor, in the crowd of 
visitors. It’s even more beautiful than I imag-
ined, but also much smaller. The queen of 
Egypt, Neferneferuaton Nefertiti – the beauty 
of Aten. Her bust is not only one of the most 
important symbols of ancient Egypt, but also 
an ancient canon of beauty. You can take 
photos of it only from behind a specific line. 
Even though there’s a huge number of unique 
exhibits in the museum, they pale in the com-
parison to the Nefertiti Bust.

From ancient civilisations to the Cold War, 
Berlin gave us a memorable history lesson. 
Never boring or imposing, it just showed itself. 
And this was enough to make me fall in love 
with it and wish to come back there as often 
as possible. Berlin, I’m sure, I’ll see you soon!  

29 years, it has been a symbolic gate between 
the distant worlds of East and West Germany.

Unter den Linden boulevard opens with 
the Brandenburg Gate. Its design is based 
on the Propylaea of the Acropolis in Athens, 
and since 1990, the gate has been a symbol of 
peace and freedom. Within a short walking 
distance from the gate, there are blocks of flats 
– nothing special at first glance. But the thing 
about history is that it likes to be discovered. 
Here, under the district parking area, Führer’s 
bunker was located. Perhaps there are still 
some of its remains despite four attempts to 
destroy it once and for all. Looking deeper, 
I visit the Mohrenstraße tube station. Beau-
tiful red marble on the station walls comes 
from Adolf Hitler’s office and the Mosaic Hall 
in the new Reich Chancellery. The Soviet War 
Memorial in the Treptower Park was adorned 
with red marble and cream sandstone from 
the Chancellery external elevation.

Near the Chancellery, there was a Nazi 
government district. Currently, at the site of 
the former Gestapo and SS buildings, there 
is the Topography of Terror – an outdoor mu-
seum displaying unearthed remains of prison 
walls and an exhibition documenting the op-
eration of those ruthless institutions.

On my journey to the past, I visit Museum 
Island – one of the most important museum 
complexes in the world. The Pergamon Mu-
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WSZĘDZIE, 
CZYLI GDZIEKOLWIEK – C.D.

udzie korzystali z promocji tak, jakby dostali nagle 
nowe życie w grze komputerowej. Procenty prze-
wracały im w głowach. Domy towarowe stawały się 

kościołami. Pełno w nich opętanych z wrażenia wiernych, 
gotowych podpalić ołtarze, byle tylko mieć coś na oku do 
kupienia. Mężczyźni w garniturach koloru „kawa z mle-
kiem” wyrywali sobie wózki na zakupy. Krew lała się, jak-
by wyrwano z serca hydrant. Policjanci z pistoletami na 
wodę przyczajeni za piramidami z konserwowego grosz-
ku łapali tych, którzy przekraczali granice rozsądku. Ko-
biety kręciły tyłkami, chcąc zrobić wrażenie na kierow-
nikach sklepów. Ci ostatni w zbyt kusych fartuszkach 
wykrzykiwali przekleństwa. Zegarki na ich rękach były 
większe od uszu. Czuli się bogami garmażerki. Wokół 
nich sinobladzi z wycieńczenia klienci gapili się na półki 
pełne towarów. Interesowało ich wszystko. Klatki na lam-
party, kieszonkowe zmywarki, nosze, ogórki w kształcie 
ananasów, rakietki do gry w ping-ponga, muszelki, skó-
roplastyka i parówki z barana. Wszystko szło jak woda 
w modrym Dunaju. Z głośników dolatywały dźwięki wio-
lonczeli. Gdzieś po drugiej stronie świata muzyk wcze-
piony w swój instrument jak młodzieniec do motoroweru 
interpretował eskimoską kolędę. Transmisja z tego wyda-

L

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.

ZAPARKOWAŁEM SAMOCHÓD. NIE BYŁO ŁATWO. KRĄŻYŁEM 
OD TYGODNIA PO PARKINGU, BY WYPATRZYĆ WOLNE MIEJSCE. 
ZDĄŻYŁEM PRZESPAĆ SIĘ KILKA RAZY ZA KIEROWNICĄ. 
ZJADŁEM POKROWCE NA SIEDZENIA I WYPIŁEM ZAPASOWY 
OLEJ SILNIKOWY. BYŁEM WYKOŃCZONY. WSZĘDZIE BYŁY 
TŁUMY. TRWAŁ ATAK NA WIELKĄ KASĘ FISKALNĄ.

rzenia była nadawana na całą galaktykę. Nikomu się ten 
utwór nie podobał, ale każdy chciał go usłyszeć. Podob-
no dzięki temu można było uzyskać wieczne zbawienie. 
Nic więc dziwnego, że płyty z tym kawałkiem cieszyły się 
wielką popularnością. Ustawiały się po nie kolejki sięgają-
ce od Bałtyku po Kilimandżaro, od Nowego Jorku po Rów 
Mariański, od Sasa do Lasa. Tabuny rozhisteryzowanych 
melomanów przemierzały pustynię, by wgrać sobie na 
iphone’a tę kolędę zanim los zabierze im wszystko.

Zamknąłem samochód. Kopnąłem w koło i spuściłem 
głowę. W kieszeni miałem listek mięty.

Wiedziałem, że nic już nie będzie z naszej miłości, któ-
ra przepadła jak pet rzucony do kibla. Poprawiłem okula-
ry i poszedłem w stronę zachodzącego słońca.  

ENGLISH

EVERYWHERE, OR ANYWHERE – CONT.

I parked my car. It wasn’t easy. I was making circles around the car 
park in pursuit of a free parking spot. I even fell asleep behind the 
wheel a few times. I ate car bags and drank spare engine oil. I was 
exhausted. The place was densely crowded. It was an attack on 
a huge cash register.

People were rummaging for special offers as if they got 
a new life in a computer game. Percentages were turn-
ing their heads. Department stores were becoming 
churches. They were full of lunatic followers ready to 
put altars on fire only to have something to buy. Peo-
ple in ‘coffee-with-milk’ suits were snatching shopping 
trolleys from each other. Blood was running as if a hy-
drant in the heart was broken. Policemen with water 
guns hidden behind pyramids of canned peas were 
catching those who crossed the line. Women were wig-
gling their hips seductively to impress store managers. 
The latter, dressed in shortish aprons, were swearing 
out loud. Watches on their wrists were bigger than their 
ears. They acted as if they were gods of catering. Pale, 
exhausted customers standing around them were star-
ing at shelves full of goods. They were interested in ev-
erything. Leopard cages, pocket dishwashers, stretch-
ers, cucumbers in the shape of pineapples, ping pong 
bats, shells, leather plast, and mutton sausages. Every-
thing was running like water in the Danube. Sounds of 
cello were blaring from loudspeakers. Somewhere on 
the other side of the world, a musician clinging to his 
instrument like a young lad to his moped was inter-
preting an Eskimo carol. The event was broadcast to 
the entire galaxy. Nobody liked the song, but everyone 
wanted to hear it. It was said to bring people salvation. 
It’s no surprise then that albums with that piece were 
extremely popular. People were queuing up for them 
from the Baltic Sea to Mount Kilimanjaro, from New 
York City to the Mariana Trench. Herds of hysterical 
music buffs were traversing the desert to copy the carol 
to their iPhones before the bad fortune deprives them 
of everything.

I closed my car. I kicked a wheel and hung my head. 
I had a mint leaf in my pocket.

I knew that our love wasn’t going to work; all was lost 
like a fag end thrown into the toilet. I adjusted my glass-
es and went towards the setting sun. 
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WARCISŁAW KUNC
Dyrektor Opery Bałtyckiej w Gdańsku

29 kwietnia obchodzimy Międzynarodowy 
Dzień Tańca. Nestorka polskiego ba-

letu Teresa Kujawa, pytana przez dziennika-
rzy: „Jaki zobaczymy taniec, choreografię?”, 
odpowiadała: „Hmm… proszę przyjść i zo-
baczyć, jak ja mam panu o  tym opowie-
dzieć?”. Pasjonaci tańca uważają, że o tań-
cu się nie mówi i nie pisze, ponieważ taniec 
można tylko tańczyć. Mają rację, niemniej 
jednak spróbuję.

Wraz z początkiem mojej kadencji, do 
Opery Bałtyckiej w Gdańsku powrócił ba-
let klasyczny. Kierownictwo zespołu ob-
jęli Wojciech Warszawski – wieloletni solista 
Teatru Wielkiego w Warszawie - oraz Izabela 
Sokołowska–Boulton, solistka Royal Danish 
Ballet. Stanęli oni przed wyzwaniem stwo-
rzenia nowego zespołu. 

Pierwszą premierą baletową sezonu 
2016/17 była komedia „Pinokio”, której reali-
zacja została powierzona reżyserowi i cho-
reografowi Giorgio Madii. Całość dopełniła 
wykorzystana wspaniale muzyka Nino Roty, 
włoskiego kompozytora muzyki filmowej. 
Spektakl zasłużenie zdobył i wciąż zdo-
by wa uznanie krytyków i serca widzów 
w każdym wieku. 

Kolejnym artystycznym wyzwaniem był 
„Dziadek do orzechów” – premiera baletowa 
sezonu francuskiego z 30 listopada 2017 roku 
w choreografii Francois Mauduit. Ogromny 
sukces frekwencyjny (bilety wyprzedane już 
we wrześniu), świetne recenzje, ogromna 
radość i satysfakcja. Wiele teatrów opero-
wych wystawia ten tytuł w okresie bożo-
narodzeniowym, ale nasza propozycja była 
zaprezentowana rekordowo, w aż 27 spek-
taklach w sezonie.

ton, a soloist of the Royal Danish Ballet were 
put in charge of the undertaking. They faced 
the challenge of creating a new ensemble. 

The first ballet in 2016/17 season was ‘Pi-
nokio’, a comedy directed by Giorgio Madia, 
a director and choreographer, with a brilliant 
score by Nino Rota, an Intalian composer of 
film music. The performance has received 
favourable reviews of critics and won hearts 
of audiences.

Another artistic challenge was ‘The Nut-
cracker’ with Francois Mauduit’s choreogra-
phy – a ballet premiere of the French season 
was held on 30 November 2017. It was a huge 
success (tickets were sold out already in Sep-
tember), enthusiastic reviews, great joy and 
satisfaction. This opera is on in many opera 
theatres in Christmastime, but we decided 
to give a record number of 27 performances 
in the season.

Thanks to the determination of the en-
semble management, in July 2017, we intro-
duced a new project to the repertoire – ‘B as 
in Ballet’, combining an open ballet rehears-
al with a light brunch. This form of weekend 
meetings with ballet popular in western coun-
tries is still something new in Poland. During 
regular meetings, the audience may learn 
about the ins and outs of the profession and 
afterwards, talk with the dancers and drink 
coffee with them. What an exceptional form 
of education it is! The project is dedicated to 
all generations and age groups.

As we all know, a dancer who doesn’t prac-
tise new choreographies is an unsatisfied 
dancer. Therefore, on the International Dance 
Day – on 28 and 29 April – the Baltic Opera 
holds a  special event, the Ballet Gala. The 
whole world of ballet is going to meet on our 
stage – students of Janina JarzynównaSob-
czak Ballet School and the Baltic Opera Ballet 
Ensemble. We will see special dance routines 
prepared by the management of our ensemble 
– Wojciech Warszawski, Izabela Sokołowska–
Boulton and Francois Mauduit. We will hear 
compositions of Louis Moreau Gottschalk 
arranged by Beniamin Baczewski, and watch 
dance routines with compositions of Antoni 
Dvorak and Edith Piaf. I am really glad to re-
store the cooperation between the two insti-
tutions and celebrate together, to our delight 
and the delight of our audience. 

ŚWIAT BALETU 
W OPERZE BAŁTYCKIEJ

Dzięki determinacji kierownictwa zespołu 
w lipcu 2017 roku wprowadziliśmy do reper-
tuaru nowy projekt „B jak balet” - łączący 
otwartą próbę baletu z lekkim brunchem 
w przerwie. Ta znana na Zachodzie for-
ma weekendowych spotkań z  baletem to 
w Polsce ciągle nowość. Podczas cyklicznych 
spotkań widzowie mogą poznać tajniki pracy 
zespołu, a potem porozmawiać z tancerzami 
i napić się z nimi kawy. Cóż za niezwykła for-
ma edukacji! To zresztą absolutnie ponad-
pokoleniowy projekt, którego odbiorcami są 
wszystkie grupy wiekowe.

Jak wszyscy wiemy, tancerz, który nie 
ćwiczy wciąż nowych choreografii to tan-
cerz niezadowolony. Dlatego zapraszamy 
w święto tańca - 28 i 29 kwietnia - na specjal-
nie przygotowaną „Galę Baletową”. Na scenie 
naszego teatru spotka się cały świat gdań-
skiego baletu - uczniowie Ogólnokształcącej 
Szkoły Baletowej im. Janiny Jarzynówny–
Sobczak  oraz zespół baletu Opery Bałtyckiej. 
Zobaczymy układy specjalnie na tę okazję 
opracowane przez kierownictwo naszego 
zespołu - Wojciecha Warszawskiego, Izabelę 
Sokołowską–Boulton oraz Francois Mauduit. 
Usłyszymy kompozycje Louisa Moreau 
Gottschalka w  aranżacjach Beniamina 
Baczewskiego, a także układy do muzyki 
Antoniego Dvoraka i Edith Piaf. Cieszę się 
niezmiernie, że po wielu latach udało się 
powrócić do współpracy pomiędzy obiema 
instytucjami i razem świętować, ku radości 
własnej i widzów. 

ENGLISH

THE WORLD OF BALLET IN THE 
BALTIC OPERA

29 April is the International Dance Day. When 
asked by journalists, ‘What dance, choreogra-
phy are we going to see?’, the doyen of Polish 
ballet, Teresa Kujawa, said, ‘Well… Come and 
see, how am I to describe it?’ Dance buffs be-
lieve that dance is not to be spoken or written 
about, because it can only be danced. They are 
right, but I’ll give it a try anyway.

Along with the beginning of my term of 
office, classical ballet returned to the Bal-
tic Opera in Gdańsk. Wojciech Warszawski – 
a soloist of the Grand Theatre in Warsaw for 
many years – and Izabela Sokołowska–Boul-

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL
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ydzi mieszkali po jednej stronie ulicy, 
a katolicy po drugiej. I jakoś tak się uło-
żyło, że kościół był bardziej po żydow-

skiej stronie, a karczma po polskiej. Ale nie 
szkodzi, bo to nie była ulica, która dzieli, ale 
taka, która łączy. Ludzie ze sobą żyli dobrze. 
Kościół wielki, większy niż w Broku. Ufundo-
wał go hrabia Zamoyski, ale każda rodzina 
z parafii ofiarowała pracę. Mężczyźni nosili 
cegły po drabinach. Dorośli dziesięć cegieł 
i więcej. A chłopcy to po pięć. Za kościołem 
olbrzymi cmentarz. Dwadzieścia cztery wio-
ski należały do parafii. A Żydzi swój cmentarz 
mieli w Stoczku. Mówili, że tam leży ich ca-
dyk i tam chcieli być chowani. W 1940 roku 
w Stoczku Niemcy urządzili getto. Żydzi z Sa-
downego uciekli do lasu. 

Ilu przeżyło, nie wiadomo. Od wojny nie 
wracali. Przetrwały tylko opowieści. Ale po 
1968 roku już nawet opowieści nie było zbyt 
wiele. Ludzie nie wiedzieli, co wolno wie-
dzieć, a o czym trzeba milczeć. 

Jakoś w 1992 przyjechała do Sadownego 
pewna starsza pani. Nic nie zapomniała po 
polsku. Weszła po schodach. Dzień dobry, 
dzień dobry. Wie pani, ja poznaję te scho-
dy. Przyjechałam z mężem do Polski, żeby 
odwiedzić stare miejsca. Wypożyczyliśmy 
samochód i przyjechaliśmy. Bo ja tu miesz-
kałam, naprzeciwko. Tu się bawiłam na tych 
schodach… Z Marysią, na tych schodach ga-
dałyśmy. A… to pani jest wnuczką? A co z Ma-

rysią? Nie przeżyła wojny?! No nie przeżyła. Za 
chleb, co dziadek dawał go Żydom, zamęczyli 
ją Niemcy. I ją, i męża. I syna. Jemu to w plecy 
strzelili. Nie, nie tutaj, tam bliżej szkoły, żeby 
cała wieś widziała, że za chleb dla Żydów jest 
kara śmierci…  Nie wiedziała pani? No skąd 
mogła pani wiedzieć…

No i  wtedy odwróciła się i  poszła. Nie 
wiem… Może jej się zrobiło przykro? Może 
wstyd? Może nie wiedziała, co powiedzieć. 
Nie, nie wróciła już. Ale jakoś wkrótce potem 
babcia, dziadek i ich syn, co go też wówczas 
zabili dostali medal Sprawiedliwych Wśród 
Narodów Świata. 

Sadowne nie miało szczęścia. We wrze-
śniu 1939 roku front przetoczył się główną 
ulicą. Drewniane domy płonęły, jakby były 
zrobione z papieru. Ale te murowane mogły 
ocaleć. Kościół, no i sklep Lubkiewiczów. 
Ludzie naznosili tam swoich najcenniej-
szych rzeczy, co kto chciał zachować. Bu-
dynek stał od dziesięciu lat przecież. Kiedy 
Niemcy szli, to ludzie się tu zamknęli. I może 
by dom ocalał, ale w podwórzu, w stodole 
ukrywało się dwóch żołnierzy. I kiedy Niem-
cy podpalili stodołę, to oni mundury zrzucili 
i zaczęli uciekać. Ktoś im otworzył drzwi. 
Niemcy to zobaczyli. Żołnierzy zabili, potem 
ludziom kazali wyjść i podpalili dom. Ludzie 
wybiegli, mury zostały. Wszystko w środku 
się wypaliło. Dlatego tych zdjęć dziadków 
nie ma. Tylko kilka ocalało. 

TEKST Grzegorz Kapla ZDJĘCIA Edyta Bartkiewicz

Ż
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las jeszcze bliżej. Szkoła jest zaledwie trzysta metrów od 
starego domu. Od piekarni. Bał się. Bo przecież jeżeli 
tylu ludzie wie, to łatwo może się wydać. Pretekstem do 
wykonywania kary śmierci na Polakach było rozporzą-
dzenie Hansa Franka z 15 października 1941 roku. Kara 
śmierci dla Żyda, który opuści getto. Kara śmierci dla 
Polaka, który zbiegowi udzieli schronienia. A potem już 
kara śmierci za każdą pomoc. 

- Mógł ktoś wydać, pójść do Niemców i powiedzieć, że 
tam są Żydzi. Mógł zaprowadzić. Ale nie. Dużo im Polacy 
pomagali, dawali im żywność. To nie było przecież tak, 
że piekarnia cały czas pracuje. Mama opowiadała, że na 
wypiek dostawali od Niemców zezwolenie. Chleb był na 
kartki, mąka była reglamentowana. To nie było tak, że 
dziadek mógł dla Żydów ten chleb bezkarnie schować. 
Niemcy wszystko mieli policzone. Stefan mielił zboże 
w młynku do kawy. Nawet mój tata mówił mu, żeby to zo-
stawił, bo to przecież się nie da. A on siedział na stołeczku 
i potrafił przez cały dzień ćwiartkę zboża zemleć. Taki był 
cierpliwy. Tata go lubił. Za grę na akordeonie. Za te wypra-
wy na kawalerkę, konno jechali. No i za przyjaźń. Razem 
pracowali w tej piekarni. 

Do 13 stycznia 1943. Tego dnia niemiecki partol zatrzy-
mał na drodze dwie żydowskie dziewczyny. Czepkiewiczó-
wnę i Enzelównę. Powiedziały, że chleb mają z piekarni od 
Lubkiewiczów. Niemcy rozstrzelali je od razu, na ulicy. 

Irena Lubkiewicz, mama pani Grażyny, tak opowie-
działa o tym, co dalej: „Żandarmi nie czekając na wyko-
panie dołu dla zabitych Żydówek, wpadli do mieszkania 
rodziców, jeden z nich był nazwiskiem Schultz, kolonista 
niemiecki, prawdopodobnie z okolic Łodzi, bardzo wy-
soki, silny, dobrze zbudowany, lat miał wtedy trzydzieści 
moim zdaniem. Podskoczył do mojej matki, krzycząc: 
<<Co, dawaliście Żydom chleb!?>>. Uderzył moją matkę 
silnie pięścią w twarz, tak że się zatoczyła przy ścianie 
i momentalnie policzek miała siny, aż czarny. Podsko-
czył wtedy do mnie, kopnął mnie silnie w nogę twardym 
wojskowym butem. Następnie pistoletem uderzył mnie 
w plecy, w kręgosłup, tak silnie, że do dzisiaj mam w tym 
miejscu stały ból. <<Powiedz, że twoja matka dawała 
Żydom chleb!>>. Stał naprzeciwko mojej matki, którą 
popychał do drzwi i krzyknął: <<Liczę do dziesięciu, jak 
się nie przyznasz, to będę strzelał!>>. Wystawił pistolet na  
moją matkę i zaczął liczyć. Ja tymczasem, chociaż mam 
silny ból, jednak myślę <<jak stanę przed mamą, przecież 
ta kula przebije i mnie i mamę>>. Nogi i ręce mi zdrętwiały 
i uklękłam między matką, a zbrodniarzem hitlerowskim 
Schultzem, przed pistoletem. Wtedy przestał Schultz li-
czyć, na rozkaz starszego oficera Karnej Ekspedycji. Ale 
śledztwo trwało do godziny 22.00. W  tym czasie strasznie 
się znęcali nad moją rodziną. Brata bił i kopał bez żadnej 
litości. Ojca bił pięścią po twarzy, aż zatoczył się na ścia-
nę, również popychał i kopał. O godzinie 22.00 żandarmi 
z Karnej Ekspedycji rozstrzelali wymęczonych i zbitych 
moich rodziców i brata na podwórku, za ratowanie Żydów. 
Mnie zostawili jako małoletnią, ale cóż z tego, kiedy ode-
brali mi chęć do życia”. 

Czyli to pech był, że złapali te dziewczyny? – pytam.
- Tak, pech – kiwa głową pani Grażyna. – Młode dziew-

czyny, przestraszyły się i wygadały. Mama biegła wte-
dy do domu, żeby schować zeszyt z tajnych kompletów. 
Usłyszała te buciory jak dudnią i schowała się za otwar-

Grażyna Olton układa na stole kilka fotografii, jakie 
ocalało z czasów wojny. Na jednym z nich Maria Lubkie-
wicz z wielkim rowerem. Na innych portrety. Był gdzieś 
jeszcze portret Stefana, chłopak miał dwadzieścia pięć 
lat, kiedy to się stało…  Bo to wszystko nie było tutaj, tu-
taj zostały jedynie mury. Wyprowadzili się do starego 
domu, koło piekarni. Tam mieszkali całą wojnę. Pani 
Grażyna przez długie lata nie znała rodzinnej opowieści. 
Czasami mama powiedziała kilka słów. Pierwsze wspo-
mnienia są o tym, że co roku zimą, 13 stycznia, mama 
wychodzi. Zawsze sama szła. 

- Pamiętam, kiedyś tata zerwał się z łóżka, bo był wielki 
mróz. Obudził nas i pyta „gdzie jest mama”? A za chwilę 
ona wchodzi. Było w pół do jedenastej w nocy. Zawsze na 
to miejsce sama szła. No i potem nam mówiła. Najpierw po 
kilka słów. A potem już wszystko. 

Sadowne jest blisko Treblinki. I blisko Stoczka. Nie 
było gazet, ale przecież ludzie wiedzieli, że Niemcy będą 
zabijać Żydów. Połowa wsi, ta po przeciwnej stronie dro-
gi do kościoła, została. A połowa wyprowadziła się do 
lasu. Ludzie zbudowali ziemianki. Wejścia były zama-
skowane gałęziami. Tam próbowali przesiedzieć wojnę. 

- Polacy wiedzieli?
- Oczywiście, że wiedzieli – opowiada pani Grażyna. - 

Przecież to sąsiedzi byli. Nie przetrzymaliby bez pomocy. 
Wiedzieli, że za pomoc Żydom jest kara śmierci, ale nikt 
nie wydał. Zwracali uwagę, żeby do wsi nie chodzili jedną 
drogą, żeby nie było śladów. I żeby się nie załatwiali koło 
wejść do ziemianek. Tata nam opowiadał, w lesie mieszkał 
jego kolega. Na śniegu to bardzo było widać ślady, jak się 
człowiek załatwia. 

- Po co ludzie tam chodzili?
- Przecież Żydzi nie przetrwaliby bez pomocy. Pomoc 

mojego dziadka nie była jednorazowa, jak to czasami pi-
szą. Nie chodziło o bochenek chleba. Mój tata wtedy pra-
cował w piekarni. Przychodził do pracy przed świtem. Zo-
baczył, że dziadek pakuje jedzenie do worków. I zobaczył, 
że się dziadek przestraszył, że on to widzi. Stanął jak wry-
ty. Wiadomo, że takich rzeczy nikt nie mógł wiedzieć. Tata 
udał, że nic nie zrozumiał. Poszedł dalej. 

Tata pani Grażyny spotykał się z Ireną, córką Lub-
kiewiczów. Wkrótce po tragedii, jaka ich spotkała, miał 
się z Ireną ożenić. 

Niemcy w szkole byli prawdopodobnie po to, żeby 
schwytać zbiegów z transportów. Gdyby komuś z war-
szawskiego getta udało się uciec z pociągu do Treblinki. 
Sadowne jest od obozu szesnaście kilometrów. A przez 

W I E D Z I E L I ,  Ż E  Z A 
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tymi drzwiami. W domu nikogo nie było, to 
była szósta wieczorem, ciemno już. Nawet 
jej mamy nie było, wyszła kury zamknąć, jak 
Niemiec wpadł do domu, to w pierwszym mo-
mencie mojej mamy nie zauważył. 

- Po polsku mówili?
- Jeden mówił po polsku. Ale dziadek i bab-

cia rozumieli. Uczyli się wtedy ludzie niemiec-
kiego, żeby przeżyć. 

- Wiedzieli, że ich zabiją?
- No nie. Myśleli, że podpalą, że spalą całe 

obejście. Myśleli, że przetrwają… Dziadek 
był torturowany na zewnątrz, mama tego nie 
widziała. Ale widziała jak się znęcają nad bra-

tem i nad jej mamą. Ale dziadek był strasznie 
bity. Miał całkiem podarte ubranie na sobie. 
Chcieli, żeby się przyznali, że dawali ten 
chleb. Ale oni się nie przyznawali. Wiedzie-
li, że kto się przyzna, nie przeżyje. Tata nie 
mógł sobie darować, że Stefan nie uciekł. 
Przecież to trwało tyle godzin. Mama też 
się zastanawiała, dlaczego przeżyła. Był 
taki moment, że Niemcy powiedzieli, że jak 
nazbierają na łapówkę, to może im pomóc. 
I wzięli te pieniądze. Ale nie pomogło. Cho-
ciaż mama myślała, że może dzięki temu jej 
jednak nie zabili? Nie tylko pieniądze kaza-
li zebrać, ale jeszcze i kazali im piec chleb. ŹR
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Może i tak. Oni jeszcze im chleb. Mój tata i Stefan mu-
sieli to zrobić. Niemiec ich pilnował. W piekarni było 
ciepło, a to był styczeń i Niemiec zasnął. I mój ojciec 
wtedy powiedział Stefanowi, że czas uciekać. Stefan 
odmówił. Powiedział, że jak on ucieknie,  to na pew-
no zabiją rodziców. Tata go wypchnął już na dwór, ale 
on zawrócił. I kiedy już zabili dziadka i babcię, znowu 
mógł uciekać. Niemcy powiedzieli, żeby uciekał. Jakby 
pobiegł do lasu, to by może żył. Bo tam ciemno, drze-
wa. Ale on zaczął biec w stronę wsi. Skakał przez płot 
i wtedy Niemiec wystrzelił. Widocznie nie chciał zabić, 
jak mu ktoś w oczy patrzył. Wolał w plecy. 

Irena Kamińska z domu Lubkiewicz nie doczeka-
ła uznania swoich rodziców i brata za Sprawiedliwych 
Wśród Narodów Świata. Zmarła w 1979 roku. Instytut 
Yad Vashem uznał rodzinę Lubkiewiczów za Sprawie-
dliwych Wśród Narodów Świata osiemnaście lat później. 

Piekarnia działała po wojnie do czasu, kiedy nowa 
władza nie nałożyła takich domiarów, że ojciec pani 
Grażyny zamknął zakład, bo nie był w stanie sprostać 
wymaganiom. Został oskarżony o  sabotaż i  trafił do 
więzienia. Piekarnia została uspołeczniona. Uwolnio-
ny zatrudnił się tam jako pracownik. 

Sklep wciąż jest w tym samym miejscu. Przetrwał 
też budynek piekarni. Obecnie mieści się tam stolarnia 
brata pani Grażyny. W Sadownem nie ma żadnej tablicy 
upamiętniającej te wydarzenia. Leon Lubkiewicz, Ma-
ria Lubkiewicz i Stefan Lubkiewicz spoczywają w jednej 
mogile. Trudno trafić. Cmentarz jest bardzo rozległy. 

Po rozstrzelaniu Niemcy nie pozwalali na pogrzeb 
przez dwa tygodnie. Ludzie mieli się nauczyć, że za 

S K A K A Ł  P R Z E Z  P Ł O T 
I   W T E DY  N I E M I E C 
W Y S T R Z E L I Ł . 
W I D O C Z N I E  N I E  C H C I A Ł 
Z A B I Ć ,  JA K  M U  K T O Ś 
W   O C Z Y  PAT R Z Y Ł . 
WO L A Ł  W   P L E C Y. 
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pomoc Żydom kara jest ostateczna. Osada 
ziemianek opustoszała. Żydowscy sąsiedzi 
uciekli. Do początku lat dziewięćdziesią-
tych nie było wiadomo, że ktoś przeżył. 

ENGLISH

LIKE A SLICE OF BREAD

Your possessions are not important. Nor is your 
knowledge. What matters is how much you do for 
other people. What you can share.

Jews lived on one side of the street, Catholics on 
the other one. And it happened that the church 
was more on the Jewish side and the inn – on 
the Polish one. It didn’t matter, however, be-
cause the street didn’t divide but brought them 
together. People got on well with each other. The 
church was huge, larger than the one in Brok. It 
was funded by Count Zamoyski, but every fam-
ily in the parish contributed their work. Men 
carried bricks on ladders. Adults carried ten 
bricks and more. Young boys – five. Behind the 
church, there is an enormous cemetery. The 
parish comprised twenty-four villages. Jews 
had their cemetery in Stoczek. They said that 
their Tzaddik was buried there, and they want-
ed to be buried there, too. In 1940, Germans 

made a ghetto in Stoczek. Jews from Sadowne 
ran away to the forest. 

It’s unclear how many survived. They ha-
ven’t come back since the war. Only stories 
remained. But even the stories vanished af-
ter 1968. People didn’t know what they were 
allowed to know and what they should pass 
over in silence. 

About 1992, an old lady came to Sadowne. 
She didn’t forget how to speak Polish. She went 
upstairs. Good morning, good morning. You 
know, I recognise these stairs. I came with my 
husband to Poland to visit our old haunts. We 
hired a car and came. I used to live here, in the 
house opposite. I used to play here, on these 
stairs… With Marysia, we would chat here. 
And… You’re her granddaughter? What about 
Marysia? Didn’t she survive the war? She 
didn’t. Germans beat her to death for bread 
my grandfather gave to Jews. They killed her 
and her husband. And son. They shot him in 
the back. Not here, there, near the school, so 
that the whole village saw that giving bread to 
Jews would be punished with death… Didn’t 
you know? How could you know…

Then she turned away and left. I  don’t 
know… Maybe she was sad? Maybe she was 
ashamed? Perhaps she didn’t know what else 



to say. But she didn’t come back. Soon, my grandmother, 
grandfather, and their son, who was killed then, too, were 
awarded a medal of the Righteous Among the Nations.

Sadowne wasn’t a lucky place. In 1939, the front line ran 
through the main street. Wooden houses were burnt to the 
ground as if they were made of paper. But brick houses could 
have survived. As well as the church and Lubkiewicz’s shop. 
People brought their valuables there; possessions they want-
ed to save. The building had been there for ten years. When 
Germans were marching through the village, people shut 
themselves in. And perhaps the house would have survived 
but for two soldiers hiding in the barn. When the Germans 
put the barn on fire, the soldiers took off their uniforms and 
started to run away. Someone let them in. The Germans saw 
that. They killed the soldiers, made the villagers go out and 
set the house on fire. People escaped, the walls remained. Ev-
erything inside was burnt down. That’s why she doesn’t have 
pictures of her grandparents. Only a few. 

Grażyna Olton puts on the table a few photographs from 
the war she has left. In one of them, there is Maria Lubkiewicz 
with a big bike. Others are portraits. There was a portrait of 

Stefan somewhere there – the boy was twenty-five years old 
when it happened… Because it wasn’t here, there are only 
walls here. They moved into an old house, next to the bakery. 
They lived there during the war. Grażyna Olton didn’t know 
her family’s story for years. Her mother mentioned some-
thing from time to time. She remembers her mother going 
out every winter, on 13 January. She always went alone.

‘I remember when once, my dad suddenly got up because 
it was freezing. He woke us up and asked, “Where’s mum?” 
And she came in after a short while. It was half past ten. She 
always went out alone. And then she told us. A few words, at 
first. Later, everything.’

Sadowne is close to Treblinka. And Stoczek. There were 
no newspapers, but people knew that Germans were going to 
kill Jews. Half of the village, those living on the opposite side 
of the road to the church, stayed. And half of the town moved 
to the woods. People built dugouts. Entrances were con-
cealed with branches. They hoped to spend the war there. 

‘Did Poles know?’
‘Of course, they knew,’ says Ms Olton. ‘They were neigh-

bours. They wouldn’t have survived but for the help of Poles. 
They knew that helping Jews was punished with death, but 
they didn’t turn them in. They advised them against taking 
one road to the village in order not to leave any traces. And 
told them not to relieve themselves near the dugout entranc-
es. Dad told us that his friend lived in the forest. The snow 
showed when someone had relieved themselves.’

‘Why did people go there?’
‘Jews wouldn’t have survived without their help. My 

grandfather didn’t help them once, as people sometimes 
say. It wasn’t about a loaf of bread. My dad would work in the 
bakery then. He came to work before dawn. He saw grand-
pa packing food to bags. And he saw that grandpa was afraid 
that my dad saw him. He stood nailed to the ground. Nobody 
could know such things. Dad pretended not to understand. 
He went past him.’ 

Ms Olton’s dad was going out with Irena, Lubkiewicz’s 
daughter. They were going to get married shortly after 
the tragedy.

Germans probably came to the school to catch fugitives 
from transports. People from Warsaw ghetto who managed 
to escape from trains to Treblinka. Sadowne is sixteen ki-
lometres from the camp. And the forest is even closer. The 
school is only three hundred metres from the old house. 
From the bakery. He was afraid. If so many people knew 
about it, it could come out. Hans Frank’s Regulation of 15 Oc-
tober 1941 was an excuse for sentencing Poles to death pen-
alty. A death penalty for a Jew who left the ghetto. A death 
penalty for a Pole who gave them shelter. And then, a death 
penalty for every help and support. 

‘Someone could turn them in, go to Germans and tell 
them that Jews were there. Someone could take Germans 
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there. But no. Poles helped them a lot, gave 
them food. The bakery didn’t work all the 
time. My mum told me that they got baking 
permissions from Germans. Bread and flour 
were rationed out. My grandpa couldn’t sim-
ply hide that bread for Jews. Germans would 
count everything. Stefan ground cereal 
grains in a coffee mill. Even my dad told him 
to drop it because it was no use. But he would 
sit on a stool and was able to grind a quarter 
kilogram of cereal per day. He was so patient. 
Dad liked him. Because he played the accor-
dion. Because they would ride horses togeth-
er. And for friendship. They worked in the 
bakery together.

Until 13 January 1943. That day, a German 
patrol caught two Jewish girls on the road. 
Czepkiewiczówna and Enzelówna. They said 
that they got bread from Lubkiewicz’s bak-
ery. The Germans executed them right away, 
on the street. 

Irena Lubkiewicz, Ms Olton’s mother, told 
her that, ‘The policemen didn’t wait on digging 
a hole for the dead Jewish girls. They rushed 
into Lubkiewicz’s apartment, one of them was 
called Schultz, a German colonist, probably 
from around Łódź, very tall, strong, well-built, 
about 30 years old. He lashed out at my mother 
and shouted, “Did you give bread to Jews?” He 
hit my mum on the face with his fist; she stag-
gered, her cheek immediately went grey, or 
even black. Then he lashed out at me, kicked 
me on the leg with his hard boot. Then he hit 
me on the back – on the spine – with his gun; 
this spot still aches me from time to time. “Tell 
me, you mother gave bread to Jews!” He was 
standing in front of my mother, pushing her 

towards the door and shouting, “I’m count-
ing to ten, and if you don’t admit it, I’ll shoot 
her!” He aimed at my mother and began to 
count. And even though I was aching all over, 
I thought, “If I get between them, the bullet 
will go through us both.” My hands and legs 
went numb, and I kneeled between my mother 
and the gun of the ruthless German, Schultz. 
Then, he stopped counting by order of a gen-
eral officer of the Punitive Expedition. But the 
investigation lasted until 10 p.m. They tor-
tured my family; hit and kicked my brother 
with no mercy. The German was hitting my 
father on the face with his fist until he hit the 
wall, pushed him and kicked him. At 10 p.m., 
the policemen from the Punitive Expedition 
executed my parents and brother, exhaust-
ed and beaten, in the yard, for helping Jews. 
They left me there as a minor, but so what? 
They made me wanna die.’

‘Was it bad luck that they caught those 
girls?’ I ask.

‘Yes, bad luck,’ Ms Olton nods. ‘Young 
girls, they were scared and they told them ev-
erything. My mum was running to the house 
to hide a notebook from a secret set. She heard 
those boots and hid behind the open door. No-
body was home, it was 6 p.m., it was dark out-
side. Even her mum wasn’t there, she went out 
to lock the hens. When the German rushed 
into the house, he didn’t see my mum at first.’

‘Did they speak Polish?’
‘One of them did. But my grandparents 

understood. They learned German those 
days to survive.’

‘Did they know they would kill them?’
“Oh, no. They thought they would put the 
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house on fire. But they believed they would 
survive… My grandfather was tortured out-
side, my mother didn’t see it. But she saw them 
torturing her brother and her mum. My grand-
father was severely beaten. His clothes were 
torn. The Germans wanted them to admit that 
they gave that bread to Jews. But they didn’t. 
They knew that if they said that, they would be 
killed. Dad couldn’t understand why Stefan 
didn’t run away. It lasted so many hours. My 
mum also wondered why she’d survived. At 
some point, the Germans said that if they col-
lect enough money to bribe them, she could 
help them. And they took that money. But that 
didn’t help. Even though my mum supposed 
they didn’t kill her thanks to that money. Not 
only did they take their money, but also or-
dered them to bake bread. They had to bake 
bread for them. My dad and Stefan had to do it. 
A German watched them. It was hot in the bak-
ery, although it was in January, and the Ger-
man fell asleep. My dad told Stefan that he had 
to run away. But Stefan refused. He said that if 
he ran away, the Germans would kill his par-
ents. My dad pushed him outside, but he came 
back. And when they killed my grandparents, 
he could have run away again. The Germans 
told him to do it. If he had run to the woods, he 
could have survived. Thanks to the darkness 
and trees. But he ran towards the village. He 
jumped over a fence, and a German shot him. 
He didn’t want to look him in the face and kill 
him. He would rather shoot him in the back.

Irena Kamińska née Lubkiewicz didn’t live 
long enough to see her parents and brother be 
awarded with an honorific of the Righteous 
Among the Nations. She died in 1979. The Yad 
Vashem Institute awarded Lubkiewicz family 
an honorific of the Righteous Among the Na-
tions eighteen years later. 

The bakery operated after the war until the 
new government imposed new rations, and Ms 
Olton’s father had to close it because he wasn’t 
able to meet the requirements. He was accused 
of sabotage and imprisoned. The bakery was 
nationalised. When Ms Olton’s father was re-
leased from prison, he got a job there.

The shop is still at the same spot. The bak-
ery building has survived, too. At present, it 
houses Ms Olton’s brother carpenter’s work-
shop. There is no memorial board in Sadowne 
that would commemorate those events. Leon 
Lubkiewicz, Maria Lubkiewicz and Stefan Lub-
kiewicz were buried in one grave. It’s difficult to 
find it. The cemetery is very large. 

Germans didn’t allow their funeral to be ar-
ranged for two weeks after they were executed. 
It was to be a lesson for other people that helping 
Jews would be severely punished. The dougout 
settlement became deserted. Jewish neigh-
bours ran away. Until the beginning of the 90s, 
it wasn’t clear whether anyone survived. 
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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”. 

 może to leży w naszej naturze od wie-
ków? A może działa to na zasadzie 
„kuli śniegowej” albo „elektryczne-

go pastucha”, który daje nam bodziec do 
nieustannego powstawania z  kolan? Ze 
szczerym zachwytem podziwiam ludzi, 
którzy kupują sobie karnet na siłownię od 1 
stycznia i zaiwaniają tam do czasu, kiedy nie 
wyrzeźbią sobie ciała Adonisa. Ja również 
kupiłem sobie karnet na siłownię, ba!, nawet 
na basen, łyżwy, boks i szachy, normalnie 
na wszystko, ale jakoś tak zawsze mi nie po 
drodze, żeby poświęcić się temu bez pamię-
ci… Zawsze coś ciekawszego przykuje moją 

A

and psychiatry, but have you ever wondered 
what happens to our resolutions? Why is it 
easier nowadays to give up on our goals? Does 
it result from air pollution? Too much gluten 
in our diet?

Or perhaps this has been our nature for 
centuries? Or it works like ‘a snowball’ 
or ‘an electric fence’, which makes us 
get off our knees every time? I really ad-
mire people who buy gym membership 
cards valid from 1  January and dart to 
the gym until they get in the shape of 
Adonis. I’ve also bought a gym member-
ship card this year, nay, I  also have tic-
kets for the swimming pool, ice skating, 
boxing and chess, for everything, but so-
mething always gets in my way to go the-
re… There’s always something more inte-
resting to do. When I pass by Pizza Hut, 
I think that another, the thirtieth, ‘cheat 
day’ this month won’t be a huge problem. 
Tomorrow, I’ll rise (again) like a phoenix. 
From the ashes. New day, new me – star-
ting from tomorrow. 

We all know how this resolution ends. 
The consistency of my motivation is like 
milk chocolate left on the dashboard, 
melting on a July day. Later, you see re-
proachful faces of all those diet coaches 
(a slew of them). And you’re left with your 
conscience smashed like a broken porce-
lain elephant. And you must live with it! 
So, I feel the drive to change something 
again, I feel the energy, pack my gym bag, 
I’m almost there in the locker room, I can 
hear sir Elton singing ‘Circle of Life’ from 
‘The Lion King’, and suddenly, my cun-
ning plan goes by the board. But I don’t 
give up, I’ll get myself together tomorrow 
and try again.

As Tolstoy said, ‘One ought only to wri-
te when one leaves a piece of one’s own fle-
sh in the inkpot, each time one dips one’s 
pen.’ I hope that now, having written these 
words, I can go back to the ‘M’ size. 

„NO I CAŁY TEN 
MISTERNY PLAN…”
ZDAJĘ SOBIE SPRAWĘ, ŻE TEN TEMAT ZOSTAŁ ROZPRACOWANY 
PRZEZ NAJTĘŻSZE UMYSŁY Z DZIEDZINY PSYCHOLOGII I PSYCHIATRII, 
ALE CZY ZASTANAWIALIŚCIE SIĘ, CO SIĘ DZIEJE Z NASZYMI 
POSTANOWIENIAMI? DLACZEGO W DZISIEJSZYCH CZASACH 
ŁATWIEJ NAM PRZYCHODZI REZYGNOWANIE Z POSTAWIONYCH 
SOBIE CELÓW? CZY WYNIKA TO Z ZANIECZYSZCZENIA 

POWIETRZA? ZA DUŻEJ ILOŚCI GLUTENU W POŻYWIENIU?

uwagę. Myślę sobie, przechodząc obok Pizzy 
Hut, że nic się nie stanie, jak zrobię sobie ko-
lejny, trzydziesty „cheat day” w tym miesią-
cu! Przecież od jutra znów zacznę odradzać 
się (kolejny raz) na nowo – niczym Feniks. 
Z popiołów. Od jutra nowy ja! 

Z grubsza wiadomo, jak koślawy kształt przy-
biera potem to postanowienie. Konsystencja mo-
jej motywacji przypomina topiącą się w lipcowy 
dzień, pozostawioną na desce rozdzielczej 
czekoladę mleczną. A potem twarze pełne 
wyrzutów tych wszystkich motywatorów die-
tetycznych (których jest dzisiaj na kopy), i ty 
– ze swoim sumieniem zdruzgotanym jak 
potłuczony porcelanowy słonik. I weź czło-
wieku z tym żyj! Więc na nowo odradza się 
we mnie chęć do zmiany, czuję napływającą 
energię, już pakuję torbę na siłownie, już wi-
tam się w szatni z gąską, w głowie szumi mi 
sir Elton i „Circle of Life” z „Króla lwa” i... 
znowu „cały ten misterny plan…”. Ale nie 
poddaję się, jutro zakaszę rękawy, zawal-
czę na nowo.

Tołstoj napisał: „Pisać należy wtedy, gdy 
przy każdym zanurzeniu pióra w kałamarzu 
zostaje w nim kawałek ciała”. Mam nadzieje, 
że po tych słowach mogę już wrócić do roz-
miaru „M”. 

ENGLISH

HOW MY CUNNING PLANS GO 
BY THE BOARD

I am aware that this issue has been analysed 
by the greatest minds in the field of psychology 
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pierwsze - kwestia wolności. Lubię być 
wolnym człowiekiem i mieć prawo do de-
cydowania, kiedy i  gdzie robię zakupy. 

Dlaczego więc państwo ma mnie w tym ograniczać? 
Jeśli są kupujący, a sklepy chcą sprzedawać, to po co 
się wtrącać. Gdybym jednak na tym zdaniu zakoń-
czyła felieton, mielibyście pełne prawo do tego, by 
nazwać mnie bufonką. Bo z drugiej strony zadaję so-
bie pytanie: czy ludzie, którzy w tych sklepach w nie-
dzielę pracują, na pewno tego chcą? Można wzruszyć 
ramionami, ale czy warto? Siedzenie na kasie i no-
szenie towarów za marne grosze to nic przyjemnego, 
więc ten jeden dzień oddechu im się należy. Nie za-
pewnią go sobie sami, bo pracodawca może wszystko, 
oni niewiele, co najwyżej podziękować za pracę, a ta 

Po

jest przecież niezbędna. W obronę bierze ich zatem  
państwo. Z trzeciej strony - czy jak bezwzględny ka-
pitalista zwolni jedną trzecią personelu, to pracowni-
kom rzeczywiście wyjdzie to na dobre? Przyznacie, 
że dywagacje ekonomiczne do łatwych nie należą. Po 
ekonomicznym dojściu do ściany zaczęłam zastana-
wiać się, co to zmieni w życiu rodzin. W moim niewie-
le, bo na zakupy chodzę rzadko. Przeraża mnie tłum, 
konsumpcyjny pęd, który zawsze kończy się bólem 
głowy, bo chciałoby się kupić coś jeszcze. I tu znów 
jest drugie dno. Nie każdy ma taki komfort jak ja - za-
kupy mogę zrobić we wtorek rano, bo mam zupełnie 
inny czas pracy niż statystyczny Polak. I tu właśnie 
poległam. Bo jak na jedną sprawę jest kilka punktów 
widzenia, to nagle nic nie jest białe i czarne. Jest sza-
re. Może kiedyś zmienię kolor, ale na razie o tym nie 
myślę. Przyjmuję zakupową rzeczywistość z całym in-
wentarzem, bo - jak mawiał mój ojciec - myślał indyk 
o niedzieli, a w sobotę łeb mu ścięli.

ENGLISH 

SIX WAYS FROM SUNDAY

My attitude to the Sunday shopping ban is ambivalent. Perhaps 
it’s because I avoid shopping centres like the plague. I break 
the gender stereotype and do shopping only when I have to. If 
there was someone who could help me out with it, I’d be over 
the moon. But I have an opinion on the issue.

First of all, freedom. I like to be free and have a right 
to decide when and where I do shopping. Why should 
the government restrict my freedom in this regard? 
If there are shoppers, and shops want to sell prod-
ucts, why should the government interfere? But if 
I ended my article with that sentence, you could call 
me arrogant. On the other hand, I ask myself: wheth-
er people who work in those shops on Sunday really 
want it? They can give it up, but is it worth it? Sitting 
at the checkout counter and carrying merchandise 
for pittance isn’t the best thing to do on Sunday, so 
they deserve a break. They won’t get it themselves 
because the employer can do everything, and they 
can do very little. Well, at most they can hand in 
their notice, but they need the job. So the govern-
ment comes to their defence. But will they be all the 
better for it if a ruthless capitalist fires one third of 
the staff? Admit it, economic speculations aren’t 
a piece of cake. When I hit the wall, I began to won-
der what it would change in the life of families. In 
mine – very little, because I rarely go shopping. I’m 
terrified of the crowd and shopping craze, which al-
ways ends up with a headache because I’d like to buy 
more. But, on the other hand, I’m able to do shopping 
on Tuesday morning because I have different work-
ing hours from the average Joe. Other people aren’t 
in such a comfortable situation. And here I gave up. 
Because if there are so many perspectives on one is-
sue, nothing is black and white anymore. It’s grey. 
Perhaps I’ll change the colour one day, but I have no 
intention to do it now. I accept the shopping reality 
as it is because – as my father used to say – it’s no use 
analysing it six ways from Sunday. 

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

MYŚLAŁ 
INDYK 
O NIEDZIELI…
DO NIEDZIELI BEZ HANDLU MAM AMBIWALENTNY 
STOSUNEK. MOŻE DLATEGO, ŻE UNIKAM GALERII JAK 
OGNIA. ŁAMIĘ KOBIECY STEREOTYP I ROBIĘ ZAKUPY 
TYLKO Z KONIECZNOŚCI. JEŚLI KTOŚ MÓGŁBY MNIE 
W TYM OBOWIĄZKU WYRĘCZYĆ, ODDAM GO 
Z DZIKĄ PRZYJEMNOŚCIĄ. ALE MAM KILKA 
WYRAŹNYCH NA TEN TEMAT ZDAŃ.
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awsze wtedy powraca do mnie 
myśl, że bardzo chciałbym, aby 
polskie ulice również mieniły się 

kolorami skóry, wzorami doświadczeń, 
lśniły od uśmiechów pozytywnych ludzi 
różnych wyznań, bezwyznań, narodo-
wości, ludzi odważnych, tolerancyjnych 
i pewnych siebie. Podobno jesteśmy jesz-
cze jako naród na etapie „mieć” i trochę 
czasu musi upłynąć zanim tak naprawdę 
„będziemy”. Wtedy też zrozumiemy, że 
dobra materialne dają ograniczoną ilość 
szczęścia, że bez nich możemy być speł-
nieni, a  z  nimi wszystkimi i  tak zdarzy 
nam się umrzeć.

Nie jest to smutna historia o Polsce, o na-
strojach społecznych, o  socjologicznych 

defektach, martyrologii, o  mrocznej hi-
storii i niewstawaniu z kolan. To kolejny 
głos, który, mam nadzieję, dopełni cało-
ści, który przechyli kiedyś szalę na dobrą 
stronę mocy. Wiem, że historia odcisnęła 
na naszym społeczeństwie pewne piętno, 
że jesteśmy pokiereszowani i nadal uci-
śnieni, że pogoda brzydka przez większą 
część roku – zimą za zimno, a latem za 
gorąco. Że II wojna światowa, że PRL, 
kartki, kolejki, wieczny brak wszyst-
kiego. Mało kto jeszcze przy tym pamię-
ta, że w przedwojennej Polsce zaledwie 
40% oby wateli kraju stanowili etniczni 
Polacy. Doświadczenia, wrażenia, sma-
ki i  style życia zwinnie mieszały się ze 
sobą, a  hasło „Polska krajem toleran-
cji” nie było podszyte ironią. Teraz za 
to straszy się nas imigrantami – tymi 
Innymi, którzy tylko czyhają na naszą 
pracę, oszczędności, samochody i atrak-
cje turystyczne.

Nie przeżyłem historycznych zawiro-
wań na własnej skórze, więc dlaczego za-
bieram głos? Wiem bowiem doskonale, że 
życie z przeszłością mocno zagnieżdżoną 
w głowie skutecznie blokuje każdy, nawet 
najmniejszy krok naprzód. W jaki sposób 
otworzyć się na innych, jak nauczyć się do 
nich szacunku? Bądźmy bardziej uważni 
w stosunku do siebie, jak i wobec innych. 
Od „dzień dobry” powiedzianego w windzie 
korona nam z głowy nie spadnie, nawet nie 
drgnie. Uśmiech, którym obdarujemy prze-
chodniów na ulicy, skutecznie pomoże nam 
zmiękczyć kij, który nierzadko nosimy głę-
boko w… sobie. 

OPOWIEŚCI POD/RÓŻNE

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

Z

SPORO W OSTATNIM CZASIE PODRÓŻUJĘ – SAMOLOTEM, SAMOCHODEM, CZASEM TEŻ I POCIĄGIEM. FAKT, ŻE 
WYJAZDY WIĄŻĄ SIĘ CZĘSTO Z PRZEKRACZANIEM GRANIC PAŃSTWOWYCH, A PRZEDE WSZYSTKIM ZE ZMIANAMI 
STREF KLIMATYCZNYCH, SPRAWIA, ŻE W CIĄGU KILKU GODZIN DOCIERAM DO INNEJ CZASOPRZESTRZENI 
MENTALNEJ, WYPEŁNIONEJ ZWYKLE LUDŹMI O RADOSNYCH, ŻYCZLIWYCH TWARZACH.

O P O W I E Ś C I  P O D / R Ó Ż N E

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL

ENGLISH

TRAVELLER STORIES

In such moments, I always think that I’d re-
ally love to see Polish streets sparkling with 
various skin colours, experiences, smiles 
of positive people of various religions or 
without any religions, of various national-
ities; bold, tolerant and confident people. 
Supposedly, as a nation, we’re still at the 
stage of ‘have’ and we still need some time 
to ‘be’. Then, we’ll understand that material 
possessions don’t make us truly happy, we 
can do without them, and we’ll die whether 
or not we have them.

It’s not a sad story about Poland, pub-
lic opinion, social defects, martyrdom, 
dark history and getting off our knees. It’s 
another voice that, I hope, will swing the 
balance in favour of the good side. I know 
that our history left its mark on the Polish 
society; that we’re black and blue and still 
oppressed; that the weather’s bad most of 
the year – it’s too cold in winter and too 
hot in summer. That we’ve been through the 
Second World War, Polish People’s Republic, 
cards, queues, a lack of everything. Few peo-
ple remember that in pre-war Poland, ethnic 
Poles constituted only 40% of all citizens. 
Poland was a blend of experiences, impres-
sions, flavours and lifestyles, whereas the 
words: ‘Poland – a country of tolerance’ 
didn’t have an ironic overtone. Now we’re 
threatened with immigrants – the Others, 
who want to get our jobs, savings, cars and 
tourist attractions.

I haven’t experienced the twists of his-
tory first-hand, so why should I speak about 
it? I perfectly know that being trapped in 
the past makes it impossible to take any 
steps forward. How to open yourself to oth-
er people and learn to respect them? Be 
more attentive towards yourself and oth-
ers. A simple ‘good morning’ in the lift can 
make a change. A smile given to passers-by 
on the street will help you soften the rod we 
all carry deep inside. 

...Ż YC I E  Z   PR Z E S Z Ł O Ś C I Ą  MO C N O 

Z AG N I E Ż DŻ O N Ą  W   G Ł OW I E 

S K U T E C Z N I E  B L OK UJ E  K A Ż DY,  N AW E T 

N A J M N I E J S Z Y  K ROK  N A PR Z ÓD. 

WIĘCEJ FELIETONÓW 
znajdziesz na www.anywhere.pl



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.



 Stocznia

 Zaspa

Przymorze Uniw.

Oliwa

Sopot

Sopot Wyścigi

Zatoka Gdańska

Gdańsk

Kołobrzeska

Chwaszczyno

77

7

S6

S6

221

 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

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

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
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KRISTIANSAND

GÖTEBORG

OSLO
BERGEN

HAUGESUND

TRONDHEIM

TURKU
HELSINKI
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BARCELONA

MEDIOLAN-BERGAMO 
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DONCASTER-SHEFFIELD

LEEDS-BRADFORD 
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EDYNBURG
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WARSZAWA

MANCHESTER

KRAKÓW

MONACHIUM
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REYKJAVIK
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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

*



 AIRPORT GDANSK OPENS THE 
CHEAPEST CAR PARK
A lready on 28 Febr ua r y, ‘P6 -najt a ńsz y’ (t he cheapest) ca r 
park, where you can leave your car for 7 days for only PLN 33, 
was opened near the passenger terminal. The modern, long-
stay car park is located only 250 metres from the terminal 
entrance. The first stage included constructing 600 parking 
spots, but the total number of expected parking spots is 1250. 
The tariff is very attractive – for example, PLN 30 for a week or 
PLN 50 for two weeks. Every subsequent day is only PLN 3. It’s 
a new attractive solution for passengers going on holidays or 
a long business trip. It may prove particularly useful for fami-
lies with children. What’s more, you may book a parking spot 
and pay online on Airport Gdansk website. The car park is op-
erated by Interparking Polska. 

EN  MORE PKM TRAINS TO 
AIRPORT GDANSK
Since March, there has been a new, improved schedule of the 
Pomeranian Metropolitan Railway. Two new night trains to and 
from the airport have been added – from Kartuzy (through the 
airport in Rębiechowo) to Gdańsk at 23:01 and back – from the 
airport to Gdańsk at 00:01. The latter is a perfect connection for 
passengers travelling on the last flights from Warsaw (PLL LOT) 
and Frankfurt (Lufthansa). Due to the reconstruction of the 
track, the line of trains to Gdańsk Główny [the Main City] will 
temporarily finish in Wrzeszcz.

A new schedule will also be clearer. In addition, in the day-
time, trains will run regularly about every 30 minutes, and in 
rush hours – every 15 minutes. The new schedule has been on 
since 11 March 2018. 

N E W S
GDANSK LECH WALESA AIRPORT NEWS

AKTUALNOŚCI PORTU LOTNICZEGO GDAŃSK IM. LECHA WAŁĘSY

NAJTAŃSZY PARKING NA 
LOTNISKU JUŻ OTWARTY
Już 28 lutego przy terminalu pasażerskim Lotniska Gdańsk 
otwarto „P6-najtańszy” parking, umożliwiający zostawienie sa-
mochodu na 7 dni już za 33 złote. Zaledwie 250 metrów od wej-
ścia na terminal powstał nowoczesny, długoterminowy parking. 
W pierwszym etapie postawiono 600 miejsc, docelowo będzie ich 
zaś 1250. Przykładowe ceny kształtują się bardzo korzystnie – 
30zł za tydzień i 50zł za dwa tygodnie parkowania. Przedłużenie 
postoju o kolejną dobę to jedyne 3 zł. To niedostępne dotąd po 
tak okazyjnej cenie rozwiązanie dla pasażerów wylatujących na 
wakacje czy dłuższy wyjazd służbowy. Szczególnie praktycznym 
rozwiązaniem okaże się także dla rodzin z dziećmi. Co więcej, 
parking można zarezerwować i opłacić z domu – na stronie Lot-
niska Gdańsk. Operatorem parkingu jest Interparking Polska.

WIĘCEJ POŁĄCZEŃ PKM NA 
LOTNISKO GDAŃSK
Od marca funkcjonuje nowy, ulepszony rozkład Pomorskiej Ko-
lei Metropolitalnej. Regionalna kolejka dodała dwa, nieobecne 
dotąd w siatce, nocne kursy z i na lotnisko. Jest to trasa z Kartuz 
(przez lotnisko w Rębiechowie) do Gdańska o godzinie 23:01 oraz 
w drugą stronę – z lotniska do Gdańska o godzinie 0:01. Z tego 
ostatniego kursu skorzystać będą mogli pasażerowie przylatują-
cy ostatnimi lotami z Warszawy (PLL LOT) i Frankfurtu (Lufthan-
sa). Ze względu na remont torów, pociągi do Gdańska Głównego 
będą jednak czasowo kończyły trasę we Wrzeszczu.

Nowy rozkład jazdy ma być też bardziej przejrzysty. Dodatko-
wo w ciągu dnia PKM-ki będą kursować regularnie co około 30 
minut, zaś w godzinach szczytu – co 15. Zmiany obowiązują od 11 
marca 2018 roku.

EN 



27 MARCA ZAINAUGUROWANO PIERWSZY 
LOT Z GDAŃSKA DO RYGI. DO STOLICY ŁOTWY 
POLECIMY LINIAMI AIR BALTIC. DLACZEGO WARTO 
WYBRAĆ SIĘ WŁAŚNIE TAM?

GDZIE TO JEST?
W środkowo-północnej części Łotwy, nad Zatoką Ryską, u ujścia 
rzeki Dźwiny.

JAK DOJECHAĆ?
Bezpośredni lot z Lotniska Gdańsk liniami Air Baltic potrwa 1h 15 min. 
Z lotniska w Rydze do centrum przedostaniemy się autobusem (linia 
22) bądź prywatnym busikiem w około pół godziny.

CIEKAWOSTKI
Ryga jest najbardziej kosmopolityczną i uprzemysłowioną ze wszyst-
kich stolic bałtyckich. Sam Napoleon, przejeżdżając przez to miasto, 
nazwał je „przedmieściami Londynu”. Z racji historycznych zawiłości 
duży odsetek mieszkańców Rygi stanowią Rosjanie.

WARTO ZOBACZYĆ
Stare Miasto, wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. 

Dom Bractwa Czarnogłowych, mieszczący się przy głównym placu 
starówki charakterystyczny czerwony budynek. Został on wybudowa-
ny w XIV wieku przez bogatych, niezamężnych kupców niemieckich 
i był swoistym rodzajem „klubu gentlemenów”.

Wieżowiec Akademii Nauk Łotwy, ryski odpowiednik Pałacu Kul-
tury i Nauki w Warszawie, dar od Rosjan sowieckich dla ówczesnej Ło-
tewskiej SRR. Przez Łotyszy nazywany „tortem Stalina”.

Secesyjne kamienice z czasów carskiej Rosji – wówczas Ryga była 
trzecim po Moskwie i Petersburgu największym rosyjskim ośrodkiem 
miejskim. Na szczególną uwagę zasługują dachy kupieckiej gildii, któ-
rych dachy zdobią... rzeźby kotów podczas załatwiania swojej fizjolo-
gicznej potrzeby. Podobno właściciel kamienicy chciał w ten sposób 
pokazać dyrektorowi kupieckiej gildii, co o nim myśli.

Jurmala, czyli pobliski morski kurort, jest ładny i zaprasza do spa-
cerów po plaży. Charakterem przypomina Sopot.

CO WZIĄĆ ZE SOBĄ?
Na wizytę w Rydze najlepiej zaopatrzeć się w parasol lub płaszcz prze-
ciwdeszczowy – tamtejsza pogoda bywa kapryśna.

EN  RIGA
ON 27 MARCH, THE FIRST FLIGHT FROM GDAŃSK TO RIGA 
WAS INAUGURATED. FLIGHTS TO THE CAPITAL OF LATVIA 
ARE OPERATED BY AIR BALTIC. WHY IS IT WORTH VISITING?

WHERE IS IT?
In the middle-northern part of Latvia, on the Gulf of Riga, at the 
mouth of the Daugava.

HOW TO GET THERE?
A direct flight with Air Baltic from Gdansk Airport takes 1 hour 
and 15 minutes. You can get to the city centre from Riga Airport by 
bus (line 22) or by private bus in about half an hour.

INTERESTING FACTS
Riga is the most cosmopolitan and industrial one of all Baltic capi-
tals. Napoleon himself, when he visited the city, called it a ‘suburb 
of London’. Owing to historical reasons, a large proportion of Riga 
inhabitants are Russians.

PLACES TO VISIT
Old Town, classified as a UNESCO World Heritage Site. 

House of the Blackheads, a characteristic red building located 
in the main square in the Old Town. It was built in the 14th century 
by rich, unmarried German merchants and was a kind of a ‘gentle-
men’s club’.

Latvian Academy of Sciences edifice, a counterpart of the Palace 
of Culture and Science in Warsaw, a gift from the Soviet Union for the 
then Latvian Soviet Socialist Republic. Latvians call it ‘Stalin’s cake’.

Art Nouveau buildings from the period of czarist Russia, when 
Riga was the third largest – following Moscow and St Petersburg 
– Russian city. Have a closer look at the roofs of merchant guilds 
adorned with… arched cat sculptures captured while defecating. 
Some say that the owner of the house wanted to show the director 
of the merchant guild what he thought of him.

Jūrmala, a seaside resort located nearby, with an atmosphere 
similar to Sopot – a beautiful town and a perfect place to wind 
down and enjoy long walks on the beach. 

WHAT TO TAKE?
Don’t forget an umbrella or a raincoat – the weather may some-
times be fickle. 

Tekst: Sylwia Gutowska Zdjęcie: pixabay.com
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BEZPIECZEŃSTWO. DLA LOTNICTWA CYWILNEGO TO PRIORYTET 
NIEPODLEGAJĄCY DYSKUSJI, WARTO JEDNAK ZADAĆ SOBIE PYTANIE, 
JAKIE ZAGADNIENIA KRYJĄ SIĘ POD TYM SZEROKIM HASŁEM. 
POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ JEST WIELE, JEDNAK SPECJALIŚCI 
NADZORUJĄCY PRACĘ LOTNISKA MAJĄ NA UWADZE KAŻDE 
Z NICH. EFEKTEM JEST USPOKAJAJĄCA STATYSTYKA – ZERO OFIAR 
ŚMIERTELNYCH W OGÓLNOŚWIATOWYM LOTNICTWIE CYWILNYM 
W CAŁYM MINIONYM 2017 ROKU.

PO PIE RWSZE 
–  BEZPIECZNIE

Zdjęcie: Hanna Jakóbczyk



apobieganie niebezpiecznym wydarzeniom w ruchu lotniczym 
przypomina wielowarstwową barierę, którą przebić może je-
dynie wyjątkowo nieszczęśliwy splot wielu niesprzyjających 

okoliczności. W Porcie Lotniczym Gdańsk o nieprzenikalność owej 
bariery dba Safety Manager. Słowo „safety” (ang. „bezpieczeństwo”) 
w nazwie tej funkcji oznacza prawidłowy przebieg operacji lotniczych, 
a więc lądowań, postoju, rozładunku, załadunku i wylotu samolotu. 
Osoba na tym stanowisku współpracuje ze wszystkimi działami por-
tu, m.in. Służbą Ochrony Lotniska, Działem Eksploatacji, Lotniskową 
Strażą Pożarną czy Działem Operacyjnym, dbając o prawidłową wy-
mianę informacji.

Z – Lotnictwo cywilne to procedury – stwierdza Marek Cirkowski, 
Safety Manager Portu Lotniczego Gdańsk. – Musimy dopilnować, by 
wszystkie były przestrzegane, ale także, by w razie potrzeby ewolu-
owały i działały na coraz wyższych standardach. Moim zadaniem jest 
z jednej strony przypatrywanie się pracy całego lotniska, a z drugiej 
zwracanie uwagi na to, co dzieje się na świecie i wyciąganie wniosków 
w celu uprzedzania ewentualnych nowych zagrożeń. Codziennie śle-
dzę serwisy poświęcone różnego rodzaju zdarzeniom w ruchu lotni-
czym. Nie dotyczy to tylko katastrof, lecz również awaryjnych lądo-
wań czy zakłóceń w połączeniach.

Podczas normalnego dnia pracy portu na płycie i w jej okolicach 
pracuje łącznie ok. 200 osób.

– I wszyscy są w ten czy inny sposób zaangażowani w system bezpie-
czeństwa, począwszy od osób koszących trawę, aż po kierowników po-
szczególnych działów. Każdy ponosi swoją odpowiedzialność i dlatego na-
szym obowiązkiem jest dobra współpraca – podkreśla Marek Cirkowski.

Obszar, na którym skupia się praca Safety Managera, nie obejmuje 
tylko samej płyty lotniska. Aby zapewnić operacjom lotniczym bezpie-
czeństwo, musi on mieć także wgląd w warunki panujące w bezpośred-
nim sąsiedztwie portu. 

– Musimy zwracać uwagę na najróżniejsze zjawiska, choćby takie 
jak latające w naszych okolicach ptactwo czy zwierzęta zdolne bez 
większego problemu sforsować okalające nas płoty z drutami kolcza-
stymi – mówi Marek Cirkowski. – Niezwykle istotna jest też kontrola 
okolicznych zabudowań. Obecnie mamy na obszarze wokół portu 43 
przeszkody, które muszą być odpowiednio oznakowane i oświetlone. 
Dwa razy w roku jeździmy w teren i staramy się wyłapać wszystkie 
zmiany, jakie zaszły. Każdy, kto chce budować w okolicy nowy budy-
nek, powinien zwrócić się do nas po porady dotyczące kwestii bezpie-
czeństwa. Dotyczy to też np. dźwigów budowlanych.

Safety Manager gdańskiego portu dodaje, że coraz to nowe poten-
cjalne zagrożenia dla samolotów niesie z sobą… postęp technologiczny, 
którego owoce dostają się często w ręce ludzi pozbawionych wyobraźni.

– Jeszcze kilka lat temu mówiło się najwięcej o laserach, które były 
w stanie z dużej odległości oślepić pilota i spowodować realne niebez-
pieczeństwo. Dziś coraz większą naszą bolączką stają się drony, które 



są już dostępne niemal dla każdego. Jakiś czas temu w mediach branżo-
wych głośno było o przypadku z Niemiec, gdzie dron wisiał nad samo-
lotami podchodzącymi do lądowania. Problem jest bardzo poważny, 
ponieważ w kolizji z silnikiem takie urządzenie wywołuje dużo więk-
sze szkody niż np. ptak o podobnej wielkości i wadze. Reasumując, nie-
zmiernie ważne jest, aby drony wykorzystywane były w sposób odpo-
wiedzialny, a ich operatorzy byli świadomi zagrożeń, które nieść może 
za sobą użytkowanie tego typu sprzętu na terenach zabudowanych lub 
też w pobliżu lotnisk.

Mimo tak wielu trosk i wyzwań, przed jakimi staje lotnictwo cywil-
ne, samolot wciąż pozostaje statystycznie najmniej ryzykownym dla 
życia środkiem transportu i nic nie wskazuje na to, by w tym zakresie 
mogły w najbliższym czasie zajść jakiekolwiek zmiany. Powodem takie-
go stanu rzeczy są właśnie wyśrubowane normy bezpieczeństwa, które 
powinny stanowić dla nas źródło spokoju przy wsiadaniu na pokład. 

EN  SAFETY FIRST

SAFETY IS A TOP PRIORITY IN CIVIL AVIATION, BUT WE 
NEED TO ASK OURSELVES WHAT THIS BROAD TERM 
COVERS. THERE ARE A LOT OF POSSIBLE HAZARDS, 
HOWEVER, EXPERTS OVERSEEING THE AIRPORT 
OPERATION TAKE INTO ACCOUNT EACH AND EVERY ONE 
OF THEM. STATISTICS ARE VERY POSITIVE – NO FATALITIES 
IN CIVIL AVIATION IN THE WORLD IN 2017.

Preventing hazards in air traffic is like a multi-layer barrier, which can 
be broken through only by a very unfortunate series of adverse circum-
stances. A person responsible for reinforcing this barrier at Airport 
Gdansk is a Safety Manager. ‘Safety’ here means a proper conduct of 
air operations, that is landing, parking, unloading, loading and take-
off. The Safety Manager deals with ensuring proper exchange of infor-
mation and collaborates with all airport departments, including the 
Airport Security Services, the Maintenance Department, the Airport 
Firefighting Services, and the Operating Department.

‘Civil Aviation is about procedures,’ says Marek Cirkowski, Safe-
ty Manager at Airport Gdansk. ‘We must ensure that all relevant 
procedures are followed and, if necessary, that they evolve and 
meet higher and higher standards. I observe the airport operation 
as well as the current situation in the world and then make conclu-

sions in order to be able to prevent any possible new hazards. I follow 
services providing information on various events in air traffic. This 
doesn’t mean only plane crashes, but also emergency landings or 
connection interruptions.

On a daily basis, about 200 people in total work at the airport apron 
and its surroundings.

‘And they are all more or less involved in the safety system, begin-
ning with employees mowing grass and ending with department man-
agers. Everyone has their own responsibilities; therefore, we must 
closely collaborate with each other,’ says Marek Cirkowski.

The Safety Manager is not only responsible for the apron. To ensure 
the safety of air operations, he must also observe the conditions in the 
immediate proximity of the airport. 

‘We must closely watch a variety of phenomena, for example, 
birds flying in the area or animals able to easily break through 
barbed wire fences around the airport. Another important issue is 
the control of neighbouring buildings. At present, there are 43 obsta-
cles in the area around the airport, which must be properly marked 
and illuminated. Twice a year, we go to examine changes made in the 
area. Everyone who wants to construct a new building in the vicinity 
should ask us for advice regarding safety. This also concerns, for ex-
ample, construction cranes.

The Safety Manager at Airport Gdansk adds that new possible haz-
ards to airplanes are related to… technological development, which is 
sometimes used by irresponsible people.

‘A few years ago, there were lasers, which were able to cause flash 
blindness to a pilot and give rise to possible danger. Today, we have 
problems with drones, which are available for almost everyone now. 
Some time ago, the industry media covered a case from Germany, 
where a drone was hanging over airplanes approaching landing. It’s 
a very serious problem, because in the event of an accident, this de-
vice causes more damage than, for example, a bird of a similar size 
and weight. To sum up, it’s extremely important that drones be used 
in a responsible way, and their operators be aware of possible dan-
gers which can be caused by using this equipment in built-up areas 
or in the vicinity of airports.’

Despite so many problems and challenges of civil aviation, accord-
ing to statistics, airplanes are still the safest means of transport, and 
there is nothing to indicate that something could change in this regard 
in the near future. This is thanks to strict safety rules, which ensure 
that we may feel safe while boarding the plane.






