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Aparthotel "Termy Uniejów"
ul. Towarzystwa Przyjaciół 

Uniejowa 1
99-210 Uniejów

www.termyuniejow.pl 
www.aparthotel-termyuniejow.pl

Biznesowe zacisze w urokliwym uzdrowisku
Apart Hotel Termy Uniejów szykuje rewolucję w postrzeganiu 
przestrzeni biznesowej w naszym kraju.

Na 1,5 ha powstaje kompleks z ogromnymi przestrzeniami  
przeznaczonymi na konferencję oraz centrum 
spa&wellness dla relaksacji.

UNIEJÓW - UZDROWISKO
TERMALNE W CENTRUM POLSKI
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REZERWACJE I ZAPYTANIA

REZERWUJĄC BEZPOŚREDNIO ZYSKUJESZ WIĘCEJ

• nocleg w komfortowych pokojach
• wieczór z Prosecco - nielimitowane  

Prosecco i zestaw tapasów
• późne wymeldowanie w niedzielę
• śniadanie w formie bogatego bufetu
• welcome drink

Oferta zawiera:

• nieograniczony dostęp do WiFi
• bezpłatny dostęp do sauny i siłowni 
• darmowy parking przed hotelem 
• wygodny transport oferowany przez Hotel 
• możliwość ładowania samochodów z napędem 

elektrycznym (bezpłatne dla naszych gości)

Sobota z Prosecco! 
Już od 359 zł / 2 osoby

Nocleg ze śniadaniem i wieczór  
z nielimitowanym Prosecco i tapasami.

tel. +48  616 68 75 75  |  +48 668 89 75 75  |  fax: +48 61 668 75 85   |   rezerwacja@ilonnhotel.pl
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BEZPŁATNA 
ANULACJA

FREE 
CANCELLATION

BEZ 
KARTY

WITHOUT
CREDIT CARD

RABAT
-20%

DISCOUNT
-20%

WELCOME 
DRINK



Wyobraź sobie magiczne połączenie, które 
budzi zmysły i dodaje szyku. Właśnie tak 
działa nasza biżuteria.

Imagine a magical combination that wakes 
your senses and adds a style. That’s the way 
how our jewellery works.

www.farysdesign.pl  farys.design  farys

Postaw na ponadczasowy szyk i wybierz biżuterię, która pasuje do Twojego nastroju
i stylizacji. Inspirowana światem jeździeckim jak i nieokiełznanym pięknem natury stanowi
doskonałe podkreślenie Twojego stylu.

Bet on a timeless elegance and choose a jewelry that suits to your mood and style.
Inspired by the equestrian world as well as the unbridled beauty of the nature perfectly
highlight your style.
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 NASI AUTORZY

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).

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. 

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.

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.

MICHAŁ 
FIGURSKI

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

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

DAGMARA
KOWALSKA

Szkołę dziennikarską prz-
eszła w mediach. Warsztat 
telewizyjny doskonaliła m.in. 
w TVN Warszawa i TVP 1. 
W Chillizet codziennie nasta-
wia słuchaczy na chillout.

ENGLISH She went through 
the journalistic school in the 
public media., Television 
technique has been perfect-
ed at TVN Warsaw, TVP 1.
In Chillizet, she sets the chill-
out music on a daily basis.

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. 

PAULINA 
SMASZCZ-
KURZAJEWSKA

Kobieta-dynamit. Dziennikar-
ka i prezenterka telewizy-
jna, trener autoprezentacji 
i rozwoju osobistego. 
Aktywnie działa na rzecz 
kobiet w biznesie.

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

TOMASZ
KOWALSKI

Z wykształcenia prawnik. Kato-
wiczanin. Pisarz. Autor „Mędrca 
kaźni”, „Rozmów na trzech 
grabarzy i jedną śmierć”, „Nie 
pozwolisz żyć czarownicy” oraz 
zbioru opowiadań „Przysionek, 
dom dla pozornie umarłych”.

ENGLISH A lawyer by train-
ing. A writer. An author of 
'Mędrzec Kaźni', 'Rozmowy na 
trzech grabarzy i jedną śmierć', 
'Nie pozwolisz żyć czarowni-
cy' and a collection of stories 
entitled 'Przysionek, dom dla 
pozornie umarłych'.

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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CEZARY 
ŁAZAREWICZ

Lat 52, pochodzi z Darło-
wa. Pracował m.in. w Ga-
zecie Wyborczej, Polityce, 
Przekroju. Od dwóch lat 
bezrobotny. Zajmuje się 
pisaniem reportaży.

ENGLISH Aged 52, 
comes from Darłowo. He 
has worked for, among 
others, Gazeta Wybor-
cza, Polityka, Przekrój. 
Currently unemployed 
for two years. He writes 
reportage.

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.

JAKUB 
WEJKSZNER

Jego główną aspiracją 
w życiu jest zostanie pu-
blikowanym autorem lub 
przetłumaczenie sobie, 
że społeczeństwo nie 
było gotowe. Redaktor 
prowadzący Anywhere.pl.

ENGLISH  His main goal 
is to become a published 
author or convince him-
self that society wasn't 
ready. Editor-in-chief at 
Anywhere.pl.

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 
i lifestyle’u. Choć pocho-
dzi ze Szczecina, a pracuje 
w Warszawie, to w myślach 
nieustannie zwiedza cały 
świat. Lista jej marzeń to 
głównie podróże.

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

WOJCIECH 
ZAWIOŁA

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

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

MAREK
KACPRZAK

Dziennikarz i szef wielu 
redakcji. Obecnie związa-
ny na stałe z Wirtualną 
Polską, gdzie prowadzi 
program „Tłit”, w którym 
rozmawia z najważniejszy-
mi politykami.

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

MONIKA
SZAŁEK

Fotografka, artystka, 
pasjonat, osoba zafascy-
nowana ludźmi, twarza-
mi, pozami, życiem ale 
zawsze z człowiekiem 
na pierwszym planie. 
Skończyła Warszawską 
Szkołę Filmową.

ENGLISH A photographer 
and artist fascinated with 
people, faces, poses and 
life – always with man 
in the foreground. She 
finished the Warsaw Film 
School .
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TEKST Magdalena Juszczyk ZDJĘCIA Aleksandra Mecwaldowska

JEGO POCZUCIE HUMORU UZALEŻNIA. BYWA RYZYKOWNE, JAK IMPROWIZACJA W AKTOR-
STWIE, KTÓREJ SIĘ PODEJMUJE W ŚWIETLE FILMOWYCH REFLEKTORÓW ORAZ W PRZED-
SIĘWZIĘCIACH NIEZALEŻNYCH, REALIZOWANYCH AMATORSKIMI ŚRODKAMI W INTERNECIE. 
WYWIAD Z NIM JEST OBIETNICĄ DOBREJ ZABAWY, TYMCZASEM WOJCIECH MECWALDOW-
SKI LUBI TEŻ DZIELIĆ SIĘ NIEŁATWĄ REFLEKSJĄ. I WŁAŚNIE ONA CZYNI JEGO TALENT PEŁ-
NIEJSZYM, A POTENCJAŁ ZAWODOWY GOTOWYM DO NIEBANALNYCH WYZWAŃ.

MÓJ SPACER
ZE SŁONIEM

WYWIAD WIDEO DOSTĘPNY 
NA ANYWHERE.PL

M Ó J  S P A C E R  Z E  S Ł O N I E M
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...F I L M Y  PR Z YC HODZ Ą  D O 
M N I E  N A  RÓŻ N YC H  E TA PAC H 

I   N A JC Z Ę Ś C I E J  M A JĄ  BA R DZ O 
DUŻ O  WS P ÓL N E G O  Z   T Y M 

MOM E N T E M ,  W   KT ÓRY M 
W   S WOI M  Ż YC I U  J E S T E M .

Bardzo wam dziękuję za taki sposób opowiadania 
o świecie i sygnowanie tego sposobu jako komedię! 
Mówisz, że to smutny film?
To typowe. „Dziewczynę z szafy” chciano sprzedać też jako 
komedię - tragikomedię, ale jednak komedię. Praktycznie 
wszyscy, którzy oglądali „Juliusza”, po wyjściu mówili, że 
nie czuli, żeby to była komedia, na której by się cały czas 
śmiali, choć się śmiali. Ten śmiech był czasami przez łzy. To 
bardziej dramat ze śmiesznymi elementami niż komedia 
z elementami dramatu. Takie jest też życie: śmiejemy się 
z różnych sytuacji, czasem płaczemy. „Juliusz” pięknie 
to oddał w bardzo skondensowanej historii - ojciec, syn, 
miłość, przyjaźń, doły, góry… To, co każdy z nas ma. Życie.

W „Juliuszu” można mówić o wyrafinowaniu 
w poczuciu humoru.
Twórcom na pewno jest miło, gdy to słyszą.

Komedie, w których zdarzało ci się grać wcześniej, 
opowiadały, bywało, żenujące prawdy na temat 
współczesności. Jak często wstydziłeś się tego, z czego 
śmiała się komedia, w której byłeś zaangażowany?
Chyba nie było tak, żebym się wstydził. Wiadomo, że jako 
aktor nie mam wpływu na cały film. Czasem bierzesz 
w czymś udział, wydaje ci się, że będzie fajnie, a później 
widzisz efekt w kinie i on wygląda trochę inaczej niż ci 
się wydawało. Nie mam na to wpływu. 

Myślę, że jest to wysoce irytujące, zwłaszcza, gdy jest 
się Wojtkiem Mecwaldowskim, człowiekiem o takim 
usposobieniu, tak charakterystycznym poczuciu humoru.
Ja jestem tylko małą częścią filmu. W „Juliuszu” kusiło 
mnie, żeby grać mocniej, ale na szczęście Alek Pietrzak 
zdecydował inaczej. Nie grałem jeszcze w  komedii, 
w której mógłbym popłynąć tak, jak bym chciał. Andrzej 
Saramonowicz powiedział kiedyś, że napisze coś, w czym 
da mi totalnie wolną rękę i będę sobie „leciał de Funèsem”, 
ile będę  chciał. [Louis de Funès – francuski aktor 
filmowy i teatralny, występujący od lat 60. do 80., którego 
styl bazował na ekspresyjności: wyrazistej mimice, 
gestykulacji, przesadnej kinetyce i głośności – przyp. M.J.] 

Czekasz na to?
Tak, niewątpliwie czekam. Są różne etapy w życiu, filmy 
przychodzą do mnie na różnych etapach i najczęściej 
mają bardzo dużo wspólnego z tym momentem, w którym 
w swoim życiu jestem.

Taka magia?
Tak, istnieje taka magia. Z Julkiem w ogóle było dziwnie. 
Poznałem Jana Peszka w Międzyzdrojach, był rok 1999 - on 
stał w szlafroku, włosy mu sterczały, zrobiłem sobie z nim 
zdjęcie, wziąłem autograf. Alek Pietrzak miał wtedy siedem 
lat, na bank nie przypuszczał, że będzie robił film z dwoma 
gośćmi, którzy właśnie stoją przy barku w Międzyzdrojach. 
Gdy przyjechałem na pierwszą próbę „Juliusza”, w garde-
robie zobaczyłem Jana Peszka w szlafroku, z włosami tak 
samo postawionymi jak wtedy. I koło się zatoczyło. To jest 
niewiarygodne! Jest tak, że gdy idzie mi gorzej, to nagle do-
staję film o gościu, któremu idzie gorzej, coś mnie fascynu-
je, to dostaję scenariusz o tym, co mnie właśnie fascynuje. 
Nie ściemniam, naprawdę tak jest. Każdy film stanowi dla 

Po filmie „Juliusz” Aleksandra Pietrzaka wiesz, co 
śmieszy dziś widzów w Polsce?
Zaczynamy śmiać się z siebie. Wydaje mi się, że filmy 
Koterskiego były przełomem dla poczucia humoru w pol-
skim kinie. Okazuje się, że jesteśmy tacy jak Adaś 
[Miauczyński, bohater filmów Marka Koterskiego – przyp. 
M.J.], może nie wszyscy, ale, jak powiedział Koterski, „są nas 
miliony” i ja się do nich zaliczam. Zaliczam się do grona lu-
dzi, którzy są tak poukładani w swoim niepoukładaniu, że 
czasami nie dają sobie z tym rady. To dobrze, że śmiejemy 
się z siebie, bo fajnie jest umieć śmiać się nie tylko z innych.

A kiedy - jak w „Dniu świra” Koterskiego – masz wiertary 
za oknem, to umiesz się z tego śmiać, czy jesteś raczej 
pieniaczem, który w interakcji z otoczeniem ustawia je 
według swoich potrzeb lub wyobrażeń? 
Tak, pewne rzeczy potrafią mnie czasami wyprowadzić 
z równowagi, ale staram się jak najszybciej wcisnąć hamu-
lec, a nie się rozpędzać, bo to nie ma sensu - zawsze przy-
walisz w ścianę. Po co się więc rozpędzać? Wkurzenie się 
zdarza. Dziś na przykład obudzili mnie o 7 rano młotami 
pneumatycznymi. Kiedy mieszkałem przy ul. Okólnik, mia-
łem za swoją sąsiadkę panią Urszulę Dudziak, pana z opery 
oraz faceta, który robił remont.

I szkołę muzyczną… „Papaya” vs. „Don Giovanni”?
Tak. Tego nie da się opisać. Tam, słysząc panią Urszulę, 
której śpiew jest dosyć specyficzny, faceta, który ćwiczy 
jakąś arię operową, i młot pneumatyczny, śmiałem się. Tutaj, 
słysząc tylko młot, czasami jestem niemal bliski płaczu.

Fantastyczne miksy emocji. Skoro o nich mowa, ty 
chyba łatwiej radzisz sobie z nimi? Jak to, że jesteś 
aktorem, umożliwia ci komunikowanie się ze światem 
na własnych prawach? 
Czasami jest tak, że budzisz się pusty, nijaki, nie masz ani 
złego humoru, ani dobrego, gdy idziesz do ludzi. Staram się 
nastawić na tych, których spotkam, od nich wziąć energię. 
Kiedy spotykam się z ludźmi, którzy na mnie czekają, są za-
dowoleni, jest fajnie i widzę, że będzie dobra atmosfera, to 
ta pustka wypełnia się właśnie tym. Staram się też w takich 
sytuacjach nie wypełniać jej sobą i myślami, które czasami 
gdzieś zbaczają, i jeśli się dołuję, to jest nieciekawie. Staram 
się czerpać od ludzi albo samemu wychodzić do nich z prze-
kazem takim, że warto się uśmiechać i cieszyć, podchodzić 
pozytywnie do wszystkiego. 

I znów wrócimy do „Juliusza”!
To smutny film był. 

M Ó J  S P A C E R  Z E  S Ł O N I E M
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mnie swego rodzaju odpowiedź i wyrzucenie 
z siebie pewnych rzeczy. Jeżeli miałbym „po-
jechać de Funèsem”, to pewnie wyrzuciłbym 
z siebie wiele głupot, jakie we mnie siedzą, któ-
rych nie mogę wypróbować w życiu, w kolejce 
w sklepie czy na dworcu, a w kinie bym mógł, 
bo taki gość mógłby w filmie robić różne szopki. 

A ja sobie myślę, że gdy się jest aktorem 
i ma się tego zgrywusa wewnętrznego, 
to jest się usprawiedliwionym w pewnych 
zachowaniach, one zostają wybaczone. I to 
jest rodzaj wolności. Powiesz, że się mylę?
Trudno jest z wolnością. Zauważ, że każdy 
z nas chciałby pokazać, jaki jest naprawdę, 
tylko że czasami się siebie wstydzimy. Nie 
chodzi o  to, że ukrywamy, jacy jesteśmy 
naprawdę, lecz o to, że nagle jakiś chochlik 
w nas powstrzymuje i ucina pewne impulsy, 
jakiś nasz rodzaj zachowania i nie idzie to da-
lej. Każdy ma tego chochlika. Zatem nigdy do 
końca nie jesteśmy wolni, bo zawsze mamy 
jakąś granicę albo zapalającą się lampkę: 
może coś nie wypada albo akurat tutaj wy-
pada inaczej. Wyłącznie z szacunku do ludzi 
wokół. U siebie w domu oczywiście możesz 
wariować, robić co chcesz.

Pojawiła się w Polsce moda na stand-up, na 
teatr impro. Wydaje mi się, że to przestrzeń 
sporej wolności.
Mam problem z tym.

Dlaczego?
Bo nie śmieszy mnie to. 

W ogóle cię to nie śmieszy?
Stand-up i kabarety mnie nie śmieszą. Nie jest 
tak, że tego nie akceptuję - mam kumpli, któ-
rzy biorą w tym udział. To mega ciężka praca. 
Ja, aktor, za czymś się chowam - jest scenogra-
fia, inni aktorzy… 

…Nie ponosisz odpowiedzialności za 
wygłaszane słowa.
A tu wychodzi jeden gość, stoi na scenie, nie 
schowa się za nic - jest nagi. I to jest bardzo 
trudne, podziwiam, ale nie śmieszy mnie to. 

Tak jak mojego bohatera, Julka, który w jednej 
ze scen w filmie podczas występu standupera 
czuje dokładnie to samo. Jako Juliusz wyobra-
żałem sobie, że Wojtek miałby tak samo, nie 
bawiłoby go to.

Zaskakujące. Ja jestem losowi wdzięczna, 
że doczekałam takiego momentu, gdy 
mogę sobie pobyć z tą wolnością, jaką - 
tak sobie wyobrażam - mają standuperzy, 
i poprzyglądać się, jak ta ich wolność 
rezonuje z wolnością widzów. Czekałam na 
taką wolność, nie wiedząc, że na nią czekam. 
Podziwiam, szanuję - pełen podziw za to, że 
ktoś ma odwagę tak się obnażyć. Z żartami 
jest różnie, bo poczucie humoru to jest stud-
nia bez dna. Tak jak gust. Jednego bawi to, 
a drugiego tamto, więc tym bardziej trudno 
jest wykrztusić z siebie coś, co tobie wydaje się 
śmieszne. Siedzi na widowni sto, dwieście czy 
trzysta osób i nagle mówisz coś i… okazuje się, 
że jest cisza. Jak się z tego podnieść? Jak on 
musi pracować całym sobą na tej scenie! Nie 
ma przecież obok nikogo, kto by to popchnął 
do przodu i wreszcie jakoś publikę rozbawił. 

A teatr impro? Widziałbyś siebie w nim? 
Wyobrażasz sobie w ogóle takie porzucenie 
zawodowych umiejętności, profesjonalnego 
aktorstwa i wejście na ten grunt z twoim 
wewnętrznym freakiem?
Jurek Bogajewicz dał taką szansę  mnie 
i Tomkowi Kotowi przy „Stacji”, wszytko tam 
było improwizacją, nie mieliśmy nic napisane. 

Byłam wielką fanką tego miniserialu, 
uwielbiałam was! [„Stacja” nadawana była 
w 2010 r. na antenie TVN Warszawa. Krótki 
serial w ironiczny sposób przedstawiał 
absurdy pracy w telewizji, wyśmiewał 
pojawiające się w mediach zjawiska i styl 
współczesnego dziennikarstwa – przyp. M.J.]
Tak, to było piękne.

Po kilku odcinkach TVN zaprzestał 
produkcji serialu… 
Powód podano nam prosty: za mało konkre-
tów. Powiedzieliśmy, że nie ma konkretów, 

DZ IŚ N I E BOJ Ę SI Ę TA K I E J WOL NO Ś C I, 
A L E W I M PROW I Z AC J I P OM AGA M I 

D O Ś W I A D CZ E N I E A KT OR SK I E , KT ÓR E 
P OZ WA L A BYĆ BA R DZ I E J PL A S T YC Z N Y M, 

„P OROZ C I ĄGA N Y M”, A W YOBR A Ź N I A 
N I E M A BA R I ER I  GR A N IC .

T A N I E C  I  R O Z P A C Z

- z wiekiem tak się stało, że ten stres się zmienił, i to jest 
fajne. Stwierdziłem, że nie wiem, kogo gram, co gram, sta-
nąłem więc tyłem (na początku stawałem tyłem i wymy-
ślałem sobie wszystko) i nagle do akcji wszedł Tomek Kot 
z tekstem: „Naszym gościem jest generał Bill Łudłurff” 
[pisownia oryginalna – przyp. M.J.]. Obróciłem się i dalej 
nie wiedząc, co będę grał, zacząłem mówić niewyraźnie, 
z dziwnym akcentem. Widziałem, że kompletnie mnie nie 
rozumieją, ale coś się w końcu przełamało i zaskoczyło. 
Dziś nie boję się takiej wolności, ale w improwizacji po-
maga mi doświadczenie aktorskie, które pozwala być 
bardziej plastycznym, „porozciąganym”, a wyobraźnia 
nie ma barier i granic.

Uwielbiałam graną przez ciebie postać Jacka 
Wawawasza.
Bardzo dziękuję. 

Patrząc na tę waszą parodię dziennikarstwa byłam 
zaskoczona, jak wiele dostrzegaliście. Odnosiłam 
wrażenie, że dużo wiesz o zawodzie dziennikarza.
Przez wiele lat obcowałem z dziennikarzami i też grałem 
dziennikarzy. Przygotowując się do roli, chodziłem na 
różne spotkania czy praktyki, by przyglądać się, jak wy 
pracujecie, przede wszystkim w studiu telewizyjnym. 
Więc jeśli coś prawdziwego w „Stacji” zobaczyłaś, to 
świetnie. Starałem się to dobrze zrobić.

bo to nie jest napisane. Przychodziliśmy 
o 10 rano i do godziny 17 improwizowaliśmy. 
Pamiętam, przychodzę do studia i  Jurek 
mówi: „Będziesz dzisiaj generałem ame-
rykańskim, od tego zaczniemy!”. Studio 
programu informacyjnego, gdzie mieliśmy 
i pracowników, i gości, i my ich wszystkich 
graliśmy. Zatem mam być generałem ar-
mii amerykańskiej, wbiegam w  mundu-
rze do studia i pytam reżysera, jak moja 
postać ma się nazywać, a on na to, że nie 
wie. Pamiętam, że dopadł mnie stres, ale 
taki bardziej mobilizujący niż paraliżujący 
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Serial był pod wieloma względami proroczy. W kwestii 
kondycji dziennikarskiej wy tam, używając drwiny, 
wykroczyliście poza epokę. A skoro produkcja serialu 
nagle się urwała, to moim zdaniem pojawił się on za 
wcześnie. Dziś widzowie są chyba bardziej elastyczni 
i „wygimnastykowani” w odbiorze improwizacji?
„Czatersi” też są improwizowani. 

To serial internetowy, można go znaleźć w sieci.
Serial Bodo Koxa, w którym wygłupiamy się razem i im-
prowizujemy, stając się różnymi postaciami. Robimy to 
trochę dla beki i żeby popłynąć tak, jak nie popłyniemy ani 

w filmie, ani w teatrze. Stwarzamy nieistniejące postacie, 
które są wręcz niewiarygodne. Z niektórymi odcinkami 
„Czatersów” bywało nawet tak, że stwierdzaliśmy po ich 
obejrzeniu, iż jest za grubo – i nie chodziło o przekleństwa.

Cenzorowaliście sami siebie?
Tak, czasami dobrze jest być cenzorem dla siebie samego.
 
Na ile ty jako tworzący na gorąco improwizator 
jesteś dla Bodo Koxa partnerem idealnym? To 
partnerstwo jest budowane na umiejętnościach czy na 
jakiejś chemii międzyludzkiej?

Tak jak w życiu: spotykasz kogoś na swojej 
drodze i choć go widzisz raz, to masz z nim 
świetny kontakt, czujesz więź. I rzeczywiście, 
siadamy z Bodem przy komputerach, nagry-
wamy i to samo idzie, ja go czuję, wiem, jak za-
improwizuje, wiem, co zaraz zrobi, on wie, co 
ja mogę zrobić - wyczuwamy się, jak partnerzy 
na scenie w teatrze lub na planie w filmie. 

Pamiętam cię w filmach Dominika 
Matwiejczyka... 
…To był bardzo płodny reżyser swego czasu.

M Ó J  S P A C E R  Z E  S Ł O N I E M
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SPECJALNE PODZIĘKOWANIA
dla hotelu "Polonia Palace" (al . Jerozolimskie 45, 03-828 Warszawa)  
za udostępnienie przestrzeni na potrzeby wywiadu i sesji 
zdjęciowej.

Kino offowe było interesujące w tamtym czasie, 
stanowiło ciekawy underground wobec panującego 
wówczas w polskich produkcjach niewybrednego 
poczucia humoru. Uciekłeś do tego podziemia, by robić 
wszystko na swoich prawach?
To było zaraz po studiach: okres szukania ludzi, o których 
wiesz, że mają te same marzenia co ty i że może za kilka-
naście lat spotkacie się znowu, bardziej „rozciągnięci”, bar-
dziej doświadczeni i będziecie znowu robić swoje rzeczy. 
Dominik Matwiejczyk zrobił „Rzeźnię numer 1” w pięć dni. 
I po paru tygodniach film był już gotowy i został pokazany 
na festiwalu w Gdyni. Wszyscy byli w szoku. Ale nikt nie 
odnosił wrażenia, że to film zrobiony w tak krótkim czasie.

Możesz sobie zrobić film w pięć dni, jeśli masz talent. 
To jest ta wolność - nie masz nad sobą ludzi, którzy 
narzucają jakieś decyzje.
Tak, ale musisz mieć wokół siebie ludzi, którzy też to ko-
chają i pójdą za tobą. Fajnie mieć zyski z pracy, ale bywają 
przedsięwzięcia, w których trzeba ludziom powiedzieć, że 
niestety nie zarabiamy, tylko się bawimy.

Ze wspomnianym Bodo Koxem dialogujecie na prawach 
freakow. Jakim więc zaskoczeniem jest „Dziewczyna 
z szafy”! Oto te dwa zgrywusy zrobiły film serio 
i tak przejmujący, pełen czułości oraz zrozumienia 
dla pewnego bardzo skomplikowanego świata, jaki 
reprezentuje twój, nazwijmy go autystycznym, bohater…
Bodo jest trochę autystyczny, ja byłem nieco autystyczny 
w dzieciństwie, więc obaj mieliśmy styczność ze stanem, 
w którym czujesz się kompletnie z innej planety, nawet cza-
sami myślisz, że jesteś z innego wszechświata! Bodo jest bar-
dzo introwertyczny, ale potrafi wychodzić do ludzi, śmiać 
się, bawić, jednak w środku mocno analizuje pewne rzeczy. 
Potrzebował „Dziewczyny z szafy”, aby coś z siebie wyrzucić. 
Przygotowywał film pięć lat. Siedziałem w tym tyle samo: 
szykowałem się, że będziemy to robić, wierzyłem, że projekt 
kiedyś powstanie. Każdy z nas w tym filmie utopił, wylał 
i przelał swoje smutki. Dla mnie „Dziewczyna z szafy” była 
pewnego rodzaju katorgą i nadal czuję, że to jest za świeże, 
żebym mógł o tym rozmawiać. Zawsze jak o tym filmie po-
myślę, to z żalem, że go zrobiłem. Za bardzo wyskoczyłem 
ze świata, w którym żyję, w świat, którego nie znałem, świat 
autystów. Powrót był takim rozczarowaniem, że wolałbym 
chyba tego nie przeżyć. Chodzi o to, że świat jest prosty, a my 
wszystko strasznie komplikujemy. Gdy jest pagórek, mówi-
my, że to góra. Znalazłem się w świecie, gdzie nie rozmawiasz 
z człowiekiem ustami, tylko go czujesz i to czucie jest rozmo-
wą. Albo jesteś gdzieś i nagle odczuwasz jakieś stany - nie pod 
wpływem nie wiadomo czego, po prostu widzisz, co w tobie 
jest, jakie masz pokłady energetyczne, emocjonalne, jak 
potrafisz ściągać emocje i energię, jak potrafisz się z innymi 
tym wymieniać. I potem wracasz do tej swojej rzeczywisto-
ści, widzisz, jak wszystko tu wygląda i pojawia się rozczaro-
wanie. Choć każdy z nas stara się, żeby było dobrze…

Zostając aktorem, stałeś się rebeliantem, uciekinierem 
ze świata normalności, w której musisz żyć rodząc 
się w normalnej rodzinie, wypełniając obowiązek 
szkolnictwa, spełniając oczekiwania rodziców, itp., itd.? 
W mojej rodzinie chyba nigdy nie czułem żadnej presji. 
Czułem natomiast wolność, którą rodzice dali mi jako 

dziecku, począwszy od tego, że mogłem opowiadać nie-
stworzone historie, na przykład o tym, że wychodzę ze 
słoniem na spacer, że w toalecie mam ogromne schody, 
a oni to potwierdzali, mama w przedszkolu mówiła: „Tak, 
Wojtuś wychodzi ze słoniem na spacer”. Mogła powie-
dzieć: „A, głupoty gada!”. Ta wolność polegała na tym, że 
oni uwierzyli w mój świat.

Szczęściarz jesteś.
Tak, to ogromne szczęście mieć takie wychowanie i takich 
ludzi wokół siebie, jakich miałem i mam. Zauważyłem po 
jakimś czasie coś, co mnie gryzło, czego nie rozumiałem, 
słysząc często, że aktorstwo to ucieczka od życia w rolę, 
w inny świat. 

Ja też tak myślę o twoim zawodzie…
Dla mnie aktorstwo nie jest ucieczką od życia. Myślałem 
tak kiedyś, ale zauważyłem w pewnym momencie, że po-
trzebuję aktorstwa, aby poznać swoje życie, aby jeszcze 
głębiej przetrawić pewne rzeczy, zrozumieć je, aby to ewo-
luowało we mnie. Nie traktuję tego zawodu jako ucieczki, 
tylko raczej jako cel do zdobycia. Naprawdę niewiele jesz-
cze umiem. Zdaję sobie sprawę, że jestem dobrym akto-
rem, że ludzie są ze mnie zadowoleni, a niektórzy pokła-
dają we mnie jakieś nadzieje. Staram się ich nie zawieść, 
ale każda rola to zaczynanie wszystkiego od początku, od 
zera, ponieważ żaden człowiek nie jest taki sam. Żaden. Nie 
znajdziesz na ulicy dwóch takich samych ludzi, każdy ma 
pod deklem co innego. Zatem zawsze zaczynam od zera. 
Owszem, pewne rzeczy są schematem, który powtarzam. 
Wiadomo: tekst trzeba znać na pamięć. Młodym ludziom, 
którym staram się przekazać swoją wiedzę, powtarzam, 
że nauka tekstu to nie jest praca. Jako aktora zawsze mnie 
męczyło, gdy ktoś się skarżył, ile ma pracy z tym. Dla mnie 
nauka tekstu to coś naturalnego jak oddech. Jestem akto-
rem - muszę znać tekst na pamięć, jestem kierowcą - muszę 
mieć prawo jazdy. Wiadomo, mogę prowadzić tak, mogę 
inaczej, ale muszę umieć prowadzić samochód, żeby być 
kierowcą. Muszę znać tekst, żeby być aktorem.

A zatem ograniczenia umysłu nie stanowią dla ciebie 
żadnego problemu? Co z pamięcią? Jak ją poszerzyć?
Teraz przede mną kolubryna. Mam zaszczyt zmierzyć się 
w Teatrze Telewizji z Tadeuszem Dołęgą–Mostowiczem, 
autorem „Kariery Nikodema Dyzmy” i  „Znachora”. 
Reżyser zapowiedział, że chce kręcić każdą scenę na jed-
nym ujęciu, nieprzerwanie. Zacząłem czytać scenariusz, 
w którym sceny mają po dziesięć stron tekstu, i uznałem, 
że to chyba niewykonalne. Skoro rozmowa dwóch osób ma 
być nakręcona w jednym ujęciu, to my musimy te dziesięć 
stron mieć wykute na blachę.

ZAU WA Ż Y ŁEM W PEW N Y M 
MOM ENCI E, ŻE POTR ZEBUJ Ę 
A KTOR ST WA, A BY POZ NAĆ SWOJ E 
Ż YCI E, A BY J E SZCZE G ŁĘBI EJ 
PR ZETR AW IĆ PEW N E R ZECZ Y...

M Ó J  S P A C E R  Z E  S Ł O N I E M
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A WALK WITH AN ELEPHANT

His sense of humour is addictive. It may be risky, 
like improvisational acting, which he takes up in films 
and amateur independent projects carried out on 
the Web. An interview with him will surely be fun, 
but Wojciech Mecwaldowski also likes to share deep 
personal reflections. This makes his talent even fuller 
and gives him potential to rise to huge challenges.

After ‘Juliusz’ directed by Aleksander 
Pietrzak, do you know what makes Polish 
audience laugh?
We’re beginning to laugh at ourselves. I sup-
pose that Koterski’s films were a break-
through for humour in Polish cinema. It turns 
out that we’re like Adaś [Miauczyński, the 
hero of Marek Koterski’s films – M.J.’s note] 
– perhaps not everyone, but – like Koterski 
said – ‘there are millions of us’, including me. 
I’m one of those people who are so organised 
in their disorganisation that they sometimes 
can’t handle it. It’s good we can laugh at our-
selves, because it’s great to be able to laugh not 
only at other people.

And when – like in Koterski’s ‘Day of the 
Wacko’ – you can hear drilling outside your 
window, can you laugh at it or are you rather 
a hot-headed screamer, trying to lord it 
over other people in line with his needs or 
expectations? 
Yes, I sometimes lose my patience, but I try to 
put on the brakes as soon as possible instead of 
picking up speed, because it’s pointless – you 
always hit the wall in the end. What good does 
it do? I sometimes get angry. For example, to-
day, I was woken up by pneumatic drills at 7 
o’clock. When I lived by Okólnik Street, my 
neighbours were Ms Urszula Dudziak, an op-
era singer, and a guy who was constantly reno-
vating his apartment.

And a music school… ‘Papaya’ vs. ‘Don 
Giovanni’?
Yes. It can’t be described in words. There, lis-
tening to Ms Urszula, whose singing is quite 
peculiar, a guy practising an opera aria, and 
a pneumatic drill, I was laughing. Here, I’m 
close to tears at the sound of drilling only.

What a fantastic mixture of emotions. 
Speaking of which, you can handle them 
quite well, don’t you? How does acting allow 
you to communicate with the world on your 
own rules? 
You sometimes wake up dull and empty; you 
neither in a good nor a bad mood. In such situ-
ations, I try to open myself up to other people, 
derive energy from them. When I meet people 
who are waiting for me and are happy, and 
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Żeby ten mastershot się udał.
Tak. Wypowiadamy całe monologi, a mamy ich, przypuść-
my, po sześć. 

Czyli reżyser musi zatrudnić cyborgów?
Nie, nie cyborgów. Ludzi, którzy kochają ten zawód, oraz 
nie traktują nauki tekstu jako pracy. Przy takim podejściu 
zmęczysz się natychmiast. Aktorstwo to jest praca nad 
rolą, to jest bawienie się, a nie nauka tekstu. Piętnastu stron 
tekstu Dołęgi-Mostowicza nauczyłem się chyba w ciągu 
jednego dnia. Kiedy nie traktuję tego jako pracy, nie męczy 
mnie fakt, że muszę brać się za to teraz, zaraz. Skupiam 
się totalnie, jak w medytacji, i to jest to wówczas proste. 
Dopiero później wykonuję swoją pracę. Ok, dobra, mam 
plastelinę, mamy kolory, to się bawimy!

Ciekawe, jakie będziesz miał z tego profity na starość, 
z tej gimnastyki umysłu, jaką uprawiasz w zawodzie.
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Boję się tego, bo to się rozciąga za bardzo. Natomiast nie 
mam pamięci do imion. Jakie to jest przykre, gdy witasz się  
z ludźmi na planie i nagle brak ci tej informacji.

U kogo będziesz grał te dziesięć stron monologu 
w każdej scenie bez przerw?
U Marka Bukowskiego. [Spektakl Teatru Telewizji „Dołęga-
Mostowicz. Kiedy zamykam oczy”, w obsadzie również 
Julia Wieniawa i Piotr Rogucki – przyp. M.J.]

Postrzegam cię jako takiego punka, który ma wolność 
i robi destrukcję - coś połamie, coś pokruszy. W pracy 
nad rolą dostajesz tekst, ktoś ci każe mówić tym 
tekstem. Nie jest to rodzaj uzdy lub chomąta? Gdzie 
jest aktorska wolność?
Tak długo wszystko przymierzam, żeby pasowało i było 
wygodnie. Każdy wolność traktuje inaczej, a dla aktora 
nie jest ważne, gdzie kończy się jego wolność, lecz gdzie się 
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kończy wolność bohatera. Jeżeli ty grasz tego 
bohatera, to w jakimś sensie jest to też twoja 
wolność. I tu się zaczyna zgrzyt.

Dojrzewasz bardzo w swoim zawodzie! 
Nie wiem, cały czas wydaje mi się, że mam sie-
dem lat. Przede mną jeszcze dużo ciężkiej pra-
cy, ale dziękuję.

Zastanawiam się, czy wrócisz do teatru. I nie 
mam na myśli Teatru Telewizji.
Tak. Dostałem propozycję nie do odrzuce-
nia. Zadzwonił do mnie Daniel Olbrychski 
i zaproponował udział w spektaklu, w któ-
rym będę miał zaszczyt grać tylko z nim, 
we dwóch na scenie jako ojciec i syn. Bardzo 
dobra sztuka, nie mogę się doczekać, aczkol-
wiek też się tego boję.

A czyj tekst?
Proszę wybaczyć, nie mogę do końca wszyst-
kiego mówić, bo jeszcze domykane są pro-
dukcyjne szczegóły, ale w tym roku mamy 
zacząć próby i może też w tym roku bę-
dzie premiera. To dla mnie wielki zaszczyt 
i strach, ale, jak już mówiłem, ten strach 
jest bardziej mobilizujący niż paraliżujący. 
Daniel Olbrychski powiedział, że aktorstwo 
jest jak boks: stajesz na ringu i musisz wie-
dzieć, że jesteś najlepszy, bo cię zniosą. 
Cieszę się, że stanę do walki na ringu z tak 
wybitnym bokserem i będę starał się, żeby 
mnie szybko nie znieśli. 

Bardzo ci dziękuję za rozmowę i jej 
atmosferę.
Jak zwykle było mi bardzo miło. 
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I see that it’s going to be fun, this energy slowly replaces 
the emptiness inside. I also try not to fill it up with myself 
and my own thoughts, which sometimes wonder off, be-
cause then I start to wallow in my sorrow. Instead, I try 
to derive energy from that people or tell them we should 
smile and be happy, have a positive attitude. 

Let’s come back to ‘Juliusz’ one more time!
It was a sad film. 

Thank you for giving us such a description of the world 
and signing it as a comedy. You think it's a sad film?
It’s typical. ‘The Girl from the Wardrobe’ was supposed to 
be sold as a comedy – a black comedy, but a comedy. After 
watching ‘Juliusz’, most people said that they didn’t feel it 
was a comedy, which would make them laugh, although 
they did laugh. It was laughing through the tears. It was 
more of a drama with funny situations than a comedy with 
elements of drama. That’s what life is like: we laugh at vari-
ous situations, we sometimes cry. ‘Juliusz’ presented it in 
a very condensed story – father, son, love, friendship, ups 
and downs… What everyone goes through. Life.

In the case of ‘Juliusz’, we can speak of a sophisticated 
sense of humour.
Its authors must be glad to hear it.

The comedies you’ve starred in sometimes 
presented embarrassing truths about contemporary 
times. How often were you embarrassed about the 
comedy you starred in?
I don’t think I’ve ever been embarrassed. Well, it’s obvious 
that as an actor, I can’t control the whole film. You some-
times take part in something, and it seems it would be fun, 
but later, when you see the effects in cinema, it looks a bit 
different than you expected. I can’t control it. 

I think it’s very irritating, especially when you’re Wojtek 
Mecwaldowski, a man with such a disposition and an 
exceptional sense of humour.
I’m only a small part of the film. In ‘Juliusz’, I wanted to 
do more, but luckily, Alek Pietrzak decided otherwise. 
I haven’t played in a comedy yet where I could do whatev-
er I wanted. Andrzej Saramonowicz once said that he’d 
write something and give me a free hand, so that I could 
do as much de Funès as I want [Louis de Funès – a French 
film and theatre actor, performing between the 1960s and 
1980s; his style was based on expressiveness: expressive fa-
cial expressions and gestures, excessive kinetics, and loud-
ness – M.J.’s note].

Are you waiting for it?
Yes, definitely. Films find me at different stages of my life, 
and usually, they have a lot in common with my situation 
at a given time.

Magic?
Yes, there is such magic. Actually, ‘Juliusz’ was a kind of 
funny story. I  met Jan Peszek in Międzyzdroje in 1999 
– he was standing in a dressing gown, with his hair tou-
sled. I took a picture with him and asked him for an auto-
graph. Alek Pietrzak was seven then – I bet he didn’t think 

he would make a film with those two guys standing by a bar 
in Międzyzdroje then. When I came to the first rehearsal 
of ‘Juliusz’, I saw Jan Peszek in the dressing room, wear-
ing a dressing gown, with his hair tousled just like that day. 
History was repeating itself. It’s incredible! When I was 
down, I played a guy who was down; something fascinates 
me, and I get a script about it. I’m not making it up, it’s true. 
Every film is like an answer to me, and gives me a chance to 
let some stuff out. If I were to ‘do some de Funès,’ I’d proba-
bly let out plenty of silly stuff I can’t try in a real life, in a line 
at a store or at a railways station, while I could do that in cin-
ema, because such a guy could put on a show in a film. 

I think that an actor with an inner prankster is justified 
to some extent; some actions are excusable. That’s 
a kind of freedom. Don’t you agree?
It’s more complicated with that freedom. Note that every-
one would like to show who they really are, but we’re some-
times ashamed of ourselves. It’s not about hiding your true 
self, but there’s some goblin stopping us and stifling some 
impulses, and we don’t act on them. Everyone has such 
a goblin. Therefore, we’re never entirely free, because 
there’s always some limit or red light: what’s appropriate or 
not in a given situation. Out of respect for other people. At 
home, you can do whatever you want.

In Poland, stand-up and improvisational theatre have 
recently come into fashion. I guess it's a space of 
considerable freedom?
I have a problem with that.

Why?
Because I don’t find it funny. 

You don't find it funny at all?
I’m not amused by stand-up or cabarets. It’s not that I don't 
accept it – some of my friends do that. It’s very hard work, 
I admit. I, as an actor, can hide behind something – there is 
the stage set, there are other actors…

… You aren’t responsible for what you say.
And here, there is one guy on the stage, and he can’t hide – 
he’s naked. And it’s very difficult; I admire it, but it doesn’t 
amuse me. Just like my hero, Julek, who feels the same 
in one of the scenes, during a stand-up performance. As 
Juliusz, I imagined that Wojtek would feel the same; he 
wouldn’t find it funny.

It’s surprising. I’m grateful that I lived to see the day 
when I can commune with this freedom that – as 
I imagine – stand-up comics have and observe how 
it resonates with the freedom of the audience. I was 
waiting for such freedom and I didn’t even know it. 
I admire and respect their bravery to expose themselves. 
Sense of humour is a bottomless pit. Just like taste. People 
are amused by different things; the more difficult it is to say 
what you find funny. There are a hundred, two hundred, or 
three hundred people in the audience, you say something 
and… you hear nothing but silence. How to bounce back? 
How they must work with every ounce of their being on 
that stage! There’s nobody who would give them a push and 
bring the house down! 
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What about improv? Would you see yourself 
in it? Can you imagine giving up your skills, 
professional acting, and going on stage with 
your inner freak?
Jurek Bogajewicz gave me and Tomek Kot such 
a chance in ‘The Station’ – everything was im-
provised there; we didn’t have any script. 

I was a huge fan of that mini-series, 
I loved it! [‘The Station’ was broadcast 
on TVN Warszawa in 2011. The mini-
series presented the absurd of working on 
television in an ironic way, making fun of 
situations in the media and contemporary 
journalism – M.J.’s note]
Yes, it was beautiful.

TVN ceased its production after a few 
episodes…
The reason was simple: it was too vague. We 
said it was vague, because there was no script. 
We came at 10 am and improvised until 5 pm. 
Once, I came to the studio, and Jurek said, 
‘Today, you’ll be an American general, let’s be-
gin with that!’ The news studio, where we had 
the staff and guests, and we played them all. So 
I’m supposed to be a general of the US Army. 
I run into the studio in a uniform and ask the 
director what the name of my character is, 
and he says he doesn’t know. I remember I got 
stressed out – but it was rather motivating 
than paralysing; stress has changed with age, 
and that’s cool. I said I didn’t know who I was 
playing, what I was playing, so I was standing 
with my back to the camera (at the beginning, 
I was standing with my back to the camera and 
inventing it), and Tomek Kot walked in and 
said, ‘Our guest is General Bill Łudłurff [origi-
nal spelling – M.J.’s note]. I turned around and 

I still didn’t know what I was going to play, but 
I began to speak indistinctly, with a strange 
accent. I knew they didn’t understand me at 
all, but something finally clicked into place. 
Today, I’m not afraid of such freedom, but my 
acting experience helps me with improvisa-
tion; it allows me to be more flexible, and then 
my imagination has no limits.

I loved your character of Jacek Wawawasz.
Thank you very much. 

Looking at your parody of journalism, I was 
surprised how much you’d noticed. It seemed 
to me you knew a lot about the profession 
of journalist.
I’d spent a lot of time with journalists and I’d 
played journalists for many years. When I was 
preparing for the role, I went to various meet-
ings or practices to watch how you work, pri-
marily in the TV studio. If you’d seen anything 
true in ‘The Station’, then it’s great. I tried to 
do my best.

The series was prophetic in many ways. 
As regards the condition of journalism, 
you were ahead of your times. And if the 
series production was ceased, I believe it 
was too early for it. Is the audience more 
flexible and ‘nimble’ in the reception of 
improvisation today?
‘Chatters’ are improvised, too. 

It’s a web series, it can be found online.
It’s Bodo Kox’s series in which we are goof-
ing around and improvising, becoming vari-
ous characters. We do it for fun and to let off 
steam, which we can’t do in film or theatre. We 
create non-existent, improbable characters. 

It also happened with some episodes that we 
watched them and decided it was too much – 
and I don’t mean swearing.

You censored yourself?
Yes. It’s sometimes good to be your own censor. 

To what extent are you a perfect partner 
for Bodo Kox as an improviser? Is your 
partnership based on skills or some 
interpersonal chemistry?
Just like in life: you meet someone, and even 
though you see him for the first time, you hit it 
off. And indeed, when we sit in front of the com-
puter and record an episode, it’s natural. I know 
him; I know how he’s going to improvise, what 
he’s going to say, he knows what I can do – we 
understand each other without words, like part-
ners on stage in theatre or in film. 

I remember you in Dominik Matwiejczyk’s 
films…
… He used to be a prolific director.

Off cinema was interesting then. It was an 
underground to the mainstream unrefined 
sense of humour in Polish productions of 
that time. You escaped to that underground 
to do things on your own rules?
It was right after graduation – a period of look-
ing for people who share your dreams, whom 
you may meet several years later when you're 
more flexible, more experienced, and you’ll 
do your own thing. Dominik Matwiejczyk 
made ‘Slaughterhouse One’ in five days. The 
film was finished after a few weeks and was 
screened at Gdynia Festival. Everyone was 
shocked. But nobody noticed it was made in 
such a short time.
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You can make a film in five days if you’re 
talented. This is freedom – nobody makes 
you do anything.
Yes, but you also need people who love that 
and will follow you. It’s great to make money 
on your work, but there are projects in which 
you need to tell people they won't earn any-
thing, only have fun.

Your relation with Bodo Kox is kind of 
freakish. The more surprising ‘The Girl from 
the Wardrobe’ is! How come that these two 
pranksters made a serious and touching film, 
full of tenderness and understanding towards 
a complicated world that your – let’s call him 
autistic – hero represents…
Bodo is a bit autistic; I used to be a bit autistic 
when I was a child, so we both experienced 
the state in which you feel like you're from 
another planet or even universe! Bodo is very 
introvert – he can go out, laugh, and have fun, 
but he still analyses some things deep inside. 
He needed ‘The Girl from the Wardrobe’ to get 
some things off his chest. He was making it for 
five years. Just like me: I was getting prepared, 
I believed that we’d make it one day. Each of us 
drowned and vented his sorrows in this film. To 
me, ‘The Girl from the Wardrobe’ was a kind of 
torment, and I still feel it’s too soon to talk about 
it. When I think about it, I immediately regret 
it. I lost touch with reality and immersed myself 
into the unknown world of artists. The reality 
check was such a disappointment that I’d rather 
not live it. The world is simple, and we compli-
cate everything. We see hills as mountains. 
I found myself in the world where you don’t talk 
with other people with your mouth, but you 
feel them, and that feeling is communicating. 
Or you’re someplace and you suddenly begin 
to feel something – not under influence of any 
substances, but you simply see what’s within 
you, your energy, emotions, how you can attract 
emotions and energy, how you can exchange it 
with others. And then, you return to your reali-
ty, see what everything is like, and you’re disap-
pointed. Although everyone is doing their best 
to make it work…

When you became an actor, did you 
become a rebel, a runaway from the normal 
world where you are born in a normal 
family, fulfil the obligation of compulsory 
education, meet your parents’ expectations, 
and so on and so forth? 
I didn’t feel any pressure from my family. When 
I was a child, my parents gave me a lot of free-
dom, starting from the fact that I could tell all 
kinds of incredible stories, for example, that 
I walk my elephant or I have wide stairs in the 
toilet, and they confirmed it. My mum would 
say in the kindergarten, ‘Yes, Wojtuś walks 
his elephant.’ She could say, ‘He’s talking 

nonsense!’ But this freedom was about believ-
ing in my world.

You’re lucky.
Yes, I was incredibly lucky to grow up in such 
a family. Over time, I noticed something that 
I didn’t understand before when I heard that 
acting is an escape from life into a role, into an-
other world.

I think that about your profession, too…
To me, acting isn’t an escape from life. I used to 
think so, but at some point, I noticed that I need-
ed acting to know my life, explore some things 
deeper and understand them, so that it evolved 
within me. I don’t treat this profession as an 
escape, but rather as a goal to pursue. I know 
very little. I know I’m a good actor, that people 
are pleased with me, and some pin their hopes 
on me. I try not to let them down, but every role 
is a brand new start, because there are no two 
same people. You won’t find two same persons 
on the street, everyone has their own eccen-
tricities. I always start from scratch. Of course, 
some things are a pattern, which I can repeat. 
For example, I have to learn the lines by heart. 
I try to teach young people that memorising the 
lines isn’t work. As an actor, I’ve always been an-
noyed by people complaining about it. To me, 
memorising the lines is as natural as breath-
ing. I’m an actor – I need to know the lines; I’m 
a driver – I need to have a driving licence. Of 
course, I can drive in many different ways, but 
I must know how to drive to be a driver. Thus, 
I must know the lines to be an actor.

So your mind isn’t your limit? What about 
memory? How to boost it?
I’m doing a monster play now. I have an hon-
our to perform in the Television Theatre with 
Tadeusz DołęgaMostowicz, the author of ‘The 
Career of Nicodemus Dyzma’ and ‘The Healer’. 
The director said he wanted to shoot every 
scene in one take, without any breaks. I began 
to read the script, and scenes are ten pages 
long, and I realised it’s practically unfeasible. If 
a talk of two persons is to be shot in one take, we 
have to know these ten pages inside out.

So that the mastershot works.
Yes. We speak whole monologues, and there 
are, let’s say, six of them. 

So the director must hire cyborgs?
No, not cyborgs. People who love this profes-
sion and don’t treat memorising the lines as 
work. With such attitude, you’ll get tired very 
soon. Acting is about working on the role, play-
ing with it, not memorising the lines. I learned 
about fifteen pages of Dołęga-Mostowicz’s 
script in one day. When I don’t treat it as my 
job, I don't get tired of the fact that I need to do it 
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right now. I concentrate, just like in meditation, 
and it gets easy. Only later do I do my job. Fine, 
I have some Plasticine, some colours, let’s play!

I’m wondering what’s in it for you – when you 
get older, how these mental gymnastics will 
benefit your brain.
I’m afraid of that, because it stretches the brain 
too much. I'm really bad with names. It’s terri-
ble when you greet someone on the set and you 
suddenly don’t remember their name.

Where are you playing these ten-page 
long monologue in each scene without any 
breaks?
In Marek Bukowski’s production [A play of the 
Television Theatre ‘Dołęga-Mostowicz. When 
I close my eyes’, also starring Julia Wieniawa 
and Piotr Rogucki – M.J.’s note].

I see you as a punk who is free and wreaks 
destruction – breaks or crashes something. 
When you work on a role, you get the lines 
and you have to say them. Isn’t it a kind of 
bridle or collar? Where is actor’s freedom?
I try everything to make it fit and make it work. 
Everyone sees freedom differently; to an actor, 
it’s not important where his freedom ends, but 
where the freedom of his character ends. If you 
play that character, it’s your freedom in some 
sense, too. And there’s the clash.

Your acting is getting more mature! 
I don’t know; I still think I’m seven years old. 
There’s a lot of hard work ahead of me, but 
thank you.

I’m wondering whether you will come back 
to theatre. And I don’t mean the Television 
Theatre.
Yes. I  got an offer I  can’t refuse. Daniel 
Olbrychski called me and asked me to play in 
a duo with him, as father and son. It’s a very good 
play, I can’t wait for it, but I’m also a bit afraid.

Whose text is it?
Unfortunately, I can’t speak about it, because 
there are still some production details to ar-
range, but rehearsals are going to start this 
year, and perhaps the premiere will be this year, 
too. It’s a great honour to me, but also a huge 
challenge. But, as I’ve already said, fear is more 
motivating than paralysing to me now. Daniel 
Olbrychski said that acting is like boxing: you 
enter the ring and you need to know you’re the 
best or otherwise they’ll destroy you. I’m glad 
I’m going to enter the ring with such a brilliant 
boxer, and I’ll try to stay there as long as I can. 

Thank you very much for the meeting and 
the atmosphere.
It was a pleasure, as usual. 
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ekcja dla każdego z nas. Lekcja niepo-
słuszeństwa, którą postanowili prze-
prowadzić nauczyciele. Ich determina-

cja w walce o podwyżki, to lekcja wstydliwa, 
bo jej tematem jest pytanie: „Czy stać nas 
na oszczędzanie na szkole?”. Dla prymusów, 
proponuję dodatkowy temat: „Czy stać nas 
na źle opłacanych nauczycieli?”. 

Zanim jednak ktoś będzie chciał się wy-
rwać z odpowiedzią, trzeba, jak to na szkol-
nej lekcji, przeprowadzić analizę. 

Dobry nauczyciel to nie ten, kto potrafi 
zająć czymś swoich uczniów przez 45 minut, 
czasem w ten czy inny sposób sprawdzić ich 
wiedzę, by na koniec z lepszymi lub gorszymi 
ocenami puścić w świat. Dobry nauczyciel to 
ten, kto tak jak dobry menadżer we współ-
czesnej firmie potrafi dostrzec w kimś jego 
potencjał, a potem umiejętnie ten poten-
cjał ukształtować. Poszukiwanie i rozwija-
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nie talentów, to jedno z najważniejszych 
wyzwań jakie stoją przed współczesnym 
światem. Nie tylko rola pracownika w obec-
nym świecie się zmieniła. Zmienił się cały 
świat. Zanim zaczniemy wyliczać ile wart jest 
nauczyciel, trzeba zastanowić się czemu, gdy 
wszelka wiedza jest powszechnie dostępna, 
najlepsze szkoły na świecie kosztują tyle, co 
nigdy wcześniej. Tam nikt nie płaci ogrom-
nego czesnego za dostęp do wiedzy. Płaci 
za dostęp do najlepszych mentorów i osób, 
które, jak przewodnicy, wprowadzają swo-
ich uczniów i studentów w ciągle zmieniający 
się świat. Tych, których stać, w żaden sposób 
nie dogoni później ktoś, kto w szkole uczył się 
tylko jak zdawać egzaminy. 

Kolejny raz nie zdajemy jako społeczeń-
stwo egzaminu, zastanawiając się nad tym 
ile powinien zarabiać nauczyciel. Jeśli nie 
stać nas jako społeczeństwo na najlepszych 
to i my sami, jako to społeczeństwo, najlepsi 
nie będziemy. Z podziwem będziemy patrzeć 
na tych, którzy zdobywają nagrody Nobla, 
tworzą nowe iPhony, podbijają kosmos. Nam 
to nie grozi. My wolimy na szkole i nauczycie-
lach oszczędzać. Emil Zegadłowicz mówił, że 
„kogo bogowie chcą ukarać, tego robią peda-
gogiem”. Widać Bogowie nie przewidzieli, że 
może być taki kraj jak nasz, w którym to nie 
tylko kara, to heroizm. 

ENGLISH

LESSON IN DISOBEDIENCE

A lesson for everyone. A lesson in disobedi-
ence that teachers decided to give us. Their 
determination to fight for raises is an em-
barrassing lesson, and its subject is: ‘Can 
we afford skimping on education?’ Plus, an-
other subject for top students: ‘Can we af-
ford badly-paid teachers?’ 

LEKCJA 
         NIEPOSŁUSZEŃSTWA

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

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL

Before anyone volunteers to answer 
the question, we need to carry out an anal-
ysis, just like at school. 

A good teacher isn’t a person who can 
keep students occupied for 45 minutes, 
test their knowledge in one way or anoth-
er, and send them out to the world with 
better or poorer grades. A good teacher is 
like a good manager in a company, who can 
spot student’s potential and later shape it. 
Searching for talents and developing them 
is one of the most important challenges of 
the contemporary world. At present, not 
only the role of employee has changed. 
The whole world has changed. Before 
we start calculating how much a  teach-
er is worth, we need to consider why in the 
times of unlimited access to knowledge, the 
best schools in the world cost as much as 
never before. Nobody pays exorbitant tu-
ition fees for access to knowledge. They 
pay for access to the best mentors and 
people who – like guides – can introduce 
their students to the constantly changing 
world. People who learned just how to pass 
exams will be no match for those who can 
afford such mentors.

Again, we’re failing an exam as a soci-
ety, wondering how much a teacher should 
earn. If we can’t afford the best teach-
ers, we – as the society – won’t be the 
best either. We will always look up to those 
who win the Nobel Prizes, develop new iP-
hones, and conquer space. This doesn't 
concern us. We prefer to skimp on school 
and teachers. Emil Zegadłowicz said, ‘if 
gods want to punish someone, they make 
him a  teacher.’ Apparently gods didn’t 
predict that there would be a country like 
Poland, where being a teacher is not only 
a punishment, but also a heroic act.  

Zbliż telefon i odczytaj film
 



KOLOROWE ZŁOTO

KOSTARYKA

P O D R Ó Ż E  /  T R A V E L3 4 – 3 1 P O D R Ó Ż E  /  T R A V E LP O D R Ó Ż E  /  T R A V E L3 4 – 3 5 P E R Ł Y  A N D A L U Z J I

TEKST I ZDJĘCIA Edyta Bartkiewicz

3 5 – 3 5K O L O R O W E  Z Ł O T O



KOLOROWE ZŁOTO
Kostaryka zajmuje zaledwie 0,03% powierzch-
ni Ziemi, a mimo to na jej terenie znajduje się 
blisko 5% światowej różnorodności biologicz-
nej. Położona między kontynentami, miliony 
lat temu stanowiła most dla niezliczonej ilości 
gatunków roślin i zwierząt, które mieszając 
się między sobą stworzyły jeden z najbogat-
szych ekosystemów na świecie. Jest to rów-
nież kraj ludzi niezwykle pogodnych, gdzie 
walutą jest nie tylko Colón, ale także uśmiech. 
Zapraszam w podróż do Kostaryki - kraju, 
w którym urodziła się Matka Natura. 

OD WULKANU DO WULKANU
Kostaryka to ziemia zrodzona z wulkanów. 
Przez kraj przebiega pacyficzny pierścień 
ognia, a między pasmami górskimi i rozle-
głymi płaskowyżami kryje się prawie 200 
wulkanów. Na szczęście tylko 5 z nich - Are-
nal, Turrialba, Rincón de la Vieja, Poás 
i Irazú jest aktywnych. Najbardziej rozpo-
znawalnym wulkanem Kostaryki jest Are-
nal, który wznosi się dumnie nad prowincją 
Guanacaste. Widzę go z daleka. Góruje nad 
maleńkim kościołem w La Fortuna i nad jed-
nym z najpiękniejszych lasów deszczowych 
w kraju. Odbija się w lustrze jeziora leżącego 
u jego stóp, ale chowa się za chmurami każ-
dego poranka. Tak, jakby nie chciał pokazać 
się bez słońca. A może wie, że nie przyjecha-
łam tu dla niego? Jego szczyt jest niedostępny 
dla turystów, ale u podnóży można chodzić 
z głową w chmurach. Wybieram park Misti-
co słynący z mostów wiszących wśród bujnej 
roślinności, gdzie wita mnie zimny i wietrzny 
poranek. Temperatura powietrza wynosi zale-
dwie 15 stopni, a silny wiatr nie daje złudzeń 
- w Ameryce Środkowej też można zmarznąć. 
Wejście w las deszczowy sprawia, że przenikli-
wy wiatr i wszystkie nieistotne sprawy gdzieś 
znikają. Zostają jedynie gęste chmury, które, 
otaczając korony tropikalnych drzew, two-
rzą nieprawdopodobną scenerię. Ciszę prze-
rywają nieznane mi odgłosy życia połączone 
ze skrzypieniem stalowych lin, podtrzymu-
jących wiszące 30 metrów nad ziemią mosty. 
Wędrówka w tak pięknym otoczeniu, w zu-
pełnej samotności (o 7 nad ranem większość 
turystów śpi), to najlepsze rozpoczęcie dnia, 
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W EDŁUG LEGEN DY, R DZEN NA LU DNOŚĆ 

TEGO OBSZA RU ZBU DOWA ŁA K IEDYŚ 

OGROM N EGO ZŁOTEGO BY K A 

I W R ZUCIŁA GO DO WODOSPA DU 

JA KO OFI A R Ę DLA SWOICH BOGÓW. 

jakie mogłam sobie wymarzyć. Decyduję się 
odpocząć w gorących źródłach (dzięki Ci, 
wulkanie Arenal), które znajdują się pod nie-
pozornym wiaduktem. Podgrzewana przez 
wulkan woda przepływa również przez kilka 
resortów wybudowanych tuż obok, jednak 
nie ma tam dzikich zwierząt bawiących się na 
brzegu, kawałków lawy płynących z nurtem 
rzeki czy małych zatoczek, uformowanych 
przez napływające kamienie i powalone wia-
trem drzewa. 

KOLORY NIEBA
Po pokonaniu górskiej drogi pełnej ubytków 
w asfalcie i zwierząt przechodzących dziar-
sko z łąki na łąkę w najmniej oczekiwanym 

momencie, docieram do jednego z najpięk-
niejszych wodospadów w kraju. Jego wyso-
kość jest imponująca (ma blisko 90 metrów) 
podobnie jak to, że znajduje się on w starym 
kraterze wulkanicznym. Według legendy, 
rdzenna ludność tego obszaru zbudowała 
kiedyś ogromnego złotego byka i wrzuciła 
go do wodospadu jako ofiarę dla swoich bo-
gów. Podczas pełni księżyca byka można zo-
baczyć leżącego na dnie laguny, a od tamtej 
chwili obszar otaczający Catarata del Toro 
nazywa się Toro Amarillo - Żółty Byk. Wo-
dospad jest otoczony bujną przyrodą, której 
niezwykle uroczymi przedstawicielami są ko-
libry. Obserwuję jak wesoło fruwają dookoła 
kwiatów, jednak szybko orientuję się, że coś 
tu jest nie w porządku. Kolibry nie są mały-
mi, niewinnymi ptaszkami, które całe dnie 
spędzają na piciu nektaru - to bezwzględni 
i brutalni wojownicy, którzy w walce o teryto-
rium nie znają żadnych granic. Przechodząc 
przez skąpaną w zieleni łąkę, docieram do 
kolejnych wodospadów. Te są o wiele niższe, 
jednak urokiem nie ustępują większemu kole-
dze. Są dwa, a ich woda przybiera niezwykły, 
błękitny kolor. Jest też przeraźliwie zimna 
przez co kąpiel w maleńkich lagunach nie 
jest aż tak przyjemna, jak mi się wydawało. 
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wydarzenia temu towarzyszące są uznane za niemate-
rialne dziedzictwo kulturowe Kostaryki.

KROKODYLE ŁZY
Na brzegu rzeki Tárcoles prawie zawsze leniwie wy-
legują się krokodyle. Stan wody, w której przebywają 
pozostawia niestety wiele do życzenia, gdyż Tárcoles 
jest najbardziej zanieczyszczoną rzeką w kraju. Ma to 
negatywny wpływ na zdrowie olbrzymich gadów, tak 
samo jak ich regularne dokarmianie przez nieodpo-
wiedzialnych turystów. Dokarmianie modyfikuje za-
chowanie zwierząt, które kojarząc człowieka z jedze-
niem stają się jeszcze bardziej agresywne. Kostaryka 
od 1948 roku nie posiada armii, a wszystkie wydatki 
związane z uzbrojeniem czy obroną kraju poświęca na 
ochronę przyrody, rozwój szkolnictwa i kultury. Różne 
organizacje walczą z agencjami turystycznymi, któ-
rych główną ofertą jest wabienie krokodyli ku uciesze 
gawiedzi i uczą, że ingerencja człowieka w przyrodę 
nie zawsze przynosi pożądane efekty.

Temperatura powietrza sięga 35 stopni, a mimo to mam 
wrażenie, że pod wodą w moje ciało wbijają się setki lo-
dowych igieł. Ciężko znaleźć argument, by zostać w tej 
lodowatej wodzie kilka minut, ale przekonuje mnie, że 
to jedyna okazja, aby wykąpać się w wodospadzie o ko-
lorze nieba, gdy nad moją głową fruną ku słońcu bajeczne 
motyle blue morpho. Więc zostałam. 

MIĘDZY KONIEM A BYKIEM
Prowincja Guanacaste ze swoim klimatem tropikalnej 
sawanny od zawsze sprzyjała hodowli bydła. Zanim 
miasto Liberia stało się stolicą owej prowincji, do 1821 
roku należało do Nikaragui i składało się z zaledwie 
pięciu hacjend. Stały one w cieniu rozłożystych drzew, 
a wokół ich bram pasły się dziko byki. Raz w roku wła-
ściciele gospodarstw zapraszali lokalnych kowbojów 
- Sabaneros - by ci dosiadali nieokiełznanych osobni-
ków. Całe miasto przyjeżdżało wtedy oglądać ich zma-
gania, a tradycja ta jest kultywowana po dziś dzień. 
Mam niezwykłe szczęście i kilka godzin spędzam w Li-
berii, gdzie głównymi ulicami miasta przejeżdżają 
Sabaneros dosiadający swoich pięknie przystrojonych 
koni. Ubrani w białe koszule, spodnie khaki i kapelu-
sze, dumnie prezentują się na swoich rumakach, któ-
rych liczba przekracza tysiąc. Między końmi spokojnie 
przechadzają się byki, do których co chwila podbiega-
ją dzieci, by dotknąć ich pięknych rogów. Od 2013 
roku przemarsz kowbojów ulicami miasta i wszystkie 
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Pomylił się, bo to nie cenny kruszec jest naj-
większym skarbem kraju, a życie zamiesz-
kujące jego gęste lasy, kręte rzeki i zbocza 
wulkanów - złoto w najpiękniejszej postaci. 
Mieszkańcy kraju powtarzają nieustannie 
Pura Vida co oznacza cieszenie się życiem 
i docenianie każdego nowego dnia. A więc, 
Pura Vida!

ENGLISH 

COLOURFUL GOLD

Although Costa Rica covers only 0.03% of 
Earth’s surface, it crams almost 5% of the plan-
et’s biodiversity. Its location between conti-
nents made it a bridge for multiple species of 
fauna and flora, which together created one 
of the richest ecosystems in the world. It’s 
a country of happy people, whose currency is 
not only Colón, but also smile. Please join me 
on a journey to Costa Rica – a country where 
Mother Nature was born.

FROM VOLCANO TO 
VOLCANO
Costa Rica is a land born of volcanoes. It’s lo-
cated on the Ring of Fire, and there are almost 
200 volcanoes among the mountains and vast 
plateaux. Luckily, only five of them – Arenal, 
Turrialba, Rincón de la Vieja, Poás and Irazú 
– are active. The best-known volcano in Costa 
Rica is Arenal, majestically soaring over the 
Province of Guanacaste. I can see it from afar. 
It overlooks the small church in La Fortuna 
and one of the most beautiful rainforests in 
the country; it reflects in the water of a nearby 
lake, but hides behind the clouds every morn-
ing. As if it didn’t want to show itself without 
sunshine. Perhaps it knows I didn't come here 
for it. Its peak is inaccessible to tourists, but 
you can walk with your head in the clouds 
at its foot. I opt for the Mistico Park, fa-
mous for its bridges hanging among lush 
vegetation, where I’m greeted by a  cold 
and windy morning. The air temperature is 
only 15 degrees, and the strong wind proves 
that you can get cold in Central America, 
too. When I enter the rainforest, the fierce 
wind and all irrelevant matters disappear. 
What remains is thick clouds surrounding 
the crowns of tropical trees, creating an 
amazing scenery. Silence is punctuat-
ed by faint sounds of life and creaking 
steel ropes of bridges suspended 30 me-
tres above ground. A  solitary hike (at 7 
a.m. most tourists are sound asleep) in 
such beautiful surroundings is the best 
beginning of a day I could imagine. I de-
cide to rest in hot springs (thank you, Arenal 
Volcano) situated under an inconspicuous 
viaduct. The water, heated by the volcano, 
also flows through several resorts built in the 

 KO S TA RY K A  T O  J E DE N  Z   N I EW I E LU 
K R A JÓW,  GDZ I E  B E Z  PROB L E M U 

MOŻ N A  Z N A L E Ź Ć  DZ I K I E  PL A Ż E  I   M I E Ć 
K AWA Ł E K  Ś W I ATA  T Y L KO  DL A  S I E B I E . 

RAJSKIE PLAŻE
Plaże Kostaryki mają piasek biały jak śnieg, 
czarny jak smoła i pomieszany, który, chociaż 
nie jest najbardziej urodziwy, pokrywa więk-
szość wybrzeża pacyficznego. Obawiałam się, 
że w szczycie pory suchej będę zmuszona wal-
czyć o miejsce na plaży, ale tak się nie dzieje. 
Przez cały czas jestem sama na drodze, sama 
w przydrożnych barach z lokalnym jedze-
niem. Gdy odkrywam kolejne bezludne plaże 
pełne małych krabów i papug skrzeczących 
nad moją głową zastanawiam się, czy aby na 
pewno nie łamię jakichś przepisów. W końcu 

znajduję turystów - są ściśnięci w Puntarenas, 
Jacó, Quepos i Dominical. Nikt z nich nie wy-
chodzi za granicę tych turystycznych miej-
scowości, a ja zastanawiam się jakie znacze-
nie ma to, że większość z nich przyjechała tu 
z USA. Kostaryka to jeden z niewielu krajów, 
gdzie bez problemu można znaleźć dzikie pla-
że i mieć kawałek świata tylko dla siebie. Wy-
starczy tylko wyjechać z miejscowości...

Nazwa kraju została nadana przez Krzysz-
tofa Kolumba w 1502 roku, który przekona-
ny o odnalezieniu krainy płynącej złotem, 
nazwał ją Costa Rica - bogate wybrzeże. 

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

surroundings, but there are no wild animals 
playing on the riverside, pieces of lava flowing 
downstream or small bays formed by flowing 
rocks and uprooted trees. 

COLOURS OF THE SKY
The mountainous road, with holes in the as-
phalt and wild animals crossing it on their 
way from one meadow to another when you 
least expect it, leads me to one of the most 
beautiful waterfalls in the country. Its height 
is impressive (about 90 metres), just like the 
fact that it's located in an old volcano crater. 
Legend has it that the indigenous people 
of this area once built a huge golden bull 
and throw it into the waterfall as an offering 
to their gods. During a full moon, the bull 
can be seen on the bottom of the lagoon 
and since that day, the area surrounding 
Catarata del Toro is called Toro Amarillo, 
which means Yellow Bull. The waterfall 
is surrounded by lush vegetation, and the 
area is home to hummingbirds. I  observe 
them flying joyfully around flowers, but 
I  soon realise there’s something wrong 
here. Hummingbirds aren’t small, innocent 

P E R Ł Y  A N D A L U Z J I

birds, drinking nectar all day – they’re fierce 
and ruthless warriors, which know no limits 
in fighting for their territory. I cross a green 
meadow and reach some more waterfalls. 
These are much smaller than the previous 
one, but equally beautiful. There are two of 
them, and their water is sky-blue in colour. But 
it's also freezing cold, which makes swimming 
in the small lagoons less pleasant than I ex-
pected. The air temperature is 35 degrees, but 
I can still feel hundreds of icy needles piercing 
my body in the water. It’s hard to find a rea-
son to stay in that icy water for a few minutes, 
but I figured that it’s my only chance to swim 
in the sky-blue waterfall with fabulous butter-
flies blue morpho flying over my head towards 
the sun. And so I stayed. 

BETWEEN A HORSE 
 

AND BULL
Thanks to its climate of tropical savannah, the 
Province of Guanacaste has always favoured 
cattle breeding. Before Liberia became the 
province capital, until 1821, it was a part of Nic-
aragua and comprised only five haciendas. 
They were located under spreading trees, and 
bulls were grazing around their gates. Once 
a year, the farm owners invited local cowboys 
– Sabaneros – and asked them to mount the 
untamed ones. The whole city came to watch 
their struggle, and this tradition is still cul-
tivated. I spend a few hours in Liberia and I’m 
incredibly lucky to see Sabaneros riding beau-
tifully adorned horses down main city streets. 
There are over a thousand of them. They are 

M I E S Z K A Ń C Y  K R A J U  P OW TA R Z A JĄ 
N I E U S TA N N I E  PU R A  V I DA  C O  OZ N AC Z A 
C I E S Z E N I E  S I Ę  Ż YC I E M  I   D O C E N I A N I E 
K A Ż DE G O  N OW E G O  D N I A . 



4 0 – 4 1 P O D R Ó Ż E  /  T R A V E L

wearing white shirts, khaki trousers and hats 
and they look very majestic. Bulls are walking 
calmly among the horses and now and then, 
they’re approached by children, who want to 
touch their beautiful horns. Since 2013, the 
march of cowboys down city streets and all 
accompanying events are considered intangi-
ble cultural heritage of Costa Rica.

CROCODILE TEARS
The bank of the Tárcoles River is almost al-
ways occupied by crocodiles. Unfortunate-
ly, the condition of the river water leaves 
much to be desired, since the Tárcoles is the 
most contaminated river in the country. It 
affects the health of the large reptiles, just 
like the fact that they’re regularly fed by 
irresponsible tourists. Such feeding mod-
ifies animals’ behaviour, which as a result 
start to associate humans with food and 
become even more aggressive. Since 1948, 

Costa Rica doesn’t have an army, and all 
weaponry and defence expenditure is spent 
on environmental protection as well as the 
development of culture and school system. 
Numerous organisations fight against tour-
ist agencies, whose main offer is attracting 
the crocodiles to the amusement of people, 
and try to raise awareness that human in-
tervention in nature doesn’t always have de-
sired effects.

PARADISE BEACHES
Beaches in Costa Rica boast snow-white and 
pitch-black sand as well as a  combina-
tion of the two, which isn’t very attractive, 
but covers most of the Pacific shore. I was 
worried that in the high dry season, I would 
have to fight for a spot on the beach, but 
it wasn't so. I was alone on the road most 
of the time, alone in roadside bars with 
local food. When I discover some more 

deserted beaches full of small crabs and 
parrots squawking over my head, I wonder 
whether I’m not breaking any rules. Finally, 
I find some tourists – they’re crowded in 
Puntarenas, Jacó, Quepos and Domini-
cal. None of them ever leave these tour-
ist towns, and I wonder what difference it 
makes that most of them are from the US. 
Costa Rica is one of few countries where 
you can easily find a wild beach and have 
a piece of the world all to yourself. Suffice 
to leave a town…

The country was named by Christopher 
Columbus in 1502. The sailor thought he 
found a country full of gold and named it Cos-
ta Rica – a rich coast. He was wrong, because 
the country’s biggest treasure isn’t gold but 
life in its thick forests, winding rivers and 
volcano slopes. The locals constantly repeat 
a phrase Pura Vida, which means to enjoy life 
and cherish every new day. So, Pura Vida!  

Zbliż telefon i odczytaj film
 



yśląc o Grudziądzu, pierwszy obraz 
jaki przychodzi do głowy to wspa-
niałe spichlerze stojące u brzegu 

Wisły, jak odwieczni obrońcy miasta. Nie ma 
co do tego wątpliwości, że stanowią one ja-
kość same dla siebie, a Grudziądz może być 
dumny z posiadania tego rodzaju przybyt-
ku. Warto zaplanować sobie odwiedziny 
miasta podczas podróżowania po Polsce. 

4 2 – 4 3
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Jest to świetny sposób, by poznać nadwiślań-
ski kraj w jego wersji regionalnej. Sprzyja 
temu także położenie Grudziądza. Znajduje się 
on bowiem zaraz przy autostradzie A1, łą-
czącej Polskę północną z południową.

Niewątpliwie, turystów przyciągają 
najczęściej wyżej wspomniane spichle-
rze. Te majestatyczne budowle są bo-
wiem nie tylko fascynującym obiektem 

SPICHLERZE GRU DZIĄDZKIE 

POŻYTECZN Y K AWAŁEK HISTORII
ZDJĘCIA Mariusz Nasieniewski

architektonicznym, ale także wyjątkowym 
pomnikiem historii. Korzenie najstarszych 
z nich sięgają XIV w. W początkach swoje-
go powstania stanowiły funkcję spichle-
rzy na zboże oraz murów obronnych miasta. 
Stąd też specjalna budowa okien magazy-
nów w kształcie worków na zboże. Powo-
dem powstania budowli była potrzeba po-
mieszczenia dużych ilości zboża. Grudziądz 

M
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bowiem, dzięki położeniu przy rzece oraz żyznej glebie, 
był wtedy potentatem, jeśli chodzi o handel tego rodzaju, 
co spowodowało konieczność pomieszczenia gdzieś du-
żych ilości nasion. Interesującym faktem jest również 
to, że w XVII wieku, przez krótki okres, spichlerze wyko-
rzystywane były jako świątynia ewangelicka. Wynikało 
to z faktu utracenia przez ewangelików swoich kościołów 
na rzecz katolików.

Wnętrze spichlerzy zostało zachowane w stanie pier-
wotnym. Konstrukcje drewniane i stopy belkowe z daw-
nych lat można podziwiać do dziś.

Grudziądz posiada aż 26 gotyckich spichrzów na wiśla-
nej skarpie. Od strony rzeki są najlepiej widoczne, gdyż zo-
baczyć można wtedy od czterech do siedmiu kondygnacji. 
Z miasta widać natomiast od dwóch do czterech. Najlep-
szy widok na monumenty jest z okolic plaży przy brzegu 
Wisły. Warto wybrać się tam wieczorem, gdyż fasada bu-
dynków, dzięki iluminacji, przybiera zupełnie inne barwy 
niż za dnia.

Obecnie spichlerze są siedzibą miejskiego mu-
zeum im. ks. dr. Władysława Łęgi. Co ciekawe, znaj-
dują się w nich również obiekty mieszkalne. Zostały one 
utworzone na przełomie XIX i XX wieku. 14 listopada 2017 
roku, prezydent Rzeczpospolitej Polski wpisał spichle-
rze grudziądzkie na listę Pomników Historii.

Nie ma zatem powodów do zastanawiania się – Gru-
dziądz to wyjątkowe miejsce, zachwycające swoimi spi-
chlerzami, ale posiadające także więcej tajemnic, o któ-
rych już wkrótce. Zresztą – z Gdańska do perły Kujaw 
dojedziemy w nieco ponad godzinę, toteż – do zobaczenia 
na miejscu! 

ENGLISH

GRUDZIĄDZ GRANARIES. A USEFUL  
PIECE OF HISTORY

The first thing that comes to mind when you think about 
Grudziądz is splendid granaries guarding the city on the 
bank of the Vistula River. There is no doubt they are mon-
uments in their own right and the pride and joy of the 
area. When nearby, try and find some time to visit this 
remarkable city as it’s a great opportunity to taste the 
regional flavour of Poland. Grudziądz is handily locat-
ed right next to the A1 Motorway connecting northern 
and southern Poland.

Without a shadow of a doubt, the granaries are one 
of Grudziądz most popular landmarks. These majes-
tic buildings are not only fascinating architectural 
structures, but also oneofakind historical monuments. 
The oldest ones date back to the 14th century. In the 
beginning, they were used for storing fruit and served 
as city walls. Hence, the special structure of storehouse 
windows in the shape of grain bags. Their main pur-
pose was storing large amounts of grain. Thanks to the 
city’s location near the river and its fertile soil, the grain 
trade was expanding in the area, which made it necessary 
to store large quantities of grains. Another interesting 
fact is that in the 17th century, for a short time, the gra-
naries served as an Evangelical church after Evangelicals 
lost their churches to Catholics.

The interior of the granaries has been kept in its origi-
nal state, and their old wooden structures and beam ceil-
ings have remained intact.

Grudziądz boasts as many as 26 Gothic granaries 
on the bank of the Vistula River. They’re best seen from 
the beach near the river, from where you can see be-
tween four and seven storeys, as compared to two to 
four storeys that can be seen from the city. In the eve-
ning, their facade is illuminated and takes on different 
colours than in the daytime.

At present, the granaries house Reverend Dr 
Władysław Łęga Museum. What’s interesting, since the 
turn of the 19th and 20th century, they have also housed 
apartments. Since 14 November 2017, Grudziądz grana-
ries have been classified as Historical Monuments by the 
President of the Republic of Poland.

There is no other place like Grudziądz. Although the 
granaries are a must, the city has much more mysteries 
in store for its visitors. It takes slightly over an hour to get 
to the pearl of Kujawy from Gdańsk, so – see you there!  

S P I C H L E R Z E  G R U D Z I Ą D Z K I E . . .



arta turysty to ciekawy sposób na to, by 
pobyt w mieście był jak najpełniejszy 
i jednocześnie nie rujnował kiesze-

ni. Jest to pakiet zniżek oraz bezpłatnych 
wstępów do różnego rodzaju obiektów 
kulturalnych, muzealnych czy nawet re-
stauracji. Miasto wychodzi ze, skądinąd 
słusznego, założenia, że dzięki tego rodza-
ju zniżkom, więcej osób zdecyduje się na 
odwiedzenie Gdańska, nawet na krót-
szą chwilę. Decydując się na kartę turysty, 
można wybierać spośród trzech pakietów. 
Pierwszy to Pakiet Komunikacja, który 
umożliwia nam swobodne poruszanie się 
komunikacją miejską. Uprawnia także do 
zniżek i darmowych wejść do różnych in-
stytucji. Pakiet Wellness SPA pozwoli na-
tomiast na relaksację i zniżki do salonów 
odnowy biologicznej. Ostatni z nich – Pa-
kiet Zwiedzanie – umożliwi nam darmowe 
wejścia do sporej ilości muzeów na terenie 
Trójmiasta i okolic, Hevelianum, a nawet 
– ZOO!

Więcej informacji na: visitgdansk.com 
Karta Mieszkańca to natomiast inwesty-
cja całoroczna. Dzięki niej każdy mieszka-
niec aglomeracji trójmiejskiej skorzystać 
będzie mógł z wielu zniżek i jednego dar-
mowego wejścia na wydarzenia kulturalne, 
sportowe i naukowe. Wśród najpopularniej-
szych wstępów, dostępnych tylko za okaza-
niem karty, można wymienić wejściówki 
na mecze lokalnych klubów sportowych 

KARTY DO MIASTA
SPRAWDZAMY GDAŃSKĄ KARTĘ MIESZKAŃCA I KARTĘ TURYSTY

TEKST I ZDJĘCIA: Źródło Urząd Miasta Gdańsk
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– Lechii Gdańsk i Trefla Gdańsk, gdań-
skiego ZOO, Muzeum Poczty Polskiej, Mu-
zeum Bursztynu, Pływalni Gdańskiego 
Ośrodka Sportowego, czy Hevelianum. 
Co ciekawe, Karta Mieszkańca uprawnia 
nie tylko do zniżek na wydarzenia, ale 
również, dzięki niej, będziemy mogli za-
oszczędzić w  kawiarniach, podczas na-
uki języka czy… tankowania na stacjach 
LUKOIL. Jest to świetna okazja, by podre-
perować domowy budżet bez poświęcania 
rozwoju kulturalnego, intelektualnego 
czy sportowego.

Więcej informacji na: jestemzgdanska.pl. 

K
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CITY CARDS? AN OVERVIEW OF 
GDAŃSK INHABITANT’S CARD AND 
TOURIST CARD

The Tourist Card can make your stay in Gdańsk 
more attractive and help you save some money. 
It’s a package of discounts and free admissions 
to a variety of cultural establishments, muse-
ums and even restaurants, depending on your 
interests and needs. The city authorities be-
lieve that such discounts will encourage more 
people to visit Gdańsk, even for a short time. 
The card is available in three package options. 
The first one is the Transportation Package, 
which allows you to move around Tricity free-
ly using public transport  It also entitles you to 
discounts and free admissions to some tourist 
attractions. The Wellness SPA Package offers 
relaxation and discounts to health and beauty 
spas. Last but not least, the Sightseeing Pack-
age allows you to free admissions to multiple 
museums in Tricity and its surroundings, the 
Hevelianum Centre and even the ZOO!

The Inhabitant’s Card is an all-year in-
vestment. It entitles the inhabitants of Trici-
ty to multiple discounts and one free admis-
sion to a cultural, sport or science event. The 
most popular admissions for the card users 
include matches of local sport clubs – Lechia 
Gdańsk and Trefl Gdańsk, the ZOO, the Pol-
ish Post Office Museum, the Amber Muse-
um, the Swimming Pool of the Gdańsk Sport 
Centre, and the Hevelianum Centre. What’s 
interesting, the Inhabitant’s Card entitles its 
users not only to discounts to events, but also 
in cafés, language schools, as well as… LU-
KOIL petrol stations. It’s a great opportunity 
to take part in cultural, intellectual and sport 
events on a budget and a great chance to en-
gage in the life of the local community. 

Find out more at jestemzgdanska.pl. 

ieszkańcy Gdańska i całej aglomera-
cji trójmiejskiej mogą już skorzystać 
z usługi roweru publicznego MEVO!

Wyczekiwany przez wielu rower miejski 
został oddany do użytku 26 marca, dokład-
nie o godzinie 13.30, kiedy to przy sopockim 
molo uroczyście uruchomiono 1200 rowe-
rów, rozproszonych po Gdańsku, Gdyni, Sopo-
cie, Kartuzach, Pruszczu Gdańskim, Pucku, 
Redzie, Rumi, Sierakowicach, Somoninie, Stę-
życy, Tczewie, Władysławowie i Żukowie.

Pozostaje jednak fundamentalne pytanie 
– czym jest MEVO? Otóż, jest to system rowe-
rów metropolitalnych, które można wypoży-
czyć na określony czas i przemieszczać się 
swobodnie po mieście. Dzięki temu na uli-
cy jeździ mniej aut, powietrze staje się czyst-
sze, a samo miasto – mniej zakorkowane. 
Umożliwi to również przedostawanie się do 
przystanków komunikacji miejskiej z miejsc 
dotychczas trudniej dostępnych.

Sam sprzęt jest wykonany wyjątkowo solid-
nie. Każdy pojazd waży ponad 30 kg, posiada 
stalową, błękitną ramę, trzy przerzutki, regulo-
wane siodełko, dzwonek oraz zamontowany na 
kierownicy koszyk o udźwigu 10 kg. Rower po-
siada także odpowiednie oświetlenie, przednie 
i tylnie, a także napęd elektryczny, który włą-
cza się po osiągnięciu przez jadącego 25 km/h. 
Każdy pojazd wyposażony jest także w system 
GPS, umożliwiający lokalizację rowerów poten-
cjalnym użytkownikom. Posiada także czytnik 
kart, kod QR oraz specjalny numer.

Z pojazdów może korzystać każda osoba, 
która ukończyła 13 lat, aczkolwiek, do cza-
su uzyskania przez swoje pociechy pełnolet-
niości, rodzice będą musieli złożyć stosowne 
oświadczenie w aplikacji. By zacząć korzystać 
z MEVO, należy pobrać aplikację lub zareje-
strować się na stronie internetowej. Warto 
pamiętać, że poruszać się rowerami można 
gdziekolwiek chcemy, ale odstawić rower mo-
żemy jedynie w strefie użytkowania. Za niedo-
pełnienie tego obowiązku można zapłacić od 
50 do nawet 1000 zł. Podobnie należy uważać 
przy tzw. strefie niedozwolonej, czyli wszel-
kiego rodzaju zbiornikach wodnych, morskiej 
linii brzegowej, wydmach – przy tego rodzaju 
krajobrazie należy korzystać jedynie z utwar-
dzonych dróg. Koszt pozostawienia roweru 
w takim miejscu to od 450 do 1,4 tys. zł. Tak 
samo w przypadku porzucania jednośladu na 
prywatnych posesjach i osiedlach zamknię-
tych. Wszelkie informacje na temat stref nie-
dozwolonych i regulamin użytkowania zna-
leźć możemy na stronie internetowej MEVO 
w aplikacji mobilnej. 
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MEVO METROPOLITAN BICYCLES  
IN TRICITY!

 
The inhabitants and visitors of Gdańsk and en-
tire Tricity can now use MEVO urban bicycles!

The long-awaited municipal bike system 
was launched on 26 March at 13.30 when 

ROWER METROPOLITALNY MEVO 

ZAWITAŁ DO TRÓJMIASTA

M
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1200 bikes scattered around Gdańsk, Gdynia, 
Sopot, Kartuzy, Pruszcz Gdański, Puck, Reda, 
Rumia, Sierakowice, Somonino, Stężyca, 
Tczew, Władysławowo and Żukowo were cere-
moniously switched on by the Sopot pier.

The basic question is – what is MEVO? It’s 
a system of metropolitan bicycles you can hire 
for a specific period to move around the city. 
Thus, car traffic is reduced, the air is cleaner, 
and the city – less jammed. It will also facilitate 
getting to public transport stops from less ac-
cessible areas in the city.

The equipment itself is really solid. The 
MEVO bike weights over 30 kg, is fitted with 
a steel light-blue frame, three gears, an adjust-
able saddle, a bell, and a basket fixed on the han-
dlebars, which can accommodate up to 10 kg 
of weight. The bike has proper front and rear 
lights as well as electric drive, which starts after 
reaching 25 km/h. Each bike is also equipped 
with a GPS navigation system allowing poten-
tial users to locate it as well as a card reader, 
a QR code, and a special number.

The bikes can be used by any person over 
13, but special consent of parents must be sub-
mitted in the app for children under 18. To start 
using MEVO, download the app or sign up on its 
website. Remember that you can use the MEVO 
bike wherever you want, but you need to return 
it in the user zone. If you fail to do so, you may be 
fined for the amount between PLN 50 and 1000. 
Also, you need to be careful in the so-called pro-
hibited zones, that is near all types of water res-
ervoirs, the sea shore, and dunes – in this type 
of areas, you can move only along paved roads. 
The fine for leaving the bike in the prohibited 
zone is between PLN 450 and 1 400. The same 
with leaving the bike in private properties and 
closed estates. All information about the pro-
hibited zones and the service regulations can 
be found on MEVO website in the mobile app. 
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  maju czekają nas trzy koncerty z  udziałem 
etatowego zespołu, 10-go, 16-go i 24-go maja. 
Pierwszego wieczoru w pt 10.05 znani i lubiani 

soliści z orkiestry: Błażej Goliński – wiolonczela i Andrzej 
Wojciechowski – klarnet wykonają solo wraz z muzykami 
z orkiestry utwory R. Straussa i C.M. von Webera. Ponadto 
wysłuchamy VII Symfonii A-dur L. van Beethovena. 

W czwartek 16.05 orkiestra wystąpi z repertuarem fran-
cuskich kompozytorów: Debussego, Ravela i Saint-Saensa. 
W piątek 24.05 w ramach Gdańskiego Festiwalu Muzycz-
nego zaprezentuje się ponownie z muzyką kompozytorów 
kraju znad Sekwany jak i kompozytorów z Rosji, Szostako-
wicza i Prokofieva. Wszystkie koncerty symfoniczne w Fil-
harmonii Bałtyckiej odbywają się zawsze o godz. 19.00.

19.05 Ołowiankę odwiedzi Koncertowa Orkiestra 
Dęta Obwodowej Filharmonii w Kaliningradzie. Wraz 
z udziałem solistów zespół wykona arie z Traviaty G. 
Verdiego, Cyrulika Sewilskiego G. Rossiniego czy Halki 

W
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S. Moniuszki, którego w tym roku obchodzimy 200-set-
ną rocznicę urodzin.

Ciekawym akcentem edukacyjno-muzycznym tej 
wiosny będzie koncert familijny „Roztańczony Smok Wa-
welski” w niedzielę 12 maja w samo południe z udziałem 
Zespołu Pieśni i Tańca UG „Jantar” przy akompaniamen-
cie zespołu kameralnego. Program wydarzenia nawią-
zywał będzie do tradycyjnych polskich tańców ludo-
wych i legend. Kierownictwo i scenariusz przygotowały 
Anna Bona i Natalia Walewska. 13. i 14. maja odbędą się 
także 4 koncerty edukacyjne dla szkół ze szkół podsta-
wowych inspirowane zjawiskami przyrody. 

26.05 w niedzielę organista Pavel Svoboda wykona 
koncert w trio z Ivą Kramperową – skrzypce i Oliverem 
Lakotą – trąbka.

Repertuar z pewnością przyciągnie nie tylko stałych 
melomanów, ale także nowych, których w Trójmieście 
i okolicach ostatnio nie brakuje. Czerwiec szykuje 
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się równie barwnie, o czym szczegółowo 
już w kolejnym numerze. Zapraszamy do 
śledzenia konta „Filharmonia Bałtycka” 
i  „Filharmonia Bałtycka dla dzieci” gdzie 
można na bieżąco śledzić wszechstronny re-
pertuar Instytucji.  

ENGLISH

WARM MUSIC IN WARM MONTH. 
THE PEAK OF SPRING IN BALTIC 
PHILHARMONIC IN GDAŃSK

This May, the Philharmonic on Ołowianka is holding 
several amazing events with prominent artists and 
its greatest treasure, the Philharmonic Symphonic 
Orchestra. . 

The orchestra will perform during three 
concerts: on 10, 16 and 24 May. On 10 May, 

Friday, popular soloists from the orchestra, 
Błażej Goliński (the cello) and Andrzej Wo-
jciechowski (the clarinet), will perform solo in 
the company of the orchestra, presenting the 
compositions of R. Strauss and C.M. von We-
ber as well as the Symphony No. 7 in A Major 
by L. van Beethoven. 

On 16 May, Thursday, the orchestra 
will play compositions of French compos-
ers: Debussy, Ravel, and Saint-Saens. On 
24 May, Friday, as part of Gdańsk Music 
Festival, the musicians will present pieces 
of composers from France and Russia – 
Shostakovich and Prokofiev. All the sym-
phonic concerts in the Baltic Philharmon-
ic are held at 19.00.

On 19 May, the Philharmonic is hosting 
a concert of the Kaliningrad Region Phil-
harmonic Wind Orchestra. In the company 
of soloists, the orchestra will perform arias 

from Traviata by G. Verdi, The Barber of Se-
ville by G. Rossini and Halka by S. Moniuszko. 
This year, we are celebrating the 200th anni-
versary of birthday of the Polish composer.

Another interesting educational and 
music event is a  family concert ‘Roz-
tańczony Smok Wawelski’ [Dancing Wawel 
Dragon] with the Song and Dance En-
semble ‘Jantar’ from the University of 
Gdańsk, accompanied by a chamber en-
semble held on 12 May, Sunday. The pro-
gramme of the event refers to traditional 
Polish folk dances and legends. The direc-
tion and the script were prepared by Anna 
Bona and Natalia Walewska. On 13 and 
14 May, the Philharmonic is holding four 
educational concerts for primary school 
students inspired by natural phenomena.

On 26 May, Sunday, Pavel Svoboda (the or-
gan) will perform in trio with Iva Kramperowa 
(the violin) and Oliver Lakota (the trumpet).

The repertoire will attract regular 
Philharmonic goers as well as new visi-
tors from Tricity and its surroundings. 
June is going to be delightful, too – more 
details in the next issue. Follow us on 
Facebook ‘Filharmonia Bałtycka’ [Baltic 
Philharmonic] and ‘Filharmonia Bałtyc-
ka dla dzieci’ [Baltic Philharmonic for 
children] to keep up-to-date with the 
Philharmonic repertoire. 

R E PE RT UA R  Z   PEW N O Ś C I Ą 
PR Z YC I ĄG N I E  N I E  T Y L KO  S TA ŁYC H 
M E L OM A N ÓW,  A L E  TA K Ż E  N OW YC H , 
KT ÓRYC H  W   T RÓJ M I E Ś C I E 
I   OKOL IC AC H  O S TAT N IO  N I E  B R A K UJ E .
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omorskie od lat rozbudowuje swoją 
ofertę „wodną”, rozwijając ją  także 
w nieco mniej oczywistych kierun-

kach. Choć plaże oraz sporty wodne nadal 
przyciągają tysiące osób nad Bałtyk warto 
spojrzeć na region z nieco innej perspekty-
wy, np. tramwaju wodnego. 

W Gdańsku sezonowo funkcjonują dwie li-
nie tramwaju wodnego F5 i F6. Pierwsza z nich 
zaczyna swoją podróż na Żabim Kruku. Ko-
rzystając z niej odwiedzić możemy  historycz-
ne Westerplatte, a następnie jedną z najpopu-
larniejszych plaż Gdańska – Brzeźno. Druga 
natomiast, swój bieg rozpoczyna przy Targu 

SKOJARZENIA Z WYKORZYSTANIEM NAJPOTĘŻNIEJSZEGO POMORSKIEGO 
ŻYWIOŁU SĄ DOŚĆ OCZYWISTE -WINDSURFING, KAJTY, JACHTY. WARTO 
JEDNAK WYJŚĆ Z UTARTYCH SCHEMATÓW I SPRÓBOWAĆ CZEGOŚ 
NOWEGO, MNIEJ EKSTREMALNEGO, A RÓWNIE NIEBANALNEGO.  

P

WODNY
ŚWIAT

i Twierdzę Wiosłujcie na Westerplatte, a także 
zabiera swoich pasażerów w rejsy po Zatoce 
Gdańskiej. A skoro już o Zatoce mowa warto 
również zainteresować się katamaranami czy 
wodolotami kursującymi z Gdańska, Gdyni 
czy Sopotu na półwysep helski. Taka podróż 
to zdecydowanie atrakcja sama w sobie ale 
i najszybsza i najwygodniejsza droga dotarcia 
nad otwarte morze. 

Poza tym, że Gdańsk jest miastem mor-
skim, położony jest dodatkowo nad urokli-
wą rzeką – Motławą, trudno zatem o lepszy 
pomysł niż zwiedzanie Gdańska z… kaja-
ka! Dostępny jest szeroki wybór wycieczek 
kajakowych, podczas których popływać 
można również po urokliwych  opływach, 
prowadzących wzdłuż bastionów obron-
nych Gdańska czy terenach stoczniowych.   

Ale zwiedzanie to nie wszystko, na  wodzie 
możemy tez spać i jeść. Flohotel to pierwszy 
i jak na razie jedyny , kołyszący się aparta-
ment w Trójmiescie. Nie jest łodzią, chociaż 
wzorem jachtów ma kompozytową konstruk-

cję, a jego wnętrza zostały wykonane z lami-
natu odpornego na wilgoć. I na tym podobień-
stwa do łodzi się kończą. Bliżej mu bowiem 
do luksusowego apartamentowca z nowocze-
snym designem. O kulinarne uniesienia dba 
z kolei  Bowke Cruises – stylizowana barka 
mocno nawiązująca do kupieckich tradycji  
miasta, wiernie odtwarzających gdań-
skie smaki, receptury i tradycje.   

ENGLISH

WATER WORLD

The most powerful element in Pomorskie is usually 
associated with windsurfing, kites, and yachts. But 
let’s go off the beaten track and try something new, 
less extreme though equally remarkable.

For years, Pomorskie has been expanding 
its ‘water’ offer, going in more unusual 
directions. Although the beach and water 
sports still attract thousands of people to 
the seaside, you may also explore the re-
gion from a different perspective, such as, 
for example, a water tram.

In Gdańsk, there are two seasonal water 
tram lines – F5 and F6. The first one begins 
at Żabi Kruk and goes through historical 
Westerplatte and one of the most popular be-
aches in Gdańsk – Brzeźno. The latter begins 
at Targ Rybny [Fish Market]. The next stop is 
the National Sailing Centre in Górki Zachod-
nie, and the last one is Sobieszewska Island 
with two ornithological reserves – Ptasi Raj 
and Mewia Łacha. The reserves are home to 
over 300 bird species, many of which are pro-

tected. It’s an amazing place, where you can 
commune with unspoiled nature.

An alternative to these is a cruise on Ga-
leon Lew [The Lion Galleon] – a boat stylised 
like a 17th-century galleon, sailing under the 
Polish flag, which sails through the Gdańsk 
Shipyard, the Remontowa Shipyard, the 
docks, the port and the Wisłoujście Fortress 
to Westerplatte as well as organises cruises 
around the Gdańsk Bay. Speaking of the Bay, 
another huge attraction is a cruise on cata-
marans or hydrofoils sailing from Gdańsk, 
Gdynia or Sopot to the Hel Peninsula. Such a 
cruise is an attraction in its own right, but it’s 
also the fastest and most convenient way to 
get to the open sea.

Gdańsk is a seaside city, but it’s also 
located by a picturesque river – the Motła-
wa River. Therefore, one of the best ways 
to explore Gdańsk is in… a kayak! There 
is a wide selection of kayak trips, with tra-
ils going through picturesque areas along 
bastions on the Motława River and around 
shipyard areas.

But sightseeing is not all. Now, you can 
also sleep and eat on water. Flohotel is the first 
and – so far – the only floating apartment in 
Tricity. It’s not a boat although its composite 
construction is modelled on yachts, and its 
laminated interiors are resistant to humidity. 
But that ends the similarities. It’s more of a 
luxury apartment with modern interior desi-
gn. If you’re after an exquisite culinary expe-
rience on water, don’t pass up Bowke Cruises 
– a stylised boat, referring to merchant tra-
ditions of the city, faithfully rendering flavo-
urs, recipes, and traditions of Gdańsk.  

Rybnym. Następny przystanek to Narodowe 
Centrum Żeglarstwa w Górkach Zachodnich, 
a ostatnim przystankiem F6 jest Wyspa So-
bieszewska, dom dwóch rezerwatów ornitolo-
gicznych – Ptasi Raj oraz Mewia Łacha. Miesz-
ka tam ponad 300 gatunków ptaków, z czego 
wiele znajduje się pod ochroną. To wyjątkowe 
miejsce, by poznać dziką przyrodę, w którą 
nie ingerowała ludzka dłoń. 

Alternatywą dla wyżej wspomnianych jest 
podróż Galeonem Lew  - statkiem stylizowa-
nym na XVII - wieczny galeon, pływający pod 
polską banderą, który pływa przez Stocznię 
Gdańską, Stocznię Remontową, doki, port 
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Jego główną aspiracją w życiu jest 
zostanie publikowanym autorem lub 
przetłumaczenie sobie, że społeczeństwo 
nie było gotowe. Redaktor prowadzący 
Anywhere.pl.
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WEJKSZNER

upmy sobie coś. Kupmy kubek ter-
miczny. To powinno być proste, 
nie? Zależy.

Po pierwsze – gdzie kupić taki kubek? 
Na pewno gdzieś znajdziemy go w markecie, 
gdzie przedmioty mogą leżeć sobie i leżeć, 
nawet gdy przez długi czas nikt ich nie kupi. 
Duża przestrzeń pomaga. W dyskoncie już ich 
nie kupimy. Za mało miejsca i jak coś nie scho-
dzi to ludzie od razu są podejrzliwi. Można 
kupić jak będzie rzut, tylko wtedy. Gdzie 
jeszcze? W sklepach z książkami. Dlaczego? 
Może książki kojarzą się z piciem ciepłych na-
pojów? Może książki cienko przędą i dlatego 
księgarnie podpierają się innymi mikro-biz-
nesami, żeby jakoś dawać sobie radę? Tak jak 
poczty. Na poczcie kupisz wszystko.

Drugi problem – jaki kubek? Podgrzewany, 
czy tylko utrzymujący ciepło. Z takim, czy in-
nym wichajstrem do picia? Podświetlany czy 
świecący? Czy jak pijesz kawę to chcesz ją 
widzieć, czy bardziej interesuje Cię ta głębo-
ka ciemność, gdy wpatrujesz się w mroczną 
otchłań napoju? Co więcej – jaki kolor tego 
kubka? Może pstrokaty? Dziecięcy, taki, któ-
ry przypomni Ci czasy swawolnego pacholęc-
twa, taki, że gdy na niego spojrzysz to pomy-
ślisz sobie – o, jakie to słodkie, jakie to urocze. 
Takie urocze jak ja kiedyś byłam. Takie sko-
wyrne jak kiedyś ja. 

Albo czarny. Metaliczny. Bo jesteś poważ-
nym człowiekiem, który z byle czego się nie 
napije, a pstrokate rzeczy są dla dzieci. Gdy 
siedzisz w biurze to przez telefon mówisz – 
biznes, biznes, biznes, a nie odpowiadasz na 
onomatopeje niepoważnych ludzi. Kubek 
musi być elegancki, bo biznes jest elegancki. 

Bo trzeba reprezentować swoją dojrzałość, 
umiejętność podejmowania decyzji i rzetel-
ność na każdym kroku. Wszyscy są potencjal-
nymi kontrahentami. Dlatego nosisz garnitur 
i chodzisz ze skórzaną teczką. Dlatego nie mo-
żesz nigdy ubrać koszulki. Jedyni niepoważni 
ludzie, których tolerujesz to artyści, ale tylko 
dlatego, że artyści mają pieniądze. I dlatego, 
że są artystami?

Z trzeciej strony – czy jak jesteś biznesme-
nem, możesz mieć kubek termiczny? I gdzie 
go wsadzisz? Do podajnika w swoim merce-
desie? Przecież pijesz tylko specjalną kawę, 
bo zwracasz na to uwagę, bo masz miejsce 
w głowie, żeby na takie rzeczy uwagę zwra-
cać. Ba, lepiej nawet iść z papierowym kub-
kiem z kawiarni, która na Zachodzie to już 
trochę średnio, ale w Polsce nadal jest sym-
bolem statusu. A ten status?

Mieliśmy kupić kubek termiczny, a udało 
nam się zgubić sens. To jest ból świadomości. 
Nad wszystkim czuwa ta czy inna ideologia. 
Palenie, niepalenia, picie, niepicie, tańcze-
nie na plaży w blasku księżyca i niechodze-
nie na plażę w ogóle. Dlatego tak trudno jest 
nam się jej pozbyć. Dlatego też tak trudno jest 
przyznać, że coś jest ideologią. I nie ma co się 
człowiekowi dziwić. Na wadze leży świado-
mość, którą po pierwsze – trudno opchnąć, 
a po drugie – upośledza codzienność i męczy 
uprzedniość; na drugim zaś miejscu – nic się 
nie zmienia. Życie opiera się na zachowywa-
niu energii. Dlaczego marnować ją na coś, co 
tylko zepsuje nam popołudnie?  

ENGLISH

I CAN’T BUY A TRAVEL MUG

Let’s buy something. Let’s buy a travel mug. It 
should be easy, shouldn’t it? Well, it depends.

Firstly, where can we buy such a mug? 
For certain, somewhere in the supermarket, 
where things can be piling up even if nobody 
buys them for a long time. A large space 
comes in handy. We won’t find them in a dis-
count store, though. There is too little space, 
and if something doesn't sell, people start to 
get suspicious. We can buy them only when 
there’s a  batch available. Where else? In 
bookstores. Why? Perhaps books are asso-
ciated with hot drinks? Perhaps books are 
in low demand, and bookstores make use of 
other micro businesses to make ends meet? 

NIE UMIEM KUPIĆ
          KUBKA TERMICZNEGO

WIĘCEJ FELIETONÓW 
znajdziesz na www.anywhere.pl
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Just like post offices. You can buy anything 
at the post office.

Another problem – what kind of mug? 
Heated or only retaining heat? With this or 
that opening? Illuminated or shining? When 
drinking coffee, do you want to see it or are 
you more interested in this deep darkness 
of the drink's abyss? Plus, what colour of the 
mug? Perhaps a patterned one? Childlike, 
which will evoke memories of your carefree 
childhood, so that every time you look at it, 
you’ll think – how sweet, how cute. As cute as 
I once was. As adorable as me. 

Or perhaps a black one. Metallic. Because 
you’re serious and you won’t drink from any 
cup, and patterned things are for children. 
When you're at the office, you're on the 
phone and you’re like – business, business, 
business instead of answering onomato-
poeias of frivolous people. A mug should be 
elegant, because business is elegant. You 
need to represent your maturity, ability to 
make decisions and diligence at every turn. 
Everyone is a potential client. That’s why 
you wear a suit and carry a leather business 
case. That’s why you never wear a T-shirt. 
The only frivolous people you tolerate are 
artists, but it’s only because artists have 
money. And because they’re artists?

On the other hand – if you're a business-
man, can you have a  travel mug? Where 
will you keep it? In a mug holder in your 
Mercedes? You only drink special coffee; you 
pay attention to it, because you remember to 
pay attention to such things. Well, it’s better 
to use a paper cup from a coffee shop, which 
has recently become less popular in the West, 
but it’s still a symbol of status in Poland. And 
that status is?

We were going to buy a travel mug and we 
lost sense. That’s the pain of consciousness. 
Everything is controlled by some or other 
ideology. Smoking, non-smoking, drink-
ing, non-drinking, dancing on the beach in 
the moonlight and not going to the beach at 
all. That’s why it’s so difficult to get rid of it. 
That’s why it’s also so difficult to admit that 
something is an ideology. And no wonder. 
Consciousness is on the line, and, firstly, it is 
difficult to get rid of and, secondly, it impairs 
your everyday life and exhausts previousness. 
Then, nothing really changes. Life is about 
preserving energy. Why waste it on some-
thing which will only ruin your afternoon? 
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CIESZANÓW ROCK  
FESTIVAL 2019
W KLIMACIE VINTAGE
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bliża się 10. edycja Cieszanów Rock 
Festiwal. Organizatorzy zapowiadają 
muzyczną podróż do przeszłości w kli-

macie dawnych festiwali. Byle do sierpnia!
Rok 2019 to bardzo ważna data dla idei 

festiwalowej zabawy. W  tym roku swoje 

OGŁOSZENIE PIERWSZYCH GWIAZD 
TEGOROCZNEJ EDYCJI !

50-lecie obchodzi amerykański Woodstock, 
legenda i wciąż żywy symbol jednoczącej 
siły muzyki. 15-17 sierpnia 2019 roku okrą-
gły jubileusz świętuje również Cieszanów 
Rock Festiwal, jedna z największych imprez 
rockowych w kraju. Program dziesiątej edy-

Z

cji CRF to ukłon w stronę idei zapoczątko-
wanej przez amerykańskiego poprzednika 
oraz wielkie muzyczne święto przygotowa-
ne z myślą o najwierniejszych fanach pod-
karpackiej imprezy. Organizatorzy zapra-
szają na koncertowy cykl „The Best of CRF”, 
festiwalowe atrakcje w klimacie „dawnych 
festiwali” oraz wakacyjny wypoczynek nad 
kąpieliskiem Wędrowiec. Na scenie nie 
zabraknie również muzycznych nowości 
i zagranicznych gości. W kwietniu startuje 
sprzedaż pierwszej puli biletów. 

NAJLEPSI Z NAJLEPSZYCH 
Pidżama Porno, Lao Che, Dezerter, Luxtor-
peda, Łydka Grubasa, Koniec Świata, Cyrk 
Deriglasoff, Hańba!, Inkwizycja – to pierwsze 
ogłoszone gwiazdy 10. jubileuszowej Ciesza-
nów Rock Festiwal!

Dowodzona przez Krzysztofa „Grabaża” 
Grabowskiego Pidżama Porno to weterani 
koncertów na CRF. Oto jak „Grabaż” zapamię-
tał swój pierwszy koncert na CRF: - Cieszanów 
Rock Festiwal ma już 10 lat! To nie do pomy-

ślenia. Nigdy bym nie przypuszczał, że ta impreza może się 
tak rozwinąć. Pamiętam, że pierwszy raz zawitaliśmy tu 
grając na Festiwalu poświęconemu Tadeuszowi Nalepie... 
Potem zmienili się organizatorzy i senna impreza, powoli, 
zaczęła nabierać rozpędu. Jeden z kolejnych festiwali spę-
dziliśmy w namiocie z oszczędnym oświetleniem chroniąc 
się przed ulewą. Zapamiętałem olbrzymią ciemność wokół 
nas, dołujące to było... ponieważ nie znoszę ciemności. Kie-
dy przy Festiwalu pojawił się Artur Tylmanowski, impreza 
nabrała zupełnie innego wymiaru medialnego. Można 
było usłyszeć o niej nie tylko na Podkarpaciu, ale w Szcze-
cinie, w Warszawie czy w Poznaniu. Przez te ostatnie lata 
graliśmy tu często raz jako Strachy, raz jako Pidżama, więc 
kiedy podczas ostatnich dwóch edycji zabrakło nas w line 
upie, czułem w sercu dziwną pustkę. Brakowało mi tych kil-
ku sierpniowych dni w Cieszanowie. Tam chce się wracać...   

Na jubileuszowej edycji nie zabraknie również Lao Che. 
Po pamiętnym koncercie na CRF 2014, zespół ma wielką 
ochotę ponownie zagrać w malowniczej scenerii festiwalo-
wego kąpieliska. Z tej specjalnej okazji swoimi refleksami 
na temat CRF podzielił się Hubert „Spięty” Dobaczewski, 
wokalista i lider Lao Che - Kiedy graliśmy w Cieszanowie 
5 lat temu byliśmy bardzo miło zaskoczeni organizacją 
i klimatem Festiwalu. Graliśmy wtedy wyjątkowo materiał 
z płyty "Powstanie Warszawskie" i był to jeden z lepszych 
koncertów z tym materiałem jaki w ogóle zagraliśmy. Lu-
dzie bardzo żywiołowo reagowali. Teraz mamy apetyt na 
kolejny udany koncert. Jesteśmy w innym miejscu z naszą 
muzyką, więc jesteśmy ciekawi jak to będzie w tym roku.

Na festiwal wraca również legendarny, punkowy Dezer-
ter. Po 5-letniej przerwie fonograficznej zespół wydał EP-kę 
o wymownym tytule „Nienawiść 100%”. W trakcie koncer-
tu usłyszymy również największe hity Dezertera takie jak 
m.in. „Spytaj milicjanta”, „Nie ma zagrożenia”, „Prawo do 
bycia idiotą”, „Ile procent duszy?”. Tak swój pierwszy kon-
cert wspomina Krzysztof Grabowski, perkusista zespołu 
Dezerter - Kiedy pierwszy raz jechaliśmy do Cieszanowa, 
był rok 2011, mieliśmy wrażenie, że to koniec świata. Po 
wjechaniu do miasteczka nic nie wskazywało na to, że to 
będzie duży festiwal. Jedynie grupki miłośników muzyki 
ciągnęły sennie w tym samym kierunku co my. Scena oka-
zała się być usytuowana w przepięknym miejscu, tuż obok 
małego jeziorka. Te urocze okoliczności sprawiły, że polubi-
liśmy ten festiwal od pierwszego wejrzenia. Potem było już 
tylko lepiej. W tym roku zagramy w Cieszanowie trzeci raz.

W programie CRF 2019 pojawi się również Luxtorpe-
da (zespół wpisał się w historię festiwalu za sprawą tele-
dysku do piosenki „J.U.Z.U.T.N.U.K.U”, który powstał 
podczas CRF 2014), Łydka Grubasa, autorzy najlepsze-
go występu na zeszłorocznej Scenie Alternatywnej CRF 
oraz znany nie tylko bywalcom CRF Koniec Świata, któ-
rego wokalista, gitarzysta i lider Jacek Stęszewski powie-

dział o CRF: Mamy nadzieję, że Cieszanów Rock Festi-
wal będzie trwał i rozwijał się przez kolejne lata. Urocze 
miejsce, klimat, fantastyczna publiczność i zawodowa 
organizacja – to wszystko czyni ten Festiwal naprawdę 
wyjątkowym. To będzie naprawdę dobry sierpień w tym 
roku, fajnie, że Koniec Świata zagra tam ponownie! Do 
zobaczenia w Cieszanowie!

NOWOŚCI 
Nie zabraknie również koncertowych nowości. Po raz 
pierwszy wystąpi tutaj Zbuntowana Orkiestra Podwórkowa 
- Hańba!, grający wodewil punk Cyrk Deriglasoff oraz świę-
tująca w tym roku 30-lecie punkowo – metalowa Inkwizy-
cja. W kwietniu poznamy kolejne zespoły CRF 2019. 

C I E S Z A N Ó W  R O C K  F E S T I V A L . . .

CIESZANÓW ROCK FESTIWAL 
LUDZIE, MUZYKA, KLIMAT

15-17 sierpnia 2019, Kąpielisko Wędrowiec, Cieszanów

Cieszanów Rock Festiwal to obecnie największa i naj-
starsza impreza rockowa na Podkarpaciu, a także jeden 
z najbardziej klimatycznych letnich festiwali w Polsce. 
Wydarzenie idealne dla fanów plenerowych koncertów 
ceniących sobie kameralność i przyjacielską atmosfe-
rę. Niezapomniane występy czołówki polskiego roc-
ka, zagraniczne gwiazdy, przegląd młodych zespołów, 
zabawa nad kąpieliskiem i całonocne imprezy na polu 
namiotowym, tworzą unikalny klimat i co roku przy-
ciągają kilkanaście tysięcy uczestników. 

Ponadto festiwal obfituje w wydarzenia towarzyszące tj. 
rockoteki, wystawy fotograficzne, warsztaty muzyczne i tur-
nieje sportowe oraz spotkania z artystami w Strefie Fan. 

Promocyjna pula karnetów dostępna w terminie 2-15 
kwietnia 2019:

Karnet trzydniowy (obejmuje koncerty 15.08 (Scena 
Alternatywna) oraz 16-17.08 (Scena Główna) – 100 zł 

Pole namiotowe - 40 zł (stała cena)

Szczegóły festiwalu: 
https://www.facebook.com/cieszanowrockfestival/
https://www.cieszanowrockfestiwal.pl/
https://www.instagram.com/cieszanowrockfestiwal/

BLIŻA SIĘ 10. EDYCJA CIESZA NÓW ROCK 
FESTI WA L. ORGA N IZATOR Z Y ZA POW I A DA JĄ 
M UZ YCZ NĄ PODRÓŻ DO PR ZESZŁOŚCI 
W K LI M ACIE DAW N YCH FESTI WA LI. 

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL



L U D Z I E  /  P E O P L E

ENGLISH

CIESZANÓW ROCK FESTIVAL 2019 IN 
THE VINTAGE STYLE! ANNOUNCING 
THE FIRST STARS OF THIS YEAR’S 
FESTIVAL!

The 10th edition of Cieszanów Rock Festival 
is just around the corner. The organisers are 
promising a musical journey to the past in 
the olden-days style. We are looking for-
ward to August!

Year 2019 is a very important date for the 
festival as it marks the 50th anniversary of 
American Woodstock Festival – the legend-
ary and lasting symbol of the unifying power 
of music. Between 15 and 17 August 2019 also 
falls a round anniversary of Cieszanów Rock 
Festival, one of the biggest rock events in Po-
land. The CRF 10th edition is a nod to the idea 
initiated by its American predecessor and 
a big event for the most loyal fans of the Sub-
carpathian festival. This year, the organisers 
are promising a series of concerts ‘The Best 
of CRF’, festival attractions in the olden-days 
style and summer relaxation in Wędrowiec 
Resort. There will also be some new bands 
and foreign guests. The first pool of tickets 
will be available from April.

THE BEST OF THE BEST 
Pidżama Porno, Lao Che, Dezerter, Lux-
torpeda, Łydka Grubasa, Koniec Świata, 

Cyrk Deriglasoff, Hańba!, Inkwizycja – they 
are the first names of the 10th edition of 
Cieszanów Rock Festival!

Pidżama Porno led by Krzysztof ‘Grabaż’ 
Grabowski are veterans at CRF. ‘Grabaż’ is 
recalling his first concert at CRF, ‘Cieszanów 
Rock Festival is already 10! It’s incredible. I’d 
never have thought that it would develop so 
much. I remember our first appearance at the 
festival dedicated to Tadeusz Nalepa… Later, 
the organisers changed, and the formerly flat 
event started heating up. We spent one of the 
festivals in a tent with dim lights, sheltering 
from the rain. I remember the inky dark-
ness around us. It was depressing… because 
I hate darkness. When Artur Tylmanowski 
got engaged in the event organisation, it took 
a completely new media dimension. It was 
known not only in Subcarpathia, but also 
in cities like Szczecin, Warsaw and Poznań. 
For the last few years, we often performed at 
the festival, as Strachy or Pidżama, so when 
we weren’t in the line-up of the last two edi-
tions, I felt a strange emptiness in my heart. 
I missed those August days in Cieszanów. It’s 
a place you want to go back to…’

Another band that is going to perform 
during the jubilee edition of the festival is 
Lao Che. After their memorable concert 
at CRF 2014, they really wished to appear 
again in the picturesque scenery of the 
festival resort. On this special occasion, 
Hubert ‘Spięty’ Dobaczewski, the singer 

and leader of Lao Che, shared his reflec-
tions on CRF, ‘When we performed in 
Cieszanów 5 years ago, we were pleasantly 
surprised with the organisation and at-
mosphere of the festival. We were playing 
songs from the album ‘Powstanie Warsza-
wskie’ [The Warsaw Uprising], and it was 
one of our best concerts with his material. 
The audience’s response was very enthu-
siastic. Now, we have an appetite for an-
other successful concert. Our music is in 
a different place, so we are wondering how 
things will turn out this year.’

Legendary punk Dezerter is also mak-
ing a comeback at the festival. After a five-
year break, the band released an EP with 
a  telling title ‘Nienawiść 100%’ [Hatred 
100%]. The band will also play their great-
est hits, such as ‘Spytaj milicjanta’, ‘Nie 
ma zagrożenia’, ‘Prawo do bycia idiotą’, 
‘Ile procent duszy?’. Krzysztof Grabowski, 
drums player at Dezerter, is recalling his 
first concert at CRF, ‘When we were going 
to Cieszanów for the first time, in 2011, we 
thought it was the end of the world. When 
we entered the town, nothing suggested 
it would be a big festival. There were only 
small groups of music fans slowly moving 
in the same direction. The stage was situat-
ed in a beautiful venue, right next to a small 
lake. This delightful scenery made us love 
the festival at first sight. Later, it only got 
better. This year, we’re performing in 
Cieszanów for the third time.’

CRF 2019 line-up also includes Lux-
torpeda (the band went down the history 
of the festival thanks to their video to 
‘J.U.Z.U.T.N.U.K.U’, recorded at CRF 2014), 
Łydka Grubasa, who gave the best per-
formance on the last year’s CRF Alter-
native Stage, and Koniec Świata, a band 
popular not only among CRF regulars, whose 
lead singer, guitar player and leader Jacek 
Stęszewski said, ‘We hope that Cieszanów 
Rock Festival will last and grow bigger in the 
future. A delightful venue, an amazing atmo-
sphere, a fantastic audience, and professional 
organisation – this is what makes the festival 
special. This August will be really good. It’s 
great that Koniec Świata will perform there 
again! See you in Cieszanów!’

NEW BANDS 
The line-up also includes some new bands 
that will perform in Cieszanów for the 
first time – Zbuntowana Orkiestra Pod-
wórkowa – Hańba!, wodewil punk Cyrk 
Deriglasoff and punkt and metal Inkwizy-
cja, celebrating their 30th anniversary on 
stage this year. 

More bands of CRF 2019 will be an-
nounced in April. 
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Okazja się naSUVa
Tylko teraz Ford Kuga w wyjątkowej ofercie z obejmującą 5 lat / 100 000 km
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i sportowej ST-Line. Dowiedz się więcej na ford.pl

Ford Kuga

79 900 PLN*
Już od

* Cena podana dla Forda Kuga w wersji Trend, 5 dr., 1.5 EcoBoost, 120 KM, M6, FWD. Na zdjęciu Ford Kuga w wersji ST-Line z wyposażeniem opcjonalnym
Cena promocyjna (rekomendowana cena detaliczna brutto pomniejszona o rabat od firmy Ford Polska i sugerowany rabat od Autoryzowanego Dealera Forda)
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objętych promocją. Wskazana cena nie obejmuje ubezpieczenia. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

** 2 lata gwarancji + 3 lata / 100 000 km programu Ford Protect. Ford Protect nie jest gwarancją w rozumieniu kodeksu cywilnego. Warunki Ford Protect znajdują
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Dawid Dróżdż: Ciężko było zrobić film po sukcesie 
„Wieży. Jasny dzień”?
Jagoda Szelc: Straszono mnie drugim filmem, ludzie zaczę-
li mówić kim jestem. Nie można jednak ferować wyroków 
na temat nikogo. Każdy kolejny film robi się od zera. Powie-
działam sobie, że jeśli ktoś ma mnie przekreślić, to niech 
zrobi to jak najszybciej. Cieszyłam się, że mogę szybko wró-
cić na plan zdjęciowy, ponieważ dzięki „Monumentowi” 
mogłam zweryfikować pragnienia na mój temat. 

Jak wyszła ta weryfikacja?
Świetnie. Pokonałam swoje lęki warsztatowe, pozna-
łam wielu fantastycznych ludzi, nauczyłam się lepiej 
komunikować, znów uczyłam się prowadzić aktorów. 
Po zakończeniu filmu wszystko to, co mogłam wzięłam 
dla siebie. Nikt już tego mi nie zabierze. Opinia innych 
niespecjalnie mnie interesuje, nie jestem kimś od podo-
bania się lub niepodobania.

„Monument” jest filmem złożonym z kilku epizodów, 
w których poznajemy studentów hotelarstwa, 
odbywających praktyki w dość przerażającym hotelu na 
odludziu. Fakt, że jest to dyplom aktorski spowodował, 
że postanowiłaś obsadzić kilkunastu aktorów w równie 
ważnych rolach. To było dla ciebie duże wyzwanie?
Scenariuszowo to było jedno z naszych ograniczeń, ale 
ramy są dobre, ponieważ ich brak wprowadza ryzyko, że 
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się pogubisz. Nie bałam się współpracy z akto-
rami, ponieważ traktowałam ich jak artystów, 
a jeśli traktujesz kogoś jak artystę to się nim 
staje. Naszą motywacją podczas realizowania 
„Monumentu” było zabicie w sobie studenta 
i zamknięcie etapu studiów. Dlatego lubimy 
mówić, że ten film wyszedł nam przy okazji. 

Obserwując tych młodych artystów 
sądzisz, że dzięki temu filmowi postawili 
swój monument zbudowany ze świadomie 
ukształtowanej osobowości oraz 
tożsamości artystycznej?
Myślę, że zrozumieli, że w życiu mamy tylko 
postument i kiedy coś na nim stawiamy, to 
tylko na chwilę mamy wrażenie, że staje się 
to ważne, monumentalne. W każdej chwili 
jest to jednak poddawane weryfikacji. Postu-
ment jest bazą do wykonywania tego prze-
dziwnego zawodu, tym wszystkim co mamy 
w sobie. Monument jest ich kolejnym do-
świadczeniem. Jeśli będą chcieli się rozwijać 

i postawić na postumencie coś nowego, ale 
po jakimś czasie to ściągnąć, to zawsze będą 
w swoim zawodzie szczęśliwi.

Powiedziałaś, że „Monument” jest dla was 
zamknięciem etapu studiów. W tym celu 
znowu w swoim filmie alegoryzujesz śmierć. 
Śmierć można różnie definiować, w związku 
z czym możemy za jej pomocą opowiadać 
o wielu rzeczach, także rozumianych niedo-
słownie. Nie umiemy zamykać pewnych eta-
pów w życiu, a to bardzo ważna umiejętność. 
Mówi się, że depresja jest dezintegracją w celu 
zintegrowania nowego „ja”. Problem pojawia 
się wtedy, gdy ten stan utrzymuje się zbyt dłu-
go, a może być to wynikiem niedomknięcia ja-
kiegoś etapu w swoim życiu. Śmierć interesuje 
mnie także, ponieważ jest wielką tajemnicą. 

Tym słowem można by opisać oba twoje 
dotychczasowe filmy. Ale dlaczego właśnie 
tajemnica cię tak fascynuje?
Bo jest naturalną składową rzeczywistości. 
Poza tym, w przeciwieństwie do wielu słów, 
które definiujemy inaczej ze względu na róż-
nice kulturowe czy narodowościowe, tajem-
nicę rozumiemy wszyscy tak samo, a więc 
jako coś czego nie wiemy. Nauka stara się 
odkrywać wszystkie tajemnice, ale musimy 
zdać sobie sprawę z tego, że pewnych odpo-
wiedzi na szczęście nigdy nie otrzymamy. 
Na szczęście, ponieważ tajemnica jest postu-
mentem pod duchowość. 

Z drugiej strony uciekasz od immersyjnej 
formy kina. Nie pozwalasz widzom wchłonąć 
w historię, aby lepiej poczuli atmosferę tej 
tajemniczości.
Myślę, że niemożliwe jest oszukanie widza, 
że jest w środku filmu. Chcę, żeby uwierzył 
w kino, ale niekoniecznie w historię. Lubię 
obnażać, że film jest tylko maszyną, która 
ma w nas coś wywoływać. Stąd np. scena, 
w której bohaterki rozmawiają bezpośrednio 
o widzach, mówią o nich, że „nie są gotowi 
jeszcze na tę pieśń”.

Jesteś bezkompromisowa w swojej postawie 
artystycznej. Czy tę cechę ukształtowała 
w tobie szkoła?
Od zawsze miałam tendencję do tego, żeby 
podawać wszystko w wątpliwość i miałam pro-
blem z autorytetami. Szkoła ma taką siłę, że 
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potrafi zgnieść. Bardzo łatwo ulec świetnym 
wykładowcom, którzy są silnymi osobowo-
ściami. Na końcu jednak sam musisz być sobie 
mistrzem i robić kino, które jest twoje. Ma-
riusz Grzegorzek zawsze nam powtarzał, że 
nieważne czy film jest udany, tylko ważne czy 
wyszedł ze zdrowego korzenia autorskiego. 

Podchodzisz do kina z dużym dystansem. 
Z twojego punktu widzenia powinno ono 
być wyzwaniem intelektualnym, a nie 
emocjonalnym. Co z jego sprawczością?
Wierzę w sprawczość myśli widza, która 
idzie za filmem. Taki rodzaj myśli możemy 
mieć wszędzie, ale film ma to do siebie, że 
cię terroryzuje czasem i miejscem. Różne 
znaki otrzymujemy każdego dnia na ulicy, 
ale je przeoczamy. Trudniej za to coś prze-
oczyć podczas seansu filmu. Dla mnie jed-
nak w tym tzw. zawodzie najważniejsze jest 
to, co sama z niego wynoszę, ile mogę na-
uczyć się podczas tego procesu. Gdyby ktoś 
dawał mi pieniądze na filmy, ale powiedział, 
że nie mogę ich nikomu pokazywać, to i tak 
bym je robiła. 

Co w takim razie najważniejszego wzięłaś 
z „Monumentu”?
Wiele znów nauczyłam się o budowaniu zespo-
łu, o dynamice zachodzącej wewnątrz grupy 
i komunikacji. To bardzo ważne, bo bezpo-
średnio przekłada się na życie prywatne. Spo-
sób komunikowania się z różnymi ludźmi jest 
bardzo ważną i trudną umiejętnością. Mnie 
nie imponuje, że ktoś umie zagrać Chopina, 
ale imponuje mi, jeśli z sukcesem potrafi me-
diować między dwiema osobami. Dowiedzia-
łam się także trochę o swojej arogancji. Na 
moim planie jest fantastyczna atmosfera, ale 
ja też popełniam błędy i zdarza mi się stracić 
uwagę na drugiego człowieka.

Poza tym, z każdą konkretną historią wią-
zały się intymne przeżycia. Na przykład pod-
czas pracy nad jedną ze scen dużo rozmawia-
łam z aktorkami na temat przemocy seksual-
nej. Pootwierało się w nas wiele rzeczy. 

To nie jest najłatwiejszy temat. Skąd wzięła 
się w tobie potrzeba, aby go poruszyć?
W pewnym momencie swojego życia czu-
łam, że cały czas jestem poddawana opre-
sji seksualnej ze strony mężczyzn. Ciągle 
ktoś mnie oceniał, próbował podsumowy-
wać albo starał się podejmować za mnie de-
cyzje, co z góry ustala relację władzy. To się 
w psychologii nazywa – relacja pochyła. Wie-
le kobiet nie zdaje sobie nawet sprawy z tego, 
że średnio dwadzieścia razy dziennie spoty-
ka się z mikroagresją, którą jest np. mówienie 
nam żebyśmy były uśmiechnięte. To jednak 
zdarza się wszędzie. Pamiętam jak w telewizji 
publicznej ktoś nazwał mnie „dwudziestopa-
roletnią dziewczynką”. Po pierwsze byłam 
już wtedy po trzydziestce, a nazywanie mnie 
dziewczynką sprawia, że jestem osobą wy-
godniejszą do opisu. 

Taki zwrot jest jak ustawianie krzesełka 
klienta pół metra niżej od bankiera. 
Jeśli jesteśmy w  temacie wpływu prze-
strzeni na relacje interpersonalne to za-
uważ, że w banku mężczyzna zawsze siada 
naprzeciwko bankiera, a kobieta obok na 
drugim krzesełku. 

Jest przekonanie, że istnieje podział na 
„damskie” i „męskie” sprawy, którymi są 
np. pieniądze.
To doskonale widać, kiedy prowadzimy roz-
mowy w okresie preprodukcyjnym. Jako re-
żyser przedstawiam całą koncepcję filmu, ale 
mężczyźni siedzący naprzeciw patrzą w oczy 
i odpowiadają producentom. Oczywiście nie 
wszyscy mężczyźni rozmawiają tylko ze sobą, 
bo nie ma takich grup jak „wszyscy”, „każdy” 
i „nikt”. Bardzo duża ilość mężczyzn ma jed-
nak tendencję do rozmawiania ponad moją 
głową i traktowania mnie jak młodszą siostrę. 
Staram się wtedy delikatnie manipulować 
spotkaniem i ustawić jego porządek, ale to za-
wsze wymaga ode mnie zrzutu energii. Z dru-
giej strony, sprzeciwianie się relacji władzy 
może spowodować, że moja wnuczka będzie 
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miała większy komfort ode mnie... Tylko, że 
muszę to robić. A moi koledzy nie.

Przebywanie w opresyjnej relacji jest 
szczególnie trudne podczas dojrzewania. 
Przedstawiasz ten okres jako 
traumatyczne przeżycie. 
Ciekawsza wydała mi się sama trauma, która 
lubi do nas powracać, dopóki nie zostanie zde-
maskowana i zrozumiana. Wynika to z tego, 
że im większą masz niezgodę na jakiś stan, 
tym bardziej go wydłużasz. Żeby przepraco-
wać traumę, trzeba ją bez przerwy odgrywać, 
aż dotknie się jej syntezy. W tym sensie myślę, 
że samo dojrzewanie nigdy się nie kończy. Ży-
cie jest procesem dochodzenia do tego kim się 
jest, a nie stawaniem się kimś. 

Figurą reprezentującą władzę 
w „Monumencie” jest menadżerka hotelu. 
Czy uważasz, że żyjemy w czasach 
ciągłego nadzoru?
Nie jest problemem, że nad nami jest jakaś 
władza, ale to, że bardzo łatwo oddajemy swo-

potwora. Oni są wolni w przeciwieństwie do urzędników, 
którzy bali się go ściągnąć, czy ludzi, których bunt skończył 
się na słowach. 

Problemem jest więc to, że władze mamy w swoich 
rękach...
Ludzie nie chcą mieć władzy, bo to się wiąże z  odpowie-
dzialnością. Mają swoją opinię, ale myślenie oddają innym, 
którzy mówią im co mają robić. Mogą wtedy zająć się wiel-
kimi hipnotyzerami, czyli telewizją, jedzeniem beznadziej-
nego żarcia i zapychaniem swoich deficytów nałogami. 

Czy ty jako artystka czujesz na sobie odpowiedzialność? 
Nie czuję się odpowiedzialna za nikogo oprócz siebie, po-
nieważ to bardzo współuzależniające uczucie. Jeśli chcesz 
zmienić świat, to musisz pokazać ludziom, że żyjesz zgod-
nie ze swoimi zasadami i czujesz się z tym świetnie. A inni 
mają wybór i mogą robić co chcą. Tak jak dzieci nie uczysz 
przez wychowywanie tylko przez dawanie przykładu, tak 
dorośli ludzie uczą się przez obserwację innych. 

Skąd u ciebie takie zadowolenie z życia?
Mam bardzo niskie potrzeby życiowe. Poza tym uważam, 
że robię dużo dla świata, staram się nie przyczyniać do cier-

ją wolność. Wajda mówił, że jeśli widz nie rozumie filmu, to 
czuje się obrażony. Dlaczego jednak widz sam nie jest w sta-
nie odpowiedzieć sobie na pytanie o czym ten film jest dla 
niego? Dlaczego tak łatwo oddajemy komuś innemu możli-
wość mówienia o świecie? Narzekamy, że wszyscy nas kon-
trolują, a nie bierzemy pod uwagę tego, że pozwalamy de-
cydować innym o naszym losie na poziomie codziennych 
małych decyzji, ekologii, wyborów moralnych czy prawa, 
które panuje w  jakiejś grupie. Mówienie, że ktoś ma nad 
nami władzę jest infantylne. Ja się czuję wolna i uważam, że 
nikt nigdy mi nie odbierze tego, co mam w głowie i w sercu, 
ponieważ najważniejsze to pokonać władzę w sobie, a nie 
na zewnątrz. W  tym sensie mam wrażenie, że wszystkie 
działania w naszym kraju wcale nie są buntem. 

Wychodzenie na ulicę jest tylko zaspakajaniem 
własnego sumienia? 
Chcemy wierzyć, że to są działania, które mogą coś zmie-
nić, ale one są bardzo pozorne. Podoba mi się natomiast 
zburzenie pomnika Jankowskiego. W  kontekście władzy 
wszyscy bali się to zrobić, więc ktoś przyszedł i  zrobił to 
nielegalnie. To pokazuje jak bezbronna i pozorna jest wła-
dza. Prawdziwą władzę mają ludzie, którzy postanowili za-
działać zgodnie ze swoją moralnością i zniszczyli pomnik 

J A K  Z A B I Ł A M  W  S O B I E  S T U D E N T K Ę
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pienia zwierząt i innych ludzi. Jestem z tego 
tytułu bardzo dumna, a duma zapewnia kon-
tynuowanie pewnych działań. Realizuję swoje 
potrzeby duchowe m.in. przez ekologię. Mam 
swoje hobby, rozwijam się, mam kogo kochać, 
robię filmy takie jakie chcę. Więcej od życia 
nie potrzebuję. 

ENGLISH

HOW I KILLED MY INNER STUDENT – 
AN INTERVIEW WITH JAGODA SZELC, 
THE DIRECTOR OF ‘THE MONUMENT’

Dawid Dróżdż: Was it difficult to make a film 
after the success of ‘Tower: A Bright Day’?
Jagoda Szelc: I was worried about the second 
film; people started to tell me who I was. But 
we shouldn’t pass snap judgements. In every 
new film, you start from scratch. I told myself 
that if someone was to write me off, the soon-
er they do it, the better. I was happy I could 
return to the set so fast, because ‘The Monu-
ment’ allowed me to verify my desires. 

How did it go?
Great. I overcome my fears related to tech-
nique, met plenty of fantastic people, learned to 
communicate better and to lead actors again. 
After the film, I took it with myself. Nobody can 
take it away from me now. I don’t care about 
people’s opinion, if they like me or not.

‘The Monument’ is composed of a few 
episodes depicting some students of the 
hotel industry during their internship in 
a quite terrifying hotel in the middle of 
nowhere. Since it’s a diploma performance, 
you decided to cast several actors in equally 
important roles. Was it a big challenge?
It was one of our limitations, but constrictions 
are a good thing in general. Without them, 
there is a risk of confusion. I wasn’t afraid of 
working with young actors, because I treated 
them like artists, and when you treat someone 
like an artist, they become one. Our motiva-

tion during the shooting of ‘The Monument’ 
was to kill the inner student and close this 
stage of life. That’s why we like to say we’ve 
made the film by chance. 

After observing these young artists, do 
you think that this film helped them put up 
their monument composed of a consciously 
shaped personality and artistic identity?
I think they realised we only have a plinth, and 
when we put something on it, it seems impor-
tant, monumental for a while. Only later do we 
see how things turn out. The plinth is a base for 
performing this strange profession, which we 
all have within us. The monument is another 
experience. If they want to develop themselves 
and put something new on the plinth, and then 
take it out after some time, they will always be 
happy about their profession.

You said that ‘The Monument’ is a closure of 
the student stage. For that purpose, the film 
contains an allegory of death. 
Death can be defined in a variety of ways 
and it allows us to speak about many 
things, also those that we can’t present lit-

erally. We can’t close some stages in life, 
and it’s an important ability. Depression 
is said to be disintegration for the purpose 
of integrating a new self. A problem occurs 
when the state lasts loo long, and this can 
be a  result of non-closing some stage in 
life. Death also fascinates me, because it’s 
a great mystery.

This word perfectly describes both of 
your films. Why are you so fascinated by 
mystery?
Because it’s an inherent part of reality. Be-
sides, contrary to many words we define oth-
erwise due to cultural or national differenc-
es, we all understand mystery in the same 
way, as something we don’t know. Science 
tries to explain all mysteries, but we need to 
realise that, luckily, we’ll never get answers to 
some questions. Luckily, because mystery is 
the plinth of spirituality. 

On the other hand, you keep away from 
immersive cinema. You don’t allow the 
audience to get immersed in the story and 
feel the atmosphere of mystery.

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL
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I think it’s impossible to make the audience 
think they’re a part of the film. I want them 
to believe in cinema, but not necessarily in 
the story. I like to expose cinema that it’s only 
a machine supposed to provoke emotions. 
Hence, for example, a scene in which hero-
ines are talking about the audience, saying 
that ‘they’re not ready yet for that song.’

Your artistic attitude is uncompromising. 
Did your school shape you this way?
I’ve always tended to call things into question 
and have problems with authority. School has 
the power to crush you. It’s easy to surrender 
to great teachers, who have strong personali-
ties. In the end, however, you need to be your 
own role model and make your own cinema. 
Mariusz Grzegorzek always told us that it 
doesn't matter whether a film is a success; 
what matters is that it comes from healthy 
author roots. 

You keep cinema in perspective. From your 
point of view, it should be an intellectual – 
not emotional – challenge. What about its 
causative power?
I believe in the causative power of the view-
ers’ thought which follows the film. This kind 
of thought may occur everywhere, but film 
has a way of terrorising its audience with time 
and space. We receive different signs on the 
street every day, but we miss them. It’s more 
difficult to miss something while watching 
a film. What I consider the most important in 
this so-called profession is what I get from it, 
how much I can learn in the process. If some-
one gave me money for films, but told me 
I can’t show them to anybody, I would make 
them anyway.

What did you learn from ‘The Monument’?
I learned a lot about building a team, the dy-
namics in a team, and communication. It’s 
very important, because it translates direct-
ly into my private life. It’s difficult yet very 
important to be able to communicate with 
different people. I’m not impressed when 
someone can play Chopin, but I admire peo-
ple who can mediate between two persons. 
I  also learned a  bit about my arrogance. 
The atmosphere on my set is fantastic, but 
I also make mistakes and sometimes forget 
about other people’s feelings. Besides, each 
and every story involved intimate emotions. 
For example, while working on one of the 
scenes, I was talking with actors about sex-
ual violence. We opened up.

It’s not an easy topic. Why did you need to 
bring it up?
At some point, I felt that I was suffering sexual 
oppression at the hands of men. People were 

judging me, trying to summarise me or make 
decisions for me, which imposes the relation-
ship of power. In psychology, it’s called an in-
clined relationship. A lot of women don’t even 
realise that on average, twenty times a day, 
they experience micro aggression, which is, 
for example, telling us to smile. This happens 
everywhere. I remember when I was called 
‘a girl in her twenties’ on television. Firstly, 
I was in my thirties then, and secondly, calling 
me a girl makes me easier to describe.

It’s like adjusting the client’s chair half 
a metre lower than the banker’s chair. 
Speaking of the influence of space on interper-
sonal relationships, notice that in the bank, 
men always sit opposite the banker, and wom-
en sit beside them, on the other chair. 

It is believed that there's a division into 
‘women’s’ and ‘men’s’ matters, which is, for 
example, money.
This can be observed during talks conducted in 
the pre-production period. As a director, I pres-
ent the whole film concept, but men sitting in 
front of me look at the producers and answer 
them. Of course, not all men talk only to other 
men, because there are no such groups as ‘all’, 
‘every’, and ‘nobody’. But a lot of men tend to 
talk above my head and treat me like a young-
er sister. In such situations, I try to manipulate 
the meeting in a subtle way and set its order, but 
this always requires some energy on my part. 
On the other hand, thanks to opposing the rela-
tionship of power, my granddaughter may have 
more comfort than I do… But I need to do it, 
while my men colleagues don’t.

Being in an oppressive relationship is 
especially difficult while growing up. 
You present this period as a traumatic 
experience. 
To me, a more interesting topic was the trau-
ma itself, which likes to haunt us until it’s 
exposed and understood. This is because 
the more you disagree about a given state, 
the more you prolong it. To get over a trauma, 
you need to go through it again and again, un-
til you reach its synthesis. In this sense, I think 
that growing up never ends. Life is a process, 
which consists in discovering yourself, not be-
coming someone.

The figure representing power in ‘The 
Monument’ is the hotel manager. Do 
you think we live in times of constant 
supervision?
There is nothing wrong with the fact that 
there is power over us; the problem is we 
surrender our freedom so easily. Wajda once 
said that if the viewer doesn’t understand the 
film, they feel offended. But why the view-

er can’t answer the question what the film is 
about for them? Why do we give others the 
voice to speak about the world? We complain 
that everyone controls us, and we don’t real-
ise that we let others decide about our fate 
at the level of small decisions in everyday 
life, ecology, moral choices or law which ap-
plies to a given group. It’s infantile to say that 
someone has power over us. I feel free and 
I think that nobody can take away from me 
what I have in my head and heart, because 
the most important thing is to defeat power 
within you, not the one on the outside. In this 
sense, I have an impression that all actions in 
our country aren’t rebellion at all. 

Street demonstrations are organised only to 
salve our conscience? 
We want to believe that it can change some-
thing, but it’s very superficial. Still, I like the 
fact that the statue to Jankowski was demol-
ished. Everyone was afraid to do it in the 
context of power, so someone came and did 
it illegally. This shows how defenceless and 
ostensible power really is. People who decided 
to follow their moral rules and demolished the 
statue to the monster have real power. They’re 
free as opposed to officials who were afraid to 
put it down or other people whose rebellion 
ended with words. 

The problem is that we have power in our 
hands…
People don’t want to have power, because with 
power comes responsibility. They have their 
own opinions, but they let other people think 
for them and tell them what to do. Then, they 
have time for great hypnotizers, that is televi-
sion, eating junk food and tackling their defi-
cits with addictions. 

Do you feel responsible as an artist? 
I don't feel responsible for anyone but my-
self, because responsibility is a very co-ad-
dictive feeling. If you want to change the 
world, you must show people that you live by 
your own rules and feel good about it. And 
others have a choice and can do what they 
want. Just like you don’t teach your children 
by lectures but by example, grown-ups learn 
by observing others. 

How come you're so satisfied with life?
I have very low needs. Besides, I believe that 
I do a lot for the world, I try not to contribute 
to the suffering of animals and other people. 
I’m very proud of it, and this pride gives me 
strength to carry on. I satisfy me spiritual 
needs through, among others, ecology. I have 
a hobby, I develop myself, I have someone to 
love, I make films like I want. I don't need an-
ything more. 
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KI M JESTEŚMY,
K IEDY NA S N IE M A
TEKST Jakub Wejszner ZDJĘCIA Bartosz Maciejewski

KW.: Sylwetki w oddali, cienie postaci, to 
takie platońskie, trochę jak symulakrum, 
które, wraz z odrzuceniem kolorystyki, 
pokazuje identyczność człowieka w całej 
jego różnorodności. I to jest ciekawe, 
bo naszym ludzkim problemem nie 
jest konkretna ideologia, ale właśnie 
człowiecza tożsamość.
BM.: I tak właśnie jest w tych pracach. Interesu-
je mnie człowiek, który przybiera różne szaty, 
głównie jednak po to, żeby, w swoim wyalieno-
waniu, czuć się częścią większej społeczności. 
To zagłusza jego samotność i ogranicza wol-
ność, z którą nie potrafi lub nie chce sobie po-
radzić. Te szaty to może być katolicyzm, islam 
czy przynależność do jakiejkolwiek innej kul-
tury czy subkultury. 

KW.: Czyli jednak Interesuje Cię 
ideologia. Przybieranie różnych szat 
też jest ideologiczne. To, że stajesz się 
muzułmaninem, ale jesteś jednocześnie 
ojcem i to, kim jest ojciec w Twojej kulturze, 
wszystko to jest jakąś ideologią. To, że 
mówimy o przybieraniu szat też jest 
ideologiczne.
BM.: Sens tego, co widzę i fotografuję to za-
mknięcie, samotność i wyalienowanie. Sami 
przychodzimy – sami odchodzimy. Patrząc 

K I M  J E S T E Ś M Y ,  K I E D Y  . . . .

przez ten pryzmat - tożsamość, którą wspo-
mniałeś – definiuję jako próbę ucieczki do 
czegoś większego, czegoś co daje nam ułudę 
bycia nie-samotnym. To ma tylko pozorny 
związek z kultem, religią czy zgromadze-
niem. Jak inaczej nazwać nie-samotność?

KW.: Wspólnota? Część wspólna, to, co 
pojawia się podczas spotkania, podczas 
wymiany myśli, podczas wspólnego życia. 
To wszystko nazywamy wspólnotą. Każdy 
członek jest jej częścią, częścią kolektywu, 
kolektyw zaś tworzy jedność, osobny byt, 
który powstaje w zapośredniczeniu zebrania 
się członków w imię czegoś.
BM.: Ale kolektyw, wspólnota to znowu formy 
ucieczki, przebrania, ułudy przed samotno-
ścią. To jak ta ideologia, o której mówimy.

KW.: Z gęby tylko w inną gębę. Z drugiej 
strony – jak wszystko jest ucieczką, to 
nic nie jest.
BM.: Ale ja się nas pytam, jak się czuje czło-
wiek kiedy nie jest samotny? Czy jest taka 
definicja, słowo, fraza, które definiują fazę 
nie-samotności?

KW.: Możemy być samotni wtedy, gdy 
jesteśmy z innymi, ale obecność kogoś 
lub czegoś (idei, pasji, biologicznego 
wypełnienia) w naszym życiu, kogoś 
znaczącego konstytuuje nie-samotność, 
nawet gdy fizycznie tej osoby obok nas 
nie ma, tego czegoś nie doświadczamy.
BM.: Ładnie powiedziane. Może przeciwień-
stwem nie-samotności jest szczęście! Albo 
głębiej – miłość. 

S E N S  T E G O,  C O  W I D Z Ę 
I   F O T O G R A F U J Ę  T O 
Z A M K N I Ę C I E ,  S A M O T N O Ś Ć 
I   W YA L I E N OWA N I E .
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KW.: Mnie przyszło do głowy, że spełnienie. Szczęście 
kojarzy mi się infantylnie, a miłość dziecinnie.
BM.: Jeśli spełnienie jako próba załatania dziury, tego 
wszechogarniającego poczucia inności, bycia takim ode-
rwanym atomem to tak. Szukam tego czasem w tłumie, 
a czasem w pustych kadrach, szukam podobieństw, 
chcę wejść do szuflady z podobnymi sobie. Więc może 
o tym spełnieniu są moje zdjęcia. 

ENGLISH

WHO ARE WE WHEN WE ARE NOT THERE

KW.: Silhouettes in the distance, shadows of figures, 
how Platonic; it is a bit like a simulacrum, which, 
together with the deprivation of colour, shows the 
sameness of man in all this diversity. And that is 
interesting, because our problem is not a specific 
ideology, but human identity.
BM.: That is what these works show. I am interested in 
man who puts on different robes, mostly to feel, in his 
alienation, a part of a larger community. This appeases 
his loneliness and curtails his freedom, which he cannot 
or does not want to handle. These robes may be Cathol-
icism, Islam or any cultural or subcultural affiliations.

...SZ U K A M PODOBI EŃST W, 
CHCĘ W EJŚĆ DO SZ U FL A DY 

Z PODOBN Y M I SOBI E.
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KW.: You are interested in ideology after 
all, then. Putting on different robes is 
ideological, too. If you become a Muslim, 
but you are a father at the same time; 
what fatherhood means in your culture; 
everything is some ideology. The fact 
that we are speaking about putting on 
robes is ideological, too.
BM.: The sense of what I  see and photo-
graph is seclusion, loneliness, and aliena-
tion. We come alone, we go alone. Against 
this background, I define the identity you 
have mentioned as an attempt to escape 
to something bigger, something that will 
give us an illusion of not being lonely. It 
is only seemingly related to cult, religion 

or congregation. How else can we call 
non-loneliness?

KW.: A community? A common part 
of what happens during a meeting, 
during an exchange of thoughts, during 
a shared lifetime. That is what we call 
community. Every member is a part 
of a community, a part of a collective, 
while the collective creates unity, 
a separate being, which comes into 
existence when members gather in the 
name of something.
BM.: But the collective or the communi-
ty is a form of disguise, delusion, escape 
from loneliness. It’s like the ideology we 
have been talking about.

KW.: From one mouth to another. On the 
other hand, if everything is escape, then 
nothing truly is.
BM.: But I am asking how man feels when 
he is not lonely? Is there a  definition, 

a word, a phrase that defines the stage of 
non-loneliness?

KW.: We may be lonely only when we are 
with other people, but we miss someone 
or something (an idea, passion, biological 
complement); the significant other 
constitutes non-loneliness even if they 
are not with us or we do not experience it 
at a given time.
BM.: Well put. Perhaps the opposite of non-lone-
liness is happiness! Or even – love. 

KW.: I thought about fulfilment. Happiness 
seems infantile, and love – childish.
BM.: If fulfilment perceived as an attempt 
to fill the void, this overwhelming feeling of 
otherness, being a detached atom, then yes. 
I sometimes look for it in the crowd, some-
times in empty frames; I look for similari-
ties, I want to enter a drawer with the ones 
like me. Perhaps my photographs are about 
this fulfilment. 
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jednoczeni w różnorodności – 15 lat 
Polski w UE – to nazwa koncertu, któ-
ry już 1 maja odbędzie się w gdańsko-

-sopockiej ERGO ARENIE. Miasta podsumują 
muzycznie lata współpracy z Unią Europejską, 
podczas których Pomorze przeszło wielką 
metamorfozę. Na Placu Dwóch Miast poja-
wią się: Grażyna Łobaszewska & Ajagore, 
Maria Peszek, Natalia Przybysz, Fisz Emade 
Tworzywo, Muniek i Przyjaciele, Raz Dwa Trzy 
i Voo Voo! W koncercie udział wezmą również: 
Joanna Marcinkowska, Chór Kameralny 441 
Hz oraz Polska Filharmonia Kameralna Sopot 
pod dyrekcją Wojciecha Rajskiego. 

Pozytywne skutki członkostwa w UE wy-
raźnie widać w Trójmieście. Dzięki środkom 
finansowym ze Wspólnoty samorządy zreali-
zowały wiele inwestycji infrastrukturalnych. 
W całej Polsce powstały nowoczesne obiek-
ty sportowe i kulturalne. Jednym z takich 
miejsc jest hala widowiskowo-sportowa ERGO 
ARENA usytuowana na granicy Gdańska 
i Sopotu i to właśnie ona 1 maja gościć będzie 
plejadę utytułowanych artystów. 

Podczas muzycznego świętowania za-
prezentowane zostaną utwory odnoszące 
się do fundamentalnych – w życiu każde-
go człowieka - wartości, takich jak miłość, 

głównym wydarzenia jest Ergo Hestia, a part-
nerem Naczelna Rada Adwokacka.  

ENGLISH

UNITED IN DIVERSITY

On 1 May, ERGO Arena in Gdańsk and Sopot 
is hosting a concert ‘United in Diversity – 15 
years of Poland in the EU’. The cities will sum-
marise years of cooperation with the European 
Union, during which Pomerania has under-
gone a remarkable transformation. The con-
cert lineup includes Grażyna Łobaszewska & 
Ajagore, Maria Peszek, Natalia Przybysz, 
Fisz Emade Tworzywo, Muniek i Przyjaciele, 
Raz Dwa Trzy and Voo Voo! Other artists 
who will perform on Plac Dwóch Miast Street 
are Joanna Marcinkowska, 441 Hz Chamber 
Choir and Polish Chamber Philharmonic 
Orchestra Sopot led by Wojciech Rajski. 

The positive effects of Poland’s member-
ship in the EU can be seen in Tricity around ev-
ery corner. The EU financial support allowed 
the local authorities to carry out a number of 
infrastructure investments. Multiple modern 
sports and cultural facilities have been built 
in Poland. One of them is the sports and event 
hall ERGO ARENA, situated on the border of 
Gdańsk and Sopot, which is hosting the con-
cert of renowned artists on 1 May. 

During the event, the musicians will per-
form songs referring to fundamental values 
in every person’s life, such as love, freedom, 
respect, and independence, with which the 
guests will describe the reality around us. That 
evening, in ERGO ARENA, representatives of 
many generations of Polish music will build 
a sense of community and unity, which is so 
important in contemporary Europe. 

The line-up includes one of the most prom-
inent Polish singers with a characteristic 
strong voice – Grażyna Łobaszewska, queens 
of Polish alternative music – Maria Peszek 
and Natalia Przybysz, Waglewscy brothers in 
the duo FISZ EMADE TWORZYWO, Muniek 
Staszczyk – the lead singer of T. LOVE, who 
will present his most popular songs in an 
acoustic version, as well as cult groups: Raz 
Dwa Trzy and Voo Voo. Other concert par-
ticipants include representatives of Gdańsk 
and Sopot – the 441 Hz Chamber Choir set 
up at the initiative of students of the Gdańsk 
Academy of Music as well as the musicians of 
the Polish Chamber Philharmonic Orchestra 
Sopot led by Wojciech Rajski. 

Tickets cost PLN 20 and are available in the 
hall’s tickets offices, online, and at our part-
ners listed at www.ergoarena.pl 

The concert is funded by the City of Sopot 
and the City of Gdańsk, the major sponsor of 
the event is Ergo Hestia, and the partner is the 
Polish Bar Council. 

ZJEDNOCZENI 
W RÓŻNORODNOŚCI

wolność, szacunek, niezależność, stanowią-
cych komentarz gości do otaczającej nas rze-
czywistości. Przedstawiciele wielu pokoleń 
polskiej muzyki zbudują w ERGO ARENIE 
poczucie wspólnoty i więzi, tak kluczowe dla 
dzisiejszej Europy. 

Na jednej scenie wystąpią: jedna z naj-
wybitniejszych polskich piosenkarek o cha-
rakterystycznej, mocnej barwie – Grażyna 
Łobaszewska, królowe polskiej alterna-
tywy – Maria Peszek i Natalia Przybysz, 
bracia Waglewscy w duecie FISZ EMADE 
TWORZYWO, Muniek Staszczyk – lider i wo-
kalista formacji T.LOVE, który swoje przebo-
je zaprezentuje w odsłonie akustycznej oraz 
kultowy już grupy: Raz Dwa Trzy i  Voo Voo. 
W koncercie wezmą udział także przedstawi-
ciele Gdańska i Sopotu – powstały z inicjaty-
wy studentów gdańskiej Akademii Muzycznej 
Chór Kameralny 441 Hz i muzycy Polskiej 
Filharmonii Kameralnej w Sopocie pod dyrek-
cją Wojciecha Rajskiego. 

Bilety w cenie 20 złotych do nabycia są 
w kasach hali oraz Internecie i punktach 
partnerskich wymienionych na stronie 
www.ergoarena.pl 

Koncert realizowany jest ze środków finan-
sowych Miast Sopotu oraz Gdańska, sponsorem 

Z
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anim jednak do tego przejdziemy, zasta-
nówmy się – co zaważyło na sukcesie 
BlackBerry? Skąd wzięła się moda na 

słynne telefony z klawiaturą? Odpowiedź jest 
dość niespodziewana. Otóż – bezpieczeństwo 

inwestycji branży telekomunikacyjnej 
w zabezpieczenia danych użytkowników. 
Dawniej, mimo mniejszej liczby zagrożeń, 
dużo łatwiej było potencjalnym hakerom 
uzyskać dostęp do cennych danych, znajdu-
jących się na urządzeniu. Zagrożenie jest na-
dal dość duże, szczególnie w przypadku uży-
wania telefonu w celach służbowych.

Powracając jednak do kluczowej kwestii, 
czyli sprawy bezpieczeństwa - co w dobie 
współczesnych smartfonów wyposażonych 
w antywirusy i zapory może wnieść taka 
marka jak BlackBerry? Otóż… zdecydowa-
nie więcej bezpieczeństwa. Nie da się ukryć, 
że żyjemy w czasach, w których liczba zagro-
żeń dotyczących dostępu do wartościowych 
danych zgromadzonych na naszym telefonie 
lub możliwych do uzyskania za jego pośred-
nictwem jest bardzo duża. W tym niewielkim 
urządzeniu znajdują się przecież zapisane ha-
sła do serwisów społecznościowych, skrzy-
nek e-mailowych, numery kart płatniczych, 
zainstalowane są aplikacje bankowe, a także 
zamontowane są oczy i uszy w postaci apa-
ratów oraz mikrofonów, które w razie nara-
żenia na atak mogą zostać zdalnie włączone. 
Słowem – telefon stał się jednym z głównych 
narzędzi i znalazł się w centrum naszego 
życia prywatnego i zawodowego. Dlatego 
BlackBerry oferuje najwyższy poziom bezpie-
czeństwa w sieci za pomocą nowoczesnych, 
autorskich i innowacyjnych technologii. 
Implementowane są one w każdą warstwę 
urządzenia – od sprzętowej, w postaci kluczy 
kryptograficznych wstrzykiwanych w podze-
społy, przez poprawki i modyfikacje kolejnych 
poziomów systemu, aż po przystępny sposób 
interakcji z użytkownikiem w postaci apli-
kacji DTEK™. Pamiętać należy, że nawet naj-
lepsze zabezpieczenia nie wystarczą, jeśli są 
zbyt skomplikowane w użytkowaniu. Dlatego 
aplikacja do zarządzania bezpieczeństwem 
została zaprojektowana tak, aby w prosty, gra-
ficzny sposób przedstawić jego poziom, a tak-
że pokierować użytkownika w kolejnych kro-
kach prowadzących do poprawienia ochrony. 

WIELKI POWRÓT BLACKBERRY
REWOLUCJA CZY EWOLUCJA?
BLACKBERRY. MARKA – FENOMEN. W CIĄGU KILKU LAT ZREWOLUCJONIZOWAŁA MYŚLENIE O TELEFONACH 
W BIZNESIE. NIE TYLKO PRZEJĘŁA PRAKTYCZNIE CAŁY RYNEK APARATÓW UŻYWANYCH W ŚWIECIE FINANSJERY, 
ALE TEŻ STAŁA SIĘ IKONĄ KULTURY, POJAWIAJĄC SIĘ W FILMACH, SERIALACH I PROGRAMACH TELEWIZYJNYCH. 
OSTATNIO POWRACA NA RYNEK Z NOWYMI SMARTFONAMI – CZY BĘDZIEMY ŚWIADKAMI KOLEJNEJ REWOLUCJI?

Z
ZDJĘCIA Mat. PrasoweTEKST Jakub Wejkszner

Ogromną jej zaletą jest również zdolność do 
ciągłego monitorowania działania doinstalo-
wanych przez użytkownika aplikacji, dzięki 
czemu każde podejrzane działanie w tle jest 
natychmiast rozpoznawane i raportowane 
w postaci powiadomienia. Włączanie mikro-
fonu, aparatu, wysyłanie płatnych SMS-ów 
i tym podobne sytuacje nigdy nie mają miej-
sca bez wiedzy użytkownika, kiedy na straży 
stoi DTEK™. Kwestię bezpieczeństwa urzą-
dzeń BlackBerry rozwiniemy w kolejnych 
artykułach. 

Bezpieczeństwo nie jest jednak jedynym 
elementem wyróżniającym tę markę. Nie spo-
sób pominąć wyjątkowego designu, który od 
zawsze stanowił o wyjątkowości BlackBerry. 
Pod tym względem najnowszy model Key2 
prezentuje się jeszcze lepiej niż poprzednie 
wersje kultowego BlackBerry. Połączenie 
klasycznego smartfonu z charakterystyczną 
fizyczną klawiaturą zdecydowanie wyróżnia 
się na tle wyglądających podobnie urządzeń, 
które możemy spotkać na rynku. 

Obecnie w sprzedaży znajdziemy BlackBerry 
Key2 w kolorze czarnym i czerwonym w wer-
sji Dual SIM ze 128 GB pamięci oraz jego 
odchudzoną wersję w kolorze granatowym 
– BlackBerry Key2 LE z dyskiem o pojemno-
ści 64 GB. 

ENGLISH

GREAT COMEBACK FROM 
BLACKBERRY! REVOLUTION  
OR EVOLUTION

BlackBerry. Brand – phenomenon. In just a few 
years, BlackBerry revolutionized the way we 
think about business phones. Not only it took 
almost whole business market but it became 
a cultural icon, appearing in movies, tv series 
and shows. Nowadays, BlackBerry comes back 
with a brand new product. Will it change the 
way we think about phones once again?

But before that, let’s focus on what made 
BlackBerry successful in the first place. What 
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danych. Choć produkty marki przyciągały 
atrakcyjnym wyglądem i ergonomiczną budo-
wą, to BlackBerry stał się ikoną za sprawą dostę-
pu do skrzynki mailowej w czasie rzeczywistym 
oraz właśnie bezpieczeństwa w korzystaniu 

z telefonu z dostępem do Internetu. Wzrost za-
grożeń związanych z upowszechnieniem m.in. 
mobilnych usług bankowych – współczesne 
smartfony często połączone są z naszymi kon-
tami bankowymi – wpłynął na zwiększenie 

made phones with a  keyboard so fashion-
able? The answer may surprise you. It was…
data security. Although, BlackBerry phones 
came with great design and ergonomic build, 
it became an icon thanks to access to e-mail 
in real time and security of phone data in de-
vices with Internet access. Constant growth 
of threats in using our bank apps influenced 
telecommunication industry in securing its 
users data. Formerly, even though there were 
fewer threats, it was much easier to hack the 
devices and gain access to valuable data. The 
threat is still real, especially when phones are 
used for work. 

But, let’s go back to the key question – 
what, in the era of modern smartphones 
with all their antiviruses could a brand like 
BlackBerry bring to the table? Well…more 
security. It’s a well known fact, that we live 
in times when the number of threats to our 
phone data safety is very high. In this small 
device we keep our social media and e-mail 
passwords, credit cards numbers, bank 
apps and always listening eyes and ears, 
by which I mean our phone camera and mi-
crophone, that can be exposed for attack 
by remote access. Phone is becoming more 
and more the center of our private and pro-
fessional life. That’s why BlackBerry offers 
the highest level of internet safety using 
modern, original and innovative technolo-
gy implemented in every layer of the device, 
from cryptographic keys in subassemblies, 
through corrections and modifications at 
every level to accessible way of interacting 
with user through DTEK™ app. It’s import-
ant to remember that even the best security 
can’t be useful if it is too complicated for ev-
eryday use. That’s why DTEK™ app governs 
security on our phone with user friendly de-
sign, that in a simple way guides user step 
by step to enhance safety. The great advan-
tage of this system is the ability to monitor 
the levels of access that are granted to apps 
installed on our phones. Every suspicious 
activity is monitored and comes up on our 
screen in a form of notification. Turning on 
our phone, sending paid texts and similar 
situations will no longer happen without us-
ers knowledge with DTEK™. We’ll elaborate 
on this topic in further articles.

Nevertheless, safety is not the only feature 
that distinct BlackBerry from the rest. You 
cannot skip it’s incredible design that always 
constituted brand’s uniqueness. The new ver-
sion of BlackBerry, Key2, presents itself even 
better among similarly designed devices on 
the market.

Currently in sale we can find BlackBerry 
Key2 in black and red with 128 GB memo-
ry and Dual SIM and its cheaper version 
BlackBerry Key 2 LE with 64 GB. 

T E L E F O N  S TA Ł  S I Ę  J E D N Y M 
Z   G Ł ÓW N YC H  N A R Z Ę DZ I 
I   Z N A L A Z Ł  S I Ę  W   C E N T RU M 
N A S Z E G O  Ż YC I A  PRY WAT N E G O 
I   Z AWOD OW E G O.  DL AT E G O 
B L AC K B E R RY  OF E RUJ E  N A J W Y Ż S Z Y 
P OZ IOM  B E Z PI E C Z E Ń S T WA ...
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 życiu człowieka niewiele jest przyjemno-
ści, na które wyczekuje z wytęsknieniem. Są 
to jednak momenty, które się zapamiętuje. 

Mogą być to narodziny dziecka, długo wyczekiwane 
wykończenie mieszkania, czy opóźniony już porządnie 
dostawca pizzy. Żadne z nich jednak nie mogą się rów-
nać telefonowi od kuriera, który właśnie przyjechał 
z nowym sprzętem elektronicznym.

Oczywiście, to przesada, ale jest w tym wyczekiwa-
niu wraz z jego końcem coś niesamowicie satysfakcjonu-
jącego. Dlatego właśnie, choć często ich nie zauważamy, 
praca kurierów, takich jak tych z grupy DHL, jest dla 
wielu z nas codziennością, którą bierzemy jako pewnik. 
Czym w takim razie jest ta firma w rzeczywistości?
DHL to jedno z  największych na świecie przedsię-
biorstw zajmujących się przesyłkami oraz logistyką. 
Nie ma wielu miejsc, do których nie docierają kurierzy 
DHL Express, dywizji zajmującej się przede wszystkim 
międzynarodowymi przesyłkami lotniczymi, swoje od-
działy firma posiada bowiem w ponad 220 państwach. 
Chciałoby się powiedzieć – no, na pewno nie dowożą do 
Korei Północnej czy Iranu. Otóż, jak się okazuje, nie-
koniecznie. Z uwagi na fakt, że siedziba DHL nie jest 
zlokalizowana w Stanach Zjednoczonych, firma może 
realizować przesyłki nawet do miejsc o tzw. podwyż-
szonym ryzyku.

To jednak świat, a świat dotyczy nas na tyle, na ile mu 
pozwolimy. Dużo bardziej natomiast dotyczy nas region. 
I tutaj także jest o czym porozmawiać. DHL Express bo-
wiem, w zeszłym roku, otworzył największy między-
narodowy terminal kurierski na północny kraju, właśnie 
w Porcie Lotniczym Gdańsk. Obiekt to tzw. Gateway, 
czyli terminal, do którego trafiają i z którego wysyłane są 
zagraniczne przesyłki. Ułatwia mu to bezpośrednie połą-
czenie z największym międzynarodowym HUB-em firmy 
w Europie, który znajduje się w Lipsku. Miasto dołączyło za-
tem do grona potężnych placówek DHL Express w Polsce. 
Wcześniej podobne obiekty powstały w Katowicach, 
Wrocławiu, Lublinie, Rzeszowie, Toruniu oraz Łodzi.

Terminal ma ok. 1800 metrów kwadratowych i został 
wyposażony w najnowsze technologie, dzięki którym czę-
ściowo zautomatyzowany proces sortowania i obsługiwa-
nia przesyłek jest efektywny oraz niezwykle wydajny. Co 
to znaczy? By przedstawić to w perspektywie – urządzenia 
są zdolne sortować do 3000 paczek na godzinę, czyli jakieś 
800 000 paczek rocznie.

Jak wskazuje Tomasz Buraś, prezes zarządu DHL 
Express Poland:
– W porównaniu z rokiem 2016, w 2017 zanotowaliśmy 
w Polsce wzrost wolumenu przesyłek o blisko 30 proc. 
Decyzja o budowie nowego terminala w Trójmieście 
była również istotna ze względu na znaczenie regionu 

W

DHL EXPRESS
EFEKT Y W NO ŚĆ I  NOWOCZE SNO ŚĆ

ZDJĘCIA DHL ExpressTEKST Jakub Wejkszner

– Gdańsk obsługuje co dziesiątą przesyłkę DHL 
Express w Polsce  

Dodatkowy skok efektywności ma przy-
nieść punkt obsługi klienta, dzięki któremu 
będziemy mogli sami nadać i odebrać między-
narodowe wysyłki.

- Polska jest jednym z najszybciej rozwijają-
cych się państw, jeśli chodzi o wzrosty w branży 
kurierskiej. Coraz lepsze wyniki handlu tran-
sgranicznego, a w konsekwencji stale rosnąca 
liczba przesyłek międzynarodowych nadawa-
nych z i do Polski tworzą zapotrzebowanie na 
nowe, większe i nowocześniejsze placówki – za-
znacza John Pearson, CEO DHL Express. 

ENGLISH

DHL EXPRESS – EFFECTIVENESS AND 
MODERNITY

In a person’s life, there are few long-awaited 
pleasures. But there are moments we all re-
member. These might be the birth of a child, 
the anticipated end of renovation, or delayed 
pizza delivery. None of them, however, com-
pares to a call from a courier delivering new 
electronic equipment.

It’s an exaggeration, of course, but the end 
of such anticipation is immensely satisfying. 
That’s why the work of couriers – although we 
rarely notice them – like those from DHL Group 
is often taken for granted on a daily basis. How 
does the company work then?

DHL is one of the largest companies in 
the world dealing with parcel delivery and 
logistics. There are few places inaccessible 
to couriers of DHL Express, a division deal-
ing primarily with international air parcels, 
since the company has its branches in over 
220 countries. One would say, well, they 
surely don’t operate in North Korea or Iran. 
Actually, they do. Since DHL isn’t set in the 
United States, the company can even oper-
ate in the so-called high-risk areas.

But it’s the world, and the world concerns 
us to the extent we let it. We’re much more 

affected by the situation in the region. DHL 
has a lot to offer here, too. Last year, the 
company set up the largest international 
courier terminal in the north of Poland, at 
Gdańsk Airport. The Gateway is a terminal 
where international parcels are delivered to 
and sent from. This facilitates direct con-
nection with the largest international hub of 
the company in Europe located in Leipzig. 
Gdańsk joined large DHL Express branch-
es in Poland. Similar spots had already 
been set up in Katowice, Wrocław, Lublin, 
Rzeszów, Toruń and Łódź.

The terminal surface is about 1800 square 
metres. The facility is equipped with cut-
tingedge technologies, which makes the par-
tially automated process of parcel sorting and 
handling more efficient. What does it mean? 
To show it in perspective – the devices 
can sort up to 3 000 parcels an hour, that 
is about 800 000 parcels a year.

Tomasz Buraś, President of Management 
Board at DHL Express Poland, said:

‘As compared to 2016, in 2017, we ob-
served an approximately 30% increase in 
the number of parcels. The decision to 
open our new terminal in Tricity was also 
important due to the significance of the re-
gion – one in ten DHL Express parcels in 
Poland is handled in Gdańsk.’

What’s more, the service point, which will 
allow clients to send and receive internation-
al parcels themselves, will make the process 
more effective.

‘Poland is one of the fastest developing 
countries as regards the parcel delivery 
industry. Crossborder trade is constant-
ly developing; consequently, the growing 
number of international parcels sent to and 
from Poland creates a need for new, larger 
and more modern facilities,’ highlights John 
Pearson, CEO at DHL Express.  

D H L  E X P R E S S . . .
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A NGIELSKI 
PIK NIK 
NA SOPOCK I M HIPODROMIE

ZDJĘCIA Żródło Hipodrom SopotTEKST Alicja Kocik
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z tak odległych zakątków świata jak Australia czy Japonia. 
Częstym gościem w Sopocie jest Australijczyk, Andrew 
Hoy – czterokrotny medalista Igrzysk Olimpijskich 
i Mistrzostw Świata, uważany za jednego z najlepszych 
zawodników WKKW na świecie. Na zawodach można zo-
baczyć również inne sławy jeździeckie: Ingrid Klimke, 
Andreasa Ostholta czy Andreasa Dibowskiego, których 
nie trzeba przedstawiać fanom jeździectwa, a którzy wy-
wołują zachwyt swoimi przejazdami również u widzów 
odwiedzających zawody po raz pierwszy. 

WKKW, nazywany jeździeckim triathlonem, to jedna 
z olimpijskich konkurencji jeździeckich - bardzo wymaga-
jący sprawdzian wszechstronnego przygotowania konia 
i jeźdźca. Zawody WKKW zwyczajowo trwają trzy dni, 
podczas których zawodnicy biorą udział w trzech etapach: 
ujeżdżeniu, próbie terenowej (ang. cross country) oraz 
skokach przez przeszkody na parkurze. 

Próba ujeżdżenia polega na wykonaniu odpowied-
nich figur na tzw. czworoboku, czyli specjalnie przygoto-
wanym placu. W tej niezwykle eleganckiej dyscyplinie 
kładzie się nacisk przede wszystkim na współpracę oraz 
wzajemne zaufanie konia i jeźdźca. Tutaj liczy się perfek-
cyjne opanowanie zachowań zwierzęcia oraz swoboda 
i elegancja wykonywanych figur. Nie bez powodu ujeżdże-
nie porównuje się do tańca. Jeździec i koń są też poddani 
bardzo szczegółowej ocenie przez sędziów, którzy ogląda-
ją przejazdy z kilku różnych stron, tak, aby żadne błąd 
nie umknął ich uwadze. Próba terenowa rozgrywa-
na jest na znacznie większym obszarze – jest to bieg 
przełajowy na trasie obejmującej kilka kilometrów, na 
której jeździec i koń mają do pokonania różnego rodzaju 
przeszkody, które nawiązują do naturalnych przeszkód, 
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est początek XX wieku, człowiek zaczyna romans 
z technologią, równocześnie zmienia się spojrze-
nie na strategię wojskową i sposób prowadzenia 

wojen, zaś koń, który do tej pory kroczył z żołnierzem 
krok w krok, powoli przestaje być nieodzownym to-
warzyszem broni. Świata jeszcze nie ogarnęła groza 
pierwszej wojny, jest więc czas na rozwój aktywności 
sportowej, która zaczyna być coraz popularniejsza 
wśród wyższych oficerów wojskowych. Tak rodzi się 
konkurencja nazywana Wszechstronnym Konkursem 
Konia Wierzchowego. 

Pierwsze zawody WKKW odbyły się w  Paryżu 
w 1902 roku, podczas Championnat du cheval d'ar-
mes, zaś już w 1912 roku zostały rozegrane jako kon-
kurencja olimpijska.

Jednymi z największych i najciekawszych zawodów tej 
dyscypliny w Polsce jest obejmujący dwa tygodnie WKKW 
Tour organizowany na sopockim Hipodromie. Impreza ta, 
tradycyjnie organizowana w czasie majówki, przyciąga naj-
znamienitszych zawodników nie tyko z Europy, ale także 
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na jakie dawniej napotykano podczas go-
nitw myśliwskich w  lesie. Próba terenowa 
to zdecydowanie najbardziej widowiskowa 
cześć zawodów WKKW, która przyciąga 
na Hipodrom rzesze fanów jeździectwa oraz 
osoby, które łączą kibicowanie z piknikiem 
na świeżym powietrzu. Rozgrywany trze-
ciego dnia konkurs skoków stanowi z kolei 
próbę dokładności oraz kondycji konia, 
który dzień wcześniej przeszedł bardzo wy-
magającą próbę terenową. Skoki odbywają 
się na parkurze, na którym ustawionych 
jest kilkanaście przeszkód – należy je po-
konać w odpowiedniej kolejności. Każda 
zrzutka to punkty karne. 

Choć zawody WKKW nie są jeszcze 
w Polsce tak popularne jak skoki przez prze-
szkody, to powoli zyskują uznanie publicz-
ności. W dobie otwartych granic i wyjazdów, 
szczególnie do Wielkiej Brytanii, gdzie sport 
ten jest jednym z najpopularniejszych, rów-
nież na zawodach rozgrywanych w Polsce 
można zauważyć coraz więcej fanów. 
Podczas majówki Hipodrom odwiedzają 
całe rodziny, które piknikują wśród starych 
drz i  dawnych stipli wyścigowych, na łące, 
która rośnie tu od ponad stu lat. Dzięki temu 
historia zatacza koło i sport, który wywodzi 
się z tradycji kawaleryjskich, powoli zajmuje 
w sercach kibiców należne mu miejsce. 
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ENGLISH PICNIC AT SOPOT 
HIPPODROME

It’s the beginning of the 20th century, and 
man begins his love affair with technolo-
gy. The way people look at military strate-
gy and wars changes, while horses, which 
would accompany us every step of the way, 
are no longer our brothers in arms. The 
world doesn’t live in terror of the WW1 yet, 
and people have time for sports activity, 
which gains in popularity among senior 
officers. In these circumstances, the event-
ing emerges.

The first eventing competition took 
place in Paris in 1902, during Championnat 
du cheval d'armes, while in 1912, it became 
an Olympic sport.

One of the biggest and most spectac-
ular eventing competition in Poland is 
the two-week Eventing Tour at the Sopot 
Hippodrome. The event is traditionally 
held during the long May weekend and it 
attracts the best equestrians not only from 
Europe, but also from the far corners of the 
Earth, such as Australia or Japan. One of 
its regular contestants is Andrew Hoy from 
Australia – a  four-time medallist at the 

Olympics and the World Championships, 
considered as one of the best eventing 
equestrians in the world. Other famous 
equestrians participating in the event in-
clude: Ingrid Klimke, Andreas Ostholt and 
Andreas Dibowski, who need no introduc-
tion and whose riding style draws admira-
tion of the whole audience. 

Eventing, which is often called an 
equestrian triathlon, is one of Olympic 
equestrian disciplines – a challenging test 
of comprehensive preparation of the horse 
and the rider. According to custom, an 
eventing competition lasts three days and 
comprises three parts: dressage, cross-
country and show jumping. 

Dressage consists in tracing figures, 
e.g. the square, within a special arena. This 
supremely elegant discipline concentrates 
on the cooperation and trust between the 
horse and the rider. What counts is perfect 
control over the horse’s movements as well 
as easiness and elegance of figures. It’s not 
without reason dressage is compared to 
dancing. The rider and the horse are thor-
oughly evaluated by judges, who watch 
them from different places around the are-
na, so that they can spot each and every 
fault. Cross-country is held on a much larg-
er area – the route covers a few kilometres 
and comprises several different obstacles, 
which refer to natural obstacles which used 
to be found by hunters in the forest. Cross-
country is definitely the most spectacu-
lar part of eventing, which attracts to the 
Hippodrome crowds of equestrian fans and 
people who enjoy watching horse riding 
while having a picnic outdoors. Show jump-
ing, held on the third day of the event, is 
a test of precision and horse endurance af-
ter a challenging crosscountry test on the 
previous day. Jumping is held over a course 
of several obstacles, which the horse has 
to negotiate in a  given order. There are 
penalty points for jumping faults, such as 
knockdowns. 

Although eventing isn’t as popular in 
Poland as show jumping, it’s slowly gain-
ing in popularity. At a time of open bor-
ders and travelling, especially to Great 
Britain, where this sport is one of the 
most popular disciplines, equestrian 
competitions in Poland are attracting 
more and more fans. During the long 
May weekend, the Hippodrome is full of 
families having picnics among old trees 
and former steeplechases and on the 
meadow, which is over a  hundred years 
old. History comes full circle, and the 
sport, which has its origins in cavalry 
traditions, is slowly being restored to its 
rightful place. 

A N G I E L S K I  P I K N I K . . .



TEKST Aleksander Domański

PAN DORSZ
DWÓCH KUCHARZY, DWA ZUPEŁNIE RÓŻNE POMYSŁY, JEDNA RYBA – DORSZ. TO DZIŚ NA NIEJ SIĘ SKUPIMY. TO JEDNA 
ZE NAJŚWIEŻSZYCH RYB POŁAWIANYCH W NASZYM BAŁTYKU. DOBRA RESTAURACJA NA PEWNO CHARAKTERYZUJE 
SIĘ ŚWIEŻĄ RYBĄ. WARTO WSPOMNIEĆ, WSZYSTKIM PRZYJEŻDZAJĄCYM NAD MORZE, ŻE POJECHAĆ NAD BAŁTYK 
I NIE ZJEŚĆ TEJ RYBY TO GRZECH. DZIŚ Z PIWNA 47 FOOD & WINE BAR PRZEDSTAWIMY WAM DWA PRZEPISY NA TĘ 
RYBĘ. ZAINTERESOWANI? MAM NADZIEJĘ, ŻE TE PRZEPISY NATCHNĄ WAS DO PRZYGOTOWANIA DORSZA W DOMU.
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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.

wóch kucharzy, dwa zupełnie róż-
ne pomysły, jedna ryba – dorsz. To 
dziś na niej się skupimy. To jedna 

ze najświeższych ryb poławianych w na-
szym Bałtyku. Dobra restauracja na pew-
no charakteryzuje się świeżą rybą. Warto 
wspomnieć, wszystkim przyjeżdzającym nad 
morze, że pojechać nad Bałtyk i nie zjeść tej 
ryby to grzech. Dziś z Piwna 47 Food & Wine 
Bar przedstawimy wam dwa przepisy na tę 
rybę. Zainteresowani? Mam nadzieję, że 
te przepisy natchną was do przygotowania 
dorsza w domu.

Marcin Faliszek z Piwna 47 Food & Wine 
Bar proponuje nam dzisiaj dorsza z delikat-
nym sosie porowym z krewetkami. Brzmi 

D ciekawie? Przenieśmy się więc do kuch-
ni i poznajmy sekrety przepisu. Zaczynamy 
od przygotowania dodatków. Świeży ogórek 
kroimy w cienkie plastry. Przyprawiamy 
go solą, miodem, skrapiamy wermutem 
i sokiem z cytryny, po czym pakujemy próż-
niowo na dwie godziny. Podobnie postępuje-
my z białą rzodkwią, przyprawiamy ją solą, 
pieprzem, świeżym tymiankiem, oliwą i so-
kiem z limonki. Tak przygotowane plastry 
również pakujemy próżniowo. Czas zabrać 
się za sos z porów. Przygotowanie dania 
zaczyna nabierać tempa wraz z początkiem 
szykowania sosu porowego. Młode pory wraz 
z cebulką i czosnkiem smażymy na maśle. 
Dodajemy białe wino, redukujemy. Kolejnym 
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krokiem jest dodanie śmietanki i również re-
dukujemy. Następnie wszystko blendujemy. 
Dorsza marynujemy w soli i pieprzu i smaży-
my na klarowanym maśle. W tym samym 
czasie krewetki obtoczone w tempurze tra-
fiają do głębokiego oleju. Smakuje idealnie 
na świeżym powietrzu.

Ja  postanowiłem dla was zrobić drob-
ną wariację odnośnie dorsza. Po pierwsze, 
będzie ze słodkimi dodatkami, po drugie – 
samo mięso będzie marynować się w cydrze 
z dodatkiem miodu. Może brzmi trochę egzo-
tycznie, ale obiecuję, że warto spróbować.

Dzień wcześniej przygotowujemy mary-
natę z cydru, miodu, soku z cytryny, soli, pie-
przu, chili i estragonu. Do tak przygotowanej 

zalewy wkładamy filety z dorsza i pozostawia-
my na całą noc w  lodówce. Następnego dnia 
przygotowanie zaczynamy od dżemu z  czer-
wonej cebuli. Kroimy ją w plastry i smażymy 
na maśle, aż będzie całkowicie miękka. Dla 
koloru dodajemy dwie małe kostki ugoto-
wanego buraka, czerwony ocet winny oraz 
miód. Całość blendujemy. Drugim dodat-
kiem do naszego dorsza, będą grzanki z salsą, 
którą przygotujemy z pokrojonego w kostkę 
mango, pomidorów oraz wcześniej zblanszo-
wanej marchewki. Na sam koniec na klarowa-
nym maśle smażymy dorsza, którego podaje-
my z przygotowanymi dodatkami. 

Od siebie mogę tylko dodać, że po więcej 
kulinarnych odkryć i inspiracji, serdecznie 
zapraszam do Piwna 47 Food & Wine Bar. 
A szczegółowe przepisy do dań zapraszam 
na Anywhere.pl.  

ENGLISH

MR COD

Two cooks, two completely different ideas, one 
fish – cod. That’s our dish of the day. It’s one of 
the freshest fish caught in the Baltic Sea. A good 
restaurant surely serves fresh fish. Remember 
that it’s a shame to go to the seaside and fail to 
eat this fish. Today, together with Piwna 47 Food 
& Wine Bar, we’re presenting two recipes for cod. 
Interested? I hope that these recipes will inspire 
you to make cod at home.

Marcin Faliszek from Piwna 47 Food & 
Wine Bar is making cod with creamy leek 
sauce and shrimps. Sounds delicious? 
Let’s go to the kitchen then. Begin with 
the sides. Cut a cucumber into thin slic-
es. Add some salt and honey, sprinkle 
it with vermouth and lemon juice, and 
vacuum-pack it for two hours. Repeat 
with white radish, add some salt, pepper, 
fresh thyme, olive oil, and lime juice. 

 
ZDJĘCIE: TYMOTEUSZ GŁUSZKO
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P A N  D O R S Z

Vacuum-pack the slices. Now let’s get down to the 
leek sauce. Work is gathering pace when you begin 
to make the sauce. Fry baby leeks with onion and 
garlic in butter. Add white wine, reduce. Now add 
some cream and reduce. Next, blend all the ingredi-
ents. Marinate the cod in salt and pepper and fry it 
in clarified butter. At the same time, deep-fry tem-
pura-coated shrimps. Tastes delicious in the open air.

I opt for a variation on cod. Firstly, mine is with 
sweet sides, and secondly, the fish is marinated in cider 
with honey. It may sound a bit exotic, but believe me, 
it’s worth a try.

The day before, make the marinade from cider, honey, lem-
on juice, salt, pepper, chilli, and tarragon. Put the cod fillets into 
the marinade and leave it in the fridge overnight. The next day, 
begin with red onion jam. Slice the onion and fry it in butter un-
til soft. For the colour, add two little dice of cooked beets, red 
wine vinegar, and honey. Blend all the ingredients. The other 
side will be two pieces of toast with salsa from diced mango, to-
matoes, and blanched carrots. At the end, fry the cod in clari-
fied butter and serve it with the sides. 

I can only add that you’ll find more culinary discov-
eries and inspirations at Piwna 47 Food & Wine Bar. For the 
detailed recipes, visit Anywhere.pl.   
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FREDERIC MARTEL, „SODOMA. 
HIPOKRYZJA I WŁADZA 
W WATYKANIE”, WYD. AGORA SA, 
WARSZAWA 2019
Ta pozycja powinna wstrząsnąć Polską, 
a jeśli tego nie uczyni to jedynie dlatego, że 

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".

of the keys to priesthood. The author claims 
that most cases of sexual harassment involve 
priests and bishops who protected the perpe-
trators in fear that their own homosexuality 
would be revealed in case of a scandal. And 
that the more homophobic the priest, the 
more likely he is a homosexual.

‘In the Closet of the Vatican’ is a must-read, 
also because it mentions multiple Polish cases. 
In comparison with this book, ‘Kler’ by Wo-
jciech Smarzowski seems to be a prayer book. 

LEKTURY 
SARAMONOWICZA

8 4 - 8 5

jesteśmy żałośnie niewrażliwi na książki lub 
mamy przykrą skłonność do wypierania fak-
tów kłopotliwych. 

Frederic Martel przez wiele lat zbierał 
materiały o zakłamaniu hierarchów waty-
kańskich. Jakimś cudem zdołał przekonać 
kilkudziesięciu kardynałów i setki biskupów, 
by otworzyli przed nim świat wielkiej „szafy”, 
w której ukrywają się księża geje. „Sodoma” 
opowiada o podwójnym życiu najwyższych 
hierarchów Kościoła. O ich rozwiązłości, hi-
pokryzji i zbrodniach. Zdaniem Martela ho-
moseksualizm w Kościele to nie margines, ale 
system. W jego opinii stan duchowny stanowił 
przez wieki idealne schronienie dla homo-
seksualistów, co więcej stał się wręcz jednym 
z kluczy powołania do stanu duchownego. 
Autor twierdzi też, że za większością spraw 
związanych z molestowaniem seksualnym 
kryją się księża i biskupi, którzy z obawy, iż 
w przypadku skandalu zostanie ujawniony 
ich homoseksualizm, chronili sprawców prze-
stępstw. A także, że im większym homofobem 
jest duchowny, tym bardziej prawdopodobne, 
że jest homoseksualistą.

„Sodomę” trzeba przeczytać koniecznie. 
Także ze względy na liczne wątki polskie, które 
opisuje. Przy tej książce film „Kler” Wojciecha 
Smarzowskiego wydaje się być książeczką do 
nabożeństwa. 

ENGLISH

This read should shake Poland to its foundation 
and if it doesn’t, it’s only because we’re hope-
lessly insensitive to books or we have an unfor-
tunate tendency to fend off embarrassing facts. 

Frederic Martel was collecting material 
on the hypocrisy of the Vatican hierarchs for 
years. He somehow managed to persuade sev-
eral dozen cardinals and hundreds of bishops 
to let him take a peek into a big ‘closet’ where 
gay priests were hiding. ‘In the Closet of the 
Vatican’ is about the double life of top hier-
archs of the Church; about their promiscuity, 
hypocrisy, and crimes. In Martel’s opinion, 
homosexuality in the Church isn’t a peripheral 
issue but a system. He believes that priesthood 
has been a shelter for homosexuals for cen-
turies; what’s more, it has even become one 
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TIMOTHY SNYDER, „DROGA DO NIE-
WOLNOŚCI”, WYD. ZNAK HORYZONT, 
KRAKÓW 2019
Wierzyliśmy, że koniec zimnej wojny przynie-
sie ostateczne zwycięstwo demokracji i zapew-
ni wolność przyszłym pokoleniom. I że owa wol-
ność dana jest już raz na zawsze. Ostatnie lata 
dowodzą, że się ponuro myliliśmy. Osobliwy 
sojusz nacjonalistów, fundamentalistów religij-
nych, radykałów i technokratów rozpoczął sku-
teczny demontaż systemów demoliberalnych. 
Wykorzystując populistyczne hasła manipulu-
je słabo wykształconymi masami, kierując je 
w stronę niewolności. 

Snyder bezlitośnie dowodzi, jak wielka jest 
w tym rola Rosjan i Kremla i  jak rządy oraz 

WIĘCEJ FELIETONÓW 
znajdziesz na www.anywhere.pl

społeczeństwa innych państw (od Europy 
Środkowej poprzez Zachód aż do Amerykanów) 
dają się infekować putinowską trucizną fake-
-news’ów, obskurantyzmu i złudnej nadziei. 

Wolność zależy od obywateli, którzy potra-
fią odróżnić to, co jest prawdziwe, od tego, co 
chcieliby usłyszeć. Autorytaryzm pojawia się 
nie dlatego, że ludzie mówią, że tego pragną, ale 
dlatego, że tracą zdolność odróżniania faktów 
od pragnień. Jeśli nie ma prawdy, nie może być 
też zaufania, a w warunkach nieufności ukie-
runkowujemy naszą energię na teorie parano-
iczne.  Czy uda nam się z tego wyrwać? 

ENGLISH

We believed that the end of the Cold War 
would bring the final victory of democracy 
and ensure freedom for future generations. 
And that freedom was given once and for 
all. Recent years show, however, how wrong 
we were. A peculiar alliance of nationalists, 
religious fundamentalists, radicals and tech-
nocrats has begun an effective dismantling of 
demo-liberal systems. By using populist slo-
gans, it manipulates poorly educated masses, 
directing them towards unfreedom. 

Snyder mercilessly proves the big role 
played by the Russians and the Kremlin in the 
phenomenon and illustrates how other soci-
eties (from Central Europe, through Western 
Europe to Americans) become infected by 
Putin’s poison of fake news, narrow-minded-
ness, and delusion.

Freedom depends on citizens who can tell 
the difference between what’s real and what 
they would like to hear. Authoritarianism oc-
curs not because people admit they desire 
something, but because they lose an ability to 
tell apart facts and their desires. If there is no 
truth, there may be no trust either, and in dis-
trust, we direct our energy to conspiracy theo-
ries. Will we ever break free? 

L E K T U R Y  S A R A M O N O W I C Z A

STEVEN PINKER „NOWE OŚWIECENIE”, 
WYD. ZYSK I S-KA, POZNAŃ 2018
„Druga połowa drugiej dekady trzeciego 
tysiąclecia nie wydaje się odpowiednim 
momentem na opublikowanie książki 
o dziejach postępu i  jego przyczynach. - 
pisze Steven Pinker. - Moim krajem rzą-
dzą ludzie wyznaczający mroczną chwilę 
wizji obecnej.”

Moim krajem też, dlatego czytam „Nowe 
oświecenie” z wypiekami na twarzy. W cza-
sach, gdy populistyczna władza w Polsce 
i  USA kreśli pesymistyczny i  obskuranc-
ki obraz świata oraz jego przyszłości, kry-
tyczny stosunek do nowoczesnych instytu-
cji oraz niezdolność do wyobrażenia sobie 
wyższego celu o innym niż religijny cha-
rakterze, Pinker – jeden z najciekawszych 
intelektualistów naszych czasów – przy-
wraca na sztandary człowieka cywilizowa-
nego Oświeceniowe hasła: rozum, nauka, 
humanizm, postęp. Dowodzi, że czarnose-
cinne pomruki o tym, że dziś żyje się coraz 
gorzej, a świat schodzi na psy, nie znajdują 
potwierdzenia w rzeczywistości. Albowiem 
wszelkie dane dowodzą, że życie, zdrowie, 
dostatek, bezpieczeństwo, pokój, wiedza 
i szczęście wzrastają nie tylko na Zachodzie, 
ale i na całym świcie.

Czytam Pinkera z nadzieją, że świat lu-
dzi światłych jeszcze nie uległ masom, hoł-
dującym myśleniu magicznemu, trybali-
zmowi i tańcom na grobach intelektualnych 
autorytetów. I że wiedza przyczynia się do 
poprawy ludzkiego losu. 

ENGLISH

‘The second half of the second decade of 
the third millennium would not seem to 
be an auspicious time to publish a book 
on the historical sweep of progress and its 
causes,’ writes Steven Pinker. My country 
is ruled by people who give a dark time to 
the present vision.

My country, too, therefore I’m reading 
‘Enlightenment Now’ with flushed cheeks. 
In the times when the populist govern-
ment in Poland and the US is painting 
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a pessimistic and narrowminded picture 
of the world and its future, with a critical 
approach to modern institutions and an in-
ability to come up with a higher purpose oth-
er than a religious one, Pinker – one of the 
most intriguing intellectuals of our times – 
brings back the ideas of the Enlightenment: 
reason, science, humanism, progress. He 
proves that black-hundredists’ rumble of 
discontent and complaint about life getting 
worse and the world going to seed, doesn’t 
have a basis in fact. All data suggest that life, 
health, wealth, security, peace, knowledge, 
and happiness are growing not only in the 
West, but all over the world.

I’m reading Pinker with hope that the 
world of enlightened people hasn’t given in 
to masses that follow magical thinking, trib-
alism, and dancing on the graves of intellec-
tual authorities. And that knowledge may 
contribute to improving human’s life. 

ROBERT FROST „OKSFORDZKA HI-
STORIA UNII POLSKO-LITEWSKIEJ”, 
WYD. REBIS, POZNAŃ 2018
Wydawnictwo Wielka Litera inicjuje cykl su-
biektywnych przewodników po światowych 

C Z Y TA M  P I N K E R A  Z   N A D Z I E JĄ , 
Ż E  Ś W I AT  L U D Z I  Ś W I AT ŁYC H 
J E S Z C Z E  N I E  U L E G Ł  M A S O M , 
H O Ł D U JĄC Y M  M Y Ś L E N I U 
M AG I C Z N E M U,  T RY B A L I Z M OW I 
I   TA Ń C O M  N A  G RO B AC H 
I N T E L E K T UA L N YC H  AU T O RY T E T ÓW. 



miastach, pisanych przez bywalców i entu-
zjastów tychże. Zaczyna od Sztokholmu, 
który opisuje mieszkająca w  nim od lat 
polska pisarka Katarzyna Tubylewicz. Nie 
jest to książka, która punkt po punkcie 
opisuje wszystko, co w mieście warte zo-
baczenia; od tego mamy przewodniki typu 
tradycyjnego. Opowiada natomiast, za co 
Sztokholm jest przez autorkę kochany i po-
dziwiany oraz zachęca, byśmy spojrzeli na 
to miasto, zwane Wenecją Północy, jej ocza-
mi. Ale że Tubylewicz wie o Sztokholmie 
wszystko, co wiedzieć warto, po lekturze 
człowiek czuje się niemalże jego mieszkań-
cem. Na następne książki z cyklu już cze-
kam z utęsknieniem. 

ENGLISH

Wielka Litera Publishing House is initiat-
ing a series of subjective city guides writ-
ten by their regulars and enthusiasts. It be-
gins with Stockholm described by a Polish 
writer, Katarzyna Tubylewicz, who has 
been living there for years. It’s not a book 
describing city attractions one by another 
– there are enough traditional guides like 
that on the market. Here, the author writes 
why she loves and admires Stockholm and 
encourages us to look at the city called the 
Venice of the North from her perspective. 
Tubylewicz knows everything there is to 
know about Stockholm, so after reading 
her guide, you’ll feel like you were living 
there yourself. I’m looking forward to more 
books from the series. 

Zwłaszcza Anglicy lub Amerykanie. Mają 
nie tylko dystans do naszych dziejów, 
którego nam brakuje, ale przede wszyst-
kim wspaniały warsztat, dzięki któremu 
wielkie tomiszcza nie nudzą datami, wy-
darzeniami i  nazwiskami, ale skrzą się 
od fascynujących historii, których nie 
powstydziłyby się najbardziej wciągają-
ce seriale fabularne. Właśnie taką książ-
kę Brytyjczyk Robert Frost podarował 
nam o  państwie polsko-litewskim, czyli 
niezwykłym i bez wątpienia najbardziej im-
ponującym epizodzie naszej historii, w któ-
rym otarliśmy się o bycie mocarstwem. 
Czyta się to jednym tchem, żałując potęż-
nie, że Rzeczpospolita Obojga Narodów 
została dziś zastąpiona w ojczystych snach 
przez endeckie pomruki o  jednolitej et-
nicznie Polsce. 

ENGLISH

For a  long time, I’ve believed that only 
foreigners should write about the history 
of Poland. Especially the English or the 
Americans. Not only can they keep things in 
perspective, which we can’t, but primarily, 
they have sophisticated writing technique, 
with which thick volumes don’t bore read-
ers to death with dates, events, and names, 
but are full of fascinating stories, like the 
most gripping feature series. Robert Frost 
wrote a book about the PolishLithuanian 
Commonwealth, which was a remarkable 
and the most impressive period in our histo-
ry, when we were close to gaining the status 
of a superpower. It’s a gripping read, which 
makes us regret that the PolishLithuanian 
Commonwealth was replaced with National 
Democracy’s rumble about ethnically ho-
mogeneous Poland. 

DENIS DUTTON, „INSTYNKT SZTU-
KI”, WYD. COPERNICUS CENTER 
PRESS, KRAKÓW 2019
Jako pierwszy w  dziejach filozof sztuki 
Denis Dutton łączy dwie dziedziny – 
sztukę i  nauki ewolucyjne. Dowodzi, że 
ludzkie preferencje estetyczne nie są je-
dynie „konstrukcjami społecznymi”, lecz 
uniwersalnymi, międzykulturowymi ce-
chami ewolucyjnymi, ukształtowanymi 
przez dobór naturalny i płciowy. Czyli, że 
„to coś” nosimy w sobie. 

„Ewolucja homo sapiens w  ciągu mi-
lionów lat nie jest tylko historią o  tym, 
jak posiedliśmy zdolność widzenia barw, 
chęć jedzenia rzeczy słodkich i chodze-
nia w  pozycji wyprostowanej – pisze 
Dutton. – To również historia o tym, jak 
staliśmy się gatunkiem mającym obse-
sję na punkcie tworzenia doświadczeń 
artystycznych, które nas bawią, szoku-
ją, ekscytują i  zachwycają, od dziecię-
cych zabaw do kwartetów Beethovena, od 
oświetlonych ogniem jaskiń do nieustan-
nej poświaty ekranów telewizorów na ca-
łym świecie”. 

Piękno i zachwyt zostały nam zadane 
przez naturę, dowodzi Dutton, i szukamy 
ich instynktownie, niezależnie od tego w ja-
kiej części świata i jakiej epoce historycznej 
się narodziliśmy. Bardzo mi ta myśl – jak-
że sprawnie przeprowadzona w tej książce 
– odpowiada. Mam nadzieję, że Państwu 
spodoba się również. 

ENGLISH

In his book, Denis Dutton, as the first 
writer of art philosophy, combines two 
disciplines – art and evolution sciences. 
He proves that man’s aesthetic preferenc-
es aren’t only ‘social constructs’, but uni-
versal, intercultural evolution features, 
shaped by natural and sexual selection; by 
‘the thing’ within us. 

Dutton writes that homo sapiens evo-
lution over millions of years is not only 
a story about how we evolved an ability to 
see colours, an urge to eat sweets and walk 
upright. It’s also a story about how we be-
came a species obsessed with creating ar-
tistic experiences, which amuse, shock, ex-
cite and delight us, from children’s games to 
Beethoven’s quartets, from caves illuminat-
ed by fire to relentless glowing of TV screens 
all over the world.

Dutton claims that beauty and admira-
tion are given to us by nature, and we look 
for them instinctively, regardless of where 
and in which historical era we were born. 
I must admit that I like this thought – thor-
oughly explored in this book – very much. 
I hope you will like it, too. 
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KATARZYNA TUBYLEWICZ 
„SZTOKHOLM”, WYD. WIELKA 
LITERA, WARSZAWA 2019 
Od dawna twierdzę, że o  historii Polski 
powinni pisać wyłącznie cudzoziemcy. 
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mamy własną, naprawdę ciekawą historię (nie tylko tę 
opartą o martyrologię i długie lata uciemiężenia). Mamy 
smaczną kuchnię oraz ciekawe miejsca, które warto zoba-
czyć. Wystarczy tylko szeroko otworzyć oczy i dostrzec to, 
czego w codziennym pędzie nie zauważamy. Polska mieni 
się przecież wieloma kolorami, niezliczonymi wzorami, 
wyróżnia (od wieków) różnorodnością. Zawsze jednak to, 
co jest najbliżej, pozostaje niedocenione. Ilu z Was zna lo-
kalne muzea albo miejskie legendy? Żeby mieć piękne ży-
cie nie trzeba od razu lecieć za ocean.  

ENGLISH

THIS IS NOT AMERICA

Hundreds of films a year, videos, TV shows, almost the 
entire pop culture. Crispy wings, chips and hamburg-
ers. Pitch-black and fluorescent fizzy drinks. Grand 
canyons, small home lawns, and New York avenues. 
Everyone knows that everything is better and more 
beautiful in the United States – the grass is greener, 
houses are made of cardboard, so you can have a new 
one every year, cars are so big that you will fit in even 
if you overdose on fast food. Plus, multilane motorways, 
so that you can get anywhere from any place. At the 
same time, in Poland, there are roads full of holes, cars 
from Germany with several first owners, thatched hous-
es, everpresent wagons and potatoes for breakfast, din-
ner and supper. It’s also well known that politicians in 
our country – regardless of their political affiliations – 
are exceptionally unworthy of their positions – they all 
steal, manipulate and deceive us all as hell. The country 
is falling apart; the deficit is rising, VAT loopholes are im-
possible to close, hospitals are chronically underfund-
ed, the education system hit rock bottom, and the media 
are droning on assassinations, death and suffering.

Maybe we don’t tell everyone around us that we’re 
fine; maybe we’re sick and tired of long winters and 
permanent lack of sunshine; maybe not everything is 
perfect, and there’s plenty of room for improvement. 
This is not America… and that’s all right! We have four 
seasons, good, hospitable, smiling people, and our own 
fascinating history (not only the one based on martyr-
dom and long years of oppression). We have delicious 
cuisine and places which are worth-seeing. Suffice to 
open your eyes and see what we miss out on in every-
day life. Poland is a country of multiple colours and 
patterns, characterised by diversity for centuries. But 
people usually don’t appreciate things they have. How 
many of you know local museums or legends? You don’t 
need to cross the ocean to live a beautiful life. 

etki filmów rocznie, teledyski, seriale, prawie cała 
popkultura. Chrupiące skrzydełka, frytki i hambur-
gery. Napoje gazowane w kolorze smoły i te o flu-

orescencyjnych barwach. Wielkie kaniony, małe przy-
domowe trawniki i nowojorskie aleje. Przecież wiadomo, 
że w Stanach Zjednoczonych wszystko jest lepsze i pięk-
niejsze – trawa bardziej zielona, domy z kartonu, więc co 
roku można mieć nowy, auta tak duże, że można się w nich 
zmieścić nawet srogo przedawkowując fast-foody. Do tego 
autostrady po kilkanaście pasów w jedną stronę, aby moż-
na było dojechać dokądkolwiek skądkolwiek. Tymczasem 
w Polsce tylko dziura na dziurze, samochody z Niemiec, od 
kolejnego z kolei pierwszego właściciela, same domy kryte 
strzechą, wszechobecne furmanki i ziemniaki na śnia-
danie, obiad oraz kolację. Wiadomo też, że politycy w na-
szym kraju niezależnie od tego po której stronie stoją, są 
wyjątkowo niegodni aby nas reprezentować, bo przecież 
wszyscy kradną, manipulują i kombinują na potęgę. Kraj 
się sypie, dziura budżetowa coraz większa, VAT ucieka 
nieuszczelnionymi bokami, szpitale wiecznie niedofinan-
sowane, poziom edukacji sięgnął dna, a w mediach tylko 
zamachy, śmierć i cierpienie.

Być może nie mówimy każdej napotkanej osobie, 
że u nas wszystko gra, być może mamy dość długiej zimy 
i permanentnego braku słońca, być może nie wszystko jest 
doskonałe i można by wdrożyć skuteczny plan poprawczy. 
This is not America… i bardzo dobrze! Mamy cztery pory 
roku, mamy dobrych, gościnnych, uśmiechniętych ludzi, 

WIĘCEJ FELIETONÓW 
znajdziesz na www.anywhere.pl
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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.

T H I S  I S 
N O T A M E R I C A

T H I S  I S  N O T  A M E R I C A



Salon Expert z  Forum 
Gdańsk przygotował wy-
jątkową ofertę w oparciu 

o rytuały i kosmetyki Kérastase. W zależ-
ności od doboru rytuału pielęgnacyjnego, 
włosy oraz skóra głowy poddane zostaną 
troskliwej pielęgnacji od nasady aż po 
same końce. W ofercie znajduje się aż dwa-
dzieścia różnych rozwiązań, które gwaran-
tują natychmiastowe działanie.

Fusio-Dose, gdyż tak nazywa się ów rytu-
ał, jest wyjątkową formą osiągnięcia nowej 
jakości włosów po trudnym okresie zimo-
wym. Indywidualnie dobrana pielęgnacja za 
pomocą kosmetyków Kérastase zapewnia 
natychmiastową przemianę oraz trwały re-
zultat. Wprowadzenie tych specyfików na 
rynek beuaty stanowiło przełom w dziedzi-
nie spersonalizowanej pielęgnacji włosów. 
Skoncentrowana mieszanka o wysokiej za-
wartości składników aktywnych i booste-
rów w dwudziestu możliwych kombinacjach 
dopasowanych pielęgnacji w szybki sposób 
przywróci nasze włosy do ich wyjątkowego 
blasku. Różnorodność składników sprawia, 
że, w zależności od stanu i rodzaju włosów 
klientki, dobranie odpowiedniej kuracji sta-
je się banalnie proste!

Warto podkreślić, że każdy zabieg sku-
pia się na głównych potrzebach włosów, w za-
leżności od tego czy są suche, zniszczone, 

niezdyscyplinowane czy pozbawione 
gęstości. Cały rytuał zajmuje także od pięt-
nastu do dwudziestu minut, dlatego nie ma 
obaw, że zajmie nam to cały dzień.

Nie ma zatem co zwlekać i warto zająć 
się pielęgnacją swoich włosów już te-
raz! Serdecznie zapraszamy do K&L Salon 
Expert! 

ENGLISH

REPAIR YOUR HAIR AFTER WINTER 
WITH KÉRASTASE RITUALS

Winter can be really hard on your hair, leaving it 
damaged, thin, dry, and dull. Spring is a perfect time 
to plan its regeneration!

ZADBAJ O SWOJE WŁOSY PO ZIMIE
Z POMOCĄ RYTUAŁÓW

  
KÉRASTASE

OKRES ZIMOWY TO CZAS, KIEDY NASZE WŁOSY NISZCZĄ SIĘ 
I TRACĄ GĘSTOŚĆ, STAJĄ SIĘ SUCHE I MATOWE. DLATEGO WIOSNA 
TO ŚWIETNY CZAS, BY ZAPLANOWAĆ ICH REGENERACJĘ!

K&L Salon Expert in Forum Gdańsk has 
prepared a special offer based on Kérastase 
rituals and cosmetics. Depending on the se-
lected ritual, your hair and scalp will undergo 
a caring treatment from the top to the tip. The 
offer includes as many as twenty different op-
tions, which guarantee immediate effects.

Fusio-Dose, one of the recommended rit-
uals, is a special way to give your hair a glow 
after harsh winter weather. A tailored treat-
ment with Kérastase cosmetics ensures im-
mediate transformation and long-lasting 
effects. Launching these products on the 
beauty market was a breakthrough in the 
field of personalised hair treatment. The con-
centrated mixture with a high content of ac-
tive ingredients and boosters in twenty possi-
ble treatment combinations will soon restore 
your hair shine. The diversity of ingredients 
ensures an easy selection of proper treatment 
depending on hair condition and type!

Each of the treatments concentrates on 
what your hair needs the most – whether it’s 
dry, damaged, undisciplined, or thin. The 
whole ritual takes between fifteen to twen-
ty minutes, so you don’t need to worry that 
you’ll spend the whole day at the hairdresser’s.

Visit K&L Salon Expert and restore your 
hair to health! 

K&L
ZDJĘCIA Tymoteusz GłuszkoTEKST Jakub Wejkszner
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owe technologie pozwalają bowiem 
usprawnić i  uprzyjemnić wizytę, 
sprawić, by dbanie o zdrowe i ładne 

zęby było czystą przyjemnością. Gdyński 
gabinet Cadent wprowadza właśnie do swo-
jej oferty innowacyjną usługę z wykorzy-
staniem wycisku cyfrowego.

Na czym to polega? Cóż, tradycyjny, 
analogiczny sposób polega na włożeniu 
przez dentystę do ust pacjenta masy, któ-
ra rozpływa się po nich i zastyga. Robione 
jest to w celu uzyskania wycisku szczęki, 
który następnie można badać i  na jego 
podstawie kontynuować leczenie lub two-
rzyć korony i licówki. Kojarzy się to z nie-
smakiem, a wiele osób ma odruch wymiot-
ny podczas wizyty.

Na szczęście, z  pomocą przychodzą 
nowe technologie. Za pomocą skanera we-
wnętrzustnego Carestream 3600, dentyści 
z gabinetu Cadent mogą teraz zupełnie nie-
inwazyjnie i precyzyjnie określić łuki zębo-
we i zęby pacjenta, dzięki czemu stworzenie 
na tego podstawie implantów i  koronek 

usprawnienia naszego uzębienia, ale także, co 
ciekawe, jak będzie wyglądał nasz uśmiech.

Dzięki temu narzędziu wizyta u denty-
sty przestanie być ciężarem, a stanie się 
nie tylko bezbolesną codziennością, ale 
także interesującą przygodą.  

ENGLISH

REVOLUTION IN DENTISTRY. 
DENTAL OFFICE FROM GDYNIA 
INVESTS IN NEW TECHNOLOGY

Dentist appointment is usually considered 
unpleasant. It’s the thing that we have to 
do, but we don’t really want to. As it turns 
out – not anymore!

New technological advances help to im-
prove the process and make it more enjoy-
able. Cadent Dental Office from Gdynia 
introduces innovative service with the use 
of digital impress.

What’s that you ask? Well, in traditional, 
analog way, dentist would put a substance 
into patient’s mouth, that would dissolve 
on teeth and freeze. This was done to cre-
ate a dental impress that could be studied or 
used to create dental laces and veneers. It’s 
rather unpleasant and many people had gag 
reflex during the process.

Fortunately, new technologies come to 
save us. Using modern intraoral scanner 
Carestream 3600, dentists from Cadent 
Dental Office can determine patient’s 
dental arches and teeth to create implants 
and dental laces. Not only that, on the bas-
es of that scan, dentists can create a digi-
tal projection of…our future smile!

Thanks to this tool, dentist appointment 
will not be a burden anymore but a painless 
procedure with a little bit of adventure.  

WIZYTA U DENTYSTY KOJARZY SIĘ ZAZWYCZAJ Z PEWNĄ DOZĄ 
DYSKOMFORTU. JEST TO RZECZ, KTÓRĄ MUSIMY ROBIĆ, ALE 
JEDNOCZEŚNIE NIESPECJALNIE CHĘTNIE UDAJEMY SIĘ DO STOMATOLOGA. 
OKAZUJE SIĘ JEDNAK, ŻE ZUPEŁNIE NIEPOTRZEBNIE.

REWOLUCJA W DENTYSTYCE 
GDYŃSKI GABINET INWESTUJE 
W NOWE TECHNOLOGIE

staje się banalnie proste. Ba, na podstawie 
tego skanu, lekarz może dokładnie zaprojek-
tować w formie cyfrowej nie tylko konkretne N

ZDJĘCIA Tymoteusz GłuszkoTEKST Jakub Wejkszner
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POLSKA MODA
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olska moda zagranicą stoi. Jakkolwiek to zda-
nie jest trudne do przetworzenia, kryje się 
w nim bardzo istotne przesłanie. Polskie nie-

zależne marki modowe mają się coraz lepiej i stają się 
naszym towarem eksportowym. A przy tym powinny 
być wielkim powodem do dumy. 

Kiedy Gosia Baczyńska zaczynała podbijać Paryż, 
dla wszystkich była to wiadomość godna owacji na sto-
jąco. Oto polska projektantka pokaże swoją kolekcję 
w najbardziej prestiżowej stolicy mody, która wycho-
wała sobie największych kreatorów, jakich widział świat. 
Praca i projekty Baczyńskiej rzeczywiście zasługują 
na podziw, szacunek i uznanie. Warto jednak rozeznać 
się w temacie i wiedzieć też o tym, że oprócz Baczyńskiej 
mamy za granicą całkiem spore grono mniejszych 
polskich marek, które w globalnym biznesie radzą sobie 
równie dobrze, co na polskim rynku. Drzwi do wielkiego 
świata, dla szeroko pojętych niezależnych marek odzie-
żowych, otworzyła krakowska marka MISBHV. Kto pa-
mięta odległe czasy sprzed ponad dziesięciu lat i duet przy-
jaciółek, które jako jedne z pierwszych wyczuły trend na 
autorskie marki, ten doskonale rozumie fenomen MISBHV. 
Marka przeszła niezwykle długą, dosyć burzliwą i bardzo 
rozwijającą drogę do wielkiego świata mody. Porównując 
pierwsze projekty marki z teraźniejszymi kolekcjami, któ-
re kipią od trendów, streetwearu i inspiracji azjatycką styli-
styką, można dostać zawrotu głowy. Dziesięć lat wydaje się 
bardzo długim okresem czasu. W przypadku MISBHV to 
jednak tylko preludium do dalszych sukcesów. Marka po-
kazuje się na Tygodniach Mody w Nowym Jorku, w Paryżu, 
a amerykański Vogue nazywa ją jedną z najbardziej obie-
cujących młodych marek. Sprzedaż ubrań MISBHV sza-
leje za granicą, zwłaszcza w Azji, która od razu pokochała 
estetykę i projekty polskiej marki. Dzisiaj metka MISBHV 
kojarzy się z luksusowym streetwearem, który nie kopiuje, 
ale już raczej kreuje globalne trendy w modzie.

Idąc na fali fenomenu MISBHV kolejne polskie marki 
zaczęły wierzyć, że chcieć to móc. Boom na niezależne pro-
jektowanie odzieży, dodatków i bielizny trwa w najlepsze, 
a ci, którzy zaczęli kilka lat temu, dzisiaj, po stosunkowo 
krótkim czasie od debiutu, już spijają śmietankę i podbija-
ją kolejne rynki modowe. Nie tylko ubrania dają gwarancję 
sukcesu. Bielizna i akcesoria również mogą być prze-
pustką do wielkiego świata. Wiedzą o tym założyciel-
ki marek Le Petit Trou oraz Chylak. Pierwsza projektuje 
charakterystyczną bieliznę ze zmysłową dziurką, dru-
ga projektuje i sprzedaje torebki, których pożąda połowa 
Polski oraz spora część zagranicy. Na torebki Chylak trze-
ba bowiem czekać jak na najsłynniejsze „it bags”. Istnieje 
lista oczekujących, a niektóre modele stały się już syno-
nimem luksusu i dobrych znajomości. Nie są bowiem do-
stępne dla każdego. Trzeba mieć sporo szczęścia i niema-
łą sumę pieniędzy, bo cena za torebki przez ostatnie lata 
poszybowała mocno w górę. Nie ma się co dziwić i narze-
kać na politykę marki, bo odkąd Chylak zawitała na pre-
stiżowej platformie Net-A-Porter z luksusowymi ubrania-
mi i akcesoriami, nic już nie jest takie samo. Wstęp na 
Net-A-Porter mają tylko najlepsi. Trzeba wykazać się nie 
tylko intrygującym projektem, ale też marką, która ma 
status „pożądanej”. Trzeba mieć dobry PR i dbać o swoją 
klientelę. Trzeba też niestety mieć odpowiednio wysokie 
ceny, bo luksus musi kosztować. A Chylak coraz bliżej 

Petit Trou projektuje bieliznę. Jednak w przeci-
wieństwie do „majtek z dziurką”, Undress Code 
od razu nastawiło się na zagraniczny rynek. 
Dlaczego? Niektórzy twierdzą, że łatwiej jest 
najpierw odnieść sukces za granicą, a dopie-
ro potem wejść do Polski. W zakładce „O nas” 
na stronie marki można znaleźć informację, że 
ich unikatowe projekty zostały już docenione 
przez „paryskie domy mody, tokijskie i nowo-
jorskie butiki, europejskie platformy e-com-
merce, czy chińską sieć concept stores”. Nigdy 
nie słyszałeś o Undress Code? No właśnie, a Pa-
ryż, Nowy Jork i Chiny jak najbardziej tak. 

Poza granicami polski równie dobrze radzi 
sobie Michał Łojewski, projektant marki UEG. 
Kiedyś współpracował z Anią Kuczyńską, 

dzisiaj tworzy projekty na zaproszenie marki 
Puma. Kolaboracja obu marek zaowocowała 
kolekcją butów i ubrań, które noszą najwięk-
sze nazwiska globalnej hip-hopowej sceny mu-
zycznej. UEG to doskonały przykład polskiej 
marki, o której za granicą mówi się więcej niż 
w rodzinnym kraju. Dlaczego tak się dzieje? 
W niektórych przypadkach to świadoma dzia-
łalność projektantów, w innych naturalny pro-
ces poszukiwania uznania dla swoich projek-
tów. Projektanci, którzy chcą tworzyć rzeczy 
na światowym poziomie nie zawsze spotykają 
się z przychylnymi opiniami w Polsce. Może to 
znak, że musimy nadrobić zaległości, aby 
nadążyć za naszymi najlepszymi reprezentan-
tami w modzie? 

do statusu polskiej marki luksusowej. To wiel-
ki sukces dla samej projektantki i dla nas, 
jako prężnie rozwijającego się rynku mody. 

Podobna sytuacja jest z Le Petit Trou oraz 
Magdą Butrym, która w kosmicznym tempie 
stała się najbardziej rozchwytywaną polską 
projektantką. Odkąd Butrym oderwała się 
od La Manii, rozkwitła i dała polskiej modzie 
wiele dobrego. Piękne, kobiece, subtelne pro-
jekty, które noszą największe nazwiska. Niko-
go nie dziwi, że za granicą kolejne magazyny 
i osobistości rozpływają się nad sukienkami, 
bluzkami i butami z metką Butrym. Magda 
wstrzeliła się ze swoją koncepcją i stylistyką 
w odpowiedni moment. Net-A-Porter, My-
theresa, Farfetch — wszystkie najważniej-
sze globalne platformy sprzedażowe chcą 
współpracować z Magdą i mieć jej projekty 
w swojej ofercie. W 2017 roku prestiżowy 
portal branżowy The Business Of Fashion, 
odnotował, że Magda Butrym była jedną 
z trzech najlepiej sprzedających się luksu-
sowych marek niszowych. Projektantka 
zbiera same pozytywne opinie, a zadowo-
lonych klientów przybywa. W Polsce, ale 
przede wszystkim też za granicą. Kto wie, co 
przyniosą najbliższe miesiące, skoro Butrym 
podbija świat w tak oszałamiającym tempie? 

W kolejce po sukces ustawiają się też inne 
marki, o których być może nigdy nawet nie 
słyszeliście. Undress Code, podobnie jak Le 

P

P ORÓW N UJĄC  PI E RWS Z E  PROJ E KT Y 
M A R K I  Z   T E R A Ź N I E J S Z Y M I 
KOL E KC JA M I ,  KT ÓR E  K I PI Ą 
OD  T R E N D ÓW,  S T R E E T W E A RU 
I   I N S PI R AC J I  A Z JAT YC K Ą 
S T Y L I S T Y K Ą ,  MOŻ N A  D O S TAĆ 
Z AW RO T U  G Ł OW Y.
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ENGLISH

POLISH FASHION BRANDS CONQUER 
FOREIGN MARKETS

Crazy as it sounds, the sentence conveys 
a very important message. Polish independ-
ent fashion brands keep getting better and 

become our export commodity. They’re also 
something we should be proud of.

When Gosia Baczyńska set out to con-
quer Paris, it was a piece of news worthy 
of standing ovation. A Polish designer was 
going to present her collection in the most 
prestigious capital of fashion, where the 

closer to becoming a Polish luxury brand. It's an enor-
mous success for both the designer and us as a develop-
ing fashion market.

The same with Le Petit Trou and Magda Butrym, 
who instantly became the most sought-after Polish de-
signer. After Butrym left La Mania, she flourished and 
did some really wonderful things for Polish fashion. Her 
beautiful, feminine, subtle designs are worn by famous 
and influential people. It’s therefore no surprise that for-
eign magazines and celebrities praise Butrym’s dress-
es, shirts and shoes. It was a perfect time for Magda’s 
concept and style. Net-A-Porter, Mytheresa, Farfetch – 
all the most important global sales platforms want to work 
with Magda and have her designs in their offer. In 2017, 
the prestigious fashion portal The Business of Fashion 
reported that Magda Butrym was one of three best-sell-
ing niche luxury brands. All her reviews are very posi-
tive, and she has more and more satisfied customers. In 
Poland, but primarily abroad. Who knows what the next 
months will bring if Butrym has been conquering the 
world so fast so far? 

There are also a number of other brands successful 
abroad, which you might have never heard of. Undress 
Code, like Le Petit Trou, designs underwear. As opposted 

most famous fashion designers started their 
careers. Baczyńska’s work and designs de-
serve admiration, respect and recognition. 
However, it is worth remembering that apart 
from Baczyńska, a couple of other small Pol-
ish brands operate abroad as well and are 
as successful on the global market as in Po-
land. MISBHV from Cracow was a trailblaz-
er for broadly defined independent fashion 
brands. If you remember that, in the dim 
and distant past, the duo of friends was 
one of the first to spot the trend for author 
brands, you surely understand the phe-
nomenon of MISBHV. The brand has come 
an incredibly long, turbulent and develop-
ing way to the big world of fashion – start-
ing from its designs to its dazzling present 
collections, full of trends, streetwear and 
Asian inspirations. Ten years seem to be 
a long time, but for MISBHV, it’s only a prel-
ude to further successes. The brand appears 
at Fashion Weeks in New York and Paris, and 
the American Vogue calls it one of the most 
promising young brands. MISBHV’s clothes 
are a hit abroad, especially in Asia, where the 
Polish brand’s aesthetics and designs are all 
the rage. Today, MISBHV is associated with 
luxury streetwear, which doesn't copy but 
rather set global fashion trends.

On the wave of MISBHV’s popularity, oth-
er Polish brands started to believe that where 
there’s a will there’s a way. The industry of 
independent designs of clothes, accesso-
ries and underwear is still booming, and 
those who started their business a few years 
ago, after a relatively short debut, are reaping 
the rewards and conquering more fashion 
markets. Not only clothes guarantee success; 
underwear and accessories can also be a tick-
et to the big world. The founders of Le Petit 
Trou and Chylak know it perfectly well. The 
first designs characteristic underwear with 
a sensual hole, while the latter designs and 
sells bags desired both in Poland and abroad. 
You need to wait for a Chylak’s bag like for 
the most famous ‘it bags’. There’s a waiting 
list, and some of the models have already be-
come a synonym of luxury and good connec-
tions. They aren’t available for everyone. 
To get one, you need a lot of luck and a fair 
amount of money, because their prices have 
soared within the last years. The brand poli-
cy is no surprise, because ever since Chylak 
appeared on the prestigious platform Net-A-
Porter with luxury clothes and accessories, 
nothing has been the same. Net A Porter is re-
served for the best. To get there, you need not 
only an intriguing design, but also a brand 
considered ‘desired’. You need a good PR 
and customer relations. Unfortunately, 
you also need appropriately high prices, be-
cause luxury has its price. Chylak is getting 

N I E T Y LKO U BR A N I A DA JĄ 
GWA R A NCJ Ę SU KCE SU. BI ELI Z NA 

I A KCE SOR I A RÓW N I EŻ 
MOGĄ BYĆ PR ZEPUSTK Ą DO 

W I ELK I EG O ŚW I ATA. 

to ‘the pants with a hole’, Undress Code focused on the 
foreign market from the very beginning. Why? Some 
say that it’s easier to achieve success abroad and enter 
the Polish market afterwards. On the brand’s website, 
in the ‘About Us’ tab, it’s said that the brand’s unique 
designs have been recognised by ‘Paris fashion houses, 
Tokyo and New York boutiques, European e-commerce 
platforms, and Chinese concept stores network’. Never 
heard of Undress Code? Exactly, but people in Paris, New 
York and China have. 

Another Polish designer who has achieved success 
abroad is Michał Łojewski from UEG. He used to work 
with Ania Kuczyńska, and today, he designs for Puma. 
The collaboration of the brands resulted in a collection of 
shoes and clothes worn by the greatest names of global hip 
hop music. UEG is a perfect example of a Polish brand 
which is more popular abroad than in its home country. 
Why is it so? In some cases, it’s the intentional activity 
of designers, in others, a natural process of search-
ing recognition for their designs. Designers who want 
to make world-class collections don’t always meet with 
a favourable response in Poland. Maybe it’s a sign that it's 
high time for us to catch up with our best representatives 
in the world of fashion? 
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MOON 
 WALK

nspiracją do stworzenia sesji był sentyment do stylu 
retro oraz mody futurystycznej. Pomimo wielu kon-
trastów, tworzą oryginalny duet łączący ze sobą prze-

szłość i przyszłość. To próba zastanowienia się i uchwyce-
nia tego, jak będzie wyglądała moda za kilkadziesiąt 
lat. Praca w ogrodzie, wspólne spędzanie czasu przed tele-
wizorem, czy spacer z psem, to scenki z życia, w których 
została uchwycona para młodych ludzi, pochodzących 
z przyszłości. Widać tutaj wyraźne zamiłowanie erą disco 
oraz stylem lat 80. i 90. Wszystko to przeplata się z plasti-
kową i holograficzną nowoczesną modą. 

ENGLISH

MOON WALK

What has inspired this photo shoot was sentiment to 
the retro style and futuristic fashion. Despite many con-
trasts, it creates an original duo that combines past and 
future. It is an attempt to consider and capture what is 
fashion about to look like in a few decades. Working in 
the garden, spending time together in front of the TV or 
walking the dog are real life scenes in which a couple of 
young people from the future has been captured. You 
can see here a clear passion for disco and the style of 
the 80s and 90s. All this is intertwined with plastic and 
holographic modern fashion. 

I



ONA/HER: 

BLUZK/BLOUSE:  MONIKA GAŁAJ 

SZORTY: RESERVED 

BUTY/SHOES: RAID / ZALANDO.PL 

KOLCZYKI/EYERING: GALERIA RZECZY PIĘKNYCH JAR / 

TOMASZ STANKIEWICZ 

ON/HE: 

T-SHIRT: ZARA 

SPODNIE/ PANTS:  MALE-ME 

BUTY/SHOES: ZARA 

SASZETKA/SACHET: NUFF / PAKAMERA.PL

ZDJĘCIA / PHOTOS:  
Michał Konwnacki

MODELKA /MODEL:  
Klaudia Wierzbicka | Grzegorz Kłębek

STYLIZACJA I SCENOGRAFIA / 
FASHION STYLIST & SET DESIGNER:                                            
Make Your Day | Paulina Wasążnik

WIZAŻ/MAKE UP:  
Salma Kois Beauty Creator | Katarzyna Kois 

FRYZURY I STYLIZACJA WŁOSÓW/ HAIR STYLIST: 
Niemarkowy Fryzjer | Karol Wojciechowski

M O O N  WA L K



WIĘCEJ FELIETONÓW 
znajdziesz na www.anywhere.pl

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

darza mi się zastanawiać jak roz-
kochać ludzi w hokeju. Pokazać im 
piękno jazdy na łyżwach, udowodnić 

dynamikę i siłę, wyliczyć szybkość czy może 
wspomnieć o twardych mężczyznach, ich nie-
ustępliwości a czasem nawet brutalności?

Żyję w kraju wielbiącym piłkę nożną i sko-
ki narciarskie. Momentami również siat-
kówkę. Trudno to negować, wręcz należy sza-
nować. W takiej rzeczywistości jednak hokej 
pozostanie dyscypliną niszową dopóki sam 
się nie zmieni lub póki nie pojawi się w nim 
jakiś Małysz czy Lewandowski. Kurek mógł-
by nie wystarczyć. Problem jednak w tym, że 
polski hokej wciąż przyciąga nieodpowied-
nich ludzi. Czy to na poziomie zawodo-
wym czy amatorskim. Właśnie dlatego rozko-
chanie w nim Polaków może się nie udać.  

Kiedy analizuję (subiektywnie) miejsce 
hokeja w polskiej rzeczywistości, odnoszę 
wrażenie, że coś z nami nie tak. W tej czę-
ści Europy otaczają nas same mocne hoke-
jowo nacje. Czy one się mylą? I czy mylą się 
kibice w Ameryce Północnej? Hale mogą-
ce pomieścić kilkanaście tysięcy widzów 

wypełniają się na niemal na każdym meczu 
NHL do ostatniego miejsca. Przed telewi-
zorami z kolei zasiadają miliony widzów 
przyzwyczajonych do tego, że otrzymują 
produkt najwyższej jakości, zarówno spor-
towej, jak i telewizyjnej. 

W Polsce hokej jest ukryty, jakby pogo-
dził się z rolą wypełniacza luki.  Jakby dzia-
łacze chcieli powiedzieć do kibiców: ok, 
my tu sobie będziemy spokojnie grać, a wy 
oglądajcie futbol. 

Dlaczego o tym piszę? Bo hokeiści w ostat-
nich tygodniach sezonu dali jak na tacy, 
prawie darmową reklamę tej dyscyplinie. 
Grali do upadłego, wiele razy kończąc me-
cze po dogrywkach. Jeden z nich zakończył 
się w czwartej. Hokeiści wjechali na lód o 20:00, 
zjechali z niego o 1:03 w nocy. Bo musie-
li grać czwartą dogrywkę. Skończyli w 126 
minucie. W sporcie, który jest uznawany za 
najszybszą dyscyplinę zespołową świata; 
sporcie, w którym nikt się nie oszczędza, 
bo tak się na lodowisku po prostu nie da, 
a na symulację nie ma zwyczajnie czasu.   

Gwoli formalności… Mistrzem Polski 
został GKS Tychy, po rozegraniu 62 spotkań, 
od września do 13 kwietnia. Wybierzcie 
się w  kolejnym sezonie choćby na 10% 
tych meczów i  oceńcie czy warto. Ja – 
nie mam wątpliwości.   

ENGLISH

HEAD OVER HEELS…

(a thing about a niche sport)

I sometimes wonder how to make people fall 
in love with hockey. To show them the beau-
ty of ice skating, prove dynamics and force, 
calculate velocity or perhaps mention tough 
guys, their perseverance, and sometimes 
even brutality?

In my country, people love football and ski 
jumping. And volleyball, from time to time. 

Z

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL

ROZKOCHAĆ 

    NA ZABÓJ...
We can’t deny that; we should even appreciate 
that. But in such circumstances, hockey will 
remain a niche sport until it changes, or un-
til some Małysz or Lewandowski comes up. 
Kurek might not be enough. The problem 
is that Polish hockey still attracts wrong peo-
ple, both at the amateur and profession-
al level. That’s why sport fans might not 
fall in love with it.

When I analyse (subjectively) the place 
of hockey in Polish reality, it seems to me 
that something is wrong with us. We’re sur-
rounded by hockey-loving nations. Are they 
wrong? Are hockey fans in North America 
wrong? Halls that can house several thou-
sand spectators are filled to capacity during 
almost every NHL game. At the same time, 
millions of hockey fans sit in front of the 
TV, used to getting a top quality product, 
both in terms of sport and broadcast. 

In Poland, however, hockey seems to 
be hidden, as if it resigned itself to being 
an irrelevant filler. As if hockey players want-
ed to say, ‘Fine, don’t mind us; we’ll be playing 
here, and you may watch football.’

Why am I writing it? Because in the last 
weeks of the season, Polish hockey players 
gave the sport publicity almost for free. 
They were fighting to death, playing a  lot of 
overtimes. Up to four, in one of the games. The 
hockey players entered the rink at 20.00 and 
left it at 1.03. Because they had to play four 
overtimes. The game lasted 126 minutes 
– that’s a lot for a sport considered to be 
the fastest team sport in the world; where 
players don’t save themselves, because 
it’s impossible on the rink, and there’s no 
time for simulations.

For formality’s sake… The winner of the 
National Championships was GKS Tychy, af-
ter 62 games played from September to 13 
April. The next season, try and go to at least 
10% of these games and check if it’s worth 
it. I’m certain of that.  

(RZECZ O SPORTOWEJ NISZY)

1 0 2 – 1 0 3 M O D A  /  F A S H I O N1 0 2 – 1 0 31 0 2 – 1 0 3 R O Z K O C H A Ć . . .



Odnajdź i zaznacz  wszystkie kraje w 
Europie do których możesz doleciec 
z naszego lotniska 

STAŁY DODATEK PORTU LOTNICZEGO 
GDAŃSK IM. LECHA WAŁĘSY

REGULAR SECTION OF GDANSK LECH WALESA AIRPORT

04.
2019

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



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

do 10 min 
/ to 10 min

do 20 min
/ up to 20 min

każde następne 10 minut 
/ each next 10 min

1 godzina
/ 1 hour

2,00 PLN 4,00 PLN 2,00 PLN 12,00 PLN

P1

P3

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

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.

do 10 min 
/ to 10 min

do 20 min
/ up to 20 min

każde następne 10 minut 
/ each next 10 min

1 godzina
/ 1 hour

2,00 PLN 4,00 PLN 2,00 PLN 12,00 PLN

 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 w kierunku: Gdańsk, Gdynia, Kartuzy, Kościerzyna 
Trains in the direction of:  Gdańsk, Gdynia, Kartuzy, Kościerzyna 
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



FL IG HT  DEST INAT IONS
KIE RUNKI  LOTÓW

HAMBURG www.fhl-web.de

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

MONACHIUM www.munich-airport.de

AARHUS www.aar.dk

BILLUND*       www.billund-airport.com

KOPENHAGA www.cph.dk

HELSINKI www.finavia.fi

TURKU         www.finavia.fi

ALICANTE www.barcelona-airport.com

BARCELONA*         www.aena.es

BARCELONA - REUS* www.alicante-airport.net

AMSTERDAM  www.schiphol.nl

EINDHOVEN www.eindhovenairport.com

CORK www.corkairport.com

DUBLIN   www.dublinairport.com

BERLIN-TEGEL www.berlin-airport.de

BREMA www.bremen-airport.com

DORTMUND www.dortmund-airport.de

DUSSELDORF https://www.dus.com/de-de

FRANKFURT AM MAIN www.frankfurt-airport.de

PARYŻ-BEAUVAIS www.aeroportbeauvais.com

DANIA / DENMARK

FINLANDIA / FINLAND

HISZPANIA / SPAIN

HOLANDIA / NETHERLANDS

IRLANDIA / IRELAND

NIEMCY / GERMANY

FRANCJA / FRANCE

BODO https://avinor.no/en/airport/
bodo-airport/

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

LONDON-GATWICK www.gatwickairport.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

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

TEL AVIV www.telaviv-airport.com

IZRAEL / ISRAEL

* Połączenia sezonowe / seasonal connections

CHARKÓW hrk.aero

KIJÓW airport.kiev.ua

LWÓW lwo.aero

ODESSA http://www.odessa.aero/en

UKRAINA / UKRAINE

ALESUND  www.avinor.no

NORWEGIA / NORWAY

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

REYKJAVIK         www.kefairport.is

ISLANDIA / ICELAND

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

KUTAISI kutaisi.aero

GRUZJA/ GEORGIA

ZURYCH www.zurich-airport.com

SZWAJCARIA / SWITZERLAND

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

?

* Połączenia sezonowe / seasonal connections
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N E W S
PIERWSZE LOTY DO ZURYCHU 
JUŻ OD KWIETNIA
W poniedziałek, 1 kwietnia na lotnisku w Gdańsku wylądował po raz 
pierwszy samolot linii lotniczych Swiss, inaugurując tym samym regu-
larne loty z i do Zurychu. To pierwsze połączenie Gdańska i Pomorza ze 
Szwajcarią, tym ważniejsze, że Zurych jest kolejnym portem przesiad-
kowym dostępnym z Gdańska.

Na gdańskim lotnisku odbyło się uroczyste powitanie pierwszego sa-
molotu Swiss w Gdańsku. Lądująca maszyna, zgodnie z lotniczą trady-
cją, została przywitana przez tzw. salut wodny. Oczywiście nie zabrakło 
upominków dla pierwszych pasażerów, zarówno tych przylatujących 
jak i wylatujących z Gdańska. Oficjalne przywitanie samolotu na płycie 
lotniska poprzedziła konferencja prasowa, w której wzięli udział: amba-
sador Szwajcarii, przedstawiciele zarządu i współwłaścicieli Portu Lot-
niczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy oraz linii Swiss i Grupy Lufthansa.

„Liczymy, że nowe połączenie Gdańska z Zurychem będzie bardzo 
korzystne nie tylko dla ruchu biznesowego, ale także turystycznego. 
Zapewne część Pomorzan w sezonie zimowym będzie latać ze Swiss 
na narty, a latem zwiedzać Zurych i okolice” – powiedział Tomasz Klo-
skowski, Prezes Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy. „Ponadto 
loty realizowane do portu przesiadkowego w Zurychu otwierają bardzo 
bogatą ofertę kierunków zarówno w ramach własnej sieci Swiss, jak i so-
juszu Star Alliance, którego jest członkiem.” – dodał Kloskowski. 

POŁĄCZENIE GDAŃSK-BERLIN 
OTWARTE! 
Linie lotnicze easyJet uruchomiły nowe połączenie Berlina z Gdań-
skiem. Samoloty latają z Pomorza trzy razy w tygodniu na lotnisko 
Tegel, położone około 8 km na północny zachód od centrum Berlina. 
Tym samym przywracamy oczekiwane połączenia Portu Lotniczego 
Gdańsk im. Lecha Wałęsy ze stolicą Niemiec.  

Z Berlina brytyjski easyJet przylatuje we wtorki i soboty o godzinie 
7.05, a w czwartki o 16.05. Wyloty z Gdańska do stolicy Niemiec zapla-
nowano we wtorki i soboty o 7.45, a w czwartki o 16.45. . 

EN  FIRST FLIGHTS TO ZURICH 
STARTING FROM APRIL
On 1 April, Monday, a Swiss Airlines plane landed at Gdańsk Airport 
for the first time, thus inaugurating regular flights between Gdańsk 
and Zurich. It’s the first connection between Pomerania and Switzer-
land and it’s all the more important as Zurich is another hub now avail-
able from Gdańsk Airport.

Gdańsk Lech Wałęsa Airport held a ceremonial welcome for the 
first Swiss plane in Gdańsk. The plane landed before 2 pm and it was 
greeted with a water salute in keeping with aviation tradition. Small 
gifts were offered to the first passengers on the route, both those ar-
riving in and departing from Gdańsk. The ceremonial welcome at the 
apron was preceded by a press conference attended by an ambassa-
dor of Switzerland, representatives of the Management Board and 
co-owners of Gdańsk Lech Wałęsa Airport as well as the Swiss Air-
lines and the Lufthansa Group. ‘We hope that the new route between 
Gdańsk and Zurich will bring considerable benefits to business 
and tourist travel. Pomeranians can now go skiing in Switzerland 
in winter and visit Zurich and its surroundings in summer,’ said To-
masz Kloskowski, President of Gdańsk Lech Wałęsa Airport. ‘Flights 
to the hub in Zurich open up plenty of travel opportunities with the 
Swiss Airlines as well as the Star Alliance, which the airline is a mem-
ber of,’ added Kloskowski. 

EN  GDAŃSK–BERLIN ROUTE 
LAUNCHED!  
EasyJet has launched a new route between Berlin and Gdańsk. Flights 
from Pomerania to Berlin-Tegel Airport, located about 8 kilometres 
northwest from Berlin city centre, are scheduled three times a week. 
Thus, the airport is re-launching the long-awaited route between 
Gdańsk and the capital of Germany.

Flights from Berlin depart on Tuesday and Saturday at 7.05 and 
on Thursday at 16.05. Flights from Gdańsk depart on Tuesday and 
Saturday at 7.45 and on Thursday at 16.45.  

MIASTO, KTÓREGO NIE TRZEBA  PRZEDSTAWIAĆ. 
JEDNA ZE STOLIC EUROPEJSKIEJ KULTURY I KOLEBEK 
CYWILIZACJI ZACHODU W TAKIEJ FORMIE, JAKĄ 
ZNAMY JĄ DZIŚ. ŚPIESZMY SIĘ JĄ ODWIEDZAĆ, PÓKI 
WSTĘP JEST TAK ŁATWY.

      LONDON

A CITY THAT NEEDS NO FURTHER INTRODUCTION. 
ONE OF THE CAPITALS OF EUROPEAN CULTURE AND 
CRADLES OF WESTERN CIVILISATION IN ITS PRESENT 
FORM. HURRY UP AND GET THERE AS LONG AS IT’S 
SO EASY.

GDZIE TO JEST?
Londyn znajduje się w południowo-wschodniej Anglii, nad rzeką 
Tamizą. Jest to zarówno stolica Anglii jak i całej Wielkiej Brytanii.

JAK DOJECHAĆ?
Port Lotniczy Londyn-Gatwick położony jest jakieś 40 km od stol-
icy. Najszybciej i najtaniej wyniesie nas kolejka. Bilety oscylują 
w okolicy od dwóch do siedmiu funtów.

CIEKAWOSTKI
Trudno jest kogoś zaskoczyć faktami na temat Londynu, aczkolwiek 
niewiele osób wie, że jest to największe skupisko wyznawców….Jedi. 

WARTO ZOBACZYĆ
Czego nie zobaczyć? Tower of London, gdzie niegdyś wtrącano 
złoczyńców, kultowy Big Ben, opactwo Westminsterskie, Hyde 
Park, gdzie można usłyszeć wszelkiego rodzaju opinie na wszelkie 
tematy (jak wspomniany wyżej Jedizm), słynna na całym świecie 
galeria Tate Modern czy dom rodziny królewskiej – Pałac Bucking-
ham. Londyn to potęga kulturowa, historyczna oraz rekreacyj-
na, podczas pobytu nie sposób się nudzić. 

CO WZIĄĆ ZE SOBĄ?
Parasolkę. 

WHERE IS IT?
London is situated in Southeastern England, by the River Thames. 
It’s the capital of England and the entire Great Britain.

HOW TO GET THERE?
London-Gatwick Airport is located about 40 kilometres from the 
capital. The fastest and cheapest way to get to the city centre from 
the airport is by train. The fare is between two and seven pounds.

INTERESTING FACTS
It’s hard to surprise anybody with facts about London, but few 
people know that the city has the highest concentration of Jedi 
followers.

MUST-SEE
What not to see? The Tower of London, which is a former prison, 
the cult Big Ben, the Westminster Abbey, the Hyde Park, where you 
can hear all opinions on all matters (as the above-mentioned Jedi-
ism), the world-famous Tate Modern Gallery, and the royal family 
residence – the Buckingham Palace. London is a cultural, histori-
cal, and leisure power. It’s nearly impossible to be bored there.

WHAT TO TAKE?
An umbrella. 
 

Tekst: Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy Zdjęcie: Pixabay.com
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SZWAJCARIA 
Linie lotnicze Swiss 1 kwietnia uruchomiły nowe połączenie Zu-
rych- Gdańsk. Do Szwajcarii można podróżować na tej trasie w po-
niedziałki, środy, piątki i w niedziele. 

NIEMCY 
W  rozkładzie lotów od 2 kwietnia pojawiły się nowe rejsy linii 
easyJet do Berlina, realizowane we wtorki, czwartki i  soboty. 
Od 2 kwietnia, we wtorki i soboty można też latać z Wizz Air do 
Bremy. Aktualne pozostają połączenia z niemieckim Hambur-
giem, Dortmundem, Kolonią/Bonn (Wizz Air) oraz Frankfur-
tem i Monachium (Lufthansa). 

HISZPANIA 
W nowym letnim rozkładzie Gdańsk ma połączenia z lotniskiem Reus, 
położonym 90 kilometrów na południe od Barcelony, niedaleko Tarra-

gony. Ryanair lata tam w poniedziałki i niedziele. Do portu El Prat, który 
znajduje się  10 kilometrów na południe od stolicy Katalonii, lata Wizz 
Air, rejsy są w środy i niedziele. W te same dni tygodnia cały rok można 
latać z liniami Ryanair do znanego hiszpańskiego kurortu Alicante. 

GRUZJA 
Zupełnie nowym kierunkiem jest Gruzja. Od 2 kwietnia we wtorki i so-
boty samoloty Wizz Air latają na trasie Gdańsk- Kutaisi. To miasto po-
łożone około 240 km na zachód od stolicy Gruzji Tbilisi. 

SKANDYNAWIA
Już od 4 kwietnia można polecieć z Wizz Air  do Oslo na lotnisko 
Gardermoen, położone niecałe 50 km od norweskiej stolicy. Nadal 
do tego portu latają linie Norwegian i SAS. Od 22 maja będą nowe 
loty do norweskiego Bodo (Wizz Air), miasta położonego między 
Trontheim a  Tromso. W  sumie w  letnim rozkładzie Gdańsk bę-

LOTNISKO W GDAŃSKU 
Z BOGATĄ OFERTĄ LETNIĄ
MAMY BARDZO ATRAKCYJNY LETNI SEZON LOTNICZY. WYSTARTOWALIŚMY Z NOWYMI POŁĄCZENIAMI 
Z GDAŃSKA DO ZURYCHU, BERLINA, BREMY I GRUZIŃSKIEGO KUTAISI. LATAMY ZNOWU DO BARCELONY, 
A W MAJU POLECIMY DO ATEN I NORWESKIEGO BODO. 
Tekst i zdjęcia: Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy

dzie miał połączenia z 9 miastami w Norwegii. Do Oslo będzie 5 
połączeń, na 2 lotniska, realizowane przez 4 przewoźników (SAS, 
Norwegian, Wizz Air i Ryanair). Można polecieć z Gdańska także 
do Tromso, Trondheim, Alesund, Bergen, Haugesund, Stavanger, 
Kristiansand i na wymienione już nowe lotnisko Bodo (Wizz Air). 
Bergen obsługuje także SAS. W Szwecji maszyny z Gdańska lądu-
ją w 4 miastach: w Sztokholmie (SAS, Wizz Air, Ryanair), w Go-
eteborgu i Malmo (Wizz Air) i w Vaxjo (Ryanair). Od 2 kwietnia 
Wizz Air lata do duńskiego Billund, gdzie  z całą rodziną można 
zwiedzać bardzo popularny park rozrywki Legoland. Rejsy odby-
wają się we wtorki i soboty. Do Danii mamy także połączenie z Ko-
penhagą (SAS) i miastem Aarhus (Ryanair). 

WYSPY 
1 kwietnia Ryanair wznowił loty z Gdańska do brytyjskiego Newcastle. 
Rejsy są realizowane dwa razy w tygodniu, w poniedziałki i piątki. 
Od 15 czerwca samoloty Wizz Air będą też latać na lotnisko Gatwick 
położone na południe od Londynu. Nadal latamy z Gdańska 7 razy 
w tygodniu na londyńskie lotniska Luton (Wizz Air) i Stansted 
(Ryanair). W sumie ze stolicy Pomorza można będzie polecieć w sezonie 
letnim do ośmiu miast w Anglii (Londyn, Liverpool, Manchester, 
Birmingham, Bristol, Doncaster- Sheffield, Leeds, Newcastle), 
dwóch w Szkocji (Edynburg, Aberdeen). W Irlandii mamy połączenia 
z trzema miastami  (Dublin, Belfast, Cork). 

GRECJA 
Od 11 maja powrócą loty z Gdańska do Aten. W poniedziałki i piątki 
do stolicy słonecznej Grecji polecą samoloty Ryanaira. 

LOT 
Narodowy polski przewoźnik PLL LOT lata z Gdańska do Warszawy, 
Krakowa i stolicy Izraela Tel Awiwu. 

INNE BLIŻSZE I DALSZE KIERUNKI  
Latamy z Gdańska do stolicy Francji Paryża (Wizz Air), a w Ho-
landii do Amsterdamu (KLM) i Eindhoven (Wizz Air). Liniami 
Ryanair można polecieć z Gdańska do Wrocławia i Krakowa, do 
Kijowa, na Maltę, do włoskich miast: Bergamo koło Mediolanu 
i  do Pizy. Do Bergamo i  do Kijowa lata także Wizz Air. Podob-
nie jak do ukraińskiego Charkowa i Lwowa. W naszej ofercie są 
połączenia do Finlandii, do Helsinek (Finnair, Norwegian) i do 
Turku (Wizz Air). Wizz Air lata też do stolicy Islandii Rejkjawi-
ku i do austriackiego Wiednia. Natomiast łotewskie linie lotni-
cze airBaltic realizują połączenia Gdańska z Rygą. 

W sezonie zimowym, czyli po 27 października 2019 roku zosta-
ną uruchomione dodatkowe połączenia z Gdańska do Goteborga, 
Kopenhagi, Hamburga i Odessy obsługiwane przez linie Ryanair. 
27 października Eurowings uruchomi loty do Dusseldorfu. 

ENGLISH

ATTRACTIVE SUMMER DESTINATIONS NOW 
AVAILABLE AT GDAŃSK AIRPORT

IT'S GOING TO BE AN AMAZING SUMMER SEASON AT 
GDAŃSK AIRPORT. THE AIRPORT IS LAUNCHING NEW 
ROUTES FROM GDAŃSK TO SUCH CITIES AS ZURICH, 
BERLIN, BREMEN, BODO IN NORWAY AND KUTAISI IN 
GEORGIA. FLIGHTS FROM POMERANIA TO BARCELONA 
AND ATHENS ARE RE-LAUNCHED.

SWITZERLAND 
From 1 April, Monday, Swiss is launching a new route between 
Zurich and Gdańsk. The flights to Switzerland are scheduled 
on Monday, Wednesday, Friday and Sunday. 



GERMANY
From 2 April, easyJet is launching flights to Berlin, scheduled on 
Tuesday, Thursday and Saturday. The new schedule also includes 
flights to Bremen with Wizz Air on Tuesday and Saturday. Flights 
to Hamburg, Dortmund, Cologne/Bonn (Wizz Air) and Frankfurt 
and Munich (Lufthansa) remain unchanged. 

SPAIN 
Gdańsk Airport new summer schedule includes flights to Reus Air-
port, located 90 kilometres south from Barcelona, near Tarragona, 
operated by Ryanair on Monday and Sunday. Flights to the Port of 
El Prat, located 10 kilometres south from the capital of Catalonia, 
are operated by Wizz Air on Wednesday and Sunday. All year on 
these days of the week, Ryanair operates flights to the popular 
Spanish resort of Alicante. 

GEORGIA 
Georgia is a  brand new destination available at Gdańsk Airport. 
From 2 April, Wizz Air is operating flights between Gdańsk and 
Kutaisi on Tuesday and Saturday. Kutaisi is located about 240 kilo-
metres west from the capital of Georgia, Tbilisi. 

SCANDINAVIA 
From 4 April, Wizz Air is launching flights from Gdańsk to Os-
lo-Gardermoen Airport located about 50 kilometres from the 
capital of Norway. Flights to Oslo are also operated by Norwegian 
and SAS. From 22 May, Wizz Air is also operating flights to Bodo, 
Norway, a city located between Trondheim and Tromso. This sum-
mer, Gdańsk Airport is offering flights to nine Norwegian destina-
tions, including Oslo – five routes, two airports, operated by four 
carriers (SAS, Norwegian, Wizz Air and Ryanair) – Tromso, Trond-
heim, Alesund, Bergen, Haugesund, Stavanger, Kristiansand and 
new Bodo Airport (Wizz Air). Flights to Bergen are also operated 
by SAS. The schedule includes four destinations in Sweden: Stock-
holm (SAS, Wizz Air, Ryanair), Goteborg, Malmo (Wizz Air) and 
Vaxjo (Ryanair). From 2 April, Wizz Air is launching flights to 
Billund, Denmark, which boasts a popular family theme part, the 
Legoland. The flights to Billund are scheduled on Tuesday and Sat-
urday. Other destinations in Denmark available from Gdańsk Air-
port include Copenhagen (SAS) and Aarhus (Ryanair). 

BRITISH ISLES 
On 1 April, Ryanair is re-launching flights between Gdańsk 
and Newcastle, Great Britain. The flights are scheduled twice 
a week, on Monday and Friday. From 15 June, Wizz Air is operat-
ing flights to Gatwick, located south from London. Flights from 
Gdańsk to London Luton (Wizz Air) and London Stansted (Ry-
anair) are scheduled seven times a week. In total, this summer, 
passengers travelling from Gdańsk Airport may fly to eight 
cities in England (London, Liverpool, Manchester, Birming-
ham, Bristol, Doncaster-Sheffield, Leeds, Newcastle), two in 
Scotland (Edinburgh, Aberdeen), and three in Ireland (Dublin, 
Belfast, Cork). 

GREECE 
Flights from Gdańsk to Athens are re-launched from 11 May. 
The flights to the capital of sunny Greece are scheduled on Mon-
day and Friday and are operated by Ryanair. 

LOT AIRLINES 
LOT Polish Airlines are offering flights from Gdańsk to 
Warsaw, Cracow and the capital of Israel, Tel Aviv.

OTHER FAR AND NEAR DESTINATIONS
Passengers travelling from Gdańsk are now able to fly to Par-
is, France (Wizz Air), and Amsterdam (KLM) and Eindhoven 
(Wizz Air), the Netherlands. Ryanair operates flights from Gdańsk 
to Wrocław and Cracow, Kiev, Malta and the following Italian 
cities: Bergamo near Milan and Pisa. Flights to Bergamo and 
Kiev are also operated by Wizz Air, whose offer includes Khark-
ov and Lvov, Ukraine. Gdańsk Airport also offers flights to 
Finland – Helsinki (Finnair, Norwegian) and Turku (Wizz Air). 
Wizz Air operates flights to the capital of Iceland, Reykjavík, 
and Vienna, Austria. Latvian AirBaltic Airlines operate flights 
between Gdańsk and Riga. 

In winter season, which starts from 27 October 2019, the 
airport is launching more flights from Gdańsk to Goteborg, 
Copenhagen and Hamburg operated by Ryanair. 

Zbliż telefon i odczytaj film
 




