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RAFAŁ
BRYNDAL

GRZEGORZ
KAPLA

WOJCIECH
ZAWIOŁA

WOJTEK
KALARUS

JERZY
SCHEJBAL

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

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.

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

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

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

ENGLISH He lives by writing.

ENGLISH He’s a reporter

and columnist. Actor in
Krzysztof Warlikowski's
Nowy Teatr.

portrayed outstanding
film and theatre roles.
For many years, he has
been teaching new generations of Polish actors.

urnalist, founder of cabarets,
playwright and screenwriter.
A jazz, golf, and hockey
enthusiast.

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

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

ENGLISH A theatre, film
and TV actor. A director

ENGLISH He has

DOROTA
LANDOWSKA

JAKUB
MILSZEWSKI

RAFAŁ
RUTKOWSKI

MONIKA
SZAŁEK

PAWEŁ
DURKIEWICZ

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

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 one-man
show i stand-upów.
Słowem pisanym para
się rzadko, ale za to
długodystansowo.

Fotografka, artystka,
pasjonat, osoba zafascynowana ludźmi, twarzami, pozami, życiem ale
zawsze z człowiekiem na
pierwszym planie.

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

ENGLISH He grumbles,

ENGLISH An actor and

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

the Artistic Director of the
Montownia Theatre. A specialist in one man shows
and stand-up comedy. To
him, writing is an occasional but long-term activity.

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

ENGLISH A daughter,

mother, sister and wife.
She performs in the theatre, for the cameras, and
in the radio. She can’t play
in real life though. She is
a lousy liar.

ENGLISH A photographer

ENGLISH A loving husband,

father and editor. He
watches NBA League at
night and overcomes all
difficulties with the power
of calm during the day.
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KATARZYNA
ZDANOWICZ

TOMASZ
SOBIERAJSKI

JAKUB
FIREWICZ

MAGDALENA
JUSZCZYK

TOMASZ
SAGAN

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.

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

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

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

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

ENGLISH an actor of a ‘still’

ENGLISH A journalist,

ENGLISH Has been working
in TVN24 since 2012. She

has also Gazeta Wyborcza,
Polskie Radio PiK, Radio Gra,
Polsat and Polsat News in
her résumé. She likes coffee
and conversations. She does
not end on one question.

ENGLISH A sociolo-

gist by profession and
passion. An experienced explorer of social
phenomena and cultural
trends. A 3.0 scientist.

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

ENGLISH A photog-

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

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

SYLWIA
GUTOWSKA

ALEKSANDRA
BUDKA

EDYTA
BARTKIEWICZ

ANDRZEJ
SARAMONOWICZ

KRZYSZTOF
KOCZOROWSKI

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

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

Jest fotografem mody
i lifestyle’u. Choć pochodzi ze Szczecina, a pracuje
w Warszawie, to w myślach
nieustannie zwiedza cały
świat. Lista jej marzeń to
głównie podróże.

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

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

ENGLISH She is a pho-

ENGLISH A director, screen-

ENGLISH He has been

ENGLISH Her dream was to

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

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

ENGLISH She talks, writes

and edits. She is interested in high, middlebrow
and low culture because
she is a true (post)
humanist.

listen to music professionally.
Today, she not only listens
to music, but also talks and
writes about it. For many
years, she's been involved
with Polish Radio Three.

tographer of fashion and
lifestyle. Although she comes
from Szczecin and works in
Warsaw, she travels the world
in her mind. Her bucket list is
mostly about travelling.
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WSZECH STRONNA
ALEKSANDRA POPŁAWSKA UDERZA Z MOCĄ I MIERZY WYSOKO. MA FANTAZJĘ I NAGRODY. WCIĄŻ POSZUKUJE: REŻYSERÓW, U KTÓRYCH ZAGRA I AKTORÓW, KTÓRZY ZAGRAJĄ U NIEJ, SCEN TEATRALNYCH I TEKSTÓW SZTUK, SPOSOBÓW PRACY I ŚRODKÓW
WYRAZU. BEZWSTYDNIE MNOŻY DZIEDZINY SPEŁNIENIA. I NIE TCHÓRZY! NIESTRASZNI JEJ GENERAŁOWIE, PRZEMYTNICY ANI MAFIA.
TEKST Magdalena Juszczyk

ZDJĘCIA Monika Szałek

WYWIAD WIDEO DOSTĘPNY
NA ANYWHERE.PL
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Czy wśród swoich licznych poczynań masz jakąś dziedzinę
sztuki, w której czujesz się najlepiej? Która z nich
najbardziej uruchamia w tobie chęć rozmowy?

Rzeczywiście, jestem niezdecydowana i trudno mnie czemuś jednoznacznie przyporządkować. Wcale nie wiem, czy
to jest takie dobre. Obserwuję koleżanki po fachu, które
mają konkretnie wytyczoną ścieżkę: chcą być celebrytkami, więc nimi są – ze wszystkimi tego konsekwencjami. A ja

staram się łączyć komercję z wyzwaniami artystycznymi,
być gdzieś pomiędzy. Nie chodzi o to, że nie umiem się zdecydować, po prostu chciałabym spróbować wszystkiego po
trochu. Aczkolwiek takiej stuprocentowej komercji się boję
i nie czuję się w niej dobrze. Zatem kiedy pojawiają się propozycje udziału w programach rozrywkowych, przechodzi mi
nawet przez głowę myśl, aby spróbować, ale potem jakiś wewnętrzny, intuicyjny głos do mnie krzyczy: „Zwariowałaś?!

WSZECHSTRONNA

S TA R A M S I Ę
Ł ĄC Z YĆ KOM ERC J Ę
Z W YZ WA N I A M I
A RT YS T YC Z N Y M I, BYĆ
GDZ I E Ś P OM I ĘDZ Y.
Odczuwasz lęki o kwestie materialne? Lęki
o to, że pozostając wierną teatrowi albo
kinu artystycznemu, możesz poznać tak
skromną wersję życia, na jaką nie jesteś
gotowa? Wówczas tańcowanie w cekinowej
sukience byłoby jakimś wyjściem z sytuacji.
Czy jednak zrobisz wszystko, by nie musieć
występować w takiej roli?

Mam marzenia o minimalizmie, których nie
mogę spełnić ze względu na zobowiązania.
Nie chcę żyć w przepychu i luksusie – nigdy
o tym nie myślałam. Mam dusze wiecznej
studentki, dziewczyny z plecakiem, gitarą
i namiotem. Zastanawiam się, co takiego pociągającego jest w luksusie. Bo ja uwielbiam
moje stare volvo i na myśl, że kiedyś będę je
musiała zmienić, wpadam w panikę…
Kiedy ostatnim razem udzielałaś mi
wywiadu, byłaś nagradzana za role
aktorskie i za reżyserię. Wówczas, po
twoich pierwszych sukcesach w pracy
reżyserskiej [Feliks Warszawski za sezon
2009/2010 za współreżyserię „Kompleksu
Portnoya” w Teatrze Konsekwentnym
w Warszawie], rozmawiałyśmy o stwarzaniu
światów w teatrze. Dziś spotykamy się
krótko po tym, jak zagrałaś u Patryka Vegi
w „Kobietach mafii”. Zamarzyłaś o innym
modelu volvo czy zapragnęłaś, by wszyscy
mieli cię na językach?

Masz stanąć przed jakąś komisją w różowej
sukience z cekinami?”. Dużo tego rodzaju pokus się pojawia, ale nie jestem na nie gotowa.
Otrzymuję też propozycje drobnych w mediach społecznościowych, buty, torebki, itp.
trudno się w tym odnaleźć. Jeśli jestem przekonana do czegoś na sto procent, to polecam,
w innych przypadkach nie wchodzę w to.

Po pierwsze nie zrezygnowałam z pracy
w teatrze. Natomiast to był przez moment
mój dylemat – reżyserować czy być aktorką.
Właściwie to poddałam się temu, co przynosi
mi los. I kiedy zaczęły się pojawiać propozycje
aktorskie, poszłam w to. A u Vegi zagrałam
między innymi dlatego, że złożył mi bezpośrednią propozycję, bez castingu, co mi się
nigdy nie zdarzyło. Nie uważam też, żeby to
było jakieś odstępstwo od mojej ścieżki artystycznej, ale kolejne doświadczenie. Tak jak
wspomniałam, chcę łączyć sprawy artystyczne z komercyjnymi. Mnie się w „Kobietach

mafii” dobrze grało, podobała mi się rola
„Siekiery”, bo nigdy jeszcze takiej nie zagrałam, od początku spodobał mi się scenariusz
i obsada (Vega zawsze pracuje ze świetnymi
aktorami). Chciałam poczuć, jak to jest zagrać w kinie komercyjnym, które ogląda dwa
miliony ludzi. Skusiła mnie perspektywa wyjazdu do Hiszpanii i do Maroka, bo nigdy tam
nie byłam. Spędziłam świetny czas z ekipą
fajnych ludzi, a z Patrykiem mi się bardzo dobrze pracowało, więc nie widzę powodu, dla
którego miałabym u niego nie zagrać. To był
dla mnie piękny czas, świetnie się bawiłam.
Widzowie, którzy widzieli cię w tym
filmie, na pewno zaobserwowali walor,
jakim jest twoje ciało. Eksponowanie go
to dla aktorki zapewne rzecz normalna.
Co na to twój intelekt?

A jak się ma nagość do intelektu? Pomyślałaś,
że gdy się rozebrałam, to mi go zabrakło?
Nie. Zastanawiałam się, czy można
to pogodzić, czy to przejaw tej twojej
wielorakości, różnorodności?

Wszyscy dziennikarze pytają teraz o Vegę
i moje nagie sceny. Ciekawe, że pada pytanie o cielesność, gdy jest ona przecież nieodłącznym elementem tego zawodu. Aktorka
czasami musi się rozebrać, film to odzwierciedlenie rzeczywistości, w której często
jesteśmy obnażeni w różnych sytuacjach,
ale rzeczywiście, w moim przypadku to jest
nowość, nie miałam w kinie zbyt wielu takich
scen. Kojarzona byłam bardziej z typem kobiety w marynarce lub mundurze. Vega lubi
łamać utarty wizerunek aktora, może dlatego
tak mnie obsadził? Krótką scenę seksu miałam też w serialu „Wataha" produkcji HBO,
w drugim sezonie prokurator Iga Dobosz pod
wpływem chwilowej słabości musiała w końcu zrzucić swój mundur. Patryk Vega zaproponował mi rolę, gdzie było dużo nagich scen.
Siekiera, zakochana kobieta mafii ucieka
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SPECJALNE PODZIĘKOWANIA
dla The Bell Jedzenie i Wino (Zwycięzców, 21, Warszawa,@thebellwarsaw )
za udostępnienie wnętrz na potrzeby sesji zdjęciowej oraz Monica Nera
(www.monicanera.com, @monicanera) za stylizacje.

z kochankiem w egzotyczne miejsce i przeżywa romans życia. Najbardziej romantyczna spośród wszystkich tych złych
kobiet. Jej ukochany zdradza dla niej swoją mafijną rodzinę,
więc musi łączyć ich silna namiętność. Seks na plaży, zachód
słońca, Hiszpania, tego nie dałoby się zagrać w golfie.
Ja jednak podziwiam to przeskakiwanie z jednego
świata do drugiego.

Szybko się nudzę i nie lubię być wkładana do jednej szufladki. Lubię zmiany i nieoczywistości. W pewnym momencie zaczęły się u mnie pojawiać identyczne propozycje: pani prokurator, policjantka, bizneswoman. Świat
producencki nie lubi zmian, mają szufladki, jak potrzebują
„wariata”, to szukają aktora, który już gdzieś się im w takiej roli sprawdził, nie lubią ryzykować. A my, aktorzy lubimy wyzwania. Natomiast jeśli w przyszłości będzie realizowana kolejna część „Watahy”, to z przyjemnością włożę
golf, w którym się świetnie czuję. Prywatnie bliżej mi do
prokurator Dobosz niż do postaci Siekiery, ale to Siekiera
przełamała mój wizerunek.
Widziałam cię też niedawno w kinie ze wszech miar
artystycznym, w „Niewidzialnych” Pawła Sali, filmie
trudnym, nie do zniesienia, jak sądzę, dla widzów kina
komercyjnego. Grasz tam wysłanniczkę świata luksusu,
dobrobytu i marzeń. Film zrealizowany teatralnymi
środkami, kino kameralne. I znowu zaskoczenie, że
przeskoczyłaś do tak hermetycznego kina.

W filmie Pawła Sali zagrałam na przełomie 2015 i 2016
roku, zatem to stara produkcja. To eksperyment, film
trudny w odbiorze, ale myślę, że interesujący. Bardzo lubię
Pawła Salę i jego sztuki. Widziałam w teatrze na przykład
jego „Gang Bang”. Świetna rzecz, niemal dokumentalna,
w oparciu o bicie rekordu seksualnego w Polsce – miało
miejsce kiedyś coś takiego. Przedstawienie z Krakowa,
zagrała w nim Sandra Korzeniak, która też gra w filmie
„Niewidzialne”. Byłam bardzo bliska realizacji dramatu
Sali w teatrze, jednak to się nie udało. Paweł lubi mroczne rzeczy, a negocjacje z dyrektorami teatrów w kwestii
wystawiania takich spektakli są zawsze trudne. W swojej twórczości Sala zauważa osoby, które na co dzień są
dla nas niewidzialne – ludzie z marginesu społecznego,
biedni, pracujący na czarno, którym się nie płaci… Ja
gram atrakcyjną dobrą wróżkę z galerii handlowej, chcę
sprzedać tym kobietom jakąś totalną ściemę, z której one
pewnie nigdy nie wyjdą, jeśli się na to nabiorą. Nie lubię tej
postaci, ale fakt, jest atrakcyjna, można się skusić. A sztuki Pawła Sali kocham dlatego, że on pokazuje bardzo
mroczny świat, który też mnie dziwnie pociąga.
Ten film to okazja, by zobaczyć w kinie Halinę
Rasiakównę, wielką aktorkę teatralną.

Świetnie zagrała, delikatnie, zmysłowo i bardzo filmowo.
W reżyserowaniu swoich spektakli jesteś cała z teatru,
czy wnosisz coś ze świata filmu?

Ciągle się teatru uczę, za każdym razem jest to dla mnie
nowe wyzwanie. I za każdym razem mi się wydaje, że nic
nie umiem, nic nie wiem. Ta praca stanowi dla mnie nie

WSZECHSTRONNA

SZ Y BKO SI Ę N U DZ Ę I N I E
LU BI Ę BYĆ W K Ł A DA NA
DO J EDN E J SZ U FL A DK I.
LU BI Ę Z M I A N Y
I N I EOCZ Y W IST O Ś CI.
tylko wyzwanie intelektualne, ale też fizyczne. Przy każdej premierze jestem wykończona, ale ostatecznie teatr
przynosi mi dużo satysfakcji. Jeżeli mam do wyboru dwie
rzeczy – jedną komercyjną, która przyniesie mi pieniądze
i zbliży do spłaty kredytu, a drugą teatralną, niszową, ale
ciekawą artystycznie, to zazwyczaj wybieram tę drugą,
ona jest dla mnie większą pokusą, chociaż nie przynosi mi
popularności ani materialnych profitów, ale czuję, że w ten
sposób bardziej się rozwijam jako artysta. Potem, gdy się
napracuję, naczytam i przepalą mi się zwoje mózgowe
w teatrze, to mogę pojeździć na skuterach w „Kobietach
mafii”, wszystko się energetycznie wyrównuje.
Parę razy zmierzyłaś się w teatrze z tekstami Doroty
Masłowskiej. To dzieło przypadku, czy ta literatura
jest ci bliska?

Przede wszystkim bardzo lubię sztukę współczesną czy
dramat współczesny, fascynuje mnie język, którym operują autorzy sztuk – język nowy, nasz współczesny, nam
bliski. I to właśnie zafascynowało mnie w sztukach Doroty
Masłowskiej. Jako aktorka zagrałam w dwóch jej sztukach.
Jako reżyserka zrobiłam przedstawienie „Dwoje biednych
Rumunów mówiących po polsku”.
A zagrałaś w „Pawiu królowej” i w „Między nami dobrze
jest”. Spektakl Grzegorza Jarzyny ukazał się na DVD.

Spektakl teatralny trochę inaczej wygląda. Warto zobaczyć obydwie formy. Śmieszne to jest bardzo. I też dotkliwe, ostatni monolog o Polsce brzmi ciągle aktualnie.
Natomiast wyreżyserowałam sztukę „Dwoje biednych
Rumunów”, bardzo podobał mi się ten dramat i wydawało mi się, że spośród sztuk Doroty Masłowskiej ta jest
najmroczniejsza. Jako aktorka rzadko mogę brać udział
w podobnie mrocznych klimatach. W serialu Wataha
ocieraliśmy się o podobny mrok, pytanie „dlaczego dobrzy ludzie czasem muszą robić złe rzeczy” najbardziej
mnie nurtuje, probuje na to znaleźć odpowiedź w sztukach, które reżyseruję.
Trzeba mieć w sobie aroganta i buntownika, czy po
prostu wystarczy wierzyć w swój talent, by brać teksty
wybitnych dramaturgów i je realizować na scenie?
A wszystko to po tym, gdy się grało u Agnieszki
Glińskiej, Pawła Miśkiewicza, Grzegorza Jarzyny…

Powód jest prosty: muszę coś robić, musze pracować.
Aktor zawsze jest w takiej sytuacji, że nie wie, co przyniesie przyszłość. To zawód niepewny – nie mam etatu,
w teatrze gram gościnnie. Szukam inspiracji i, krótko
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„WA Ż N E, ŻEBY IŚĆ”, TA K
BR Z M I T Y TU Ł KSI Ą ŻK I
BIOGR A FICZ N EJ O K R Z YSZTOFIE
K IEŚLOWSK I M, TEN T Y TU Ł
STA Ł SIĘ MOI M MOT TEM.
mówiąc, pracy dla siebie. Myślę sobie: może
znajdę jakąś sztukę i zaproponuję ją w teatrze?
Czytam, jak mi się coś spodoba, robię adaptacje. Pukam od drzwi do drzwi, i jak ktoś mi
odmawia, pukam do następnych. Kolorowo to
nie wygląda, bywa trudno. Cały czas uczę się
cierpliwości i pokory.
Z pewnego źródła wiem, że lubisz
fotografię.

Tak. Lubię fotografować, ale też dlatego, że
gdy reżyseruję przedstawienia, patrzę kadrem
i obrazem. Fotografuję intuicyjnie i rzadko to
robię, wiem że są lepsi, a ja na razie nie mam
czasu na doskonalenie tej dziedziny. Ale fakt,
udało mi się sfotografować Helenę Norowicz
w taki sposób, że stało się o niej głośno, co
mnie ogromnie cieszy.
Porozmawiajmy o piosence. Jesteś aktorką
śpiewającą. Czy kiedykolwiek wrócisz do
śpiewania? Może nagrasz płytę? Albo
będziesz występować z recitalami?

Rzeczywiście, był taki moment, że piosenka
mnie bardzo pociągała. Dawno temu wygrałam festiwal piosenki francuskiej, pojechałam
na staż do szkoły Francisa Cabrela na południu Francji, w małej miejscowości Astaffort.
Tam poznałam fantastycznych ludzi, którzy
pisali piosenki, bo to była szkoła dla autorów, kompozytorów i artystów śpiewających.
Mieliśmy wszyscy razem zajęcia. Gram na
fortepianie, chodziłam do szkoły muzycznej, więc też komponowałam. Stworzonych
zostało trochę piosenek specjalnie dla mnie.
I był taki plan, by pojechać w trasę koncertową. Miałam zostać i występować z nimi, ale
zaszłam w ciążę i wróciłam do Polski. Więc
pojechali beze mnie, chociaż Francis
Cabrel bardzo mnie lubił. Zwracał się do
mnie per Barbara… To imię francuskiej piosenkarki, którą przypominałam – ona grała
na fortepianie, śpiewała delikatnie i miała
mocne kreski nad oczami, ja podobnie się malowałam i też śpiewałam, grając jednocześnie.
Może inaczej by się potoczyło moje życie zawodowe, gdybym tam została, ale nie żałuję, te
piosenki nie były do końca w moim guście,

były typowo francuskie, a ja lubię trochę
inny rodzaj muzyki. Natomiast mam cały
czas kontakt z Francją, w której trochę
pomieszkałam, mam tam dużo przyjaciół
i znajomych. Oni zawodowo działają tam
na innych zasadach, trudno im być wyłącznie artystami, na co dzień zajmują się więc
czymś innym – mają swoje rzemieślnicze
zawody. I tak oto mój kolega, Olivier Dodane,
który pracuje w salonie samochodowym, napisał wraz z Francisem Cabrelem piosenkę
dla Patricii Kaas, piosenka „Peut-être Que
Peut-être” stała się hitem, jest bardzo piękna. Można powiedzieć, że ktoś, kto pisał dla
Patricii Kaas, pisał też dla mnie. Kiedyś przez
moment koncertowałam, jeżdżąc po Polsce
z recitalem, trasa się skończyła i wciąż nie
mam czasu, żeby do tego wrócić. Ale kto wie,
może kiedyś znudzę się teatrem i filmem i zacznę spiewać i grać albo poszukam jeszcze
innej, nowej i nieznanej formy realizacji siebie. „Ważne, żeby iść”, tak brzmi tytuł książki
biograficznej o Krzysztofie Kieślowskim, ten
tytuł stał się moim mottem.
ENGLISH

VERSATILE
Aleksandra Popławska strikes hard and aims high.
She has imagination and awards. She is constantly
looking for directors with whom she may work and
actors who may work with her, theatre stages and
plays, working methods and means of expression.
She shamelessly multiplies her fields of expertise.
And she doesn’t chicken out! She isn’t afraid of
generals, smugglers or mafia.

Among your numerous fields of interest, do
you have a favourite area of art? Something
you like speaking about the most?

Indeed, I’m indecisive and hard to classify.
I don’t know if it’s good. I observe fellow actresses, who know what they want to do – they
want to be celebrities, and that’s what they
pursue – with all consequences included.
I try to combine the commercial aspect
and artistic challenges, to be somewhere
in between. It doesn’t mean I can’t make
WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

WSZECHSTRONNA
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a decision; I simply want to try a little bit of everything. But
I admit that I’m afraid of sheer commerce; it’s not my cup of
tea. Therefore, when I receive offers for participating in TV
shows, I even think for a while that I could take a shot, but
then, intuition tells me, ‘Have you lost your mind? Do you
want to stand in a pink, sequin dress in front of a jury?’ I have
a lot of temptations of this kind, but I’m not ready for it. I also
get job offers for ads in social media, shoes, bags, etc. It’s hard
to follow it all. If I’m convinced that something’s good, I recommend it, but otherwise, I’m not interested.
Do you worry about your finances? That if you stay
faithful to the theatre or the artistic cinema, you may
have to lead a kind of modest life you’re not ready
for? In such a case, dancing in a sequin dress would be
a kind of solution. Or will you do anything to prevent
this from happening?

I have dreams of minimalism, which I can’t fulfil due to
my obligations. I don’t want to live in a lap of luxury –
I’ve never wanted to. I’m an eternal student, a girl with
a backpack, a guitar and a tent. I’m wondering what is so
attractive about luxury. I love my old Volvo and I panic
when I think that I’ll have to change it one day…
The last time we met, you received awards for
acting and directing. Then, after your first success in
directing [Feliks Warszawski Award for the season
2009/2010 for co‑directing ‘Kompleks Portnoya’ in
the Konsekwentny Theatre in Warsaw], we talked
about creating universes in the theatre. Today, we’re
meeting shortly after your appearance in Patryk
Vega’s ‘Kobiety mafii’. Have you begun to dream of
a new Volvo model or being in the limelight?

First of all, I didn’t quit my job in the theatre. But I was
in two minds about it – should I be a director or an actress. In fact, I went with the flow. And when I got acting
job offers, I took them. One of the reasons I appeared
in Vega’s film was that it was a direct job offer, without
an audition, which had never happened to me before.
I don’t think it was a departure from my artistic path,
but another experience. Like I’ve said, I want to combine artistic development with its commercial aspect.
I have fond memories of ‘Kobiety mafii’, I liked the role
of ‘Siekiera’ because I’d never played anything like that
in my life, and I liked the script and the cast from the
very beginning (Vega always works with great actors).
I wanted to see how it feels to appear in a mainstream
film watched by two million people. I also liked the
prospect of going to Spain and Morocco, because I’d
never been there. I had a great time with a bunch of
great people. Working with Patryk was a pleasure, so
I don’t see any reason why I shouldn’t do that. It was
a wonderful time, I enjoyed it.
Those who have seen you in this film have surely noticed
your body, which is your asset. Exhibiting it is surely
normal for an actress. What about your intelligence?

In what way are the body and intelligence related? Do you
think I lost it when I took my clothes off?

No. I was wondering if it was possible to reconcile it or
if it’s an expression of your versatility, diversity?

All journalists are asking about Vega and my naked
scenes. It’s actually interesting that I’m asked about
physicality, which is an inseparable part of this profession. An actress sometimes has to undress. The film
is a reflection of reality, where we are often naked in
various situations, but I admit it’s something new in
my case, I haven’t appeared in many such scenes in the
cinema before. I was rather associated with a woman
in a jacket or a uniform. Vega likes breaking images of
actors, perhaps that’s why he chose me for the role? I’ve
also had a short sex scene in HBO ‘Wataha’ series. In
the second season, prosecutor Iga Dobosz had to take
off her uniform in a moment of weakness. Patryk Vega
offered me a role with a lot of naked scenes. Siekiera,
a mafia woman in love runs away with a lover to an exotic place to have a romance of her life. She’s the most
romantic one of all these evil women. Her lover betrays
his mafia family for her, so it must be an intense passion. Sex on the beach, a sunset, Spain, I couldn’t play
that in a turtleneck sweater.
I admire your ability to shift easily from one
universe to another.

I get bored easily and I don’t like labels. I like changes
and non-obvious situations. At some point, I began to
receive identical offers: a prosecutor, a policewoman,
a businesswoman. Producers don’t like changes; they
tend to affix labels – when they’re looking for a ‘crazy
man’, they’re looking for an actor who has already done
well in such a role. They don’t like to risk. And we, actors,
like challenges. If another season of ‘Wataha’ is made
in the future, I’ll gladly put on the turtleneck sweater
again, in which I feel great. Personally, I’m more like
prosecutor Dobosz than Siekiera, but Siekiera allowed
me to change my image.
Recently, I’ve seen you in the artistic cinema,
Paweł Sala’s ‘Niewidzialni’ – a film that is difficult,
insupportable for the audience of the mainstream
cinema. You’ve played a woman from the world of
luxury, prosperity and dreams. The film has been
funded with theatre resources, it’s niche cinema.
And a surprise, again, that you switched into such
hermetic cinema.

I appeared in Paweł Sala’s film at the turn of 2015 and
2016, so it’s an old production. It’s an experiment, a difficult film for the audience, but I think it’s interesting.
I like Paweł Sala and his plays very much. For example,
I’ve seen his ‘Gang Bang’ in the theatre. A great play,
almost documentary one, based on breaking the sex record in Poland – which has really happened. The performance is from Cracow and it starred Sandra Korzeniak,
who also appeared in ‘Niewidzialne’. I was close to producing Sala’s drama in the theatre, but it didn’t work out.
Paweł likes dark things, and negotiations with theatre
directors when it comes to this kind of performances
are always difficult. In his work, Sala notices people who
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are usually invisible – people from the social margins,
the poor, working illegally, who don’t get paid… I played
an attractive fairy from a shopping centre. I want to sell
a scam to women, which they will never get over if they fall
for it. I don’t like this character, but it’s true, she’s attractive
and luring. And I love Paweł Sala’s plays because he shows
a very dark world, which attracts me, too.
This film is also a chance to see Halina Rasiakówna,
a great theatre actress, in the cinema.

The reason is simple: I have to do something, I have to work.
The actor never knows what the future brings. It’s an uncertain profession – I don’t have a full-time job; I have some
small jobs in the theatre instead. I look for inspirations
and work for myself. I’m like, ‘Perhaps I’ll find a play and
propose it in the theatre?’ I read a lot and when I like something, I make an adaptation. I go from door to door, and
when someone refuses me, I go to someone else. It’s not life
in bright colours, it gets hard sometimes. I’m still learning
to be patient and humble.

She gave a brilliant performance, gentle, subtle and very
professional.

I’ve heard that you are keen on photography.

In directing your plays, is the theatre your key influence
or do you introduce some aspects from the world of film?

I’m still exploring the world of theatre, and every play is
a new challenge to me. And every time, I think that I can’t
do anything, know nothing. This work is not only an intellectual, but also a physical challenge. I’m exhausted on every premiere, but in the end, the theatre gives me a lot of
satisfaction. If I can choose between a commercial thing,
which will bring me money and take me closer to paying
off my loan, and a niche theatre thing, but interesting in
an artistic sense, I usually go for the latter, it’s more tempting even though it doesn’t bring me popularity or material
profit, but I feel that I develop as an artist more. Then, when
I have enough of working, reading and I want to clear my
head, I can ride scooters in ‘Kobiety mafii’; it allows me to
maintain balance in life.
You’ve taken on Dorota Masłowska’s works in the
theatre a few times. Is it a coincidence or is this
literature close to you?

First of all, I like contemporary art or drama very much,
I’m fascinated by the language used by playwrights – a new,
contemporary one. And that’s what I find interesting about
Dorota Masłowska’s plays. As an actress, I’ve performed in
two plays written by her. As a director, I’ve made a performance ‘Dwoje biednych Rumunów mówiących po polsku’.
You’ve also appeared in ‘Paw królowej’ and ‘Między nami
dobrze jest’. Grzegorz Jarzyna’s play has come out on DVD.

A theatre performance is always a bit different. One
should see both forms. It’s actually very funny. And bitter, because the last monologue about Poland is still
up to date. But I’ve directed the play ‘Dwoje biednych
Rumunów’. I liked that small drama and I thought that
from among Dorota Masłowska’s plays, that one was the
darkest. As an actress, I rarely have a chance to take part
in similar dark projects. In ‘Wataha’, we came close to
similar darkness. The question that has been bothering
me is ‘why good people sometimes have to bad things?’
I try to find an answer to it in plays I direct.
Do you have to be arrogant and rebellious or is it enough
to believe in your talent to take on texts of prominent
playwrights to produce a performance? And all that
after you’ve worked with Agnieszka Glińska, Paweł
Miśkiewicz, Grzegorz Jarzyna…

Yes. I like taking pictures, but it’s related to the fact that
when I direct a performance, I look at it with a frame and
image. I take pictures intuitively and I rarely do that.
I know that there are plenty of people who can do better
and I don’t have time to work on it for now. But indeed,
I managed to photograph Helena Norowicz, and this picture has become famous.
Let’s talk about singing. You’re a singing actress. Are you
planning to go back to singing? Perhaps you will record
an album? Or give recitals?

Indeed, there was a time when I was really into singing.
A long time ago, I won the Festival of French Songs, I went
for an internship at Francis Cabrel’s school in the south of
France, in a small town of Astaffort. I met fantastic people
there, who composed songs, because it was a school for
authors, composers, and singing artists. We had classes together. I play the piano, I attended a music school, so I used to
compose songs, too. Several songs were composed specially
for me. We had a plan to go on a concert tour. I was going to
stay and perform with them, but I got pregnant and came
back to Poland. So they left without me even though Francis
Cabrel liked me very much. He addressed me ‘Barbara’…
It’s a name of a French singer whom I reminded him of – she
played the piano, sang gently and had strong eye make-up;
I wore similar make-up, sang and played the piano, too.
Perhaps my professional life would have been different
had I stayed there, but I don’t regret it as those songs weren’t
entirely my cup of tea, they were typically French, and I like
different kinds of music. But I’m still in touch with France,
where I lived for some time; I have a lot of friends and pals
there. Their professional life is completely different; it’s hard
to be solely an artist there, so on a daily basis, they work in
other professions. For example, a friend of mine, Olivier
Dodane, who works in a car showroom, wrote a song
with Francis Cabrel for Patricia Kaas entitled ‘Peut-être
Que Peut-être’, which have become a hit, it’s beautiful.
I can say that someone who has written for Patricia
Kaas, has written something for me, too. Once, I played
some concerts; I was going around Poland with a recital,
but the tour ended and I still don’t have time to get back
to it. But who knows, perhaps one day I’ll get bored with
the theatre and the cinema and begin to sing and play, or
I’ll look for another, brand new form of expressing myself. ‘Ważne, żeby iść’ [What matters is to keep going] is
a title of Krzysztof Kieślowski’s biography. And this title
has become my motto.
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ŚW I AT
M A R ZEŃ
W OSTATNICH LATACH BRANŻA ZABAWKARSKA PRZEŻYWA
ROZKWIT. DZIECI BAWIĄ SIĘ ZABAWKAMI ROZWIJAJĄCYMI
NIE TYLKO ICH ZDOLNOŚCI MANUALNE, ALE PRZEDE
WSZYSTKIM UMYSŁOWE. WŚRÓD ZABAWEK POBUDZAJĄCYCH
KREATYWNE MYŚLENIE NADAL ZNAJDUJĄ SIĘ TE,
KTÓRYMI MY BAWILIŚMY SIĘ W DZIECIŃSTWIE. BĄDŹMY
SZCZERZY - NIC NIE SPRAWIA TYLE RADOŚCI, CO ZABAWA
KLOCKAMI LEGO. A ZABAWA NIMI W LEGOLANDZIE...
TEKST I ZDJĘCIA Edyta Bartkiewicz
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G

dy w 1932 roku Ole Kirk Christiansen zakładał
w malutkim Billund swoje przedsiębiorstwo,
prawdopodobnie nawet nie marzył o tym, że
kiedyś cały świat będzie znał i cenił jego klocki – kolorowe cegiełki składane za pomocą systemu wypustek
i odpowiadających im gniazd. Gdy lata mijały, a firma
się rozrastała, powstawał Legoland – park rozrywki
zbudowany z ponad 60 milionów klocków. Jest tu cała
masa atrakcji, więc to jedynie od nas zależy, w kogo się

wcielimy. Czy w płetwonurka z żółtej łodzi podwodnej
podziwiającego ogromne płaszczki i kolorowe ryby,
czy pirata z głośną papugą na ramieniu, szukającego
skrzyni pełnej skarbów w opuszczonej jaskini. Możemy zobaczyć niedźwiedzia polarnego i przemierzyć
arktyczne obszary skute lodem i przykryte śniegiem
lub poznać przemiłych Indian i wraz z nimi popłynąć
czółnem przez wzburzoną rzekę. Możemy wzbić się
w powietrze niczym orzeł na zbudowanym specjalnie

Ś W I AT M A R Z E Ń

G DY W 1932 RO K U O L E K I R K
C H R I S T I A N S E N Z A K Ł A DA Ł
W M A LU TK I M BILLU N D
S WO J E PR Z E D S I Ę B I O R S T WO,
PR AW D O P O D O B N I E N AW E T N I E
M A R Z Y Ł O T Y M , Ż E K I E DY Ś C A ŁY Ś W I AT
B Ę DZ I E Z N A Ł I C E N I Ł J E G O K L O C K I ...
został stworzony Legoland. Żebyśmy mogli spełnić wszystkie dziecięce marzenia
i uśmiechać się przy tym od ucha do ucha.
W centrum liczącej zaledwie ok. 6 tys.
stałych mieszkańców miejscowości znajduje się Lego House. Zbudowany we wrześniu 2017 roku jest prawdziwym architektoniczym dziełem, gdyż składa się z 21
bloków podobnych do klocków lego. Dzięki temu żadne filary czy zbędne ściany nie

na 50. urodziny parku rollercoasterze, lub
stanąć oko w oko z ogromnym smokiem
w Królestwie Rycerzy. Możemy też podpatrywać afrykańską Wielką Piątkę z siedzenia naszego jeepa lub w kilka minut obejrzeć najważniejsze budowle świata (tylko
trochę mniejsze niż oryginały). A najpiękniejsze w tej podróży będzie to, że możemy
być kimkolwiek chcemy, bo właśnie po to

były potrzebne do stworzenia kreatywnej
przestrzeni dla zwiedzających na każdym
piętrze budynku. Na samym środku stoi
Drzewo Kreatywności – zbudowane z ponad 6 milionów klocków, jest największym
modelem lego na świecie. Lego House jest
podzielony na cztery strefy, a każda z nich
oferuje inne atrakcje. W strefie żółtej możemy zbudować własną rybkę, a po zeskanowaniu obejrzeć ją pływającą beztrosko
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GDY OCHOTA NA ZA BAW Ę ZOSTA N IE J UŻ
ZA SPOKOJONA, MOŻEM Y W Y BR AĆ SIĘ
W PODRÓŻ DOOKOŁ A BILLU N D. DOBRY M
POM YSŁEM J EST ODW IEDZEN IE KOLDI NG,
U ROK LI W EGO M I A STA POŁOŻON EGO
W POŁU DN IOW EJ J U TL A N DII.
w wielkim akwarium. Strefa czerwona to strefa konstrukcji – ogromny wodospad zbudowany z blisko 2 milionów klocków udowadnia, że z lego można zbudować
wszystko, co się tylko chce. W strefie zielonej możemy
uklęknąć na podłodze, zanurzyć ręce w drobnych plastikowych częściach i z uśmiechem na twarzy poszukać
elementów, z których stworzymy samego siebie i swoich
bliskich, dobierając odpowiednie akcesoria do setek
małych żółtych główek z najróżniejszymi wyrazami
twarzy. W strefie niebieskiej wymagane jest skupienie
– przecież nie jest łatwo zaprogramować robota, który
uwolni mamuty uwięzione w bryle lodu! Skoro o robotach mowa... w restauracji są aż dwa! Uśmiechnięte, tańczące roboty wydają posiłki w ogromnym klocku (posiłek zamawia się, budując swoje menu z czterech kolorów
klocków i skanując swoją konstrukcję). Dziecko, które
płacze, bo za nic nie chce skończyć swojej zabawy, nie
jest może widokiem niezwykłym. Ale dorosły, który nie
chce oderwać się od lego – to już coś.
Gdy ochota na zabawę zostanie już zaspokojona,
możemy wybrać się w podróż dookoła Billund. Dobrym pomysłem jest odwiedzenie Kolding, urokliwego
miasta położonego w południowej Jutlandii. Znajduje
się tu zamek Koldinghus, będący dawną siedzibą królów Danii. Ostatni pożar z 1808 roku strawił go prawie
doszczętnie, lecz to, co z niego zostało, znajduje się
w środku, bezpiecznie otoczone na nowo wzniesionym
zamkiem. W 1659 roku wojska szwedzkie Karola X Gustawa zaatakowały twierdzę Kolding, a na pomoc Duńczykom przyszedł Stefan Czarniecki, który szturmem
zdobył Koldinghus. Dzięki temu polskiemu elementowi czas na zamku płynie jeszcze milej (zwłaszcza gdy
jest się w pracowni dawnych strojów, w których można
się przechadzać po zamku niczym duńscy królowie).
Zaraz po wizycie na zamku warto odwiedzić muzeum sztuki współczesnej, by nadal obcować ze sztuką – taką o zupełnie innym charakterze. Trapholt to
jedyne muzeum sztuki nowoczesnej w Danii, w którym
można zobaczyć kolekcję dwudziestowiecznych krzeseł. Aktualnie trwa tam również ekspozycja o wiele mówiącej nazwie „Eat Me”. Wystarczy zostawić po sobie
zużytą gumę do żucia, by stać się częścią niezwykłego
projektu i zastanowić przez chwilę, czym właściwie jest
jedzenie i jaki ma wpływ na świat. Muzeum znajduje się
w przepięknym ogrodzie z widokiem na fiord, więc pobyt tu może być bardzo inspirujący.

Cały obszar w południowo-zachodniej Danii, określany zbiorczo jako Legoland Billund Resort, to nie
tylko parki rozrywki. To przede wszystkim współpraca miast z całego regionu, by zapewnić turystom najwspanialszy czas, jaki mogą spędzić w tym zakątku
Europy. Hasło „Leg godt!” – „baw się dobrze!” - jest
tu odczuwalne jak nigdzie indziej na świecie. Nie
zapominajmy jednak, że pewne rzeczy nigdy się nie
zmieniają. Nadepnięcie na klocek LEGO zawsze boli
tak samo...
ENGLISH

WORLD OF DREAMS
In the recent years, the toy industry has been on the
rise. Children play with toys which develop not only their
manual skills, but primarily – their mental faculties.
Among toys enhancing creativity there are still those
which we played with in childhood. Let’s be honest –
nothing brings greater joy than Lego bricks. And playing
with them in Legoland…

In 1932, when Ole Kirk Christiansen set up his company in little Billund, he probably didn’t even dream
that his colourful interlocking bricks would be known
and popular all over the world. Time was going by, the
company was developing, and Legoland was established – a theme park built of over 60 million bricks.
There are plenty of attractions here, so it’s entirely
up to you who you’d like to be – a scuba diver in a yellow submarine admiring enormous rays and colourful fish or a pirate with a loud parrot on his shoulder,
looking for treasure in a deserted cave. You can see
a polar bear and go through arctic regions covered
with ice and snow or get to know nice Native Americans and go with them up the river in a canoe. You
can take off like an eagle in a special rollercoaster
built on the occasion of the 50th birthday of the park
or meet eye to eye with a huge dragon in the Kingdom of Knights. You can also observe the Big Five
of Africa from a jeep or see all the most important
edifices in the world within a few minutes (in a bit
smaller version than the originals). The greatest aspect of the journey is that you can be whoever you
want – that’s what Legoland is for. It allows us to fulfil all childhood dreams and smile from ear to ear.
WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL
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In the centre of the town with a population of about
6 thousand permanent inhabitants, there is the Lego
House. It was built in September 2017 and it’s an architectural masterpiece comprised of 21 blocks similar
to Lego bricks. Thus, no pillars or extra walls weren’t
necessary to build a creative space for visitors on
each floor of the building. In the middle, there is the
Tree of Creativity – it’s the largest Lego model in the
world, constructed from over 6 million bricks. The
Lego House is divided into four zones, and each of
them offers different attractions. In the yellow zone,
you can build your own fish, scan it and later see it
swimming merrily in a large aquarium. The red zone
is a construction zone – a huge waterfall constructed
from almost 2 million bricks shows that everything
can be made of Lego bricks. In the green zone, you
can kneel on the floor, immerse your hands in little,
plastic pieces and look for elements to construct
yourself and your friends and family, by choosing
appropriate accessories to hundreds of little, yellow heads with various facial expressions. In the
blue zone, you must focus – it’s not a piece of cake
to program a robot, which will set free mammoths
trapped in a block of ice. And as far as robots are
concerned… There are as many as two in the restaurant! Smiling, dancing robots serve meals in a huge
brick (you order a meal by building your menu of
four colours of bricks and scanning your structure).
A crying child who doesn’t want to stop playing is
nothing unusual. But a grown-up who can’t tear away
from Lego – that’s already something.

When you’ve had enough of playing, you can visit
the neighbourhood. A trip to Kolding, a lovely town in
southern Jutland, is a good idea. The town boasts the
Kolding castle, which is a former residence of Danish
kings. It was almost entirely damaged in the latest fire
in 1808, but what has been left of it has remained inside, surrounded with new walls. In 1659, the Swedish
army of Charles X Gustav attacked the Kolding castle,
but Stefan Czarniecki came to the aid of the Danes
and conquered Koldinghus. This Polish accent makes
a visit in the castle even more pleasant (especially
when you’re in a workshop of historical costumes,
which you can wear in the castle like a Danish king).
After visiting the castle, go to the museum of contemporary art to admire art of a different kind. Trapholt is
the only museum of contemporary art in Denmark exhibiting a collection of 20th century chairs. At present,
it also holds an exhibition entitled ‘Eat Me’. It’s enough to
leave a used chewing gum to become a part of an unusual
project and reflect on food and its influence on the world.
The museum is located in a beautiful garden overlooking
a fiord, so this visit may be a great source of inspiration.
The entire region in south-western Denmark collectively referred to as ‘Legoland Billund Resort’ is
not only a theme park. It’s primarily based on co-operation of towns and cities aimed at ensuring a wonderful stay to all tourists visiting this part of Europe.
Here, you will experience the meaning of the phrase
‘Leg godt!’ – ‘play well!’ – like nowhere in the world.
But don’t forget that some things never change. Stepping on a Lego brick will always hurt the same…
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MYŚLAŁEM, ŻE JEST PAN WŁOCHEM – US ŁYSZAŁEM GŁOS NAD
SOBĄ. PODNIOS ŁEM WZROK ZNAD BIOGRAFII GOMBRA. NADE
MNĄ STAŁ ŁYSIEJĄCY JEGOMOŚĆ. MOJĄ UWAGĘ PRZYKUŁ
PIĘKNY GARNITUR ŚWIEŻO WSTAWIONYCH, ŚNIEŻNOBIAŁYCH
ZĘBÓW, KTÓRE PREZENTOWAŁ BEZ SKRYWANEJ DUMY.

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.

-A

le jak zobaczyłem, że czyta pan książkę po polsku, to
stwierdziłem, że podejdę i zagadam. Samolot będzie dopiero za godzinę, a ja nie lubię być sam. Poza tym jakoś
nie mam nastroju do tego, żeby siedzieć
samemu. Mogę się przysiąść? – zapytał, sadowiąc się wygodnie na siedzeniu
obok. Chwilę się mościł, po czym znów
popatrzył na mnie, połyskując zębami.
– Rzadko spotyka się Polaków na lotnisku w Biarritz. Pan w interesach? – rzucił w moją stronę. – Nie – odezwałem się
po raz pierwszy do niego – przyjeżdżam
tu na wiosenne wakacje. – Pogoda ładna
– zagadnął. – Ładna – odpowiedziałem,
ale nie miałem ochoty na small-talk.
Pitolenie trzy po trzy zazwyczaj mnie męczy. – Powiedział pan, że nie ma nastroju do tego, żeby być sam – postanowiłem
przejść do sedna, bo czułem, że chce pogadać. Jakby na to czekał. Poprawił okulary, błysnął jedynkami. – Bo wiem pan…

To znaczy… To wszystko jest takie głupie… – zaczął się nerwowo śmiać i schował twarz w dłoniach. – OK . Powiem to
panu, bo pewnie już nigdy się nie spotkamy. Przedwczoraj odszedłem od żony
– wypuścił powietrze i spojrzał z ukosa
na mnie. W związku z tym, że powieka
mi nie drgnęła, mówił dalej. – Patrzyłem
na nią przedwczoraj, jak kroiła chleb
w kuchni, wprawnymi ruchami, zdradzającymi determinację, a może nawet lekką
złość. Ma… Miała mały nos i duży biust.
Uważałem tę kombinację za najszczęśliwszą dla siebie. Ten biust… dawał mi poczucie bezpieczeństwa. Ją samą tak duży
biust krępował. Garbiła się pod wpływem
jego fizycznego i emocjonalnego ciężaru.
Nie lubiła rzucać się w oczy, a tymczasem na ulicy oglądali się za nią wszyscy
mężczyźni. Nawet księża. Kiedy wieczorem leżałem w łóżku, lubiłem patrzeć,
jak wychodzi z łazienki. Naga. Obiema
rękami zgarniająca biust, lekko zakłopotana, niezgrabnie próbująca utrzymać go
w ryzach. Wyglądała jak mała dziewczynka-pastuszka tuląca do piersi nieposłusznego, trzepoczącego skrzydłami, próbującego się wyrwać z objęć gąsiora. W tych
momentach czułem, że bardzo ją kocham.
Przedwczoraj… Przedwczoraj zdradziłem
ją z kobietą, która była jej całkowitym
przeciwieństwem. Z początku myślałem,
że to nic ważnego. Ale jak patrzyłem na
moją żonę wieczorem, po powrocie do
domu, jak kroi ten chleb, to już nie potrafiłem nazwać tego, co do niej czuję…
ENGLISH

BIQ – BIARRITZ
‘I thought you were Italian,’ I heard a voice
over me. I looked up from Gombrowicz’s
biography. A balding man was standing
over me. I immediately noticed his elegant,
recently‑placed set of snow‑white teeth, which
he was showing with pride.
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‘But when I saw that you were reading a book in Polish, I decided to come
and talk to you. My plane will be here
in an hour, and I don’t like to be alone.
Besides, I’m in no mood for being alone.
Mind if I join you?’ he asked, sitting back
beside me. He settled himself comfortably and looked at me again, with his
teeth shining. ‘Poles are a rare sight at
Biarritz Airport. Are you here on business?’ he asked. ‘No,’ I answered for the
first time. ‘I come here for spring holidays.’ ‘The weather’s nice,’ he said. ‘Yes,
it’s nice,’ I replied, but I didn’t feel like
making small-talk. I can do without all
the jibber-jabber. ‘You said you were in
no mood for being alone,’ I decided to get
to the point because I felt he needed to
talk to somebody. As if he was waiting for
it. He adjusted his glasses and grinned.
‘You know… Well… It’s all so silly…’ he
began to laugh nervously and put his
head in his hands. ‘Fine. I’ll tell you because we’ll probably never see each other
again. I left my wife a day before yesterday,’ he exhaled and looked at me. Since
I didn’t even bat an eyelid, he carried on,
‘I was watching her a day before yesterday while she was cutting bread skilfully in the kitchen, with determination or
even anger. She has… She had a small
nose and big breasts. I’d always thought
it was unfortunate. Those breasts… gave
me a sense of safety. On the other hand,
they made her feel uncomfortable. She
was hunching her shoulders under their
physical and emotional burden. She preferred to keep a low profile, but all men
on the street were looking at her. Even
priests. In the evening, when I was lying in the bed, I liked to watch her going
out the bathroom. Naked. Holding her
breasts in both hands, a bit embarrassed,
trying to keep them together. She looked
like a small shepherd girl, cuddling a disobedient goose, flapping its wings and
trying to run away. At those moments,
I felt I loved her very much. A day before yesterday… A day before yesterday,
I cheated on her with a woman who was
the exact opposite of her. At first, I didn’t
think it was important. But when I was
watching her cutting that bread that evening, after I came back home, I didn’t
know what I felt for her anymore…’

ZDJĘCIE: MONIKA SZAŁEK
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FELIETONU
NIE BĘDZIE
Z PRZYKROŚCIĄ INFORMUJĘ ŻE W TYM MIESIĄCU MÓJ FELIETON
NIE UKAŻE SIĘ. PRZYCZYNY SĄ POWAŻNE, A ŻE MOICH
CZYTELNIKÓW TRAKTUJĘ Z NAJWYŻSZYM SZACUNKIEM, PRAGNĘ
POINFORMOWAĆ O POWODACH TEJ SMUTNEJ DECYZJI.
ZDJĘCIE Monika Szałek

P
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.

racę nad tekstem zacząłem znacznie
wcześniej niż zwykle, bo już pod koniec
marca. To miał być mój najlepszy felieton. Inspiracją miało być stulecie odzyskania
niepodległości. Dlatego przed przystąpieniem
do pisania szukałem inspiracji. W nocy z 29 na
30 marca czytałem „Ogniem i Mieczem” oraz
streszczenie pamiętników Paderewskiego.
Około godz. 4.17 nad ranem miałem sięgać po
„Pana Tadeusza”, kiedy coś zadrapało mnie
w gardle. Pomimo narastającego bólu kontynuowałem czytanie do południa. Wieczorem,
robiąc notatki o dzieciństwie Naczelnika, dopadła mnie gorączka. Natychmiast moje podejrzenia padły na Rosjan. Dla bezpieczeństwa przez
następny tydzień nie wychodziłem z domu.
Obserwowałem podwórko i niebo. Dla niepoznaki udawałem, że nic nie robię. Żeby uwiarygodnić moje zachowanie, skupiłem się na oglądaniu Netfliksa i spaniu na sofie. Moja taktyka

powiodła się i choroba ustąpiła. Przechytrzyłem
Ruskich i mogłem kontynuować pracę. W nocy
z 10 na 11 kwietnia udałem się na spacer w okolice Pl. Piłsudskiego. Chciałem w moim felietonie poruszyć wątki niepodległościowe i patriotyczne. Idąc pogrążony w myślach obok Grobu
Nieznanego Żołnierza, wyrżnąłem boleśnie
głową w czarne marmurowe schody, których
tam jeszcze miesiąc temu nie było! Doznałem
kontuzji, która znowu mnie osłabiła i opóźniła
pisanie o kolejne cztery dni. W tym czasie nie
próżnowałem. Nie chcąc zawieść moich czytelników, staropolskim sposobem wstawałem
z kolan. Piłem alkohol, który uśmierzył ból
i przyspieszył zejście opuchlizny z czoła. Moja
metoda okazała się na tyle skuteczna, że w okolicach 16 kwietnia byłem w pełni sił. Niestety
zdradziecki kac spowodował totalny brak
weny. Pięć kolejnych dni spędziłem wpatrując
się w pusty ekran komputera. Łykając aspirynę,

FELIETONU NIE BĘDZIE

od czasu do czasu zerkałem na Facebooka i YouPorn. Czas
gonił, a ja nie napisałem ani jednej linijki. W panice sięgnąłem po środki wspomagające. Batony Lewandowskiej nie
pomogły. Dostałem zatwardzenia i zgagi. Pomysł z grzybami
halucynogennymi też okazał się drogą na skróty. Nawet jeżeli miałem jakieś wizje, to ich nie zapamiętałem. Za to po zatwardzeniu przyszło rozwolnienie, które spowodowało że na
48 godzin musiałem przenieść się do toalety. 19 kwietnia wyczerpany i odwodniony położyłem się do łóżka. Zażyłem pół
litra „Żołądkowej Gorzkiej” na trawienie i zrobiłem przegląd
teledysków Sławomira na YouTube, dla zresetowania umysłu. Około godz. 6 nad ranem zerwałem się w panice, słysząc
pukanie do mieszkania. W pierwszej chwili pomyślałem, że
to ABW odnalazło mnie na liście dilera gwiazd. Pospiesznie
wyrzuciłem resztę grzybów do zlewu, założyłem dla niepoznaki smoking i udając zaspanego otworzyłem drzwi. Na
szczęście był to sąsiad, który prosił o ściszenie muzyki która dudniła przez całą noc. Zrozumiałem, że nie mogę pracować w Warszawie. Deadline mijał za dwa dni. Postanowiłem
pojechać do Częstochowy i prosić Najświętszą Panienkę
o siłę i inspirację. W pociągu natknąłem się na pielgrzymkę
Narodowców. Młodzi patrioci napoili mnie, przykryli flagą
i zaśpiewali Rotę na dwa głosy. Bezpiecznie usnąłem jak
małe dziecko. W Częstochowie obudził mnie konduktor.
Okazało się, że zabrano mi smoking, pieniądze i komórkę.
W slipach i pożyczonych klapkach japonkach wróciłem radiowozem do Warszawy. W nocy ostatkiem sił napisałem
najlepszy felieton w mojej karierze. Ostry, kontrowersyjny
i dający do myślenia. Opisałem wielkość naszego Narodu
i wyśmiałem słabość obcych. Padały nazwiska, adresy, kontakty. Wkleiłem też kilka nagich fotek. Felieton zapisałem
w chmurze i poszedłem spać.
Rano zobaczyłem że plik jest pusty. Felieton zniknął.
Nie przeczytacie go.
Komuś zależało na tym, aby się nie ukazał. Myślę, że to
Rosjanie. Dali zwycięstwo Trumpowi, otruli Skrilpala, teraz mój tekst… Wszystko się zgadza. Może to Narodowcy.
Dali ostrzeżenie, żeby amator nie brał się za patriotyzm.
A może sąsiad , który nie lubi polskiej muzyki. Rozpatruję
każdy trop.
Ale z pewnością powodem nie było lenistwo i alkohol.
Piszę to jako Polak i Patriota. Tak mi dopomóż Bóg.
ENGLISH

THERE WILL BE NO COLUMN
I regret to inform that my column will not come out this month
due to serious reasons. As I highly respect my readers, I would like
to set out the reasons for this sad decision.

I began working on this text much earlier than usual; already
at the end of March. This was to be my best column, inspired
by the hundredth anniversary of regaining independence.
Before I set down to writing, I was looking for inspiration.
I was reading ‘Ogniem i Mieczem’ in the night of 29 to 30
March and a summary of Paderewski’s journals. At about
4.17 a.m., I was about to begin reading ‘Pan Tadeusz’, when
I got a scratchy feeling in my throat. Despite growing pain,
I carried on reading till midday. In the evening, while making notes on Statesman’s childhood, I got a fever. I immediately suspected the Russians. For safety reasons, I didn’t
leave the house for the following week. I was observing the

yard and the sky. I pretended that I wasn’t doing anything.
To make my actions more credible, I focused on watching
Netflix and sleeping on the coach. My tactic succeeded,
and I got better. I outsmarted the Russians and was able to
continue my work. In the night of 10 to 11 April, I went on
a walk near Piłsudski Square. I wanted to touch upon topics like independence and patriotism in my column. I was
so absorbed in thought that while I was passing the Tomb
of the Unknown Soldier, I hit my head against black marble stairs which weren’t there a month ago! I was injured,
which delayed my writing for another four days. I wasn’t
playing around then. I didn’t want to let my readers down,
so I was getting off my knees as a true Pole should. I was
drinking alcohol, which killed the pain and reduced swelling on my forehead. My method proved so effective that
I fully recovered about 16 April. Unfortunately, a terrible
hangover resulted in a writer’s block. I spent five days looking at the blank computer screen, taking aspirin, browsing
Facebook and YouPorn from time to time. I was running
out of time and I still didn’t write a line. I panicked and
took some supportive measures. Lewandowska’s candy
bars were no good. I got constipation and heartburn. An
idea with magic mushrooms turned out to be a shortcut.
Even if I had any visions, I didn’t remember them. But after constipation, I got diarrhoea, which made me spend
48 successive hours in the toilet. On 19 April, exhausted
and dehydrated, I went to bed. I had half a litre of vodka
for digestion and made a review of Sławomir’s videos on
Youtube to clear my head. At about 6 a.m., I woke up in
panic when I heard someone knocking on my door. At first,
I thought that the Internal Security Agency had found me
on a list of the dealer of stars. I threw away the remaining
mushrooms to the sink, put on a tuxedo as a disguise, and
opened the door, pretending that I’d just woken up. Luckily,
it was my neighbour, who asked me to turn down the music, which had been playing all night. I realised I couldn’t
work in Warsaw. The deadline was about to expire in two
days. I decided to go to Częstochowa and ask Virgin Mary
for strength and inspiration. On the train, I met a pilgrimage of the National Movement. The young patriots gave me
something to drink, covered me with a flag and sang ‘Rota’
for two voices. I fell asleep like a baby. A conductor woke
me up in Częstochowa. It turned out that someone had
stolen my tuxedo, money and mobile phone. I returned to
Warsaw in a police car, wearing briefs and borrowed flip
flops. At night, in a last-ditch effort, I wrote the best column
in my career. Sharp, controversial and thought-provoking.
I described the greatness of our Nation and laughed off the
weakness of others. I mentioned names, addresses, contacts. I also added a few naked pictures. I saved the article
in the cloud and went to bed.
In the morning, I discovered that the file was empty. The
text disappeared. You won’t read it.
Someone really didn’t want it to be published. I think it
was the Russians. They helped Trump win elections, poisoned Skripal, and now my text… It all adds up. Perhaps, it
was the National Movement. They gave me a warning that
an amateur shouldn’t meddle in patriotism. Or perhaps it
was the neighbour who doesn’t like Polish music. I’m considering all options.
One thing for sure – it wasn’t for laziness or alcohol. I’m
writing this as a patriot and as a Pole. So help me God.
WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL
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MAJ Z FILHARMONIĄ
BAŁTYCKĄ

JEDNYM Z PIĘKNIEJSZYCH MIEJSC W GDAŃSKU JEST
POŁOŻONA NAD MOTŁAWĄ WYSPA OŁOWIANKA. WARTO
PODZIWIAĆ JĄ NIE TYLKO Z DRUGIEGO BRZEGU RZEKI.
SZCZEGÓLNIE, ŻE MIESZCZĄCA SIĘ TAM POLSKA FILHARMONIA
BAŁTYCKA MA WIELE DO ZAOFEROWANIA TEJ WIOSNY.
TEKST Sylwia Gutowska

ZDJĘCIA źródło: PFB

W

iosenny program Polskiej Filharmonii Bałtyckiej
to klasyczna odpowiedź na rozpoczynający się
właśnie sezon festiwali, ale też na liczne atrakcje
dla dzieci. Jedną z nich jest koncert familijny „Ptasie radio”,
który odbędzie się 6 maja. Orkiestra Symfoniczna PFB pod
batutą swojego stałego dyrygenta, Szymona Morusa, wykona cztery utwory muzycznie nawiązujące do dźwięków
budzącej się do życia przyrody. Wieczór rozpocznie radosna
uwertura z opery Gioacchino Rossiniego „Sroka złodziejka”.
Następnie usłyszymy „Taniec kurcząt w skorupkach” –
utwór rosyjskiego kompozytora Modesta Musorgskiego, będący częścią jego znanego cyklu miniatur fortepianowych,
zatytułowanego „Obrazki z wystawy”. Na koniec zostaną
wykonane dwie suity – tak zwana mała suita Witolda Lutosławskiego oraz suita „Ptaki” Ottorina Respighiego.

SPONSOR
STRATEGICZNY PFB

M A J Z F I L H A R M O N I Ą B A ŁT Y C K Ą

Natomiast już 11 maja Filharmonia
otwiera jedno z najważniejszych wydarzeń kulturalnych tego sezonu – Gdański
Festiwal Muzyczny „Korzenie”. Będzie to
okazja do wysłuchania muzyki poważnej
naszych rodzimych kompozytorów, ale też
spotkania i usłyszenia gwiazd światowego
formatu. Artystą Rezydentem tegorocznej
edycji jest Christian Zacharias. Ten niemiecki pianista i dyrygent międzynarodową karierę rozpoczynał w latach 60. i 70.
XX wieku, kiedy to zdobywał nagrody na
największych europejskich festiwalach
muzyki klasycznej (Genewa, Van Cliburn,
Ravel). Od 1992 kontynuuje karierę także
jako dyrygent. W latach 2000-2013 był dyrektorem artystycznym Orkiestry Kameralnej w Lozannie. Obecnie występuje jako
stały gość w roli dyrygenta w Orquestra y
Coro de la Comunidad de Madrid. Jego głębia interpretacji i unikatowy styl przyniosły mu światową sławę. Pośród laurów, które przypadły w udziale muzykowi, znajduje
się tytuł Officer dans l'Ordre des Arts et
des Lettres, przyznany przez Rząd Francji.
Maestro Zacharias jest również członkiem
Królewskiej Szwedzkiej Akademii Muzycznej. Jego specjalnością jest muzyka Schumanna, której nie zabraknie podczas koncertu inaugurującego Gdański Festiwal
Muzyczny „Korzenie”, w drugą sobotę maja
w Sali Koncertowej PFB. Festiwal potrwa do
19 maja i odbywać się będzie równocześnie
w kilku miejscach: Centrum św. Jana – sali

koncertowej wnętrza historycznego Kościoła św. Jana w Gdańsku, w sali koncertowej
Radia Gdańsk i oczywiście Polskiej Filharmonii Bałtyckiej.
Tymczasem 25 maja odnajdziemy kolejną okazję, by na koncert symfoniczny
wybrać się z dziećmi. Tym razem nieco
starszymi, bo tematem jednego z ostatnich
majowych koncertów w PFB będzie „Gra
z historią”. Wystąpią Orkiestra Symfoniczna PFB pod batutą Dyrektora Artystycznego Orkiestry, George'a Tchitchinadze
oraz jeden z najznamienitszych polskich
flecistów, Łukasz Długosz. W programie
wieczoru znajdą się uwertura do opery „Wesołe kumoszki z Windsoru” Otto Nicolaia,
stworzona na podstawie komedii Szekspira, koncert na flet i orkiestrę D-dur op. 283
Carla Reineckego, XXV symfonia g-moll
KV 183 W. A. Mozarta oraz suita nr 2 Maurice'a Ravela z baletu „Dafnis i Chloe”.
Maj to miesiąc delektowania się muzyką
klasyczną dla koneserów, ale też zaproszenie do pierwszego kontaktu z tego rodzaju
muzyką dla nowych słuchaczy bez względu
na wiek. Liczne koncerty familijne i edukacyjne przyciągną dzieci i młodzież, ale
klasyczna, a zarazem radosna muzyka dobrana w sam do sezonu, pozwoli odkryć jej
piękno także dorosłym. A o tym, że Filharmonia Bałtycka jest bliska ludziom, przekonamy się podczas specjalnych wydarzeń
przygotowanych z okazji Nocy Muzeów
w sobotę 19 maja.
ENGLISH

MAY WITH THE BALTIC PHILHARMONIC
One of the most beautiful spots in Gdańsk is Ołowianka island by the Motława River. The other side of
the river is definitely a place worth visiting. Especially
because there’s a lot going on in the Polish Baltic
Philharmonic this spring.

The spring repertoire of the Polish Baltic
Philharmonic (PFB) is a classical answer to
the season of festivals and numerous attractions for children. One of them is a family
concert ‘Ptasie radio’ held on 6 May. The PFB
Symphonic Orchestra conducted by Szymon
Morus will play four compositions referring
to the sounds of nature coming to live. The
evening will open with a joyful overture from
Gioachino Rossini’s opera ‘The Thieving
Magpie’. Then, the musicians will perform
‘Ballet of Unhatched Chicks’ – a composition
of Modest Mussorgsky, a Russian composer,
which is a part of his famous suite of ten pieces for the piano entitled ‘Pictures at an Exhibition’. Finally, two suites will be presented
– Witold Lutosławski’s ‘Little suite’ and Ottorino Respighi’s ‘The Birds’.
WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

On 11 May, the Philharmonic will open
one of the most important cultural events of
this season – Gdańsk Music Festival ‘Korzenie’ [The Roots]. It’ll be an opportunity to
listen to classical music of Polish composers
as well as to meet world-class artists and attend their performances. The Resident Artist during this year’s edition of the festival is
Christian Zacharias. This German pianist
and conductor began his international career in the 1960s and 1970s, when he won
awards at the most important European
festivals of classical music (Geneva, Van Cliburn, Ravel). Since 1992, he has continued
his career as a conductor. In 2000–2013, he
was the Artistic Director of the Chamber
Orchestra in Lausanne. At present, he gives
regular guest performances as a conductor in Orquestra y Coro de la Comunidad
de Madrid. He is renowned in the world for
his deep interpretation and unique style.
His numerous awards and titles include
the title of Officer dans l’Ordre des Arts
et des Lettres awarded by the government
of France. Maestro Zacharias is also a member of the Royal Swedish Academy of Music.
He is particularly interested in Schumann’s
works, which will be performed at the concert inaugurating Gdańsk Music Festival
‘Korzenie’ held in the PFB concert hall on
the second Saturday of May. The festival
ends on 19 May and it is held in a few places
at the same time: St John’s Centre – a concert hall in historical St John’s Church in
Gdańsk, a concert hall of Radio Gdańsk and
the Polish Baltic Philharmonic.
25 May is another opportunity to take
your children to a symphonic concert. One
of the last PFB concerts in May is a great outing for older children as its theme is ‘Playing
with history’. The PFB Symphonic Orchestra
conducted by the Orchestra Artistic Director, George Tchitchinadze, will perform in
the company of one of the most prominent
Polish flutists, Łukasz Długosz. The repertoire includes an overture from Otto Nicolai’s
opera ‘The Merry Wives of Windsor’, inspired
by Shakespeare’s comedy, Carl Reinecke’s
Flute Concerto in D Major Op. 283, Mozart’s
Symphony in G minor KV 183, and Maurice
Ravel’s ‘Daphnis and Chloe’ Suite No. 2.
May is a month of classical music for
connoisseurs, but also an invitation for beginners of all ages to discover this genre of
music. Numerous family and educational
concerts will attract children and teenagers, and grown-ups will also be delighted
with classical and joyful music perfect for
the season. The Baltic Philharmonic also
invites all classical music buffs for special
events prepared on the occasion of the Long
Night of Museums on Saturday, 19 May.

40–41

ZA USZAMI / ALL EARS

MO
ST Y

NIE JEST TO ANI NAJBARDZIEJ ZNANA, ANI NAJBARDZIEJ CHARAKTERYSTYCZNA,
ANI PEWNIE NAJLEPSZA PŁYTA LEONARDA COHENA. ALE JEST TO ŚWIETNY
PRZYKŁAD TEGO, JAK ZROBIĆ KAPITALNĄ MUZYKĘ DETALAMI I PRZY
OKAZJI FAJNA POCZTÓWKA Z PRZEŁOMU LAT 80. I 90. A I KONCERTOWE
SETLISTY POKAZYWAŁY, ŻE Z „I'M YOUR MAN” COHEN BYŁ DUMNY.

WIĘCEJ FELIETONÓW

MOSTY

znajdziesz na www.anywhere.pl

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

K

ZDJĘCIE AUTORA: MONIKA SZAŁEK

iedy słyszysz o płycie Leonarda Cohena, to myślisz o Leonardzie Cohenie,
jego niskim, głębokim głosie, przeciętnych umiejętnościach wokalnych, ale za to
interpretacyjnym geniuszu. W głowie masz te
jego piosenki o dojrzałej miłości z subtelną gitarą, spokojną linią basu, jakimiś smyczkami
i tak dalej. A odpalasz „I'm Your Man” i dostajesz na dzień dobry syntetyczny bit i sztuczny
bas, i myślami lądujesz w dyskotece z końca
lat 80. Na dodatek na okładce wita cię małe
zdjęcie Cohena jedzącego banana w jakiejś
hali. Nic tu się nie zgadza. We wkładce są przecież piękne zdjęcia artysty, ale nie, na okładce Leo żre banana. No i te syntezatory od
samego początku. Kiedy Cohen w pierwszym
utworze „First We Take Manhattan” przestaje
śpiewać i daje błyszczeć dziewczynom, możemy w ogóle o nim zapomnieć, bo robi się
dyskotekowo i popowo. I tak zupełnie serio,
naprawdę fajnie robi się właśnie wtedy, kiedy
Cohen robi krok do tyłu i staje w jednym szeregu z resztą artystów na albumie.
Okej, Cohen był bardzo spoko. Ale „I'm
Your Man” to majstersztyk, bo to płyta wybitnie nie cohenowa, a jednocześnie cohenowa
jak diabli. Ot, paradoks. Z jednej strony
pełno tu wykształcającego się charakteru
Leonarda – znakomite, bardzo plastyczne
teksty, dużo jest jego głosu, jego wokalnych
niedociągnięć, jego niepokojącego spokoju.
Jest saksofon, trochę żywych instrumentów,
również etnicznych. Z drugiej – są te detale,
które wyróżniają album. Od tego cholernego
banana na okładce, który zapewne jest jakąś
metaforą, której jeszcze nie rozszyfrowałem,
przez te wszystkie syntetyki, które pojawiają

się nie tylko jako bit, ale czasem też tam,
gdzie w innych okolicznościach Leonard postulowałby wrzucenie solówki na saksofonie,
do tych świetnych kobiecych wokali i chórków Jude Johnson, Anjani Thomas, Jennifer
Warnes, Mayel Assouly, Elisabeth Valletti
i Evelyine Hebey. Serio, jakby tę płytę obrać
z tych wszystkich detali, byłaby po prostu muzycznie nudna. Może utrzymałaby ładunek
emocjonalny, ale przestałaby sprawiać przyjemność. Taki „Jazz Police” nie byłby super
bez tych zupełnie niepasujących do sztucznego bitu klasycznie zaśpiewanych refrenów.
„First We Take Manhattan” nie zaskakiwałby
niczym, gdyby nie ten synthpop, który w nim
siedzi. „Tower of Song” nie czarowałby bez
tych etnicznych bębenków, chórków rodem
z wysp kokosowych i lekko schowanych, niepewnych melodyjek na pianinku, zagranych
zresztą trochę w poprzek wszystkiego, jakby
po pijaku. „I Can't Forget” bez tego echa i melodyjki plączącej się z bitem byłby przeciętny.
„I'm Your Man” jest najwyższej jakości
mostem, rozrzuconym między Cohenem
młodym a Cohenem starszym, doświadczonym, jaki zabłysł w latach 90. i później. Jednocześnie łączy w ogóle dwa odległe od siebie
muzyczne brzegi: po jednej stronie lekkość
i przystępność, nienachalną popowość, z drugiej – emocjonalność i poetykę, bez której
Leonarda Cohena by nie było albo byłby zupełnie innym Leonardem Cohenem.
Lubię chodzić po mostach.
ENGLISH

BRIDGES
It is neither the most famous nor the most
characteristic, nor the best album of Leonard
Cohen. But it is a great example of how to
make stunning music with details and a nice
postcard from the turn of the 80s and 90s. And
concert setlists showed that Cohen was proud
of ‘I’m Your Man’.

When you hear of Leonard Cohen’s album,
you immediately think of Leonard Cohen,
his low, deep voice, ordinary vocal skills,
and masterly interpretations. In your head,
you can hear his songs about mature love,
with subtle sounds of guitar, a calm line of
bass, some stringed instruments, and so
on. And when you put on ‘I’m Your Man’
and get a synthetic beat and artificial bass,

„ I ' M YOU R M A N ” J E S T N A J W Y Ż S Z E J
J A KO Ś C I M O S T E M , R O Z R Z U C O N Y M
M I Ę D Z Y C O H E N E M M Ł O DY M
A C OH E N E M S TA R S Z Y M...
WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

you find yourself in a disco at the end of the
80s. What’s more, on the album cover, there
is a small picture of Cohen eating a banana
in a hall. Nothing is right. Inside, there are
beautiful pictures of the artist; but on the
cover, Leo is eating a banana. And these
synthesizers from the very beginning. In the
first song, ‘First We Take Manhattan’, when
Cohen stops singing and the girls take the
floor, we can completely forget about him as
we enter the world of disco and pop music.
And, seriously, it gets really cool when Cohen takes a step back and lines up with the
other artists on the album.
Fine, Cohen was a cool guy. But ‘I’m
Your Man’ is a masterpiece; the album is
not Cohen‑like and totally Cohen‑like at
the same time. That’s its paradox. On one
hand, it features a lot of Cohen’s character
– brilliant, graphic lyrics, lots of his voice,
his vocal shortcomings, and his disturbing peace. There are the sounds of saxophone and other instruments, including
ethnic instruments. On the other hand,
there are details which make it special.
Beginning with that bloody banana on the
cover, which must be a kind of metaphor,
which I haven’t grasped yet, through all
those synthetic elements, which appear
not only as a beat, but also where Leonard
would normally put some solo saxophone
pieces, to those amazing female vocals
and the chorus of Jude Johnson, Anjani
Thomas, Jennifer Warnes, Mayel Assouly, Elisabeth Valletti and Evelyine Hebey.
Seriously, without all these details, the
album would be simply boring. It might
have retained its emotional load, but it
wouldn’t be so pleasant. Just like ‘Jazz
Police’ wouldn’t be so great but for those
traditional choruses which don’t go well
together with the artificial beat. ‘First We
Take Manhattan’ wouldn’t surprise its
audience but for its synth‑pop. ‘Tower of
Song’ wouldn’t be so enchanting but for
those ethnic drums, choruses from coconut islands, and somehow hidden, unsure
melodies on the piano, played crookedly, as if by a drunk man. ‘I Can’t Forget’
would be an ordinary piece but for the
echo and melodies mingled with the beat.
‘I’m Your Man’ is a top-quality bridge
between the young Cohen and the older,
more experienced Cohen, whom we could
see in the 90s and later. At the same time,
it links two separate music worlds: on one
side, there is lightness and accessibility,
naturalness of pop music, and on the other
side – emotions and poetics, without which
Leonard Cohen wouldn’t exist or would be
a completely different Leonard Cohen.
I like crossing bridges.
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NOWE PRZESTRZENIE
KULTURY W GDAŃSKU
G

dańsk to miasto, w którym betonowa dżungla i strefa ogólnie pojętej śmietanki biznesowej przenika
się z kulturą, wzbogacając tym samym obie z nich.
Jednym z najnowszych trendów w tej estetyce jest inscenizowanie postindustrialnych przestrzeni publicznych
w ten sposób, by, zachowując jednocześnie ich „rdzawy”
klimat, uwidocznić tkwiący w nich potencjał. Większość
z nich jest, nieprzypadkowo, skoncentrowana wokół terenów historycznej Stoczni Gdańskiej, stanowiącej dla wielu
młodych ludzi kolebkę, z której wyrosło nowe miasto z wyjątkowym pomysłem na siebie.
Ulica Elektryków, zorganizowana właśnie na ternach
gdańskiej stoczni, w pewien sposób zapoczątkowała ten
ruch w mieście. To dwieście metrów całonocnej imprezy
w otoczeniu cegieł, rur i betonu, iluminowanych żółtych
światłem, które nadaje przestrzeni jednocześnie mroczne,
mokre i intrygujące wrażenie. Szczególnie w otoczeniu
wielkich postindustrialnych budynków strzegących ulicę z każdej ze stron. Ponadto, podobnie jak w amerykańskiej tradycji Block Party, uczestnicy polskiej ulicy Elektryków, tworzą pewnego rodzaju wspólnotę pod wspólnym
sztandarem kultury i wolności.

Od piątku do niedzieli na uczestników czeka mnóstwo
atrakcji. Mówimy tu o porannych, wspólnych śniadaniach
pod chmurką, food-truck’ach z różnorodnymi propozycjami
kulinarnymi, czy wieczornymi koncertami polskich i zagranicznych artystów, performance’ami, teatrami ulicznymi,
czy też mini-skatepark’iem.
Ulicę Elektryków doskonale uzupełnia znajdująca się
w sąsiedztwie, wspominana wcześniej 100-cznia. Pomysł na
ten projekt wziął się, można powiedzieć, z recyklingu. Cały
obiekt zbudowany jest bowiem z zespawanych ze sobą metalowych kontenerów, w których otworzone zostały bary, galerie sztuk różnorakich oraz miejsca z czymś do przekąszenia.
Organizatorzy skupiają się na różnorodności, gdyż oprócz
koncertów i potańcówek, można również obejrzeć wyświetlany na kontenerze film, zrobić sobie tatuaż, czy nawet udać
się na „designerskie” zakupy. Podobnie jak ulica Elektryków,
100-cznia zaprasza głównie w weekend, zarówno na poranne jak i wieczorne aktywności.
Alternatywą dla wyżej wspomnianych jest, dostępny
przez cały rok, Garnizon Kultury, przestrzeń zlokalizowana
w sąsiedztwie Galerii Bałtyckiej. Oryginalnie obiekt historyczny, w którym znajdowały się niegdyś koszary, obecnie to

ZDJĘCIA: MATERIAŁY PRASOWE GARNIZON KULTURY (1), MAT. PRASOWE 100CZNIA (2),
MATERIAŁY PRASOWE STARY MANEŻ (3).

TEKST Jakub Wejkszner

NOWE PRZESTRZENIE...

*- THE NAME OF THE PLACE IS A WORD PLAY. THE WORD ‘STOCZNIA’ [THE SHIPYARD] IS WRITTEN AS ‘100’
[READ IN POLISH AS ‘STO’] AND THE ENDING ‘-CZNIA’.

ODR E S TAU ROWA NA PR Z E S T R Z E Ń
Z YS K A Ł A DUŻ O U ROK U, DZ I ĘK I
P O Ł ĄC Z E N I U NOWO C Z E S N YC H
A KC E N T ÓW DE S IGN ER S K IC H
Z H I S T ORYC Z N Y M KON T EK S T E M
TEGO MIEJSCA.
tętniące życiem miasteczko w mieście. Odrestaurowana przestrzeń zyskała dużo uroku,
dzięki połączeniu nowoczesnych akcentów
designerskich z historycznym kontekstem
tego miejsca. Garnizon zaspokaja praktycznie wszystkie świadome i te jeszcze nieuświadomione potrzeby potencjalnych konsumentów. Na terenie znajdują się m.in. popularna
wśród gdańszczan Sztuka Wyboru, czyli
połączenie kawiarni z księgarnią, klub muzyczny Stary Maneż, gdzie usłyszeć można
największe gwiazdy alternatywnej polskiej
sceny muzycznej, a dla chętnych na clubbing
– Noce i Dnie. Spalić kalorie nabyte w jednej
z wielu pobliskich restauracji można na znajdującej się w sąsiedztwie ściance wspinaczkowej, a także w studio tańca. Dodatkowo,
w Garnizonie znajduje się wręcz absurdalna
ilość fryzjerów i salonów kosmetycznych,
jeżeli kogoś naszłaby nagła ochota na manicure. Wśród alternatywnych rozrywek należałoby wymienić zabawę typu escape room
w Enigmat Escape oraz Fantomatykę, pub
oferujący możliwość wypróbowania technologii Virtual Reality, zagrać w gry konsolowe,
czy też pobawić się przy planszówkach.

most of them concentrate around the historical Gdańsk Shipyard, which is often regarded
by the young as a cradle of the new city with
a brand new character.
Elektryków Street, located within the
Shipyard, has initiated this movement in the
city to some extent. It covers two hundred
metres of all-night parties in the surroundings of bricks, pipes and concrete, illuminated with yellow lights, which create a dark,
damp and intriguing atmosphere around
the place. Especially with all those post‑industrial buildings guarding the street from
each side. What’s more, just like in American
Block Party, those who gather on Elektryków
Street form a kind of community, sharing the
banner of culture and freedom.
There’s a lot going on here from Friday
to Sunday. The attractions include outdoor
morning breakfasts, food trucks serving di-

ENGLISH

NEW CULTURE ZONES IN GDAŃSK

Gdańsk is a city where a concrete jungle
and broadly understood crème de la crème
of business blend with culture, mutually enriching each other. One of the recent trends
in this aesthetics is arranging post‑industrial
public spaces in such a way to preserve their
‘rusty’ character and highlight their potential at the same time. It’s no coincidence that
WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

verse dishes, and evening concerts of Polish
and foreign artists, performances, street theatre, and a mini skatepark.
Another must‑see is 100‑cznia* located nearby. It can be said that the idea for
the project has its origins in recycling. The
building is made of welded metal containers,
which house bars, various art galleries and
food spots. The organisers bet on diversity –
apart from the concerts and dance parties,
there are also film screenings on the containers, tattoo studios and even spots for designer
shopping. Like Elektryków Street, 100‑cznia
is bustling with life mostly at the weekends,
both in the morning and in the evening.
An alternative to these spots is Garnizon Kultury (Garrison of Culture), open all
year round, located near the Galeria Bałtycka shopping centre. This historical building used to house barracks and now it has
become a vibrant town within the city. The
space has been restored and gained a new,
charming look thanks to the combination
of modern designer elements and the historical context of the place. Garnizon meets
all conscious and unconscious needs of its
potential customers. The spots you can’t
pass up include, among others, Sztuka Wyboru, a café and bookshop popular with the
locals, Stary Maneż, a music club holding
concerts of top artists of Polish alternative
music, and Noce i Dnie – for those who are
after clubbing. After a nourishing meal in
one of numerous restaurants, you can burn
calories on a climbing wall located nearby
or in a dance studio. What’s more, there are
a slew of hair salons and beauty parlours in
Garnizon, in case you get a sudden craving
for manicure. There are also a lot of alternative entertainment options, for example,
an escape room in Enigmat Escape and Fantomatyka – a pub where you may try out Virtual Reality technology, as well as play console and board games.
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MI ASTO EŁK – BIJĄCE

SERCE M A ZU R!
KAŻDY, KTO CHOĆ RAZ ODWIEDZIŁ TO MIASTO, WIE, ŻE HASŁO PROMOCYJNE „EŁK, TU WRACAM” NIE
JEST PRZYPADKOWE. WSZYSTKO ZA SPRAWĄ ATRAKCYJNEJ LOKALIZACJI NA TERENIE MALOWNICZEGO
POJEZIERZA EŁCKIEGO, LICZNYCH MIEJSC DO WYPOCZYNKU W SAMYM CENTRUM MIASTA ORAZ
BOGATEJ OFERTY LETNICH WYDARZEŃ SPORTOWYCH, KULTURALNYCH I KULINARNYCH.
TEKST UM Ełk

ZDJĘCIA Zbigniew Chojęta

E

łk z dumą nosi miano stolicy Mazur. Miasto otoczone jest jeziorami, rzekami i lasami. Zachwyca malowniczością krajobrazów oraz możliwością aktywnego spędzenia czasu. W samym sercu miasta, wzdłuż
brzegu Jeziora Ełckiego, rozciąga się promenada. To ponad sześciokilometrowa ścieżka pieszo–rowerowa, będąca doskonałym miejscem na spacer, rodzinną wycieczkę
rowerową czy jazdę na rolkach. Piękne widoki poprawią

nastrój, a odległość od ruchliwych ulic zapewnia spokój i ciszę. Przy promenadzie znajdują się restauracje,
w których można skosztować tradycyjnych mazurskich
potraw, a także place zabaw, skwer z fontanną chodnikową, zegarem słonecznym i tarasem widokowym oraz
park linowy usytuowany nad samym brzegiem jeziora.
Spacerując w kierunku centrum, dojdziemy do parku sportowego z siłownią zewnętrzną, który mieści się

MIASTO EŁK – BIJĄCE SERCE MAZUR!

blisko plaży miejskiej. Nieopodal znajdują się
również: Park Kopernika, plac Jana Pawła II,
przez który przepływa rzeka Ełk, oraz skatepark, parkour i tory rolkowe, na których młodzież chętnie spędza każdą wolną chwilę.
Odpoczywając w Ełku można odetchnąć
od zgiełku, wsłuchać się w szum wiatru i fal
obijających się o zacumowane łódki miejscowych wędkarzy, a jednocześnie skorzystać
z bogatej oferty wydarzeń rekreacyjnych,
sportowych, kulturalnych i kulinarnych.

RUNMAGEDDON
(23-24 czerwca 2018)
Ekstremalny bieg z przeszkodami dla najwytrwalszych! Jednak nie trzeba być atletą ani
biegaczem, żeby ukończyć RUNMAGEDDON.
Wystarczy dotrzeć do granicy swoich możliwości i ją przesunąć! W zawodach mogą wziąć
udział wszyscy chętni, którzy chcą sprawdzić
swoją siłę, skoczność, wytrzymałość oraz
odporność psychiczną. Śmiałkowie, którzy
pojawią się na linii startu, mogą liczyć
na widowiskowe przeszkody i emocjonującą rywalizację.

MIĘDZYNARODOWY
FESTIWAL FOLKLORU „TĘCZA”
(28 czerwca-1 lipca 2018)
Trzy dni wspaniałych występów zespołów
folklorystycznych z najróżniejszych zakątków świata. W trakcie wydarzenia można
podziwiać i poznawać zarówno bliski nam,

EK STR E M A L N Y BI EG
Z PR Z E SZ KODA M I DL A
NA J W Y TRWA L SZ YCH!
N I E TR Z EBA BYĆ ATLETĄ
A N I BI EGACZ E M...
jak i bardziej egzotyczny folklor. To jeden
z najbarwniejszych ełckich festiwali, którego niewątpliwą atrakcją jest kolorowa i rozśpiewana parada zespołów folklorystycznych ulicami miasta.

FESTIWAL SZTUK
PIROTECHNICZNYCH EŁK
„OGIEŃ I WODA”
(6-7 lipca 2018)
W jednym miejscu i czasie spotykają się tancerze ognia, aktorzy uliczni i twórcy wielkich widowisk pirotechnicznych. Wszystko
po to, by zaprezentować szerokiej publiczności całą gamę możliwości wykorzystania
ognia w sztuce. Najważniejszym punktem
dwudniowego festiwalu są wieczorne widowiska fajerwerków, którym towarzyszy
odpowiednio dobrana muzyka. Dodatkową
atrakcją są koncerty gwiazd na plaży miejskiej. W tym roku będą to: ZAKOPOWER (6
lipca) i Piotr Karpienia (7 lipca).
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MAZURSKIE ZAWODY
BALONOWE
(12-14 lipca 2018)
Ełk jest idealnym miejscem do organizacji zawodów balonowych. Położenie miasta stwarza możliwości podziwiania z góry
wspaniałych widoków na jezioro, lasy i rzekę. Wydarzenie stało się wizytówką miasta,
przyciągając uczestników oraz widzów z całej Polski i zagranicy. W programie loty konkursowe, parada baloniarzy ulicami Ełku,
nocny pokaz balonów oraz koncert muzyczny. W tym roku zaśpiewa Grzegorz Hyży (13
lipca). Istnieje również możliwość zamówienia komercyjnych przelotów balonami za pośrednictwem organizatorów.
ENGLISH

EŁK – THE BEATING HEART
OF MASURIA!

Everyone who has ever visited this city knows
that the slogan ‘Ełk, I return here’ is not a coincidence. It’s all thanks to its attractive location
in picturesque Ełk Lake District, lots of holiday
spots in the city centre and summer sports,
cultural and culinary events.

Ełk is hailed as the capital of Masuria. The
city is surrounded by lakes, rivers and forests. It boasts picturesque landscapes and
leisure activities spots. In the city centre,
along Ełckie Lake, there is a promenade,

WYBRANE WYDARZENIA Z EŁCKIEGO
KALENDARZA NA ROK 2018
Wydarzenia sportowe i rekreacyjne:
Pokazy akrobacji paralotniowych
(28 lipca lub 29 lipca)

Maraton Rowerowy MTB Gwiazda Północy
(12-15 sierpnia)

Festyn w Parku Kopernika (26 sierpnia)
Gala Boksu Zawodowego
(29 września lub 6 października)

Maraton pieszy na orientację Zorientuj się
na Ełk (9 września; 30 września)
Mazurska Gala MMA (3 listopada)

Wydarzenia biegowe:
Bieg 5-10-15 (19 sierpnia)
XI Półmaraton Ełcki (14 października)
Bieg Papieski (18 października)
Bieg Niepodległości (11 listopada)

Wydarzenia rozrywkowe i kulturalne:
Koncert – Kortez (30 maja)
Gala Disco Polo – Piękni i Młodzi (15 czerwca)
Strefa Kibica (15 czerwca – 15 lipca)

HIP HOP Raport Projekt Ełk (28 czerwca – 1 lipca)
Ełk Blues Night (11 lipca)
Ełk Jazz Night (21 lipca)
Mazurskie Lato Muzyczne (13 lipca, 4 sierpnia)
Festiwal Literacki „Na północ” (28-29 lipca)
Mazurskie Lato Muzyczne – Sound’n’Grace
(4 sierpnia)

Mazurskie Lato Kabaretowe „Mulatka”
(2-5 sierpnia)

Noc na promenadzie (11 sierpnia)
Festiwal Ełk na Trzy Oktawy (17-19 sierpnia)
Koncert Disco Polo – BOYS (24 sierpnia)
Festyn Łowiecki EŁKOWISKO (16 września)
Koncert Dr Misio – Arkadiusz Jakubik
(12 października)

Wydarzenia kulinarne:
Konkurs o Chochlę Prezydenta Miasta Ełku
(17 czerwca)

Frutti di Lago (26 sierpnia)
Regionalne Święto Miodu (15 września)
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which is an over sixkilometre long walking and cycling path and a perfect place for
a walk, a family cycling trip or rollerblading. Splendid views will put you in a good
mood, and you’ll enjoy peace and quiet far
away from busy streets. Along the promenade, there are restaurants, which serve
traditional Masurian dishes, as well as playgrounds, a square with a pavement fountain, a sundial and an observation deck,
and an adventure park located near the
shore of the lake. If you head to the city centre, you will reach a sports park with an outdoor gym, which is located near the beach.
In the vicinity, there are also: Copernicus
Park, John Paul II Square, through which
the Ełk River flows, and a skatepark as well
as parkour and rollerblading tracks popular among the young.
Ełk is a perfect place to have a break
from the hustle and bustle of city life, listen
to the hum of the wind and waves crashing
against docked boats of local anglers, and,
at the same time, take part in a slew of leisure, sports, cultural and culinary events.

RUNMAGEDDON
(23–24 June 2018)
An extreme obstacle run for the tenacious!
But you don’t need to be an athlete or a runner to finish RUNMAGEDDON. Suffice to
reach your limit and go beyond it! Everyone
who wants to check their strength, jumping

abilities, stamina, and perseverance may
take part in the competition. In store for the
participants are spectacular obstacles and
great rivalry.

INTERNATIONAL FOLKLORE
FESTIVAL ‘THE RAINBOW’
(28 June – 1 July 2018)
Three days of brilliant performances of folk
bands from all over the world. The event will
present different kinds of folklore – the familiar as well as more exotic ones. It’s one of the
most colourful festivals held in Ełk, whose
highlight is a colourful and cheery parade of
folk bands going through city streets.

EŁK PYROTECHNIC ARTS
FESTIVAL ‘FIRE AND WATER’
(6–7 July 2018)
This festival will bring together fire dancers,
street actors and authors of great pyrotechnic
shows. Its goal is to present to a wide audience
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a range of possibilities of using fire in art. Evening fireworks displays
with music are the highlight of the two-day festival. An added boon are
concerts of famous artists on the beach. This year’s line-up includes: ZAKOPOWER (6 July) and Piotr Karpienia (7 July).

MASURIAN BALLOON COMPETITION
(12–14 July 2018)
Ełk is a perfect place for balloon competitions. Its location allows for
admiring from up above views of the lake, forests and the river. The
event has become one of top attractions in the city, attracting participants and spectators from Poland and abroad. The programme
includes competition flights, a parade of balloonists on city streets,
a night show of balloons and a music concert. This year’s guest is
Grzegorz Hyży (13 July). You can also book commercial balloon
flights through the organisers.

HERE’S OUR PICK OF EVENTS IN EŁK IN 2018
Sports and leisure events:
Paragliding acrobatics shows (28 July or 29 July)
MTB Northstar Cycling Marathon (12–15 August)
Fair in Copernicus Park (26 August)
Professional Boxing Gala (29 September or 6 October)
Orienteering Hiking Marathon ‘Get oriented to Ełk’
(9 September; 30 September)
Masurian MMA Gala (3 November)

Running events:
5-10-15 Run (19 August)
11th Ełk Half Marathon (14 October)
Pope Run (18 October)
Independence Run (11 November)

Entertainment and cultural events:
Concert – Kortez (30 May)
Disco Polo Gala – Piękni i Młodzi (15 June)
Fan Zone (15 June – 15 July)
HIP HOP Raport Projekt Ełk (28 June – 1 July)
Ełk Blues Night (11 July)
Ełk Jazz Night (21 July)
Masurian Summer of Music (13 July, 4 August)
Literary Festival ‘To the North’ (28–29 July)
Masurian Summer of Music – Sound’n’Grace (4 August)
Masurian Summer of Cabaret ‘Mulatka’ (2–5 August)
Night at the Promenade (11 August)
Ełk in Three Octaves Festival (17–19 August)
Disco Polo Concert – BOYS (24 August)
EŁKOWISKO Hunting Fair (16 September)
Dr Misio Concert – Arkadiusz Jakubik (12 October)

Culinary events:
Competition for the Ladle of the Mayor
of the City of Ełk (17 June)
Frutti di Lago (26 August)
Regional Honey Festival (15 September)
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SKOK NA
GŁĘBOKĄ
WODĘ
NIE WIADOMO, KIEDY PO RAZ PIERWSZY CZŁOWIEK ZANURZYŁ SIĘ
POD WODĄ. HISTORIA WSPOMINA JUŻ O CZASACH STAROŻYTNYCH,
KIEDY NURKOWANO W CELACH MILITARNYCH ORAZ POŁAWIANIA
PEREŁ. DZIŚ TO SPORT EKSTREMALNY O GLOBALNYM ZASIĘGU,
W KTÓRYM NIC JUŻ NIE JEST TAKIE, JAK PRZED LATY. NURKOWAĆ
MOŻNA ZARÓWNO Z CIĘŻKIM SPRZĘTEM, JAK RÓWNIEŻ W SAMEJ
PIANCE. NA RĘKU ZAWSZE JEDNAK MUSI BYĆ ZEGAREK.
TEKST Anna Nazarowicz

ZDJĘCIA Mat. Prasowe

P

rawdziwy przełom nastąpił w 1942 roku. To
właśnie wtedy skonstruowano automat oddechowy, który w połączeniu z butlą umożliwiał
w pełni samodzielne oddychanie nurka pod wodą.
Tym sposobem podwodny świat stanął dla ludzkości

otworem. Dziś człowiek zanurza się w morskie głębiny z wielu powodów. Niezależnie od tego, czy mowa
o rekreacji czy badawczej wyprawie, każdy nurek zawsze ma przy sobie zegarek. To za jego pomocą można
bowiem kontrolować zapas bezcennego tlenu. Czasomierz musi w tym przypadku być zatem wyjątkowy.
Japończycy udowadniali już nie raz i nie dwa, że
ich produkty są niezawodne i trwałe. Duży sukces odnieśli w świecie motoryzacji, nienaganną opinią cieszą się też zegarki. Mowa konkretnie o marce Orient,
powołanej do życia w 1950 roku. Podobnie jak każdy
szanujący się dziś producent, również i ona posiada
w swojej kolekcji zegarki przeznaczone do nurkowania. Potocznie określane jako divery, stanowią specyficzny, aczkolwiek bardzo popularny typ czasomierzy. Kolekcja składa się wprawdzie z kilku modeli, ale

ZEGARKI DOSTĘPNE NA

SKOK NA GŁĘBOKĄ WODĘ

www.poljot.com.pl
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T O, C O J EDNA K NA JC E N N I E J S Z E ,
J E S T N I EW I D O C Z N E DL A OK A .
A MOWA O M E C H A N I Z M I E ,
C Z Y L I S ERC U Z E GA R K A .

dwa z nich cieszą się wyjątkową popularnością. Miłośnicy zwykli określać te modele jako „Pepsi” (ze względu na swoje niebiesko-czerwone ubarwienie) oraz „Ray”.
Duży plus stanowią gabaryty. Średnica
koperty w obydwu przypadkach wynosi
optymalne 41,5 mm. Całość doskonale
uzupełnia masywna bransoleta. Ta, podobnie jak koperta, została wykonana
z nierdzewnej stali. Modele zostały również wyposażone w obowiązkowy dla tego
typu zegarków obrotowy bezel. Za jego
pomocą nurek może mierzyć czas przebywania pod wodą, a co za tym idzie, ilość
pozostałego w butli tlenu. Trudno się nie
zgodzić, że to odpowiedzialna rola. Dlate-

go, ze względów bezpieczeństwa, obraca
się tylko w jednym kierunku a jego pełen
obrót wynosi 120 kliknięć. To, co jednak
najcenniejsze, jest niewidoczne dla oka.
A mowa o mechanizmie, czyli sercu zegarka. W przypadku całej kolekcji dla nurków mamy do czynienia z mechanizmem
automatycznym z możliwością ręcznego
dokręcenia. Do tego funkcja stop-sekundy za pomocą wyciągnięcia koronki,
umożliwia natychmiastowe zatrzymanie
pracy mechanizmu. Ponad milion wyprodukowanych egzemplarzy sprawia, że to
konstrukcja godna zaufania.
Mówiąc o diverach, obowiązkowo należy wspomnieć o wodoszczelności. Ta,
w tym przypadku, wynosi 200 metrów, ale
koronka, ze względów bezpieczeństwa,
jest zakręcana. Zegarek pozostaje odporny zarówno na wilgoć i wodę, jak również
ciśnienie, które na większych głębokościach klasycznym zegarkom daje się we
znaki. Obfita warstwa masy fluorescencyjnej znajdująca się na wskazówkach oraz
godzinowych indeksach nawet w największych ciemnościach ma zagwarantować
doskonałą widoczność oraz bezproblemowe odczytanie godziny. Oczywiście nie
zabrakło też datownika.

Kolekcja diverów marki Orient, obok
parametrów technicznych, kusi również
bogactwem kolorów. Każdy, kto zatem
zdecyduje się na zakup jednego z tych
czasomierzy, będzie mógł wybierać od

NR: FAA02009D3
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ZEGA R K I DLA N U R KÓW
SYGNOWA N E Z NACZK IEM
OR IENT TO JEDN E
Z NAJPOPU LA R N IEJSZ YCH
W TY M W ŁAŚN IE SEGMENCIE.
czerni, poprzez granat aż do pomarańczy, w których
dostępne są tarcze zegarków. Na tym jednak wybór
się nie kończy, ponieważ producent zadbał również
o trzy kolory stalowej bransolety oraz paski wykonane z kauczuku. Jeżeli zatem spojrzeć na tę kolekcję
z lotu ptaka to nie dziwi już fakt, że zegarki dla nurków sygnowane znaczkiem Orient to jedne z najpopularniejszych w tym właśnie segmencie. Bo to nie
tylko zegarek. To decyzja, która zostaje na bardzo
długie lata.
ENGLISH

A PRETTY DEEP DIVE
It is unknown when man dived underwater for the first
time. Already in the ancient times, people dived for military
purposes and for pearls. Nowadays, diving is an extreme
sport popular all over the world, in which nothing is like it
used to be. You may dive both with heavy equipment and
in a diving suit only. But you must always wear a watch.

The crucial breakthrough came in 1942. Then, the
first scuba was designed, which, together with an
oxygen tank, allowed divers to breath underwater.
Thus, the underwater world became open to mankind. Nowadays, man dives into the deep sea for
many reasons. Be it leisure or scientific exploration,
every diver always wears a watch as it allows them
to control their oxygen supply. In this case, the timepiece must be special.
The Japanese have proven many times that
their products are reliable and durable. They have
achieved great success in the automotive industry,
and their watches also enjoy an excellent reputation. The Orient brand was set up in 1950. Just like
every self-respecting producer, the brand offers
high quality diving watches, commonly known as
dive watches, which are a specific but popular type
of timepieces. The collection consists of a few models, but two of them are particularly popular. Their
fans call them ‘Pepsi’ (due to the its blue and red
colours) and ‘Ray’.
Their huge asset is their size. In both watches, the
case diameter is optimal 41.5 mm. A massive bracelet adds a final touch to the whole. Like the case, the
bracelet is made of stainless steel. The models are
also equipped with a rotating bezel, which is a must
in dive watches. It allows divers to measure time
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spent underwater and, consequently, the remaining
oxygen supply. It’s hard to argue that it’s a responsible role. Therefore, for safety reasons, the bezel
rotates in one direction only, and its whole rotation
takes 120 clicks. But what is essential is invisible to
the eye, namely the movement, that is the heart of the
watch. The collection for divers features automatic
movement with an option of manual winding. What’s
more, a stop-second feature allows immediate stopping of the second hand by pulling the crown. The
number of over a million produced pieces proves the
reliability of the device.
Another feature of dive watches is water resistance. Watches are water resistant up to 200 metres,
but the crown is winded for safety reasons. The watch
remains resistant to humidity and water as well as
pressure, which is often a problem at greater depths
for traditional watches. A huge amount of fluorescent
mass on the hands and hour indexes guarantees perfect readability of time even in the deep darkness. Of
course, there is also a date window.
A wide selection of available face colours – ranging from black, through navy blue, to orange – is an
added boon. But the choice is much wider as there are
also three colours of steel bracelets and rubber belts
to choose from. It is therefore no surprise that Orient
dive watches are one of the most popular timepieces
of their kind. Because it’s much more than a watch.
It’s a decision for many years.

NR: FAA02004B9
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INNI, PIĘKNI

IN NI,
PIĘKNI
MARIA CAVALI TO
POCHODZĄCA Z LITWY
FOTOGRAFKA, OD WIELU
LAT ZAMIESZKAŁA
W AMSTERDAMIE. W SWOJEJ
PRACY TWÓRCZEJ
SKUPIA SIĘ GŁÓWNIE NA
PORTRETACH I FOTOGRAFII
PRODUKTOWEJ. JEDEN Z JEJ
NAJWIĘKSZYCH PROJEKTÓW
TO FASCYNUJĄCE SPOTKANIE
Z LUDŹMI Z CAŁEGO ŚWIATA,
KTÓRYCH WYJĄTKOWOŚĆ
MOŻNA DOSTRZEC OD
RAZU… O ILE SPOJRZYMY
IM PROSTO W OCZY!
TEKST Paweł Durkiewicz
ZDJĘCIA Maria Cavali
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H

eterochromia to rzadka mutacja genetyczna,
polegająca na różnobarwności tęczówek. Może
objawić się na różnych etapach życia, także pod
wpływem znacznego stresu. Przez wieki stanowiła dla
ludzkości obiekt zainteresowania, nieufności, a nawet
grozy. Podobnie jak w przypadku każdej „inności”, osoby z heterochromią narażone były i są na niestandardowe traktowanie przez swoje otoczenie. Maria uważa, że
ich niezwykłe spojrzenie to piękno w czystej postaci.
- Projekt rozpoczęłam w 2012 roku i początkowo
chciałam zatytułować go „Dzieci wiedźm”, a było to
związane ze starymi pogańskimi przesądami dotyczącymi heterochromii, o których słyszałam w moim rodzinnym kraju – wyjaśnia. – Z czasem jednak, w miarę
jak projekt się rozwijał, zmieniła się trochę jego koncepcja. Z mojej osobistej fascynacji przerodziło się to w szeroką inicjatywę społeczną z jasnym przesłaniem: każdy
z nas powinien zaakceptować siebie, swój wygląd i swoje
subiektywnie odczuwane niedoskonałości. Zmieniłam
więc tytuł na „Ja, heterochromia”, bo uważam, że to lepiej oddaje sedno sprawy.
Do dziś Maria spotkała i uwieczniła na zdjęciach ok.
100 osób z całego świata. Zdjęcia każdej z nich opatrzone są refleksjami o różnej wymowie. Czasem jest w nich
duma, czasem humor, w niektórych zaś da się odczuć
nutę goryczy. Co łączy osoby o różnobarwnych tęczówkach z całego świata?
- Ich wspólną cechą jest to, że uważam ich wszystkich za niezwykle cudownych ludzi – stwierdza artystka. – Ale ich historie były różne. Części z nich bycie
Innym dało siłę do przezwyciężania życiowych przeciwności. Byli i są dumni z tego, jacy są. Wielu brakowało jednak pewności siebie, dopiero z czasem uczyli się
samoakceptacji. Myślę, że to bardzo ludzkie i piękne.
Niedawno spotkałam dziewczynę, która kilka lat temu
odmówiła mi udziału w sesji w Paryżu. Powiedziała mi,
że przez ten czas dojrzała do akceptacji swojej heterochromii i teraz jest już gotowa, by dać się sfotografować. To coś wspaniałego.
Najsłynniejszą osobą ze świata popkultury z heterochromią był bez wątpienia zmarły w zeszłym roku
David Bowie. Można wręcz powiedzieć, że w wizerunku

BY LI I SĄ DU M N I
Z T E G O , J AC Y S Ą . W I E L U
B R A KO WA Ł O J E D N A K
PEW NOŚCI SI EBI E,
D OPI ERO Z C Z A S E M UC Z Y L I
S I Ę S A M OA KC E P T AC J I .
M YŚLĘ, Ż E TO BA R DZO
LU DZK IE I PIĘK N E.

tego artysty o stu twarzach różnobarwne tęczówki były
jedynym niezmiennym elementem.
- Miałam to na uwadze, oczywiście. W pewnym momencie, gdy projekt zataczał coraz szersze kręgi, poczułam, że jestem gotowa, by się z nim spotkać, zwłaszcza
że zawsze wydawał mi się artystą otwartym na nowe
idee i inspiracje – wspomina Maria. – Przeczytałam
górę wywiadów i artykułów, kontaktowałam się z wieloma osobami, które mogłyby mi pomóc w dotarciu do
niego. Ktoś w końcu zauważył moje starania i podsunął
mi dane kontaktowe do agencji, która reprezentowała
Bowiego. Wyruszyłam więc w podróż do Nowego Jorku,
trzymając w ręku rękopis z moim osobistym listem do
Davida. Stwierdziłam, że spróbować nie zaszkodzi! Podczas przesiadki w Londynie dotarła do mnie informacja,
że Bowie nie żyje. To był bardzo dołujący moment, ale
po dotarciu do Ameryki i tak zaniosłam moje portfolio
pod adres agencji. Niestety nie doczekałam się żadnej
odpowiedzi, ale przynajmniej próbowałam.
Dotychczasowy dorobek Marii Cavali w ramach projektu „Ja, heterochromia” można zobaczyć i podziwiać
na jej blogu heterochromiaproject.com. Jednym z partnerów, z którymi artystka współpracuje na co dzień, jest
Ania Orłowska, menedżerka projektu Booking a Photographer, kojarzącego zdolnych fotografów z potencjalnymi klientami.
- Ania była bardzo pomocna w odnajdywaniu osób
z heterochromią, a także w tworzeniu wokół mojego projektu odpowiedniego marketingu. Jestem jej za to bardzo wdzięczna, podobnie jak za skontaktowanie mnie
z Anywhere.pl. Każda publikacja dotycząca heterochromii pozwala odnaleźć kolejne osoby chcące pokazać się
przed obiektywem. Liczę, że podobnie będzie w przypadku tego wywiadu – kończy z uśmiechem Maria.
ENGLISH

DIFFERENT, BEAUTIFUL
Maria Cavali is a Lithuanian photographer, who has resided
in Amsterdam for many years. In her artistic work, she
concentrates on portraits and product photography. One of her
major projects is a fascinating meeting with people from all over
the world, whose uniqueness can be seen right away… when you
look into their eyes!

Heterochromia is a rare genetic mutation, which consists in a difference in colouration of the iris. For centuries, it has been a subject of interest, distrust, and even
fear. Just like in the case of any ‘otherness’, people with
heterochromia have been treated differently by their
enviornment. Maria believes that their unusual look is
beauty in its purest form.
‘I started the project in 2012 and at the beginning,
I wanted to entitle it Children of Hags. It was related to
old, pagan superstitions concerning heterochromia, which I heard in my home country,’ she explains.
‘Over time, however, as the project was developing, its
conception changed a little. My personal fascination
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turned into a broad social initiative with
a clear message: we should accept ourselves,
our appearance and subjective flaws. So
I changed the title into “I, Heterochromia”,
because I think that it captures the essence
of the project.’
So far, Maria has met and photographed
about 100 people from all over the world.
Pictures of each of them are accompanied
with their various thoughts on heterochromia, showing pride, sense of humour, or
a taste of bitterness. What do people with
different irises, who come from all over the
world, have in common?
‘Their common feature is that I consider
them all to be amazing,’ says the artist. ‘But
their stories were different. Some developed
strength out of being different. They were,
and still are, proud of who they are. Some
lacked confidence, they had to learn self-acceptance. I think it’s human and beautiful.
Recently, I met a girl who didn’t agree to

be photographed in my shoot in Paris a few
years ago. She told me that she’d learned
to accept her heterochromia and she was
ready to be photographed. It’s amazing.’
The most famous person with heterochromia was undoubtedly David Bowie,
who passed away last year. In fact, his eyes
seemed to be the only constant element of
his dynamic artistic image.
‘Yes, I bore that in mind. At some
point, when the project developed, I felt
I was ready to meet him, especially because he had always seemed to be open to
new ideas and inspirations,’ recalls Maria.
‘I read plenty of interviews and articles,
contacted a lot of people, who could help
me get hold of him. Finally, someone saw
my efforts and gave me contact details
of an agency that represented Bowie. So
I set off on a journey to New York City,
with a manuscript in my hand and a personal letter to David. There’s no harm in

trying after all! While changing flights in
London, I heard that Bowie died. It was
depressing, but when I got to the US, I decided to leave my portfolio in the agency
anyway. Unfortunately, I’ve never got any
reply from them, but at least I’ve tried.’
Maria Cavali’s works within the project
‘I, Heterochromia’ can be found on her blog
at heterochromiaproject.com. One of the
partners that Maria co-operates with in Amsterdam is Ania Orłowska, the manager of
the project ‘Booking a Photographer’, which
consists in contacting talented photographers with prospective clients.
‘Ania helped me with finding more people with heterochromia as well as doing
marketing of my project. I’m very grateful to
her for that and for contacting me with Anywhere.pl. Every publication on heterochromia helps me find people willing to take part
in the project. I hope that it will be the same
with this interview,’ says Maria, smiling.
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FOCUS HOTEL PREMIUM SOPOT

MIEJSCA / PLACES

ul. 1 Maja 7, 81-807 Sopot
tel. +48 58 728 45 28 / sopot@focushotels.pl

FOCUS HOTELS Z NOWYM
OBIEKTEM W SOPOCIE
REPREZENTACYJNA CZĘŚĆ SOPOTU WZBOGACIŁA SIĘ O NOW Y
HOTEL, ŁĄCZĄCY W SOBIE NOWOCZESNY DESIGN Z PONADCZASOWĄ
FUNKC JONALNOŚCIĄ. OBIEK T FOCUS PREMIUM W SOPOCIE
OFERUJE GOŚCIOM 70 ST YLOW YCH POKOI, RESTAURAC JĘ, SALĘ
KONFERENCYJNĄ, POKÓJ ZABAW DL A DZIECI I SALĘ FITNESS.
TEKST Paweł Durkiewicz
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otel mieści się w ścisłym centrum
miasta przy ulicy 1 Maja 7. Stanowi
tym samym dogodną bazą wypadową
do plażowania, nocnej zabawy czy zwiedzania Trójmiasta. Od modnej ul. Bohaterów
Monte Cassino hotel dzieli zaledwie 150metrów, od mola i sopockiej plaży - 1 kilometr.
Z Dworca PKP Sopot dojdziemy do obiektu
w ciągu kilku minut.
Focus Hotel Premium Sopot oferuje 70
pokoi w trzech standardach urządzonych
w nowoczesnym stylu skandynawskim. Pokoje Executive posiadają duże tarasy z których rozpościera się widok na panoramę
miasta. Obiekt wyróżnia charakterystyczna pofalowana elewacja budynku nawiązująca do nadmorskiej lokalizacji. Wnętrze
obiektu łączy w sobie modernistyczny beton z naturalnym drewnem. Sercem hotelu
jest stylowy i harmonijny lobby bar, nad
którym dominuje mural w stylu street-art.
- Pierwszy raz w historii naszej działalności postawiliśmy na tak unikalny i charak-

terystyczny wystrój i gustowne połączenie
nowoczesnego wzornictwa z funkcjonalnością - mówi Łukasz Płoszyński, wiceprezes zarządu sieci Focus Hotels. - Finalnym efektem tych działań było powstanie
pierwszego hotelu Focus w stylu butikowym, który fantastycznie wpisuje się w architekturę Sopotu.
Podobnie jak inne hotele sieci Focus,
nowy obiekt oferuje szybki bezpłatny Internet Wi-Fi w całym budynku oraz darmowy
dostęp do siłowni. Każdy pokój wyposażony jest w duże i wygodne łóżko, przestronną łazienkę, telewizor, biurko do pracy
oraz zestaw do parzenia kawy i herbaty.
ENGLISH

FOCUS HOTELS CHAIN OPENS A NEW
HOTEL IN SOPOT
A new hotel opened in the presentable part
of Sopot combines a modern design and
universal functionality. Focus Hotel Premium
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in Sopot offers 70 stylish rooms, a restaurant,
a conference room, a kids playroom and
a fitness room.

Its location, in the very city centre, at 7,
1 Maja Street, is ideal for those who are after lying on the beach, partying at night,
or going sightseeing in Tricity. The hotel is
located 150 metres of popular Bohaterów
Monte Cassino Street, and 1 kilometre of
the pier and the beach. It’s also within
a short walking distance of the Sopot Railway Station.
Focus Hotel Premium Sopot offers 70
rooms in three standards, arranged in
a modern Scandinavian style. Executive
rooms feature large terraces overlooking
the city. The hotel’s characteristic feature
is its wavy elevation, referring to the seaside. Its interiors combine modernist concrete and natural wood. The heart of the
hotel is a stylish and harmonious lobby bar
dominated by a mural in a street art style.
‘For the first time, we have opted for such
unique and characteristic decor and a stylish
combination of modern patters and functionality,’ says Łukasz Płoszyński, Vice‑President
of the Management Board of Focus Hotels
chain. ‘The final outcome is the first Focus
hotel arranged in a boutique style, which perfectly fits Sopot architecture.’
Just like other Focus hotels, Focus Hotel Premium Sopot offers fast Wi-Fi connection in the whole building and free access
to the gym. Each of the rooms is fitted with
a large and comfortable bed, a spacious
bathroom, a TV set, a desk, and a coffee
and tea set.
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znajdziesz na www.anywhere.pl

MICZNY
KOS
POMYS Ł
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.

Z

acznijmy od początku. W połowie
kwietnia minister zaproponował, żeby
prawo wyborcze poszerzyć o dodatkowy głos. W imieniu swoich jeszcze niepełnoletnich dzieci to rodzice mieliby decydować, która partia dostanie poparcie.
Polityk, szukając argumentów dla swojej
teorii, z przekonaniem mówił: „Te dzieci są
przyszłością Polski. Ci, którzy je wychowują, myślą nie tylko o własnym dobru, myślą
o dobru całej Polski, co powinno znaleźć
też wyraz w systemie wyborczym, systemie głosowania”. Myśli ministra nie będę
rozwijać, bo musiałabym postawić wielokropek, kilka znaków zapytania i emotikon, roześmianą buźkę. Nie mogę jednak
pominąć kilku komentarzy, które pojawiły się. Niektórzy uznali, że to niezły sposób
na oddanie długu za 500 plus. Inni doszukiwali się w tym zachęty do powiększenia
rodziny. Jawiła się niesprawiedliwość społeczna. Rodzina z jednym dzieckiem będzie
miała mniej decydujący wpływ na kształt
państwa niż rodzina wielodzietna. Pytano
też o singli, którzy po wprowadzeniu przepisu, mogliby czuć się dyskryminowani.
Przy tej całej fali hejtu i prześmiewczych
komentarzy, która wylała się na głowę

Gowina, zwróciłam uwagę na jeszcze jeden
wpis, który poruszał problem starzejącego
się społeczeństwa. Biorąc pod uwagę dane
GUS–u, już niebawem, bo w 2020 roku, jedną piątą Polaków będą stanowili ludzie po
65. roku życia. Państwo stoi zatem przed poważnym problemem. Co zrobić, by politykę
kraju kształtowały nie tylko starsze osoby,
ale też młodzi. Proponowanych rozwiązań
było kilka, począwszy od obniżenia wieku
wyborczego. Zdarza się, że w wyborach lokalnych w Niemczech głosują 16-latkowie.
Mają taka możliwość, bo wiek wyborczy nie
jest zapisany w konstytucji. Pomysł, o którym mówił Gowin, też jest już znany, choć
na tyle kontrowersyjny, że nadal śmieszny.
Takie dyskusje próbowano już przeprowadzać, nawet i w Japonii. Pomysł nie ma
szans na realizację, ale pytanie o przyszłość
i o wyzwania, jakie stają przed naszym społeczeństwem, zostają. I niepewność, jak będzie się ono kształtowało, bo rozwiązania
nadal nie ma. I szybko nie będzie.
ENGLISH

PREPOSTEROUS IDEA
Some ideas of the government are so silly
that the only thing to do is laugh at them.
There are already a few absurd ideas on my
list. Sometimes it’s hard to decide which one
is worse, but recently, Jarosław Gowin hit
the jackpot when he proposed a family vote.
Even his colleagues from the party had a huge
problem to respond to this ludicrous proposal.

Let’s start from the beginning. In the middle of April, the minister proposed that
voting rights be extended by an additional vote. Parents would vote on a party on
behalf of their minor children. To justify
his theory, the politician said, ‘These children are the future of Poland. Those who
WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

raise them think not only about their own
good. They think about the good of the
whole country, which should be reflected
in the voting system.’ I won’t elaborate on
the minister’s idea, because I would have
to put suspension points, a few question
marks and emoticons, a laughing face. But
I can’t leave out a few comments made in
response to his proposal. Some said that it
was a nice way to pay off the debt for 500+
programme. Others interpreted it as an
incentive to expand the family. Social injustice was mentioned. A family with one
child will have less influence on the future
of the state than a family with many children. Moreover, after the adoption of this
provision, singles could feel discriminated
against. In this wave of hate and mockery
that Gowin’s proposal received, I noticed
a comment relating to the problem of the
ageing society. According to the data provided by the Central Statistical Office, in
2020, people over 65 will constitute one
fifth of Poles. The state is about to face a serious problem. What to do to ensure that
the state politics is shaped not only by the
elderly, but also by the young. A few solutions were proposed, including lowering
the voting age. It happens that 16-year-olds
vote in local elections in Germany. They
have such a possibility because the voting
age isn’t set out in the constitution. The
idea proposed by Gowin is also known,
but it’s so controversial that it’s laughed at.
There have been attempts to hold such discussions, even in Japan. There is no chance
that the proposal will be adopted, but the
question about the future and challenges our society will face are still pending.
And uncertainty as to how the society will
be shaped, because the problem remains
unsolved. And it is unlikely that this will
change in the nearest future.

ZDJĘCIE: MONIKA SZAŁEK

NIEK TÓRE POMYS ŁY RZĄDZĄCYCH SĄ TAK GŁUPIE, ŻE AŻ
ŚMIESZNE. W MOIM RANKINGU JEST KILK A KURIOZALNYCH
POMYS ŁÓW, NIEKIEDY ZA JMUJĄ RÓWNORZĘDNE MIE JSCA,
ALE BANK ROZBIŁ NIE TAK DAWNO JAROS ŁAW GOWIN,
PROPONUJĄC GŁOSOWANIE RODZINNE. NAWET JEGO
PART YJNI KOLEDZY MIELI SPORY PROBLEM, ŻEBY
SENSOWNIE ODPOWIEDZIEĆ NA POSTUL AT Z KOSMOSU.

RESTAURACJA GDAŃSKI BOWKE
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Długie Pobrzeże 11, 80-888 Gdańsk
www.gdanskibowke.com
+48 58 380 11 11

KUCHNIA / CUISINE

KULINARNA PRZYGODA

Z GDAŃSKIM BOWKE

PONAD 1000-LETNI GDAŃSK ZACHWYCA JAK CHYBA NIGDY DOTĄD.
SPACERUJĄC NAD MOTŁAWĄ, NIE SPOSÓB NIE DAĆ SIĘ UWIEŚĆ UROKOWI
MIASTA, KTÓRE Z JEDNEJ STRONY Z KAŻDYM MIESIĄCEM ZMIENIA
SIĘ I PIĘKNIEJE, A Z DRUGIEJ WCIĄŻ PAMIĘTA I SZANUJE SWOJĄ
HANZEATYCKĄ TRADYCJĘ. WIZYTĘ NA GŁÓWNYM MIEŚCIE WARTO
UKORONOWAĆ WYPRAWĄ DO KULINARNYCH KORZENI GDAŃSKA. TAKĄ
WŁAŚNIE NIEZAPOMNIANĄ PRZYGODĘ ZAPEWNI NAM GDAŃSKI BOWKE.
TEKST Paweł Durkiewicz

W
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usytuowanej na Długim Pobrzeżu restauracji zamiłowanie do
lokalnych tradycji widać na każdym kroku – począwszy od charakterystycznego szyldu, poprzez klimatyczny
wystrój wnętrza, aż po kartę dań. Idealne
to okoliczności, by nasycić zmysły wyśmienitą kuchnią opartą na świeżych i przepysznych produktach regionalnych, selekcjonowanych i używanych przez kucharzy
z pasją i znawstwem. W bogatym menu
każdy wypatrzy coś dla siebie – do wyboru
mamy m.in. świeże ryby z bałtyckich sieci
oraz apetyczne pozycje z „gdańskiej ławy
mięsnej”. Wybór nie jest łatwy, za to satysfakcja – gwarantowana.
Gdy dodamy do tego szeroki wybór
trunków – w tym również oryginalne piwo

„Gdański Bowke”, warzone specjalnie
dla restauracji przez mały, rodzinny browar regionalny – rysuje się nam obraz
legendarnej wręcz biesiady, godnej historycznej scenerii, w jakiej zasiądziemy
do stołu. W kulinarną podróż możemy
wybrać się z rodziną lub w gronie przyjaciół – smak tradycji sprawdza się wszak
w każdych okolicznościach.
ENGLISH

A CULINARY ADVENTURE WITH
GDAŃSKI BOWKE
Over 1000‑hundred years old Gdańsk amazes
its visitors like never before. Walking along the
Motława River, you will be enchanted by the
city, which is changing and becoming more and
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more attractive month by month and, on the
other hand, still remembers and cherishes its
Hanseatic tradition. A peachy idea to crown
your visit in the Old Town is exploring culinary
roots of Gdańsk. Go on this memorable journey
with Gdański Bowke.

The restaurant located on Długie Pobrzeże cherishes local traditions, which
shows in its characteristic sing, stylish
interior design, and menu. It’s a perfect
place to enjoy excellent dishes prepared
from fresh and delicious regional ingredients, selected and used by cooks with
passion and expertise. Everyone will
find something to their liking on the varied menu – the restaurant serves, among
others, fresh Baltic fish and delicious
dishes ‘from the Gdańsk meat table’.
The choice isn’t easy, but satisfaction is
guaranteed.
And with the wide selection of alcoholic beverages – such as original
‘Gdański Bowke’ beer brewed specially for the restaurant by a small, family
regional brewery – we get a picture of
a legendary feast, worthy of its historical
scenery, where we will sit at the table.
Take your family or friends on this culinary journey – tradition tastes delicious
in all circumstances.
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SZMARAGDOWY

TRÓJKĄT KALIFORNII
PÓŁNOCNO-ZACHODNIA KALIFORNIA JAKŻE ROŻNI SIĘ OD TEJ DOBRZE
NAM ZNANEJ, PLAŻOWEJ POŁUDNIOWEJ. TUTAJ TO ZUPEŁNIE INNY
ŚWIAT, PUSTY I SPOKOJNY. MALOWNICZA AUTOSTRADA 101, PROWADZĄCA
Z SAN FRANCISCO DO OREGONU, JEST PRAWIE PUSTA.
TEKST Małgorzata Jarzembowska

Z

askakuje krajobraz: strome pagórki pionowo opadające kilka setek metrów w czeluście wąwozów, turkusowe, bystre potoki obfitujące w łososie, potężne,
zapierające dech sekwoje wieczniezielone. Ale w tym odosobnionym miejscu rosną nie tylko najwyższe drzewa świata. Rośnie tu też marihuana. I to nie byle jaka. Ta najlepsza.
Jestem w Szmaragdowym Trójkącie. W jego skład
wchodzą trzy hrabstwa: Humboldt, Mendocino i Trinity.
Obszar Trójkąta, półtora raza większy od województwa

pomorskiego, znany jest w Stanach Zjednoczonych
z produkcji najprzedniejszej „marychy”. Niektórzy
twierdzą nawet, że jest ona najlepsza na świecie. Już
w latach 60. XX wieku pierwsi hipisi z San Francisco
wyjeżdżali kilka setek kilometrów na północ, aby spokojnie żyć na łonie natury. Tam też zaczęli oni sekretnie
eksperymentować z bardzo ograniczonymi wtedy odmianami zakazanego „ziela” (angielskie popularne nazwy
marihuany to „weed” i „pot”).

ZDJĘCIE: FOTOLIA.COM (1).
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Przez następne 40 lat uprawiano marihuanę w ukryciu, na małych poletkach, pod
drzewami, na drzewach, często w lasach
państwowych. Uprawa na prywatnym gruncie
groziła aresztem i konfiskatą nie tylko zbiorów, ale i domu, i posesji. W tamtych czasach
policja latała helikopterami bardzo nisko, używając kamer na podczerwień. Ceny za funta
(454 gramów) wysuszonych pąków kwiatów

przekraczały 3000 dolarów. Jednakże, mimo
monitorowania i reperkusji, nielegalny biznes
nieprzerwanie się rozwijał.
W ciągu ostatnich dziesięciu lat federalna
polityka marihuany została znacznie poluzowana, a hrabstwa Szmaragdowego Trójkąta
zaczęły przymykać oko i zezwalalać na uprawę ograniczonej ilości roślin na terenie prywatnym. Jedyny warunek: właściciel „plantacji” musiał mieć zaświadczenie od lekarza
stwierdzające, że na jego dolegliwości użycie
marihuany było... wskazane. Niektórzy lekarze specjalizowali się w wystawianiu takich
papierów. Kosztował on 100 dolarów. W okolicy co druga osoba go miała.
Szacuje się, że z Trójkąta rocznie wyjeżdżają około trzy tony najprzedniejszego „ziela”.
Ceni się jego ekologiczną uprawę i dojrzewanie na świeżym powietrzu, w naturalnych
promieniach ciepłego słońca. Rodzajów są
setki, a ich nazwy niejednokrotnie wskazują
na dozę fantazji i nutkę humoru: niebieskie
marzenie, ciasteczka skautek, mandarynkowy krem, biała wdowa, goryli klej, durbańska trucizna… Z Kaliforni marychę wywozi
się nielegalnie. W innych stanach będzie ona
sprzedawana za dziesiątki dolarów za grama.
Paradoks marihuany w Stanach Zjednoczonych polega na tym, że podczas gdy
rząd federalny uważa ją za narkotyk klasy
pierwszej (na równi z heroiną, ecstasy i LSD;
ciekawe jednak, że kokaina jest już narkotykiem klasy drugiej), to rządy stanowe, odzwierciedlając wyniki wyborów lokalnych,
traktują ją jako narkotyk medyczny lub
rekreacyjny, czyli w obu przypadkach legalny. Wprawdzie Waszyngton ma decydujące
zdanie i zawsze może wprowadzić ograniczenia i sankcje, jednakże poszczególne stany
mają również swoje prawa.
W 1996 roku obywatele Kaliforni, jako
pierwszego stanu, przegłosowali użycie marihuany do celów leczniczych. W 2012 roku

D Z I S I A J N A 5 0 S TA N ÓW
W DW U D Z I E S T U D Z I E W I Ę C I U
L E G A L N A J E S T M A R I H UA N A
M E DYC Z N A , A W D Z I E W I Ę C I U
– R E K R E AC YJ N A .
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w Waszyngtonie i Kolorado przegłosowano
użycie marihuany do celów rekreacyjnych,
a w 2016 roku dołączyła do nich Kalifornia.
Dzisiaj na 50 stanów w dwudziestu dziewięciu
legalna jest marihuana medyczna, a w dziewięciu – rekreacyjna.
Wraz z legalizacją marihuany używanej
rekreacyjnie nastały czasy nie tylko wolności, ale też bardzo ostrej kontroli. Biurokracja
stanowa, działajac jako pośrednik pomiędzy
prawem federalnym a stanowym, zaczęła
wydawać szczegółowe przepisy regulujące
wszelkie możliwe aspekty uprawy narkotyku: wystawiania zezwoleń, uiszczania
opłat, oznakowania roślin, użycia kamer.
Przepisy praktycznie dotyczą każdego ogniwa łańcucha produkcja-sprzedaż. Stan liczy
na podatki. Raptownie, prawie że z dnia na
dzień, budżet stanowy Kaliforni wzbogacił
się o grube miliony dolarów.
A co na to zieloni farmerzy ze Szmaragdowego Trójkąta? No cóż, mimo że mają
dużo fantazji, i oni muszą się podporządkować. Jedni organizują się w cechy. Inni
planują zakładanie ekologicznych plantacji i organizowanie informacyjnych pokazów dla turystów, wraz z zakwaterowaniem i próbnym paleniem. Jeszcze inni,
ci tradycyjni, odchodzą na bok, spokojnie
obserwując, co przyniesie przyszłość.
Niejedno widzieli i z pewnością finansowo nie muszą wiązać końca z końcem.
A w międzyczasie znajdą sobie inne zajęcie, bo… czyż Trójkąt sam w sobie nie ma
sporo do zaoferowania?
ENGLISH

CALIFORNIA’S EMERALD TRIANGLE
Northwestern California differs markedly from the
famous southern part with beautiful beaches. It’s
a completely different world, empty and peaceful.
A picturesque 101 highway from San Francisco to
Oregon is almost empty.

The landscape is surprising: steep hills falling
several hundreds of metres into the depths of
gullies, emerald, fastflowing streams full of
salmon, and imposing, breathtaking coast
redwood. But the highest trees in the world ar-

en’t the only plants growing here. There’s also
marijuana – not an ordinary one; the best one.
I’m in the Emerald Triangle. It comprises
three counties: Mendocino, Humboldt and
Trinity. The Emerald region, one and a half
times bigger than Pomerania Province, is famous in the United States for the production
of the best ‘pot’. Some even claim it’s the best
one in the world. Already in the 1960s, first
hippies from San Francisco went several hundreds of kilometres north to live a peaceful life
in harmony with nature. There, they began
their secret experiments with limited then varieties of illegal pot.
For the next 40 years, marijuana was being
grown in secrecy, in small fields, under trees,
on trees, often in national forests. Growing the

plant on private property was punishable with
arrest and forfeiture of crops, as well as the
house and the estate. Those days, the police
would fly helicopters very low and use infrared cameras. A price of a pound (454 grams) of
dried flower buds exceeded USD 3000. However, despite monitoring and repercussions, the
illegal business continued to develop.
Within the last ten years, the federal policy concerning marijuana was considerably
loosened, and the Emerald Triangle counties began to turn a blind eye to growing limited amounts of the plant on private property. The only condition was that the owner of
the ‘plantation’ had to have a medical certificate confirming that the use of marijuana was recommended in their health state.

ZDJĘCIA: MAŁGORZATA JARZEMBOWSKA (2), FOTOLIA.COM (3).

W R A Z Z L E G A L I Z AC JĄ M A R I H UA N Y
U Ż Y WA N E J R E K R E AC YJ N I E N A S TA ŁY
C Z A S Y N I E T Y L KO WO L N O Ś C I , A L E
T E Ż B A R D Z O O S T R E J KO N T RO L I .

S Z M A R A G D O W Y T R Ó J K ĄT K A L I F O R N I I

Some doctors specialised in issuing such
documents. It cost USD 100. Every second
person in the region had it.
It is estimated that about three tons of the
best pot are exported from the Triangle per
year. Its advantages include ecological cultivation and growing in fresh air, in natural rays
of the warm sunshine. There are hundreds of
marijuana varieties, and their names are often
coined with humour and imagination: blue
dream, girl scout cookies, cream mandarin,
white widow, gorilla glue, Durban poison…
The export of marijuana from California is
illegal. It is later sold in other states for tens
of dollars per gram.
The paradox of marijuana in the United
States is that the federal government considers it to be a firstclass drug (along with heroin,
ecstasy and LSD; it’s interesting, however, that
cocaine is a secondclass drug), while state governments, as per the results of local elections,
treat it as a medical or recreational drug, in
both cases – a legal one. Washington has a final word and can always introduce limitations
and sanctions, but individual states also have
their own law.
In 1996, citizens of California, as the first
state in the US, voted on the use of marijuana
for medical purposes. In 2012, Washington
and Colorado voted on the use of marijuaWIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

na for recreational purposes, and California
joined them in 2016. Today, medical marijuana is legal in 29 out of 50 states, and recreational marijuana – in 9 states.
Legalising marijuana for recreational purposes has led to freedom, but also to strict
controls. State bureaucracy, acting as an intermediary between the federal and the state
law, began to make specific provisions regulating any and all possible aspects of growing the
drug: issuing permits, paying fees, marking
plants, using cameras. The provisions apply to
almost every aspect of the production–sales
chain. The state counts on taxes. All of a sudden, almost overnight, California’s state budget received millions of dollars.
What about green farmers from the Emerald Triangle? Well, even though they have
vivid imagination, they have to conform to
abide by the rules. Some of them gather in
guilds. Others plan to set up ecological plantations and organise informational shows for
tourists, including accommodation and samples for smoking. There are also traditional
farmers, who don’t get involved and wait to
see what the future will bring. They have seen
a lot and don’t need to worry about money.
In the meantime, they will find something
else to do… After all, the Triangle itself has
a lot to offer, doesn’t it?
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PREMIERA 6 kwietnia 2018, dystr. Kino Świat

Szumowskiej chodzi. Twócy w wywiadach
używają słowa „alegoria”. I może właśnie
dlatego trudno oprzeć się wrażeniu, że Polska ze scenariusza Szumowskiej i Englerta
jest ekstremalnie uproszczona.
ENGLISH

WHERE JESUS LOOKS AWAY
‘TWARZ’ DIRECTED BY MAŁGORZATA
SZUMOWSKA
Małgorzata Szumowska’s latest film, for which
she won her second Silver Bear at the Berlinale, is
a mocking satire on Polish province. And it could
be much more.

TAM, GDZIE JEZUS
ODWRACA WZROK
NA JNOWSZY FILM MAŁGORZAT Y SZUMOWSKIE J, ZA
K TÓRY OTRZYMAŁA SWOJEGO DRUGIEGO SREBRNEGO
NIEDŹWIEDZIA NA BERLINALE, TO PRZEŚMIEWCZA SAT YRA
NA POLSK Ą PROWINC JĘ. A MOGŁO BYĆ WIELE WIĘCE J.
TEKST Sylwia Gutowska

ZDJĘCIE Bartosz Mrozowski/Kino Świat

„TWARZ”, REŻ. MAŁGORZATA
SZUMOWSKA,

Jacek (Mateusz Kościukiewicz) jest fanem
heavy metalu. Nosi długie włosy i dżinsową
kamizelkę. W jego miejscowości uchodzi
za outsidera. Mieszka w Świebodzinie i pracuje przy budowie największego na świecie
pomnika Chrystusa. Ma zwariowaną dziewczynę, z którą wkrótce się zaręcza. Myśli
o ucieczce za granicę. Cokolwiek zrobi,
życie stoi przed nim otworem. Aż do dnia,
w którym ulega wypadkowi przy pracy.
Wktótce staje się bohaterem nowatorskiej
operacji transplantacji twarzy. Wraca do
domu, ale tam czeka go najgorsze – zmierzenie się z ostracyzmem społeczności.
„Twarz” to momentami pociągnięte
grubą kreską studium przypadku polskiej
małomiasteczkowości, a momentami wręcz
slapstickowa komedia, której gagi bawią publiczność niczym najpopularniejsze filmy

Saramonowicza (przynajmniej w sobotni
wieczór). Motyw budowy rekordowych
rozmiarów pomnika Chrystusa Króla Polski jest też okazją do ukazania najgorszego typu katolicyzmu, obecnego w polskiej
kulurze – religijności powierzchownej, zabobonnej i ksenofobicznej. W pewnym momencie własna matka odmienionego bohatera wysyła go na egzorcyzmy, bo w nowej
twarzy syna z pewnością zagnieździł się
diabł (sic).
Film operuje mocnymi rejestrami – muzycznie, wizualnie (poprzez montaż, bo
pierwszej jakości zdjęcia Michała Englerta
wybijają się ponad poetykę filmu) i emocjonalnie. Po filmach takich jak „Pokot”
Holland, „Dzikie róże” Jadowskiej, „Cicha noc” Domalewskiego i „Wieża. Jasny
dzień” Szelc trudno powiedzieć coś nowego w temacie współczesnej prowincji. Poza
pierwszym z nich wszystkie były o wiele
subtelniejsze. Choć może nie o subtelność
WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

Jacek (Mateusz Kościukiewicz) is a fan of
heavy metal. He has long hair and wears
a jeans vest. In his town, he’s regarded as an
outsider. He lives in Świebodzin and works
on the construction of the world largest statue of Christ. He has a crazy girl, to whom he
soon gets engaged. He considers escaping
abroad. Whatever he does, the world is wide
open. Till the day when he has an accident at
work. Soon, he becomes a hero of an innovative face transplant. He returns home, but
the worst is yet to come – he has to face the
ostracism of the community.
At times, ‘Twarz’ is a bold case study
of Polish small-town ways and a slapstick
comedy, with gags as hilarious as Saramonowicz’s most popular films (at least on
Saturday evening). The theme of constructing the world largest statue of Christ the
King is a chance to depict the worst kind of
Catholicism in Polish culture – superficial,
superstitious and xenophobic religiousness.
At some point, his own mother sends him to
exorcisms since the devil has surely found
a home inside his new face (sic).
The film employs bold registers – in
terms of music, images (through its editing
as Michał Englert’s top‑quality pictures
rise above the film poetics) and emotions.
After such films as Holland’s ‘Pokot’, Jadowska’s ‘Dzikie róże’, Domalewski’s ‘Cicha
noc’ and Szelc’s ‘Wieża. Jasny dzień’, it is
difficult to say something new in the subject of contemporary provinces. Except for
the first one, all of these are far subtler. But
perhaps subtlety is not what Szumowska
is looking for. In interviews, the authors
use the term ‘allegory’. And perhaps that’s
why we can’t help but think that Poland as
depicted by Szumowska and Englert is extremely simplified.

WIĘCEJ FELIETONÓW

KOCIOŁ CZAROWNIC

znajdziesz na www.anywhere.pl

KOCIOŁ

CZAROWNIC
NAGRODĄ ZA PIERWSZEGO GOL A STRZELONEGO NA STADIONIE ŚL ĄSKIM
BYŁ DUŻY PUCHAR W YKONANY Z WĘGL A. SKORO NA ŚL ĄSKIM, TO
I ŚL ĄSK A NAGRODA. PECH CHCIAŁ, ŻE W MECZU INAUGURUJĄCYM ŻY WOT
OBIEK TU, POMIĘDZY POLSK Ą I NIEMIECK Ą REPUBLIK Ą DEMOKRAT YCZNĄ,
PIERWSZA BRAMK A BYŁA…SAMOBÓJCZA. PUCHARU NIE WRĘCZONO.

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

N

ie był to zwykły samobój. Nieszczęśliwym autorem tego gola przeciwko NRD był Jerzy Woźniak, któremu ojca i matkę rozstrzelali Niemcy podczas
wojny. Na jego oczach. Woźniak, będąc piłkarzem, często stawał na boisku naprzeciwko niemieckiego rywala. Miał wtedy obłęd
w oczach. Na przeciwnika sportowego rzucał się jak na wroga. A 22 lipca 1956 roku
w meczu z Niemcami strzelił samobója.
Tak zaczęła się historia Stadionu, opisana przez pięciu śląskich dziennikarzy. Jerzy
Góra, Henryk Grzonka, Adam Pawlicki, Wojciech Krzystanek i Paweł Czado stworzyli
dzieło, na które podświadomie się czekało.
Nikt otwarcie nigdy nie zadał pytania, kiedy
wreszcie ktoś to wszystko opisze, ale wszyscy wiedzieli, że to się musi stać. I stało się.
Napisali o Kotle Czarownic.
To określenie jest wymysłem angielskich
mediów, których dziennikarze byli świadkami meczu Polska-Anglia w czerwcu 1973

roku. Polacy wygrali wtedy 2:0, ale tym, co
najbardziej zapadło Anglikom w pamięć,
była atmosfera na stadionie.
Jerzy Góra mówi, że tak wyśpiewanego
hymnu nie słyszał nigdzie. I nie był to efekt
jednorazowy. Wierzę w to, bo kilka razy miałem okazję tego doświadczyć. To nie jest zwykły stadion. To właśnie kocioł. I to kocioł
z niezwykłą historią. Nie sądzę, by sportowcy opowiadający o magii tego obiektu chcieli być jedynie kurtuazyjni. Nie sądzę też, by
menedżer zespołu U2 przez kurtuazję w liście do organizatorów koncertu pisał o najlepiej zorganizowanym koncercie na ich trasie. To nie może być przypadek.
Ale można dziesiątki razy powtarzać
słowo „magia”. Że działa, że wgniata rywali w murawę czy bieżnię. Można godzinami opowiadać o atmosferze na trybunach.
O wyjątkowości tego stadionu stanowią wydarzenia. A te były wyjątkowe. Polecam: Stadion Śląski. Kocioł Czarownic.
P.s. Słuchając opowieści o Woźniaku,
któremu Niemcy rozstrzelali rodziców, przypomniała mi się historia stadionu Polonii
Warszawa. Na murawie tego obiektu Niemcy
rozjechali czołgami zabitych i rannych Powstańców Warszawskich, których zostawili w ucieczce żołnierze batalionu „Zośka”.
Często nie mamy świadomości, jakich wydarzeń świadkami są miejsca i mury.
ENGLISH

WITCHES CAULDRON
A prize for the first goal scored in the Silesian
Stadium was a large cup made of coal.
The Silesian Stadium and a Silesian prize.
Unfortunately, the first goal in the match
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between Poland and East Germany inaugurating
the opening of the stadium was… an own goal.
Nobody got the cup.

It wasn’t an ordinary own goal. Its unfortunate author was Jerzy Woźniak, whose
mother and father were shot by Germans
during the war. In front of him. As a footballer, Woźniak often faced Germans on
the pitch. He had a crazy look in his eyes
then. He attacked his opponents as if they
were his true enemies. On 22 July 1956, however, he scored an own goal in a match
against Germany.
That’s the beginning of the history of
the Silesian Stadium, which has been
described by five Silesian journalists. Jerzy Góra, Henryk Grzonka, Adam Pawlicki, Wojciech Krzystanek and Paweł Czado
have done something that everyone has
subconsciously awaited. Nobody openly
asked when someone would describe it all,
but everyone knew that it was certain to
happen. And it did. They wrote about the
Witches Cauldron.
This stadium was dubbed the Cauldron by English journalists who watched
a match between Poland and England in
June 1973. Poles won 2:0 then, but what the
English remembered the most was the atmosphere in the stadium.
Jerzy Góra says that he has never heard
a national anthem sung so passionately.
And it wasn’t a one-time experience. I believe it as I’ve had a chance to experience
it myself a few times. It’s not an ordinary
stadium. It’s a true cauldron. A cauldron
with remarkable history. I don’t think that
sportspeople who have spoken about the
magic of this venue just wanted to be polite. I also don’t think that U2 manager,
in a letter to organisers of their concert,
wrote about the best-organised concert
on their tour out of politeness. It can’t be
a coincidence.
But we can talk about ‘the magic’ of the
venue endlessly. That it exists, that it crushes all competitors and opponents to the
ground. We can harp on about the atmosphere on the stands. But in the end, it’s
what happens in the stadium that shows its
uniqueness. And a lot of special things have
happened there. I highly recommend: ‘Stadion Śląski. Kocioł Czarownic’.
P.S. The story of Woźniak, whose parents were shot by Germans, reminded me
of the Polonia Warszawa Stadium. On its
pitch, German tanks ran over dead and
injured insurgents of the Warsaw Uprising
left there by escaping soldiers of ‘Zośka’
Battalion. We are often unaware of the
events witnessed by venues and walls.
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OPEROWY MAJ
PO INTENSY WNYM K WIETNIU I DWÓCH UDANYCH PREMIERACH ORFEUSZU W PIEKLE OFFENBACHA ORAZ GALI BALETOWE J L'UNIVERS
DE L A DANSE - PRZYSZED Ł CZAS NA RÓWNIE INTENSY WNY MA J.

WARCISŁAW KUNC
Dyrektor Opery Bałtyckiej w Gdańsku

P

rzypomnimy cieszące się ogromnym
zainteresowaniem publiczności spektakle, a będą to: Pinokio (chor. Giorgio
Madia) 10 i 11 maja oraz spektakle operowe
pod moją batutą - Nabucco Verdiego (18,
19 maja) i Cyganeria Pucciniego (25, 26,
27 maja), której realizację uważam za najbardziej atrakcyjną artystycznie spośród
wszystkich obecnych realizacji tego tytułu w Polsce. Kto jeszcze Cyganerii nie zobaczył, musi czym prędzej pospieszyć do
Gdańska, gdyż będzie ją można podziwiać
po raz ostatni. Nie zabraknie także stałych
już programów edukacyjnych. Mamy też
w maju dni szczególne.
Opera Bałtycka w Gdańsku po raz drugi
bierze udział w obchodach Europejskich Dni
Opery (10-13 maja), organizowanych przez
stowarzyszenie Opera Europa, które zrzesza
182 teatry z 42 państw i już po raz dwunasty
zaprasza teatry operowe do wspólnego świętowania. W tym rok tematem przewodnim
obchodów jest nasze kulturalne dziedzictwo.
Wydarzenia Europejskich Dni Opery
w Operze Bałtyckiej rozpoczną dwa poranne spektakle baletowej komedii Pinokio (10,
11 maja). W sobotę 12 maja od samego rana
uczestniczyć będzie można w otwartych
próbach artystów Opery Bałtyckiej, dzięki
którym będzie można podpatrzeć rozśpiewanie chóru, spróbować swoich sił w dyrygowaniu i śpiewie, poznać tajniki pracy
muzyków, znaleźć odpowiedź na pytanie,
czy orkiestra potrzebuje dyrygenta, oraz zobaczyć lekcję tańca klasycznego i elementy
choreografii baletowej.

Po południu oraz w godzinach wieczornych będzie można uczestniczyć w niecodziennych wycieczkach po Operze, dzięki
którym będzie można zajrzeć do pracowni
czy scenicznego magazynu. Wieczorem –
gra terenowa Wystartuj spektakl. Kiedy
opera opustoszeje, uczestnicy będą musieli
za pomocą mapy oraz wskazówek przygotować się do wystawienia spektaklu.
Niedzielę 13 maja rozpoczniemy zajęciami dla najmłodszych – Opera na start
oraz Opera Tu! Tu! Po spektaklu dalsze
atrakcje w foyer: rodzinne warsztaty chóralne z Operowym Chórem Dziecięcym
oraz charytatywna aukcja. Przy okazji premiery spektaklu baletowego Pinokio, wraz
z Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr
8 im. Jana Pawła II w Gdańsku zorganizowaliśmy konkurs Mój pajacyk PINOKIO.
Prace konkursowe zostaną wystawione na
aukcję, z której zysk wspomoże Pomorskie
Hospicjum dla Dzieci. Czas umili nam
słodki poczęstunek przygotowany przez
AÏOLI . Całość zakończy wieczorna projekcja kinowa zabawnej operetki Jacquesa
Offenbacha Rycerz Sinobrody, transmitowanej z Komische Oper Berlin za pośrednictwem platformy Opera Vision.
Jestem przekonany, że podczas tych
dwóch szczególnych dni każdy znajdzie coś
dla siebie i nasza opera będzie prawdziwie
otwarta oraz europejska. Nasza strona internetowa www.operabaltycka.pl niewątpliwie będzie Państwa o tym wszystkim informować.
ENGLISH

MAY WITH OPERA
After intensive April and two successful premieres
– Offenbach’s Orpheus in the Underworld and
ballet gala L’Univers de la danse – it’s time for
intensive work in May.

We are reworking performances highly popular with the audience, such as: Pinocchio
(with Giorgio Madia’s choreography) on 10
and 11 May and opera performances conducted by me – Verdi’s Nabucco (18 and
19 May) and Puccini’s La bohème (25, 26
and 27 May), which is the most artistically
WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

attractive of all arrangements of this opera
in Poland. Who hasn’t seen La bohème yet
should visit the Baltic Opera in Gdańsk as
the performance will be on for the last time
in May. What’s more, permanent educational programmes are carried out. In May,
we’re also holding some special events.
For the second time, the Baltic Opera
in Gdańsk is participating in European
Opera Days (10–13 May) organised by
Opera-Europa, which associates 182 theatres from 42 countries and is inviting opera theatres for the twelfth time to joint
celebration. This year’s theme is our cultural heritage.
European Opera Days in the Baltic
Opera will begin with two morning performances of Pinocchio ballet comedy (10, 11
May). On Saturday, 12 May, our visitors will
be able to take part in open rehearsals of
the Baltic Opera artists, where they will be
able to observe some singing exercises of
the choir, try their hand in conducting and
singing, get to know the ins and outs of musicians’ work, find out whether an orchestra needs a conductor, and see a lesson of
classical dance and some elements of ballet choreography.
In the afternoon and evening hours, unusual trips around the opera house will be
held, during which the event participants
will be able to visit workshops and a storeroom. In the evening, a field game Start
a performance will take place. When the
opera house becomes empty, the participants will have to use a map and guidelines
to prepare for staging a performance.
Sunday, 13 May, will begin with activities for children – Opera for the Start
and Opera Here! Here! After the performance, further attractions in the foyer will
be held: family choir workshops with the
Children Opera Choir and a charity auction. On the occasion of the premiere of
Pinocchio ballet, together with John Paul II
General Education School Complex No. 8
in Gdańsk, we have held a competition My
wooden puppet PINOCCHIO. Submitted
works will be put on auction, and the proceeds from the auction will be donated to
the Pomeranian Hospice for Children. The
event participants will enjoy sweet food
and drinks prepared by AÏOLI. The event
will finish with a film screening of a funny
operetta Bluebear by Jacques Offenbach
transmitted from Komische Oper Berlin
via Opera Vision platform.
I am sure that everyone will find something
to their liking during these two days and our
opera house will be truly open and European.
More information on the event is available on
our website, at www.operabaltycka.pl.
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RAND KA
NIE CHCIAŁ JEJ ZAIMPONOWAĆ, BO NIE MIAŁ CZYM, NIE PRAWIŁ KOMPLEMENTÓW, BO NIE
UMIAŁ. BYŁA NA RANDCE ZE SWOIM ODBICIEM I WZOROWO WSZYSTKO ZEPSUŁA.

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

R

óżniły ich wiek, zawód i zainteresowania. Jedno
wolało pracować nocą, drugie po zmroku traciło
całą energię. Ona. Wiecznie spóźniona, wychodziła z domu bez śniadania, które uzupełniała, stojąc
w korku na Wisłostradzie. On. Spokojnie dosypiał do
dziewiątej, po czym zaparzał espresso i przegryzał je
bułką. Zardzewiały ekspres wypluwał dla niego kawę
kilka razy dziennie, wypracował przez lata taki mało
elegancki narkotyczny rytuał. Ona piła ją naprędce raz
dziennie, duże americano z małą ilością mleka, schodziła po nie z biura do kawiarni na parterze i pijąc, wertowała codzienną prasę.
On czytał książki w klasycznej postaci, zresztą
z wąchania ich uczynił wstydliwy fetysz. Ona zaś dokupowała kolejne e-booki. On nie lubił gotować, dla
niej gotowanie było najprzyjemniejszą formą relaksu.
No, może jeszcze kąpiele z kieliszkiem białego wina po
ciężkim dniu w korporacji. Albo joga, którą ostatnimi
czasy zaniedbała. Jego stres nie dotyczył. Tłumaczenia
i korekty zawsze oddawał w terminie, a zdalna praca
dla wydawnictwa gwarantowała brak przymusu wychodzenia z domu. Uwielbiał swoją kawalerkę, oliwkowe od lat niemalowane przybrudzone ściany i plakaty
wyszukane w sieci, którymi zakrywał pęknięcia w tynku. Ona uwielbiała swoje mieszkanie, jasny korytarz
i rustykalną komodę, na której stawiała świeże kwiaty
witające ją w progu.

Nieważne, jak i gdzie się poznali. Może ktoś ich zeswatał, a może znaleźli się w Internecie. Tego nie wiemy,
a sens historii leży zupełnie gdzie indziej. Bo ważne jest
to, że byli w takim samym momencie na osi czasu swoich dwóch światów. Desperacko domagali się miłości.
Nie zauważyła tego od razu. Jego speszenie złożyła na karb zwykłego randkowego stresu. Ale mimo
upływu przeciągających się minut i kolejnych łyków
wina nie był ani zabawniejszy, ani pewniejszy siebie.
I nagle ją olśniło. Zachowywał się tak jak ona podczas
większości spotkań z mężczyznami, którzy ją paraliżowali. Siedziała naprzeciwko swojego odbicia, męskiego wcielenia, brodatego alter ego. Każda komórka jego ciała wołała o miłość, każde spuszczenie z niej
wzroku mówiło o wysysającej go od środka samotności. Nie potrafił tego ukryć, był niewinny i w niewinności naiwny. Nie grał w te słynne randkowe gry
w popisywanie się życiem pełnym sukcesów. Wręcz
odwrotnie – był chodzącym nieszczęściem, kilkudziesięcioma kilogramami niekochanej przez nikogo
porażki. Był nią na tych wszystkich nieudanych randkach, po których dostawała randkowego kaca. Kiedy
potrącała kieliszek albo potykała się o krzesło. Kiedy
okazywała się zawsze mniej elokwentna niż była na co
dzień, głupio się uśmiechała albo nie uśmiechała wcale, próbując zwalczyć trawiące jej wnętrzności stres
i zakłopotanie. A to wszystko ze strachu przed odrzuceniem. Była wykształcona, miała przyjaciół i pasje.
Na randkach okazywała się ponadprzeciętną idiotką
i życiowym nieudacznikiem. Takim, jakim on wydawał się jej teraz.
Był honorowy i szczery. Nareszcie miała przed
sobą prawdziwego człowieka. Kochałby ją swoją prostą miłością w najlepszym wydaniu. Ta szczerość
i prawda powinna ją przecież ująć, ale zamiast powiedzieć mu to, co sama chciała usłyszeć, zabrała mu resztki wątłej samoakceptacji i dokarmiła nią swoje wiecznie
umniejszane poczucie wartości. Zamiast uciec z nim
z tej paraliżującej przepychem restauracji, usiąść
na podłodze w salonie i pijąc wino, pozwolić mu być
sobą i wysłuchać – ona śmiała się z jego niezdarności
i rosła w siłę. Była każdym dupkiem, z którym umawiała się na kawy, lunche i kolacje. Każdym pozerem
odbierającym jej pewność siebie, zdziecinniałym palantem, seksoholikiem z przerośniętym ego. Była każdym mężczyzną, który ją zranił i porzucił. Każdym,

RANDKA

BY Ł HONOROW Y I SZCZ ERY. NA R E SZCI E
M I A Ł A PR Z ED S OBĄ PR AW DZ I W EG O
CZ Ł OW I EK A. KOCH A ŁBY JĄ SWOJĄ
PRO STĄ M I Ł O Ś CI Ą W NA J LEPSZ Y M
W Y DA N I U. TA SZCZ ERO ŚĆ I PR AW DA
POW I N NA JĄ PR Z ECI EŻ UJĄĆ...
który nie zasługiwał na jej uczucie. Była kolejnym złym
człowiekiem na swojej własnej drodze. Silna potęgą zemsty, choć mogła potęgą miłości. Ale tę zaprzepaściła.
Dwie ofiary w parze to o jedną ofiarę za dużo.
Tej nocy dwoje samotnych ludzi po raz kolejny zasypiało z rozczarowaniem pod poduszką. Tym razem
była to jej wina.
ENGLISH

A DATE
He didn’t want to impress her as he had nothing to impress
her with; he didn’t pay her compliments because he couldn’t.
She went on a date with her reflection and she perfectly
ruined everything.

They were of different age, had different jobs and
interests. One preferred working at night, the other lost
all energy after dark. She was always late, would leave
home without breakfast, which she would eat while being
stuck in a traffic jam on Wisłostrada. He would sleep to
nine, then would make espresso and have it with a bread
roll. His rusty coffee machine would spit out coffee for
him a few times a day. For years, he had developed this
inelegant narcotic ritual. She would drink coffee in
a hurry once a day, a large Americano with little milk;
she would leave the office and go to a café on the ground
floor to drink it while browsing daily papers.
He would read traditional books; he had a shameful
fetish of smelling them. She bought more and more
eBooks. He wasn’t keen on cooking, and for her,
cooking was the best way to relax. Well, perhaps apart
from a bath with a glass of white wine after a hard day
in a corporation. Or yoga, which she had neglected
recently. Stress didn’t concern him. He would always
submit translations and revisions on time, and remote
work for a publishing house didn’t make it necessary to
go out. He loved his studio, with its olive, a bit dirty walls,
not painted for years, and posters bought online, which
he used to cover cracks in the plaster. She loved her
apartment, a light corridor and a rustic chest of drawers,
where she would put fresh flowers greeting her home.
It didn’t matter how and where they had met.
Perhaps someone had fixed them up or perhaps they
had met online. We don’t know that, and that’s not
the essence of the story. What matters is that they

were at the same point of axis of their worlds. They
desperately craved love.
She didn’t notice that at first. She put down his
uncertainty to stress related to dating. But despite
a long-winded conversation and successive sips
of wine, he wasn’t becoming any funnier or more
confident. And suddenly she saw the light. He was
acting just like her during most dates with men who
terrified her. She was sitting in front of her reflection,
her male image, her bearded alter ego. Every cell of
his body was calling for love and affection; every time
he dropped his gaze, she could spot loneliness eating
him up. He couldn’t hide it; he was innocent and naive
in his innocence. He didn’t play those famous dating
games of showing off his successful life. Quite the
opposite – he was a walking misery, a several dozen
kilograms of unloved failure. He was her on all those
rough dates, after which she had a dating hangover.
When she knocked a glass off the table or stumbled
over a chair. When she turned out to be less eloquent
than on average, smiled in a silly way or didn’t smile
at all, trying to fight stress and embarrassment eating
her up. And all that because of her fear of rejection.
She was educated, had friends and passions. On
dates, however, she turned out to be a gibbering idiot
and a failure. Just like he appeared to her now.
He was honourable and honest. Finally, she met
a true person. He would love her with his simple love.
This honesty and truth should have appealed to her, but
instead of telling him what she herself had always wanted
to hear, she took the remains of his self-confidence and
boosted her ego with it. Instead of taking him out of this
restaurant, paralysing with its splendour, sitting down on
the floor in the living room and drinking wine, letting him
be himself and listening to him – she was laughing at his
clumsiness and becoming more and more powerful. She
was every asshole she had met for coffee, lunch or dinner.
Every poser who had deprived her of self-confidence,
every childish jerk, sexaholic with an inflated ego. She
was every man who had hurt her and left. Every man who
hadn’t deserved her. She was another bad person on her
own way. Strong with the power of revenge instead of the
power of love. But she failed.
Two victims in a couple is one too many. That night,
two lonely people fell asleep with disappointment under
their pillows. That time it was her fault.
WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

76 –7 7

INWESTOR / INVESTOR

SZTUKA LOKALIZACJI
WYBIERAJĄC MIEJSCE DO ŻYCIA, MOŻNA KIEROWAĆ SIĘ WIELOMA
PRZES ŁANKAMI. PRAWDZIWĄ SZTUKĄ JEST JEDNAK ROZPOZNAWANIE
POTENCJAŁU W NIERUCHOMOŚCIACH, KTÓRYCH WARTOŚĆ – I TO NIE
TYLKO TA MIERZONA W CZYSTO MERKANTYLNYM SENSIE – WZROŚNIE
ZNACZĄCO DOPIERO PO UPŁYWIE PEWNEGO CZASU. PRZYKŁADEM TAKIEJ
WŁAŚNIE LOKALIZACJI JEST INWESTYCJA KAMIENICE MALCZEWSKIEGO 2.
TEKST Paweł Durkiewicz

G

ZDJĘCIA Mat. Prasowe

dańskie Siedlce – dzielnica cechująca się spokojnym klimatem, nie
słynąca dotąd z modnych zakątków
czy artystycznych enklaw. Procesy urbanizacyjne, które można od pewnego czasu
zaobserwować nad Motławą, mogą jednak
sprawić, że już niebawem charakter Siedlec
ulegnie zmianie, podobnie jak miało to miejsce w przypadku warszawskiej Pragi i wielu
innych odżywających dzielnic miast zachodniej Europy, które w ramach rozbudowy
tkanki miejskiej „do środka” zyskiwały nowy
prestiż i bodźce rozwojowe.
Bliskość i coraz lepsza komunikacja ze
zmieniającym się w błyskawicznym Śródmieściem z coraz efektowniejszym Głównym Miastem czynią z tego miejsca jedno
z najatrakcyjniejszych lokalizacji w Trójmieście, zwłaszcza dla osób pragnących pełnymi
garściami korzystać z dobrodziejstw centrum metropolii, a jednocześnie po powrocie
do domu być z dala od uciążliwego zgiełku.
Z potencjału Siedlec korzysta nowa inwestycje dewelopera ALLCON – Kamienice Malczewskiego 2. Świeże zabudowania
na ulicy Jacka Malczewskiego, biegnącej
z centrum miasta, dodały ożywczego powiewu dla tej zapomnianej nieco części
Gdańska. Należy przy tym dodać, że kom-

fortowe i zbudowane według najnowocześniejszych standardów osiedle wychodzi
naprzeciw trendom i oprócz kojącej zieleni
czy terenów rekreacyjnych zawiera w sobie
unikalne elementy w postaci dzieł sztuki
nowoczesnej w częściach wspólnych. W ramach jednolitej przestrzeni, na słonecznym
wzgórzu z widokiem na panoramę Gdańska, powstały również Domy Malczewskiego, czyli 6 domów jednorodzinnych w układzie bliźniaczym.
Podobnie jak w przypadku patrona osiedla, wielkiego wizjonera malarstwa, nowe
osiedle wyprzedza swoje czasy i wyznacza
nowe szlaki. Kamienice Malczewskiego
2 są kontynuacją pierwszego etapu, który osiągnął spektakularny sukces wśród
mieszkańców. Wraz z nimi Siedlce zaczęły
się zmieniać.
ENGLISH

THE ART OF LOCATION
There are a lot of factors to consider when
choosing a place to live. The trick is to spot the
potential of real estates whose value – not only
this measured in a clearly mercantile sense – will
go up only in the future. An example of such
a location is Kamienice Malczewskiego 2.

WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

Siedlce is a district in Gdańsk boasting
a peaceful atmosphere, which is not famous
for fashionable spots or artistic enclaves. Urbanisation processes that can be observed
near the Motława River for some time may
change the character of Siedlce, just like it
happened in the case of Praga in Warsaw and
many other revitalised districts in western Europe, which gained new prestige and potential
due to the process of developing cities ‘inwards’.
Its location near developing Śródmieście
and the more and more impressive Main
Town, and improved public transport connections with these districts, make Siedlce one of
the most attractive locations in Tricity, especially for those who wish to enjoy the benefits
of living near the metropolis centre and, on
the other hand, come home to a quiet place,
far away from the hustle and bustle of city life.
A new investment of ALLCON – Kamienice
Malczewskiego 2 apartment buildings – uses
the potential of Siedlce to the fullest. Modern
apartment buildings on Jacka Malczewskiego
Street, going from the city centre, are a breath
of fresh air to this somehow forgotten area of
Gdańsk. It should be noted that comfortable
housing estate, built following the latest standards, meets contemporary trends and apart
from soothing greenery and recreational areas, contains unique elements like modern art
works in communal parts. The investment also
comprises building, as part of uniform space,
Domy Malczewskiego, that is 6 single-family
houses in the form of semi‑detached houses
on a sunny hill overlooking Gdańsk.
Just like in the case of the estate patron,
a great visionary of painting, the new estate
is ahead of its time and sets new trends. Kamienice Malczewskiego 2 is a continuation
of the first stage of the investment, which has
achieved spectacular success among its inhabitants and triggered some changes in Siedlce.
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UC Z Y NIĆ
ŚWIAT
LEP SZ YM
HELMUT JAHN TO JEDEN Z NAJWYBITNIEJSZYCH
ARCHITEKTÓW XXI WIEKU, TWÓRCA PONAD STU
NAJCIEKAWSZYCH BUDYNKÓW ŚWIATA. WŚRÓD JEGO
PROJEKTÓW SĄ M.IN. SONY CENTRE W BERLINIE,
STATE OF ILLINOIS CENTRE W CHICAGO ORAZ
APARTAMENTOWIEC COSMOPOLITAN W WARSZAWIE.
TEKST I ZDJĘCIA mat. prasowe Tacit

U C Z Y N I Ć Ś W I AT L E P S Z Y M

Prawda to czy legenda, że kształt
apartamentowca Cosmopolitan narysował
Pan w samolocie na serwetce lecąc do
Warszawy? Gdzie jest ta serwetka?

Musiałbym teraz skłamać. Historia z serwetką to mit, który krąży między wieloma
architektami. Ale mam szkice. Kiedy lecę
samolotem, często coś rysuję. Czasami projektuję na małych skrawkach papieru, które
potem sklejam ze sobą.
Jakie wrażenie zrobiła na Panu Warszawa?
Jak odebrał Pan to miasto?

Nie znałem Warszawy. Wybrałem się w podróż,
ponieważ musiałem zobaczyć miejsce, w którym miał powstać projektowany przeze mnie
budynek i dowiedzieć się, jakie są wymagania
inwestora. Pamiętam, że byłem pod wrażeniem
tego, co zobaczyłem. Mógłbym porównać Warszawę do byłego Berlina Wschodniego, choć
oczywiście wygląda ona dziś dużo bardziej nowocześnie. Nowe budynki są całkiem udane,
choć nie nazwałbym ich wybitnymi.
Które kondygnacje są, Pana zdaniem, lepsze
do mieszkania – niższe czy wyższe?

W pewnym budynku w Nowym Jorku inwestor początkowo sprzedawał jedynie mieszkania na niższych piętrach, a dopiero teraz
wystawia na sprzedaż te położone na wyższych kondygnacjach. Kiedy wcześniej klienci
chcieli je kupić, inwestor mówił, że nie są one
na sprzedaż lub że zostały już sprzedane. Dzię-

W I E R Z Y M Y, Ż E F O R M A
B U DY N K U M OŻ E BYĆ S W E G O
RO DZ A J U M A N I F E S T E M , K T Ó RY
PR Z YC Z Y N I A S I Ę D O P O PR AW Y
Ż YC I A S P O Ł E C Z E Ń S T WA .
ki temu początkowo udało mu się zapełnić
mniej atrakcyjną część wieżowca, czyli niższe
piętra. Większość ludzi chce mieszkać na wyższych kondygnacjach, więc sprzedając takie
mieszkania na samym początku, zostaną nam
jedynie te mniej atrakcyjne. Warto jednak
pamiętać, że klienci przy wyborze mieszkania kierują się przede wszystkim lokalizacją.
Chcieliby mieszkać w określonym miejscu
i dlatego są skłonni do kompromisu.
Moim zdaniem mieszkanie położone na
wyższych kondygnacjach nie zawsze jest
najlepszym wyborem, zwłaszcza w przypadku, gdy w najbliższym sąsiedztwie nie ma
innych budynków. W Nowym Jorku wyższe
piętra są pożądane, ponieważ na niższych
mieszkańcy mają ograniczony widok. Jednak w przypadku apartamentowca Cosmopolitan wygląda to zgoła inaczej: mieszkania na niższych piętrach oferują wspaniałe
widoki, których nic nie przesłania.
Czy trudno było zaprojektować budynek
w centrum miasta z burzliwą historią
i bardzo eklektyczną zabudową?

Nie, wręcz przeciwnie. W Warszawie, miejscu
o bogatej przeszłości, które posiada własny
charakter i jest miastem z krwi i kości, znalazłem wymarzone warunki do stworzenia
nowoczesnego apartamentowca, jakim jest
apartamentowiec Cosmopolitan. Adres jest
prosty: ulica Twarda 4, tuż przy placu Grzybowskim. Zaprojektowanie kształtu budynku
w takim miejscu nie zawsze jest prostą sprawą,
ale rozwiązania, jakie należy zastosować, są
niemal oczywiste.
Nasze projekty cechuje ciągły rozwój, począwszy od pierwszych większych przedsięwzięć w połowie lat 70. w Chicago, a potem
w Nowym Jorku, Filadelfii i Los Angeles, Azji,
na Bliskim Wschodzie. Opracowując plany
wieżowców, posługujemy się różnym „językiem” projektowania w zależności od tego, czy
budynki te mają powstać w Chicago, Nowym
Jorku, czy też w Europie. W stylu budynków
wznoszonych w Chicago widać próby kontynuacji modernizmu, nowojorskie wieżowce
są określane jako postmodernistyczne, choć
ja wcale ich za takie nie uważam. Moim zdaniem nawiązują one formą do typowych amerykańskich drapaczy chmur, które są bardziej

widoczne w Nowym Jorku niż w Chicago. Wierzymy, że forma budynku może być swego rodzaju manifestem, który przyczynia się do poprawy życia społeczeństwa. I na tym również
polega wyjątkowość apartamentowca Cosmopolitan w Warszawie.
Pana projekty słyną z innowacyjności
i zaawansowanych technologii. „Archineering” – czyli połączenie architektury
i inżynierii. Co to oznacza w XXI wieku?

Archi-neering to termin, który ukuliśmy
wspólnie z Wernerem Sobekiem, który zajmował się inżynierią budowlaną przy powstawaniu apartamentowca Cosmopolitan. Jest to
podejście, w którym architekci współpracują
ściśle z inżynierami niemal od samego początku projektu, w efekcie czego każdy element
budynku sprawuje się lepiej niż w przypadku
tradycyjnych metod. Przypomina to trochę
dialog, w którym inżynier budowlany może
skrytykować wygląd budynku, a architekt
zaproponować zmianę jego konstrukcji, co
ma sprzyjać danemu rozwiązaniu. Niektóre
z takich rozwiązań są kosztowne, ale na dłuższą metę znacznie lepiej spełniają swoją rolę.
Projektowanie budynków można przyrównać
do projektowania nowych samochodów, łodzi
albo samolotów. Każdy nowy model jest lepszy od poprzedniego. Obecnie stało się to już
regułą, że budynek może jedynie zyskać na
zastosowaniu w nim nowoczesnych rozwiązań
technicznych, ale architekt sam sobie z tym
nie poradzi. Dlatego w procesie tworzenia
bierze udział wielu innych podwykonawców:
dostawcy opracowują nowe produkty dostosowane do naszych potrzeb, ściśle współpracujemy z przemysłem szklarskim, a powłoki wielu
budynków wykonuje się obecnie z materiałów
tekstylnych. Osłony przeciwsłoneczne, które
są zainstalowane na zewnątrz apartamentowca Cosmopolitan, opracowaliśmy wspólnie
z firmą, która wcześniej już je produkowała,
ale dla nas musiały być one większe i bardziej
przejrzyste. Producent sprostał temu wyzwaniu i obecnie sprzedaje te osłony na cały świat.
Co Pan sądzi o powstającej właśnie
architekturze?

Niestety, obecne czasy nie sprzyjają tworzeniu dobrej architektury, choć jeszcze do około
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2010 roku sytuacja wyglądała dużo lepiej. Dziś
korporacje bardziej interesuje strona finansowa inwestycji, a budowa nowej siedziby jest dla
nich tylko kosztem, czyli problemem. Kiedyś
wyglądało to inaczej. Firmy były dumne ze
swoich nowych siedzib, które odzwierciedlały
wzorową kulturę korporacyjną. Obecnie nikt
o to nie dba. Najbardziej liczą się ceny akcji na
giełdzie, a jedyną miarą sukcesu są zyski. Klienci coraz częściej wymagają, aby projekty były
jak najtańsze, a co za tym idzie – mało wyszukane. Wiem, że wielu moich kolegów po fachu
z chęcią podejmuje się takich zleceń, zyskując
coraz więcej klientów, podczas gdy architekci
tacy jak ja, którzy opierają się temu trendowi,
tracą na popularności.
„Przyszłość nigdy się nie myli” – to Pana
słowa i motto działań. Jak należy je
rozumieć?

Cóż, ta sentencja nie zawsze się sprawdza, ale
przynajmniej jest chwytliwa. Rozumiem to
w ten sposób, że nigdy nie powinniśmy być zadowoleni z tego, co dotychczas osiągnęliśmy.
Nie warto osiadać na laurach.

ENGLISH

TO MAKE THE WORLD
A BETTER PLACE
Helmut Jahn is one of the most prominent
architects of the 21st century, who has designed
over a hundred world most interesting buildings.
His designs include, among others, Sony Centre
in Berlin, State of Illinois Centre in Chicago and
apartment building Cosmopolitan in Warsaw.

Is it true or a myth that you drew the
shape of Cosmopolitan on a napkin while
flying to Warsaw? Where is that napkin?

I’d lie if I said I did. The story with the napkin is a myth surrounding many architects.
But I have drafts. I often draw something
when I’m on the plane. I sometimes make
drafts on little pieces of paper, which I put
together afterwards.
What is your impression of Warsaw? How
do you find the city?

I didn’t know Warsaw. I went there because
I had to see the location of the building

I was designing and learn about the investor’s requirements. I remember that I was
impressed with what I saw. I could compare
Warsaw to former East Berlin, even though
it’s far more modern now. New buildings
are quite attractive, although I wouldn’t
call them magnificent.
In your opinion, which storeys are a better
choice – the lower of the upper ones?

There is a building in New York City, in
which the investor first sold apartments
on the lower storeys and only later began
to sell those on the upper ones. When clients wanted to buy them earlier, the investor would say that they were not for sale or
they’d already been sold. This way, he managed to fill the less attractive part of the
tower block, that is the lower storeys. Most
people prefer living on upper storeys, so if
these apartments had been sold first, only
the less attractive ones would have been
available later. But we should bear in mind
that the most important factor for clients is
the location. They want to live in a specific
place, so they’re willing to compromise.
In my opinion, an apartment on an upper storey isn’t always the best choice, especially when there are no other buildings
in the vicinity. In New York City, upper storeys are desirable because the view is impeded on the lower ones. But it’s a different
kettle of fish in the case of Cosmopolitan –
apartments on lower storeys have splendid,
unobstructed views.
Was it difficult to design a building in the
centre of a city with such a turbulent past
and eclectic architecture?

No, on the contrary. Warsaw, with its rich
background, individual character and naturalness, was a perfect place for a modern
apartment building like Cosmopolitan.
The address is simple: 4, Twarda Street,
near Grzybowski Square. Designing the
shape of building in such a location isn’t
always easy, but solutions to be applied
are clear.
Our designs boast constant development, beginning with our first big undertakings in the middle of the 70s in Chicago, and
later in New York City, Philadelphia and Los
Angeles, Asia, and in the Near East. While
making the drafts of the tower blocks, we
use various design ‘languages’ depending
on the planned location of the building –
be it Chicago, New York City or Europe.
Buildings erected in Chicago are characterised by attempts to continue modernism,
while those in New York City are classified
as post-modernist even though I don’t see
them this way. In my opinion, their form reWIĘCEJ NA ANYWHERE.PL
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fers to typical American skyscrapers, which are more
popular in New York City than in Chicago. We believe
that the building form may be a kind of manifesto,
which contributes to improving the quality of life of the
society. And that’s the essence of the uniqueness of Cosmopolitan in Warsaw.
Your designs are renowned for their innovativeness
and the use of advanced technologies. ‘Archi-neering’,
that is a combination of architecture and engineering.
What does it mean in the 21st century?

Archi-neering is a term I’ve coined with Werner Sobek,
who dealt with construction engineering in Cosmopolitan. This approach involves close cooperation between architects and engineers almost from the very
beginning of the project; this results in improving
every element of the building as compared with traditional methods. It’s a bit like a dialogue, where the
construction engineer may criticise the appearance of
the building, and the architect may suggest a change in
its construction, which leads to better results. Some of
solutions applied are costly, but they are better in the
long term. Designing buildings may be compared with
designing new cars, boats or planes. Every new design
is better than the previous one. Now, it has become
a rule that modern technical solutions are an advantage, but the architect can’t do this job alone. Therefore, the process involves a lot of other subcontractors:
suppliers devise new products adapted to our needs, we

closely cooperate with the glass industry, and building
skins are made of textile materials. We developed the
sunshades installed on the outside of Cosmopolitan in
cooperation with a company which had already produced them, but for us, they had to be larger and more
transparent. The producer met the challenge and is
now selling these sunshades all over the world.
What do you think of contemporary architecture?

Unfortunately, the times are hard for good architecture
although the situation was much better until about 2010.
Today, corporations are more interested in the financial aspects of their investments, and for them, building
a new headquarters is only a cost, or a problem. It used
to be different. Companies used to be proud of their
new headquarters, which reflected model corporation
culture. Nobody cares about it now. What matters is the
share price, and profits are the only measure of success.
More and more often, clients expect designs to be as
cheap as possible and, as a result, unoriginal. I know that
many fellow architects gladly take up such jobs and win
more and more clients, while architects like me, who resist this trend, become less popular.
‘Future is never wrong’ – this is your maxim and
motto. What does it mean?

Well, this maxim isn’t always right, but it’s catchy at least.
The way I see it, we should never be satisfied with what we
have achieved so far. We should not rest on our laurels.
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6 K ROKÓW
DO W IOSN Y
ZA NAMI KILKA PIERWSZYCH GORĄCYCH DNI, A ZGODNIE Z WSZECHOBECNIE
BOMBARDUJĄCYMI NAS REKLAMAMI TO OSTATNI DZWONEK, BY POMYŚLEĆ
O LETNIEJ SYLWETCE.
ZDJĘCIA Aleksander Domański
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Krok trzeci to ser feta, który jest idealnym źródłem witaminy B, sodu oraz wapnia.
Lubię dodawać go nie tylko do klasycznej sałatki greckiej czy tej ze szparagami. Równie
idealnie komponuje się z arbuzem. Dziś pokruszymy naszą fetę na mniejsze kawałki.
Krok czwarty: świeży szpinak. Kiedyś
mówiono, że jest niezwykle bogaty w żelazo,
dziś niestety wiemy, że aż tyle go nie zawiera. Jest dosyć słabo przyswajalny, za to podobno ma właściwości antynowotworowe
i chroni przed miażdżycą.
Krok piąty, czyli migdały – idealnie połączenie błonnika, witamin B i E. Są świetną przekąską dla osób odchudzających
się i żyjących w stresie (jedno i drugie często idzie w parze…). Do sałatki wrzucamy
je w całości.

ALEKSANDER
DOMAŃSKI
Połowę czasu spędza przed komputerem
w redakcji Anywhere, a drugą gotując w swojej kuchni
i pakując do słoików wszystko, co nadaje się do
jedzenia. Znajomi mówią, że jego dewiza życiowa
mogłaby brzmieć: „Aby dobrze żyć, trzeba dobrze
zjeść i wypić”. Żyje, aby jeść. Nie na odwrót.

N

ie będę Wam radził, jak ją osiągnąć
w tak krótkim czasie, ale jeśli część
z Was zrezygnuje z czytania tego
tekstu, rozumiem. Tym przepisem chciałbym Was jednak zachęcić do korzystania
z warzyw świeżych i sezonowych, tych, które właśnie pojawiają się na targach i w warzywniakach. Dziś proponuję sałatkę, która
będzie idealnym lunchem podczas przerwy
w pracy w ciepły dzień lub dodatkiem do
weekendowego grilla. Przy okazji dostarczy
nam wielu witamin. Zabierzmy się do pracy!
Krok pierwszy: quinoa, czyli po prostu komosa ryżowa. Idealne źródło białka
i zdrowych kwasów tłuszczowych. Ugotuj
ją nieco szybciej, najlepiej nastaw ją wieczorem i następnego dnia z rana będzie idealna
do naszej sałatki.
Krok drugi, czyli szparagi. Do sałatki
wybrałem zielone. Są one przede wszystkim dietetyczne, 100 gramów szparagów
zawiera zaledwie ok. 20 kalorii. Gotujemy

DZ I Ś PRO P O N UJ Ę SA Ł AT K Ę, K T Ó R A
B Ę DZ I E I D E A L N Y M L U N C H E M
P O D C Z A S PR Z E RW Y W PR AC Y
W C I E PŁY DZ I E Ń L U B D O DAT K I E M
D O W E E K E N D OW E G O G R I L L A .
w wodzie ze szczyptą soli i łyżeczką cukru
około 5 minut – tak, by ich główki wystawały
ponad wodę. Po ok. 4 minutach zanurzamy
również główki. Po ugotowaniu szparagi pokrój na trzy części.

I krok szósty: truskawki. Przede wszystkim będę polecał te polskie, chodź wiadomo, że przed nimi na straganach pojawiają
się truskawki hiszpańskie. Potnij je na połówki, aby wszystko jadło się nam łatwiej.

6 KROKÓW DO WIOSNY

N I E M A T U TA J W I E L K I E J
FI L OZOFI I PR Z Y R ZĄ DZA N I A
S A Ł AT K I , J E S T T Y L KO S Z E Ś Ć
P RO S T YC H K RO KÓW
Nie ma tutaj wielkiej filozofii przyrządzania sałatki, jest tylko sześć prostych kroków,
czyli składników, które ze sobą po prostu
mieszamy. Można? Można! Smacznego!
ENGLISH

6 STEPS TO SPRING
First hot spring days have passed, and
ever‑present ads say it’s the last minute to get
your best summer body.

I won’t tell you how to achieve it in such
a short time; if some of you will decide not
to read this text, I’ll understand. But I’d like
this recipe to encourage you to use fresh
and seasonal vegetables, which are now ap-

pearing at markets and the greengrocer’s.
Today, I’d like to give you a recipe for a salad, which will be perfect for a lunch break
at work on a hot day or a side dish for weekend barbecues. What’s more, it contains
a lot of vitamins. Let’s get down to work!
Step one: quinoa. A great source of protein and healthy fats. Cook it a bit earlier
(it’s best to cook it in the evening for the
following morning), and it’ll be perfect for
our salad.
Step two: asparagus. I picked green.
First of all, it’s diet, 100 grams of asparagus is only about 20 calories. Cook it in
water with a pinch of salt and a teaspoon
of sugar for about 5 minutes, so that the
heads are above the water. After about 4
WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

minutes, put the heads under the water,
too. After cooking, cut the asparagus in
three pieces.
Step three: feta cheese, which is a great
source of vitamin B, sodium and calcium. I like to add it not only to a traditional Greek salad or the one with asparagus.
It also perfectly goes with watermelons.
Crush the cheese into smaller pieces.
Step four: fresh spinach. It was said to
be rich in iron; at present, we know that it
doesn’t contain a lot of it. It’s quite poorly
absorbed, but it has anti-cancer characteristics and it prevents atherosclerosis.
Step five: almonds – a perfect combination of fibre, as well as vitamins B and E.
They’re a great snack for those who want to
lose weight or live under stress (it often goes
together…). Add full almonds to the salad.
Finally, step six: strawberries. I recommend Polish strawberries, but Spanish
strawberries will be available in stores before them. Cut them in halves.
The salad isn’t difficult to make –
you only need to follow these six simple
steps, or ingredients to be added. Easy?
Easy! Bon Appétit!
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KAŻDY MA
BLIŹNIAKA
DWORZEC CENTRALNY. STOJĘ NA ZATŁOCZONYM PERONIE
W OCZEKIWANIU NA SWÓJ POJAZD SZYNOW Y, K TÓRY ZAPEWNI
MI BEZPIECZNĄ PODRÓŻ DO CELU (NIE, PKP NIE ZAPŁACIŁO
MI ZA LOKOWANIE PRODUK TU). NAGLE DOSTRZEGAM
ZNA JOMĄ T WARZ W TŁUMIE, IDZIE W MOIM KIERUNKU.

braci i sióstr bliźniaczo podobnych do nas? A może po
prostu Bóg, lepiąc nas w glinie, wymyślił określony kanon urody męskiej i żeńskiej i teraz po tych tysiącach
lat powtarzają się one w wymiksowanych, niczym szejk
z McDonalda, konfiguracjach? A może to jest czysty
przypadek? Złudzenie, które wytwarza nasz mózg? Nie
wiem. Wiem jednak z googla, że kanadyjski fotograf
François Brunelle pokusił się o artystyczny eksperyment i od 12 lat poszukuje po całym świecie podobnych
do siebie ludzi i konfrontuje ich razem przed obiektywem. Efekt tej pracy jest jak z reklamy proszku do prania – robi wrażenie. Ja sam wielokrotnie słyszałem od
ludzi, że jak mam okulary, czapkę z daszkiem i zasromaną (przyp. Autora – zamyśloną) twarz, to wyglądam
jak Wojewódzki. Kuba, jeżeli jakimś cudem czytasz te
słowa, to odezwij się do mnie – czeka nas fajna sesja.
ENGLISH

EVERYONE HAS A TWIN
The Central Station. I am standing on a crowded platform,
waiting for my train, which will ensure me a safe journey to my
destination (no, the Polish Railways PKP did not pay me for
product placement). All of a sudden, I see a familiar face in the
crowd, going my way.

JAKUB
FIREWICZ
Aktor "jeszcze" młodego pokolenia.
Po latach wyczekiwania, że zagra Hamleta,
z nudów "odkopał" Petera Sellersa i Monty
Pythona i stwierdził, że jego miłością jest komedia.
Dotychczas znany głownie widzom teatralnym,
szerszej widowni pokazał się biorąc udział
w produkcjach Juliusza Machulskiego „Next -ex” Teatr TV oraz filmach „Ambassada” i „Volta”.

W

ewnętrznie odczuwam podniecenie, takie jak
się odczuwa, kiedy kogoś dawno nie widzieliśmy, a ten „ktoś” jest pozytywną częścią
naszego jestestwa. Zaskakuję go serdecznym „cześć”.
Z jego strony spotyka mnie tradycyjne, staropolskie fuknięcie w stylu „znamy się, kurwa?”. Dopiero
uroczy dźwięk naszego ulubionego narodowego słowa
z wybuchowym „r” w środku sprowadził mnie na ziemię. To nie był on! Ale łudząco podobny! Te same kości
policzkowe i nos! Kurde, może to jest on? A może nie.
Pewnie też tak czasem macie, co? Od razu zacząłem
szukać w googlu, czy istnieje taka możliwość, że na
świecie chodzą dwie podobne do siebie osoby. W sumie trzymałoby się to kupy. Świat to globalna wioska,
a ludzie to stworzenia stadne, które od zarania dziejów
mieszają się, migrują i być może kiedyś, dawno temu
jakaś prababka z jakimś pradziadkiem z innych plemion spotkali się, a z ich spotkania powstali kolejni
i kolejni, i dzięki temu po świecie chodzi paru naszych
WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

I feel a rush of excitement, which we all experience
when we meet someone whom we haven’t seen for
a long time, and that person evokes positive memories.
I surprise him with a warm ‘hello’. On his part, I get
a traditional Polish huff, ‘Do I fucking know you?’ Only
the charming sound of our favourite national word was
a reality check for me. It wasn’t him. But the resemblance was striking! The same cheekbones and nose!
Fuck, maybe it’s him after all? Or perhaps not. I’m sure
it sometimes happens to everybody, doesn’t it? Right
away, I started to browse Google to check whether it
was possible that there are two people in the world so
similar to each other. It made sense to me. The world
is a global village, and people are social creatures, who
have migrated since the dawn of time. In the past, perhaps, a great-grandmother with a great‑grandfather
from other tribes met, and more and more people were
born from this relationship, which resulted in the fact
that we all have twin brothers and sisters somewhere
in the world? Or perhaps God, while creating first humans in clay, came up with a specific canon of male
and female beauty, and now, after thousands of years,
they recur in configurations mixed like a shake in
McDonalds. Or perhaps it’s just a coincidence? An illusion produced by human brain? I don’t know. But according to Google, a Canadian photographer, François
Brunelle has been carrying out an artistic experiment
for 12 years and looking for similar people in the world
to confront them in front of the camera. The result of
his work is like a washing powder commercial – impressive. I’ve heard many times that when I’m wearing
glasses and a baseball cap, and I have a pensive look
on my face, I look like Wojewódzki. Kuba, if by some
miracle you’re reading this, call me – we can have an
awesome photo session together.
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ILE WART JEST TEN,
KTO JE WYPOWIADA

PODCZAS WARSZTATÓW, WYKŁADÓW, WYWIADÓW CZĘSTO SŁYSZĘ, ŻE ZAWIODŁA
NAJLEPSZA PRZYJACIÓŁKA, ŻE PRZYJACIEL OKAZAŁ SIĘ BYDLAKIEM, ŻE
WIELOLETNI PARTNER TERAZ JEST WROGIEM, ŻE ZNAJOMY SIĘ ZMIENIŁ I GO
NIE POZNAJEMY. LUDZIE UPRAWIAJĄ KRYTYKANCTWO, A NIE KRYTYKĘ. MÓWIĄ
COŚ NIBY ZE SZCZEREGO SERCA, BY BOLAŁO I CIĄŻYŁO NA SERCU I DUSZY.

PAULINA
SMASZCZ-KURZAJEWSKA
Kobieta-dynamit. Dziennikarka
i prezenterka telewizyjna, trener
autoprezentacji i rozwoju osobistego.
Od ponad 15 lat szkoli indywidualnie
członków zarządów oraz top menedżerów,
polityków i przedsiębiorców. Obecnie
Dyrektor PR i Komunikacji platformy nc+.
Aktywnie działa na rzecz kobiet w biznesie
poprzez stowarzyszenia, fundacje,
zrzeszenia, sieci przedsiębiorczych kobiet.

S

łowa wypowiedziane przez innych bolą, bo wiadomo, że słowa mogą zranić bardziej i będzie to
rana trudniejsza do zagojenia niż uderzenie pięścią lub kopniak w dupę. Spokojnie zapytaj siebie, czy
osoba, która się wypowiedziała, to ktoś dla Ciebie ważny? Czy ta osoba ma wpływ na Twoje życie? Czy jest dla
Ciebie autorytetem? Czy inspirujesz się jej życiem? Czy
jej styl życia, wiedza, elokwencja, obycie, relacje z ludźmi są wzorem do naśladowania? Jeśli odpowiedź brzmi
„nie”, to dlaczego bierzesz te słowa do siebie? Dlaczego
to w Tobie zostaje? Dlaczego akceptujesz, by tak do Cie-

bie mówił? Powiem więcej, dlaczego akceptujesz by
była blisko Ciebie, w Twoim otoczeniu, w Twojej książce telefonicznej, wśród Twoich znajomych na FB, publikowała w social media komentarze na Instagramie
lub Twitterze? To przecież jest Twój wybór z kim jesteś,
z kim zmierzasz w jednym kierunku, kto jest w Twoim
życiu? Nie jest łatwe odrzucić kogoś, bo martwimy się
jak ta osoba to przyjmie, jak zareaguje, jak odpowie.
A przecież ona nigdy nie myśli, jakie rany zadaje Tobie słowami, kłamstwem, obrzydliwymi komentarzami, insynuacjami i jak po takich słowach dalej żyjesz.
WIĘC I TY PRZESTAŃ MYSLEĆ O TYM, CO INNI O TOBIE
MYŚLĄ! To droga donikąd, w dodatku kręta, zawiła i au-

todestrukcyjna. Kobiety pytają, jak ja to robię, że oczyszczam swoją przestrzeń i swój świat z ukrytych potworów
i złych ludzi? Studenci pytają, jak powinienem czy powinnam zareagować, co zrobić? No cóż, mogę tylko powiedzieć, jak ja to robię i co u mnie się sprawdza. Każdy
musi wybrać swój sposób, by czuć się później uwolnionym od słów „muszę”, „tak trzeba”, „powinienem”, „powinnam” oraz patrzeć na siebie z godnością w lustro
i stąpać w życiu z podniesiona głową.
Na początku nie odbieram telefonu i milczę, bo
cisza pokazuje ignorowanie kogoś i że nie mam ochoty na kontakt z tą osobą, z czasem kasuję lub blokuję
jej numer. W mediach społecznościowych wyrzucam
ze znajomych, blokuję profil, nie wchodzę w dyskusję. W komentarzach czasem zostawiam ślad, że nie
akceptuję zachowań antysemickich, rasistowskich,
homofobicznych. Nie ma miejsca w moim otoczeniu
na przemoc słowną i fizyczną oraz brzydzę się pedofilami, hejterami, kłamcami, złodziejami i donosicielami. Mój kolega z dzieciństwa na profilówce miał zdjęcie
z dzieckiem na ręku, a komentował w ohydny sposób
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Żydów i ich tragiczną historię. Mądry mecenas komentował bezpardonowo polityczne
poglądy innych, dając upust swojej agresji.
Kabareciarz wyśmiewał inne religie, zasłaniając się głębokim narodowym katolicyzmem. Przypominam, że katolicyzm
nie należy tylko do Polaków, bo słowo to
wywodzi się z greki i oznacza powszechny, uniwersalny. Młoda mama z dzieckiem
na profilówce uważała, że klaps to nie przemoc, tylko dyscyplina. Samotna koleżanka
o rubensowskich kształtach hejtowała inne
kobiety i ich wygląd, by sama mogła poczuć
się lepiej. Atrakcyjna donosicielka ostrzegała mnie przed dziewczynami, dla których jestem mentorką i pomagam im w zawodowej
karierze. O NIE! JUŻ ICH W MOIM ŻYCIU NIE
MA! Co ciekawe, opublikowałam nawet na
FB i Instagramie swoją deklarację w tym temacie, dołączając zdjęcie słodkiego króliczka z puszystym ogonkiem i mnóstwo ludzi
zareagowało pozytywnie, że to jest dla nich
inspiracja i też tak chcą zrobić. Oczywiście
hejterów nie zabrakło, ale ich bezproblemowo zablokowałam.
Bardzo chętnie słucham osób mądrych,
inspirujących, którzy są dla mnie autorytetami i drogowskazami, mentorami, dzięki którym moje życie i myślenie o świecie
i ludziach staje się pozytywne. Marzeniem
i spełnieniem jest dla mnie kochanie mojej
rodziny i przyjaciół oraz bycie przez nich kochaną, ale to trzeba sobie samemu dzień po
dniu wyrzeźbić.
A jak powiedziała wybitna aktorka i niezwykła kobieta Helen Mirren:
„Teraz, w wieku 70 lat, gdybym mogła
dać sobie młodszej pewną radę, to brzmiałaby tak: używaj słowa <<pie***l się>> znacznie częściej…”
Po cichu lub głośno możemy go używać. O tak!
ENGLISH

to you, keep calm and ask yourself whether the person who said that is someone important to you. Do they have an influence
on your life? Are they a role model for you?
Do you draw inspiration from their life? Do
you respect and appreciate their lifestyle,
knowledge, eloquence, sophistication and
relationships with people? If the answer is
‘no’, why do you care what they say about
you? Why do you think about their words?
Why do you let them speak to you like that?
Or even why do you accept such people to
be close to you, in your group, on your contact list, among your friends on Facebook,
publishing comments in social media, on
Instagram or Twitter? It’s your choice who
you surround yourself with, with whom you
spend your days, which people you keep in
your life. It’s not easy to reject someone, because we tend to worry how they will react or
answer to that. But that person doesn’t think
how hurt you are with their opinions, lies,
nasty comments, and insinuation; how you
feel after hearing such words. STOP WORRYING WHAT OTHER PEOPLE THINK! It’s
a road to nowhere, a winding, complex, and
selfdestructive one. Women ask how I do it
– how I get rid of hidden monsters and bad
people from my space and world. Students
ask how they should react, what they should
do. Well, I can only say what works for me.
Everyone must choose their way to feel free
from words like ‘I have to’ or ‘I should’, be
able to look at themselves in the mirror with
dignity and keep their head up.
To begin with, I don’t pick up the phone
and remain silent, because silence shows
that we’re ignoring someone and we don’t
want to keep in touch. Afterwords, I delete or block their number. In social media, I unfriend them, block their profile,
I don’t discuss it. In my comments, I sometimes write that I don’t accept anti-Semitic, racist or homophobic behaviour. In my

life, there’s no room for verbal or physical
abuse. I despise paedophiles, haters, liars,
thieves, and tipsters. My childhood friend
had a profile picture with a child and wrote
nasty comments on Jews and their tragic
history. A wise lawyer made hostile comments on political opinions of other people, getting out his aggression. A cabaret
actor mocked other religions, hiding behind deep, national Catholicism. Note that
Catholicism doesn’t belong to Poles only,
because the word comes from Greek and
means ‘general, universal’. A young mum
with a profile picture with a child believed
that a smack is not violence but discipline.
A lonely, Rubenesque girl hated other women and their appearance to feel better. An
attractive gossip girl warned me against
girls for whom I’m a mentor and whom
I help with their career. NO! THEY ARE NO
LONGER IN MY LIFE! What’s interesting,
I even published my declaration in this regard on FB and Instagram, accompanied
by a picture of a sweet bunny with a fluffly tail, and a lot of people responded positively that it’s an inspiration for them and
they want to do that, too. Of course, there
were also a slew of haters, but I blocked
them easily.
I’m willing to listen to wise, inspiring
people, who are my role models, who I look
up to and who make my life and attitude
towards the world and other people positive. My biggest dream and fulfilment is
loving my family and friends, and being
loved by them, but it takes much time
and effort to achieve it.
As Helen Mirren, a brilliant actress and
incredible woman, said, ‘At 70 years old, if
I could give my younger self one piece of advice, it would be to use the words “f*** off”
much more frequently…’
We can use them in silence or out loud.
Oh, yes!

WORDS MEAN AS MUCH AS THE PERSON WHO SAYS THEM
During workshops, lectures and interviews,
I often meet people who are like ‘my best
friend let me down,’ ‘my friend turned out to be
a jerk,’ ‘a long-time partner is now my enemy,’
or ‘a friend has changed, and I don’t know him
anymore.’ People are judgmental, not critical. It
may seem they say something from the bottom
of their heart, but they do it only to hurt the
others and make them feel guilty.

Words spoken by others hurt more. It is well
known that words hurt more than a blow
with a fist or a kick on the ass. And these
wounds are harder to heal. If this happens

BA R DZ O C H Ę T N I E
S ŁUC H A M O S ÓB M Ą DRYC H,
I N S PI RUJĄC YC H,
KT ÓR Z Y SĄ DL A M N I E
AU T ORY T E TA M I
I DRO G OWS K A Z A M I,
M E N T OR A M I...
WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

BROWAR PG4
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Podwale Grodzkie 4, 80-895 Gdańsk
tel: +48 668 215 608
www.pg4.pl
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prepared from fresh, local ingredients, and
drink unique beer made using craft brewing
techniques. Its address is Podwale Grodzkie 4,
after which it was named PG4 .

POWIEW WIOSNY
W NOWYM MENU PG4

The occasion is special – the restaurant
with a mini brewery has offered a new,
spring menu contaning new dishes, such as
spring salad with green asparagus, watercress, turnip, kohlrabi and basil dressing.
A real hit is roasted fillet of zander marinated in herbs, calamus and golden liqueur
based on the famous Goldwasser liqueur.
The dish directly refers to the culinary heritage of Gdańsk, it is therefore no surprise
that it’s inlcuded in the ‘Tastes of Gdańsk’
anthology initiated by the City of Gdańsk.

JEST W GDAŃSKU MIE JSCE,
W K TÓRYM MOŻEMY ZAZNAĆ
KULINARNE J ROZKOSZY, Z JEDNE J
STRONY PRÓBUJĄC W YŚMIENIT YCH
TRADYCYJNYCH DAŃ ST WORZONYCH
ZE ŚWIEŻYCH REGIONALNYCH
PRODUK TÓW, A Z DRUGIE J RACZĄC
SIĘ UNIK ALNYM PIWEM WARZONYM
RZEMIEŚLNICZYMI METODAMI.
ADRES TEGO MIE JSCA TO PODWALE
GRODZKIE 4 I STĄD WZIĘŁA NAZWA
TEGO NIEZW YKŁEGO LOK ALU – PG4.
TEKST Paweł Durkiewicz

ZDJĘCIA Mat. Prasowe

O

kazja to szczególna, w restauracji połączonej z minibrowarem pojawiło się
bowiem nowe, wiosenne menu, zawierające nowe potrawy, takie jak sałata wiosenna z zielonymi szparagami, rukwią wodną,
białą rzepą, kalarepą oraz bazyliowym sosem
z oliwy. Absolutnym hitem jest pieczony filet
z sandacza, marynowany w ziołach, tataraku i złotej nalewce na bazie słynnego likieru
Goldwasser. Danie bezpośrednio nawiązuje
do gdańskiego dziedzictwa kulinarnego, nie
dziwi więc fakt, że zostało dodane do antologii
Smaki Gdańska, zainicjowanej przez Miasto
Gdańsk. Każdy, kto chciałby poczuć na własnym podniebieniu, czym jest wielowiekowa tradycja, powinien zwrócić na tę pozycję
szczególną uwagę!
Dumą PG4 są oczywiście warzone na miejscu piwa o różnych stylach – m.in. dostępne
aktualnie na kranach gatunki Pilsner, American Red IPA, Marcowe i Roggenbier (żytnie).
Co godne podkreślenia, dostępne style piwne
regularnie się zmieniają, dlatego wchodząc do
lokalu zawsze może nas spotkać ciekawa nie-

spodzianka… Ponadto każda pozycja w karcie
dań zawiera rekomendację dotyczącą rodzaju
piwa, które idealnie skomponuje się z walorami smakowymi potrawy. W menu znajdziemy
również szeroki wybór zakąsek do piwa, na
nieco mniejszy apetyt. Są to m.in. podpłomyki, miniburgery i deski zapełnione regionalnymi przysmakami.
Z pewnością warto odwiedzić stronę
www.pg4.pl i już dziś zaplanować sobie wymarzoną biesiadę w gronie znajomych lub wśród
najbliższych. Wybór zadowoli nawet najbardziej wytrawnych smakoszy i birofilów!
ENGLISH

A BREATH OF SPRING ON PG4
NEW MENU
There is a place in Gdańsk, where you can
enjoy culinary delights, taste traditional dishes

WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

Those who would like to experience the
centuries-old tradition can’t pass it up!
PG4’s pride and joy is a variety of beers
brewed on the spot – including currently
available Pilsner, American Red IPA , Marcowe and Roggenbier (rye). The kinds of
beers available are regularly changed,
so get ready for a bit of surprise. What’s
more, every item on the menu is accompanied by a recommendation of beer that
would perfectly match the taste of the
dish. On the menu, there are also plenty
of side dishes you can have with beer, such
as bannocks, miniburgers, and boards of
regional delicacies.
Visit a website www.pg4.pl and plan
your dream feast with your friends or family. This place will meet the expectations of
all foodies and beerophiles, even the most
demanding ones!
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znajdziesz na www.anywhere.pl

CZYTANIE WEDŁUG
SARAMONOWICZA

CO
BYŁO,
CIĄGLE
JEST

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".

GRZEGORZ KAPLA, „BEZDECH”,
WYD. BURDA KSIĄŻKI,
WARSZAWA 2018.

Dwuwątkowa powieść, dziejąca się w różnych planach czasowych. W teraźniejszości (a dokładnie późnej jesieni 2017 roku)

WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

ENGLISH

IT WAS AND STILL IS

A two-plot story happening in two different
dimensions. In the present (late autumn, 2017,
to be precise) and in the past – during the war
and in the times of the Polish People’s Republic.
Simple, without a particularly complicated intrigue, but gripping till the very end. And this is
enough to consider crime fiction good.
In the present, a policewoman from Warsaw,
Olga Suszczyńska, works on two cases: a) a mutilated body of a young girl is fished out of the
Vistula River; the identity of the girl is unknown, but her appearance suggests she was of
a foreign origin; b) Olga’s boss, Chief Inspector
Doliński, aka Siwy, orders her to investigate
a case from the past, in which Vice-Minister
Benedykt Barcikowski died in a car accident.
The story from the past is about a Jewish
boy, Benek, who is smuggled with his mother
from the Warsaw ghetto and hides in the house
of a Pole, Bratkowski.
No prizes for guessing that the plots from
the past and the present are connected. But
in what why? I’ll leave it to you to find out.
I highly recommend it.

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

ANDRZEJ
SARAMONOWICZ

i w przeszłości wojennej oraz w latach
PRL -u. Prosta, bez szczególnie skomplikowanej intrygi, ale uczciwie trzymająca czytelnika w niepewności do samego końca.
A to przecież całkiem wystarczy, by uznać
kryminał za udany.
W wątku współczesnym warszawska
policjantka Olga Suszczyńska pracuje
nad dwiema sprawami: a) z Wisły zostają wyłowione zwłoki młodej dziewczyny, mocno okaleczone, której tożsamość
jest nieznana, a uroda wskazuje na niepolskie pochodzenie; b) szef Olgi, nadinspektor Doliński, zwany Siwym, zleca jej
przebadanie sprawy sprzed lat, w której
w wypadku samochodowym zginął wiceminister Benedykt Barcikowski.
W wątku z przeszłości poznajemy losy
żydowskiego chłopca Benka, który zostaje przemycony wraz z matką z warszawskiego getta i ukrywa się u Polaka nazwiskiem Bratkowski.
Nie trzeba nadmiernej przenikliwości,
by się domyślić, że wątki z przeszłości i teraźniejszości się ze sobą łączą. W jaki sposób jednak – to już muszą Państwo doczytać
sami. Polecam.
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W K RÓ T C E
B Ę DZ I E L AT O
MIAŁEM ZE SOBĄ TORBĘ Z „POLSKIEGO LNU”, A W NIEJ NIEWYDANĄ JESZCZE
KSIĄŻKĘ I DŁUGOPIS SKRADZIONY W HOTELU „CINCIETTO”.

Byłem jedynym obcym, ale brali mnie za swojego.
Zadzwonił telefon i ten sam kelner z niepamięcią
poprosił mnie, abym podszedł, i czy to jestem ja…
Tak, odpowiedziałem mu, i tak, odpowiedziałem do
słuchawki. Musiałem nagle wyjechać, wiedziałem jednak, że wrócę do tego miejsca, i że muszę skończyć tę
historię, którą nosiłem w swojej lnianej torbie.
WOJTEK
KALARUS

ENGLISH

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

I was carrying a bag made of ‘Polish linen’, with a book not
published yet and a pen stolen from Cincietto Hotel inside.

T

ramwaj nadjeżdżał i zabierał ludzi w górę do miasta, więc zmieszałem się z innymi i podjechałem
kilka stacji, do kawiarni, gdzie zawsze piłem
kawę z naparstkiem kanaryjskiego rumu.
Nikt nie siadał przy stoliku nad urwiskiem z jednego tylko powodu, gdyż wiatr zawsze porywał rachunki,
a kelner już niczego nie pamiętał. I gdy na koniec mówiłem, co brałem, zawsze wydawało mi się, że kłamię.
Ale on wierzył.
Przynosił jeszcze cukierka, którego miałem w zwyczaju dawać temu chłopcu, co ostatnim kursem zjeżdżał ze swoim ojcem, aż do zajezdni.
Kiedyś pojechałem z nimi do samej pętli, na
ostatnich przystankach ojciec otworzył radio i słuchał sportowych wiadomości, a chłopak patrzył na
swojego tatę z dumą, że tamten rozumie, o co w tym
wszystkim chodzi.
To było małe miasto dobrych ludzi i nigdzie indziej
na świecie nie czułem się lepiej. Jeździł tu tylko jeden
tramwaj, a po prawej, jadąc w dół, stał kościół, zaś góra
z widokiem na port była jedyną atrakcją.
Tuż przed nią niewielki cmentarz chował tylko
miejscowych. Nie było w nim nic dziwnego poza nadzwyczajnym spokojem, który mógł równać się tylko
ze spokojem lasu. Ale to nie był las, to było miasto,
i nie mieszkał w nim nikt inny, jak tylko ci, którzy urodzili się tutaj.
WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

A tram was coming and taking people downtown, so
I mingled with the crowd and went a few stations, to
a café, where I always had coffee with a thimble of Gran
Canaria’s rum.
Nobody sat at the table near the cliff, because the wind
would sweep bills away, and waiters never remembered
anything. And when I said what I’d had at the end, it always seemed to me that I was lying. But he believed me.
He also brought me a candy, which I would give to
a boy who would ride on the last tram with his father,
to the depot.
Once, I went with them to the depot. At one of the last
stops, the father turned on the radio to listen to sports
news. The boy was watching him with pride – that he understood what it was all about.
It was a small town of good people, and I’d never felt better
anywhere in the world. There was only one tram here, and on
the right, downwards, there was a church. A hill overlooking
the harbour was the only attraction in the town.
At its foot, there was a small cemetery for the locals.
There was nothing special about it apart from extraordinary peace and quiet, like in the forest. But it was no
forest; it was a town, and only those who were born here
lived here. I was the only stranger, but they took me for
one of them.
The phone rang, and the waiter asked me to approach
and asked whether it was me… Yes, I answered; yes,
I picked up the phone. I had to leave in a hurry, but I knew
that I would return to that place and I had to finish the story I was carrying in the linen bag.

ZDJĘCIE: MONIKA SZAŁEK

IT WILL BE SUMMER SOON
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„WOLNOŚĆ KOCHAM I ROZUMIEM...

„WOLNOŚĆ
KOCHAM
I ROZUMIEM.
WOLNOŚCI
ODDAĆ
NIE UMIEM”
GRALI W KARTY, KIEDY KLAWISZ
WSZEDŁ DO CELI I POKAZAŁ PALCEM.
„TY, MARKIEWICZ, DO AMBASADY”.
TAK NAZYWAŁ SIĘ ESBECKI PAWILON
PRZESŁUCHAŃ. ŻADEN Z OPOZYCJONISTÓW
NAWET NIE SPOJRZAŁ NA MILICJANTA.
„KAŻ MU, NIECH SPIERD***”, MRUKNĄŁ
KTÓRYŚ. I W TYM MOMENCIE STRACH
MINĄŁ. TADEUSZ MARKIEWICZ POCZUŁ SIĘ
NAPRAWDĘ WOLNY. I TAK JUŻ ZOSTAŁO.
TEKST I ZDJĘCIA Grzegorz Kapla
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ierwszy krok był zaskakująco zwyczajny. Młody automatyk, projektant
instalacji elektrycznych na budowach
ursynowskich blokowisk, dostał wezwanie
do dyrektora. Partia postanowiła zbadać nastroje załóg po wystąpieniu premiera Edwarda Babiucha. Kierownik biura projektowego, dobry komunista, czmychnął akurat na
urlop, więc dyrektor wezwał Markiewicza.
Wszyscy pokiwali głowami, że przemówienie
dobre, ludzie zadowoleni, choć z nutką sceptycyzmu. Tydzień później było wystąpienie
I sekretarza KC PZPR Edwarda Gierka. I znowu wezwali kierowników.
- Wszyscy rozpływali się w zachwycie, że teraz Polska będzie to kraina miodem płynąca.
Ja nie jestem typem rewolucjonisty, starałem
się nie odzywać, ale tak mnie wkurzyli, że wybuchnąłem. Powiedziałem, co myślę. Komuś
tam nawet naubliżałem, żeby nie łgali.
Rozniosło się po budowach i tak los sprawił,
że Tadeusz Markiewicz został głównym opozycjonistą w całym zjednoczeniu.

Czasami los stawia właściwych ludzi na
właściwym miejscu.
Kiedy powstała nieformalna komisja postulatowa do rozmów z legalnymi Związkami
Zawodowymi i administracją, to od razu go
ludzie wybrali. Po podpisaniu Porozumień
Gdańskich, został zakładowym przewodniczącym Solidarności i delegatem z Mazowsza.
Trzynastego grudnia uniknął aresztowania.
- Przyszli po mnie oczywiście, ale przypadek sprawił, że miesiąc wcześniej sprzedaliśmy mieszkanie, żeby się przenieść do domku w Radości. I kiedy przyszli, mieszkał tam
kto inny. Młody człowiek, którego związali
i wyprowadzili. Siedział tydzień, zanim się to
wyjaśniło. No i dzisiaj ten chłopak jest weteranem Stanu Wojennego. Markiewicz ukrywał
się na terenie Anina. U różnych ludzi. Zresztą
ukrywało ich się tam wielu. Cały zarząd Solidarności z Kraśnika, z PZO. Cały Anin konspirował. Kierował tym śp. ksiądz Kalisiak. Konspiracja nie polega na tym, żeby się ukrywać.
Paweł Pąkowski z KOR-u i drukarz nielegalnej

ŹRÓDŁO: PRYWATNE ARCHIWUM TADEUSZA MARKIEWICZA

C Z A S A M I L O S S TAW I A
W Ł A Ś C I W YC H L U D Z I N A
W Ł A Ś C I W Y M M I E J S C U.

nie uszytymi torbami, w których mieściło się pionowo 10
ryz papieru. Cholernie to ciężkie było.
Ale najpierw druk. Dwa arkusze plus czerwona winietka, a więc pięć przelotów. To było sto tysięcy przelotów na takiej małej maszynie! Najpierw klepali papier,
żeby napowietrzyć ryzę, bo nie mieli pneumatycznego
podajnika. Maszyna łatwo się zapychała.

ŹRÓDŁO: PRYWATNE ARCHIWUM TADEUSZA MARKIEWICZA

Niezależnej Oficyny Wydawniczej Andrzej Górski potrzebowali trzeciego do drukarni. Ich kolporter wpadł i już
był w internowaniu. Drukarnia była w Falenicy, nigdy nie
wpadła. Właścicieli domu stan wojenny zastał w USA i nie
wrócili. O tym, że mieli w piwnicy najbardziej poszukiwaną
przez SB tajną drukarnią w Polsce, dowiedzieli się dopiero
w 2005, kiedy przyjechała telewizja. Tadeusz Markiewicz
nigdy nie mówi, że jest drukarzem oficyny NOWA.
- Nigdy tak o sobie nie myślałem. Uważałem po prostu, że
jestem żołnierzem Solidarności. Kiedyś zadzwonił ksiądz
Kalisiak i mówi: „synu, masz przyjechać natychmiast
się wyspowiadać, bo już dawno nie byłeś tutaj”. Jadę, a tam
przed plebanią w tirze czeka nowy offset i ksiądz go daje
w moje ręce. Ubecy na granicy nie poznali się na tym, co
jest w skrzyniach. To był początek stanu wojennego, zajmowali się wtedy wyłapywaniem tych, co się ukrywają. Offset
uruchomił zawodowiec, Andrzej Górski. Pracowali z nimi
także bracia Grzesiakowie. Adam kochał się w córce Jerzego Urbana, Magdzie. Była konspiratorką. Bardzo dużo
w tamtym czasie pomogła Solidarności.
Markiewicz wywoził cały nakład „Tygodnika Mazowsze”
z zakonspirowanej drukarni w Falenicy do miejsc kolportażu. Kontaktował się z siedmioma kolejnymi ludźmi. Oni te
20 tysięcy egzemplarzy rozprowadzali dalej. To ogromny
nakład. Ale nie było przecież ciężarówki do rozwiezienia
prasy. Tylko przerobiony maluch z dopasowanymi, specjal-
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„WOLNOŚĆ KOCHAM I ROZUMIEM...

Pracował do wakacji. Kiedy wrócił, 4 sierpnia, SB przyszła
o 4 nad ranem. Telewizja, milicja, tajniacy. Chcieli pokazać
w Dzienniku rozbicie tajnej drukarni. Ale w domu Markiewicz nie trzymał nic. A na to, żeby przeszukać malucha, nie
wpadli. No ale zabrali go do internowania. Do Białołęki.
- Wydał was ktoś?
- Nie. Z dokumentów z IPN wynika, że śledzili ludzi,
którzy bywali w Instytucie Kopernikańskim na Bartyckiej. Zanotowali numery mojego malucha. I tak doszli.
Po tych numerach.
Był internowany, kiedy stanął jednak przed sądem. Jeden z esbeków rozkochał w sobie dziewczynę z opozycji.
I opowiedziała mu, w dobrej wierze, co robi i że bywała
w drukarni. I kogo tam widziała.
- Nie mam do niej pretensji, bo sam nie wiem, co bym
zrobił w takiej sytuacji. Tak ją podszedł. Ale wpadli tylko
ludzie. Drogi do drukarni nie potrafiła wskazać, bo zawsze kluczyliśmy, zawsze w nocy, żeby nikt nie pamiętał, jak dojść. Wiedzieli tylko, że słychać dzwony kościelne z tej piwnicy.
Śledztwo prowadził pułkownik Szczęsny. Stary, stalinowski jeszcze prokurator z Naczelnej Prokuratury Wojskowej. Sąd wojskowy, którego przewodniczącym był kapitan Lindecki, odesłał akt oskarżenia do uzupełnienia.
Obrońca, mecenas Grabiński, powiedział do tego Szczęsnego „panie pułkowniku, my się już spotkaliśmy na tej
sali, w 1956 roku, gdzie była rozprawa rehabilitacyjna oficerów, których pan skazał na śmierć. Ludzi nie było, leżały
tylko ich czapki. Niech pan tego nie robi drugi raz.
Na kolejnej rozprawie pułkownik Szczęsny dołożył Markiewiczowi jeszcze dwa paragrafy. O siłowej próbie obalenia ustroju socjalistycznego i o szkalowaniu naczelnych organów państwa. To było zagrożone karą 25 lat pozbawienia
wolności. Ale kapitan Lindecki skazał wszystkich w zawieszeniu i kazał tego samego dnia wypuścić.
Na procesie Markiewicz nie bał się. Zeznał, że nie ma
pretensji do dziewczyny. Stało się tak, bo po internowaniu
był już „przeszkolony”. Siedział w Białołęce z Markiem Nowickim, braćmi Grzesiakami, Adamem Michnikiem, całą
jedenastką z Komisji Krajowej. Siedzieli w barakach wybudowanych dla więźniów, którzy pracowali w betoniarni.
Cele były zamykane, ale nie sprawdzali czy każdy jest we
własnej. Można było grać w karty całą noc u innych kolegów. Była olimpiada internowanych. Biegać Markiewicz
nie lubił, ale był w drużynie brydżowej.
- Pamiętam moment, w którym stałem się wolnym człowiekiem. Odtąd ubecja już na mnie nie robiła wrażenia.
To był moment, gdy graliśmy w karty. Wchodzi klawisz, za
nim stoi jakiś cywil. Słyszę: „Markiewicz, do ambasady”.
A ci, z którymi gram, mówią: „a po co masz iść? Każ mu,
niech spierdala”. Dla mnie to było nowe, nigdy dotąd z ubecją nie miałem do czynienia. To był tylko moment, ale dla
mnie jakby wieczność. Zrozumiałem, że jak z nimi pójdę,
to jestem spalony do końca życia. „Spierdalaj”, powiedziałem. I ten moment zupełnie mnie odmienił.
- I esbek poszedł?
- Tak! A kiedy siedziałem kolejny raz, to już nawet nie podchodzili, żeby mnie przesłuchać. Mieli przygotowany protokół „odmawiam wszelkich zeznań”. Cztery podpisy i do celi.
W 1983 roku Tadeusz Markiewicz wyszedł z więzienia.
Pracy nie miał. Ale zapisał się na kurs dla taksówkarzy.
Potrzebny był kolporter, a do tego – benzyna. Zwykły czło-

PA M I Ę TA M M O M E N T,
W K T Ó RY M S TA Ł E M
S I Ę WO L N Y M
C Z Ł OW I E K I E M . O D TĄ D
U B E C JA J U Ż N A M N I E
N I E RO B I Ł A W R A Ż E N I A .
wiek miał prawo do 40 litrów, taksówkarz mógł kupić 450.
Musiał zmienić samochód. Maluch nie mógł robić za taksówkę. Nie miał z tyłu drzwi.
Pracowali we czterech. Z Andrzejem Górskim, Emilem
Broniarkiem i Witkiem Łuczywo, mężem Heleny, powołali do życia miesięcznik „Most”, drukowali dla związków
chłopskich Henryka Bąka, drukowali NOWą, materiały
Zbyszka Romaszewskiego, „Horyzont” Solidarności Walczącej. Drukarnia była w Radości na posesji zaprzyjaźnionego majora milicji, który w mundurze chodził po terenie
z psem, żeby wszyscy sąsiedzi widzieli, kto tam mieszka.
Przerabiali ciężarówkę papieru w dwa tygodnie.
Papieru dla konspiracyjnej drukarni nie można było
kupić. W ogóle papieru w PRL nie było. Powstała cała siatka dla zdobywania tego towaru. Potrafili przejmować całe
wagony dostaw. Fałszywe kwity przewozowe, mylne drogi,
ciężarówki do rozładowania. To wielka, wciąż nieopisana
operacja z czasów PRL. Czasami zwyczajnie okradali magazyny. Niewielkie ilości, dwie trzy palety naraz…
Teraz drukowali nawet książki . Składał je na przykład
sławny bibliofil Czesław Apiecionek, z narzeczoną, czy Maciek Radziwiłł, ostatnio zaangażowany w sprawę kolekcji
Czartoryskich. W drukarni pracowało mnóstwo ludzi. Nie
mogli się pokazywać, a więc potrzebna była kuchnia. Raz
na tydzień przywozili mięso z połowy cielaka i mieli dziewczynę, która gotowała dla wszystkich.
Drukarnia wpadła po przeniesieniu jej do Słupna pod Radzyminem. To też była duża drukarnia i tam ona wpadła.
- Myśleliśmy, że przez syna właścicielki, który nam pomagał przy drukowaniu, że na jakimś weselu opowiadał,
że u niego jest drukarnia – opowiada Markiewicz. - Ale
z akt IPN wynika, że to nie była jego wina. Wydał nas
brat Andrzeja Górskiego, który przez cały czas był agentem. W drukarni nigdy nie był, ale wiedział o naszych
ruchach. I nas wyśledzili. Wpadliśmy w maju ’85 roku.
Przyjechaliśmy tam we czterech, a na nas już czekali od
dwóch dni. I oczywiście trafiliśmy znowu na Rakowiecką i siedziałem tam 13 miesięcy.
Kiedy wyszedł, podjął pracę w Solidarności Walczącej.
Wydawnictwo Prawy Margines drukowało masę książek,
wydawali „Horyzont” i „Biuletyn Dolnośląski”. I tak to
trwało do wyborów 1989 roku. Wtedy wydrukowali wszystkie plakaty Komitetu Obywatelskiego, te słynne zdjęcia
kandydatów z Lechem Wałęsą. Wydrukowali też cegiełki 500-złotowe na fundusz wyborczy.
A potem była wolność. Tadeusz Markiewicz zaangażował się w ruchy antykomunistyczne w krajach byłego
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ZSRR. W tworzenie Związków Polaków. Prze-

dzierał się przez granicę Rosji z częściami do
maszyn drukarskich. Na Litwę, do Białorusi,
na daleką Syberię. Do Gruzji i do Armenii.
Szkolił drukarzy. Tatarów Krymskich, Łotyszów, Litwinów.
Tadeusz Markiewicz w wolnej Polsce zbudował dobrze prosperującą drukarnię Efekt. Za
swoją działalność w czasie PRL i działalność
na Wschodzie został odznaczony Krzyżem
Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski
i Za Zasługi Wobec Litwy.
ENGLISH

DO NOT GIVE UP ON FREEDOM
They were playing cards, when the prison guard
entered the cell and pointed with his finger.
‘You, Markiewicz, to the embassy.’ That’s how
the Security Service’s interrogation pavilion was
called. None of the oppositionists even looked
at the policeman. ‘Tell him to get the fuck out of
here,’ one of them said. And the fear was gone.
Tadeusz Markiewicz felt entirely free. And it was
this way ever since.

The first step was surprisingly ordinary.
A young engineer, designer of electrical systems at construction sites of blocks in Ursynów was called to the director. The party decided to get to know the attitudes of the crew after
Prime Minister Edward Babiuch’s speech. The
manager of the design office, a good communist, was on vacation then, so the director
called Markiewicz. Everyone agreed that the
speech was good, people were satisfied, but
with some scepticism. One week later, the first
secretary of the Polish United Workers’ Party,
Edward Gierek, made a speech. And the managers were called again.
‘People went into rhapsodies over the bright
and rosy future of Poland. I’m not a type of revolutionist, I tried to keep my opinion to myself,
but they drove me up the wall, and I lashed out.
I told them what I thought. I even lashed out at
someone and accused them of lying.’
It spread quickly, and Tadeusz Markiewicz became the leading oppositionist in
the association.
He was the right person in the right place
at the right time.

When an informal demand committee
for talks with legal Labour Unions and the
administration was set up, he was chosen to it
right away. After the Gdańsk Agreement was
signed, he became the plant president of the
Solidarity and a delegate from Mazowsze.
On 13 December, he avoided arrest.
‘They came for me, of course, but we had
sold our apartment a month before to move
to a house in Radość. And when they came,
someone else was living there. A young man.
They tied him up and took him. He was in jail
for a week before the situation cleared up.
That man is a veteran of the martial law period
today. Markiewicz was hiding in Anin. In different people’s homes. Plenty of people were
hiding there. The whole board of the Solidarity from Kraśnik, from PZO. The whole Anin
was conspiring. The conspiracy leader was
late priest Kalisiak. Conspiracy isn’t about
hiding, though. Paweł Pąkowski from the
Workers’ Defense Committee and Andrzej
Górski, a printer from the illegal Independent
Publishing House (NOWA), needed a third
man to their printing house. Their distributor
was caught and interned. The printing house
was in Falenica, it was never found. In the martial law period, the owners of the house were
in the US and they never came back. Only in
2005, when television came, did they learn
that in their basement, there was the most
wanted by the Security Service secret printing house in Poland. Tadeusz Markiewicz never says that he is a printer from NOWA.
‘I’ve never thought about myself like that.
I believed I was a Solidarity soldier. Once,
priest Kalisiak called me and said, “Son, you
must get here right away and confess, because
you haven’t been here for a long time.” I went,
and in front of the parsonage, there was a new
offset, and the priest gave it to me. The secret
police on the border didn’t recognise what
was in the boxes. It was the beginning of the
martial law period in Poland, and their main
task was to arrest those who were hiding. The
offset was started by a professional, Andrzej
Górski. Also Grzesiak brothers worked on it.
Adam was in love with Jerzy Urban’s daughter,
Magda. She was a conspirator. She helped the
Solidarity a lot then.
Markiewicz transported all copies of ‘Tygodnik Mazowsze’ from the secret printing
house in Falenica to distribution spots. He
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W PA D L I Ś M Y W M A J U ’8 5 RO K U. P R Z YJ E C H A L I Ś M Y
TA M W E C Z T E R E C H , A N A N A S J U Ż C Z E K A L I O D
DWÓ C H D N I . I O C Z Y W I Ś C I E T R A F I L I Ś M Y Z N OW U N A
R A KOW I E C K Ą I S I E D Z I A Ł E M TA M 13 M I E S I Ę C Y.

JAK KROMKA CHLEBA

fice. The court martial presided by Captain Lindecki sent
the indictment back to be completed.
The counsel for the defence, attorney Grabiński, told
Szczęsny, ‘Colonel, we’ve already met in this room, it
was in 1956, on the rehabilitation trial of officers you sentenced to death. There were no people there, only their
hats. Don’t do that again.’
At the next hearing, Colonel Szczęsny added two paragraphs to the indictment: an attempt to overthrow the
socialist political system by force and vilifying the chief
authorities of the state. It was punishable by 25 years of imprisonment. But Captain Lindecki pronounced a suspended sentence and ordered to release them on the same day.
Markiewicz wasn’t afraid during the trail. He testified he
didn’t blame the girl. It was because he was ‘trained’ after

ŹRÓDŁO: PRYWATNE ARCHIWUM TADEUSZA MARKIEWICZA

contacted seven people. They distributed these 20 thousand copies further. It was a large circulation, and they
didn’t have a lorry to deliver the paper. They had an adapted Fiat 126 with special bags for 10 reams of paper each. It
was extremely heavy.
But first, printing. Two sheets plus a red vignette, so
five passages. It was a hundred thousand passages on such
a small machine! At first, they settled paper to aerate the
ream, because they didn’t have a pneumatic sheet feeder.
The machine got clogged easily.
He worked until holidays. When he returned, on 4 August, the Security Service came to him at 4 a.m. Television, the police, secret agents. They wanted to broadcast
the breaking of the secret printing house in the news. But
Markiewicz didn’t keep anything at home. And they didn’t
come up with an idea to search the car. But they arrested
him to be interned. They took him to Białołęka.
‘Did someone turn you in?’
‘No. According to the Institute of National Remembrance documents, they were following people who came
to the Copernicus Institute on Bartycka. They got my plate
numbers. And they found me.’
He was interned when he stood trial. An agent of the
Secret Security had an affair with a girl from the opposition. And she told him, in good faith, what she did and
that she had been in the printing house. And whom she
had seen there.
‘I don’t blame her because I don’t know what I would
have done if I had been in her shoes. He took her in. But
only people got caught. She couldn’t tell how to get to the
printing house because we always went there at night, in
different ways, so that nobody remembered how to get
there. They only knew that church bells could be heard
from that basement.’
The investigation was carried out by Colonel Szczęsny,
an old prosecutor from the Chief Military Prosecutor Of-
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having been interned. He was in jail in Białołęka with Marek
Nowicki, Grzesiak brothers, Adam Michnik, eleven people
from the National Committee. They were kept in barracks for
prisoners working in a cement plant. The cells were closed,
but they didn’t check if everyone was in their own cell. They
could visit cells of other prisoners and play cards. Olympic
Games of the Interned were held. Markiewicz wasn’t keen on
running, but he was a member of a bridge team.
‘I remember the time when I became a free person.
Since then, the secret police haven’t made any impression
on me. It was when we were playing cards. A prison guard
entered the cell with a civilian. I heard, ‘Markiewicz, to the
embassy.’ And those I was playing with said, ‘Why should
you go? Tell him to get the fuck out of here.’ It was something new to me, I’d never had any dealings with the secret
police. It was only a moment, but it lasted forever. I realised
that if I went with him, I’d be finished forver. ‘Fuck off,’
I said. And that moment changed me.
‘And the policeman went away?’
‘Yes! And when I was in jail for the second time, they
didn’t even come to interrogate me. They had a protocol
“I refuse to testify.” Four signatures and to the cell.’
Tadeusz Markiewicz was released from prison in 1983.
He didn’t have a job. But he enrolled in a course for taxi driv-

ers. They needed a distributor and fuel. An average person was entitled to 40 litres, a taxi driver could buy 450.
He had to get another car. The Fiat 126 couldn’t be a taxi.
It didn’t have back door.
He worked with three other men – Andrzej Górski,
Emil Broniarek and Witek Łuczywo, Helena’s husband.
They created a monthly ‘Most’, printed for Henryk Bąk’s
peasant unions, printed NOWA, Zbyszek Romaszewski’s
materials, ‘Horyzont’ by the Fighting Solidarity. The printing house was in Radość, on the property of a befriended
mayor, who walked around the area in a uniform and with
a dog, so that all neighbours knew who lived there. They
processed a lorry of paper in two weeks.
It was impossible to buy paper for a secret printing
house. Actually, there was no paper at all in the Polish People’s Republic. A whole network of people was formed to get
the goods. They would seize whole delivery wagons. False
waybills, misleading roads, lorries to be unloaded. It was
a massive operation from the times of the Polish People’s
Republic, which still hasn’t been described in detail. From
time to time, they simply stole paper from storehouses.
Small amounts, two or three pallets.
They also printed books. Czesław Apiecionek, a famous
bibliophile, with his fiancee and Maciek Radziwiłł, recently
enegaged in the issue of Czartoryscy’s collection, were in
charge of typesetting. Few people worked in the printing
house. They couldn’t be seen, so they needed a kitchen.
Once a week, they brought half a calf, and they had a girl
who cooked for everyone.
The printing house was uncovered after it was moved
to Słupno near Radzymin. It was a big printing house, too,
and it was found there.
‘We thought it was because of the son of the owner, who helped us with printing; that he was talking on
a wedding that he had a printing house on his property,’
says Markiewicz. ‘But according to the Institute of National Remembrance files, it wasn’t his fault. It was Andrzej Górski’s brother, who turned us in; he was an agent
from the very beginning. He had never been in the printing house, but he knew what we were doing. And they
found us. We got caught in May, 1985. All four of us came
there, and they had been waiting for us for two days. Of
course, we were taken to Rakowiecka again, and I was
there for 13 months.’
When he was released, he got a job in the Fighting Solidarity. Prawy Margines publishing house printed plenty of
books, they published ‘Horyzont’ and ‘Biuletyn Dolnośląski’.
And it lasted till the elections in 1989. Then, they printed all
posters of the Solidarity Citizens’ Committee, the famous
pictures of candidates with Lech Wałęsa. They also printed
contributions for PLN 500 each for the elections fund.
And then, there was freedom. Tadeusz Markiewicz got
involved in anti-communist movements in post-Soviet
states. In forming unions in Poland. He got through the border with Russia with parts of printing machines. To Lithuania, Belarus, to far Siberia. To Georgia and Armenia. He
trained printers. Crimean Tatars, Latvians, Lithuanians.
In independent Poland, Tadeusz Markiewicz set up
a successful printing house Efekt. For his activities in the
Polish People’s Republic and the East, he was awarded the
Commander’s Cross of Polonia Restituta and Order for
Merits to Lithuania.
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FREELANCE
STAT YST YCZNIE RAZ LUB DWA RAZY W MIESIĄCU ZDARZA MI SIĘ US ŁYSZEĆ, ŻE SKORO DZIAŁAM
NA WŁASNĄ RĘKĘ, TO PRZECIEŻ MOGĘ DYSPONOWAĆ CZASEM TAK , JAK T YLKO ZECHCĘ.
„ZAZDROSZCZĘ. PRACUJESZ DL A SIEBIE. NIE MASZ NIKOGO NAD GŁOWĄ. PRZECIEŻ ROBISZ, CO
CHCESZ I KIEDY CHCESZ. JA SIĘ MUSZĘ UŻERAĆ Z TĄ CZY Z TAMT YM. A WIESZ, ŻE TEN MÓJ SZEF…”

umów i zestawień, a poza tym musi znaleźć czas na to, aby
w międzyczasie robić swoje – doskonale wie, że wszystko to
razem absorbuje mnóstwo czasu. Łatwo wpaść w czasoprzestrzenną dziurę. Trudno wyłączyć komputer, gdy zawsze jest
coś zrobienia, ale można, warto, a nawet trzeba.
ENGLISH

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

O

wszem, mogę poszwendać się przed południem po
parku, mogę całymi nocami oglądać filmy, mogę
nie stać w porannych czy popołudniowych korkach.
Owszem, pozwalam sobie na leniwe śniadanie czy poobiednią kawę na tarasie. Na dobrą sprawę pory dnia nie mają dla
mojego życia zawodowego większego znaczenia. Co więcej
– nie odsiaduję tzw. „dupogodzin”, kiedy nie mam nic do roboty, ale z drugiej strony, gdy jest taka potrzeba, zdarza mi się
pracować po kilkanaście godzin na dobę.
Nie narzekam na swój los, bo nie należę do gatunku tych
narzekających. Przecież sam lata temu wybrałem taką drogę, w pełni świadomie. Cały ten freelance przyjmuję z dobrodziejstwem inwentarza, akceptuję, lubię. Mógłbym napisać,
że „etatowcy” to mają dobrze, bo idą na gotowe, bo wraz
z wypłatą dostają wszystko w pakiecie – mają tylko pracować i już. Nie muszą martwić się o emeryturę, o składki ZUS
czy podatki, wiedzą ile zarobią, mogą planować i spać spokojnie. Nie napiszę tak jednak, bo daleki jestem od zero-jedynkowych ocen, od niepopartych empirycznie opinii. Każdy
z nas ma dokładnie to, czego chce, na co się zdecydował albo
na co się odważył. Wszystko jest kwestią wyboru. Stoisz na
rozdrożu i jeżeli zdecydujesz się pójść w lewo, efekty będą
takie, a nie inne. Jeżeli skręcisz w prawo, czekają na ciebie
zupełnie inne możliwości, ale też i konsekwencje.
Każdy, kto prowadzi własną działalność – kto jest po trosze księgowym, fakturzystą, kto zdobywa nowych klientów,
dba o nich, kto zajmuje się przygotowywaniem kolejnych

FREELANCE
On average, once or twice a month, I hear that if I work on my own,
I’m free to do with my time what I please. ‘How I envy you. You work
for yourself. Nobody tells you what to do. You do whatever you want,
whenever you want. I have to put up with this and that person. And,
you know, my boss…’

Indeed, I’m free to go on a walk in the park in the morning,
watch films all night, and I don’t have to be stuck in morning
or afternoon traffic jams. Indeed, I indulge myself in a slow
breakfast or a cup of coffee on the porch after lunch. As
a matter of fact, times of day make no difference in my professional life. What’s more, I don’t just sit at work when I have
nothing to do, but, on the other hand, I happen to work for
several hours a day when necessary.
I don’t complain, because I’m not a grumpy person.
I chose my path years ago and I was fully aware of what I was
doing. I welcome the freelance lifestyle as it is, I accept it and
like it. I could write that the life of those who work ‘from nine
to five’ is simple and easy, because they don’t have to do anything as they get the whole package with the salary – the only
thing to do is to work. They don’t have to worry about pension, social insurance or taxes, they know how much they
will earn a month, are able to make plans and don’t need to
worry at night. But I won’t write it as I don’t like to generalise
and make statements not supported by any empirical evidence. Everyone has what they want, decide or dare to have.
It’s up to you. You hit a crossroad and if you go left, you’ll have
to face the consequences. If you turn right, you’ll get completely different opportunities as well as effects.
Everyone who is self-employed – and is a bit of an accountant and invoice issuer, wins new clients, develops business
relations, draws up agreements and statements, and has to
find some time to do their job in the meantime – perfectly
knows that it takes a lot of time. It’s easy to get tangled up
in a vicious circle. It’s hard to turn off the computer when
there’s always something to do. But it’s possible, and you
should – or even must – do it from time to time.
WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL
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ZDJĘCIA I STYLIZACJA/
PHOTOS AND STYLIZATION:

Dorota Czoch
MODELKA / MODEL:

Kinga Łukasik-Głód
MAKIJAŻ / MAKE UP:

Joanna Ogórek
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M A K I JA Ż P E R M A N E N T N Y
I ME DYC Y N A E S T E T YC Z N A
LUK SUS, POTRZEBA , LEC ZENIE NA SZ YCH DUSZ , C Z Y PRÓŻNOŚĆ ? NAUC Z YĆ
MOŻNA SIĘ WSZ YSTKIEGO, TRZEBA MIEĆ T YLKO CHĘCI I ZNAKOMITEGO
NAUC Z YCIEL A , PRACUJĄCEGO Z PA SJI I Z AMI ŁOWANIA DO TEGO, CO ROBI…

MONIKA GRZELAK
Ekspert makijażu permanentnego,
założycielka Międzynarodowej szkoły makijażu
permanentnego SHE International Academy of
Permanent Make Up, linergistka z kilkunastoletnim
stażem, specjalizująca się w korektach i kamuflażach
nieudanych makijaży permanentnych, posiadająca
dwie licencje trenerskie oraz certyfikat Master
International Trainer, autorka wielu innowacyjnych
metod pigmentacji PMU.

M

akijaż permanentny i medycyna
estetyczna to przede wszystkim
ogromna odpowiedzialność, która
potrafi zdziałać cuda. Poprawnie wykonany
zabieg odmładza, podkreśla to, co piękne,
nie rzuca się w oczy, dopasowany kolorem
i kształtem, wyrównuje asymetrię, przykrywa plamy, spłyca blizny.
Niewiele osób wie, że istnieje również
możliwość zniwelowania - bez użycia laserów
i remowerów - niewłaściwie wykonanego makijażu permanentnego. Skorygowania czerwonych lub niebieskich brwi, korekty kształtu ust lub kresek na powiekach. Technika ta
jest moją autorską metodą wykorzystywaną
w She od lat i ciesząca się dużym powodzeniem. Podstawowy program szkoleń również
obejmuje te techniki.
Specjalizacja ta wchodzi także małymi
krokami w medycynę. To tzw. makijaż permanentny medyczny (pigmentacja blizn,
rekonstrukcja sutka i brwi po nowotworach
oraz chemioterapii, rekonstrukcja wargi po
rozszczepie, alopecia - łysienie plackowate,
czy też pigmentacja ginekologiczna), jak rów-

nież mezoneedling czy microneedling, który
nie daje nam obrazu zakolorowania skory, ale
spłycenie blizn czy rozstępów za pomocą specjalistycznych preparatów.
W dzisiejszych czasach makijaż ma pomóc, poprawić, upiększyć. Ma podkreślić
urodę, ale i przywracać uśmiech. Właśnie
dlatego moja szkoła makijażu permanentnego oraz medycyny estetycznej zatrudnia
fachowców na najwyższym poziomie, wyuczonych w mojej placówce z ogromnym
doświadczeniem i pasją. Placówka, którą
prowadzę z ogromnym sukcesem od 15 lat,
pozwala na naukę najnowszymi technikami oraz przyswojenie wiedzy, która ochroni
przyszłe klientki moich kursantek przed źle
wykonaną usługą.
Dziś wszyscy mogą szkolić, lecz nie wszyscy sami są przeszkoleni. Dlatego zawsze
sprawdzajmy placówkę, personel, opinie, pytajmy o certyfikaty.
Pamiętajmy, że makijaż permanentny nie
jest luksusem, natomiast wybór salonu oraz
szkolenia gwarantują nam efekt i zadowolenie. Są to dobrze ulokowane pieniądze i inwestycja, na której nie należy oszczędzać, gdyż
te błędy sporo potem kosztują.
Dlatego my gwarantujemy jakość, sterylność oraz zadowolenie z wyboru szkoleń
i efektu mojej pracy w zabiegach prywatnych.
Serdecznie zapraszam.
ENGLISH

PERMANENT MAKE‑UP AND
AESTHETIC MEDICINE
Luxury, a need, a way to heal your soul, or
vanity? You can learn almost anything – it only
requires willingness and a great, passionate and
knowledgeable teacher…

Permanent make‑up and aesthetic medicine
are primarily a great responsibility, which
REKLAMA

MIĘDZYNARODOWA SZKOŁA
MAKIJAŻU PERMANENTNEGO
MONIKA GRZELAK
ul. 11-go Listopada 5a,
95-070 Aleksandrów
+48 42 234 22 35 / +48 731 000 924
biuro@shemonikagrzelak.pl
www.shemonikagrzelak.pl
fb/ shemonikagrzelak
Szkolenia i zabiegi z zakresu makijażu
permanentnego i medycyny estetycznej

can do wonders. A proper treatment is subtle,
enhances your beauty, has a proper colour
and shape, has rejuvenating effects, makes
your face more symmetrical, covers spots,
and minimizes scars.
Few people know that it’s also possible to
fix – without the use of lasers or removers –
bad permanent make-up; to correct red or
blue eyebrows, the shape of the lips, or eyeliner. The technique is my author method which
has been popular and used in She for years.
The basic training programme also covers
these techniques.
This specialisation is slowly becoming
more and more recognised in medicine. It’s
so-called medical permanent make-up (scar
pigmentation, reconstruction of nipples and
eyebrows after cancer and chemotherapy,
cleft lip reconstruction, alopecia areata – aka
spot baldness, or gynaecological pigmentation) as well as skin needling, mezoneedling
or microneedling, which doesn’t colour the
skin, but minimizes scars or stretch marks
with the use of specialised products.
Nowadays, the role of make-up is to help,
correct, make more beautiful. It should
enhance the features and make you smile.
That’s why my academy of permanent makeup and aesthetic medicine employs top
professionals, trained in the academy, with
wide experience and real passion. The academy, which I’ve been successfully running
for 15 years, uses cutting-edge techniques
and allows our trainees to gain skills and
knowledge that will guarantee high quality
of their services.
Nowadays, everyone can be a trainer, but
not everyone is a professional. That’s why
you should always verify the establishment,
its staff, reviews and opinions, as well as ask
for its certificates.
Remember that permanent make-up is
not a luxury, and choosing a good beauty
parlour and training guarantees desirable
effects and your satisfaction. It’s money well
spent and a good investment, which will pay
off if you put quality first as mistakes can be
very costly.
We guarantee quality, sterility and satisfaction with our training courses and effects
of our treatments. You’re more than welcome
to visit us.
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WIĘCEJ FELIETONÓW

FELIETON / COLUMN

znajdziesz na www.anywhere.pl

MIĘDZY WDECHEM

A W Y D E C HE M
TEKST Magdalena Czarnota, pedagog, muzyk, specjalistka ds. emisji głosu i ruchu scenicznego
Robert Krool, pedagog, autor sceniczny, specjalista ds. argumentacji publicznej

Ż

eby rozpocząć pracę nad głosem, mówieniem, przemawianiem, śpiewaniem, warto przyjrzeć się postawie
własnego ciała. Poobserwować, jak stoimy,
jak poruszamy się. Gdzie są napięcia w naszym ciele, a gdzie zacisk... Należy przy tym
pamiętać, że nie jesteśmy w stanie odczytać
napięć chronicznych, do których się przyzwyczailiśmy. Tak więc podstawową pracę należy
zacząć od tego, by ciało powoli – acz wreszcie
– zaczęło nam ufać…
Źródłem mówienia zawsze była i jest energia myśli, a co za nimi idzie, impuls energetyczny ubrany w intencje/emocje. Energia ta
uruchamia mięśnie potrzebne do wypowiedzenia myśli w postaci słów.
Każdy z nas ma swój unikalny tembr
głosu. Głos jest jak linie papilarne – nie ma
dwóch takich samych. Głos jest dźwiękiem,
który wibruje. Fale drgania uderzają w rezonatory. Zwykło się uważać, że rezonują tylko
twarde części ciała, czyli kości czaszki, czoło,
zatoki, ale tak naprawdę całe nasze ciało rezonuje, czyli odpowiada i przekazuje dalej nasz
głos,myśl, intencję. Za prawidłowe wydobycie naszego unikalnego głosu odpowiadają
te same mięśnie które odpowiedzialne są za
wyraz emocji w ciele. Głos odzwierciedla
historie naszego życia. Zarówno te radosne,
jak i traumatyczne przeżycia są zamknięte
w naszym ciele, niejako zatrzymane przez
nasze mięśnie. Mówiąc, wyrażamy siebie,

opowiadamy głosem nasze życie. Ponieważ
głos nas wyprzedza, oznacza to, że nas powiększa. A jeśli nas powiększa, to oznacza ,że
powiększa nasze intencje i emocje. Świadomość, że kiedy mówimy, przekazujemy energię, może teraz oznaczać większą uważność
w wypowiadaniu słów przez Czytelników…
Mimo tego, że głos służy jako środek do
komunikowania się i wyrażania emocji, bardzo często nie lubimy swojego głosu. Trudno
jest znaleźć osobę, która słysząc swój nagrany
głos, nie jest przynajmniej zaskoczona jego
wysokością i brzmieniem. Z reguły nie podoba nam się to co słyszymy…
Celem pracy z głosem winno być więc
rozpoznanie i zaakceptowanie własnej osobowości, żeby móc na tej podstawie rozwijać
unikalny styl przemawiania. Tylko wtedy,
kiedy nauczymy się obserwować nasz głos,
poznamy jego moc, poczujemy nasze własne
wibracje, nasze ciało nauczy się współpracować i pomoże nam gestem oraz postawą na
scenie wyrazić nasze intencje oraz myśli. Będziemy osobami, których się słucha,
a nie tylko się je słyszy…
ENGLISH

BETWEEN BREATHS

Before you begin working on your voice,
speaking, singing, you should analyse your
posture. Observe how you stand and move.

„ J E Ś L I S Ł OWA W Y P OW I A DA S I Ę
Z NA L EŻ Y TĄ PA S JĄ , A B O G OW I E
A K U R AT S I Ę N U DZ Ą , BY WA
Ż E C A ŁY WS Z E C H Ś W I AT
PR Z EF OR MOW UJ E S I Ę WOKÓ Ł
T YC H S Ł ÓW. S Ł OWA Z AWS Z E M I A ŁY
MO C ODM I E N I A N I A Ś W I ATA …”
Ter r y P rat chet t
WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

Feel where tensions and blocks in your body
are. Bear in mind that we are not able to observe chronic tensions that we’ve become
used to. Therefore, the first step is to make
your body slowly – but finally – trust you…
The source of speaking has always been
thought energy and, consequently, an energetic impulse dressed in intentions/emotions. This energy triggers muscles used for
expressing thoughts as words.
Every person has their own unique timbre
of voice. The voice is like fingerprints – no two
are the same. The voice is a resonating sound.
Vibrations reach resonators. In the past, it
was believed that the only parts of body which
resonate were the hard parts, that is the skull,
the forehead, and sinuses, but in reality, our
whole body resonates, responds and conveys
our voice, thoughts, and intentions. The muscles expressing emotions are also responsible
for producing our unique voice. Our voice
tells the story of our life. All happy and traumatic moments are closed within our body,
somehow kept there by our muscles. While
speaking, we express ourselves and tell a story of our life with our voice. As the voice is
ahead of us, it means that it expands us. If it
expands us, it means that it expands our
intentions and emotions. The awareness
that we convey energy when we speak may
mean that we should pay more attention to
words we say.
Apart from the fact that the voice is
a means of communication and expressing
emotions, very often we don’t like our voice.
It’s difficult to find a person who would hear
their voice on a recording and wouldn’t be
surprised with its pitch and sound. More often than not, we don’t like what we hear…
The goal of working on your voice should
be recognising and accepting your personality, which will allow you to develop a unique
style of speaking on this basis. Only when you
learn to observe your voice will you discover
its power and feel your own vibrations; your
body will learn to cooperate and will help you
with a gesture and a posture to express your
intentions and thoughts on stage. Be the one
who is listened to, not only heard….

Połącz kropki i sprawdź jedną
z naszych destynacji.

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

05.
2 01 8
www.airport.gdansk.pl
airport@airport.gdansk.pl
facebook.com/AirportGdansk
twitter.com/AirportGdansk

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

do 20 min
/ up to 20 min

każde następne 10 min
/ each next 10 min

bezpłatnie / free

20,00 PLN

10,00 PLN

Wyłącznie dla autokarów o wysokości powyżej 2,9 m, które skorzystały z wyznaczonego wjazdu.
Only for buses higher than 2,9 m, which passed through the dedicate entrance.

P1
P2

do 45 min
/ to 45 min

do 55 min
/ up to 55 min

każde następne 10 min
/ each next 10 min

bezpłatnie / free

20,00 PLN

10,00 PLN

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

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

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

4,50 PLN

7,00 PLN

-

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

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

6,00 PLN

60,00 PLN

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

P4
P5

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

P6

1-2 dni / 1-2 days

3-10 dni / 3-10 days*

*
11-14 dni / 11-14 days

15-21 dni / 15-21 days

18,00 PLN

3,00 PLN*

2,00 PLN*

52,00 PLN

22-28 dni / 22-28 days

Każda kolejna doba /
each nex day

61,00 PLN

3,00 PLN*

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

REKLAMA

USŁUGI
PREMIUM

PREMIUM SERVICES
1. USŁUGI VIP

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

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

2. SALON EXECUTIVE LOUNGE**

. 100 zł brutto
. kameralna atmosfera,
. komfortowy salon wypoczynkowy
w formule „all inclusive”.

3. USŁUGA FAST TRACK DLA
KAŻDEGO***

. 40 zł + VAT
. kontrola bezpieczeństwa bez kolejek

Szczegóły dotyczące usług dostępne są na
stronie internetowej www.airport.gdansk.pl
w zakładkach Executive Lounge, Fast Track
i Obsługa VIP.
Details available at www.airport.gdansk.pl
in Executive Lounge, Fast Track and VIP
Service sections.

2. SALON EXECUTIVE LOUNGE**
. 100 PLN

. intimate atmosphere
. comfortable "all inclusive"
recreational salon

3. FAST TRACK SERVICE FOR
EVERYONE***

.
.

40 PLN + VAT
check-in without queues

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

Oliwa

Kierunek
Gdynia

ka

brzes

Koło

Przymorze Uniw.
Zaspa

>
T2

S6

Wrzeszcz
Politechnika
Słowackieg

Nowatorów

Stocznia

o

Gdańsk Główny

Gdynia
Kar tu

7

7

sk a

Gdańsk

7
Armii Krajowej

Kierunek Warszawa
Bydgoszcz

S6
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HOW TO GET TO GDANSK LECH WALESA AIRPORT
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MINIBUSEM

SAMOCHODEM

BY MINIBUS

BY CAR

AIR-TRANSFER.PL		

• z kierunku Banina (zachód) – ul. Nowatorów

• from Banino (west) – Nowatorów St.

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

• from Gdynia/Sopot (north) – route S6

• z kierunku Tczewa (południe) – trasa S6

• from Tczew (south) – route S6

• z kierunku Gdańska (północ) – ul. Słowackiego

• from Gdansk (north) – Słowackiego St.

• z kierunku Torunia, Bydgoszczy – trasa A1

• from Torun, Bydgoszcz – route A1

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

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

TAKSÓWKĄ

(i z powrotem)

BY TAXI

ARRIVA

Taxi rekomendowane przez Port Lotniczy
Gdańsk im. Lecha Wałęsy

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

GDNEXPRESS

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

www.translineair.pl

PRZEWOŹNICY NIEREGULARNI:
NIWOTRANS
www.niwo.pl

BYTNER TRANSPORT
www.bytnertransport.pl

TWOJBUS24PL
twojbus24.pl

OLIMPIC
www.olimpic.net.pl
Hel-Władysławowo

LOTRANS
www.lotrans.pl

Taxi recommended by Gdansk Lech Walesa
Airport

AUTOBUSEM
BY BUS

AUTOBUSY Z/DO GDAŃSKA

TRANSLINEAIR

MAJBUS
www.majbus.eu

TAXI

AD-MAR
www.admartransport.pl
Grudziądz

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

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

Z K M GDYNIA

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

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

BY TRAIN

Pociągi w kierunku: Gdańsk, Gdynia, Kartuzy, Kościerzyna
Trains in the direction of: Gdańsk, Gdynia, Kartuzy, Kościerzyna
Rozkład / Timetable: www.skm.pkp.pl

KI E R U N KI LOTÓW
F L I G H T D E S T I N AT I O N S
AUSTRIA / AUSTRIA
WIEDEŃ

NORWEGIA / NORWAY
www.viennaairport.com

DANIA / DENMARK
AARHUS

www.aar.dk

BILLUND

www.billund-airport.com

KOPENHAGA

www.cph.dk

FINLANDIA / FINLAND
TURKU

www.finavia.fi

HELSINKI

www.finavia.fi

FRANCJA / FRANCE
PARYŻ-BEAUVAIS

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

HAUGESUND

www.avinor.no/en/airport/
haugesund

KRISTIANSAND

www.avinor.no/en/airport/
kristiansand

OSLO -GARDERMOEN

www.osl.no

OSLO-TORP

www.torp.no

STAVANGER

www.avinor.no/en/stavanger

TROMSØ

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

TRONDHEIM

www.avinor.no/en/airport/
trondheim

PORTUGALIA / PORTUGAL
www.aeroportbeauvais.com

GRECJA / GREECE
ATENY

ALESUND
BERGEN

LIZBONA

www.lisbon-airport.com

SZWECJA / SWEDEN
www.aia.gr

HISZPANIA / SPAIN

GÖTEBORG

www.goteborgairport.se

MALMÖ-STURUP

www.lfv.se/sv/Malmo

BARCELONA

www.barcelona-airport.com

SZTOKHOLM-ARLANDA

www.swedavia.se/arlanda

ALICANTE*

www.alicante-airport.net

SZTOKHOLM-SKAVSTA

www.skavsta.se

VÄXJÖ

www.smalandairport.se

HOLANDIA / NETHERLANDS
AMSTERDAM

www.schiphol.nl

EINDHOVEN

www.eindhovenairport.com

IRLANDIA / IRELAND
CORK

www.corkairport.com

DUBLIN

www.dublinairport.com

ISLANDIA / ICELAND
REYKJAVIK

www.kefairport.is

IZRAEL / ISRAEL
EJLAT

*

TEL AVIV

www.iaa.gov.il
www.telaviv-airport.com

LITWA / LITHUANIA
WILNO

www.vilnius-airport.lt

ŁOTWA / LATVIA
RYGA

www.riga-airport.com

MALTA / MALTA
MALTA

www.maltairport.com

NIEMCY / GERMANY

UKRAINA / UKRAINE
KIJÓW

airport.kiev.ua

LWÓW

lwo.aero

WIELKA BRYTANIA / GREAT BRITAIN
ABERDEEN

www.aberdeenairport.com

BELFAST

www.belfastairport.com

BIRMINGHAM

www.birminghamairport.co.uk

BRISTOL

www.bristolairport.co.uk

DONCASTER-SHEFFIELD

www.robinhoodairport.com

EDYNBURG

www.edinburghairport.com

LEEDS-BRADFORD

www.leedsbradfordairport.co.uk

LIVERPOOL

www.liverpoolairport.com

LONDYN-LUTON

www.london-luton.co.uk

LONDYN-STANSTED

www.stanstedairport.com

MANCHESTER

www.manchesterairport.co.uk

NEWCASTLE

www.newcastleairport.com

WŁOCHY / ITALY
MEDIOLAN-BERGAMO

www.orioaeroporto.it

NEAPOL*

www.aeroportodinapoli.it

PIZA*

www.pisa-airport.com

DORTMUND

www.dortmund-airport.de

FRANKFURT AM MAIN

www.frankfurt-airport.de

POLSKA / POLAND

HAMBURG

www.fhl-web.de

KRAKÓW

www.krakowairport.pl

KOLONIA-BONN

www.koeln-bonn-airport.de

WARSZAWA

www.lotnisko-chopina.pl

MONACHIUM

www.munich-airport.de

WROCŁAW

www.airport.wroclaw.pl

* Połączenia sezonowe / seasonal connections
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Szczegółowy rozkład połączeń znajdą Państwo na stronie:
Detailed flight schedule available on:

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

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

NOCNY BIEG PO
PASIE STARTOWYM

SKYWAY RUN GDAŃSK
AIRPORT

Już niedługo, bo w nocy z 9 na 10 czerwca 2018 roku, odbędzie się kolejna edycja Skyway Run Gdańsk Airport. To ekstremalne przeżycie
zarówno dla miłośników biegania, jak i lotnictwa. W nietypowych
warunkach, o 1:00 w nocy, uczestnicy ruszą pięciokilometrową trasą
wzdłuż pasa startowego. Oprócz gdańskiej edycji, Skyway Run urządza biegi na lotniskach w Rzeszowie i Mińsku Mazowieckim. Aby wziąć
udział w imprezie, wystarczy zapisać się na stronie organizatora: www.
skywayrun.pl i uiścić opłatę, w cenie której znajduje się pakiet startowy
(koszulka techniczna, numer startowy z chipem do pomiaru czasu, pamiątkowy medal na mecie, wodę lub napój i okolicznościowe gadżety).
Wszystkich śmiałków czekają niezapomniane wspomnienia. 

Another edition of Skyway Run Gdańsk Airport is coming up. It’s
an extreme experience both for lovers of running and aviation.
In unusual circumstances, on the night from 9 to 10 June, at 1:00
a.m., runners will start a five-kilometre run on the runway. Apart
from Gdańsk edition of the event, Skyway Run also holds runs at
airports in Rzeszów and Mińsk Mazowiecki. To take part in the
event, sign up on the organiser’s website at: www.skywayrun.pl
and pay a fee, which includes a welcome package (a technical
T‑shirt, a start number with a time‑measuring chip, a souvenir
medal at the finish line, water or a drink, and souvenir gadgets).
It will surely be an unforgettable experience.

LOTNISKO GDAŃSK CELUJE
W PIĘĆ MILIONÓW

GDAŃSK AIRPORT AIMS
AT FIVE MILLION

W połowie kwietnia Zarząd Lotniska Gdańsk im. Lecha Wałęsy ogłosił wyniki za pierwszy kwartał 2018 roku. Od stycznia do marca obsłużonych zostało 982 875 pasażerów, co stanowi wzrost aż o 11,8%
w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Największy
wzrost zanotowano w marcu, kiedy to przez gdańskie terminale
przewinęło się 351 877 obsłużonych pasażerów, co stanowiło wzrost
aż o 12,6% w stosunku do marca 2017 roku. Jak powiedział Prezez
Zarządu Lotniska Gdańsk, Tomasz Kloskowski, już na początku
tego roku władze portu lotniczego założyły sobie cel przekroczenia
progu pięciu milionów obsłużonych pasażerów w 2018 roku. „Jako
że od pewnego czasu przedstawiamy nasze statystyki w ujęciu kwartalnym (dzięki temu możemy również zaprezentować sprawozdania
finansowe Spółki), liczbę 5 mln musimy zatem osiągnąć w czterech
krokach. Pierwszy kwartał z obsłużonym niemal milionem pasażerów i wzrostem na poziomie 11,8% to z pewnością dobry i stabilny
krok w stronę przekroczenia upragnionego progu 5 mln pasażerów”,
podkreślał Tomasz Kloskowski. Do pozytywnego wyniku w pierwszym kwartale przyczyniły się między innymi loty czarterowe oraz
przewozy cargo. Siatka połączeń lotów pasażerskich ciągle się powiększa. W maju na stałe zagoszczą w niej Ateny.

In the middle of April, the Management of Gdańsk Lech Walesa
Airport announced the results for the first quarter of 2018. From
January to March, the airport served 982 875 passengers, which is
an 11.8% increase, as compared with the corresponding period in the
previous year. The greatest increase was observed in March, when
the airport served 351 877 passengers, which was a 12.6% increase,
as compared with March, 2017. According to the President of the
Management Board of Airport Gdańsk, Tomasz Kloskowski, already
at the beginning of this year, the Airport Management set a target
of exceeding the number of five million passengers served in 2018.
‘Given the fact that for some time, we have presented our statistics on
a quarterly basis (which allows us to present the company’s financial
statements), we must achieve the number of 5 million in four steps.
The first quarter with the result of close on million passengers
served and an 11.8% increase is surely a good and stable step towards
exceeding the desired target of 5 million passengers,’ said Tomasz
Kloskowski. Charter flights and cargo transport have contributed to
the positive result achieved in the first quarter. The flight schedule is
constantly expanding. In May, Athens are to become one of regular
destinations offered at the airport. 
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Park Tivoli, drugi najstarszy na świecie park rozrywki. Otwarty
w 1843 roku, do dziś cieszy atrakcjami i nostalgicznym pięknęm.
Malmö – od 2000 roku Kopenhaga i to szwedzkie miasto są połączone ultranowoczesnym, liczącym łącznie prawie 16 km długości,
mostem nad Cieśniną Sund. To najdłuższy na świecie most łączący dwa
państwa, a zarazem jest tak blisko do Szwecji – szkoda nie skorzystać.

CO WZIĄĆ ZE SOBĄ?

Biorąc pod uwagę wszechobecność pubów z wyrobami mieszczących
się w Kopenhadze najważniejszych duńskich browarów, oraz to, że wiosna sprzyja swobodnej atmosferze – warto zabrać lekką wstrzemięźliwość albo... tabletki na kaca. Wybór należy do Was.
EN

KOPENHAGA
STOLICA DANII JEST IDEALNYM KIERUNKIEM
PODRÓŻY, JEŚLI PLANUJEMY KILKUDNIOWY WYPAD
TYPU „CITY BREAK”. JUŻ OD ROKU MOŻEMY CIESZYĆ
SIĘ ZWIĘKSZONĄ DO PIĘCIU TYGODNIOWO LICZBĄ
POŁĄCZEŃ Z LOTNISKA GDAŃSK. JESZCZE NIE
SKORZYSTALIŚCIE?
Tekst: Sylwia Gutowska

Zdjęcie: pixabay.com

COPENHAGEN

THE CAPITAL OF DENMARK IS A PERFECT DESTINATION FOR
A SHORT CITY BREAK. GDANSK AIRPORT HAS OPERATED
FIVE FLIGHTS A WEEK TO COPENHAGEN FOR A YEAR. CHECK
IT OUT!

WHERE IS IT?

On two Danish islands – Zealand and Amager, by the Sound Strait and
the Baltic Sea.

HOW TO GET THERE?

Take a one-hour direct flight with Danish airlines SAS. You can get from
Copenhagen Airport to the city centre by train, directly connected to Terminal 3, subway or bus. Of course, you may also take a taxi.

INTERESTING FACTS

Na styku dwóch duńskich wysp – Zelandii i Amager, nad Cieśniną Sund
nad Morzem Bałyckim.

The second owner and son of the founder of the Carlsberg brewery,
Carl Jacobsen, who lived at the turn of the 19th and the 20th century, had two passions in his life – beer and art. While developing his
business, he invested in works of the most interesting painters of his
time. Thus, Copenhagen got the Glyptotek, one of the most important
European art galleries.

JAK DOJECHAĆ?

PLACES TO VISIT

GDZIE TO JEST?

Bezpośrednim, trwającym jedynie godzinę lotem duńskimi liniami
SAS. Z lotniska Kopenhaga-Kastrup do centrum miasta przemieścimy
się bezpośrednio połączoną z terminalem 3 koleją, metrem lub autobusem. Oczywiście pozostaje jeszcze taksówka.

CIEKAWOSTKI

Żyjący na przełomie XIX i XX wieku drugi właściciel i syn założyciela
browaru Carlsberg, Carl Jacobsen miał w życiu dwie pasje – piwo i sztukę. Rozwijając biznes, swój majątek inwestował w dzieła najbardziej interesujących malarzy swoich czasów. W ten sposób Kopenhaga zyskała
Glyptotekę, jedną z najważniejszych europejskich galerii sztuki.

WARTO ZOBACZYĆ

Ny Carlsberg Glyptotek, założona i podarowana w darze dla społeczeństwa galeria sztuki. Znajdziemy tam bogate zbiory malarstwa impresjonistycznego i neoimpresjonistycznego, ale również kolekcje sztuki z kręgu basenu Morza Śródziemnego, w tym rzeźby antyczne.
Port kopenhaski oraz jego okoliczne zabudowania przypominają architekturę Gdańska. Obowiązkowa jest wycieczka turystyczną
łódką, by zobaczyć miasto z tej najważniejszej strony – w końcu to
miasto portowe!
Biblioteka Królewska, stojąca nad samym kanałem portowym, sprawia wrażenie unoszącej się nad wodą. To jedna z największych i zarazem
najnowocześniejszych bibliotek w Europie. Zwraca uwagę swoją bryłą.

The Ny Carlsberg Glyptotek, an art gallery set up and given as a gift to the
society. It boasts rich collections of Impressionist and Neo‑Impressionist
paintings, as well as art collections from the Mediterranean countries, including Ancient sculptures.
The Port of Copenhagen and its surrounding buildings, similar to the
architecture of Gdańsk. A trip in a tourist boat where you will see the city
from the most important perspective is a must – it’s a port city after all!
The Royal Library, located by the port canal, seems to be floating on
water. It’s one of the largest and the most modern libraries in Europe. It
has a one-of-a-kind, characteristic shape.
Tivoli Gardens, the second oldest amusement park in the world. It was
set up in 1843 and it stills attracts plenty of visitors thanks to its attractions
and nostalgic beauty.
Malmö – since 2000, Copenhagen and this Swedish city have
been connected with a cutting‑edge, over 16 kilometres long bridge
over the Sound Strait. It’s the longest bridge which connects two
countries in the world. It’s so close to Sweden at the same time – it
would be a pity to pass it up.

WHAT TO TAKE?

Given the number of pubs offering products of the most important Danish
breweries in Copenhagen and the fact that spring brings about a more relaxed atmosphere – you should take a little abstinence or… hangover pills.
It’s entirely up to you. 

O P E R A C JA „ 5 M I L I O N Ó W ” :
D O B R E O T WA R C I E R O K U
WEJŚCIE NA ELITARNY POZIOM 5 MILIONÓW OBSŁUŻONYCH PASAŻERÓW JEST AMBITNYM, ALE CAŁKIEM
REALISTYCZNYM WYZWANIEM DLA PORTU LOTNICZEGO GDAŃSK NA ROK 2018. ZAPREZENTOWANE NIEDAWNO
STATYSTYKI DOTYCZĄCE PIERWSZEGO KWARTAŁU BIEŻĄCEGO ROKU POKAZUJĄ, ŻE ROZWÓJ GDAŃSKIEGO
LOTNISKA NIE TRACI IMPETU I JEŚLI TENDENCJE WZROSTOWE SIĘ UTRZYMAJĄ, POD KONIEC ROKU MAGICZNA
BARIERA ZOSTANIE PRZEŁAMANA.
Tekst: Paweł Duriewicz

W PIE RWSZ YM
K WARTALE
TEG O ROKU
PORT LOTNICZ Y
G DAŃSK
OB S ŁUŻ YŁ
DOKŁ ADNIE
982.875
PA SA ŻE RÓW...
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W

pierwszym kwartale tego roku Port Lotniczy Gdańsk obsłużył dokładnie 982.875 pasażerów, co stanowi wzrost
o 11,8 procent w porównaniu do analogicznego okresu
z poprzedniego roku (879.428). Stabilny trend widać po liczbach z poszczególnych miesięcy:
- w styczniu obsłużono 320 614 pasażerów, co oznacza wzrost o 11,0
proc. w porównaniu do stycznia 2017 roku,
- w lutym obsłużono 310 384 pasażerów - wzrost o 11,7 proc. w porównaniu do lutego 2017 roku,
- w marcu obsłużono 351 877 pasażerów - wzrost o 12,6 proc. w porównaniu do marca 2017 roku.
Istotnie wzrosła liczba operacji lotniczych - suma startów i lądowań w ciągu trzech pierwszych miesięcy roku wyniosła 9647, podczas
gdy w analogicznym okresie zeszłego roku licznik zatrzymał się na
sumie 9050. Ilość przewiezionego ładunku w samolotach kursujących

z gdańskiego lotniska wzrósł z 1254 do 1697 ton. Tak znaczący przyrost
ruchu znalazł swoje odzwierciedlenie w wynikach finansowych portu.
Zysk netto z pierwszego kwartału 2018 wyniósł blisko 7.7 mln złotych,
czyli ponad dwa razy więcej (niespełna 3.8 mln zł) niż w pierwszym
kwartale poprzedniego roku!
- Wyniki pierwszego kwartału z pewnością dobry i stabilny krok
w stronę ambitnego celu, który postawiliśmy sobie w styczniu tego
roku – skomentował Tomasz Kloskowski, Prezes Zarządu Portu
Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy, nawiązując do magicznych 5
milionów. - Oprócz bardzo dobrych wyników na zagranicznych połączeniach regularnych, cieszy nas fakt doskonałej koniunktury lotów
czarterowych. Tutaj głównie dzięki powrocie turystyki do krajów
arabskich osiągnęliśmy niemal 55-procentowy wzrost. Doskonale
w Gdańsku rozwija się również ruch cargo, który od początku roku
zanotował wzrost o ponad 35 procent. Do pełni szczęścia brakuje nam
oczywiście połączeń krajowych, które po wycofaniu się linii Ryanair
z trasy do Warszawy, wykazują spadek ruchu.
Choć, jak łatwo policzyć, łączna liczba obsłużonych pasażerów
w pierwszym kwartale nie stanowi 25 proc. założonego poziomu,
statystyki należy interpretować optymistycznie, ponieważ gdańskie
lotnisko dopiero wkracza w okres największego natężenia ruchu pasażerskiego. W Porcie Lotniczym Gdańsk najwięcej pasażerów odprawia się bowiem od czerwca do września. Ponadto, władze portu spore
nadzieje wiążą z nowo otwieranymi trasami.
- Jestem przekonany, że nowe połączenia – zarówno te już uruchomione do Lwowa, Rygi i Wiednia, jak i ruszające w maju Ateny - przyniosą nam wzrost dynamiki ruchu pasażerskiego w kolejnym kwartale, przybliżając nas kolejnym krokiem do wytyczonego sobie celu
– dodał prezes Kloskowski.
Na dalszy wzrost liczby pasażerów z pewnością wpłyną także nowe
letnie trasy czarterowe: do Tirany, Sewilli, Almerii i Tunezji.
Przypomnijmy, że w 2017 roku Port Lotniczy Gdańsk obsłużył
łącznie 4.611.714 pasażerów. Najbardziej ruchliwymi miesiącami były
lipiec i sierpień – w obu tych miesiącach z usług gdańskiego lotniska
skorzystało niemal pół miliona podróżnych.

REACHING A TARGET OF 5 MILLION PASSENGERS SERVED
IS AN AMBITIOUS BUT ATTAINABLE GOAL FOR AIRPORT
GDANSK IN 2018. RECENTLY PUBLISHED STATISTICS ON
THE FIRST QUARTER OF THIS YEAR SHOW THAT THE
AIRPORT IS CONSTANTLY DEVELOPING AND IF THE
GROWING TREND CONTINUES, THE MAGICAL THRESHOLD
WILL BE EXCEEDED AT THE END OF THE YEAR.

In the first quarter of 2018, Airport Gdansk served 982 875 passengers, which is an 11.8% increase as compared with the corresponding
period in the previous year (879 428). This steady trend can be observed in monthly results:
- in January, the airport served 320 614 passengers, which is an
11.0% increase as compared with January 2017;
- in February, the airport served 310 384 passengers – an 11.7%
increase as compared with February 2017;

- in March, the airport served 351 877 passengers – a 12.6% increase as compared with March 2017.
A considerable increase has been observed in the number of air
operations – the total number of arrivals and departures in the first
three months of 2018 was 9647, while in the corresponding period in
the previous year, the number was 9050. The amount of cargo transported in aircrafts from Gdansk Airport increased from 1254 to 1697
tonnes. This substantial increase is reflected in financial results of
the airport. Its net profit for the first quarter of 2018 was close on
PLN 7.7 million, which is twice as much (about PLN 3.8 million) than
in the first quarter of 2017!
‘The results for the first quarter are a good and stable step towards our ambitious goal, which we set in January 2018,’ said Tomasz Kloskowski, the President of the Management Board of Gdansk Lech Walesa Airport, referring to the magical number of 5 million
passengers. ‘Apart from very good results of regular international
flights, we welcome the growing popularity of charter flights. Here,
thanks to the comeback of tourism in Arab countries, we achieved
an almost 55% increase. The position of cargo transport in Gdańsk
is also strong as an over 35% increase has been observed since the
beginning of the year. What we need right now are domestic flights,
which reported a decrease after Ryanair called off flights to Warsaw.’
Although the number of passengers served in the first quarter
doesn’t constitute 25% of the target, the statistics may be interpreted
optimistically since the peak period is about to begin at Gdansk Airport. The greatest number of passengers use the services of Gdansk Airport from June to September. Moreover, the Airport Management has high hopes for new destinations.
‘I am sure that adding new destinations to the schedule – both
those which have already been launched, that is Lviv, Riga and Vienna, as well as Athens, which is launched in May – will lead to an
increase in dynamics of passenger traffic in the next quarter and will
bring us closer to achieving our goal,’ added Tomasz Kloskowski.
Launching new summer charter flights to Tirana, Seville,
Almería and Tunisia will also result in increasing the number
of passengers.
It should be noted that in 2017, Airport Gdansk served 4 611 714
passengers in total. The peak months were July and August – then,
the airport provided services to half a million passengers.

Zdjęcia: Hanna Jakóbczyk (2,3).

‘5 MILLION’ OPERATION
GOOD OPENING OF THE YEAR
EN

