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ANDRZEJ
SARAMONOWICZ

GRZEGORZ
KAPLA

WOJCIECH
ZAWIOŁA

MATEUSZ
KUSZNIEREWICZ

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

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

Obserwuje, a potem opisuje i komentuje. Głównie sport, ale ma
w swoim dorobku dwie powieści.
Na co dzień dziennikarz NC+, ale
też prezenter wiadomości w TVN
i TVN24 .

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

ENGLISH A director, screenwriter,

ENGLISH He lives by writing. And

ENGLISH He observes and then

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

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

describes and makes comments.
Mainly about sport, but he has
two novels to his credit too. On
a regular basis, he is a journalist
at NC+ and newscaster at TVN
and TVN24 .

ENGLISH A working man and a dre-

WOJCIECH
KUCZOK

JAKUB
MILSZEWSKI

RAFAŁ
RUTKOWSKI

MONIKA
SZAŁEK

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

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

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

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

ENGLISH A writer, screenwriter,

ENGLISH He grumbles, corrects,

ENGLISH An actor and the Artistic

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

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

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

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

ENGLISH A photographer and artist

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

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

GRZEGORZ
MAŁECKI

KAMIL
SADKOWSKI

ANNA
NAZAROWICZ

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

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

Znawca i poszukiwacz smaków.
Przeszedł przez wszystkie szczeble w branży gastronomicznej.
Współautor książki „Gastrobanda.
Wszystko co powinieneś wiedzieć,
zanim wyjdziesz coś zjeść”.

Słabość do samochodów ma
zaszytą w głowie, bo serca nie ma
– jest turbosprężarka. Pociąga ją
wszystko, co ma cztery koła. Autorka bloga „Panie wiozą Panów”.

ENGLISH Maven and seeker of

ENGLISH Says that he is "exclu-

tastes. He went through all stages
of the food industry. Co-author of
the book "Gastrobanda. Wszystko co
powinieneś wiedzieć, zanim wyjdziesz
coś zjeść".

cars instilled in her head, because
she does not have a heart but
a turbocharger instead. Everything
with four wheels attracts her. The
author of a blog entitled Panie
wiozą Panów.

ZDJĘCIA: MONIKA SZAŁEK, MAT. PRASOWE, JOANNA OGÓREK, MAT. PRASOWE, MAGDALENA CZAJKA, MONIKA SZAŁEK, MAT. PRASOWE, EDYTA BARTKIEWICZ.

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

ENGLISH She has a weakness for

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.

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

SYLWIA
GUTOWSKA

ALEKSANDRA
BUDKA

TOMASZ
SOBIERAJSKI

EDYTA
BARTKIEWICZ

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

Gdyby nie było muzyki, jej życie nie
miałoby sensu. Pasjonatka radia
i klimatu retro, kolekcjonerka płyt,
okularów i torebek. Od wielu lat
związana z radiową Trójką. O muzyce
i radiu pisze także na blogu.

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

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

ENGLISH She talks, writes and ed-

ENGLISH Without music her life

ENGLISH A sociologist by profes-

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

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

would be completely meaningless.
A radio and retro style aficionado. Collects music albums, sunglasses and
purses. For years has been related to
Polish Radio Programme 3. Writes on
music and radio on her blog.

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

ENGLISH She’s a fashion pho-
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KOLE K
C JO
NER
KA
SCENĘ Z FILMU „33 SCENY Z ŻYCIA”
W REŻYSERII MAŁGORZATY
SZUMOWSKIEJ, W KTÓREJ
BOHATERKA GRANA PRZEZ IZĘ
KUNĘ ROBI AWANTURĘ SWOJEJ
SIOSTRZE, ODDZIELONEJ OD NIEJ
SZPITALNĄ SZYBĄ, OGLĄDAŁEM
SETKI RAZY. NIE DLATEGO, ŻE
JESTEM NIENORMALNY, TYLKO
DLATEGO, ŻE NIE MOGĘ SIĘ
NADZIWIĆ, JAK WSPANIALE MOŻNA
ZAGRAĆ TO, CO JEST WŁAŚCIWIE
NIE DO ZAGRANIA. IZA KUNA
JEST W TYM MISTRZYNIĄ. OD
LAT Z UWAGĄ PRZYGLĄDAM SIĘ
TEMU, Z JAKĄ PIECZOŁOWITOŚCIĄ
KOLEKCJONUJE TE EMOCJE,
DOBRYCH LUDZI I CIEKAWE
ZDARZENIA, PRZEKŁADAJĄC
JE POTEM NA GRĘ I PISANIE.
A TERAZ, SPOTYKAJĄC SIĘ Z NIĄ
TWARZĄ W TWARZ, PO RAZ
PIERWSZY W ŻYCIU CZUJĘ, ŻE
CHCIAŁBYM BYĆ CZĘŚCIĄ CZYJEJŚ
KOLEKCJI. JEJ KOLEKCJI.
TEKST Tomasz Sobierajski

ZDJĘCIA Monika Szałek

KOLEKCJONERKA
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Mój serdeczny przyjaciel, który mieszka w Nowym
Jorku, jest twoim ogromnym fanem. Mogę nawet
zaryzykować stwierdzenie, że jest twoim największym
fanem w Nowym Jorku. Kiedy dowiedziałem się,
że będę rozmawiał z tobą, zadzwoniłem do niego
i powiedziałem: „może chcesz zadać Izie jakieś
pytanie?”. On milczał chwilę, po czym z dużym
przejęciem w głosie powiedział…

Pocałuj ją! (śmiech).
…powiedział: „nie chcę o nic pytać, bo ja mógłbym
tylko siedzieć i patrzeć. Patrzeć na nią, jak mówi
i jak gra”.

postaci. Nigdy w szkole nie marzyłam o jakiejś konkretnej roli i teraz też nie. Chciałabym po prostu grać dobre
role w dobrych scenariuszach.
Tymczasem w teatrze weszłaś w inną przestrzeń, bo
pół roku temu wyreżyserowałaś „Zabawę” autorstwa
Marka Modzelewskiego w Teatrze Polonia. Twoja
praca została doceniona przez krytyków, a ty jako
reżyserka dostałaś bardzo dobre recenzje.

Ta propozycja przyszła do mnie od pani Krystyny Jandy
nieoczekiwanie, choć o reżyserii myślałam od dawna.

Dasz mi telefon do niego?

Podejrzewam, że bardziej myślałaś o reżyserii
filmowej niż teatralnej?

Dam. Będzie zachwycony. Czy masz poczucie, że jest
coraz większe grono osób, które przychodzą do kina, do
teatru tylko dla ciebie? Właśnie po to, żeby popatrzeć,
jak mówisz, jak grasz?

Tak. Byłam nawet krok od zrobienia filmu. Wiem, że
to głupio brzmi, ale tak naprawdę było… Film bardziej
mnie interesuje, ale to z tego powodu, że mam w nim
większe doświadczenie, niż w teatrze. Jeśli zapytałbyś
o marzenia, to marzę o wyreżyserowaniu filmu.

Nigdy tak nie myślałam o sobie. Ale jeśli tak jest, jeśli tak się
dzieje, to jestem z tego powodu bardzo szczęśliwa.
To może przyszedł czas na zrobienie monodramu? Tak,
żeby uwaga widzów była skupiona tylko na tobie?

Nie, ja się kompletnie do tego nie nadaję! Czułabym się źle
sama na scenie. Potrzebuję moich kolegów do grania.
Masz kilkadziesiąt ról filmowych na swoim koncie. Był
taki moment, kiedy mówiłaś, że brakuje ci teatru. Czy
zawodowo potrzebujesz nieustającego balansu między
kinem a teatrem?

Myślę o swoim zawodzie bardzo profesjonalnie. Kiedyś
bardzo mało grałam w teatrze. Z tego powodu nie oglądałam innych przedstawień, bo było mi przykro, że nie
gram. A moim zdaniem granie w teatrze to dla aktora kwestia zawodowej higieny.
Była taka rola teatralna, której żałujesz, że nie
zagrałaś?

Oczywiście. Wiele. Kiedy ktoś mnie pyta, co chciałabym zagrać, to nie umiem odpowiedzieć. Nie ma takiej

E MOC JONA L N I E
A NGA Ż UJ Ę SI Ę
W K A Ż DĄ R Z ECZ.
N I E STAW I A M S OBI E
GR A N IC Y. N I E W I E M
CZ Y T O DOBR Z E.

Trzymam kciuki. Wróćmy jeszcze na chwilę do
reżyserii teatralnej. Pani Krystyna Janda mówi, że
reżyseruje, pokazując aktorom jak mają zagrać. A ty
jaki miałaś na to sposób?

Myślę, że jako aktorka nie jestem w stanie całkowicie
uciec od pokazywania, choć staram się tego nie robić.
Zależy mi bardziej na przekazaniu intencji. Nie jestem
osobą, która w skupieniu siedzi i kontempluje sztukę. Ja
chodzę, biegam, opowiadam, w głowie pojawia mi się od
razu szereg opowieści, które mają za zadanie przybliżyć
aktorom daną sytuację. Jednym słowem – robię show,
ale unikam pokazywania, jak mają zagrać.
Scena „Fioletowe Pończochy” w Teatrze Polonia, na
której wystawiana jest „Zabawa”, jest wymagająca
pod kątem realizacji przedstawienia, bo widzowie
siedzą bardzo blisko aktorów.

Nie bałam się tego, bo bliskość zawsze była moją mocną stroną. (śmiech) Oczywiście trzeba użyć innych
środków niż na sali dla 500 osób, niemniej lubię tak zarysowane sytuacje. Być może dlatego, że jest to bardzo
intymne. „Kinowe” ( śmiech)
W języku polskim mówi się, że ktoś „debiutuje
w roli”. W twoim przypadku mówienie o tym, że
debiutujesz w roli reżyserki czy w roli pisarki jest
złudne. Słowo „rola” może sugerować, że przez
chwilę grasz reżyserkę czy pisarkę. Tymczasem
jesteś typem osoby, która, jeśli w czymś jest, to tak
naprawdę i do końca.

I ma to swoje konsekwencje…
Dla ciebie czy dla otoczenia?

Dla obu. Ja się bardzo angażuję. Jak już pracuję, coś
robię, to oddaję się temu całkowicie. Emocjonalnie angażuję się w każdą rzecz. Nie stawiam sobie granicy. Nie
wiem czy to dobrze.

KOLEKCJONERKA
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J E STE M BA R DZO
CZ UJ NA NA
DRUGI EG O
CZ Ł OW I EK A ,
BO TE N DRUGI
CZ Ł OW I EK
M N I E BA R DZO
I N TER E SUJ E ,
BA R DZO CI EK AW I.
Myślę, że masz granice. Gdyby ich nie było, to szybko
byś się spalała i nie kończyła raz zaczętych rzeczy.
A tymczasem konsekwentnie doprowadzasz wiele
z nich do końca.

To prawda. Może to jest instynkt samozachowawczy? To on
jest tą granicą.
Czy teraz, po doświadczeniu reżyserskim, trudniej jest ci
się podporządkować uwagom innych reżyserów?

Nic się nie zmieniło. Zawsze mówiłam co myślę i nie dotyczyło to tylko reżysera, ale również kolegów. I wiesz…Lubię
to w sobie. Taka jestem. Ale zawsze wcześniej pytam czy
ktoś chce poznać moje zdanie.
Szczerość w relacjach jest dla ciebie niezwykle ważna,
prawda?

Bardzo ważna! Uważam, że jak ktoś pyta, to się dopyta.
Jeśli pytasz mnie o zdanie, to rozumiem, że zależy ci na
mojej odpowiedzi. Są rzeczy, które mi się nie podobają i nie
chcę o nich mówić, ale jeśli ktoś zapyta, to mu powiem.
I wymagam tego też w drugą stronę. Lubię jasne sytuacje.
A co jest najważniejsze w pracy z innymi aktorami
w filmie czy w teatrze?

Świadomość tego, że jest to praca wspólna. Tylko nieliczni i wielcy mogą zrobić monodram, na przykład Krystyna
Janda albo Jerzy Stuhr. Na tę „wspólnotowość” w pracy
z aktorami kładą szczególny nacisk Wojtek Smarzowski
i Małgośka Szumowska. Pięknie to robią.
Ale przecież wasz zawód to ciągłe: ja, ja, ja, ja…

To nie dotyczy tylko aktorów, to kwestia charakteru.
Bardziej liczy się to, jacy jesteśmy dla innych. Jestem bardzo czujna na drugiego człowieka, bo ten drugi człowiek
mnie bardzo interesuje, bardzo ciekawi.
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...WA Ż N E
J E ST
Z NA LEZ I E N I E
SI Ę W T Y M
J EDN Y M
MOM E NCI E.

To ładne, co powiedziałaś, bo myśląc
o tobie, mam poczucie, że jesteś
kolekcjonerką ludzi i zdarzeń. Robisz wiele
rzeczy na różnych płaszczyznach – chociaż
ciągle jest to przestrzeń sztuki – ale w tym
wszystkim najważniejsi są dla ciebie ludzie.
Jeśli kogoś nie lubisz, to nawet jeśli jest
to propozycja od najlepszego reżysera czy
aktora, to nie podejmiesz się tej współpracy.
Właśnie ze względu na szczerość wobec
siebie i tamtego człowieka. Mam rację?

Tak, ale raz w życiu zdarzyło mi się pracować z osobą, z którą nie chciałam pracować,
ponieważ kiedyś poczułam się przez nią
bardzo dotknięta. Odcięłam się od niej to-

warzysko i obiecałam sobie, że już nigdy nie
będę z nią niczego robić. Po jakimś czasie
jednak postanowiłam, że przejdę w tej relacji na bardziej profesjonalny poziom i – nie
zapominając o tych rzeczach, które się wydarzyły – zdecydowałam się na współpracę.
Skupiłam się tylko na zawodowym zadaniu,
które miałam do wykonania.
Udało się?

Tak.
Kiedy spotykasz ludzi, to ufasz temu
pierwszemu wrażeniu, intuicji?

Zawsze.

Nie zmyliło cię to nigdy?

Tylko raz. Właśnie w tym przypadku, o którym ci właśnie opowiedziałam.
A dajesz ludziom drugą szansę?

Daję ludziom bardzo dużą wolność, więc odnosząc się chociażby do tej relacji, o której wspomniałam przed chwilą, widzę, że było tam
kilka etapów, które można nazwać szansami.
Ale nie jest też tak, że jeśli coś mi zrobisz, to
nadstawiam drugi policzek. Nie. Odcinam się
od ciebie i to ty decydujesz, co zrobisz dalej.
Jeśli będziesz się starał dotrzeć do mnie i wytłumaczyć swoje głupie zachowanie, to być
może znów się zakolegujemy.

SPECJALNE PODZIĘKOWANIA

KOLEKCJONERKA

dla hotelu Bellotto (ul. Senatorska 13/15, Warszawa,
www.hotelbellotto.pl) za udostępnienie wnętrz
na potrzeby sesji zdjęciowej.

środki, które mogą być im pomocne w uprawianiu tego zawodu. Przekazuję im to, czego sama nauczyłam się w szkole
w Łodzi, Ameryce. Ale też to, czego mnie nigdy nie uczono.
Czyli czego?

Kiedy byłam w szkole, popularnym słowem był „dół”. To, że
ktoś ma „doła”. Im miałeś większego „doła” tym było lepiej.
Tym większym aktorem byłeś, prawdziwszym. I ten „dół”
był stanem, który miałeś ciągle: na zajęciach, na korytarzu,
w toalecie i w akademiku. Czyli taki Stanisławski do potęgi! Coś, co jak nam się wydawało…
...pozwoli z siebie wykrzesać więcej?

Tak. I dopiero w Stanach zobaczyłam, jak ważne jest znalezienie się w tym jednym momencie. Kamera, akcja, stop.
Poszło. Zrobione. Są aktorzy, którzy tak głęboko wchodzą
w postać, że nawet każą mówić do siebie imieniem bohatera. I ja to rozumiem. Być może są role, które tego wymagają. Niemniej tłumaczę studentom, że większość ról to po
prostu zadanie do wykonania. Zawód. Umiejętność oddzielenia korytarza od sceny.
Przepraszam za trywialność, ale to trochę tak,
jak w przypadku kucharza z niezwykle popularnej
restauracji, który przyjeżdża do swojej babci na obiad
na swoje ulubione pierogi. I nie jest u niej w mieszkaniu
wybitnym smakoszem…

…tylko po prostu wnuczkiem.
Przychodzi i mówi: „Babciu, robisz najlepsze pierogi na
świecie” i tyle. Liczy się bliskość, moment, w którym
się jest… Choć aktorzy pewnie często mają problem
z tym, że spotykając się z osobami spoza środowiska,
podejrzewani są o nieustanną grę, pozostawanie w roli.

Być może. Ja tego nie wiem. Nie miałam tak nigdy. Może
nie miałam szczęścia do ról, które wymagały aż takiego
poświęcenia.
Nie kupujesz marchewki z gestem Lady Makbet?
Wydaje mi się, że wasz zawód w szczególności wymaga
umiejętności odcinania od siebie określonego rodzaju
emocji i ludzi.

To prawda. Uczę tego studentów, z którymi pracuję w szkole filmowej w Łodzi. Może nie tyle uczę, co… pokazuję.
Myślę, że niewiele mogę nauczyć, więcej mogę pokazać…
Co to znaczy?

Mam na myśli to, że szkoła filmowa jest – moim zdaniem –
szkołą zawodową. Są przedmioty, które uczą… rzemiosła.
Na przykład impostacja głosu, piosenka, wymowa, których
aktor musi się nauczyć, bo bez tego nigdy nie będzie mógł
wykonywać tego zawodu. Natomiast to, czego ja uczę, to
bardziej pokazywanie dróg dojścia do określonego celu,
które – mam nadzieję – im się przydadzą. Wskazanie na

Nie, mam zaprzyjaźniony sklep w okolicy, gdzie wszyscy
mnie lubią.
I nie zastanawiasz się czy zapłacić kartą z mniejszym czy
większym przydechem?

Debetem chyba. Nie, nigdy mnie to nie spotkało. Choć są
role, które wymagają większego skupienia. To skupienie
towarzyszy ci i w pracy, i na zakupach. Ale jeśli mam do
zrobienia obiad dla dziecka, zaprowadzenie go do szkoły,
telefoniczną rozmowę z moją starszą córką , innymi słowy,
skupienie się na prostych czynnościach domowych, to nie
mogę być cały czas w roli.
To jest to, o czym rozmawialiśmy przed chwilą. Dla ciebie
bardzo liczy się bycie w tym momencie.

Ja we wszystko wkładam bardzo dużo energii. Zrobienie
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ZAWSZ E MOG Ł OBY BYĆ
I NACZ E J, MOŻ E LEPI E J. A LE
J E STE M. CI E SZ Ę SI Ę Z TEG O
C O M A M I Z TEG O C O J E ST.
obiadu, przygotowanie przyjęcia, zebranie w szkole.
Wiele mnie to kosztuje. Czasem nawet z tych emocji popłaczę sobie potem…
Podejrzewam, że jak płaczesz, to na całego i jak się
śmiejesz, to również?

Mój mąż, kiedy widzi, że budzę się rano w jakimś nieprawdopodobnie dobrym nastroju, mówi: „Uuuu, będzie
płacz…”. Bo on widzi, że te moje emocje są rozwibrowane jeszcze wyżej niż normalnie, że jestem jeszcze bardziej
pobudzona. No i najczęściej ma rację.
Nie wiem, czy zdajesz sobie z tego sprawę, ale
reżyserując osiągnęłaś stan boskości, czyli jesteś ty
w trzech osobach: aktorka, reżyserka i pisarka.

Cudownie!
A co z tobą – pisarką? Pracujesz nad czymś teraz?

Właśnie klaruje się projekt mojej nowej książki.
Kontynuacja „Klary”?

Tak, bo bardzo lubię tę postać. Miałam nawet do siebie żal
o to, że zostawiłam ją na tak długo. Przywiązałam się do niej
i Klara będzie bohaterką również mojej najnowszej książki.
Zaskoczył cię sukces „Klary”?

Bardzo! Zarówno ten sprzedażowy, choć w ogóle się na tym
nie znałam, jak i artystyczny.
Mówisz o spektaklach teatralnych zrealizowanych na
podstawie książki?

No właśnie. Nie umiem odpowiadać na takie pytania.
I na jeszcze jedno, którego na szczęście nie zadałeś: czy
czuję się spełniona? Nie cierpię tego pytania. Nie jestem.
A czy jestem szczęśliwa? Nie wiem. Bywam szczęśliwa,
jestem zadowolona.
ENGLISH

THE COLLECTOR
I’ve watched a hundred times the scene from ‘33 Scenes from
Life’ directed by Małgorzata Szumowska in which the character
played by Iza Kuna is kicking up a fuss and shouting at her sister
standing behind a glass wall at hospital. It’s not because I’m
crazy; I simply can’t believe how one can render the unrenderable
in such a brilliant way. Iza Kuna is a master in what she does.
For years, I’ve been watching the fastidiousness with which
she collects emotions, good people and interesting events to
translate them afterwards into her acting and writing. And today,
talking with her, for the first time in my life I feel that I’d like to
be a part of someone’s collection. Her collection.

One of my close friends, who lives in New York, is a big
fan of yours. I dare say that he's the biggest fan of yours
in New York. When I was told that I'd meet you, I called
him and I said, ‘Perhaps you’d like to ask Iza a question?’
He was silent for a while, and then he said, excited…

Kiss her! (laughing)
… He said, ‘I don't want to ask about anything. I could
only sit and listen to her. Watch her speaking and acting.’

Will you give me his phone number?

„Klara” była wystawiana w Warszawie i w Toruniu przy bardzo dużej frekwencji. Wtedy i teraz, kiedy o tym myślę, to
jestem bardzo wzruszona tym, że to wszystko się tak wydarzyło. Zobaczymy, co będzie dalej…

I will. He’ll be delighted. Do you know that there are more
and more people who come to the cinema or the theatre
only to see you? To watch you speaking and acting?

Jesteś zadowolona z momentu, w którym jesteś teraz?

I’ve never thought about myself in such a way. But if it’s
true, if that happens, I’m really happy about it.

Tak. Zawsze mogłoby być inaczej, może lepiej. Ale jestem. Cieszę się z tego co mam i z tego co jest. Mój mąż
jest lekarzem i jak czasami mi opowie, co dzieje się u niego, z jakimi problemami mierzą się ludzie, to wiem, że
muszę być zadowolona.
Zadałem to pytanie, choć wiem, że może brzmieć
banalnie. Chciałem uniknąć pytania o to czy jesteś
szczęśliwa. Bo co to właściwie znaczy?

Perhaps it’s high time you performed in a monodrama.
To focus the attention of the audience on you only?

Oh no, that’s not my element! I’d feel awkward alone on
stage. I need my colleagues.
You've appeared in a few dozen films. There was a time
when you said you were missing the theatre. Do you need
to keep this balance between the cinema and the theatre?

Więcej na anywhere.pl
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I treat my job professionally. I didn’t use to perform in the
theatre very much, so I wouldn’t go to the theatre to watch
plays, as I felt sad I didn’t act. But in my opinion, performing
in the theatre is a matter of professional hygiene for actors.
Is there a theatrical role you regret you didn't accept?

Of course. There are many such roles. When people ask me
whom I’d like to play, I can’t answer. There’s no such character. I never dreamed of any particular role at school, neither
do I now. I just want to play good roles in good productions.
Yet, in the theatre, you've tried your hand at a new field;
you directed ‘Zabawa’ by Marek Modzelewski in the
Polonia Theatre half a year ago. Your work was warmly
received by critics, and you got very good reviews as
a director.

The proposal of Krystyna Janda was unexpected even
though I’d been thinking about directing for a long time.
I suppose you thought about it in the context of the
cinema rather than the theatre, didn't you?

That’s right. I was close to making my own film. I know it
sounds silly, but it’s true… I’m more interested in the cinema because I’m more experienced in that field than in
the theatre. If you asked me about my dreams, I’d say that
I dream of directing a film.
I keep my fingers crossed. Let’s come back to
theatrical directing for a while. Krystyna Janda says
that she directs by showing actors how to act. What
was your method?

For you or for your environment?

For both. I can become really involved. If I work or do
something, I truly do it to the fullest. I’m emotionally involved in every single thing. To me, there are no limits.
I don’t know if it’s good.
I think you have your limits. If you didn't, you’d burn
out and you wouldn’t finish what you've started.
And you're consistent, you usually bring things to
a successful conclusion.

That’s true. Perhaps it’s the instinct of self-preservation.
That’s my limit.
Is it more difficult to you to abide by the
instructions of other directors now, when you were
a director yourself?

Nothing has changed. I’ve always said what I thought,
both to the director and my colleagues. And, you know…
I like that about myself. That’s what I’m like. But I always
ask whether that person wants to know what I think.
Honesty is really important to you, isn't it?

Very much! I think that if you’re asking about something, you should get an answer. If you ask about my
opinion, I assume you want to know it. There are things
I don’t like and I don’t want to talk about, but if someone
asks me a question, I’ll answer it. And I expect the same
in return. I like clear situations.
And what’s the most important aspect of working with
other actors in a film or in the theatre?

I think that as an actress, I can’t completely stop myself
from showing things, but I try not to do that. I pay more
attention to conveying intentions. I’m not a kind of person who sits quietly, concentrated, and contemplates art.
I walk around, run, talk, dozens of stories come to my mind
which can make actors understand a given situation. In
a word – I make a show, but I try to stop myself from showing them how to act.

Being aware that it’s a common purpose. There are only
a few people, the greatest ones, who could perform in
a monodrama; for example, Krystyna Janda or Jerzy
Stuhr. Wojtek Smarzowski and Małgośka Szumowska
stress this ‘community’ when they work with actors.
They do that in a great way.

The ‘Fioletowe Pończochy’ stage in the Polonia Theatre,
where ‘Zabawa’ is put up, is challenging in terms of play
production, as the audience sits really close to the actors.

It’s a matter of personality, not profession. What we’re
like with other people is more important. I pay much attention to other people because I’m really interested in
them, I’m just curious.

I wasn't afraid of that because closeness had always been
my strong point (laughing). It obviously requires other
means than an auditorium for 500 people, but I like such
situations. Maybe because it’s very intimate. In a ‘cinema
style’ (laughing).
We say that a person ‘makes a debut as someone’. In
your case, saying that you’re making your debut as
a director or as a writer is misleading. The preposition
‘as’ may suggest that you're playing a director or
a writer. And you're a kind of person who, if she does
something, does it to the fullest.

And it has its consequences…

But isn't your profession about constant ‘me, myself
and I…’?

That’s really nice because to me, you seem to be
a collector of people and events. You do a lot of things
in many fields – even though it's still within art – but
in all that, people are the most important aspect
to you. If you don't like someone, you won't agree
to cooperate with that person even if it’s the best
director or actor. Because you're honest with yourself
and with them. Am I right?

Yes, but I once worked with a person with whom I didn’t
want to work because I’d felt offended by them. I cut
them off and I promised myself not to do anything with
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them. Ever. But after some time, I decided
to take this relation onto a more professional level – I didn’t forget any of the things
that had happened – and I agreed on that
cooperation. I concentrated on my professional task.
Did it work?

Yes, it did.
When you meet someone, do you trust
your first impression, intuition?

Always.
Have you ever been wrong?

Only once. In the case I’ve just told you about.
And do you give people a second chance?

I give people much freedom, so on the example of the relation I’ve mentioned, I can see
that there were a few phases which I could
call chances. But I’m not a kind of person who
turns the other cheek when you do me wrong.
Not at all. I cut you off, and that’s you who decides what to do next. If you try to reach me
and explain your silly behaviour, we may become friends again.
I suppose that your profession particularly
requires from you to be able to cut off
a particular kind of emotions and people.

That’s true. That’s what I teach my students
at Lodz Film School. Or, perhaps, not ‘teach’,
but rather… show. I think there isn’t much
I can teach them; I can show them more…
What do you mean?

I mean that the Film School is – in my opinion – a vocational school. There are subjects
there which teach you… a trade. For example, voice projection, singing, pronunciation, which actors have to learn because
without them it’s impossible to do that job.
What I teach is more like showing ways to
reach your goal, which – I hope – will prove
useful in the future. Showing useful means
of doing the job. I tell them what I learned
at school in Łódź or in the US. But also what
I’ve never been taught.
Which is?

When I was a student, a popular word was
‘down’. That someone was ‘down’. The more
‘down’ you were, the better. The greater actor
you were, the truer. And you were ‘down’ all
the time: during classes, in the hall, in the toilet and in the dorm. Stanisławski to the power
of two! We thought that it would allow us to…

… feel more?

Yes. And only in the US did I see how important it was to live the moment. Camera, action, stop. It’s done. It’s over. There are actors
who get into the character to such an extent
that they want you to call them with the character’s name. And I understand that. There
may be roles which require such actions. But
I explain to my students that most roles are
just tasks to carry out. It’s a job. An ability to
separate the hall from the stage.
Forgive the comparison, but it's like in the
case of a chef working in an extremely
popular restaurant, who comes to dinner at
his grandma's to have his favourite pierogi.
And he doesn't behave like a gastronome…

… but rather like a grandson.
He comes and says, ‘Grandma, you make
the best pierogi in the world,’ and that's
all. What matters is intimacy, the moment
you're in… But I suppose actors are often
accused of ‘acting’ and staying in the role
when they meet their friends and family
who don't belong to the environment.

Perhaps. I don’t know. I’ve never experienced
it. Perhaps I’ve never got a role that would require such sacrifice.
You don't buy a carrot acting like Lady
Macbeth?

I don’t. I go to a grocery store near my house,
where everybody likes me.
And you don't think about your aspiration
when you're paying by card?

You mean overdraft. No, that’s never happened to me. Even though there are roles
which require more attention. And it accompanies you both at work and in a shop. But
I have to make dinner for my child, take my
child to school, call my elder daughter, in other words – focus on simple activities around
the house, I can’t be in the role all the time.
This is what we've just been talking
about. To you, it's important to live
a particular moment.

I put much effort into every activity. Making
dinner, throwing a party, parents’ evening
at school. It takes a lot of my time and energy. All these emotions sometimes even
make me cry…
I suppose that when you're crying,
you’re crying to the fullest, the same
with laughing?

When my husband sees that I get up in an
incredibly good mood, he says, ‘Oh, she’s
going to cry…’ Because he knows that my
emotions are more intense than usually,
so I go higher as well. And he’s right most
of the time.
I don't know if you're aware that when
you became a director, you achieved
the state of divinity. You are in three
persons: actress, director and writer.

That’s great!
And what about you – a writer? Are you
working on anything now?

The project of my new book is about to
clarify.
Is it a continuation of ‘Klara’?

Yes, because I like this character very
much. I even regretted leaving her for such
a long time. I’ve become attached to her,
and Klara will be the heroine of my new
book as well.
Were you surprised with the success of
‘Klara’?

Very much! Both with the sales success,
even though I knew nothing about it, and
the artistic one.
Do you mean theatrical plays based on
the book?

‘Klara’ was staged in Warsaw and in Toruń, it
was really popular. When I thought about it
then, and when I do now, I’m really touched
that things went that way. We’ll see what
comes next…
Are you satisfied with the point of life
you're in at the moment?

I am. It could be different, perhaps it
could be better. But I am. I’m satisfied
with what I have and what happens to me.
My husband is a doctor and he sometimes
tells me about his work and problems people have to face. Then I know that I must
be satisfied.
I’ve asked this question even though
I know it may sound trivial. I didn’t want
to ask whether you're happy. What does
it actually mean to be happy?

That’s right. I can’t answer such questions.
There’s one more, which you fortunately
didn’t ask: do I feel fulfilled? I hate that question. I don’t. And am I happy? I don't know.
I sometimes feel happy, I’m satisfied.
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PRZEWODNIK WEEKENDOWEGO PODRÓŻNIKA

PR Z E WOD N IK
W E E K E ND OW EGO
P ODRÓŻ N IK A
CO ZROBIĆ, GDY NASZE KONTO W BANKU NIE WYGLĄDA
IMPONUJĄCO, PRZED SOBĄ MAMY NUDNY WEEKEND,
A MIMO TO ODZYWA SIĘ W NAS ŻĄDZA PRZYGÓD?
SPAKOWAĆ SIĘ, UDAĆ SIĘ NA GDAŃSKIE LOTNISKO
I WYSKOCZYĆ NA WEEKENDOWY WYPAD ZA GRANICĘ!
TEKST Katarzyna Habecka

ZDJĘCIA źródło: pixapay.com
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ycie backpackera jest pełne przygód, ale też wydaje się być niebezpieczne. Nie każdy odważyłby
się podróżować bez pieniędzy, na stopa, nocować
u przypadkowych osób. Z kolei luksusowe wakacje typu
„all inclusive” są na dłuższą metę nudne i przewidywalne. O ile liczy się dla nas coś więcej niż leżakowanie
i pełny żołądek, to po dwóch, góra trzech dniach możemy poczuć się bardziej zmęczeni, niż byliśmy przed wyjazdem. Poza tym takie wakacje są raczej drogie i dobre
z reguły tylko wtedy, gdy mamy do wykorzystania zaległy urlop lub zbliża się długi weekend.

Na szczęście XXI wiek przynosi nam cały worek rozwiązań, dzięki którym weekendowy wypad na zakupy do
Mediolanu, na pizzę w Rzymie czy na piwo w Dublinie wcale nie musi być kosztowny. Kiedyś takie eskapady kojarzyły się z wyższymi sferami, które mogły sobie pozwolić na
wyczarterowanie samolotu i wynajęcie na ostatnią chwilę
pokoju w czterogwiazdkowym hotelu. Dzięki aplikacjom
mobilnym i dużej konkurencji na rynku turystycznym na
krótkie wyjazdy zagraniczne coraz częściej wybierają się
zarówno studenci, jak i pracownicy korporacji, rodziny
z dziećmi czy zakochane pary.

PRZEWODNIK WEEKENDOWEGO PODRÓŻNIKA

X X I W I EK PR Z Y NO SI NA M C A ŁY
WOR EK ROZ W I Ą ZA Ń, DZ I ĘK I KT ÓRY M
W EEK E N DOW Y W Y PA D NA ZA KU PY
DO M EDIOL A N U, NA PI ZZ Ę W R Z Y M I E
CZ Y NA PI WO W DU BL I N I E WC A L E
N I E M USI BYĆ KO SZT OW N Y.

Pierwszym krokiem do zorganizowania
takiego wyjazdu jest zainstalowanie aplikacji z przeglądem tanich lotów. Moim faworytem jest Skyscanner, który jest banalnie
prosty w obsłudze i pozwala na dokładne
przefiltrowanie wyników według naszych
potrzeb. Jednak niech nie skuszą was niskie ceny biletów, które początkowo mogą
przyprawić o zawrót głowy – bilety za złotówkę nie są tylko miejską legendą, jednak
oczekiwanie na tylko taką promocję może

sprawić, że długo nigdzie nie wyjedziemy.
Warto więc założyć sobie większy przedział
cenowy – koszt biletów lotniczych i tak będzie raczej najmniejszą częścią wyjazdowego budżetu.
Podczas mojego ostatniego planowania
natknęłam się na promocyjną ofertę lotów
z Gdańska (najbliższego mi lotniska) do
Oslo za jedyne 79 złotych w dwie strony.
Norwegia to miejsce, które zawsze chciałam zobaczyć, a koszt biletów był w tamtym momencie niższy, niż na Pendolino
do Warszawy. Już prawie kupiłam bilety
i wyobrażałam siebie stawiającą kroki na
ośnieżonych fiordach, jednak przezornie
sprawdziłam koszt dojazdu z lotniska do
miasta i z powrotem. Była to dwukrotność
ceny biletu na samolot, co mocno uderzyłoby w mój weekendowy budżet. Warto bowiem pamiętać, że porty lotnicze są z reguły

bardzo oddalone od miast lub usytuowane
poza granicami metropolii. Tyczy się to również lotnisk w Polsce – gdy mieszkamy poza
miastem odlotu, trzeba się liczyć z kosztami
dotarcia do niego. Przy planowaniu taniego
wyjazdu niezbędne jest więc wzięcie pod
uwagę wszystkich dodatkowych kosztów,
które się z nim wiążą.
Do takich należy także baza noclegowa.
Tu znów z pomocą służy zdobycz podróżników XXI wieku – Booking.com. Okazuje się,
że oferty prezentowanych hoteli są czasem
tańsze, niż na AirBnb. Ten drugi portal to
coraz bardziej skomercjalizowana strona
do wynajmu pokoi w prywatnych mieszkaniach – BlaBlaCar bazy noclegowej. Jednak
by zamówić nocleg na tej stronie, trzeba liczyć się z ryzykiem błędu, co nie powinno
zdarzyć się na Bookingu. Szukając miejsca
do spania warto zwrócić uwagę na ofertę
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dodatkową – czy pokój ma dostęp do darmowego Wi-Fi
(koszty transmisji danych za granicą są horrendalne),
czy jest przy nim prywatna łazienka, czy znajduje się
blisko centrum, czy będziemy musieli do kosztów dodać
cenę biletów komunikacji miejskiej, czy cena dodatkowego śniadania może być opłacalna, jaka jest wysokość
podatku miejskiego... Każda chwila poświęcona na przeanalizowanie dostępnych ofert może pomóc nam zaoszczędzić pieniądze i czas podczas wyjazdu.
Gdy kupiłam już bilety do Mediolanu, zadbałam
o transfer lotniskowy, zarezerwowałam przytulny hotel w centrum, zaczęłam rozglądać się za książkowym
przewodnikiem. Najlepszym przyjacielem weekendowego podróżnika są wydawnictwa, które zawierają
w mapy, przykładowe trasy zwiedzania, opisy miejsc,
które warto zwiedzić i rzeczy, których koniecznie trzeba spróbować. Dzięki nim w ciągu weekendu nie wydamy ani centa na wstępy. Z dobrym przewodnikiem
możemy w jeden weekend, zupełnie za darmo wiele dowiedzieć się o miejscu, które odwiedzamy, poznać jego
historię i lokalne zwyczaje.

PRZEWODNIK WEEKENDOWEGO PODRÓŻNIKA

Większość europejskich miast ma swoje
zabytki, historię, często egzotyczną kulturę.
Udając się na wielogodzinny spacer uliczkami Mediolanu odwiedziłam wiele znanych
i mniej uczęszczanych miejsc. Z przewodnika dowiedziałam się, jaka historia i postaci
się za nimi kryją. W Europie Zachodniej to
głównie kościoły (nawet te największe można zwiedzić za darmo), place, łuki triumfalne, stare kamienice i wille, a także ciasne
lub rozbudowane kolorowe uliczki o specyficznym klimacie zapadają w pamięć i uczą
o danym miejscu.

Konkretny plan na te kilka dni nie był
już potrzebny. Chciałam spędzić czas na
spacerowaniu mediolańskimi uliczkami,
zjeść włoskie lody i pizzę od ulicznych sprzedawców... Wydaje się, że koszty wyżywienia
za granicą są wysokie i sprawią, że przekroczymy nasz napięty budżet. Być może – jeśli będziemy stołowali się w knajpach dla
turystów i robili zakupy w małych sklepach
spożywczych. Tu z pomocą przychodzą nam
supermarkety, w których możemy znaleźć
dobre jedzenie za niską cenę. Jeśli chodzi
o stołowanie się na mieście, zasada jest prosta – wystarczy spojrzeć przez szybę lub na
wystawione na zewnątrz stoliki. Jeśli knajpka jest pełna turystów, będzie droga i raczej
niesmaczna. Gdy z kolei stoliki zajęte są
przez tzw. „lokalsów” możemy być prawie
pewni, że najemy się do syta za niewielką
cenę, często nieporównywalną z podobną
kuchnią na Długiej w Gdańsku.

Kupując jedzenie u lokalnego sprzedawcy i gubiąc się w zwiedzanym przez
nas mieście, mamy możliwość odkrycia
jego nieznanej, acz prawdziwej twarzy.
Dla mnie największym zaskoczeniem
w Mediolanie (a także jego kwintesencją!)
była Bazylika San Lorenzo Maggiore.
Stojąc na placu przed nią, obok kopii posągu cesarza Konstantyna na około mnie
widziałam: zabytkowe rzymskie kolumny,
przejeżdżający obok nich tramwaj (który
podobno powoduje ich powolne niszczenie), ogromny ekran LED z reklamą mar-

KU PUJĄC J EDZ E N I E
U L OK A L N EG O SPR Z EDAWC Y
I GU BI ĄC SI Ę W Z W I EDZA N Y M
PR Z EZ NA S M I E Ś CI E , M A M Y
MOŻ LI WO ŚĆ ODK RYCI A
J EG O N I EZ NA N E J, ACZ
PR AW DZ I W E J T WA R Z Y.
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...GDY W YCI ECZ K A J E ST
DOBR Z E ZA PL A NOWA NA –
J E ST PORÓW N Y WA L NA DO
W EEK E N DOW YCH W Y DATKÓW
NA SPĘDZ E N I E CZA SU
WOL N EG O W DUŻ Y M M I E Ś CI E.
kowej bielizny, zaadaptowaną na potrzeby
chrześcijaństwa starorzymską świątynię
pełną rozmodlonych wiernych w podeszłym wieku na niedzielnej mszy i mnóstwo młodych Włochów pałaszujących
uliczne jedzenie i pijących piwo, siedzących dosłownie wszędzie, łącznie ze schodami prowadzącymi do Bazyliki! Miejsce
jest w przewodnikach tylko wspomniane,
jednak czas spędzony w nim na odpoczynku w wiosennym słońcu był najlepszym
momentem całego wyjazdu. A wszystko to
w cenie biletów lotniczych i noclegu, która

– gdy wycieczka jest dobrze zaplanowana
– jest porównywalna do weekendowych
wydatków na spędzenie czasu wolnego
w dużym mieście.
ENGLISH

WEEKEND TRAVELER’S GUIDE
What should you do when your bank account is
not looking great, you have a boring weekend
ahead and you get a sudden urge to go on an
adventure? Pack your bag, go to the Gdańsk
airport and go spend the weekend abroad!

Więcej na anywhere.pl

Life of a backpacker is full of adventures but
also seems to be dangerous. Not everyone
would be brave enough to travel without money, hitchhiking, sleeping at random people’s
houses. On the other hand after a while luxurious all-inclusive holidays get boring and
predictable. If we want to do something more
than lie around with a full belly then in twothree days we can feel more tired than before
our holiday. And such trips are usually expensive and make sense only if we have more
time off and a long weekend ahead of us.
Thankfully the 21st Century brought us
a whole spectrum of solutions, which can
ensure that a weekend-long shopping-trip
to Milan, pizza in Rome or beer in Dublin
will not break a bank. Such trips used to be
enjoyed by those of higher class, who were
able to charter a plane and get a last-minute
room in a four-star hotel. Thanks to mobile
apps and strong competition on short-term
foreign-trips market they became available
to students, corporate workers, families with
children and lovers.
The first step to organising such a trip
is installing an app that will find us cheap
flights. My favourite is Skyscanner, which
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is super-simple to use and allows us to filter flights to
match our needs. But do not be tempted by low-prices that can initially make your head spin – tickets for
1 PLN are not just a city legend, but waiting for such
offers can keep you grounded for a very long time. It
might be a better idea to give yourself a wider price
range – plane tickets will take up the smallest part of
your travel budget.
During my last planning session I came across
a flight from Gdańsk Airport (the closest one to me)
to Oslo for only 79PLN return. Norway is a place I always wanted to visit and the ticket cost less than that
of a train to Warsaw. I almost bought the tickets and
could already see myself stepping onto the snow-covered fjords but I checked the cost of getting to and
from the city to the airport. It was twice the amount of
what I would pay for flights and would have seriously
strained my travel budget. You should keep in mind
that airports are often far away from the cities or situated outside of the metropolis. This is also the case
with airports in Poland – if you live outside of the city
with an airport you have to take into consideration the
cost of getting there. When planning a cheap trip you
have to consider all additional costs that come with it.
Same case with accommodation. Again, you can
take advantage of 21st Century inventions, such as
Booking.com. It turns out that hotels can sometimes
be cheaper than AirBnb. This second site is a more
and more commercialised portal for renting rooms in
privately-owned homes – BlaBlaCar of accommodation. But when booking a place to stay via this site you
have to take into consideration possible risks, which
should be eliminated on Booking.com. When looking
for a place to say you should take a look at available bonuses: does the room have Wi-Fi access (mobile data

can be ridiculously expensive abroad), does it have
a private bathroom, is it close to the city centre, will
we have to pay extra for city transport, can you pay
extra for breakfast (and is it worth it), how much city
tax you will have to pay… Each minute spent analysing available offers can help you save money and time
during your trip.
Once I purchased the tickets to Milan, took care of
airport transport, booked a cosy hotel in the city centre, I started looking for a guidebook. Weekend traveller’s best friends are those publishers that include
maps, possible sightseeing routes, information about
places that are worth seeing and things that are worth
doing. Thanks to them we will not spend a dime on
entrance to anything. With a good guide we can learn
a lot about a place we are going to, find out about its
history and traditions in one weekend, free of charge.
I did not need a precise plan for those few days.
I wanted to spend them exploring streets of Milan,
eat Italian ice-cream and pizza sold on the street… It
seems that food abroad is expensive and will get us
over our tight budget. Possibly – if we eat in restaurants for tourists and shop in little grocery stores.
A solution for this is supermarkets, where we can find
good food for low prices. If you want to eat out then the
rule is straightforward – have a look through the window or glance at tables standing outside. If the place
is full of tourists then it is probably expensive and not
very good. But if the tables are taken by the locals then
you can be sure that you will get plenty to eat for a low
price, often much better than similar cuisine available
on Długa Street in Gdańsk.
Most European cities have their sights, history, often an exotic culture… While on a long walk around the
streets of Milan I visited many known and less-popular
places. From my guidebook I learned what stories and
people hide behind them. In Western Europe these are
mainly churches (even the biggest ones can be seen for
free), squares, triumphal arches, old tenement houses
and villas, but also narrow or wide colourful streets
with a unique vibe to them, which teach us about specific places and are hard to forget.
When buying food from a local vendor and getting
lost in the city we are visiting we have an opportunity to discover its unknown, but true, face. For me the
biggest surprise in Milan (and its quintessence!) was
the Basilica of San Lorenzo Maggiore. Standing on
the square in front of it, next to a copy of a monument
of Emperor Constantine I could see: Old Roman columns, a tram going past them (which apparently
makes them fall apart slowly), a huge LED screen
advertising designer lingerie, an Old Roman temple
adapted to suit Christianity full of praying elders attending the Sunday mass and crowds of young Italians
eating street-food and drinking beer, sitting literally
everywhere, even on the steps to the Basilica! This
spot was only briefly mentioned in my guidebook but
my time spent there relaxing in the spring sun was the
best part of the whole trip. And all this for the price
of flights and accommodation, which (if the trip is
planned well) is comparable to what you would spend
during a weekend in a large city.
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ZNÓW NOCUJEMY

W MUZEACH!

W TYM ROKU JUŻ PO RAZ 12. W GDAŃSKU ODBĘDZIE SIĘ IMPREZA,
PODCZAS KTÓREJ, W SOBOTNIĄ NOC, MIESZKAŃCY MIASTA
ŚWIĘTOWAĆ BĘDĄ... DZIEŃ MUZEALNIKA. TO Z JEGO OKAZJI OD PONAD
DEKADY W CAŁEJ EUROPIE ORGANIZOWANA JEST NOC MUZEÓW
TEKST Mat. Prasowe

D

zień Muzealnika przypada na 18 maja,
a Noc Muzeów organizowana jest w najbliższy tej dacie weekend. W tym roku
odbędzie się 20/21 maja.
Z okazji Europejskiej Nocy Muzeów liczne
muzea, galerie i inne instytucje kultury otwierają swoje podwoje dla świętujących już od godziny 19. Przygotowane w tym roku atrakcje
z pewnością zaciekawią nawet najbardziej
wymagających miłośników sztuki, kultury
i nauki. Z okazji 10-lecia Europejskie Centrum Solidarności przygotowało aż dziesięć
niespodzianek. Tematem przewodnim nocy
w Nadbałtyckim Centrum Kultury stanie się
niezwykła historia Ratusza Staromiejskiego
oraz 25-lecie powstania instytucji. Muzeum
Historyczne Miasta Gdańska przygotowało
noc z Brunonem Zwarrą, a Centrum Hewelianum zdecydowało się przenieść uczestników wydarzenia wehikułem czasu prosto
do średniowiecza. Niezwykłe wydarzenie
muzyczne szykuje się w Centrum Sztuki
Współczesnej Łaźnia 2. Będzie można wziąć
udział w koncercie Polish Diwy. Podczas tej
wyjątkowej nocy nie zabraknie atrakcji dla
dzieci i dorosłych, miłośników sztuki, spacerów, zaglądania w niedostępne zakamarki. W tym roku do grona biorących udział
w zabawie gdańskich instytucji dołączają
m.in. Polsko-Japońska Szkoła Technik
Komputerowych oraz Polska Filharmonia
Bałtycka, która otwiera dla ciekawskich podwoje swojej siedziby, czyli pełnej tajemnic
dawnej Hali Turbin na Ołowiance.
– Noc Muzeów to wielkie święto muzealników, którzy w nocnej atmosferze mają

możliwość zaprezentowania atrakcji, często niedostępnych na co dzień – komentuje
Karina Rojek z Instytutu Kultury Miejskiej
w Gdańsku. – Noc Muzeów to także wyzwanie organizacyjno-logistyczne, gdyż
co roku padają rekordy frekwencji uczestników, a w przedsięwzięciu bierze udział
kilkadziesiąt placówek.
Nie inaczej będzie zapewne także i tego
roku. Wstęp do wszystkich placówek biorących udział w Nocy Muzeów jest wolny lub
kosztuje złotówkę. Większość z nich umożliwia zwiedzanie i udział w przygotowanych
atrakcjach w godzinach 19:00 – 1:00. Warto
jednak uważnie prześledzić program poszczególnych instytucji. Część atrakcji będzie
dostępna także w ciągu dnia. Uczestnicy będą
mogli skorzystać ze specjalnie przygotowanej
darmowej komunikacji miejskiej.
Miłośnicy nowych technologii będą mogli
dołączyć do gry mobilnej „Nie śpij! Zagraj!”,
stworzonej przy współpracy z Huntly.
Szczegółowy program atrakcji znajduje
się na stronie www.ikm.gda.pl./NocMuzeow.
Dodatkowe informacje można także znaleźć
na dedykowanym fanpage'u na Facebooku:
www.facebook.com/NocMuzeow3City.
ENGLISH

A NIGHT AT THE MUSEUM!
This year, for the 12th time, crowds of Gdańsk
inhabitants will gather on a Saturday night to
celebrate… the Museum Day. On this occasion, an
event called the Night of Museums has been held all
over Europe for over a decade.
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The International Museum Day is on 18
May, and the Night of Museums is held at the
weekend immediately following that date.
This year, it’s the night on 20/21 May.
On the occasion of the European Night
of Museums, numerous museums, art galleries and other cultural establishments open
their doors to visitors from 7 p.m. This year’s
attractions will surely satisfy even the most
demanding art, culture and science buffs.
On the occasion of its 10th anniversary, the
European Solidarity Centre has prepared as
many as ten surprises. The theme of the event
in the Baltic Sea Cultural Centre in Gdańsk is
the history of the Old Town Hall and the 25th
anniversary of the institution. The Gdańsk
Historical Museum holds a night with Brunon
Zwarra, and the Hewelianum Centre proposes to take its visitors on a journey in a time
machine to the Middle Ages. Laznia 2 – Centre for Art Education invites music lovers to
an exceptional music event, during which
a Polish Diva contest will be held. This exciting night will be full of attractions for children
and adults, art buffs, or those who like walking or exploring mysterious places. Gdańsk
institutions participating in this year’s edition
also include the Polish and Japanese Academy of Information Technology and the Polish
Baltic Philharmonic, which invites visitors to
its premises, that is the former turbine hall in
Ołowianka.
‘The Night of Museums is a widely celebrated event, during which museums have
a chance to present attractions that are often
unavailable to the general public on a daily
basis,’ says Karina Rojek from the Institute
for Urban Culture in Gdańsk. ‘It’s also a challenge in terms of organisation and logistics,
since the number of visitors is growing every
year and a few dozen of cultural establishments take part in the undertaking.’
It looks like it’ll be the same this year. Entrance tickets to all cultural spots participating in the Night of Museums are free or cost
PLN 1. Most of them allow visitors to enter
the spot and participate in the attractions
from 7 p.m. to 1 a.m. It’s advisable to read
programmes of the event released by individual institutions. Some of the attractions
will also be accessible during the day. Participants of the event may use special free public
transport.
If you’re into latest technologies, you may
join a game “Don't sleep! Play!”, developed in
cooperation with Huntly.
The detailed programme of the attractions is available at www.ikm.gda.pl./NocMuzeow. To read more, visit the event’s
Facebook fanpage: www.facebook.com/
NocMuzeow3City.
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ŚL A DA MI
K R Z YŻACK ICH
M ISTR ZÓW

WIOSNA TO IDEALNY CZAS NA WYCIECZKI SAMOCHODOWE.
ZAPNIJCIE PASY I WYRUSZCIE W PODRÓŻ ŚLADAMI JEDNEGO
Z NAJWIĘKSZYCH ZAKONÓW RYCERSKICH EUROPY.
TEKST Sylwia Gutowska

ZDJĘCIA Źródło: pomorskie.travel/ISIT

J

eśli chodzi o zamki gotyckie, Pomorskie
ma wiele do zaoferowania. I to nie tylko
dla maniaka historii, choć w zasadzie po
wycieczce śladami Mistrzów Zakonu Krzyżackiego ciężko nim nie zostać.

POTĘŻNY ZAMEK
W MALBORKU
Malbork to jedno z najważniejszych miejsc
na architektonicznej mapie Polski. Znajduje
się tam największy na świecie gotycki kompleks zamkowy. Główna rezydencja Zakonu
Krzyżackiego przez stulecia przechodziła
przebudowy, zniszczenia i odbudowy. Ten
średniowieczny olbrzym jako instytucja muzealna funkcjonuje od 1961 roku, a w 1997
roku wpisany został na listę Światowego
Dziedzictwa Kultury UNESCO. Ostatnia renowacja zamku zakończyła się w 2016 roku
i związana była z pracami konserwatorskimi
w zespole kościoła Najświętszej Marii Panny.
Była to jedyna część zamku, która nie została
odbudowana po II wojnie światowej.

Jedną z największych corocznych atrakcji na Zamku jest Oblężenie Malborka. W tym
roku odbędzie się ono 21-23 lipca. Ta widowiskowa impreza plenerowa jest odtworzeniem wydarzeń z 1410, gdy po wygranej bitwie pod Grunwaldem wojska Władysława
Jagiełły próbowały szturmem wziąć twierdzę w Malborku. Rzecz jasna, nieskutecznie.
A może w tym roku się uda?

GNIEW. WIĘCEJ NIŻ
ZWIEDZANIE
Kolejny ślad dawnej świetności Zakonu Krzyżackiego to Gniew. Nie tak wielki jak ten w Malborku, choć zamek w Gniewie był największą
rezydencją zakonu po lewej stronie Wisły. Nie
tylko dlatego warto przyjechać do tej oddalonej o 77 km od Gdańska miejscowości. Zamek w Gniewie wybudowano po 1290 roku,
następnie rozbudowano go w XIV i XV wieku.
Jego wyjątkowość polega na tym, że został on
wybudowany na planie kwadratu. Jak wiele
zabytków, nie oparł się historycznym zawiro-

waniom. W 1466 roku trafił w ręce Polaków, po
czym był wielokrotnie przebudowany. W 1921
roku spłonął w pożarze. Podczas II wojny światowej służył jako nazistowskie więzienie. Ostatecznie został odrestaurowany – w latach 60.
i w 1992 roku. Od tamtej pory olśniewa swoim
oryginalnym, średniowiecznym pięknem.

ŚLADAMI KRZYŻACKICH MISTRZÓW

Odbywają się tam festiwale i średniowieczne inscenizacje, a poza tym – co szczególnie
zainteresuje turystów – znajduje się tam czterogwiazdkowy hotel. Czy można być jeszcze
bliżej historii? Można, bo już 19-20 sierpnia odbędzie się tam odegranie bitwy polsko-szwedzkiej z 1626 roku, pod nazwą „Vivat Vasa”.

CZŁUCHÓW. ODRESTAUROWANE RUINY
Na zwiedzanie kolejnego zamku krzyżackiego
wybieramy się do Człuchowa. Znajduje się tam
46-metrowa wieża z murami, która służy za
punkt obserwacyjny. Ta ocalała część zamku
w latach 2008-2015 przeszła gruntowną renowację, a na terenach wokół przeprowadzono
prace archeologiczne.
Niegdyś zamek w Człuchowie był drugim,
po Malborku, zamkiem Zakonu. Był najważniejszą częścią południowych umocnień państwa zakonnego. Składał się z 11 bram i 9 wież.
Z powodu jego wysokiej obronności zamek
zamieszkiwali Wielcy Mistrzowie, Urlich von
Jungingen i Konrad von Wallendrode. Dziś
muzeum otacza malowniczy „Lasek Luizy”.
Jest też interesujący ze względu na swoje sąsiedztwo z Borami Tucholskimi, jednym z najbardziej zielonych miejsc Polski.

od stolicy Pomorza (100 km) możemy poczuć
się tam jak w domu. Miasto od zawsze było
przedmiotem sporów pomiędzy Zakonem
Krzyżackim a Polską. Dzisiejszy zamek to
odrestaurowany zabytek, w którym mieści
się muzeum. W przyległej Katedrze znajduje
się krypta Wielkich Mistrzów, jedyne takie
miejsce w całej Polsce. Znajdują się tam groby
Wernera von Orselna, Ludolfa Koeniga von
Wattzau i Heinricha von Plauena.
ENGLISH

ON THE ROUTE OF THE
TEUTONIC ORDER
SPRING IS PERFECT FOR ROAD TRIPS. JUMP
INTO A CAR AND EXPLORE FASCINATING
HISTORY OF ONE OF EUROPE’S BIGGEST
MILITARY ORDERS.

When it comes to brick castles, Pomorskie
has a lot to offer. Not only for the history
freaks. Actually, it’s hard not to become
a history freak when you learn about the
Teutonic Knights.

THE MAJESTIC MALBORK
CASTLE
The king of the castles, literally, is Malbork.
There stands a true medieval architectural
treasure. The Castle of the Teutonic Order is
the world’s largest castle complex. The main
residency of the Order for centuries has gone
through developments, destructions and
rebuildings. This medieval giant has been
functioning as a museum since 1961 and in
1997 it was designated a World Heritage Site
by UNESCO. The last renovation was finished
in 2016 and it was connected with conservatory works in St. Mary's Church, the only
part of the castle which was not rebuilt after
the World War II.
One of the biggest annual attractions
here is Seige of Malbork. This year it is taking place on July 21-23. This spectacular
reenactment refers to 1410, when after the
won Battle of Grunwald, the army of the
Polish king, Jagiełło, tried to take the castle. In vain, naturally. Maybe this year they
will manage?

GNIEW. MORE THAN
SIGHTSEEING
KWIDZYN – PRUSKA
WISIENKA NA TORCIE
Architektura krzyżacka wywarła wpływ na
okoliczne nacje. Stało się tak w przypadku
pruskiego klanu Pomezan, którzy zbudowali
zamek w Kwidzynie. Mieści się on na ulicy
Gdańskiej, więc pomimo znacznej odległości

This is another example of Teutonic Order’s
greatness. Not so large as Malbork, though,
it was the order’s largest building at the left
side of Vistula river. The castle is definitely
worth seeing, especially when it’s located
around 77 kilometres from Gdańsk. Firstly
built after 1290, it was developed and renovated throughout the 14th and 15th century. The uniqueness of this castle lays in the
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fact that it was constructed on a square plan.
As all the historical monuments, this one
has experienced the roughness of history. It
was in the hands of Poles after 1466 and was
rebuilt many times. In 1921, it was burnt in
a fire. During the Second World War the Nazis made it a prison for Polish people. It was
partly renovated in the late 60s and finally
in 1992. Since then, the castle glows with its
original medieval beauty. There are historical reenactments and festivals taking place,
but, what is mostly interesting for tourists,
part of the castle serves as a four-stars hotel.
Could we get any closer to history? Yes, because on August 19-20 there will be a huge reenactment of the 1626 Polish-Swedish battle,
called "Vivat Vasa".

CZŁUCHÓW. RESTORED
REMAINS
Another castle of the Order of Brothers of
the German House of St. Mary in Jerusalem, as the Teutonic Knights were properly
named, is in Człuchów. Or was, as the only
part which remained is a tower, which today, restored, functions as an observation
point. The remains have gone through major renovation in 2008-2015. The building
used to be the second greatest castle in the
knights’ country. It consisted of 11 gates
and 9 towers. Back then, because of its high
defense capability, the Great Masters of the
order, Urlich von Jungingen and Konrad
von Wallenrode lived there. Nowadays the
museum is surrounded by a picturesque
park called „Lasek Luizy” („Luise’s Forest”). Człuchów is interesting because of
one more thing. It’s the close proximity to
Bory Tucholskie, one of Poland’s greenest
geographical parts.

KWIDZYN. A PRUSSIAN ICING
ON THE CAKE
Every nation around liked the Teutonic
Knights so much that they copied their architectural style. And so it was with the castle in Kwidzyn, which was a chapter house
for Pomezans, a Prussian clan. Kwidzyn lays
approximately 100 km from Gdańsk, but
the street where the castle stands is called
Gdańska Street, so that you can feel more
familiar. The town was always a subject matter of a dispute between the Teutonic Order
and Poland. Today, its castle is a renovated,
spectacular monument and a museum. In
the St. Mary and John the Evangelist Cathedral you can visit Crypt of Teutonic Grand
Masters with graves of Werner von Orseln,
Ludolf Koenig von Wattzau and Heinrich von
Plauen. This is the only place of burial connected with the Teutonic Order high commanders ever discovered.
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SAUTRUS – ANTHONY HILL
WYD. WŁASNE

KLESZCZ & DINO – CYRK NA QŁQ
WYD. MAXFLOREC

Ilekroć jestem bliski chwilowego przesytu muzyką rockową, ilekroć
choćby pomyślę, że pewien polski pisarz mógł mieć rację twierdząc
na Facebooku, że rock się skończył, ilekroć choćby nieco przychylniejszym okiem spojrzę na pewien polski magazyn muzyczny, który
zatrzymał się w rozwoju w latach 90-tych, wtedy któryś ze znanych
mi młodych zespołów robi coś takiego, że momentalnie wracam do
zdrowia. Tym razem to rozsądku doprowadził mnie Sautrus, kwartet,
który w Trójmieście zdobył z marszu chyba wszystko, co było do zdobycia – ile razy zdarza się, żeby zespół bez wsparcia marketingowego
w swoim rodzinnym mieście zapełniał każdy klub? Nadmorska popularność Sautrus to nie przypadek, a nowy album „Anthony Hill” tylko
to potwierdzi. Cudowny, nieco psychodeliczny, a jednocześnie bardzo
wciągający mariaż hardrockowych korzeni, stonerowego spojrzenia
na muzykę i oryginalności (również, a być może przede wszystkim,
na żywo), kapitalny, niepodrabialny wokalista Weno Winter i smykałka do tworzenia naprawdę dobrych kompozycji to dla kwartetu
recepta na sukces. Sautrus dla mnie są symbolem pełnej niezależności artystycznej, która owocuje naprawdę frapującymi nagraniami.
„Anthony Hill” to pyszności dla wszystkich, którzy pasjonują się jakąkolwiek formą gitarowego grania – od Black Sabbath poczynając, na
nowoczesnej psychodeliczno-stonerowej scenie kończąc.

Rap ma już spokój, nie musi zabiegać o uznanie za pełnoprawny styl muzyczny, o czerwone dywany, o czas radiowy, czy
w końcu o własną kategorię Fryderyków. I może dzięki temu,
że wyszedł z podziemia, może się w końcu przeciągnąć, rozprostować kości i bez oglądania na malkontentów wypuszczać nagrania, które trzymają wysoki poziom artystyczny, a jednocześnie niosą duże możliwości komercyjne. Duet Kleszcz i Dino to
wizerunkowy powiew świeżości na scenie rap (choć obecni są
na niej nie od dziś, a ich wizerunek na scenie muzycznej też nie
jest żadną rewolucją), a „Cyrk na qłq” to po prostu ciekawa płyta. Kleszcz rapuje swobodnie, dobrze technicznie, ale z pewną
dozą agresji, korzystając zresztą świadomie z form wypracowanych przez starszych kolegów, Dino zaś napędza wszystko
wielokrotnie dość ciężką produkcją, która tekstom Kleszcza
dodaje siły. Tytuł albumu jest zresztą adekwatny – z jednej
strony jest tutaj wyrachowane show, z drugiej ukryta między
wersami tęsknota za spokojem i romantyczną wręcz normalnością. Umiejętnie powbijane szpileczki umacniają krążek
w aktualnej rzeczywistości, a jego anturaż lokuje go jednocześnie poza nią. Po prostu cyrk, ale taki bez żenujących klaunów
i umęczonych zwierząt.
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SAUTRUS – ANTHONY HILL
SELF-RELEASED

KLESZCZ & DINO – CYRK NA QŁQ
RELEASED BY: MAXFLOREC

Whenever I feel I’ve had enough of rock music; whenever I happen
to think that the Polish writer who posted on Facebook that rock has
come to an end could be right; whenever I look more favourably on
the Polish music magazine which hasn’t changed much since the
90s; one of young bands I follow does something really powerful
that brings me back to life. This time it was Sautrus, a quartet, which
has probably achieved what one can achieve in the Tricity – after
all, how often does a band with no marketing support become such
a crowd-puller in its home town? Sautrus’ popularity in Pomerania
isn’t accidental, and its new album “Anthony Hill” will only prove
that. It’s smashing, a bit psychedelic and gripping at the same time,
fusion of a stoner perspective and originality (also, and perhaps primarily, when heard live), rooted in hard rock music. The band’s recipe for success is a brilliant, one-of-a-kind lead singer, Weno Winter,
and a knack for writing really good compositions. To me, Sautrus
is a symbol of total artistic independence, bearing fruit in the form
of really intriguing records. “Anthony Hill” will delight those who
are fascinated by any form of guitar playing – ranging from Black
Sabbath to modern psychedelic and stoner bands.

Rap has a stable position now and it doesn’t have to court recognition as a proper music genre, red carpets, airtime, or its own
Fryderyk award category. It has left the underground to finally
stand up and stretch, so that – with no regard to malcontents – it
can release records maintaining a high artistic level and giving
huge commercial opportunities at the same time. The duo Kleszcz
& Dino is a breath of fresh air on the rap stage (even though they’ve
been there for a while, and their image on stage isn’t a revolutionary one either) and “Cyrk na qłq” is simply an interesting album.
Rapping comes naturally to Kleszcz; he has a good technique
combined with a bit of aggression, and employs forms developed
by his predecessors. Dino pushes it even further with his heavy
production, which reinforces Kleszcz’s lyrics. The title of the album is an adequate one – on one hand, its meaning carries sophisticated show, and on the other hand, hidden between the lines,
there’s longing for peace and romantic ordinariness. The album,
with its apt and relevant observations, perfectly fits the reality,
while its entourage takes it beyond ordinary. It’s just a circus, but
with no discomfiting clowns or abused animals.

Więcej na anywhere.pl
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wstać taka instytucja. W tym budynku była
stara elektrociepłownia, bardzo zaniedbana.
Całe szczęście udało mi się przekonać odpowiednie osoby, że to właśnie w tym miejscu musi powstać świątynia sztuki. Jedną
z pierwszych rzeczy, o które zadbałem, było
to, żeby znalazły się w niej organy. Akurat
katedra w Lozannie zaczęła budowę swojego
nowego instrumentu, a stary został wystawiony na sprzedaż.
Jak człowiek myśli: „filharmonia”,
do głowy przychodzą mu skrzypce,
instrumenty dęte czy fortepian. Raczej nie
kojarzy się ona z organami.

Organy są instrumentem, który w umysłach
ludzi jest nieodłącznie związany z Kościołem.
W VIII wieku papież swoimi dekretami mianował organy instrumentem królewskim,
największym, najświętszym. A pierwsze organy powstały kilkaset lat przed Chrystusem.
Dzisiaj ciężko sobie wyobrazić budowlę
sakralną bez takiego instrumentu, wydaje
się to wręcz niemożliwe. A czy można sobie
wyobrazić filharmonię bez organów? Są
w filharmoniach podstawowym instrumentem! Ale rzeczywiście – istnieje w naszych
głowach podejście, że jest to instrument wyłącznie sakralny.

JEDEN CZŁOWIEK,
CAŁA ORKIESTRA
SIADAJĄC PRZED DYREKTOREM PFB, WIEDZIAŁAM, ŻE BĘDĘ ROZMAWIAŁA
Z EKSPERTEM. WYSTARCZYŁO KILKA MINUT, ŻEBYM ZROZUMIAŁA,
ŻE S ŁOWO „EKSPERT” TO ZA MAŁO. PROFESOR ROMAN PERUCKI TO
CHYBA NAJWIĘKSZY PASJONAT, JAKIEGO MIAŁAM ZASZCZYT POZNAĆ.
TEKST Katarzyna Szewczyk

ZDJĘCIA Magdalena Czajka

Rozmawiam ze specjalistą światowej klasy
w kwestii organów.

Całe moje życie kręciło się wokół organów. To
jest to, w czym człowiek wzrastał, w czym jest
wychowany, wykształcony, czemu się poświęcił od A do Z. Sztuka jest muzą zazdrosną: potrzebuje czasu, zaangażowania, pielęgnacji.
Jest z nią tak, jak z uczuciami – bez stałej pracy, bez chęci ciągłego poznawania, zdobywania wiedzy, aż po chęć inspirowania twórców
– nic nie będzie.
Rzeczywiście, należę do grona uznanych
profesorów tej specjalności. Jestem recenzentem prac doktorskich czy habilitacyjnych, juro-

rem wielu międzynarodowych konkursów na
całym świecie, również sam jestem organizatorem. Utworzyłem filharmonijny cykl „Bliżej
Bacha” – związane z Jarmarkiem św. Dominika
koncerty w kościele św. Mikołaja, grane na
przepięknym, barokowym instrumencie. Już
w latach 80. wraz z nieżyjącym już profesorem
Joachimem Gudelem organizowaliśmy konkurs pieśni maryjnej „Maria Cantat”. A od 1992
roku jestem dyrektorem Międzynarodowego
Festiwalu Organowego w Oliwie.
Największym moim dzieckiem jest bez
wątpienia PFB. Nikt sobie wówczas nie wyobrażał tego, że w takim miejscu może po-

Bardzo dużo „organowo” będzie się
działo tego lata za sprawą Filharmonii na
całym Pomorzu.

Jeśli spojrzymy na życie artystyczne Krakowa czy Wrocławia – latem ono się dzieje w kościołach. W Gdańsku podobnie, ale rozbudowaliśmy to dosyć szeroko – będzie Stegna,
Żarnowiec czy Frombork. Zawitamy do Jastarni, do kościoła ojców Jezuitów w Jastrzębiej Górze – te koncerty cieszą się ogromnym
powodzeniem. To jest miejsce na dwa tysiące
ludzi i zawsze jest wypełnione przynajmniej
w połowie, proszę to sobie wyobrazić, to jest
pełna filharmonia!
W każdym z tych miejsc jest przede
wszystkim odpowiedni instrument. Bez
tego moglibyśmy grać co najwyżej muzykę
kameralną. A do organów możemy dołączyć
i śpiewaków, i naszych instrumentalistów,
inne zespoły – możliwości są ogromne!
A dodatkowo ludzie uwielbiają przychodzić
do zabytkowych świątyń, kościołów z pięknymi wnętrzami.
W maju rozpoczyna się cykl „Mistrzowskie
symfonie”, którego bohaterem jest Feliks
Nowowiejski.

W tym roku przypada 140 rocznica jego urodzin. To dobry pomysł, żeby pokazywać osoby,
które miały duże znaczenie dla rozwoju sztuki
w Polsce. Jeżeli spojrzymy na okres od odzyskania przez nasz kraj niepodległości, jeśli cho-

GŁÓWNY SPONSOR PFB,
MECENAS KULTURY

SPONSOR
STRATEGICZNY PFB

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA
KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

JEDEN CZŁOWIEK, CAŁA ORKIESTRA

dzi o muzykę mówi się przede wszystkim o Paderewskim.
O Nowowiejskim nie wiemy praktycznie nic, a to był twórca,
który – choć urodzony w Prusach Wschodnich – zawsze
czuł się Polakiem i opowiadał się za Polską, był prawdziwym patriotą, a wówczas nie było to takie łatwe.
Nowowiejski pielęgnował w swojej twórczości wszystkie najważniejsze pieśni polskiego kościoła i umieścił
te tematy w swoich utworach. Jest w nich „Bądźże pozdrowiony”, „Pieśń do Matki Bożej z Lourdes”, jest też
„Bogurodzica”. Cykl dziewięciu symfonii, które chcemy
wykonać w prosty sposób nawiązuje do cyklu Beethovena.
Umieszczając w ostatniej z symfonii „Bogurodzicę”, hymn
oręża polskiego, Nowowiejski bezpośrednio odwołał się do
niemieckiego kompozytora.
Spróbujemy pokazać tę muzykę – niezwykle barwną,
niezwykle bogatą, inspirującą, w cztery wieczory – odbędą się trzy recitale organowe i jeden koncert symfoniczny.
Po raz pierwszy w całości wykonamy dziewięć symfonii
w Gdańsku, po raz pierwszy w Polsce nagramy je w całości.
Jako pierwszy, 7 maja, zagra ten, który Nowowiejskiego
odkrył kilkanaście lat temu – Rudolf Innig. On też 27
października zakończy nasz cykl, kiedy wystąpi wraz z orkiestrą PFB, grając wspomnianą Symfonię nr 9. 27 maja
wraz ze mną wspomniane symfonie wykona mój asystent
z Gdańskiej Akademii Muzycznej – Maciej Zakrzewski. 4
czerwca razem z nim wystąpi dr hab. Hanna Dys.
ENGLISH

ONE MAN, AN ENTIRE ORCHESTRA
Sitting down with the director of Polish Baltic Philharmonic I knew
that I will be talking with an expert. I needed only a few minutes to
realise that the word ‘expert’ is not enough. Prof. Roman Perucki is
probably the most passionate person I had the pleasure to meet.

I am talking to a world specialist when it comes to
organs.

My whole life revolved around organs. This is what I grew
up with, what I was raised with, what I was educated in
and what I devoted everything to, from A to Z. Art is
a jealous muse: she needs time, engagement, care. It
is similar to emotions: without constant work, wish to
develop, seeking knowledge and wanting to inspire creators nothing will come out of it. Yes, I am a respected
professor in this field. I mark PhD dissertations, I am
a judge in many international competitions around the
world, I also organise them myself. I created a philharmonic cycle Closer to Bach – concerts played in the
church of St. Mark on a beautiful, baroque instrument
during St. Dominic’s Market. Back in the 80s, alongside
the now deceased prof. Joachim Gudel, I organised the
Maria Cantat song competition. And from 1992 I am the
director of an International Organ Festival in Oliwa.
My most important child is, without doubt, the Polish
Baltic Philharmonic. Back then no-one imagined that
such institution will be created in this place. This building used to be an old, very neglected power plant. Luckily
I was able to convince stable people that the temple of art
has to be created right here. One of the first things I took
care of is putting organs here. About this time the cathedral in Lausanne started building its new instrument and
the old one was put on sale.

When someone thinks “philharmonic” they think violin,
wind instruments or a piano. Not necessarily organs.

Organs are an instrument that people connotate with
church. In the 8th Century the pope issued a decree that
made organs a royal instrument, the biggest, the most
holy one. And first organs were created few hundred years
before Christ. Today it is hard to imagine a temple without
this instrument, it seems almost impossible. But can you
imagine a philharmonic without organs? They are the basic instrument of a philharmonic! But yes, in our heads it
is a purely sacral instrument.
Thanks to the philharmonic there will be many ‘organ’
events across the Pomeranian Region.

If we take a look at the art life in Kraków or Wrocław
during the summer it happens in churches. Similarly in
Gdańsk, but we treat it widely: events will take place in
Stegna, Żarnowiec and Frombork. We will visit Jastarnia,
the church of Jesuit Fathers in Jastrzębia Góra… These
concerts are very popular. This place fits two thousand
people and is always at least half-full. Try to picture this, it
is a full philharmonic!
Each of these places has a suitable instrument.
Without it we could only play chamber music. And
you can add singers, other instrument players, bands
to organs. The possibilities are endless! Additionally,
people love to come to old temples, to churches with
beautiful interiors.
The cycle Master Symphonies which honours Feliks
Nowowiejski begins in May.

This is the year of his 140th birthday. It is a good idea to
show people who had a strong influence on the development of art in Poland. If we take a look at the time from
when our country regained independence then when it
comes to music most is being said about Paderewski. We
know practically nothing about Nowowiejski, who was
an artist who, even though born in East Prussia, always
thought of himself as a Pole and supported Poland. He was
a true patriot which was not that easy back then.
Nowowiejski tended to all most important sacral
songs of the Polish church and he also used their motifs
in his works. These include Bądźże pozdrowiony, Pieśń
do Matki Bożej z Lourdes and Bogurodzica. The cycle of
nine symphonies we want to present can be easily linked
with Beethoven. Locating Bogurodzica, the hymn of the
Polish knighthood, in his last symphony Nowowiejski referred directly to the German composer.
We will try to show this music: incredibly colourful,
rich, inspiring, in four evenings. There will be three organ recitals and one symphonic concert. For the first
time ever we will perform nine symphonies in Gdańsk,
for the first time ever in Poland we will record them in
their entirety.
Rudolf Innig, who discovered Nowowiejski a few dozen years ago, will perform first, on May 7th. He will also
close our cycle on October 27th, performing with the
Polish Baltic Philharmonic and playing the aforementioned 9th Symphony. On May 27th I will perform the
aforementioned symphonies with my assistant Maciej
Zakrzewski from the Gdańsk Music Academy. On June
4th he will perform with dr. Hanna Dys.
Więcej na anywhere.pl

52–53

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

GORĄCO
NA SOPOT
CL ASSIC!
DYREKTOR ARTYSTYCZNY WOJCIECH RAJSKI ORAZ POLSKA
FILHARMONIA KAMERALNA SOPOT JUŻ PO RAZ SIÓDMY
ZAPRASZAJĄ MIŁOŚNIKÓW MUZYKI NAJWYŻSZEJ PRÓBY
DO WSPÓLNEGO PRZEŻYWANIA MIĘDZYNARODOWEGO
FESTIWALU MUZYCZNEGO SOPOT CLASSIC.
TEKST PFK Sopot

F

ZDJĘCIA Bogna Kociumbas

estiwal tradycyjnie inauguruje uroczysty koncert na deskach sopockiej Opery
Leśnej. Tegoroczną edycję otworzy Gala
Hiszpańska, która odbędzie się w niedzielę,
30 lipca. W sopockim amfiteatrze rozbrzmiewać będą utwory takich kompozytorów, jak
Joaquin Rodrigez, Manuel de Falla, Gerónimo
Giménez y Bellido czy Georges Bizet.

Hiszpania i jej różnorodność muzyczna zainspirowała Dyrektora Artystycznego
Festiwalu do wyboru kompozycji tego barwnego kraju jako motywu przewodniego wydarzenia. Zróżnicowana stylowo muzyka
hiszpańska przez wiele stuleci kształtowana
była przez liczne, zmieniające się przez lata
wpływy kulturowe. Na przestrzeni wieków

ewoluowała od średniowiecznego śpiewu wizygockiego przez religijną polifonię wokalną,
do siedemnastowiecznej zarzuelli, która przeobraziła się w następnych stuleciach w popularną tonadillę i sainetę. Dopiero w XIX wieku odnowiła się tradycyjna narodowa opera,
a także rozbudziło się zainteresowanie rodzimym folklorem i muzyką dawną.
Prezentowane na festiwalu, pełne pasji
i temperamentu brzmienia przeniosą gości
Opery Leśnej w podróż do intrygującego
świata muzyki Półwyspu Iberyjskiego. Już
przekrojowy program uświadamia, jak wielkie bogactwo dźwięków niesie ze sobą należąca do najstarszych w Europie Zachodniej
muzyczna kultura Hiszpanii.
Festiwal zainauguruje Polska Filharmonia
Kameralna Sopot pod batutą Wojciecha Rajskiego. Maestro zaprosił do współpracy cenionych wykonawców z całej Europy. Jednym
z nich będzie hiszpańska mezzosopranistka
Nancy Fabiola Herrera, która zasłynęła jako
tytułowa Carmen w operze Bizeta. Liczne
hipnotyzujące kreacje artystki utorowały
jej drogę do największych operowych scen
świata, takich jak Covent Garden w Londynie czy Bolshoi Theatre w Moskwie. W tym
sezonie występuje w trzech produkcjach Metropolitan Opera w Nowym Jorku. Na scenie
pojawi się również ceniony za nieprzeciętne
zdolności techniczne i interpretacyjne znakomity gitarzysta klasyczny – Łukasz Kuropaczewski. Jego album „Łukasz Kuropaczewski
wykonuje muzykę hiszpańską” spotkał się
z entuzjastycznymi opiniami krytyków, grę
muzyka opisywano jako przekraczającą próg
wirtuozerii i mistrzostwa. Podczas festiwalu
solista zaprezentuje utwór zainspirowany
pięknem ogrodów królewskich w Aranjuez
„Concierto de Aranjuez” Joaquina Rodrigeza. Innym znakomitym gościem Gali będzie
urodzony w Sevilli pianista Rodrigo Tomillo,
którego usłyszymy w „Noches en los jardines
de España” Manuela de Falli. W rytm ogni-

GORĄCO NA SOPOT CLASSIC!

stych rytmów Hiszpanii przeniesie nas grająca na castañuelas Maribel Gallardo. Ożywając w rękach artystki instrument wydaje specyficzne brzmienie hembra i macho. Na
scenie pojawi się także formacja Asociación Danza Joven
Mediterráneo, która dopełni muzykę jej naturalnym kontekstem – tańcem.
Podczas siódmej Edycji Festiwalu Sopot Classic zabierzemy naszą publiczność w niezwykłą podróż muzyczną.
Wyjątkowo energetyczny wieczór inauguracyjny, przepełniony muzyką hiszpańską i inspirowaną tym intrygującym
krajem, na długo zapisze się w pamięci słuchaczy. Niewątpliwie różnorodny i wypełniony ognistymi dźwiękami
repertuar Gali Hiszpańskiej sprosta najwybredniejszym
gustom odbiorców. Spośród wielu możliwości spędzenia
letnich wieczorów, jakie oferuje Trójmiasto, Gala Hiszpańska będzie unikalną propozycją łączącą szlachetne dźwięki muzyki klasycznej z hiszpańskim temperamentem.
ENGLISH

ENJOY HOT RHYTHMS AT SOPOT CLASSIC!
For the seventh time, Artistic Director Wojciech Rajski and the
Polish Chamber Philharmonic Sopot invite top class music lovers to
International Music Festival Sopot Classic.

The festival traditionally opens with a gala concert in the
Forest Opera in Sopot. This year it’s the Spanish Gala, held
on Sunday, 30 July. The amphitheatre in Sopot will resound
with works of such composers as Joaquin Rodrigez, Manuel
de Falla, Gerónimo Giménez y Bellido and Georges Bizet.
Inspired by Spain and its musical diversity, the Artistic Director of the Festival chose the compositions of this
remarkable country as the theme of the event. Diversified
styles of Spanish music have been shaped for many centuries by numerous cultural influences, changing over the
years. Spanish music has evolved from Medieval Visigothic
chants, through religious vocal polyphony, to seventeenth
century zarzuela, which has afterwards transformed into
popular tonadilla and saineta. Only in the 19th century did
the country witness the revival of the traditional Spanish
opera, and folklore and old music gained popularity.
Passionate and invigorating compositions performed at
the festival will take the crowd gathered in the Forest Opera
on a journey to the intriguing world of the Iberian Peninsu-

la music. A general program of the event already shows the
richness of sounds of the Spanish musical culture, which is
one of the oldest cultures in Western Europe.
The Festival will be inaugurated by the Polish Chamber
Philharmonic Sopot under the direction of Wojciech Rajski. Maestro invited recognised artists from all over Europe
to perform. One of them is Spanish mezzo-soprano Nancy
Fabiola Herrera, who made a name for herself as the title
Carmen in Bizet’s opera. With her numerous hypnotising
creations, the artist has paved her way to the largest opera
stages in the world, such as the Covent Garden in London
or the Bolshoi Theatre in Moscow. This season, she’s appearing in three productions of the Metropolitan Opera
in New York. We’ll also see eminent classical guitar player,
Łukasz Kuropaczewski, recognised for his outstanding
technical and interpretation skills. His album “Łukasz
Kuropaczewski wykonuje muzykę hiszpańską” (English:
Łukasz Kuropaczewski plays Spanish music) has been
warmly received by critics, and his performance has been
described as beyond virtuosity and mastery. At the festival,
the musician is going to play the composition of Joaquin
Rodrigez, inspired by the beauty of King’s gardens in Aranjuez, “Concierto de Aranjuez”. Another prominent guest of
the gala is pianist Rodrigo Tomillo, born in Sevilla, who is
going to play the composition of Manuel de Falla “Noches
en los jardines de España”. Maribel Gallardo, playing the
castañuelas, will take us on a musical journey to explore hot
Spanish rhythms. This wooden instrument, when touched
by the artist, produces characteristic sounds of hembro
and macho. The musicians will perform in the company of
Asociación Danza Joven Mediterráneo, which will complement the music with its natural context – dance.
During the seventh edition of Sopot Classic Festival, we will take the audience on a wonderful musical
journey. This exceptionally energising inauguration
evening, full of Spanish music as well as music inspired
by this remarkable country, will be a memorable experience. Diversified and full of passion repertoire of the
Spanish Gala will satisfy the highest expectations of
even the most demanding audience. Among many possibilities of passing a summer evening in the Tricity, the
Spanish Gala will be a unique event, combining quality
sounds of classical music with Spanish temperament.
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BYLE DO
SIERPNIA!
„BYLE DO SIERPNIA!” – WOŁAJĄ ORGANIZATORZY CIESZANÓW
ROCK FESTIWAL I OGŁASZAJĄ PIERWSZYCH ARTYSTÓW
NADCHODZĄCEJ EDYCJI. JEDNA Z NAJPOPULARNIEJSZYCH
IMPREZ ROCKOWYCH W POLSCE ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH
17-20 SIERPNIA W CIESZANOWIE NA PODKARPACIU.
ZDJĘCIA Mat. Prasowe

P

idżama Porno, Ørganek, Jelonek,
Kabanos i Corruption to pierwsze
ogłoszone zespoły, które pojawią się
na tegorocznym Cieszanów Rock Festiwalu.
Organizatorzy uruchomili także nabór do
muzycznych przeglądów, jakie odbędą się
podczas imprezy.
Po raz pierwszy na cieszanowskiej scenie wystąpi zespół Ørganek. Ta formacja
z Tomaszem Organkiem na czele, słynie ze
swobodnego żonglowania odległymi stylistykami jak punk czy country i przebojem
wdarła się do polskiego rockowego mainstreamu, z miejsca zdobywając status niekwestionowanych gwiazd. Muzycy, podczas
mrocznych i nieskrępowanych koncertów,
swobodnie cytują gatunki, konwencje i kli-

sze, które zbudowały muzykę XX wieku,
ale też i całą zachodnią popkulturę, z której
ona wyrasta.
Podczas 8 edycji CRF nie zabraknie również specjalnych koncertów, podczas których zespoły wykonają w całości swój jeden
kultowy album. Jednym z nich będzie występ Pidżamy Porno, która po raz pierwszy
wykona w całości wydaną w 1997 roku płytę
„Złodzieje zapalniczek” z okazji jej 20-lecia.
– „Złodzieje zapalniczek” to płyta pełna
paradoksów – opowiada Krzysztof „Grabaż”
Grabowski, lider Pidżamy Porno. – Powstawała po pięcioletniej nieobecności Pidżamy
na scenach i miała być pierwszym oficjalnym
albumem zespołu. Patrząc na ten album z dzisiejszej perspektywy, pamiętam niemal nie-
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PI DŻ A M A P OR NO, ØRGA N EK ,
J E L O N EK , K A BA NO S I C OR RU P T IO N
T O PI E RWS Z E O G Ł O S Z ON E
Z E S P O ŁY, KT ÓR E P OJAW I Ą S I Ę
NA T E G ORO C Z N Y M C I E S Z A NÓW
RO C K F E S T I WA LU.
ograniczoną liczbę utworów, którą mieliśmy
wtedy do dyspozycji oraz album, który mógł
pomieścić ledwie dwanaście z nich. Najważniejsze na „Złodziejach” są piosenki, o których
można powiedzieć, że były premierowe: „Ezoteryczny Poznań”, „Stąpając po niepewnym
gruncie”, „28 (One Love)”, „Bal u Senatora '93”,
„Xero z kota”... Te utwory ciągnęły ten album
i do dziś są żelaznymi punktami na każdym
niemal koncercie Pidżamy. Sam album, podobnie jak większość płyt Pidżamy Porno, nie
zanotował oszałamiających wyników w sprzedaży. Nagrywany był w najgorszym możliwym
dla zespołu momencie – kiedy kapela praktycznie nie istniała, groszem nie śmierdziała
i nie było zbyt wielu chętnych, by ją na koncerty zapraszać – wspomina „Grabaż”.

O mocne brzmienia zadbają stonermetalowcy z zespołu Corruption oraz widowiskowy Jelonek, skrzypek znany z heavymetalowego Huntera, który w swoim solowym
materiale łączy ze sobą metal z muzyką
poważną. W programie festiwalu pojawi się
także rock z przymrużeniem oka, czyli grupa
Kabanos, ciesząca się popularnością na polskiej scenie od lat.
Ruszył również nabór do corocznego
Przeglądu CRF 2017. W tym roku zostaną zorganizowane trzy odrębne konkursy na Scenie Alternatywnej w amfiteatrze na terenie
imprezy – podkarpacki, ogólnopolski i międzynarodowy. Finaliści poszczególnych konkursów Przeglądu zostaną wyłonieni podczas
jednoetapowych eliminacji (finały podczas
festiwalu). Finały trzech konkursów Przeglądu odbędą się 18, 19 i 20 sierpnia w amfiteatrze Przygranicznego Centrum Kultury
i Sportu „Wędrowiec” w Cieszanowie.
Więcej informacji na temat festiwalu pojawiać się będzie systematycznie na stronie imprezy www.cieszanowrockfestiwal.pl oraz na
www.facebook.com/cieszanowrockfestiwal.
W sprzedaży są już karnety na festiwal. Można je zakupić poprzez stronę www.eventim.
pl oraz w stacjonarnych punktach sprzedaży
Eventimu. Anywhere.pl jest patronem medialnym imprezy.
ENGLISH

UNTIL AUGUST!
“Until August!”, call organisers of Cieszanów Rock
Festival and announce the first artists of the
upcoming event. One of the most popular rock
festivals in Poland will take place between 17-20
August in Cieszanów, Podkarpackie Province.

Pidżama Porno, Ørganek, Jelonek, Kabanos
and Corruption are first bands announced
to appear on this year’s Cieszanów Rock
Festival. Organisers also opened the castings for band competitions that will take
place during the event.
It will be Ørganek’s first performance on
Cieszanów’s stage. This band, led by Tomasz
Organek, is known for its ability to juggle distant genres such as punk or country and tore

Więcej na anywhere.pl

its way to the Polish rock mainstream with
a hit, obtaining celebrity status instantly.
During their unlimited and dark concerts musicians naturally quote genres, conventions
and patterns which built the music of the 20th
Century as well as the whole of Western pop
culture which took root from it.
During the 8th CRF there will be a multitude of special concerts, during which bands
will perform an entirety of one of their cult
albums. One such concert will be given by
Pidżama Porno, who will perform their whole
album Złodzieje zapalniczek, which was released in 1997, to celebrate its 20th jubilee.
“Złodzieje zapalniczek is an album full of
paradoxes”, says Krzysztof ‘Grabaż’ Grabowski, lead of Pidżama Porno. “It was created after
Pidżama Porno’s five year long disappearance
from stage and was supposed to be the band’s
first official album. Looking back at this album I remember an almost unlimited number of songs which we had and an album that
could fit only twelve of them. Most important
songs on Złodzieje are those that were then
first releases: Ezoteryczny Poznań, Stąpając
po niepewnym gruncie, 28 (One Love), Bal
u Senatora ’93, Xero z kota… These songs were
what made the album and are, until this day,
a given on any Pidżama concert. The album
itself (like most Pidżama Porno albums) did
not note incredible sales. It was recorded in
the worst possible moment – when the band
practically did not exist, had no income and
no-one really wanted to invite it to give concerts”, remembers ‘Grabaż’.
Stoner-metal band Corruption and the
spectacular Jelonek, violin player from the
renowned heavy-metal band Hunter, who
merges metal with classical music in his performance, will bring some heavy music to
the table. There will be also a performance
by the Kabanos band, which treats rock
loosely and in the last few years has been
growing in popularity in Poland.
The casting for the yearly Przegląd CRF
2017 competition has also opened. This year
there will be three separate competitions on
the Alternative Scene in the amphitheatre
on festival grounds: one for Podkarpacie,
one national one and one international. Finalists of the competition will be announced
during one-stage eliminations (finals will
take place during the festival). Last stages of
the competitions will take place on the 18th,
19th and 20th of August, in the amphitheatre
of Przygraniczne Centrum Kultury i Sportu
‘Wędrowiec’ in Cieszanów.
More information will be made available on
the event’s website: www.cieszanowrockfestiwal.pl and www.facebook.com/cieszanowrockfestiwal . Festival passes available for sale
at: www.eventim.pl and in sales points.

56–57

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

C ZEGO OC Z Y
NIE WIDZ Ą ,
C Z YLI Z A
KULISAMI
ZE SPO ŁU
M A ZOW SZE
BALET, CHÓR I ORKIESTRA SYMFONICZNA – TO
WŁAŚNIE ZESPÓŁ MAZOWSZE. EFEKTY ICH PRACY
ZACHWYCAJĄ PUBLICZNOŚĆ NIEPRZERWANIE OD 67
LAT. TO, CO JEDNAK WIDZIMY NA SCENIE, JEST JEDYNIE
WIERZCHOŁKIEM GÓRY LODOWEJ. WIEDZIE NA NIĄ DŁUGA
I NIEŁATWA DROGA. ABY KONCERT MÓGŁ SIĘ ODBYĆ NA
NAJWYŻSZYM POZIOMIE, KONIECZNE SĄ CODZIENNE
PRÓBY, A TAKŻE PRACA CAŁEGO SZTABU LUDZI,
BĘDĄCEGO ZAPLECZEM TECHNICZNYM. JAK WYGLĄDAJĄ
KULISY JEDNEGO DNIA Z ŻYCIA ZESPOŁU MAZOWSZE?
TEKST Anna Nazarowicz

ZDJĘCIA Mat. Prasowe

CZEGO OCZY NIE WIDZĄ, CZYLI ZA KULISAMI ZESPOŁU MAZOWSZE

Ż

eby się o tym przekonać, należy odwiedzić podwarszawskie Otrębusy. To właśnie tutaj, pośrodku
lasu, mieści się siedziba oraz Sala Widowiskowa
Zespołu Mazowsze. Cisza, spokój i bliskość natury, czyli
warunki, których można jedynie pozazdrościć. Również
w Otrębusach znajduje się część mieszkalna, pozostająca
do dyspozycji artystów. Bo jak sami mówią, przynależność
do zespołu Mazowsze to coś więcej niż praca. To odrębny
styl życia, który pochłania człowieka bez reszty.
Próby zaczynają się zazwyczaj o godzinie 10:00.
W skład chóru, którego kierownikiem jest Mirosław
Ziomek, wchodzi 39 osób, które swój dzień zaczynają od
tzw. rozśpiewania. To zajęcia mające na celu przygotowanie aparatu mowy do pracy. Pod okiem kierownika
chóru artyści wykonują ćwiczenia rozgrzewające struny głosowe oraz pobudzające przeponę, aby następnie
przejść do ćwiczeń oddechowych oraz poprawiających
dykcję. W ciągu dnia wszyscy mają również indywidualne zajęcia z emisji głosu pod okiem pedagoga. Na tym
jednak nie koniec, bowiem w następnej kolejności przychodzi czas na lekcje tańca klasycznego. Kto choć raz
widział występ zespołu Mazowsze, ten wie, że do zadań
chóru na scenie, obok śpiewu, należy również taniec,
podobnie jak tancerzy obowiązuje umiejętność śpiewu.
Dzięki temu występy są znacznie bardziej widowisko-

we. Jedynie orkiestra, licząca 37 osób, ma nieco więcej
szczęścia: jest zwolniona zarówno z umiejętności śpiewania, jak również tańca.
Grupa taneczna nie ma już tak łatwego życia. Próby są
nie tylko bardziej wycieńczające fizycznie, ale również łatwiej w nich o kontuzję. Tancerze przez cały czas muszą być
zatem w doskonałej formie. Pomóc im w tym mają zajęcia
na siłowni znajdującej się na terenie ośrodka. W ciągłym
pogotowiu pozostaje również fizjoterapeuta. Na zajęciach
obowiązuje oryginalna, francuska terminologia rodem ze
szkoły baletowej. Jej absolwentami jest tutaj zdecydowana
większość zespołu. Poprzeczka jest zatem wysoko zawieszona, podobnie jak w przypadku chóru. Aby do niego
przystąpić, pożądana jest umiejętność czytania nut i ukończona szkoła muzyczna, jeśli nie studia wokalno-aktorskie.
Historia zna jednak przypadki wybitnie utalentowanej
młodzieży, która zostawała przyjęta w szeregi Mazowsza
mimo braku ukończenia jednej z powyższych uczelni.
W przypadku tancerzy warunkiem pozostaje również
wzrost. Powodem są kostiumy estradowe. Wioletta Milczuk,
kierownik baletu, zdradziła nam, że raz uszyte służą przez
wiele lat - ze względu na bardzo wysokie koszty produkcji
związane z wykorzystaniem drogich materiałów (barwiona wełna) oraz haftów i zdobień. Nie bez znaczenia
pozostaje również fakt, że jest bardzo mało warsztatów
tkackich będących w stanie je wyprodukować z uwzględnieniem oryginalnych, regionalnych splotów. Dlatego
też kostiumy (a jest ich około 1500 sztuk) stanowią
prawdziwy skarb, a o ich kondycję czule dbają dwie
pracownie krawieckie: damska i męska. Ich obecność
bywa niezbędna również podczas koncertów, kiedy za
kulisami szybko trzeba dokonać poprawki krawieckiej.
O czystość strojów dba własna pralnia zespołu Mazowsze,
znajdująca się w Otrębusach. Od lat pozostaje ona wierna
tylko i wyłącznie tradycyjnym metodom, jaką np. jest krochmalenie koszul za pomocą mąki ziemniaczanej. To dzięki niej koszule pozostają odporne na wszelkie zagniecenia,
podczas koncertu wyglądając świeżo.
Przy tak dużej liczbie ludzi oraz asortymentu wyruszenie w trasę to nie lada wyzwanie. Instrumenty, ubrania, buty oraz wszelkie niezbędne akcesoria podróżują
w metalowych, ciężkich skrzyniach. W sumie dają one
20 ton bagażu. Aby go przetransportować wraz z całym zespołem ludzi, potrzebne są trzy autokary, jeden
bus oraz jeden TIR. Tak, zespół Mazowsze to potężne
przedsięwzięcie. Ale nie tylko. – To przede wszystkim
Ambasador Polskiej Kultury – mówi dyrektor zespołu
i dyrygent, Jacek Boniecki. Mazowsze to także nasz największy, artystyczny powód do dumy.

... Z E S P Ó Ł M A Z OWS Z E
T O P O T ĘŻ N E
PR Z ED S I ĘWZ I Ę C I E . A L E
N I E T Y L KO. – T O PR Z EDE
WS Z YS T K I M A M BA SA D OR
P OL S K I E J K U LT U RY.
Więcej na anywhere.pl
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WHAT TAKES PLACE BEHIND
THE CURTAIN, SECRETS OF
MAZOWSZE BAND
Ballet, choir and a symphonic orchestra – the
Mazowsze band. Their work impresses the
audience for 67 years now. But what we see on
stage is just a mountain peak. A long and difficult
road leads there. For the concert to be on the
highest level daily rehearsals are needed. And the
work of a whole team, including technical support.
What takes place behind the curtain during
a typical day of the Mazowsze band?

To find out you need to visit Otrębusy, located near Warsaw. Right here, in the middle of a forest, you will find the home and
Concert Hall of Mazowsze band. Peace, quiet and nature are something to be jealous of.
There is also accommodation available to
artists in Otrębusy. As they say, being a part
of the Mazowsze band is something more
than just a profession. It is a different lifestyle that pulls a person in.
Rehearsals usually start at 10:00. The
choir led by Mirosław Ziomek has 39 singers, who begin their day with a vocal warmup. This should prepare the voice apparatus. With their leader the artists perform
exercises warming up the vocal threads and
the diaphragm to then perform breathing

and enunciation exercises. Throughout the
day artists also attend individual voice
emission lessons with a specialised teacher. This is not all, later there are classical
dance classes. Whoever has seen a Mazowsze band perform knows that the choir
is not only singing but also dancing, similarly as dancers have to be able to sing. This
makes the performance much more entertaining. Only the orchestra, which has 37
musicians, is a bit more lucky: it does not
have to sing nor dance.
The dancers do not have it easy. Their rehearsals are not only physically challenging
but it is easy to suffer an injury during them.
And so the dancers have to be always in top
form. They can uphold it through exercising
in the complex’s gym. There is also a physiotherapist at hand. During the rehearsal
original French terminology is used, like in
a ballet school, which most dancers in the
group are graduates of. The bar is set high,
similarly as with choir. To join it you have
to know how to read notes and finish music
school, if not have a degree in vocal-acting.
But there are stories of incredibly talented
young people being accepted into the Mazowsze band, despite not finishing any of the
aforementioned schools.
Dancers also have to have a certain
height. The reason for this are the sizes
of costumes. Wioletta Milczuk, ballet di-

rector, told us that once they are created
they serve for many years, due to the high
production costs when using expensive
materials (dyed wool), embroiders and
decorations. This is also influenced by
the fact that there are not many looms
that can produce them with original, regional weaves. And so the costumes (and
there are about 1500 of them) are a real
treasure and are cared for by two sewing
workshops: male and female. They are also
needed during concerts, when a quick costume fix needs to take place off stage. They
are washed in a private Mazowsze band
laundry in Otrębusy. For many years it is
using only traditional methods, such as using potato flour to starch shirts. Thanks to
this they stay crisp and fresh throughout
the whole concert.
With such large numbers of people and
belongings going on a tour is a big challenge. Instruments, clothing, shoes and
all necessary accessories travel in heavy,
metal boxes. They form a total of 20 tons
of luggage. To transport it with the whole
group three coaches, one bus and one truck
are needed. Yes, the Mazowsze band is
a huge undertaking. But not just that. “It is
first and foremost an Ambassador of Polish Culture”, says Jacek Boniecki, band
director and conductor. Mazowsze is also
our biggest artistic source of pride.
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CZYTANIE WEDŁUG
SARAMONOWICZA

MACIEREWICZ
I NANGAR KHEL

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".

EDYTA ŻEMŁA „ZDRADZENI”, WYD.
CZERWONE I CZARNE, WARSZAWA 2017.

„Antoni Macierewicz to wytrawny gracz. Kolejne posunięcia rozgrywa na zimno. Jest pragmatyczny i cyniczny. Działa jak generał radzieckiej armii” – pisze Edyta
Żemła w „Zdradzonych”, dokumentalnej książce, którą
czyta się jak najlepszą sensację. Jej treścią są losy polskiego plutonu szturmowego Delta, oskarżonego w 2007
roku o ostrzelanie z moździerzy afgańskiej wioski
Nangar Khel, co spowodowało śmierć sześciorga osób.
Szturmanom z Delty – aresztowanym po powrocie do

kraju – postawiono zarzut zbrodni wojennej. Procesy
ciągnęły się przez lata; ostatecznie w 2015 roku sąd
uznał, że żołnierze nie są winni zbrodni wojennej, choć
przypisał im odpowiedzialność za wykonanie rozkazu
niezgodnie z jego treścią.
Dlaczego jednak wspominam Antoniego Macierewicza?
Bo generał Waldemar Skrzypczak, dowódca polskich
Wojsk Lądowych w latach 2006-09, uważa, że nieszczęśliwy wypadek z Nangar Khel – który wydarzył się niemal dokładnie w momencie, kiedy PiS tracił władzę na rzecz PO –
posłużył Macierewiczowi do podrzucenia nowemu rządowi
kukułczego jaja. „Ten facet i jego pretorianie zrobili wiele
krzywdy wojsku polskiemu – mówił o Macierewiczu generał Skrzypczak. – On wymyślił Nangar Khel. Jego ludzie,
na jego polecenie, stworzyli scenariusz, z którego wynikało, że siedmiu naszych żołnierzy miało dokonać zbrodni.
Przez lata Antek marzył, żeby oskarżyć tych chłopaków.”
I właśnie mechanizm tych planów Macierewicza
(w 2007 roku szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego)
i jego – jak się wyraził generał Skrzypczak – pretorianów
wydaje się w książce Edyty Żemły najciekawszy. Zwłaszcza
dziś, kiedy widzimy, że coraz dziwniejsze i coraz trudniejsze do wytłumaczenia działania Antoniego Macierewicza
względem polskiej armii, zyskują tylko na intensywności.
ENGLISH

MACIEREWICZ AND NANGAR KHEL

‘Antoni Macierewicz is an excellent player. He calculates
his every move. He’s pragmatic and cynical. He acts like
a general of the Soviet Army,’ describes Edyta Żemła in
‘Zdradzeni’, a documentary book gripping like a thriller. The book depicts the story of Polish shock troops
‘Delta’, accused of firing mortars on the Afghan village
of Nangar Khel, which led to the death of six people. The
Delta soldiers – arrested after their return to Poland –
were charged with a war crime. Their lawsuits lasted
years; eventually, in 2015, the court decided to acquit
them of the war crime, but it found them guilty of carrying out an order in a way inconsistent with its content.
But why am I mentioning Antoni Macierewicz? Because
general Waldemar Skrzypczak, the Commander of
Polish Land Forces in 2006–2009, believes that the unfortunate accident in Nangar Khel – which happened
right when the Law and Justice party was losing its power to the Civic Platform party – was used by Macierewicz
to leave the new government holding the bag. ‘This guy
and his praetorians did much harm to the Polish Army,’
said general Skrzypczak about Macierewicz. ‘Nangar
Khel was his idea. His people, following his orders, created a scenario which assumed that seven Polish soldiers
would commit a crime. Antek dreamed of charging
these guys with it for years.’
And the mechanism of plans of Antoni Macierewicz
(who was in charge of the Military Counterintelligence
Service in 2007) and his – as general Skrzypczak calls
them – praetorians seems to be the most interesting
part in Edyta Żemła’s book. Especially today, when we
see Antoni Macierewicz’s actions concerning the Polish
Army, which are more and more strange and difficult to
explain, intensifying day by day.

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

po bandzie, ale ostatecznie nawet kiedy
poza nią wypada, kończy jak bohaterka
podczas wypadku samochodowego – wbija
się dokładnie między drzewa i tylko ociera
o katastrofę. Oglądamy prawdziwy katalog
toksycznych związków i seksualnych wielokątów, a wszystko to przyprawione inteligentną zgrywą.

REŻ PAUL VERHOEVEN

ENGLISH

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

O

na jest silna. Ona jest piękna. Ona
się nie starzeje. Isabelle Huppert,
jedna z największych aktorek współczesnego kina, mistrzyni ekranowego cierpienia, właśnie zagrała może najlepszą rolę
w swojej karierze. A było niebezpiecznie
blisko ciężkiej wtopy. Paul Verhoeven upierał się, by „Elle” zrobić w Hollywood, ale
albo aktorki bały się roli, albo producenci
wycofywali rakiem. Gdyby udało się pozyskać do tej opowieści Nicole Kidman, mniemam, że film nawet nie otarłby się o wielkość. Tymczasem w Europie wszystko
wolno, nawet zacząć film od sceny brutalnego gwałtu, po której od razu zaczynamy

się domyślać, że bohaterce sprawił tyleż
przykrości, co przyjemności. Nie donosi
na gwałciciela na policję, a jego intensywne
poszukiwania służą nie tyle wymierzeniu
kary, co próbie wyciśnięcia z tej erotycznej
relacji jak najwięcej korzyści. Bohaterka
„Elle” jest jakimś dziwacznym anty-Hiobem: im więcej się w jej życiu wali, tym
zdaje się być bardziej zadowolona. Córka
seryjnego mordercy, korposuka nadzorująca programistów, pracujących nad krwawą
grą komputerową, z zimną krwią rani bliskie sobie osoby, jakby to był jedyny sposób
na sprawowanie władzy (jedna z takich ran
okaże się śmiertelna dla matki). Ze szczególnym upodobaniem dręczy swojego eksmałżonka – a to z premedytacją rozwali
mu zderzak podczas parkowania, a to niby
przypadkiem tryśnie gazem pieprzowym
w oczy. Problem głównej bohaterki z jej
tajemniczym kochankiem – gwałcicielem
polega na tym, że ona też jest sadystką –
nie mamy tu więc do czynienia z klasyczną relacją S/M, a raczej z konfliktem S/S
w którym trwa nieustanna walka o dominację. To się oczywiście musi skończyć tragicznie, ale Verhoeven akurat w dziedzinie
efektownych zwieńczeń erotycznych thrillerów jest doświadczonym zawodnikiem.
Trudno w reżyserze rozpoznać twórcę
dobiegającego osiemdziesiątki – Holender zrobił film z młodzieńczą swadą jak
za dawnych, dobrych lat sprzed „Nagiego
instynktu”. Ryzykuje nadmiarem i jedzie
Więcej na anywhere.pl

She is strong. She is beautiful. She doesn’t
get old. Isabelle Huppert, one of the greatest actresses of the contemporary cinema,
the master of suffering on the screen, has
just played probably the best role in her
career. And it was a close shave. Paul Verhoeven insisted that “Elle” should be made in
Hollywood, but either actresses were afraid
of the role, or producers retreated. Had he
managed to cast Nicole Kidman, the film
wouldn’t even come close to its present
greatness, I suppose. In Europe, however, everything is permitted. The film even
opens with a brutal rape scene, after which
we guess that to the heroine, it was as painful as pleasant. She doesn't shop the rapist
to the police, and she pursues him not to
punish him, but attempts to take as much
advantage of the erotic relationship as possible. The heroine of “Elle” is a kind of bizarre anti-Job: the more her world is falling
apart, the gladder she seems. A daughter
of a serial killer, a corporate bitch supervising computer programmers working on
a bloody computer game, hurts her closest
friends and family in cold blood as if it was
the only way to exert power (one of such
wounds turns out to be fatal for her mother).
She finds particular pleasure in tormenting
her ex-husband – for example, by damaging
his bumper while parking or spraying him
in the eyes with pepper spray, allegedly by
accident. The problem of the heroine with
her mysterious lover – the rapist – is the fact
that she’s a sadist too. So we're not dealing
with a classical S/M relation, but rather
with a S/S conflict and a constant fight for
domination. It must end in a tragedy, but
in the field of spectacular endings of erotic
thrillers, Verhoeven is an experienced player. It’d be difficult to guess that the director
is almost eighty – the Dutchman made the
film with a youthful zest, like in the good
old days before the “Basic Instinct”. Playing
with fire and going off the rails, the director
ends up like the heroine during her car accident – hits straight between the trees and
only comes close to a disaster. What we get
is a bundle of toxic relationships and sexual
polygons, all that tinged with eloquent act.

ZDJĘCIA: MAT. PRASOWE (1), MONIKA SZAŁEK (2)

“ELLE”, BY PAUL VERHOEVEN
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AKTOR
SKRĘPOWANY
AK TOR. ZABAWNY, ELOK WENTNY I, O DZIWO, SKROMNY. MA
W DOROBKU JUŻ WIELE WAŻNYCH RÓL TEATRALNYCH, ZARÓWNO
KOMEDIOW YCH JAK I DRAMAT YCZNYCH. OD NIEDAWNA STAWIA
TEŻ PIERWSZE KROKI W KINIE. PO NASZE J ROZMOWIE MIAŁAM
WRAŻENIE JAKBY PRZEDE MNĄ SIEDZIAŁ PRZYSZŁY ROBERT
WIĘCKIEWICZ, ALE PO CHWILI ZDAŁAM SOBIE SPRAWĘ, ŻE
UTALENTOWANY JAKUB FIREWICZ ŚWIADOMIE I ODWAŻNIE BUDUJE
WŁASNĄ K ARIERĘ, K TÓRA NIE POTRZEBUJE PORÓWNANIA.
TEKST Diana Dąbrowska

ZDJĘCIA Hanna Jakóbczyk
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Zawód: aktor. Spełnione marzenie z dzieciństwa?

To może zabawne, ale kiedyś było mi głupio przyznać
czym się zajmuję. Aktor? Co to jest za zawód? Mówiłem
w towarzystwie, że „jakieś tam rzeczy różne robię, naprawiam”. Wymyślałem cokolwiek, byleby tylko nie użyć
słowa „aktor”, bo kiedy wreszcie padało, to z miejsca pojawiał się tekst: „Jesteś aktorem, zrób jakąś minę!”.
A przecież nie ma się czego wstydzić. Jak na swój
wiek, a jesteś z rocznika 1985, dorobek masz wręcz
imponujący.

Dziękuję. Miałem farta, że zaraz po szkole trafił mi się angaż. Bo do szkoły teatralnej dostałem się bardzo szybko,
zaraz po maturze, a to zdarza się rzadko. Wszystko zawdzięczam temu, że jeszcze w trakcie szkoły podstawowej
znalazłem się w sekcji edukacyjnej „Wybrzeżak”, która
działała przy legendarnym gdańskim Teatrze Wybrzeże.
Czy młody człowiek idzie do szkoły teatralnej i myśli
sobie „Chcę zostać aktorem, żeby w przyszłości grać na
przykład u Warlikowskiego”?

Osobiście chciałem zostać aktorem, żeby być godnym
grania u boku aktorów z Teatru Wybrzeże z Dorotą Kolak
na czele. Miałem zresztą to szczęście, że pani Dorota, która wtedy dopiero zaczynała zdobywać popularność, przygotowywała mnie do egzaminów.
Ostatnimi czasy twoja mentorka zaistniała wśród
szerszej publiczności dzięki nagrodzie na festiwalu
w Gdyni, którą otrzymała za rewelacyjną kreację
w „Zjednoczonych stanach miłości”.

Jasne, ale żywiołem Doroty Kolak jest przede wszystkim scena. Zresztą pani Dorota jest nie tylko niesamowitą aktorką, lecz także świetnym pedagogiem i człowiekiem. Zafascynowała mnie do tego stopnia, że właśnie
o niej pisałem pracę magisterską i do dziś uważam
ją za swoją zawodową mentorkę. Bez cienia przesady
mogę powiedzieć, że uważam Dorotę Kolak za polską
Meryl Streep.

T O Ś W I E T N E , Ż E – NA
P O T R Z EBY S PEKTA K LU
– MO GĘ W E J Ś Ć W S KÓR Ę
JA K I E G O Ś I N N E G O
FAC E TA , ROBIĆ
Z U PE Ł N E G ŁU P O T Y I N I E
P ON I E Ś Ć Z A T O Ż A DN E J
ODP OW I EDZ I A L NO Ś C I.

Przykład Doroty Kolak pokazuje jednak, że – nawet jeśli
dysponujesz olbrzymim talentem – możesz bardzo długo
czekać na osiągnięcie sukcesu, rozumianego w kategoriach
rozpoznawalności. Pod tym względem aktorstwo to chyba
najbardziej niewdzięczna robota świata.

Coś w tym jest. Gdy dostajesz się do szkoły, jesteś najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Potem przez 4
lata pedagodzy w szkole utwierdzają cię w przekonaniu,
że jesteś fantastyczny, cudowny, rewelacyjny. Powoli zaczynasz w to wierzyć, aż w końcu studia dobiegają końca,
grasz spektakl dyplomowy, kończysz szkołę, opuszczasz
jej mury i musisz skonfrontować się z prawdziwym światem, w którym zwykle nikt nie podziela opinii o twoim
domniemanym geniuszu. Zadajesz sobie pytanie „Co teraz robić?” i często nie znajdujesz odpowiedzi. Sam, jak
już wspomniałem, miałem szczęście, bo zaraz po szkole
dostałem etat w teatrze. Od początku grałem role komediowe, mimo że moje aspiracje sięgały dramatycznych ról.
Chyba każdy aktor teatralny musi kiedyś zagrać Króla
Leara albo Ryszarda III.
Ryszard III to moje marzenie! Myślę o nim od czasu, gdy,

jako młody chłopak, który zaczyna przygodę z teatrem, zobaczyłem „Ryszarda III” z Mirkiem Baką w roli tytułowej.
Spektakl był bardzo minimalistyczny – drewniana, trochę
pofalowana scena, parę krzeseł i to wszystko. Baka przedstawił Ryszarda III jako kalekiego zwyrodnialca i uczynił to
niezwykle sugestywnie. Do teraz mam przed oczyma moment, w którym podnosi się kurtyna i hop, Mirek wychodzi
i zaczyna mówić swój niesamowity monolog. Pamiętam nawet zapach, który unosił się ze sceny. Czerwony Joop Baki
– to właśnie dla niego obejrzałem ten spektakl ze 20 razy.
Jak widać po twojej opowieści, aktor ma możliwość,
by prawdziwie zauroczyć widza. Podobno właśnie na
tę charyzmę wielu z was podrywa dziewczyny. Czy to
prawda?

Nie wiem, nie próbowałem. Bo mnie to krępuje.
Naprawdę?

No właśnie, to taki paradoks. Czasem głupio jest mi się
przyznać, że jestem aktorem, jeszcze trochę mnie to krępuje, ale jak tylko wychodzę na scenę, to o tym zapominam.
To świetne, że – na potrzeby spektaklu – mogę wejść w skórę jakiegoś innego faceta, robić zupełne głupoty i nie ponieść za to żadnej odpowiedzialności. Kiedy jednak mam
wystąpić publicznie jako ja sam, strach mnie paraliżuje.
Na scenie – schowany za swoją postacią – byłbyś
w stanie zrobić wszystko?

Prawie wszystko (śmiech). W imię sztuki rzecz jasna.
Przychodzi Warlikowski i mówi „Mam dla ciebie świetną
rolę, ale przez cały spektakl musisz chodzić nago”.
Wchodzisz w to?

Podałaś takie nazwisko, któremu się nie odmawia. (śmiech)
Gdybym miał możliwość stania na scenie obok Stuhra,
Cieleckiej, Ostaszewskiej i wszystkich tych wspaniałych

AK TOR SKRĘPOWANY
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aktorów, których podziwiam, mógłbym zagrać spektakl nago. Oczywiście jeżeli byłoby
to uzasadnione. A Warlikowski jest takim reżyserem, który nie puszcza czegoś do spektaklu dla pustego efektu. U niego wszystko
wynika z bardzo mocno przepracowanych
i uargumentowanych działań.
Rzeczywistość zwykle bywa jednak mniej
łaskawa. Wielu aktorów musi zarabiać na
życie za sprawą grania w serialach. Czy sam
również nie miałbyś z tym problemu?

Podstawowe pytanie brzmi: jaki miałby być to
serial? Na pewno nie zamykam się z definicji
na żadne formy pracy. Mówiłem ci o marzeniach dotyczących wielkich dramatycznych
ról, ale ostatecznie odnalazłem się w teatrze,
który proponuje trochę luźniejszy repertuar.
Dziś sprawia mi to przyjemność, ale pamiętam, że jak wiele lat temu dostałem fantastyczną propozycję od Juliusza Machulskiego, to
z jednej strony się cieszyłem, ale z drugiej myślałem sobie „No, ale kurde, komedia? W szkole nikt jej przecież nie szanował...”.

Komedia, jako gatunek artystyczny, wciąż
jest uważana za ubogą krewną dramatu?

Nawet jeśli przez lata sam się z tym zgadzałem, w końcu przypomniałem sobie,
że jestem przecież wielkim fanem Monty
Pythona. Trochę przez przypadek odkryłem również dla siebie wielkiego Petera
Sellersa, który stanowi dla mnie ważne
źródło inspiracji. Dopiero teraz, w momencie, gdy gram ciężki spektakl, uświadamiam sobie jak ważna jest odskocznia,
którą daje mi komedia.

AK TOR SKRĘPOWANY

W KOŃCU PO L ATACH
OSZ U K I WA N I A
SIĘ ST W IER DZA M
BEZ ŻENA DY
I SK R ĘPOWA N I A, ŻE
CZ UJ Ę SIĘ A KTOR EM
KOM EDIOW Y M I CH Y BA
CA ŁK IEM N IEŹLE
M I TO W YCHODZI.
Co musiałoby się stać, żebyś przyjął rolę w polskim
filmie komediowym?

Musiałabym poczuć się zaintrygowany postacią. Najchętniej
wcieliłbym się w kogoś w typie postaci inspektora Closeau
albo postaci w stylu Franka Drebina w wykonaniu Leslie
Nielsena – faceta, który robi krzywdę wszystkim dookoła,
ale nie ma o tym bladego pojęcia. Wydaje mi się, że nie każdy aktor chętnie podejmie wyzwanie zagrania fajtłapy. Ja,
Jakub Firewicz, nie boję się tego i marzę o tego typu rolach.
W końcu po latach oszukiwania się stwierdzam bez żenady i skrępowania, że czuję się aktorem komediowym i chyba całkiem nieźle mi to wychodzi.
Chciałabym zobaczyć cię w takiej roli.

Mam nadzieję, że kiedyś to nastąpi.
Wspomniałeś, że ostatnio występujesz w dwóch
wymagających dramatach. Ciekawa jestem w jaki sposób
przygotowujesz się do takich obciążających psychikę
spektakli.

Być może w teatrze wygląda to trochę lepiej, ale część
współczesnych polskich komedii filmowych wciąż
pozostawia wiele do życzenia.

Zupełnie tego nie rozumiem. Wiadomo, że żywym klasykiem jest Machulski. Dzięki Bogu, że w pewnym momencie doskoczył do tych „żywych klasyków” Andrzej
Saramonowicz z jego świetnym piórem i zabawnymi komediami. Inna sprawa, że czasem nie chcemy przyznać
się, że dany film czy serial nas śmieszy, bo boimy się, że
nasi znajomi uznają go za obciachowy. Sam nie mam tego
problemu i mogę wyznać ci, że bawi mnie „13 posterunek”, który jest w dodatku genialnie zagrany.

Kiedyś przychodziło mi to znacznie trudniej. Stresowałem
się przez pół dnia, miałem tak ściśnięty żołądek, że nie
byłem w stanie zjeść obiadu. Na szczęście to już minęło.
Dzisiaj wystarczy, że na godzinę przed spektaklem mam
czas tylko dla siebie.
Czy przed ważnymi spektaklami śniły ci się czasem
koszmary?

Tak. Najgorszy był ten, w którym zapomniałem tekstu.
Myślałam, że bardziej obawiacie się wszyscy sytuacji,
gdy gracie komedię, a na widowni nikt się nie śmieje.

To znowu kwestia doświadczenia. Gdy ktoś po raz pierwszy gra w farsie i ma poczucie, że widzowie nie doceniają
dowcipu, może się załamać. Po latach jednak uodparniasz
się na to, że są różne rodzaje odbiorców – jedni wybuchają
śmiechem chętniej, inni rzadziej.
Więcej na anywhere.pl
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...LU DZIE, KTÓR Z Y M N IE
I NSPIROWA LI, ZAWSZE
STAW I A LI PR ZEDE
WSZ YSTK I M NA JA KOŚĆ
SWOJ EJ PR AC Y I BY LI Z TEGO
POWODU SZCZĘŚLI W I.
W spektaklu „Podróż zimowa” Mai
Kleczewskiej zagrałeś u boku Piotra
Stramowskiego. Nie zazdrościsz mu
popularności, którą się cieszy po sukcesie
nowego „Pitbulla”?

Gdybyś zadała mi to pytanie parę lat temu,
z pewnością odpowiedziałbym twierdząco.
Dziś myślę jednak, że każdy ma swój czas.
Piotrek, od kiedy go znam, zawsze chciał zaistnieć w kinie, marzył o wyjeździe do USA
i zagraniu w wielkich hollywoodzkich produkcjach, na przykład w „Batmanie”. Cieszy
mnie, że teraz jest coraz bliższy spełnieniu
tych zamierzeń. A przecież nie zawsze tak
było. Czytałem niedawno wywiad, w którym Piotrek wspominał, że był w szkole na
roku z Dawidem Ogrodnikiem i Jakubem
Gierszałem, którzy od razu stali się wielkimi
gwiazdami i w ten sposób wpędzali go w kompleksy. Piotrek zacisnął jednak zęby, spokojnie
czekał i ostatecznie bardzo mu się to opłaciło.
Naprawdę wystarczy uzbroić się
w cierpliwość?

Oraz ciężko pracować. Wiadomo, że ładnie
brzmi to tylko w teorii, a w praktyce miewasz
chwile zwątpienia gdy odbijasz się od castingu
do castingu. Osobiście staram się nie być bierny, ale jednocześnie nie podejmować pochopnych decyzji. Wychodzę z założenia, że ludzie, którzy mnie inspirowali, zawsze stawiali
przede wszystkim na jakość swojej pracy i byli
z tego powodu szczęśliwi. Sukces w końcu do
nich przyszedł, ale jako dopełnienie ich ciężkiej pracy. Nie miałbym nic przeciwko, gdyby
ze mną stało się tak samo.
ENGLISH

ADMIT TO BEING AN ACTOR
An actor. Funny, eloquent and, surprisingly,
modest. In his career, he has been casted in
a number of important roles in theatrical plays,

both comic and dramatic. Recently, he has taken
his first steps in the world of cinema. After our
conversation, I had an impression that I had
a future Robert Więckiewicz in front of me, but
after a while I realised that talented Jakub Firewicz
had been carving out – consciously and boldly –
his own career, which didn’t need any comparisons.

Profession: actor. Is it your childhood dream
come true?

It may seem funny, but I used to feel awkward
about what I was doing. An actor? What a profession is that? I’d say that “I do, repair, random stuff.” I’d make up anything not to use
the word “actor” because when it eventually
appeared, people were like: “You’re an actor, make a face!”
And there’s nothing to be ashamed of. Your
achievements are impressive for your age.

Thanks. I was lucky to be hired right after
school. I got into a drama school really soon,
right after my high school finals, and that
doesn’t happen very often. I owe it all to the
fact that already in the primary school, I was
in the “Wybrzeżak” educational section, in
the legendary Wybrzeże Theatre in Gdańsk.
Does a young person go to a drama school
and think “I want to be an actor to appear
in, for example, Warlikowski’s films?”

only a brilliant actress, but also a great
teacher and person. She fascinated me to
such an extent that I decided to write my
MA Thesis about her and I still regard her as
my professional mentor. I could safely say
that I consider Dorota Kolak to be a Polish
Meryl Streep.
The example of Dorota Kolak shows,
however, that even if you have a huge
talent, you may wait for success understood
as recognisability for a very long time. On
that score, acting is probably the most
unrewarding profession ever.

You may be right. When you get to a drama
school, you're the happiest person alive. Then,
for four years, teachers strengthen your conviction that you’re brilliant, fantastic, stunning. You come to believe it and when your
studies are over, you give your diploma performance, graduate, leave school and have to face
the real world, where people don’t usually see
you as a genius. You ask yourself “What should
I do now?” and you often don’t find an answer.
As I've already said, I was lucky because I got
a full-time job in the theatre right after school.
From the beginning, I played comic roles even
though I aspired to the dramatic ones.
I suppose every theatre actor must play
King Lear or Richard III.
Richard III is my dream! I’ve been think-

ing about it since I was a young boy beginning his adventure in the theatre and I saw
“Richard III” with Mirek Baka in the title
role. The performance was very minimalistic – a bit wavy wooden stage, a few chairs
and that’s it. Baka rendered Richard III as
a crippled degenerate and he did that really
suggestively. I still have before my eyes the
moment when the curtain goes up, Mirek appears and delivers his stirring monologue.
I can even remember the smell wafting from
the stage. Baka’s red Joop – I watched the
performance about 20 times for it.

Personally, I wanted to be an actor to perform
with the actors of the Wybrzeże Theatre, especially Dorota Kolak. By the way, I was lucky to
be prepared to my exams by Ms Dorota, who at
that time, had only begun to become popular.

So the actor can truly enchant the spectator.
It’s said that many of you use this charisma
to pick up girls. Is it true?

Recently, your mentor has gained in
popularity thanks to an award she received
at Gdynia festival for her brilliant creation in
“Zjednoczone stany miłości”.

Really?

Sure, but her element is primarily the theatrical stage. In any case, Ms Kolak is not

I don’t know, I’ve never tried. It embarrasses me.

Yes, it does. It’s a kind of paradox. I sometimes feel silly to say that I’m an actor, it still
embarrasses me, but when I go on stage, I forget about it altogether. It’s great that – for
the purpose of performance – I can become
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a completely different guy, do utterly foolish things and
don’t be responsible for that. But when I’m to perform in
public as myself, I’m paralysed with fear.
On stage – hidden behind your character – would you be
able to do anything?

Almost anything (laughing). In the name of art, of course.
Imagine that Warlikowski comes to you and says, “I have
a great part for you, but during the whole performance,
you have to be in the raw.” Are you in?

One doesn’t say no to Warlikowski (laughing). If I had
a chance to perform in the company of Stuhr, Cielecka,
Ostaszewska and all these brilliant actors whom I admire,
I could be in the raw over the whole performance. If it was
justified, of course. And Warlikowski is the kind of director
who doesn’t go for meaningless actions in the performance.
Everything he does is well-thought-out and justified.
The reality if often harsher. Many actions have to
earn their living by appearing in TV series. Would
you mind that?
The basic question is: what kind of TV series it would be.

I don’t exclude any form of work as a rule. I’ve told you about
my dreams of great dramatic roles, but in the end, I found
myself in a theatre which offers a bit more casual repertoire. Today, I enjoy doing it, but I remember how many
years ago I got a fantastic offer from Juliusz Machulski and
on one hand, I was really happy about it, and on the other
hand, I thought “That’s great, but well, a comedy? Nobody
respected that at school…”
Comedy, as an artistic genre, is still regarded as a poor
relative of drama?

Even though I agreed with that statement for years, I finally
realised that I’m a huge fan of Monty Python. By chance,
I also discovered great Peter Sellers, who has become one
of my key influences. Only now, when I appear in a serious
play, do I realise how important it is to have a kind of break
from all that like a comedy.
Perhaps in the theatre it’s a bit better, but some
contemporary Polish film comedies still leave much to be
desired.

I don’t understand it at all. It goes without saying that
Machulski is a classic. Thank God that at some point,
Andrzej Saramonowicz joined these “living classics”, with
his sharp pen and hilarious comedies. Also, we sometimes
don't want to admit that we like a film or a TV series because
we’re afraid that our friends will think it's cheesy. I don't
have such a problem myself and I can admit that I like “13
posterunek”, which is, by the way, brilliantly played.
What would make you accept a role in a Polish comedy?

I’d have to feel intrigued by the character. I’d really like to
render someone like Inspector Closeau or a kind of Frank
Drebin played by Leslie Nielsen – a guy who hurts every-

one around him, but he doesn’t know that at all. I suppose
that not every actor would gladly accept a role of a wimp.
I, Jakub Firewicz, am not afraid of that and I dream of such
roles. Finally, after the years in delusion, I can say – unceremoniously – that I feel a comedian and I suppose I do that
quite well.
I'd like to see you in such a role.

I hope it’ll happen one day.
You’ve mentioned that recently, you've appeared in two
challenging dramas. I’m wondering how you prepare to
such mentally burdensome performances.

It used to be much harder. I was stressed out half a day, I got
the collywobbles, I couldn’t eat my dinner. Fortunately,
that has changed. Today I need to be alone for an hour before the performance and it’s enough.
Have you ever had nightmares before important
performances?

Yes. The worst one was about forgetting the lines.
I thought that you're all afraid that nobody will laugh
during the comedy.

It's a matter of experience. When you appear in a comedy
for the first time and have an impression that the crowd
doesn’t get the joke, you may break down. But after some
years, you know that there are many kinds of spectators –
some laugh more often, some don’t.
In Maja Kleczewska’s play entitled “Podróż zimowa”, you
performed in the company of Piotr Stramowski. Don't
you envy him his popularity, which he’s enjoyed since the
success of the latest “Pitbull”?

If you had asked me this questions a few years ago, I'd have
surely said yes. But today, I think that there comes a time
for everyone. Piotrek, since I’ve known him, has wanted
to become popular in the world of cinema. He has dreamt
of going to the US and playing in huge Hollywood productions, such as “Batman”. I’m glad that he’s closer to fulfilling his dreams. And it wasn’t always that way. Recently, I’ve
read an interview where Piotrek mentions that he went to
school with Dawid Ogrodnik and Jakub Gierszał, who became big stars right away and made him feel inferior in consequence. Piotrek gritted his teeth, waited patiently and in
the end, it was worth it.
Is it really enough to arm yourself with patience?

And work really hard. It sounds simple only in theory,
and in practice, you begin to have doubts when you go
from one audition to another. Personally, I try not to be
passive, but at the same time, not to make snap decisions. I assume that people who have inspired me have
always cared for quality of their work and were happy
about that. In the end, they’ve achieved success, but it
was a complement to their hard work. I wouldn’t mind if
it was the same with me.

FELIETON / COLUMN

STRACH
NA MURAWIE
GODZINĘ PRZED MECZEM, DZIESIĘĆ KILOMETRÓW OD STADIONU.
JESZCZE PRZED HOTELEM, W DODATKU OBOK AUTOKARU, A NIE
W JEGO ŚRODKU. EKSPLODUJE ŁADUNEK WYBUCHOWY. RANNY
ZOSTAJE JEDEN Z PIŁKARZY, RESZTA W PANICE PADA NA PODŁOGĘ
AUTOKARU. ATAK TERRORYSTYCZNY, KTÓREGO CELEM BYLI PIŁKARZE
BORUSSII DORTMUND ZASKOCZYŁ WSZYSTKICH. ALE CZY SŁUSZNIE?

WOJCIECH
ZAWIOŁA
Obserwuje, a potem opisuje i komentuje.
Głównie sport, ale ma w swoim dorobku
dwie powieści. O życiu opowiadali mu też
Mariusz Czerkawski i Robert Lewandowski,
co spisał na kartach książek. Na co
dzień dziennikarz NC+, ale też prezenter
wiadomości w TVN i TVN24 . Zbzikowany na
punkcie sportu, oszalały na punkcie muzyki.
Wielbiciel twórczości z duszą. Tu: autor
felietonów i wywiadów.

Ów

atak to nie do końca zaskoczenie. Można było się tego spodziewać, bo sport to dziedzina
życia bardzo głęboko wrośnięta w zachodnią kulturę. A sport na najwyższym poziomie
śledzi cały świat. Jeśli celem tego ataku było
zasianie strachu to został on osiągnięty.
Mecz nie powinien się odbyć nawet następnego dnia. Piłkarzom potrzebny był
czas, z pewnością nie doszli do siebie po
upływie doby. Nie byli nawet w stanie podjąć zespołowej decyzji, by na murawę nie
wychodzić. Czy w takiej sytuacji UEFA zdecydowałaby się na przyznanie walkowera
drużynie Monaco? Szczerze wątpię.

Dortmund przypomniał o Monachium
1972 roku. Tam zginęło jedenastu sportowców z Izraela. Igrzysk nie przerwano,
ponieważ zdecydowano, że „show must go
on”. Przypomina mi się fragment książki
„Ostatnia Olimpiada” Aleksandra Krawczuka, który może tłumaczyć takie decyzje: „Końcem naszej cywilizacji, przynajmniej w jej obecnym kształcie, będzie ów
moment, w którym znicz olimpijski zapłonie po raz ostatni”.
Sport jest i będzie celem terrorystów.
Stał się nim kiedy zbliżyła się do niego polityka. Te dwa światy są od siebie dalekie tylko pozornie. W rzeczywistości były blisko
siebie od zawsze. Ideały Pierre’a de Coubertina upadły dość szybko. W 1936 roku igrzyska olimpijskie w Berlinie pokazały, jak polityka może zbrukać szlachetną rywalizację.
Adolf Hitler uniknął podania dłoni ciemnoskóremu sprinterowi amerykańskiemu
Jessemu Owensowi.
Ponad trzydzieści lat później świat
obiegły zdjęcia zaciśniętych pięści sportowców należących do organizacji Black
Power walczącej z rasizmem w USA .
Nieco później pokazując „wała” w Wielkiego Brata z ZSRR uderzył Władysław
Kozakiewicz.
Ale to tylko gesty. W Dortmundzie była
bomba. Zagrożenie życia. To prawie jak
wojna, w którą na siłę sport jest wciągany.
A prorok naszych czasów George Orwell pisał w 1945 roku na łamach Tribune: „Sport uprawiany na serio to wojna
minus strzelanie.”
Więcej na anywhere.pl
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FEAR ON THE FIELD
An hour before the match, 10km from the
stadium. In front of the hotel and not inside but
next to the bus. A bomb explodes. One of the
players is harmed, the rest fall on the floor of
the bus in panic. The terrorist attack aimed at
Borussia Dortmund players came as a surprise
to everyone. Why?

This attack was not a complete surprise.
It could have been anticipated because
sport is a strong part of the Western culture. And sport on the highest level is
followed by the whole world. If this attack was supposed to cause fear than it
succeeded.
The match should not have been
played even the following day. The players needed time – they could not have
collected themselves within 24h. They
were not even able to make a group decision to not go out onto the field. Would
UEFA give the Monaco team a walkover
victory in this case? I seriously doubt it.
Dortmund reminded us all about Munich 1972, when eleven sportsmen from
Israel died. Olympics were not interrupted because it was decided that “the show
must go on”. I remember a quote from
Aleksander Krawczuk’s book Ostatnia
Olimpiada which might explain such decisions: “The end of our civilisation, at least
as what we know it, will be the moment
when the Olympic torch will burn for the
final time”.
Sport is and will be a victim to terrorist attacks. It became victim once it was
touched by politics. These two worlds are
distant only theoretically. In reality they
were always close to each other. Pierre
de Coubertin’s ideals fell quite quickly.
In 1936 the Olympics in Berlin showed
how politics can taint pure rivalry. Adolf
Hitler refused to shake the hand of an Afro-American sprinter Jesse Owens.
Over thirty years later the world saw
clenched fists of sportsmen belonging
to the American anti-racism organisation Black Power. A bit later Władysław
Kozakiewicz used his famous gesture to
show the USSR what he thought of them.
But these are just gestures and there
was a bomb in Dortmund. A life threat.
It is almost as if sport is being dragged
into war.
And George Orwell, the prophet of our
times, wrote in 1945 in Tribune: “Serious
sport […] is war minus the shooting”.

ZDJĘCIE: EDYTA BARTKIEWICZ
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LEXUS

IS 200T

MARYLA RODOWICZ ŚPIEWAŁA,
ŻE TO CO NAS PODNIECA, TO
SIĘ NAZYWA KASA. SĄ I TACY,
NA KTÓRYCH ZNACZNIE SILNIEJ
DZIAŁAJĄ SAMOCHODY. FINALNIE
WYCHODZI NA JEDNO I TO
SAMO. BO Z SAMOCHODAMI,
KTÓRE PRZYSPIESZAJĄ BICIE
SERCA, NIEROZERWALNIE
WIĄŻĄ SIĘ PIENIĄDZE. WIĘC
ZAŁÓŻMY, ŻE LOS SIĘ DO NAS
UŚMIECHNĄŁ I TOTOLOTEK
WYPŁACIŁ NAM OKRĄGŁĄ
SUMKĘ NA COŚ ŁADNEGO
Z SEGMENTU PREMIUM.
W KTÓRYM SALONIE JĄ WYDAĆ?
ZDJĘCIA Anna Nazarowicz

LEXUS IS 200T

... P O D M A S K Ą D R Z E M I E
S TA D O 2 45 K M O R A Z 3 5 0 N M
M O M E N T U O B RO T OW E G O.
D O T E G O 8 - B I E G OWA ,
AU T O M AT YC Z N A S K R Z Y N I A
B I E G ÓW I C H C E S Z S P Ę D Z I Ć
R E S Z T Ę Ż YC I A Z A K I E ROW N I C Ą
T E G O S A M O C H O D U.

Z

ANNA
NAZAROWICZ
Słabość do samochodów ma zaszytą
w głowie, bo serca nie ma – jest
turbosprężarka. Tata uparcie karmił ją
bezcenną wiedzą, sadzał za kierownicą
samochodu jeszcze zanim wsiadła na rower.
Dziś pociąga ją wszystko, co ma cztery
koła, a każdy z samochodów darzy wielkim
uczuciem. Dostrzeże piękno w najbardziej
niepozornych autach, jak również skazę w tych
najbardziej pożądanych. Z natury plastyk.
Instagram to pole, na którym daje upust swojej
wyobraźni. Główną rolę zawsze gra samochód.
Autorka bloga „Panie wiozą Panów”:
www.paniewiozapanow.pl.

dużą gotówką zawsze dobrym pomysłem jest zajrzeć do Lexusa. Może i zaczynam z grubej rury, a zwolennicy
niemieckiej motoryzacji spalą mnie na stosie, ale tak, Lexus to samochody luksusowe.
Zresztą historia marki obfituje w sytuacje,
które jednogłośnie to potwierdzają. Moją ulubioną jest ta o sztucznych paznokciach. Otóż
podczas prac nad pierwszą generacją Lexusa LS zadaniem jednego z członków zespołu
było dopracowanie do perfekcji wszystkich
przełączników i przycisków w kabinie. Podczas prób, aby sprawdzić wygodę korzystania
z samochodu przez różnych użytkowników,
zostały wykorzystane trzy różne zestawy
sztucznych paznokci. Zostałam kupiona. Ale
dziś mowa o zupełnie innym modelu.
Z Lexusem IS spotkałam się po raz pierwszy trzy lata temu. Była to wersja hybrydowa.
Zaiskrzyło pomiędzy nami zanim zdążyłam
złapać za klamkę. Dziś spotykamy się po raz
kolejny. Wprawdzie pod maską znalazła się
już zupełnie inna, benzynowa, dwulitrowa
turbodoładowana jednostka, ale na szczęście
to koniec różnic. Samochód nadal ma ten
drapieżny, niepowtarzalny wygląd na widok
którego jedni tracą głowę, a inni ją odwracają.
Szybko zanurzam się w jego wnętrzu.
Czarny kokpit, czarne siedzenia, czarny
sufit. Tak powinno wyglądać wnętrze każdego samochodu. Jestem wniebowzięta,
mimo że czarno tu jak w piekle. Fotele już na
pierwszy rzut oka zdradzają sportowe DNA,
ale w końcu to wersja z pakietem F-Sport.
Czyli mój mały Dzień Dziecka, a raczej
tydzień, bo właśnie tyle spędziłyśmy w towarzystwie Lexusa IS 200t (tak brzmi jego
pełne imię). Wieniec kierownicy jest bardzo
masywny i leży w dłoniach przyjemnie do
tego stopnia, że jak już złapiesz to nie chcesz
go puścić. To, do czego można mieć zastrzeżenia, to centralna część konsoli. Czarny

kolor i toporny kształt przywodzą na myśl
mauzoleum. Ale to jedyna rzecz, do której
można się przyczepić, bo po uruchomieniu
silnika zaczyna się magia.
Pierwsze spostrzeżenia? We wnętrzu jest
cicho niczym w katedrze. Samochody marki Lexus są naprawdę dobrze wyciszone i to
nie są jedynie opowieści z mchu i paproci.
Lexus IS 200t posiada napęd na tylną oś, ale
podczas codziennej jazdy jest to raczej nieodczuwalne. Daje się jednak sprowokować
i zrywa przyczepność, ale dopiero na mokrej
nawierzchni i podczas ostrzejszego ruszania.
Zresztą wystarczy jeden dzień za jego kierownicą aby stwierdzić, że wcale nie chcesz
go prowadzić w taki sposób. Wolisz rozkoszować się małymi łykami radością z jazdy niż
próbować z niego wykrzesać demona sportu,
chociaż Lexus IS 200t nie ma powodów do
wstydu, bowiem pod maską drzemie stado
245 KM oraz 350 Nm momentu obrotowego.
Do tego 8-biegowa, automatyczna skrzynia
biegów (pierwotnie opracowana dla wyczynowego RC - F) i chcesz spędzić resztę
życia za kierownicą tego samochodu. Jedynie sztywne zawieszenie daje się we znaki,
zwłaszcza na nierównościach, jakimi usiana
jest Warszawa. Ale kiedy już uda się nam wyjechać na gładką i przede wszystkim krętą
drogę, to nie pozostaje nic innego, jak tylko
zanucić słowa piosenki: „nie liczę godzin
i lat, to życie mija, nie ja…”.
Czy Lexus IS 200t posiada jakieś wady?
Jeżeli już miałabym się ich doszukiwać to jest
nią masa samochodu – 1640 kg. I kiedy zaczynam się zastanawiać skąd ta liczba w tak
zgrabnym i nie tak znowu dużym miejskim
drapieżniku to wystarczy, że popatrzę na
jego zdjęcie. Bo to natychmiast przestaje się
liczyć. Możesz mieć naprawdę zły dzień, ale
wystarczy, że wsiądziesz za jego kierownicę.
Pomaga. Wiem, bo sprawdziłam.
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MOŻESZ M IEĆ NA PR AW DĘ
ZŁY DZIEŃ, A LE W YSTA RCZ Y,
ŻE WSI Ą DZIESZ ZA J EGO
K IEROW N ICĘ. POM AGA.
W IEM, BO SPR AW DZIŁ A M.
ENGLISH

LEXUS IS 200T
Liza Minnelli and Joel Grey sang that money makes the world
go round. But there are some people for whom cars are more
important. In the end, it’s the same. Because cars which make
our hearts beat faster are inseparably interconnected with
money. Let’s assume that you’ve had a lucky day and won
a large sum of money, and now you can buy a fine premium
product. Where should you go?

If you have a large amount of money, a good idea is to
visit a Lexus showroom. I know it’s controversial and
fans of German automotive industry will burn me at
the stake, but yes, Lexus offers luxury cars. In any case,
the history of the brand is full of situations which prove
that beyond any doubt. My favourite example is a story
about fake nails. During works on the first generation of
Lexus LS, one of team members was required to perfect
all switches and buttons in the booth. During tests, to
Więcej na anywhere.pl

check the user’s experience of various users, three different sets of fake nails were made. They had me at it. But
today I’m talking about a completely different model.
I saw Lexus IS for the first time three years ago. It was
a hybrid version. I hit it off with it before I even touched the
door handle. And today we meet again. Now, the hood covers a completely different, petrol, 2.0-litre turbocharged
engine, but fortunately, nothing else has changed. The
car still has its sharp, unique appearance which makes
people lose their head or stare. I quickly get in.
A black cockpit, black seats, and a black ceiling.
Every car interior should look like this. I’m in seventh
heaven even though it’s dark as hell around me. At a single glance I can see that seats reveal sporty DNA of the
car, but it’s the version with the F-Sport package after
all. It’s my own Children’s Day, or rather week, because
that’s the time we spent in the company of Lexus IS 200t
(that’s its full name). The solid steering wheel fits your
hands perfectly, so once you grab it, you don't want to let
go. The central console may raise some reservations. Its
black colour and rough shape are reminiscent of a mausoleum. But it's the only thing you may find fault with,
because when the engine starts, magic begins.
My first observations? Inside, it’s quiet like in a cathedral. Lexus cars are fitted with quality incar noisecancelling technology, and it really works. Lexus IS 200t has
a rear-drive only, but on a daily basis, you won’t notice
the difference in general. Still, it can get provoked and
lose adhesion, but only on a wet surface and when going
fast. One day of driving Lexus IS 200t is enough to realise that you don’t want to drive in that manner at all.
You’d rather delight in taking small sips of driving experience than try to get the demon of sport out of it, even
though Lexus IS 200t has nothing to be ashamed of, as it
delivers 245 horsepower and 350 Nm torque. On top of
that, an eight-speed automatic transmission (originally
developed for high-performance RC-F) – and you want to
spend the rest of your life driving that car. The only con
may be the suspension, which is a bit rigid and thus may
be problematic in Warsaw, where the road surface leaves
much to be desired. But when going down a smooth and
winding road, you’ll only want to sing: “Sweet home Alabama, where the skies are so blue…”
Does Lexus IS 200t have any cons? If I were to find any,
I’d say it’s the weight – 1640 kg. And when I begin to wonder how it’s even possible in the case of this shapely and
not very large urban predator, it’s enough to look at its picture. And it doesn’t matter anymore. Even if you have a really bad day, driving Lexus IS 200t will surely make you
smile. It helps. I know because I’ve checked it myself.
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MOC
TRADYCJI

WÓDKA TO NAPÓJ O BARDZO DŁUGIEJ TRADYCJI. JEGO HISTORIA
SIĘGA PONAD DWÓCH TYSIĘCY LAT. AŻ DO XVI WIEKU NAPOJE
O WYSOKIEJ ZAWARTOŚCI ALKOHOLU BYŁY TRAKTOWANE
JAKO LEKARSTWA, A ICH SPRZEDAŻ ODBYWAŁA SIĘ JEDYNIE
W APTEKACH. DZIŚ WÓDKA TO COŚ ZNACZNIE WIĘCEJ I ZA SPRAWĄ
SWOICH WALORÓW SMAKOWYCH ZAGOŚCIŁA RÓWNIEŻ W KUCHNI
JAKO DOSKONAŁY DODATEK DO WYKWINTNYCH DAŃ.
TEKST Anna Nazarowicz

S

ZDJĘCIA Andrzej Chomczyk

tumbras to najstarszy i największy producent mocnych alkoholi na Litwie.
To, co zasługuje na szczególną uwagę,
to bogactwo oferty. Bo obok klasycznej, tzw.
czystej, znajduje się cała paleta wódek wzbogaconych smakiem owoców, kminku czy

też zbóż. Wybitni restauratorzy nie mogli
przejść obojętnie obok takiej kopalni smaku
i postanowili je wykorzystać w kuchni. Owocem tej współpracy jest cała lista przepisów
na wykwintne dania z zastosowaniem niewielkich ilości wybranej wódki Stumbras.

Wśród nich coś dla siebie znajdą zarówno
wielbiciele słodkości, jak również nieco bardziej wytrawnych smaków. Poniżej przedstawiamy wybrane propozycje.
TATAR Z KREWETEK PORCJA DLA 4 OSÓB:

• Krewetki królewskie oczyszczone,
bez ogonków 400 g
• Stumbras Raspbery 40 ml
• Natka pietruszki 12 g
• Białe wino 60 ml
• Sól pieprz
• Sambal oelek 12 g
GUACAMOLE:

•
•
•
•
•
•
•

Awokado dojrzałe 1 sztuka
Limonka 1 sztuka
Sambal oelek do smaku
Cukier
Sól
Czosnek 2 małe ząbki
Oliwa z oliwek

MOC TRADYCJI

odchodzić od ręki. Ponownie pozostawiamy
ciasto do wyrośnięcia. Foremki należy
dokładnie natłuścić. Ciasto, które przygotowujemy, jest bardzo delikatne. Po około
godzinie w cieple podwoi swoją objętość. Należy wybić z niego powietrze i wyporcjować
do foremek do ok. 2/3 ich wysokości. Foremki z ciastem jeszcze raz odstawiamy
do wyrośnięcia. Trwa to około pół godziny.
W międzyczasie szykujemy poncz z wody,
alkoholu i cukru. Wodę razem z cukrem gotujemy, a po ostudzeniu dodajemy alkohol.
Babeczki pieczemy w temperaturze ok. 180
st. C z termoobiegiem ok. 20 minut. Po upieczeniu i wystudzeniu ciastek nasączamy je
dokładnie syropem. Dekorujemy bitą śmietaną. Pozostałe elementy dekoracji według
uznania i fantazji.

...C O Ś D L A S I E B I E Z N A J DĄ
Z A RÓW N O W I E L B I C I E L E
S Ł O D KO Ś C I , JA K RÓW N I E Ż
N IECO BA R DZIEJ
W Y T R AW N YC H S M A KÓW.
Krewetki marynujemy około godziny
w marynacie przygotowanej z podanych
składników. Guacamole: miksujemy obrane awokado, sok z limonki, sambal oelek
oraz przyprawy wraz z czosnkiem. Dolewamy oliwę, która pozwala nam uzyskać
odpowiednią konsystencję. Miksujemy na
gładką masę. Krewetki pieczemy w piekarniku nagrzanym do 180 st. C przez 10 do 13
minut. Po ostudzeniu odcedzamy z zalewy
i drobno siekamy. Podajemy je z dodatkiem
cebuli oraz pikli.
WARIACJA NA TEMAT PONCZOWEJ BABECZKI
(OK. 12 – 16 CIASTEK)
CIASTO:

•
•
•
•
•
•
•
•

Mąka pszenna 250 g
Drożdże świeże 15 g
Cukier 15 g
Mleko 4 łyżki
Sól 5 g
Jajka 3-4 sztuki
Masło 100 g
Masło 70 g do foremek

SYROP:

• Cukier 375 g
• Woda 750 ml
• Stumbras Centenary 50 ml lub więcej według
upodobań
DEKORACJA:

• Likier morelowy
• Cukier puder
• Śmietana 36%

Przygotowujemy rozczyn z części cukru
i mąki oraz całości mleka i drożdży. Musimy poczekać, by rozczyn zaczął pracować
i podwoił swoją objętość. W tym czasie przesiewamy pozostałą mąkę, rozpuszczamy
masło, dodajemy do niej wszystkie pozostałe składniki wraz z przestudzonym masłem
i już wyrośniętym rozczynem. Wszystko razem zarabiamy ok. 10 minut. Cisto powinno

•
•
•
•
•
•
•
•

TATAR WOŁOWY:

Polędwica wołowa 600 g
Stumbras Caraway 40 ml
Sól
Pieprz
Olej
Cebula pokrojona w drobną kostkę ok. 100 g
Żółtko 4 szt.
Woda

DEKORACJE:

• Pikle warzywne
• Sadzone jajko przepiórcze
• Smażony jarmuż

Oczyszczoną dokładnie polędwicę siekamy. Trwa to dość długo, ale warto, bo
smak mięsa siekanego jest zupełnie inny
niż mielonego przez maszynkę. Doprawiamy mięso przyprawami, dodajemy do niego
również wodę i olej. Bardzo dokładnie wyrabiamy. Dekoracyjnie kroimy warzywa, smażymy jajko przepiórcze. Do takiego dania
świetnie sprawdzi się kieliszek schłodzonej
wódki Stumbras Caraway.
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VARIATION ON PUNCH CAKES
(APPROX. 12–16 CAKES)
DOUGH:

•
•
•
•
•
•
•
•

Wheat flour 250 g
Fresh yeast 15 g
Sugar 15 g
Milk 4 spoons
Salt 5 g
3–4 eggs
Butter 100 g
Butter 70 g for cake cups

SYRUP:

• Sugar 375 g
• Water 750 ml
• Stumbras Centenary 50 ml or more, as you like
DECORATIONS:

• Apricot liqueur
• Powdered sugar
• 36% cream

Zachęcamy do samodzielnego przygotowania powyższych propozycji w zaciszu
własnej kuchni. To zarówno prosty sposób
na oryginalną przystawkę jak również zrobienie dobrego wrażenia na innych. Sukces
gwarantowany.
ENGLISH

THE POWER OF TRADITION
Vodka is a beverage with a long tradition and
a history of more than two thousand years.
Until the 16th century, alcoholic drinks with high
alcohol content were treated as drugs and they
were sold in pharmacies only. Today, vodka is
much more and thanks to its taste values, it
began to be widely used as an extra ingredient
for exquisite dishes.

Stumbras is the oldest and largest manufacturer of strong alcoholic drinks in Lithuania. Its broad selection of products is
worth noting. Apart from classical, the socalled pure vodka, it offers a wide range of
vodkas with fruit, caraway-seed or crops.
The greatest chefs couldn’t pass up such
a mine of taste and they decided to make
the most of it. This collaboration resulted
in a list of recipes for exquisite dishes con-

taining small amounts of Stumbras vodka.
It doesn’t matter if you have a sweet tooth
or if you prefer more dry flavours – you’ll
surely find something for yourself. Here’s
our pick of some of the tastiest recipes:
•
•
•
•
•
•

PRAWN TARTARE, SERVES 4:

King prawns cleaned, without tails 400 g
Stumbras Raspberry 40 ml
Parsley 12 g
White wine 60 ml
Salt and pepper
Sambal oelek 12 g

GUACAMOLE

•
•
•
•
•
•
•

Make leaven with some sugar and some
flour and the total amount of milk and yeast.
Wait a while for it to double its volume. Sift
the remaining flour, melt butter and chill
it. Add the remaining ingredients, together with the melted butter and the ready leaven. Knead the dough for about 10 minutes. It
shouldn’t be sticky. Leave the dough to rise.
Grease the cake cups. The dough is very
delicate. After about a while, it’ll double
its volume. Remove the air from it. Fill the
cups with the dough. They should be about
2/3 full. Leave the cups with the dough to
rise for about half an hour. In the meantime,
make punch from water, alcohol and sugar.
Boil water with sugar. Chill it and add alcohol. Bake the cakes at about 180° C with
convection for about 20 minutes. When
ready and chilled, soak them with the syrup.
Decorate with whipped cream. You may add
other decoration elements you like.

1 ripe avocado
1 lime
A bit of sambal oelek
Sugar
Salt
Garlic, 2 small bulbs
Olive oil

Marinate prawns for about an hour in
marinade prepared with the following ingredients. Guacamole: peel the avocado
and blend it with lime juice, sambal oelek
and spices, including garlic. Add olive oil
to get the correct consistency. Blend until
smooth. Roast shrimps in a pre-heated oven
at 180° C for 10–13 minutes. When chilled,
drain them and cut into small pieces. Serve
with onion and pickles.

Więcej na anywhere.pl

•
•
•
•
•
•
•
•

BEEF TARTARE:

Beef tenderloin 600 g
Stumbras Caraway 40 ml
Salt
Pepper
Oil
Cubed onion, about 100 g
4 yolks
Water

DECORATIONS:

• Pickled vegetables
• Fried quail egg
• Fried kale

Clean tenderloin and cut it. It takes some
time, but it’s worth it, as the smell of cut
meat is completely different from the one of
minced meat. Season the meat with spices,
add water and oil. Combine it. Cut the vegetables, fry the quail egg. You may add a glass of
cold Stumbras Caraway vodka.
We encourage you to try and make the
dishes yourself. It’s a recipe for an original
starter as well as for impressing your guests.
Success guaranteed.
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NIEDŹWIEDZIA PRZYSŁUGA

NIEDŹWIEDZIA

PRZYSŁUGA
JEŚLI TA ROŚLINA JEST W STANIE WRAZ Z POCZĄTKIEM
WIOSNY WYWABIĆ Z GAWRY NIEDŹWIEDZIE, TO I NA
WASZYCH STOŁACH MOŻE BYĆ NUMEREM JEDEN.
TEKST Kamil Sadkowski

ZDJĘCIA Hanna Jakóbczyk
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KAMIL
SADKOWSKI
Znawca i poszukiwacz smaków.
Przeszedł przez wszystkie szczeble w branży
gastronomicznej. Współautor książki
„Gastrobanda. Wszystko co powinieneś
wiedzieć, zanim wyjdziesz coś zjeść”.

J

ak tutaj przejść z szarego do zielonego? Bywa ciężko i nie zawsze wszyscy
to znoszą dobrze. Nienawidzę pogody
z deszczem i mrozem, więc czekam i przebieram nogami w tęsknocie za czasem,
kiedy zrobi się zielono. Nie przeszkadza
mi nawet czasem mój wygląd – wiosną niestety potrafię wyglądać jak Tyson po walce i przyczyną nie jest bynajmniej upojna
noc, a znana wielu alergia na wszystko co
kwitnie. Nie dam wam zatem przepisu na
radość, bo alergia potrafi uprzykrzyć życie.
Mogę za to podzielić się z wami pierwszymi oznakami wiosny, które oczarują wasze
kubki smakowe.
Czosnek niedźwiedzi to cudo, które jako
jedna z pierwszych roślin poinformuje was
o nadchodzących zmianach w przyrodzie.

C Z O S N EK N I EDŹ W I EDZ I T O
C U D O, KT ÓR E JA KO J EDNA
Z PI ERWS Z YC H RO Ś L I N P OI N F OR M UJ E
WA S O NA D C HODZ ĄC YC H
Z M I A NAC H W PR Z Y RODZ I E .
To takie fantastyczne liście, które przypominają wyglądem liście konwalii. Niech was
na manowce skojarzeń nie sprowadzi słowo
„czosnek” – te liście niczym nie przypominają znanych wszystkim główek. Zalet mają
za to bez liku, więc wymienianie wszystkich
po kolei nie ma zupełnie sensu. Warto zajadać je garściami, a nawet jeśli będzie komuś
przeszkadzała delikatna woń czosnku, to
kilkugodzinna wstrzemięźliwość od całowania nie zaszkodzi.
Co z tych liści właściwie można zrobić?
Generalnie można potraktować je jako
podstawowy składnik sałaty, poczekać na
nalewki i przygotować wiele innych dodatków, które wzniosą wasze posiłki na wyżyny kulinarne. Mam jednak w głowie coś
jeszcze, do czego może cudnie posłużyć
ten zwiastun wiosny. Przyrządźmy pewną prostą wiosenną miksturę o mnogości
zastosowań. Nie będę się wygłupiał i nazywał jej mianem pesto – dla mnie ta nazwa
jest zarezerwowana dla włoskiej odmiany
zielonego sosu. Pójdę jednak tym tropem
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jak niedźwiedzie, które ospale kroczą po
wypoczynku zimowym za wonią tych bajecznie zdrowych liści.
Potrzebnych będzie kilka składników.
Wspomniane liście czosnku, orzechy laskowe, twardy dobry ser, taki jak bursztyn
(musi być z pikantną nutą), dobry olej rzepakowy, trochę otartej skórki z cytryny oraz
oczywiście sól i pieprz. Wystarczy, aby stworzyć miksturę, którą można wykorzystać
do zapiekania z rybami, nacierania mięsa
przed pieczeniem czy prostego sosu, z którym można podać ugotowany makaron.
Liście należy opłukać i osuszyć, pokroić na kawałki, które następnie zalewamy
kilkoma łyżkami oliwy (nie przesadzajcie z nią, zawsze można dolać). Dorzucamy otarty na małych oczkach ser i skórkę
z cytryny. Najłatwiej będzie zmiksować to
wszystko blenderem – nie ma co marnować wiosny na zbędną zabawę w kuchni.
Doprawiamy solą i pieprzem i gotowe. Ugotujmy do tego makaron – oczywiście najlepiej spaghetti i obowiązkowo w osolonej
wodzie. Po odcedzeniu zmieszajmy z zieloną czosnkową miksturą. Na koniec posypmy otartym serem. Gwarantuję, że nie ma
takiej siły, która mogłaby sprawić, że nie
odstawicie po tym daniu pustego talerza.
Niech to będzie dobry początek zmian
na waszych talerzach. Mam nadzieję, że to
nie będzie niedźwiedzia przysługa. A jeśli
za jakiś czas macie w planach love story, to
z góry za czosnek przepraszam.

ENGLISH

GET YOUR DIET OFF TO
A GOOD START
If this plant can lure bears out of their caves at the
beginning of spring, it can be the number one on
your tables as well.

How to switch from grey to green? It may be
hard, and not everybody takes that well. I hate
it when it's raining and freezing hard, so every
year, I can't wait to see the world turn green.
Seldom do I care how I look – in spring, I can
often look like Tyson after a fight, and it’s not
because of heady nightlife, but an allergy to
every blooming thing. I won’t give you a recipe for glee and happiness, since allergy can be
a real pain in the neck. But I’ll share with you
the first delightful signs of spring.
Wild garlic is a real treat, which – as one of
the first plants – heralds forthcoming changes in the nature. The plant’s elegant, pointed
leaves are reminiscent of lily’s leaves. Don’t
be misled by the word ‘garlic’ here – these
leaves have nothing in common with garlic
bulbs we all know. They have plenty of assets, so it makes no sense to enumerate them
all, one after another. We should eat a lot of
them. Some people might get discouraged by
the faint scent of garlic, but it’s worth several-hour abstinence from kissing.
What are their applications? In general,
you may use them as a basic ingredient of salad; make Polish nalewka and many more side

dishes, which will make your meals taste delicious. But there’s one more example of using
this harbinger of spring. Let’s make a simple
spring combination for a variety of occasions.
I won’t call it pesto – to me, this name is reserved for an Italian kind of green sauce. But
I’ll follow the track of bears, lured out of their
caves when their winter hibernation is over by
the scent of these healthy leaves.
Ingredients that you’ll need include: the garlic’s leaves, hazelnuts, fine hard cheese, such as
Bursztyn (it must be a bit spicy), fine rapeseed
oil, some grated lemon peel, and salt and pepper. It suffices to make a composition, which
can be roasted with fish, used to flavour meat
before roasting or used as simple sauce to pasta.
Rinse and dry the leaves, then cut them
into pieces, and add a few spoons of olive oil
(don’t overdo that, you can always add some
more). Grate the cheese with a grater with
small-size holes. Add the cheese and the lemon peel to the mixture. Use a blender to mix it
all together – don’t waste your springtime on
pointless additional activities in the kitchen.
Add salt and pepper, and that’s all. Boil pasta –
preferably spaghetti, in salted water. Strain the
pasta and mix it with the green garlic mixture.
Sprinkle it with the grated cheese. There’s no
such power in the world that could stop you
from eating it all, I can guarantee that.
It may get your diet off to a good start this
spring. I hope it won’t be a disservice. And if
you have a love story on your mind, I apologise for that garlic in advance.

BUNKIER
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Gdańsk, Olejarna st. 3
+48 530 917 788
www.bunkierclub.pl
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WIĘCE J NIŻ IMPREZOWNIA
KLUBOGALERIA BUNKIER
JAK POŁĄCZYĆ ZWIEDZANIE Z IMPREZOWANIEM? W GDAŃSKU
ODPOWIEDZIĄ NA TO JEST BUNKIER. TO KLUB, GALERIA SZTUKI, PUB I SALA
KONCERTOWA W JEDNYM, A WSZYSTKO TO WE WNĘTRZU AUTENTYCZNEGO
NAZIEMNEGO SCHRONU PRZECIWLOTNICZEGO Z CZASÓW WOJNY.
TEKST Sylwia Gutowska

K

ZDJĘCIA Klubogaleria Bunkier

lubów w Trójmieście ci u nas dostatek.
W Głównym, jak lokalsi mówią o historycznej części Gdańska, jest zdecydowanie bardziej pubowo, więc liczący 1000
m2 powierzchni klub Bunkier zdecydowanie
się wyróżnia. Nie tylko na tle Gdańska, ale
i całego Trójmiasta – po pierwsze dlatego, że
to największy klub we wszystkich trzech miastach, po drugie zlokalizowany jest w niezwykłym miejscu.
Stojący niepozornie na Olejarnej, jednej
z bocznych uliczek odchodzących od głównego turystycznego szlaku, Bunkier to autentyczny schron przeciwlotniczy z czasów
II wojny światowej. W przeciwieństwie do najczęściej spotykanych, podziemnych schronów, ten był w pełni wyposażony w prąd,
łazienkę, urządzenia radiotelegraficzne i wentylację. Miał służyć pracownikom Miasta
Gdańska, dowództwu sił zbrojnych i ich rodzinom. Przeznaczony był dla 1100 osób, choć
podczas bombardowań znajdowało się ich tam
przeważnie dwa-trzy razy więcej.
Do dziś budynek, zgodnie z założeniem,
przetrwał nienaruszony, a do tego zyskał zupełnie nowe życie. To zaaranżowany w niebanalny sposób, trójkondygacyjny klub,
w którym odbywają się imprezy z udziałem

najlepszych DJ-ów z Pomorza i gości specjalnych, koncerty na żywo i wernisaże. Oprócz
tradycyjnych stolików, zasiąść możemy w jednej z loż, wystylizowanych na średniowieczną
salę rycerską, pokój buddyjski czy hinduski.
Na uwagę zasługują także... toalety, o których
wystroju krążą już legendy. Ale najlepiej samemu/samej zobaczyć!
Bunkier to dobrze spędzony czas przez
siedem dni w tygodniu. Gry barowe, występy kabaretów, jam session w środy, a do
tego rockowe koncerty na zakończenie
tygodnia, w niedziele. No, i oczywiście odbywające się na dwóch kondygnacjach imprezy klubowe w weekend. Do tego wykwalifikowani barmani i działająca do późnych
godzin nocnych kuchnia. Naprawdę można
się tam zadomowić!
ENGLISH

MORE THAN JUST A PARTY SPOT
CLUB AND GALLERY BUNKIER
How to combine sightseeing with partying? In
Gdańsk, you can do both in Bunkier. It’s a club, an art
gallery, a pub and a concert hall in one, and all that
housed in an original above‑ground air-raid shelter
dating back to WW2.

Więcej na anywhere.pl

There’re plenty of clubs in the Tricity. In the
Main Town, how locals call the historical
part of Gdańsk, pubs are in majority, so the
Bunkier club, spread over 1000 square metres, definitely stands out – not only from
other clubs in Gdańsk, but from all night
spots in the whole Tricity – firstly, because
it’s the largest club and secondly, because
it’s located in an exceptional place.
This inconspicuous building in Olejarna
Street, which is one of side streets leading
off of the main tourist trail, is an original airraid shelter dating back the Second World
War. As opposed to underground shelters,
which are more common, this one was fitted with electricity, radiotelegraphic equipment, ventilation, and sanitation facilities.
It was built for the workers from the City of
Danzig, the Command of the Armed Forces
and their families. It could house up to 1100
people, but during bombing, even two or
three times more were hiding here.
The building has been intact, as it was
supposed to be, and it has gained a brand
new life. This originally arranged club,
spread over three floors, holds parties
with the best DJs from Pomerania and special guests, live concerts and vernissages.
Apart from traditional tables, guests may
pick one of boxes, for example, in the style
of a Medieval knight room, Buddhist or
Indian rooms. Another room you can’t pass
up here is… the restroom, whose decor has
already become legendary. You must see
for yourself!
Bunkier is worth visiting seven days
a week. Bar games, cabarets, jam sessions on
Wednesdays, and rock concerts at the end of
the week, on Sundays. And, of course, twofloor club parties at the weekend. On top of
that, qualified bartenders and the kitchen
open late at night. You can really make yourself at home here!

MAGIEL TOWARZYSKI - ZJEDZ I WYPIJ
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Strzelców 1, 81-586 Gdynia
www.facebook.com/Magiel-Towarzyski-zjedzi-wypij-205283603225879

SŁAWEK LEWICKI - jak sam podkreśla, zaliczył
już wszystkie szczeble pracy w restauracji - od pracy
na zmywaku poprzez samodzielne urządzanie lokalu
– i dzięki temu wie, co składa się na sukces w tej
dziedzinie. W środowisku gastronomicznym wypracował
sobie nazwisko otwarciem kilku cenionych restauracji,
a także niesztampowymi projektami, takimi jak catering
biznesowy na katamaranach. Teraz jego oczkiem
w głowie jest „Magiel Towarzyski - zjedz i wypij” w którym
spędza większość dnia, dbając o każdy szczegół i…
świetnie się przy tym bawiąc.
JOLANTA OGAR – strażnik dyscypliny i wielki
motywator „maglowego” teamu. Nic w tym dziwnego,
mówimy bowiem o wielokrotnej mistrzyni świata i Europy
w olimpijskiej klasie 470 i uczestniczce igrzysk w Londynie
2012 i Rio de Janerio 2016, reprezentantce Polski i Austrii.
Doświadczenia ze sportowej rywalizacji pomagają jej dziś
konsekwentnie dążyć do celów i zarażać swoją energią
innych. W „Maglu towarzyskim - zjedz i wypij” ma okazję
realizować swoją drugą wielką pasję, jaką są kulinaria. Tu
również osiągnęła mistrzowski poziom!

MAGLOWANIE
W MI ŁYM TOWARZ YST WIE
GDYŃSKI „MAGIEL TOWARZYSKI – ZJEDZ I WYPIJ” TO COŚ ZNACZNIE WIĘCEJ
NIŻ BISTRO. ZARAZ PO WEJŚCIU POCZUJESZ PRZYJEMNĄ SWOBODĘ,
PO CHWILI DOKONASZ KILKU KULINARNYCH ODKRYĆ, A O SWOICH
ODCZUCIACH POROZMAWIASZ Z DWOJGIEM POZYTYWNIE ZAKRĘCONYCH
WŁAŚCICIELI (A PRZY OKAZJI – KELNERÓW!), KTÓRZY SWOJE BOGATE
DOŚWIADCZENIA PRZEKUWAJĄ W SUKCES. Z PEWNOŚCIĄ TU WRÓCISZ.
TEKST Paweł Durkiewicz

N

ZDJĘCIA Tomasz Sagan

iedługo po otwarciu „Magiel” stał się
miejscem codziennych, niezobowiązujących spotkań dla dużej grupy
swoich sąsiadów, których entuzjastyczne recenzje okazały się najlepszą możliwą reklamą. Dziś częstymi bywalcami są tu postaci
znane z show-biznesu, ceniący sobie kameralną atmosferę, a także świetną kuchnię.
O prowadzeniu modnej knajpy „bez spiny”
rozmawiamy z duetem managerów „Magla”
– Jolą Ogar i Sławkiem Lewickim.

Jak zrodził się Wasz pomysł na „Magiel
towarzyski - zjedz i wypij”
Sławek: Mieszkamy na ulicy Strzelców od

ośmiu lat. Kiedyś na kolacji nasi znajomi
powiedzieli nam, że gotujemy tak dobrze, że
powinniśmy koniecznie uruchomić własną
restaurację, najlepiej w tej okolicy. Z takiej
luźnej myśli zrodził się pomysł, który od
stycznia tego roku realizujemy. Jesteśmy
z dala od wielkomiejskiego zgiełku, udało
nam się wytworzyć dobry klimat i chyba

przez to szybko zyskaliśmy mocną grupę
stałych klientów z całego Trójmiasta. Gdy
do nas powracają, mówią, że czują się tu jak
w domu. O to właśnie nam chodziło.
Jola: Mówiąc najprościej, panuje tu pełen
luz. Najlepiej świadczy chyba o tym fakt, że
gdy lokal zapełnia się klientami, spontanicznie wywiązują się sympatyczne rozmowy
między stolikami, nawet między osobami
wcześniej się nie znającymi lub kojarzącymi
się tylko z widzenia. Nazwa, czyli „Magiel towarzyski- zjedz i wypij”, nie jest zresztą przypadkowa. Pod tym względem jest trochę jak
na południu Europy, gdzie tego typu lokale są miejscem regularnych spotkań i żyją
niemal przez całą dobę. Nasi bywalcy rano
wpadają do nas na kawę i śniadanie, by przyjemnie rozpocząć dzień, a w późniejszych
godzinach chętnie zaglądają do nas panie,
które lubią sobie posiedzieć i poplotkować.
A po południu i wieczorem przychodzi pora
na obiad lub kolację…
No właśnie – jaką kuchnię znajdziemy
w menu „Magla Towarzyskiego zjedz i wypij”?
Jola: W naszej ofercie kulinarnej postawili-

śmy – po małej burzy mózgów - na kuchnię
polską z elementami kuchni śródziemnomorskiej Bo można ją jeść na co dzień. Od samego początku używamy najwyższej jakości produktów, a nasz szef kuchni może wykazywać
się kreatywnością w tworzeniu menu. Zanim
stworzyliśmy kompletną kartę, zaproponował nam ok. 80 potraw, które przy lampce
wina wspólnie degustowaliśmy i omawialiśmy, wybierając na koniec około 30. Tę trzydziestkę próbują następnie klienci, których
zapraszamy do wspólnej degustacji. W pierw-

MAGLOWANIE

J E S T E Ś M Y Z DA L A OD
W I EL KOM I E J S K I E G O Z GI E Ł K U,
U DA Ł O NA M S I Ę W Y T WOR Z YĆ D OBRY
K L I M AT I C H Y BA PR Z EZ T O S Z Y BKO
Z YS K A L I Ś M Y MO C NĄ GRU PĘ S TA ŁYC H
K L I E N T ÓW Z C A Ł E G O T RÓJ M I A S TA .
szych miesiącach przebojem okazała się wątróbka z orzeszkami piniowymi na słodko
z winogronami. Poza tym staropolski żurek
w chlebie, kaczka, pstrąg, dorsz – po te dania
klienci wracają i polecają swoim znajomym,
co zawsze sprawia nam wielką satysfakcję.

you enter the place, you feel at ease; immediately, you make a few culinary discoveries and
you can share your opinions with two positively
crazy owners (and, at the same time – waiters!)
who translate their broad experience into success.
You’ll surely come back here.

Zauważyłem, że razem z kuchnią i kelnerami
tworzycie niezwykle zgrany team.
Jola: Często słyszymy od klientów, że rzadko

As soon as it was opened, “Magiel” became
the place of everyday casual meetings for
a large group of its neighbours, whose enthusiastic recommendations turned out to
be the best possible advertisement. Today,
famous show-business people come here
to enjoy tasty dishes and cosy atmosphere
of the place. We’re talking with Jola Ogar
i Sławek Lewicki, the duo of “Magiel” managers, about running a trendy bistro “with
no stress”.

zdarza im się być w restauracjach, w których
właściciele razem ze swoją ekipą pracują na
sali, obsługując klientów i doradzając im przy
wyborze dań. Standardowy model to niestety manager zajeżdżający raz na jakiś czas, tylko po to, by zabrać utarg. Nam chodzi o coś
innego, o wspólną celebrację jedzenia. Ten
zgrany team chcemy tworzyć też z naszymi
gośćmi, dlatego zapraszamy ich do wspólnych inicjatyw – świętowania ich sukcesów,
oglądania meczów, bawienia się przy muzyce. Nasza oferta obejmuje organizację różnorodnych eventów w lokalu, a dzięki zapleczu
gastronomicznemu możemy też dostarczać
catering na zewnętrzne imprezy. Jesteśmy
otwarci na każdy fajny pomysł!
ENGLISH

MINGLING IN A GOOD COMPANY
“Magiel Towarzyski – Zjedz i Wypij” in Gdynia is
much more than just an ordinary bistro. When

How did you come up with the idea of
setting up “Magiel towarzyski - zjedz
i wypij”?
Sławek: We’ve been living in Strzelców

Street for eight years. Once, at a dinner,
our friends said that we cook so well that
we absolutely must set up our own restaurant, preferably in the neighbourhood.
That’s how we came up with the idea we’ve
been implementing since last January.
We’re far away from the hustle and bustle
of city life, we managed to create good atmosphere and soon we got regular clients
Więcej na anywhere.pl

from the whole Tricity. When they come to
us again, they say they feel at home. That
was our goal.
Jola: In short, the atmosphere is informal
and relaxed. When the place is full of clients, they strike up spontaneous conversations, even if they don't know each other or know each other only by sight. The
name – “Magiel towarzyski – zjedz i wypij”
(English: Social Mingle – Food and Bar)
isn't accidental. In the south of Europe,
such restaurants are open and full of people almost 24h a day. Our regular clients
come to us in the morning to start their
day with breakfast and coffee. Later, many
women come to sit and chat. And in the afternoon and in the evening, it's time for dinner or s-upper…
What kind of dishes does “Magiel
towarzyski – zjedz i wypij” serve?
Sławek: After brainstorming, we decided

that our culinary offer should focus on Polish
dishes with some elements of Mediterranean
cuisine because that’s something you can
have on a daily basis. From the very beginning, we’ve been using top quality products, and our chef may be creative when
it comes to the menu. He proposed about
80 dishes, which we tasted and discussed,
sitting together and drinking wine. In the
end, we chose about 30 of them to be included on the menu. These 30 dishes are
also tasted by our clients, whom we invite
to tasting. Over the first few months, sweet
liver with pine nuts served with grapes was
a hit. Traditional sour rye soup served in
a bread bowl, duck, trout, cod – these are
the most popular dishes among our clients
and the most recommended ones, which is
really rewarding to us.
I've noticed that together with the
kitchen staff and the waiters, you’re
a really strong team.
Jola: Our clients often say that there ar-

en’t many restaurants in which the owners
work together with the staff, waiting on clients and advising them on the selection of
dishes. A typical model is, unfortunately,
a manager coming to the restaurant from
time to time only to collect the takings. We
want something else; we wish to celebrate
eating together. And we want to form this
strong team with our guests as well, that’s
why we invite them to social events – celebrating their successes, watching sport
games, hanging out and listening to music. Our offer includes organising various
events in the restaurant as well as catering for external events and parties. We are
open to all cool ideas!
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INNY WYMIAR KUCHNIA I BAR
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Świętokrzyska 14, Warszawa
tel. 790 737 888
restauracja@innywymiar.waw.pl

sączy się obowiązkowo polska muzyka, a bar jest pełen regionalnych skarbów w postaci różnego rodzaju
polskich piw i koktajli o polskich nazwach. Zgodnie ze
starym porzekadłem „cudze chwalicie, swego nie znacie” zdecydowanie warto ich spróbować. Zwłaszcza,
że w dalszym ciągu stanowią w restauracjach bardzo
rzadki widok. W tygodniu Inny Wymiar kusi kulinarnymi wariacjami typu tatar z prażoną kaszą gryczaną i podpłomykami. Wszystkie potrawy są bardzo
smaczne, o czym może świadczyć duża liczba eventów
i uroczystości organizowanych w restauracji. Miejsce
przypadnie do gustu z pewnością również tym najmłodszym. A to za sprawą menu dla dzieci oraz obecności animatorki, która umila im czas w każdą niedzielę. A kiedy dzieci już pójdą spać, warto czym prędzej
tu wrócić, bowiem w piątki i soboty lokal wypełnia się
dźwiękami jazzu. Oczywiście granego na żywo. Tak, to
miejsce, w którym czas zatrzymuje się dla każdego. Jak
śpiewał Andrzej Rybiński: „Nie liczyć godzin i lat, to życie mija, nie ja”.
ENGLISH

INNY
WYMIAR
POL SKIE J
KUCHNI
Z GOTOWANIEM JEST JAK Z PODRÓŻAMI. IM BARDZIEJ OTWORZYMY
SIĘ NA TO, CO DLA NAS NOWE I DOTYCHCZAS NIEZNANE, TYM
WIĘCEJ MIŁYCH WSPOMNIEŃ ZOSTAJE W NASZEJ GŁOWIE.
JEŻELI ZATEM MYŚLISZ, ŻE O POLSKIEJ KUCHNI WIESZ JUŻ
WSZYSTKO, WARTO UDAĆ SIĘ W PODRÓŻ, JAKĄ JEST WIZYTA
W RESTAURACJI INNY WYMIAR. ZNANE POTRAWY? TYLKO
POZORNIE. BO TU POLSKĄ KUCHNIĘ ODKRYWA SIĘ NA NOWO.
TEKST Anna Nazarowicz

ZDJĘCIA Mat. Prasowe

S

alvador Dali mawiał: można nie jeść w ogóle,
ale nie można jeść źle. Owszem, kataloński malarz bywał skrajnym ekscentrykiem, lecz w tym
przypadku trudno się z nim nie zgodzić. A przecież
dobre jedzenie nie musi być ani drogie, ani smutne.
Zwłaszcza w Polsce. Inny Wymiar to nie tylko nazwa
restauracji. To sposób postrzegania tego, co w Polsce
najlepsze. Łatwo się o tym przekonać, ponieważ lokal
jest położony w samym sercu Warszawy, przy ulicy
Świętokrzyskiej 14. Nowoczesne wnętrza nie noszą ani
śladu nadęcia, za to cieszą oko oryginalnymi dodatkami o polskim zabarwieniu. Jednym z nich jest miedź,
nasze polskie złoto, którego jesteśmy jednym z pięciu
największych producentów na świecie. Z głośników
Więcej na anywhere.pl

INNY WYMIAR – POLISH CUISINE
DISCOVERED ANEW
Cooking is like travelling. The more we open our mind for the
new and unknown, the more good memories we collect. So if
you think that you already know everything about Polish cuisine, go on a culinary journey to the restaurant Inny Wymiar.
Well-known dishes? Only on the surface. Because here, Polish
cuisine is discovered anew.

Salvador Dali said that he’d rather not eat at all than
eat badly. The Catalan painter was extremely eccentric indeed, but this time it’s hard to disagree with
him. Good food doesn’t have to be neither expensive
nor sad. Especially in Poland. Inny Wymiar isn’t only
the name of the restaurant. It’s a fresh perspective on
what’s best about Poland. The restaurant is located
in the heart of Warsaw, at 14, Świętokrzyska Street.
Unpretentious modern interiors feature original elements referring to Polish culture. One of them is
copper, our Polish gold, of which Poland is one of the
five largest producers in the world. Polish music plays
faintly in the background, and the bar is full of local
delicacies, such as various Polish beers and cocktails
with Polish names. You should definitely try them because, as an old saying goes, ‘the grass is always greener on the other side.’ The more so as they’re still a rare
treat in the restaurant. On weekdays, Inny Wymiar
offers culinary variations, such as tartare served
with roasted buckwheat and flat bread. All the dishes are really tasty, which is shown by a large number
of events and meetings held in the restaurant. For its
little guests, the restaurant offers a children's menu
and a lot of fun and attractions with a children’s entertainer on Sundays. And when your children go to
bed, you should definitely come back to listen to live
jazz concerts held on Fridays and Saturdays. Yes, time
stops for everyone here. As Chicago Transit Authority
sang, ‘Does anybody really know what time it is? Does
anybody really care?’
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PIWNA 47 FOOD & WINE
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ul. Piwna 47, Gdańsk
www.piwna47.pl

PIWNA 47-

OTO ADRE S
DL A SMAKOSZ Y !

& Wine Bar, with their original compositions,
immediately draw attention. They bring spring,
freshness and originality.

MIŁOŚNICY DOBREJ KUCHNI PRZYPRAWIONEJ KLIMATEM STAREGO
GDAŃSKA Z PEWNOŚCIĄ BĘDĄ USATYSFAKCJONOWANI. WŚRÓD
NOWYCH POZYCJI W MENU RESTAURACJI PIWNA 47 FOOD & WINE
BAR SĄ POZYCJE, KTÓRE OD RAZU BUDZĄ CIEKAWOŚĆ SWOJĄ
KOMPOZYCJĄ. BĘDZIE WIOSENNIE, ORZEŹWIAJĄCO I NIESZTAMPOWO!
TEKST Paweł Durkiewicz

M

ZDJĘCIA Tomasz Sagan

arcin Faliszek, szef kuchni Piwna 47
Food & Wine Bar zadbał o to, by każda z nowych propozycji zawierała
w sobie nutkę wiosennego zaskoczenia i ekscytacji. Prawdziwym przebojem powinna być
polędwica wołowa podana z foie gras, pieczonymi ziemniakami, smażoną sałatą i świeżym
bobem. Wszystko to w sosie… truskawkowo-pieprzowym! Soczyste kaszubskie truskawki
są zresztą jednym z często powtarzających się
motywów w wiosennej karcie dań.
- Dodaliśmy do menu świeże, orzeźwiające i pobudzające akcenty, jak przystało na tę
porę roku – tłumaczy mistrz. – Stąd obecność
owoców i nowalijek, sprowadzanych codziennie z całego regionu, od zaufanych dostawców.
Pstrąg tęczowy, na przykład, podany będzie na risotto z agrestem, zielonym groszkiem i kapustą pak choi. Osoby poszukujące
lekkich dań, w sam raz na wiosenny klimat,
z pewnością zainteresuje burrata, wyśmienity włoski ser bawoli z bazyliowym dressingiem i truskawkami, podany na sałacie.

Uwagę zwraca też kolejny mięsno-owocowy
mariaż - chateaubriand na grillowanym arbuzie z frytkami z batata i smażonymi sałatami. Inną ciekawą propozycją dla entuzjastów szlachetnych mięs jest przepyszny
królik z batatami w sosie pietruszkowym ze
skorzonerą i marchewką, podany z sałatką
z kopru włoskiego i sałaty rzymskiej.
W starannie wyselekcjonowanej karcie
win znajdziemy najwyższej klasy trunki,
które doskonale dopełnią walory smakowe
wybranego przez nas dania. Miłośnicy słodkości mogą zaś liczyć na szeroki wybór deserów, przygotowanych z fantazją i w oparciu
o najwyższej jakości składniki.
ENGLISH

PIWNA 47
IT’S A SPOT FOR FOODIES!
If you’re after delicious food and the
atmosphere of the Old Town, you’ll find it here.
New items on the menu of Piwna 47 Food

Więcej na anywhere.pl

Marcin Faliszek, the chef in Piwna 47 Food
& Wine Bar, has seen to it that each of the
new dishes offers a bit of spring surprise
and excitement. The pick of the season
should be beef tenderloin, served with
foie gras, roast potatoes, fried lettuce and
fresh broad bean. All that in… black pepper
strawberry sauce! Juicy Kashubian strawberries are one of the most popular ingredients in the spring menu.
‘We added some refreshing and energising accents, like it should be in spring,’ says
the chef. ‘Hence fruit and early vegetables,
delivered daily from the whole region by
regular suppliers can be found on the menu
this season.’
Rainbow trout, for example, is served
with risotto with gooseberry, green pea
and pak choi cabbage. If you’re after light
dishes, perfect on a spring day, you should
try burrata, utterly delicious Italian cheese
from buffalo milk, with basil dressing and
strawberries, served on lettuce. The next
interesting item is another combination of
meat and fruit – chateaubriand with grilled
watermelon, sweet potato fries and grilled
lettuces. Another exquisite dish for quality
meat enthusiasts is delicious rabbit with
sweet potatoes, in parsley sauce with black
salsify and carrots, served with fennels and
Romaine lettuce salad.
The selected list of wines contains top
quality wines, which will complement the
taste values of the dishes. And if you have
a sweet tooth, you’ll find here a wide selection of desserts, prepared with imagination
and top quality ingredients.

FELIETON / COLUMN

MIESIĄC
KOMPLEMENTÓW

balon, bo pewnie woda się zatrzymała w organizmie od
zmęczenia i nieregularnego jedzenia. Czy on jest ślepy?
A może mówi to przez grzeczność? Mógłby sobie darować i milczeć. Powodu nie poznam, być może go wcale
nie było. Być może tak uważał i postanowił podzielić się
ze mną tą wiedzą. Wiem za to, że mężczyźni tak rzadko bezinteresownie mówią kobietom komplementy, że
najzwyczajniej się od tego odzwyczaiłyśmy. Ogłaszam
zatem maj komplementów – przestańmy stresować się,
czy jesteśmy cool, czy wpasowałyśmy się w cudze ramy,
przyjmujemy miłe słowa, dziękujemy i otaczamy się
ludźmi, którzy nas lubią. Amen.
ENGLISH

THE MONTH OF COMPLIMENTS

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

J

edno zdanie potrafi zmienić myślenie, niekiedy
i życie. Życia jeszcze nie zmieniłam, ale otworzyłam oczy, do tej pory zamknięte, na komplementy. „Pięknie wyglądasz, w ogóle jesteś piękną kobietą”
– to jedno z pierwszych zdań, jakie usłyszałam podczas
rozmowy. Spotkanie zawodowe miało być krótkie, rzeczowe, przedłużyło się, i to znacznie, a tematyka mocno rozszerzyła. Co robisz kiedy słyszysz komplement?
Odpowiedź jest prosta: dziękujesz i idziesz dalej. Też
tak myślałam. Do tamtej chwili. Okazuje się, że proste
rzeczy są najtrudniejsze. Zamiast podziękować, zaczęłam błądzić wzrokiem próbując zawiesić go na paprotce,
podłodze, a następnie kartkach papieru. Później było
jeszcze gorzej. Nie wyszło ukrycie zakłopotania, więc
padło kolejne pytanie: „Dlaczego kobiety nie potrafią
przyjmować komplementów?” Odpowiedź od razu nie
padła, ale temat szybko wrócił.
Ten mężczyzna słynie z uwielbiania kobiet. Nie kryje
się z tym. Ostatnio zaczepił jedną na ulicy. Nie była Miss
Polonią. Miała ponad 40 lat i kilka kilogramów nadwagi,
ale w tamtej sytuacji nie ważny był ani wiek, ani rozmiar,
tylko zapach. Podszedł kilka metrów za nią, bo chciał jej
powiedzieć „przepięknie pani pachnie”. Zatrzymała się,
była lekko zażenowana, jedyne, co z siebie wydusiła, to
że nikt wcześniej czegoś takiego jej nie powiedział.
Mnie zamurowało bardziej, nie wydusiłam z siebie
ani słowa. Myślałam w duszy – tani tekst. Wstałam
w piątek rano, w pośpiechu ledwo zdążyłam wypić
kawę. Sińce pod oczami, włosy nie widziały szamponu
od dwóch dni, a na sobie zamiast sukienki miałam przydużawą koszulę i trampki. Czuję się jak napompowany
Więcej na anywhere.pl

One sentence can change the way we think and sometimes our lives. I have not changed my life yet, but I began
noticing (which I have not done until now) compliments.
“You look beautiful and you are generally a beautiful
woman” was one of the first sentences I heard in a conversation. A business meeting was supposed to be short and
on topic but it stretched out a lot and the was getting very
off topic. What do you do when you hear a compliment?
The answer is simple: you say thank you and go on. This
is what I also thought. Until that moment. It turns out that
the easiest things can be the most difficult ones. Instead
of saying thank you I started looking around, trying to focus on a plant, on the floor and on sheets of paper. It only
got worse from there. I did not manage to hide my uneasiness so another question followed: “why women cannot
take compliments?”. The answer did not come immediately but the topic quickly returned.
This man is known for loving women. He is not hiding that. Recently he stopped one on the street. She was
not Miss Polonia. She was over 40 years old and had a few
extra kilograms but in that moment it was not her age
or weight that mattered but her scent. He followed her
for a few meters because he wanted to tell her “you smell
beautifully, ma’am”. She stopped, she was a bit uncomfortable and the only thing she managed to say was that
no-one before has told her that.
I was more taken aback, I did not manage a single
word. I was thinking to myself “cheap line”.
I got up on Friday morning, I barely managed to have
my rushed coffee. Under-eye circles, hair that had not
seen shampoo for two days and instead of a dress I had
a large shirt on and a pair of sneakers. I felt like a bloated balloon because my body was holding water, probably due to tiredness and irregular eating. Is he blind? Or
maybe he is overly polite?
He could have let it go and stayed quiet. I will never
understand his reasons and maybe there were none.
Maybe this is what he thought and he wanted to share
this knowledge with me. But I do know that men give
women compliments without a second agenda so rarely
that we are simply not used to it anymore.
And so I announce May the Month of Compliments. We
should stop stressing if we are cool, if we match someone’s
expectations. We should accept kind words, be thankful
and surround ourselves with people who like us. Amen.

ZDJĘCIE: MONIKA SZAŁEK
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PRZEPIS NA EKLEKTYCZNE WNĘTRZE

PRZEPIS NA
EKLEK T YC ZNE WNĘ TRZE

EKLEKTYCZNE WNĘTRZA SĄ CUDOWNE, PONIEWAŻ ŁĄCZĄ, A NIE DZIELĄ. DOMY I MIESZKANIA
W TEJ STYLISTYCE NIE SĄ MUZEALNE. PO PARU LATACH MOŻNA WYMIENIĆ MEBEL BEZ
OBAW, ŻE INNA STYLISTYKA KANAPY NIE BĘDZIE WSPÓŁGRAŁA Z RESZTĄ WNĘTRZA.
TEKST Lucyna Kołodziejska

ZDJĘCIA foto&mohito
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T
LUCYNA
KOŁODZIEJSKA
Eleganckie kontrasty to element, który pojawia
się w jej życiu nieustannie. Zawodowo architekt
wnętrz i historyk sztuki, od 13 lat prowadzi autorską
pracownię architektury wnętrz „Fabryka wnętrz”.
We wnętrzach, które projektuje, takie kontrasty
pojawiają się niejednokrotnie. Prywatnie od
podobnych kontrastów nie stroni.

ytuł tego artykułu mógłby zaczepnie brzmieć „Przepis na życie”.
Będzie to bowiem przepis na wnętrze, które nie jest pustym hotelowym pokojem, ma wyraźny rys indywidualności,
rośnie i pięknie się starzeje. Jednakże
projekt takiego wnętrza również warto
oddać w ręce doświadczonego architekta wnętrz. Mimo że na pozór mogłoby się
wydawać, że zaprojektujemy je samemu
łatwiej niż na przykład ultranowoczesne
przestrzenie, wcale tak łatwo nie jest.
Mieszkanie takie musi mieć spokojną
bazę – tło, które pozwoli zaistnieć pozostałym elementom wyposażenia wnętrza.
Jednocześnie baza ta powinna już spajać
mieszankę kilku stylów tak, aby całość

ładnie się przeplatała. Łatwo tutaj o zagalopowanie się, a powrót do harmonii będzie trudny.
Architekt wnętrz wiedząc, jak zmieniają
się wnętrza z biegiem czasu, od razu podpyta o ewentualne prywatne zbiory dzieł
sztuki właścicieli, o odziedziczone po przodkach antyki, pamiątki z podróży czy też prezenty, które powinny znaleźć swoje miejsce
w nowym domu. Zapyta też o ich zainteresowania i pasje, aby móc je wyeksponować
w projektowanym wnętrzu.
Tym razem nie opowiem o tym, jak poznałam inwestorów i jak przebiegała nasza
współpraca, bo opisywane mieszkanie jest
moje. Może ono ma dobrze posłużyć jako
przykład wnętrza o nieoczywistej stylisty-

PRZEPIS NA EKLEKTYCZNE WNĘTRZE

T Y T U Ł T E G O A RT Y K U ŁU MÓ G Ł BY
Z AC Z EPN I E BR Z M I E Ć „ PR Z EPI S NA
Ż YC I E”. B ĘDZ I E T O B OW I E M PR Z EPI S
NA W N Ę T R Z E , KT ÓR E N I E J E S T
PU S T Y M HO T EL OW Y M P OKOJ E M, M A
W Y R A Ź N Y RYS I N DY W I DUA L NO Ś C I,
RO Ś N I E I PI ĘK N I E S I Ę S TA R Z E J E .

ce, gdzie betonowe ściany i sufity przeplatają
się ze stylizowaną stolarką drzwiową, gzymsami, nowoczesnymi dziełami sztuki oraz
pamiątkami z podróży. Nie wyobrażam sobie
tego wnętrza bez wszystkich tych elementów.
Na stumetrowej powierzchni mamy tu sporą dawkę historii jego właścicieli. Począwszy
od wejściowego holu, który przechodzi
w długi korytarz ciągnący się do salonu,
po obu stronach korytarza wywieszone są
obrazy, grafiki i plakaty. Grafiki są jeszcze
prezentem ślubnym od mojej przyjaciółki
ze studiów, graficzki Aleksandry, i podróżują z nami już do kolejnego mieszkania.
Plakaty, poza dodatnią wartością artystyczną – tzw. polskiej szkoły plakatu chyba nikomu przedstawiać nie trzeba – ilustrują akurat

jedne z moich ulubionych filmów: „Frantic”
i „Dziecko Rosemary”. Całości dopełnia
aborygeński obraz, który mąż kupił podczas
podróży po Australii.
W pokoju córki powiesiliśmy drugi przywieziony z Australii obraz. Wybraliśmy go
wspólnie z nią. To wojownik spod świętej skały aborygenów, Uluru. Obok aborygeńskiego
wojownika zawisł obraz młodego polskiego
artysty Pawła Słoty – kiedy tylko zobaczyłam
ten obraz, wiedziałam, że musimy go mieć.
Przedstawiony na nim pies wygląda zupełnie
jak nasz pies Pele. Jasne więc było, że zgłoszę
się do artysty i obraz zawiśnie u córki nad
biurkiem. Czekałam na niego ponad półtora
roku, bo podróżował po licznych wystawach
w całej Polsce, ale było warto. Drugi obraz
tego artysty to mój prezent dla męża – jakiś
czas wisiał w gabinecie, ale teraz znalazłam
dla niego miejsce na betonowej ścianie w salonie. To właśnie czyni takie wnętrza bardziej
elastycznymi; kawałek pustej ściany pozwala
zawiesić na nim później zakupione czy zdobyte elementy. Podobnie rzecz ma się z aranżacją każdego skrawka podłogi. Dobrze jest,
by powstała baza, tło – kanapa, dywan – reszta powstanie z czasem. Tak jak fotel, absolutny klasyk wzornictwa, który sprezentowałam
mężowi, tak jak złoty barek, który kupiliśmy
w sklepie z antykami w Krakowie i nieśliśmy,
Więcej na anywhere.pl

idąc z psem na smyczy przez cały rynek.
Tak samo było z hiszpańską szafką, kiedyś
służącą jako barek na alkohole, a u nas jako
idealne miejsce do eksponowania pamiątek
– czajnika z Japonii, świecznika z Izraela
i innych. Nad hiszpańską szafką wisi obraz
Joanny Woydy – zakup sprzed dobrych sześciu lat. Kojarzył mi się z naszym rodzimym
nadmorskim wczesnym latem. Teraz obraz
zawisł w gabinecie, robiąc miejsce dla kolejnego zakupu – bardzo klimatycznego zdjęcia
pani Soni Szóstak. Kto wie, jakie będą dalsze losy ścian mieszkania. Nasi przyjaciele
fotografowie z Sopotu wciąż prezentują nam
swoje zdjęcia. Mamy dzięki temu piękne
toskańskie cyprysy i zgiełk skrzyżowania
na Mea Shearim. Aktualnie przybyło też
trochę masek z podróży – jedna tybetańska
i dwie weneckie. Znalazły miejsce na betonowej ścianie salonu. Moje zamiłowanie do
plakatów to też kilka Młodożeńców w jadalni i dwa plakaty Dawida Ryskiego w pokoju
córki. Znalazłam też miejsce na nawiązanie
do własnej pasji – pod prysznicem umieściłam zdjęcie z Tatr, z przełęczy Liliowe pod
Kasprowym Wierchem zimą. Nie jest może
idealne, ale moje własne i wiąże się z miłymi
wspomnieniami. Dlatego zawsze namawiam
właścicieli – nie musi być idealnie. Ważne,
żeby czuli się tam jak w swoim domu.
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HOW TO: ECLECTIC INTERIOR DESIGN
Eclectic interiors are amazing because they join
and not separate. Houses and apartments kept in
this style are not archaic. After a few years you
can swap furniture without fear that a different
couch will clash with the rest of the room.

The title of this article could have easily
been ‘How to: Life’. It will tell you how to
create a room that will not be just another
empty hotel room but will have a noticeable trace of individuality, will develop and
grow old beautifully. But a project for such
a space should also be given to an experienced interior designer. Although it may
seem that we have bigger chances of designing it ourselves than, for example, an
ultra-modern space, in truth it is not that
easy. Such an apartment needs a calm foundation – a background that will make other
elements pop. At the same time this foundation should merge different styles so that the
rest intertwines beautifully. It is easy to get
carried away here and regaining harmony
might prove to be difficult.
An interior designer, knowing how
space changes with time, will ask straightaway about owners’ personal artwork col-

lections, inherited antiques, souvenirs or
gifts that should have their place in a new
house. They will also ask about interests
and passions so these can be exhibited in
the design.
This time I will not tell you how I met
with investors and how we worked together
because the described apartment belongs
to me. It can serve well as an example of
a space kept in an unusual style, where concrete walls and ceilings mix with stylised
wooden doors, cornices, modern artworks
and souvenirs. I cannot imagine a space
lacking all these elements.
We can learn a lot about the owners
from their 100m2. Starting in the hall,
which turns into a long corridor running to the lounge, we have paintings,
graphics and posters hanging on both
walls. Graphics are a wedding gift from
my university friend, graphic designer
Aleksandra, and they moved with us to the
new apartment. The posters, apart from
bringing in additional artistic value (the
so called ‘Polish poster school’ is surely known to everyone), are illustrating
some of my favourite films: Frantic and
Rosemary’s Baby. All that is complemented by an aboriginal painting my husband
brought from Australia.

In our daughter’s room we hung another painting from Australia. We chose
it with her. It shows a warrior from under
an aboriginal holy mountain, Uluru. Next
to the warrior hangs a painting by a young
Polish artist: Paweł Słota. As soon as I saw
this painting I knew I had to have it. It
shows a dog that looks exactly like our dog
Pele. It was obvious that I will contact the
artist and the painting will hang above our
daughter’s desk.
I waited for it for over a year and a half
because it was travelling around different
exhibitions across Poland but it was worth
it. Another painting by this artist was my
gift to my husband. For some time it hung
in the office but now I found a spot for it
on the concrete war in the lounge. This
is what makes such rooms more flexible;
a piece of an empty wall is a space where
you can hang elements bought or obtained later. It is similar with every piece
of the floor. It is good to have a foundation
(a couch, a carpet…) and the rest will come
with time. Just like an arm-chair, a classical piece of design, which I bought for my
husband; like a gold bar, which we bought
in an antique store in Krakow and carried,
while walking our dog on a leash, through
the whole old market square... Same case
with a Spanish cupboard, which used to
serve as a mini-bar but is now an ideal
piece of furniture to showcase souvenirs:
Japanese teapot, Israeli candlestick and
others. A painting by Joanna Woyda hangs
above the cupboard, one we bought six
years ago.
It made me think about our home,
seaside, early-summer. Now the painting
hangs in the office, it gave its spot to another purchase – an inspiring photograph
by Sonia Szóstak. Who knows what else
will appear on our walls. Our friends,
photographers from Sopot, keep showing
us their photos. That is how we obtained
beautiful Tuscan cypresses and a busy
crossroad in Mea She’arim. Currently we
also got some masks from different trips:
one from Tibet and two from Venice. They
hang on a concrete wall in the lounge. My
love for posters is also exhibited through
few designed by Młodożeńcy in the dining room and two by Dawid Ryski in our
daughter’s room. I also found a way to
draw from my passion: I placed a photograph of the Tatra Mountains in the shower, of Liliowe Pass and Kasprowy Wierch
in winter. It might not be perfect but it is
my own and it brings back pleasant memories. This is why I always tell the owners:
“It does not have to be perfect”. It should
just make them feel at home.
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POWIEW ŚWIEŻEGO
POWIETRZA
chać przeponą. Biorąc dziesięć głębokich wdechów
(najlepiej świeżego) powietrza zaczyna się czuć przypływ energii i świeżość umysłu.
Jest jeszcze jeden walor takiego ćwiczenia: stan
wewnętrznego spokoju. W chwilach stresu i napięcia
najlepszym sposobem na jego osiągnięcie i obniżenie poziomu adrenaliny we krwi jest wzięcie kilku
do kilkunastu głębokich, spokojnych oddechów. Od
razu zrobi nam się lepiej i będziemy gotowi, by żyć
i działać na 110%!

MATEUSZ
KUSZNIEREWICZ
Marzyciel i człowiek czynu – w końcu
jedno z drugim się wiąże. Przeprowadził się
z Warszawy do Trójmiasta. Tutaj odnalazł
się jako biznesmen, inwestor i społecznik,
prowadzi również szkolenia oraz wykłady.
Zawsze ma wysoko zawieszoną poprzeczkę.
Podobno – pomimo choroby morskiej –
szykuje się do rejsu dookoła świata.

ENGLISH

S

mog mocno uprzykrzył nam życie tej zimy.
Były takie dni, że nie było czym oddychać. Na
szczęście nadeszła wiosna, a wraz z nią powiew
świeżego powietrza. Kilka głębokich oddechów i od
razu nam lepiej.
Do życia na pełnych obrotach potrzebujemy tlenu. Ten, wchłaniany przez pęcherzyki naszych płuc,
przedostaje się do krwi, która wędruje przez serce do
mięśni i do mózgu. Dla mięśni sportowca odpowiednia dawka energii z pożywienia i tlenu ma kolosalne
znaczenie. Siła i wytrzymałość powinna być jednak
rozsądnie sterowana głową, a w niej dzieją się rzeczy niesamowite. Myślenie strategiczne, kojarzenie
faktów, podejmowanie szybkich decyzji często pod
wpływem olbrzymiego stresu. Ile razy to przeżyłem?
Nie zliczę.
Aby głowa dobrze pracowała, potrzebuje do tego
odpowiednich warunków. Między innymi tlenu.
Wystarczy przeprowadzić eksperyment w zamkniętym pomieszczeniu, bez wentylacji. Już po godzinie
zaczyna boleć głowa. W sporcie nauczyłem się oddyWięcej na anywhere.pl

Smog was a real pain in the neck last winter. There
were days when it was hard to breathe. Fortunately,
spring has come, bringing a breath of fresh air. A few
deep breaths, and it gets better right away.
We need oxygen to live life to the fullest. Oxygen
is absorbed by our pulmonary alveoli and then released to blood, flowing through the heart to muscles
and the brain. For sportspeople’s muscles, a fine dose
of oxygen and energy from food is really important.
Strength and stamina should be governed by your
head, and there’s a lot going on there. Strategic thinking, associating facts, and making fast decisions, often under pressure and stress. I’ve been there countless times.
Our brain needs specific conditions to work well.
Oxygen, among others. To prove the point, it’s enough
to carry out an experiment in a closed room, with no
ventilation. We get a headache after an hour. Sport
taught me to use my diaphragm to breathe. I take ten
deep breaths of (preferably fresh) air, and I start to
feel energy flowing through my body and freshness
of mind.
There’s also another asset of such an exercise: inner peace and quiet. When you’re under stress and
pressure, a perfect way to calm down and lower the
level of adrenaline in your blood is to take several
deep breaths. It gets better right away, and you’ll be
ready to live and act at 110%!

ZDJĘCIE: SYLWESTER CISZEK

A BREATH OF FRESH AIR
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TEN PIERWSZY RAZ
PIERWSZE RAZY SĄ ISTOTNE. PO PROSTU DLATEGO, ŻE SĄ PIERWSZE. PIERWSZY
WYPADAJĄCY ZĄB, PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA, PIERWSZY ALKOHOL,
PIERWSZY SAMOCHÓD, PIERWSZY ROZWÓD, PIERWSZA KOLONOSKOPIA.
ZDJĘCIE Monika Szałek

TEN PIERWSZY RAZ

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

P

ierwsze razy bywają bardzo różne.
O niektórych natychmiast zapominamy, inne potrafią wryć się w pamięć na
długo. Osobiście cieszę się, że nie pamiętam mojego pierwszego pobytu w szpitalu.
To był moment moich narodzin. Ale pamiętam, jak na Słowacji po raz pierwszy wyskoczyłem z jacuzzi do przerębli. Myślę, że
z porodem było podobnie. Darłem się równie głośno. Najbardziej utkwił mi w pamięci
mój pierwszy kredyt. Wziąłem go 11 lat temu
i pamiętam o nim intensywnie do dziś.
Czasami do pierwszego razu można się
przygotować. Czasami zdarzają się nagle
i nieoczekiwanie. Na przykład moja pierwsza
stłuczka samochodem . Gdybym wiedział,
że nastąpi, skupiłbym się na drodze, a nie na
szukaniu w schowku kasety Depeche Mode.
Ale już do pierwszego egzaminu maturalnego przygotowałem się rzetelnie. Ściąga z samych tylko cytatów miała 1,5 metra.
Pierwszy raz dotyczy każdego. I nie musi to
być coś spektakularnego. Przecież nawet Neil
Armstrong, zanim zrobił swój pierwszy krok na
Księżycu, wcześniej musiał mieć swój pierwszy
seks. Kto wie, może ten pierwszy raz z dziewczyną skłonił go do późniejszej podróży na Srebrny
Glob. Może pomyślał sobie: „Shit, słabo mi poszło. Chyba łatwiej polecieć na Księżyc, niż zadowolić kobietę w łóżku”. Kto wie?
Zdarza się, że pierwszy raz bywa ostatnim.
Nagrody Darwina za najgłupszą śmierć są tego
najlepszym tego przykładem. Czytałem o kobiecie, która pierwszy raz postanowiła wysuszyć suszarką lakier na paznokciach, biorąc
jednocześnie prysznic. Lenistwo bywa zabójcze. Sam pamiętam, jak w dzieciństwie pierwszy raz chciałem zahamować na rowerze, nie
trzymając rąk na kierownicy. Byłem wtedy
jeszcze przed pierwszą lekcją fizyki. Ponieważ
stało się to na żużlu, pierwszy raz miałem na
sobie tyle podartej odzieży.
Pierwszy raz często związany jest z ryzykiem. Kiedy po raz pierwszy prowadziłem
turniej szkolnych orkiestr dętych w amfi-

teatrze w Białymstoku, z powodu braku doświadczenia, zostałem wyśmiany przez rządną anegdot i dowcipów publiczność. Byłem
młody i nie miałem jeszcze w sobie charyzmy
Strasburgera. Charyzmę pokazałem zaś po
moim pierwszym kontakcie z alkoholem.
Picie taniego wina zakończyło się kąpielą na
golasa w jeziorze Mamry. Ja nagi, wśród plażujących rodzin o 14:30 w niedzielę. Wtedy też
po raz pierwszy zrozumiałem, co znaczy przypadkowa ofiara fejmu.
Bywa, że pierwszy raz zmienia całe nasze
życie, a bywa że potwierdza nasze wcześniejsze przypuszczenia. Iluż to młodzieńców zostało ojcami po pierwszym razie. Trema, stres
czy naiwna wiara w refleks. Ale też pierwsza
ciąża niejednego utwierdziła w przekonaniu,
że kalendarzyk małżeński to rosyjska ruletka.
A przecież pierwsze dziecko spłodzone w liceum wywraca życie do góry nogami i znacznie utrudnia naukę.
Pierwszy raz może też zaważyć na historii. Kiedy słynny stand-uper George Carlin
po raz pierwszy w latach 70-tych powiedział
w telewizji słowo „fuck”, został aresztowany. Dzisiaj politycy dostają za to samo lajki.
Pierwszy występ reprezentantki naszego kraju na Festiwalu Eurowizji dał nam na długie
lata fałszywe przekonanie o sile naszej piosenki. A kiedy Adam Małysz po raz pierwszy
wygrał Turniej Czterech Skoczni, wąsy przestały być obciachem.
Piszę te słowa, ponieważ w moim ponad
czterdziestoletnim życiu jestem przed kolejnym pierwszym razem. Po raz pierwszy piszę
bowiem tekst do Anywhere. Co wyjdzie z tego
pierwszego razu: niechciana ciąża, czy może
pierwszy krok na Księżycu ? Pożyjemy, zobaczymy. No risk, no fun!
ENGLISH

THE FIRST TIME
First times are important. Simply because they’re
first. The first tooth lost, the first Communion, the
first alcohol, the first car, the first divorce, the first
colonoscopy.

First times are various. Some of them we forget straight away, some of them are seared into
our memory for a long time. Personally, I’m
glad that I don’t remember my first stay in hospital. It was when I was born. But I remember
when I jumped from a jacuzzi to an air hole in
Slovakia once. I suppose that the delivery was
similar. I screamed as loud as I did then. What
I remember most is my first credit. I took it 11
years ago and I still have it on my mind.
You can sometimes prepare for a first time.
Some first times are sudden and unexpected.
For example, my first car crash. Had I known
it would happen, I would have concentrated
Więcej na anywhere.pl

on the road instead of looking for a Depeche
Mode cassette in the glove compartment. For
my first final exam in high school I was duly
prepared. The crib with quotes only was 1.5
metre long.
First times happen to everybody. They
don’t have to be spectacular. Even Neil
Armstrong, before he took his first step on
the Moon, must have had sex for the first time.
Who knows, maybe that first time with a girl
made him go to the Moon afterwards. He might have thought: “Oh, crap, that was poor. It’d
be easier to fly to the Moon and back than satisfy a woman in bed.” Who knows?
First times are sometimes the last ones.
The best example is Darwin Awards for the
stupidest ways people have died. I’ve read about a woman who once decided to dry the nail
polish with a hair dryer, having shower at the
same time. Laziness can be lethal. I remember
how I wanted to stop my bike for the first time
without holding the handlebars when I was
a boy. It was before my first physics lesson.
Because it was on a cinder track, it was the first
time that my clothes got so torn.
First times often involve risk. When I ran
a school brass band competition for the first
time, in the amphitheatre in Białystok, I had
no experience whatsoever and I was jeered
by the crowd expecting anecdotes and jokes.
I was young and I hadn’t Strasburger’s charisma then. I showed some charisma after my
first contact with alcohol. Drunk with cheap
wine, I ended up swimming naked in Lake
Mamry. Naked, among families sunbathing
on Sunday, at 14.30. I also realised then what it
means to be an accidental victim of fame.
First times may change our whole life or
confirm our earlier assumptions. How many
young men became fathers after their first
time. Uncertainty, stress or naive self-confidence. The first pregnancy also convinced many people that the rhythm method
is a Russian roulette. And having your first
child while in high school turns your life upside down and makes it really difficult to study.
First times can also be decisive in history. When famous stand-up comic George
Carlin said ‘fuck’ on television for the first
time in the 70s, he was arrested. Today, politicians get likes for it. The first performance
of a Polish representative at the Eurovision
Song Contest gave us a false notion of greatness. And when Adam Małysz won the Four
Hills Tournament for the first time, moustache wasn’t a shame anymore.
I’m writing this because as a forty-year-old man, I’m to face my next first time. It’s
the first time I’m writing a text for Anywhere.
And what will become of it: an unwanted pregnancy or the first step on the Moon? We will
see. No risk, no fun!
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TOMASZ
SOBIERAJSKI
Socjolog z zawodu i z pasji.
Wytrawny badacz społecznych zjawisk
i kulturowych trendów. Naukowiec 3.0 nie
bojący się trudnych wyzwań, międzynarodowej
współpracy i interdyscyplinaroności. Felietonista
magazynu „Sens” i współpracownik DDTVN.
Znakomity słuchacz oraz wnikliwy obserwator.
Apostoł dobrej nowiny i przeciwnik złych emocji.
Z zamiłowania podróżnik i sportowiec. Życiowy
optymista. Dla nas będzie pisał o tym co jest
ważne w ludziach i dla ludzi.

P

odróże na Wschód są zawsze fascynujące. Ale nie mówię tutaj o popularnych coraz bardziej, hipsterskich
poszukiwaniach wrażeń w Wietnamie czy
lanserskich klimatach odnajdywanych na
zatłoczonych wyspach Tajlandii. Mówię
o naszym Wschodzie, tym bliskim nam
w sensie podskórnym, wrażeniowym, kulturowym. O Rosji.
Tego dnia na lotnisko Pułkowo w Petersburgu udało mi się dojechać bez większych komplikacji. Czekałem przed moją
bramką, ale nie wyłączając czujności, bo
te potrafią się niepostrzeżenie zmieniać.
Obok mnie siedział ogolony na łyso, napakowany facet i… płakał. – Przepraszam
– zagadnąłem, choć czułem, że mogę tego
żałować. – Mogę panu jakoś pomóc? Podniósł głowę, otarł łzy kłykciem lewej dłoni
i popatrzył na mnie pytająco. – Zdradziła
cię kiedyś twoja kobieta? – wymamrotał
po rosyjsku. – Nie… Chyba nie – odpowiedziałem zaskoczony. Pokiwał głową. – To
znaczy, że cię nie zdradziła. To się wie – powiedział z pełną stanowczością. – Wie się
chyba tylko wtedy, kiedy powie? – próbowałem oponować. – Nie – przerwał mi – wie
się nawet wtedy, kiedy ona zaprzecza. A to

jest… – nabrał głębokiego haustu powietrza – A to jest rzecz, o której nie możesz
zapomnieć. Co noc przełykasz żal i próbujesz zasnąć. Nad ranem dopada cię sen.
Ona z nim, razem. Za ręce, pod ręce, na
rękach. Bezskutecznie walczą ze swoimi
ciałami i swoim pożądaniem. Budzisz się
zlany potem. Na początek chwila ulgi, kiedy zdajesz sobie sprawę, że jego już nie ma,
a ona jest jednak z tobą, śpi obok. Ale zaraz
potem gula w gardle, kiedy uświadamiasz
sobie, że to się działo naprawdę. Siadasz
na łóżku i racjonalizujesz. Oglądasz się za
siebie i widzisz zarys jej pleców. Wąż kręgosłupa wije się i chowa pod kołdrą. Chciałbyś jej dotknąć, przytulić, nawet wyciągasz
rękę w odruchu. Zatrzymujesz się w półgeście i myślisz, jak dotykał ją tamten. I czy
jej się podobało. Chwytasz głowę w dłonie
i chcesz uciec myślami jak najdalej się da.
Nie potrafisz. Do końca, do samego końca, kiedy będziecie razem, tamten będzie
między wami. Do stolika, przy którym będziecie jeść kolację w waszej (czy ich też?)
ulubionej restauracji będą potrzebne trzy
krzesła. W łóżku ktoś jeszcze – oprócz was
samych – będzie zabierał kołdrę. Kiedy
będziecie się śmiać, jeśli jeszcze w ogóle
kiedyś będziecie, zawsze będziesz słyszał
rechot tamtego. Będziesz go szukał w jej
gestach, dotyku, spojrzeniu. Tamten stanie
się twoją obsesją. Nawet gdybyś go zabił, to
już nigdy nie usuniesz go ze swojej głowy.
Nawet jeśli ona o nim zapomni, jeśli już nie
zapomniała, to ty będziesz zawsze z nim
walczył i starał się być od niego lepszy.
ENGLISH

LED ST PETERSBURG

Trips to the East are always fascinating.
But I am not talking here about the more
and more popular hipster adventure-seeking in Vietnam or posh self-searching in
crowded Thailand. I am talking about our
East: one that is instinctively, emotionally,
culturally close to us. About Russia.
This time I managed to get to Pulkovo
Airport in St Petersburg without an issue.
I was waiting at my gate but I stayed alert
because gates tend to change unexpectedWięcej na anywhere.pl

ly. Next to me there was a very muscular,
bald man who was... crying.
“Excuse me”, I begun, although I felt that
I might regret this soon. “Is there something
I can do for you?”
He raised his head, wiped his tears with
his left fist and looked at me questioningly.
“Has your woman ever cheated on you?”,
he mumbled in Russian.
“No, I don’t think so...”, I replied,
confused.
He nodded. “Then she hasn’t. You would
have known”, he said confidently.
“You would only know if she said something”, I tried arguing.
“No”, he interrupted me. “You know
even if she is denying it. And that is...”, he
took a deep breath, “...that is something
you cannot forget. Every night you swallow
your pain and try to sleep. You fall asleep
at dawn. Her and him, together. Holding
hands, holding each other. They try to fight
with their bodies, fight their passion. You
wake up sweating. Initially there is a moment of relief, because you realise that he is
not there and she is with you, sleeping next
to you. But a moment later a lump forms in
your throat, when you realise that it all did
happen. You sit up and start analysing. You
glance behind you and see the line of her
back. The snake of her spine curves and
hides under the duvet. You want to touch
her, hug her... You even reach out instinctively. You stop half-way and think how he
touched her. And did she like it. You hide
your head in your arms and try to escape
your thoughts. You cannot. Until the end,
until the very end, whenever the two of you
are together he will be between you. The table you like to sit at in your (their?) favourite
restaurant having dinner will need three
chairs. In bed someone else (apart from
you two) will be pulling the covers. When
you laugh, if you will ever laugh again, you
will always hear his snicker. You will search
for him in her gestures, touch, eyes. He will
become your obsession. Even if you were to
kill him you will never get him out of your
head. Even if she forgets him, even if she already has, you will always fight him and try
to be better than him.

ZDJĘCIE: MAT. PRASOWE

LED ST. PETERSBURG
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ZEGARKI

ZBUDOWANE Z MARZEŃ
CZŁOWIEK W PRZESTWORZACH? JESZCZE NA POCZĄTKU XX WIEKU NIKT NAWET NIE ŚMIAŁ
O TYM POMYŚLEĆ. LATANIE BRZMIAŁO JAK CZARY, A WYPOWIEDZENIE TEGO NA GŁOS
STANOWIŁO CZYSTĄ BRAWURĘ. ALE W KOŃCU DO ODWAŻNYCH ŚWIAT NALEŻY. BYŁ ROK 1903:
DWÓCH BRACI, JEDNO MARZENIE. O LATANIU. TO BYŁ POCZĄTEK NOWEJ ERY. NARODZIŁA SIĘ
AWIACJA, W KTÓREJ ZEGAREK OTRZYMAŁ DO ODEGRANIA BARDZO POWAŻNĄ ROLĘ.
TEKST Anna Nazarowicz

ZDJĘCIA Mat. Prasowe

ZEGARKI ZBUDOWANE Z MARZEŃ

W OF ERC I E PRODUC E N TA
Z NA J DUJ E S I Ę K I L K A L I N I I
Z E GA R KÓW. K A Ż DA Z N IC H NO S I
NA Z W Ę MODELU SA MOL O T U,
KT ÓRY S WOI M I O S I ĄGN I Ę C I A M I
NA T RWA Ł E Z A PI SA Ł S I Ę
NA K A RTAC H H I S T OR I I.

Na

początku miejscem zegarka
była kieszeń. Sposób jego noszenia zmienił się wraz z rozwojem lotnictwa. Żaden pilot nie wzbijał się
w powietrze bez czasomierza na pokładzie.
Tylko za pomocą zegarka był on w stanie
obliczyć ilość przebytych kilometrów, długość pokonanego odcinka, a nawet zużycie
paliwa. Dlatego tak ważnym było, aby znajdował się w zasięgu wzroku. Piloci montowali go na ramieniu lub udzie. Z czasem
zawędrował na nadgarstek.

Aviator to zegarki, które powstały właśnie z myślą o pilotach. Świadczyć ma
o tym ich wygląd. To, co rzuca się w oczy,
to skala: jest niezwykle dokładna. Istotnym elementem jest również wskazówka: długa. Na tyle, aby pilot pod każdym
kątem mógł bezbłędnie odczytać właściwy czas. Pomyłka choćby o jedną minutę
mogła mieć w przeszłości bardzo poważne
konsekwencje. Każdy z zegarków marki
Aviator powstaje w Szwajcarii. Aby zegarek
mógł być oznaczony jako „Swiss made”,
musi bezwzględnie spełnić jeden warunek
stawiany przez tamtejsze prawo: min. 60%
zawartości zegarka musi być szwajcarskiej
produkcji. Zegarki Aviator szwajcarskie są
w 100%. Co więcej, piloci na całym świecie
korzystają z nich do dnia dzisiejszego.
W ofercie producenta znajduje się kilka
linii zegarków. Każda z nich nosi nazwę modelu samolotu, który swoimi osiągnięciami
na trwałe zapisał się na kartach historii.
Jednym z nich niewątpliwie jest Airacobra
P42, amerykański samolot myśliwski intensywnie wykorzystywany podczas drugiej wojny światowej, który dzięki swojej
unikalnej konstrukcji był niezwykle szybki
oraz zwrotny. Kolekcja Airacobra dzieli się
na trzy linie: Classic (P42), Chrono (P45)
i Chrono Auto (P45). Wszystkie modele
z kolekcji Airacobra są wodoodporne do
100 metrów/10 ATM, posiadają szwajcarski
mechanizm oraz antyrefleksyjne szafirowe
szkiełko, które skutecznie niweluje wszelkie odbicia światła. Poszczególne modele
wyróżnia kolor tarczy i materiały użyte do
ich wykonania. Możemy zatem wybierać
pomiędzy kilkoma kolorami skórzanego
paska (czarny, brązowy, granatowy, szary)
oraz bransolet (stalowa, stalowa pokryta
czarnym PVD lub stalowa pokryta różowym
złotem za pomocą metody PVD). Różnice zachodzą również w kopercie. Ta może być wykonana ze szczotkowanej stali lub może posiadać powłokę z różowego złota. Jedno jest
Więcej na anywhere.pl

pewne: to bardzo udana kolekcja, w której
każdy znajdzie coś dla siebie. Parafrazując
stare powiedzenie, można napisać: „Pokaż
mi swój zegarek, a powiem ci kim jesteś”.
Bo zegarek od dawna nie jest już wyłącznie
przedmiotem wskazującym czas, lecz ważnym elementem wizerunku. Dlatego warto
się zastanowić nad właściwym wyborem.
A decydując się na zakup modelu z kolekcji
Aviator Airacobra, zyskujemy coś znacznie
więcej niż doskonały produkt. Kupujemy
kawałek historii, która na zawsze odmieniła losy ludzkości.
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WATCHES MADE OF DREAMS
A man in the sky? At the beginning of the 20th
century, nobody would even dream of that. Flying
sounded like magic, and saying it aloud was
a feat of bravado. But faint heart never won fair
lady. It’s the year 1903: two brothers, one dream.
A dream of flying. It was the beginning of a new
era. Aviation was born, and watches had a really
important role to play in it.

In the beginning, the place of a watch was
in a pocket. The manner of carrying it
changed together with the development
of aviation. No pilot would go up without
a watch on board. It allowed him to count
the number of kilometres, the length of
a stretch covered, or even fuel consumption. Therefore, it was really important to
have a watch within sight. The pilot would
put it on his arm or thigh and, after some
time, on his wrist.
Aviator watches were developed for
pilots, which can be seen in their appearance. What draws our attention is the
scale: it’s highly accurate. Another significant element is the hand: a long one.
Long enough to allow the pilot to tell the
time correctly regardless of the angle.
In the past, a mistake of a minute could

lead to very serious consequences. Every watch of the Aviator brand is made
in Switzerland. To be marked as “Swiss
made”, the watch has to meet one condition provided for in Swiss law: at least
60% of the watch must be made in Swit-

zerland. Aviator watches are 100% Swiss.
What’s more, pilots all over the world continue to use them.
The producer offers several watch lines.
Each of them is named after a plane model
which, due to its achievements, has gone
down in history. One of them is Airacobra
P42, an American fighter aircraft, used
during the Second World War, which was
incredibly fast and manoeuvrable thanks
to its unique structure. The Airacobra
collection is divided into three lines: Classic (P42), Chrono (P45) and Chrono Auto
(P45). All Airacobra collection models are
water-resistant up to 100 metres / 10 ATM,
fitted with a Swiss mechanism and anti-reflective Sapphire crystal glass, which effectively reduces any light reflections. The
models differ in terms of face colour and
materials used. We can choose from several colours of leather straps (black, brown,
navy blue, grey) and bracelets (steel, steel
black PVD, or steel pink gold coated using
PVD method). The case also differs. It may
be made of brush steel or coated with pink
gold. One thing for sure: it’s a really fine
collection, and everyone will find something for themselves here. As an old saying goes, ‘Show me your watch, and I’ll tell
you what kind of person you are.’ Because
the watch is no longer an object telling the
time, but an important element of image.
That’s why it’s so important to make a good
choice. Buying an Aviator Airacobra watch,
you’ll get much more than a perfect product. You’ll get a piece of history which has
changed the fate of humanity forever.
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ZDJĘCIA / PHOTOS: Edyta Bartkiewicz
edytabartkiewicz.com

MODELKA / MODEL: Sylwia

/ Eastern Models

MAKIJAŻ / MAKE-UP:

Justyna Polkowska

STYLIZACJA / STYLIST:

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

05.
2 01 7
www.airport.gdansk.pl
airport@airport.gdansk.pl
facebook.com/AirportGdansk
twitter.com/AirportGdansk

BEZPŁATNY PARKING KISS&FLY
FREE OF CHARGE KISS&FLY CAR PARK
Kierowcy dowożący pasażerów na samolot
z gdańskiego lotniska, skorzystać mogą
z parkingu przed terminalem, który umożliwia
bezpłatny postój pojazdu do 10 minut.
Drivers taking the passengers to Gdansk airport
are permitted to use parking facilities in front of
the terminal up to 10 minutes.

do 10 min
/ to 10 min

do 20 min
/ up to 20 min

każde następne 10 min
/ each next 10 min

bezpłatnie / free

20,00 PLN

10,00 PLN

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

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

doba, więcej niż 8 godzin i nie dłużej niż 24 godziny
/ more than 8 hours and less than 24 hours

P1

4,50 PLN

7,00 PLN

-

P4

P2

4,00 PLN

6,00 PLN

60,00 PLN

P5

1-3 dni / 1-3 days

4-8 dni / 4-8 days

9-15 dni / 9-15 days

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

19,00 PLN

69,00 PLN

89,00 PLN

10,00 PLN

19,00 PLN

69,00 PLN

89,00 PLN

10,00 PLN

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

REKLAMA

VIP
SERVICES

ODLATUJESZ LUB PRZYLATUJESZ SKORZYSTAJ Z USŁUG VIP

DEPARTURING OR ARRIVING USE THE VIP SERVICE

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

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

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

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

www.airport.gdansk.pl
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S6
DOJAZD DO PORTU LOTNICZEGO GDAŃSK IM. LECHA WAŁĘSY
HOW TO GET TO GDANSK LECH WALESA AIRPORT

1

221

MINIBUSEM

SAMOCHODEM

BY MINIBUS

BY CAR

AIR-TRANSFER.PL		

• z kierunku Banina (zachód) – ul. Nowatorów

• from Banino (west) – Nowatorów St.

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

• from Gdynia/Sopot (north) – route S6

• z kierunku Tczewa (południe) – trasa S6

• from Tczew (south) – route S6

• z kierunku Gdańska (północ) – ul. Słowackiego

• from Gdansk (north) – Słowackiego St.

• z kierunku Torunia, Bydgoszczy – trasa A1

• from Torun, Bydgoszcz – route A1

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

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

TAKSÓWKĄ

(i z powrotem)

BY TAXI

ARRIVA

Taxi rekomendowane przez Port Lotniczy
Gdańsk im. Lecha Wałęsy

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

GDNEXPRESS

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

www.translineair.pl

PRZEWOŹNICY NIEREGULARNI:

TRANSWAL
www.transwal.pl
DAW
www.bus-lebork.com

Taxi recommended by Gdansk Lech Walesa
Airport

AUTOBUSEM
BY BUS

AUTOBUSY Z/DO GDAŃSKA

TRANSLINEAIR

NIWOTRANS
www.niwo.pl

TAXI

OLIMPIC
www.olimpic.net.pl
Hel-Władysławowo
AD-MAR
www.admartransport.pl
Grudziądz

TWOJBUS24PL
twojbus24.pl

BUSES FROM/TO GDANSK
(szczegółowy rozkład www.ztm.gda.pl):
(detailed timetable www.ztm.gda.pl):
• z Dworca Głównego PKP Gdańsk Główny / from PKP Gdańsk Główny Station
• linia 210 (czas dojazdu ok. 35 min.) / 210 bus line (journey time approx. 35 min.)
• linia nocna N3 (czas dojazdu ok. 40 min.) / N3 night bus line (journey time approx. 40 min.)
• z Dworca PKP Gdańsk Wrzeszcz / from PKP Gdańsk Wrzeszcz Station
• linia 110 (czas dojazdu ok. 35 min.) / 110 bus line (journey time approx. 35 min.)

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

Z K M GDYNIA

• z Dworca Głównego PKP Gdynia Główna / from Gdynia Główna PKP Station
• linia 4A (czas dojazdu ok. 40 min.) / 510 bus line (journey time approx. 40 min.)

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

BY TRAIN

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

www.brusselsairport.be

DANIA / DENMARK
AARHUS

www.aar.dk

BILLUND

www.billund-airport.com

KOPENHAGA

www.cph.dk

FINLANDIA / FINLAND

BERGEN

www.avinor.no/en/airport/bergen

HAUGESUND

www.avinor.no/en/airport/
haugesund

KRISTIANSAND

www.avinor.no/en/airport/
kristiansand

MOLDE

beta.avinor.no

OSLO -GARDERMOEN

www.osl.no

OSLO-TORP

www.torp.no

TURKU

www.finavia.fi

STAVANGER

www.avinor.no/en/stavanger

HELSINKI

www.finavia.fi

TRONDHEIM

www.avinor.no/en/airport/
trondheim

FRANCJA / FRANCE

SZWECJA / SWEDEN

PARYŻ-BEAUVAIS

www.aeroportbeauvais.com

GRENOBLE

www.grenoble-airport.com

GÖTEBORG

www.goteborgairport.se

MALMÖ-STURUP

www.lfv.se/sv/Malmo

SZTOKHOLM-ARLANDA

www.swedavia.se/arlanda

www.barcelona-airport.com

SZTOKHOLM-SKAVSTA

www.skavsta.se

www.alicante-airport.net

VAXJO

www.smalandairport.se

HISZPANIA / SPAIN
BARCELONA
ALICANTE*

UKRAINA / UKRAINE

HOLANDIA / NETHERLANDS
AMSTERDAM

www.schiphol.nl

EINDHOVEN

www.eindhovenairport.com

GRONINGEN

www.groningenairport.nl

IRLANDIA / IRELAND
CORK

www.corkairport.com

DUBLIN

www.dublinairport.com

ISLANDIA / ICELAND
REYKJAVIK

www.kefairport.is

IZRAEL / ISRAEL
EJLAT

www.iaa.gov.il

TEL AVIV

www.telaviv-airport.com

MALTA / MALTA
MALTA

www.maltairport.com

NIEMCY / GERMANY

KIJÓW

airport.kiev.ua

WIELKA BRYTANIA / GREAT BRITAIN
ABERDEEN

www.aberdeenairport.com

BELFAST

www.belfastairport.com

BIRMINGHAM

www.birminghamairport.co.uk

BRISTOL

www.bristolairport.co.uk

DONCASTER-SHEFFIELD

www.robinhoodairport.com

EDYNBURG

www.edinburghairport.com

GLASGOWINTERNATIONAL

www.gpia.co.uk

LEEDS-BRADFORD

www.leedsbradfordairport.co.uk

LIVERPOOL

www.liverpoolairport.com

LONDYN-LUTON

www.london-luton.co.uk

LONDYN-STANSTED

www.stanstedairport.com

MANCHESTER

www.manchesterairport.co.uk

NEWCASTLE

www.newcastleairport.com

WŁOCHY / ITALY

BERLIN

www.berlin-airport.de

MEDIOLAN-BERGAMO

www.orioaeroporto.it

DORTMUND

www.dortmund-airport.de

NEAPOL

www.aeroportodinapoli.it

FRANKFURT AM MAIN

www.frankfurt-airport.de

PIZA*

www.pisa-airport.com

FRANKFURT HAHN

www.hahn-airport.de

HAMBURG

www.fhl-web.de

POLSKA / POLAND

KOLONIA-BONN

www.koeln-bonn-airport.de

KRAKÓW

www.krakowairport.pl

www.munich-airport.de

RADOM

www.lotnisko-radom.eu

WARSZAWA

www.lotnisko-chopina.pl

WROCŁAW

www.airport.wroclaw.pl

MONACHIUM

NORWEGIA / NORWAY
ALESUND

www.avinor.no
* Połączenia sezonowe / seasonal connections

REYKJAVIK

TRONDHEIM
MOLDE

ALESUND

BERGEN

OSLO

HAUGESUND
ABERDEEN
EDYNBURG

KRISTIANSAND

GLASGOW

BELFAST

LEEDS-BRADFORD

SZTOKHOLM-SKAVSTA

AARHUS
VÄXJÖ

MANCHESTER
LIVERPOOL
DONCASTER-SHEFFIELD
BIRMINGHAM

BRISTOL

HELSINKI

SZTOKHOLM

GÖTEBORG

NEWCASTLE

DUBLIN
CORK

TURKU

STAVANGER OSLO-TORP

GRONINGEN
LONDYN-STANSTED
LONDYN-LUTON

BILLUND
KOPENHAGA
MALMÖ - STURUP
HAMBURG

GDAŃSK

AMSTERDAM
EINDHOVEN
BRUKSELA
PARYŻ-BEAUVAIS

BERLIN
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WARSZAWA

KOLONIA-BONN
FRANKFURT
FRANKFURT HAHN

WROCŁAW

RADOM
KIJÓW

KRAKÓW
MONACHIUM

GRENOBLE

MEDIOLAN-BERGAMO

PIZA*
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* Połączenia sezonowe / seasonal connections

?

Szczegółowy rozkład połączeń znajdą Państwo na stronie:
Detailed flight schedule available on:

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

NEWS

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

SAS INAUGURUJE POŁĄCZENIE
DO BERGEN

SAS TO LAUNCH A NEW
ROUTE TO BERGEN

Scandinavian Airlines ogłosiły nowy kierunek z Gdańska. Od
29 marca polecimy do Bergen, drugiego co do wielkości miasta
w Norwegii. Loty będą odbywały się trzy razy w tygodniu, w poniedziałki, wtorki i piątki. Tym samym Bergen stanie się drugim
po Londynie największym europejskim kierunkiem w ofercie
gdańskiego portu lotniczego. Propozycja SAS to świetna wiadomość dla latających często do i ze Skandynawii. Pasażerowie, którzy dotąd mogli polecieć do Bergen liniami Wizzair, mają teraz
więcej możliwości wyboru 

Scandinavian Airlines has announced the launch of a new route
from Gdańsk. From 29 March, travellers will be able to fly to Bergen, the second largest city in Norway. Flights are to take place
three times a week – on Mondays, Tuesdays and Fridays. Bergen
will become the second largest European destination, after London, available from Gdansk Airport. SAS’s offer is great news for
those who often fly to and from Scandinavia. So far, passengers
have been able to fly to Bergen with Wizzair; now they’ll have
more options to choose from. 

LETNI ROZKŁAD LOTÓW NA
LOTNISKU GDAŃSK

SUMMER FLIGHT TIMETABLE AT
GDANSK AIRPORT

26 marca na Lotnisku Gdańsk rusza letni rozkład lotów. Oprócz powrotu kierunków sezonowych do Alicante i Pizy pasażerów czeka kilka miłych niespodzianek. Największą z nich jest wznowienie lotów do
Berlina (Air Berlin), uprzednio wycofanych z powodu przejściowych
kłopotów finansowych linii lotniczej. Latem w siatce połączeń zagości
kolejny europejski hub – Amsterdam (KLM). Dodatkowo przewoźnicy
zwiększą częstotliwość lotów na popularnych trasach, jak w przypadku Kopenhagi (SAS), do której od 28 marca będzie można polecieć aż
pięć razy w tygodniu. Pojawią się też zupełnie nowe, interesujące kierunki: do Vaxjö (Ryanair), dostępny od 26 marca, do Neapolu (Ryanair), dostępny od 30 marca oraz do Tel Avivu (PLL LOT), dostępny od 18
czerwca. Oferta wakacyjnych lotów czarterowych na dzień dzisiejszy
liczy 23 kierunki, m.in. do Malagi, Girony, Salonik oraz na Wyspy Kanaryjskie (Fuerteventurę, Teneryfę i Gran Canarię).

Summer flight timetable is to be introduced at Gdansk Airport
from 26 March. Apart from resuming seasonal routes to Alicante
and Pisa, it will include several nice surprises. The greatest one is
the resumption of flights to Berlin (Air Berlin), discontinued due
to temporary financial problems of the airline. The summer timetable will include flights to another European hub – Amsterdam
(KLM). Carriers will also increase the number of flights to popular
destinations; for example, flights to Copenhagen (SAS) are to take
place five times a week from 28 March. Other completely new, interesting routes include: Vaxjö (Ryanair) from 26 March, Naples (Ryanair) from 30 March, and Tel Aviv (PLL LOT) from 18 June. This
summer, Gdansk Airport offers charter flights to 23 destinations,
including Málaga, Girona, Thessaloniki and the Canary Islands
(Fuerteventura, Tenerife and Gran Canaria). 
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BER GEN

DRUGIE POD WZGLĘDEM WIELKOŚCI
MIASTO NORWEGII, TYPOWA
SKANDYNAWSKA ARCHITEKTURA I
ŚWIETNA BAZA WYPADOWA NA FIORDY.
WARTO WYBRAĆ SIĘ DO BERGEN, TYM
BARDZIEJ ŻE MOŻLIWOŚCI JEST SPORO.
DO ISTNIEJĄCEGO JUŻ POŁĄCZENIA LINII
WIZZAIR OD 29 MARCA DOCHODZI SAS,
OFERUJĄCY AŻ TRZY LOTY W TYGODNIU.
Tekst: Sylwia Gutowska

Zdjęcie: fotolia.com

GDZIE TO JEST?

Na zachodzie Norwegii, u styku Morza Norweskiego i Morza
Północnego.

JAK DOJECHAĆ?

Dolecieć – bezpośrednio z Lotniska Gdańsk.

CIEKAWOSTKI

W dzielnicy Sandvik znajduje się pomnik niejakiej Oline Fell, znanej
jako Madam Felle. Ta mieszkanka Bergen niemieckiego pochodzenia wsławiła się tym, że w połowie XIX wieku sprzeciwiła się woli lokalnych władz i przeforsowała sprzedaż piwa. Została uhonorowana
w popularnej norweskiej piosence.

WARTO ZOBACZYĆ

Gamlehaugen, rezydencja Norweskiej Rodziny Królewskiej. Ten
pochodzący z 1899 roku pałac wcześniej należał do najbogatszych
ludzi w Norwegii, między innymi Christiana Michelsena, pierwszego premiera kraju.
Nordåsvannet, położona niedaleko Gamlenhaugen zatoka, połączona z fiordem.
Bryggen, znane także jako Tyskebryggen to ciąg budynków
hanzeatyckich, wpisanych na Listę światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO. Od XIV wieku było to centrum międzynarodowego handlu, dziś znajdują się tam liczne puby i restauracje.
Sandviken, historyczna dzielnica Bergen, położona na wzgórzach po północno-wschodniej stronie miasta. Znajduje się tam
skansen i zabytkowy drewniano-ceglany kościół Sandvik.
Street art. Bergen jest promowany jako norweska stolica street
artu. Najsilniej reprezentowany jest przez artystę o pseudonimie
Dolk, przez wielu uważanego za spadkobiercę Banksy'ego.

CO WZIĄĆ ZE SOBĄ?

Buty trekkingowe, bo będąc w Bergen nie można nie wybrać się na
fiordy. 
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BERGEN

THE SECOND LARGEST CITY IN NORWAY, FEATURING
TYPICAL SCANDINAVIAN ARCHITECTURE, AND A GREAT
STARTING POINT FOR TRIPS TO FJORDS. BERGEN IS
A SPOT WORTH VISITING, THE MORE SO BECAUSE NOW
IT’S REALLY EASY TO GET THERE. SO FAR, THE ROUTE HAS
BEEN SERVED BY WIZZAIR ONLY, BUT FROM 29 MARCH,
SAS LAUNCHES FLIGHTS TO BERGEN, WHICH ARE TO
TAKE PLACE THREE TIMES A WEEK.

WHERE IS IT?

In the west of Norway, where the Norwegian Sea and the North Sea meet.

HOW TO GET THERE?

By plane – directly from Gdansk Airport.

INTERESTING FACTS
In the Sandviken district, there is a monument to Oline Felle, known
as Madam Felle. This inhabitant of Bergen of German origin became
renowned in the 19th century when she managed the sale of beer
against the will of local authorities. She was honoured in a popular
Norwegian song.

PLACES TO VISIT

Gamlehaugen, the residence of the Norwegian Royal Family. Dating
back to 1899, the palace belonged to the richest people in Norway, including Christian Michelsen, the first Prime Minister of the country.
Nordåsvannet, a bay connected to a fjord, situated near
Gamlehaugen.
Bryggen, also known as Tyskebryggen, a series of Hanseatic buildings entered into the UNESCO World Heritage List. From the 14th century, it was a centre of international trade. Now the buildings house
numerous pubs and restaurants.
Sandviken, a historical district of Bergen, situated on the hills in
the northern and eastern part of the city. The district features an openair museum and a historical wooden and brick church Sandvik.
Street art. Bergen is promoted as a Norwegian capital of street art.
Its major representative is an artist using a pseudonym Dolk, considered to be an hair to Banksy.

WHAT TO TAKE?

Trekking boots – because fjords are a must in Bergen. 

N A P R AWA
SA MO LOTÓW
KAŻDA MASZYNA WYMAGA, BY OD CZASU DO
CZASU ZAJĄŁ SIĘ NIĄ SPECJALISTA. DOTYCZY
TO RÓWNIEŻ SAMOLOTÓW, CHOĆ RACZEJ
SIĘ Z TYM NIE SPOTKACIE – SAMOLOTY
PRZEGLĄDANE SĄ PRZED KAŻDYM REJSEM,
TAK BY W PORĘ REAGOWAĆ NA EWENTUALNE
USTERKI. WIĘKSZE I MNIEJSZE NAPRAWY – OD
WYMIANY ŻARÓWKI W TOALECIE PO WYMIANĘ
SILNIKA – KTOŚ MUSI PRZEPROWADZAĆ.
SPRAWDZILIŚMY JAK TO WYGLĄDA.
Tekst: Jakub Milszewski

S

Zdjęcia: Mat. Prasowe

amoloty należą do linii lotniczych, zaś ich serwisem i naprawami zajmują się specjalne przedsiębiorstwa, które posiadają lub
wynajmują hangary na lotniskach. W Porcie Lotniczym Gdańsk
większość linii korzysta z usług LS Technics. Firma ta prowadzi łącznie
siedem stacji obsługi samolotów w całym kraju i dba o stan techniczny
samolotów linii lotniczych, które z nią współpracują.
Obsługa każdego samolotu jest oparta o dokumentację obsługową,
opracowaną specjalnie dla danego typu samolotu i dla danej linii lotniczej. Jeżeli linia ma dwa typy samolotów – np. Airbusa 320 i Boeinga

737 – to każda z flot ma oddzielny program obsługi. Wymienione są
w nim wszystkie przeglądy, jakie trzeba wykonać, razem z informacją
w jakim czasie trzeba je przeprowadzić. Najczęściej wskaźnikiem jest
określona liczba godzin lotu bądź liczba startów i lądowań. Jeden start
i jedno lądowanie tworzą razem jeden cykl.
Dokumentacja samolotu opisuje również sposób wykonywania napraw typowych uszkodzeń, które da się przewidzieć, jak na przykład
zderzenie z ptakiem, wejście samolotu w strefę gradu, uderzenie pioruna czy przeciążenie przy lądowaniu (czasami na skutek złych warunków atmosferycznych samolot przy lądowaniu zbyt mocno styka się
z pasem startowym). Dokumentacja określa konkretne zadania i testy,
jakie trzeba wykonać po takich wydarzeniach. Jeśli kapitan zauważy,
że miał zderzenie z ptakiem, to wykonywane badania zależą od miejsca, w które ptak uderzył w maszynę. Mechanik musi sprawdzić, jakie
ślady pojawiają się na strukturze samolotu, czy są jakieś pęknięcia lub
wgniecenia. Jeżeli to uszkodzenie jest istotne, wówczas przeprowadza
się tzw. badania nieniszczące – trzeba zmyć powłokę lakierniczą i ustalić, czy pęknięcia faktycznie są, a następnie wykonać odpowiednią
naprawę. Jeżeli ptak wpada do silnika trzeba przeprowadzić bardziej
skomplikowaną operację, zwaną boroskopią silnika – przez specjalne
otwory technologiczne w silniku wprowadza się endoskopy, czyli urządzenia, które na końcu kabla mają specjalne kamery. W ten sposób
przegląda się wszystkie elementy wewnętrzne w silniku sprawdzając,
czy nie są one uszkodzone.
Z reguły naprawy poszycia samolotu dzieli się na strukturalne
i kompozytowe (w zależności od materiału, z jakiego została wykonana
powłoka samolotu), ale to coraz mniej aktualny podział. Kiedyś naprawy strukturalne dotyczyły tylko napraw elementów metalowych, ponieważ to właśnie z metalu robione były samoloty. Obecnie konstruktorzy zastępują metal materiałami kompozytowymi, dodano zatem
kategorię „naprawy kompozytowe”. Wbrew pozorom te zagadnienia są
istotne przy reperacjach, gdyż wpływają na wytrzymałość konstrukcji

lotniczej. Sama reperacja nie jest taka prosta jak mogłoby się wydawać.
Każde naruszenie oryginalnej struktury samolotu, czyli blach pokryciowych kadłuba czy skrzydła lub rzędów nitowań, wpływa na sztywność całej konstrukcji. Dokumentacja producenta określa również jak
należy naprawiać konkretne powierzchnie w konkretnych miejscach
– jak należy położyć nowe rzędy nitów, jakiej średnicy otwory mogą być
wykonane, jak wytrzymały ma być nit, z czego ma być zrobiony, w jakiej temperaturze ma być wygrzewany itd. Takich specjalistów do wykonania naprawy struktury nitowanej w Polsce jest naprawdę niewielu.
W obecnych samolotach konstrukcje metalowe współpracują
z kompozytowymi – producenci samolotów odkryli, że kompozyty są lżejsze, bardziej odporne na korozję i bardziej wytrzymałe. Coś
za coś – przy wszystkich swoich zaletach są jednocześnie podatne na
uszkodzenia mechaniczne i bardzo trudne w naprawie. Do reperacji kompozytów potrzebne są specjalne chemikalia, które muszą

W I Ę K SZO Ś Ć SYS TE MÓW
W M A SZ Y N ACH , JA K
CH O ĆBY Z A S I L A N I A
CZ Y H Y D R AU LI KI ,
CE LE M Z W I Ę K SZE N I A
N I E Z AWO D N O Ś CI ,
J E S T P O DWÓ J N A
LU B P OTR Ó J N A .

być przechowywane w odpowiednich warunkach. Naprawy przeprowadzane są w sterylnych pomieszczeniach. Za każdym razem zachowany musi być odpowiedni dobór preparatów, proporcje składników
chemicznych, temperatura i wilgotność otoczenia, czas i temperatura
utwardzania/schnięcia, docisk klejonych powierzchni. Czasami takie
operacje wykonuje się nawet w specjalnych komorach próżniowych,
tak zwanych autoklawach.
Jeśli w samolocie wystąpi jakakolwiek nieprawidłowość, w tym
techniczna, wówczas zdarzenie takie musi być zarejestrowane w specjalnych dokumentach. Najistotniejszy z nich, tzw. dziennik techniczny, prowadzony jest przez załogę latającą, czyli pierwszego i drugiego
pilota. Personel pokładowy, czyli stewardessy i stewardzi, mają odrębny dziennik pokładowy. W tym dokumencie wpisywane są usterki z kabiny pasażerskiej – brak światła nad którymś z siedzeń, nierozkładający się fotel, niedziałający stolik czy zabrudzony pokrowiec. Te defekty
naprawiane są podczas postoju samolotu, jeżeli tylko jest na to czas.
Większość systemów w maszynach, jak choćby zasilania czy
hydrauliki, celem zwiększenia niezawodności, jest podwójna lub
potrójna. Urządzenia, które mają niewielki lub żaden wpływ na
bezpieczeństwo wykonania lotu nie są dublowane. W niektórych
przypadkach samolot może być dopuszczony do lotu z tzw. kontrolowaną usterką. Przypadki takie są analizowane przez producenta
już na etapie projektowania systemów samolotu i ujęte w dokumencie „Minimum Equipment List (MEL)” – jest to lista urządzeń w samolocie, które mogą być niesprawne przez krótki, określony w tej
liście czas. Jeżeli instrument lotniczy nie funkcjonuje prawidłowo
i znajduje się na liście MEL, wówczas usunięcie niesprawności takiego instrumentu można odroczyć w czasie, np. do momentu powrotu do lotniska macierzystego. Fakt takiego odroczenia jest wpisywany do dziennika pokładowego pilotów, wraz z informacją, czy
samolot może wystartować z takim niesprawnym urządzeniem,
jak długo może z nim lecieć i kiedy najpóźniej trzeba dokonać naprawy. Po lądowaniu samolotu mechanik widząc wpisy w dzienniku pokładowym, ma pełną wiedzę o tym, co dzieje się z samolotem i co niepokoi pilotów. Zgłoszenia te są weryfikowane przez
mechanika w oparciu o jego wiedzę specjalistyczną potwierdzoną
stosowną licencją, dokumentację lotniczą i całe zaplecze organiza-

cyjno-techniczne firmy, która w danym momencie odpowiada za
przygotowanie samolotu do następnego lotu. Działania takie dają
gwarancję ciągłej kontroli stanu technicznego statku powietrznego i związanego z tym bezpieczeństwa lotu. 
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AIRCRAFT REPAIR

EVERY MACHINE REQUIRES SPECIAL MAINTENANCE FROM
TIME TO TIME. IT’S THE SAME WITH AIRCRAFTS, BUT
SELDOM DO PASSENGERS SEE THE PROCEDURES CARRIED
OUT – AIRCRAFTS ARE INSPECTED PRIOR TO EVERY
FLIGHT, SO THAT ANY POTENTIAL MALFUNCTIONS MAY
BE REPAIRED BEFOREHAND. SOMEONE MUST CARRY OUT
ALL THESE MINOR AND MAJOR REPAIRS – RANGING FROM
REPLACING A LIGHT BULB IN THE TOILET TO REPLACING
THE ENGINE. WE’VE TAKEN A CLOSER LOOK INTO THAT.

Aircrafts are the property of airlines, but they’re maintained and repaired
by specialised companies, which own or rent hangars at airports. Most
airlines at Airport Gdańsk use the services of LS Technics. The company operates the total of seven aircraft maintenance stations in Poland and
provides maintenance services to a number of airlines it cooperates with.
The maintenance of aircrafts is carried out on the basis of maintenance documentation developed for a particular type of aircraft and
for a given airline. If an airline has two types of aircrafts, for example,
Airbus 320 and Boeing 737, each fleet has its individual maintenance
schedule. It includes all required checks, along with information on
when they must be carried out. In most cases, maintenance scheduling
depends on a number of flight hours or a number of take-offs and landings. One take-off and one landing give one cycle.
Aircraft documentation also provides information on how to repair
typical faults which may be predicted; for example, bird strikes, entering a hail zone, lighting strikes or overload at landing (aircrafts often
come too low to the runway at landing due to unfavourable weather
conditions). The documentation specifies particular tasks and tests required after such events. If the captain notices that the aircraft has hit
a bird, the type of tests required depends on the spot at which the bird
hit the machine. The technician must check traces of damage in the
aircraft structure, whether there are any cracks or dents. If the damage
is serious, non-intrusive surveys are carried out; coating is removed in
order to determine the actual existence of dents and to carry out appro-

priate repairs. If a bird is sucked into the engine, a more complex operation is required, that is engine borescope inspection. Endoscopes, that
is devices fitted with a special camera at the end of the cable, are introduced through special holes in the engine. All internal engine parts are
inspected that way to check whether they’re operational.
In principle, aircraft skin repairs are usually divided into structural and composite (depending on the material the skin is made of), but
this division is becoming less and less popular. In the past, structural
repairs pertained to metal parts only, because metal was the primary
aircraft material. Nowadays, designers replace metals with composite
materials, so a new category has been added – “composite repairs”.
Against all appearances, these aspects are relevant for repairs, as they
affect the durability of aircraft structure. The repair itself isn’t as simple
as it may seem. Every intervention into the original aircraft structure,
that is sheet metal covers of the fuselage or a wing or rivet rows, affects
the rigidity of the entire structure. The manufacturer’s documentation
also specifies how particular surfaces in particular spots should be
repaired; it determines, for example, the manner of placing new rivet
rows, the diameter of the holes, the durability of rivets, their material,
the temperature of their heating, etc. There are few people specialising
in rivet structure repairs in Poland.
At present, metal structures in aircrafts are combined with the composite ones – aircraft manufacturers have discovered that composites are
lighter, more resistant to corrosion and more durable. However, despite
all their assets, they’re also susceptible to mechanical damage, and it’s difficult to repair them. Composite repair requires special chemicals, which
must be stored in appropriate conditions. Repairs are conducted in sterile
rooms. A proper selection of preparations, as well as proportions of chemical ingredients, ambience temperature and humidity, hardening/drying
time and temperature, as well as the pressure of bonded surfaces are specified and must be adhered to. Such operations are often performed in special vacuum chambers, the so-called autoclaves.
In case of any malfunction in the aircraft, including the technical
ones, such an event must be registered in special documents. The most
important one is the technical log, kept by the flight crew, that is the
first and the second pilot. The cabin crew, that is flight attendants, have
their own separate logbook, where any defects in the passenger cabin
are recorded – no light above a seat, a non-reclining seat, a broken table or a dirty seat cover. These defects are repaired when an aircraft is
parked, provided there is enough time.
Most systems in machines, such as the power or the hydraulic drive
systems, are doubled or tripled in order to increase reliability. Devices
with no or little influence on the security of flight aren’t doubled. In
some cases, an aircraft may be allowed to fly with a so-called controlled
defect. Such cases are analysed by the manufacturer already at the
stage of aircraft systems development and described in the “Minimum
Equipment List (MEL)” – it’s a list of aircraft equipment that may not
be operational for a short period specified therein. If an aircraft instrument doesn’t operate properly and is included in the MEL list,
its removal may be deferred, e.g. until the aircraft returns to its home
airport. Such a deferral is registered into the pilots’ logbook, along
with information whether the aircraft is allowed to take off with such
non-operational equipment, how long it may fly in such circumstances, and when the repair must be carried out at the latest. After landing,
the technician, based on the entry in the logbook, knows about any defects in the aircraft and any concerns expressed by pilots. The reports
are verified by the technician, on the basis of his or her best specialised knowledge, confirmed with a relevant certificate, aircraft documentation and organisational and technical resources of the company
responsible for preparing the aircraft to the next flight. Such activities
guarantee constant control over the aircraft’s technical condition and
flight security related thereto. 

