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ANDRZEJ 
SARAMONOWICZ 

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

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

GRZEGORZ 
KAPLA 

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

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

 NASI AUTORZY

WOJCIECH 
ZAWIOŁA

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

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

Pisarz, scenarzysta, grotołaz, fe-
lietonista, fan piłki nożnej. Laureat 
Nagrody Literackiej Nike. Człowiek 
o wielu pasjach. Z nami będzie dz-
ielił się tą filmową, co miesiąc pole-
cając jeden obraz wart obejrzenia.

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

MONIKA
SZAŁEK

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

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

JAKUB
MILSZEWSKI

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

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

RAFAŁ
RUTKOWSKI

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

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

MATEUSZ 
KUSZNIEREWICZ

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

ENGLISH A working man and a dre-
amer. Most of you know him as a sa-
ilor and an Olympic champion, but he 
has several more aces up his sleeve. 
He’s a businessman, investor and 
social activist. He always aims high.
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GRZEGORZ 
MAŁECKI

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

ENGLISH Says that he is "exclu-
sively a theatre actor", for many 
years now working with the Na-
tional Theatre in Warsaw. He is at 
the very top of the critics' ranks of 
21st century Polish theatre actors. 

KATARZYNA
ZDANOWICZ 

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

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

KAMIL
SADKOWSKI

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

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

ANNA 
NAZAROWICZ

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

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

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

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

SYLWIA 
GUTOWSKA

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

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

TOMASZ 
SOBIERAJSKI

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

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

EDYTA
BARTKIEWICZ

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

ENGLISH She’s a fashion pho-
tographer, she’s 23 and comes 
from Szczecin. She came to 
Warsaw to fulfill her dreams and 
follows the rule „Quality over 
quantity”. 
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KIEDY KOŃCZY 
              SIĘ DZIEŃ, 
JAKIM CZŁOWIEKIEM 
    JESTEŚ?
TO PYTANIE ZADAJE SWOIM SYNOM. CHCE ICH NAUCZYĆ, ŻE NAJWAŻNIEJSZE 
W ŻYCIU TO PONOSIĆ KONSEKWENCJE WŁASNYCH WYBORÓW, BEZ 
WZGLĘDU NA TO, JAK BOLESNE MOGĄ SIĘ OKAZAĆ. WYCHOWA ICH 
NA ODPOWIEDZIALNYCH FACETÓW. SAM NAUCZYŁ SIĘ TEGO DOPIERO 
JAKO RODZIC. DZIŚ W WALCE NA PRIORYTETY MUZYKA PRZEGRYWA 
Z RODZINĄ. ALE O.S.T.R. JEST BEZKONKURENCYJNY – W BYCIU OJCEM 
I BYCIU ARTYSTĄ SPRZEDAJĄCYM NAJWIĘCEJ PŁYT W KRAJU.
TEKST Aleksandra Budka ZDJĘCIA Tomasz Sagan

K I E D Y  K O Ń C Z Y  S I Ę  D Z I E Ń ,  J A K I M  C Z Ł O W I E K I E M  J E S T E Ś ?



Bardzo ważnym słowem w nowej trasie jest słowo 
„autentycznie”. W przypadku tego rodzaju koncertów 
w tym miejscu powinno stać słowo „akustycznie”.
„Akustycznie” byłoby odpowiednią nazwą, gdybyśmy 
rzeczywiście to grali akustycznie. Moim zdaniem „au-
tentycznie” polega na tym, że materiał jest wykonywany 
na autentycznych instrumentach i na instrumentacji, 
która bardzo odbiega od wstępnych założeń muzycz-
nych płyty „Życie po śmierci”. Jest to pewnego rodzaju 
spektakl, który opowiada historię, która mi się przyda-
rzyła ponad dwa lata temu.

To koncerty na dużych teatralnych scenach. 
Przestałeś grać w zadymionych klubach?
Nie. To w ogóle nie ma związku z tym, jak będzie wy-
glądać dalsza część trasy. To zwyczajne przełamanie 
jakichś stereotypów, ponieważ większość uważa, że hip-
-hop czy muzyka elektroniczna to muzyka, która przy-
należy do całej tej subkultury klubowej. Nasze zdanie 
jest trochę odmienne, ponieważ przede wszystkim jest 
to historia, którą chcieliśmy opowiedzieć, którą ja chcia-
łem opowiedzieć, więc czy może być lepsze miejsce do 
opowiadania historii niż teatr?

Muzyka klasyczna wchodzi dziś pod strzechy, 
a muzyka popularna wchodzi w buty muzyki 
poważnej?
Nie zgodzę się z  tym, żeby muzyka rozrywkowa miała 
jakąkolwiek inną ścieżkę niż muzyka klasyczna, po-
nieważ za czasów Mozarta, Beethovena czy Bacha, mu-
zyka służyła ludziom do rozrywki tak samo jak dzisiaj. 
Muzyka rozrywkowa była kiedyś taka a taka, dzisiaj 
wygląda troszeczkę inaczej, ale gdybyśmy przenieśli się 
w przód o 500 lat, to my będziemy prawdopodobnie trak-
towani jako pewnego rodzaju muzyka klasyczna. Dla 
mnie muzyka jest jedna. Ona służy rozrywce. Jesteśmy 
dostarczycielami rozrywki dla wszystkich odbiorców, 
dla tych, co kochają muzykę i nie ma znaczenia, czy ona 
jest klasyczna, czy rozrywkowa. Liczy się słowo i to, czy 
muzyka jest dobra.

Podczas ostatniej trasy grałeś nawet dwa koncert 
dziennie. Miałeś na to siłę?
Tak, oczywiście. Nie jest to wielkie obciążenie dla or-
ganizmu. Chociaż wiadomo, moje przeboje zdrowotne 
były na tyle poważne, że mógłbym się przy tym w jaki-
kolwiek sposób męczyć. Uprawiam sportowy tryb ży-
cia, chodzę na basen i na siłownię, dużo ćwiczę z żoną 
(śmiech), więc jestem przygotowany, żeby zagrać 3-4 
koncerty z rzędu. Poza tym jest to dla mnie zaszczyt, że 
mogę zagrać dwa razy jednego dnia. Jest to tylko defini-
cją sukcesu trasy, a nie obciążeniem dla organizmu.

Gdy składamy sobie życzenia świąteczne czy 
urodzinowe, to zawsze pojawia się „dużo zdrowia”, 
które wydaje się tak bardzo oklepane.

Nie znam osoby, która jest w pełni szczęśliwa, a  jedno-
cześnie chora. Może z punktu egoistycznego, czyli pa-
trzenia wyłącznie na siebie, choroba nie jest czymś aż 
tak strasznym, ale z punktu przeżywania choroby swo-
ich bliskich i osób, które kochamy, jest to największy 
dramat. Pamiętam, jak moja żona przeżywała mój szpi-
tal i dla niej był to autentyczny dramat.

Bo jest też przysięga małżeńska: w zdrowiu 
i w chorobie…
Tak, ale to nie ma znaczenia, bo podejrzewam, że najbar-
dziej stresujące jest to, że chorują dzieci, będące przedłu-
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...N I E M A Z NACZ E N I A , 
CZ Y ONA J E ST 
K L A SYCZ NA , CZ Y 
ROZ RY W KOWA . L ICZ Y 
SI Ę S Ł OWO I  T O, CZ Y 
M UZ Y K A J E ST D OBR A .

żeniem naszych myśli, naszego serca, naszego związku, 
naszej miłości. To nasze zwierciadło – coś najpiękniej-
szego, co może się przytrafić w życiu. Oczywiście sza-
nuję, że ktoś może się decydować, aby ich nie mieć, 
ale w przypadku rodziców, którzy mają swoje dzieci, 
największym strachem i największą karą jest prawdopo-
dobnie strata dziecka. Te czasy narzucają nam bardzo 
szybkie tempo życia. Bezustannie musimy się starać, je-
steśmy narażeni na wielki stres, który towarzyszy nam 
praktycznie od szkoły podstawowej, gdzie już wchodzą 
elementy rywalizacji. Niektóre dzieci nie wytrzymują 
tego napięcia, zresztą rodzice też starają się przerzu-

K I E D Y  K O Ń C Z Y  S I Ę  D Z I E Ń ,  J A K I M  C Z Ł O W I E K I E M  J E S T E Ś ?
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przyjacielem. Ojcem też, ale i  przyjacielem. Walczę 
o to, ponieważ przyjaciel ma większy posłuch i łatwiej 
słuchać jego niż ojca. Ojcu czasami chcemy się przeciw-
stawić, zbuntować, udowodnić, że potrafimy dokonać 
własnych wyborów, choć nie zdajemy sobie sprawy, że 
w wieku dorastania czasami decydują za nas hormony. 
Przyjacielowi powiemy więcej. Przyjacielowi zwierzy-
my się bardziej. Życzyłbym sobie i mam nadzieję, że 
tak będzie, że syn przyjdzie do mnie, zanim to zrobi 
i podzieli się swoimi chęciami.

Naprawdę myślisz, że jest to możliwe? 
Jeżeli nie spieprzę tego, co budowałem przez ostatnich 
9 lat, odkąd się urodził, jest to jak najbardziej możli-
we. Jeżeli w tym momencie syn przychodzi do mnie 
z różnymi problemami typu, że ktoś go nie rozumie, 
zakochał się albo jest po prostu wobec mnie szczery, 
nie jest za to ganiony. Po prostu podejmuję z nim dialog 
i w takich przypadkach staramy się być partnerami. 
Oczywiście są momenty, w których ja muszę być oj-
cem, ukarać czy wynagrodzić, albo wskazać mu drogę, 
którą ma podążać, ale poza takimi momentami staram 
się, żebyśmy byli przyjaciółmi. Jest mocno zaangażo-
wany w jego życie, tak samo jak on jest bardzo mocno 
zaangażowany w  moje. Wydaje mi się, że łatwiej jest 
zranić rodzica niż przyjaciela. Rodzic zawsze wszyst-
ko wybaczy. Przyjaciel – nie zawsze. Ja sam pamiętam 
młodzieńcze przyjaźnie, które naciągały klapki na 
oczy i człowiek nic nie widział poza kumplami, tylko 
szedł w zaparte.

Mówiłeś, że podczas choroby nie chciałeś nad sobą 
ubolewać. Jak w takim stanie nie ubolewać nad sobą 
i nie pragnąć, aby świat skupił się tylko na tobie?
Nie rozumiem, jak można być takim egocentrykiem, 
żeby przez chorobę, do której się samemu doprowa-
dziło, zwracać uwagę całego świata. Sam sobie byłem 
winny. Poza tym, moje nastawienie do życia nie zmie-
niło się przez chorobę. Ja cały czas byłem tym samym, 
wesołym człowiekiem, którym jestem na co dzień, 
robiłem sobie z choroby żarty. Każdy chory, który ma 
na przykład odmę, wymaga drenażu, czyli rurki włożo-
nej w płuco na głębokość 20 cm, i trzymałem ten dren 
w ręce. Był zielony, więc śpiewałem: „trzymając w ręce 
drenik zielony, patrzę, jak wszystko zostaje w tyle”. 

Z AWS Z E  MÓW I Ę,  Ż E  C Z Ł OW I E K 
M YŚ L I  O   S OBI E ,  D OP ÓK I  N I E 

S TA N I E  S I Ę  RODZ IC E M.  W T E DY 
Z AWS Z E  M YŚ L I  O   DZ I E C I AC H. 

cić swoje ambicje na dzieci. Oprócz tego mamy straszny 
wzrost zachowań patologicznych. To jest przerażające 
i jednocześnie też zmusza nas do wzmożonego skupienia, 
myślenia, jak i pracy nad naszym życiem. Jest to dosyć 
duże wyzwanie i stąd też bierze się ten stres, a stres ma 
bardzo wielki wpływ na nasze zdrowie. Większość chorób 
nowotworowych i nerwowych bierze się z układu nerwo-
wego, z tego, że przez długi okres jesteśmy pod wpływem 
stresu. Jeżeli nasze dzieci chorują, naprawdę ten stres jest 
dużo większy niż wtedy, gdy coś nie idzie w pracy. Ja za-
wsze mówię, że człowiek myśli o sobie, dopóki nie stanie 
się rodzicem. Wtedy zawsze myśli o dzieciach. 

Czy posiadanie dzieci to przygotowanie do śmierci 
w myśl „nie wszystek umrę”?
To branie odpowiedzialności za ich wychowanie, za ich 
bezpieczeństwo. Dla mnie bycie ojcem wiąże się przede 
wszystkim z  liczeniem się z  konsekwencjami, które 
mogą nastąpić pod wpływem moich błędów. Więc nie 
dość, że muszę być czujny jeśli chodzi o ich edukację 
i wychowanie, to jeszcze muszę patrzeć na siebie, aby 
być wzorem i  nie popełniać takich błędów, za które 
moje dzieci zbierałyby konsekwencje. 

Twoje dzieci też wyniosły lekcję z tego, co przeżył tata?
Moje dzieci zdecydowanie wyniosły lekcję z mojej choroby, 
gdyż stresowała się nią cała rodzina. Moja żona przyjeżdża-
ła do mnie do szpitala i pokazywała filmiki, jak mój młod-
szy syn, który nie miał jeszcze wtedy roku i ledwo co zaczął 
chodzić, stał przy drzwiach, patrzył przez szybkę i mówił 
– tata, tata, tata. Wydawało im się, że każda osoba, która 
wchodzi do domu, to będę ja. Mój starszy syn domyślał się, 
że dzieje się ze mną coś złego, ale pełen zasób informa-
cji dostał po moim powrocie. Pytał: tata, czy ty będziesz 
mógł oddychać, czy ty będziesz mógł żyć normalnie, czy 
nie umrzesz za rok, czy wszystko będzie w porządku? Był 
przerażony, oglądał moje pooperacyjne blizny, nie chcia-
łem tego przed nim ukrywać ze względu na przestrogę, że 
jednak sposób życia, który przypadł mi do gustu w latach 
młodości, nie sprawdza się na dłuższą metę.

A co jeśli w przyszłości syn zacznie palić, bo tata też 
to przecież robił?
Widzisz, bardzo duże znaczenie ma to wychowanie, 
które następuje teraz. Jestem przede wszystkim jego 
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Moja żona śmiała się przez łzy, bo była zała-
mana i przerażona, ale ja do samego końca 
nie potrafiłem zachować powagi sytuacji. 
Może i dobrze. Jestem na drugim biegunie 
w stosunku do hipochondryków i musieli-
by mi chyba obciąć nogi, żebym doszedł 
do wniosku, że nie mogę chodzić, albo ktoś 
by musiał podciąć mi gardło, żebym mógł 
stwierdzić – jestem tak chory, że nie mogę 
mówić. Nie odbieram swoich dolegliwości 
tak, jak robią to moi bliscy, którzy się mar-
twią. Dla nich rzeczywiście jestem całym 
światem, ale ja dla siebie nie jestem całym 
światem. Są nim moja żona i dzieci, moje 
emocje są zarezerwowane dla nich.

Zastanowiłeś się nad tym, że w takiej 
samej sytuacji mogą być także twoi 
słuchacze? Że ich płuca po równie dużej 
ilości wypalonej trawy narażone są 
na to samo?
Odpowiadam tylko za swoje dzieciaki i swoją 
żonę. Nie staram się nikogo wychowywać. 
Moja choroba była nie tylko wynikiem moje-
go palenia, nieważne czy trawy, czy papiero-
sów. To był wynik tego, że ja muzyce poświę-
ciłem się od początku do końca, zagrałem 
olbrzymią ilość koncertów, często nie pil-
nowałem regularnych posiłków, zarywałem 
noce. Mój styl życia w domu, po koncercie, 
wyglądał tak, że z reguły siedziałem w nocy 
nad muzyką do 8 rano, potem wiozłem dziec-
ko do szkoły czy przedszkola, szedłem spać 
i  budzony byłem wtedy, kiedy to dziecko 
trzeba było odebrać. Ile tak można pocią-
gnąć? Rok, dwa, trzy. Ja tak pociągnąłem 15 
lat, więc było logiczne, że ważąc 74 kg, przy 
moim wzroście, przy moim trybie życia, przy 
intensywności, jaka towarzyszyła mojemu 
życiu, też przy tym, że nie prowadziłem spor-
towego trybu życia i nie myślałem o tym, czy 
jakieś używki mogą mi zaszkodzić, czy nie, 
skończyło się to tragedią. Żyłem muzyką, 
potem rodziną. To zmieniło się u mnie po 
chorobie – dziś żyję głównie rodziną. Jest 
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MOŻE BY ŁEM N I ENA SYCON Y 
T WÓRCZOŚCI Ą, MOŻE 

CHCI A ŁEM COŚ U DOWODN IĆ 
SOBI E, C A ŁEM U ŚW I ATU? 

to 99 % mojego życia – tyle zajmuje mi ro-
dzina, a 1% zajmuje mi muzyka. Wcześniej 
te proporcje były odwrócone. Może byłem 
nienasycony twórczością, może chciałem 
coś udowodnić sobie, całemu światu? Teraz 
sobie gdybam, bo nie pamiętam, co tak 
naprawdę sobie myślałem o muzyce przed 
chorobą. Moi znajomi się śmiali, że tak, jak 
niektórzy ludzie potrzebują w swoim życiu 
znaleźć czas na muzykę, ja w swojej muzyce 
nie mam czasu, żeby znaleźć czas na życie.

A czy starość jest dla ciebie zagadką?
Jest takie powiedzenie, że starość się Panu 
Bogu nie udała, więc podejrzewam, że będę 
przeżywać wszystko to, co moja babcia, 
z którą jestem bardzo związany. Artysta boi 
się, że straci to, na co pracował całe życie. 
Budujesz swój autorytet, swoje znaczenie 
w muzyce tylko po to, żeby przyszedł ktoś 
młodszy i zdmuchnął cię ze sceny. Tego się 
obawia chyba każdy artysta. Oczywiście, 
jest nieliczna grupa artystów, jak James 
Brown czy Czesław Niemen, którzy zostali 
ikonami przed śmiercią, ale nie nastawiam 
się na coś takiego, bo bym był zwyczajnie 
pyszny albo głupi. No więc nie boję się staro-
ści, bo wiem, że ona musi nastąpić, że taka 
jest kolej rzeczy, ale mój strach bardziej do-
tyczy tego, czy dalej będę mógł realizować 
swoją pasję i czy będę ją mógł robić w ta-
kich szerokich horyzontach, w jakich udaje 
mi się teraz.

Co może stanąć ci na drodze?
Gdyby artysta mógł decydować o swoim ży-
ciu... O naszym życiu decydują słuchacze. 
To jest fajne uczucie, gdy ludzie uwielbiają 
twoją muzykę i na każdym kroku podkre-
ślają, że coś dla nich znaczy. Łatwo się do 
niego przyzwyczaić, trudniej pożegnać, dla-
tego wydaje mi się, że każdy muzyk, malarz, 
rzeźbiarz, aktor, reżyser, dosłownie każdy, 
kto ma kontakt z szeroko rozumianą sztuką, 
boi się, że przestanie być akceptowany, po-

nieważ to jest koniec naszej pracy. Możemy 
sobie ją wtedy robić hobbystycznie, dla sie-
bie w domu, a jednak ten „wielki format” 
to marzenie każdego z  nas. Jak miałem 
10, 12, 14 lat, marzyłem o tym, że kiedyś 
będę mógł stać na scenie, będę miał swoich 
odbiorców, którzy naprawdę będą chcieli 
słuchać tej muzyki, którą ja robię. I  rze-
czywistość prześcignęła te moje marzenia, 
bo nie spodziewałem się, że będę miał tylu 
odbiorców. Więc teraz, jak już to wszystko 
mogłem poczuć, to nie chciałbym kiedy-
kolwiek tego stracić.

A czy dziś głupie wydaje ci się 
powiedzenie „carpe diem”?
Nie, ponieważ każdy dzień jest tak samo 
ważny i każdy dzień może wpłynąć na resz-
tę twojego życia. Jeden moment nieuwagi 
i może stać się dramat albo możesz prze-
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oczyć szansę, która okazała się dla ciebie niepowta-
rzalna. Poza tym, kiedy ty tracisz dzień, właśnie w tym 
momencie ktoś pracuje, żeby ten dzień wykorzystać na 
maksa. Zawsze mówię swojemu synowi – nie sztuką jest 
mieć 40 lat i myśleć, jak 15-latek, sztuką jest mieć 15 lat, 
a myśleć, jak 40-latek, bo wtedy możesz do czegoś dojść.

Tłumaczysz swoim synom, czym jest dorosłość?
Tak, oczywiście. Przede wszystkim tłumaczę, że wszyst-
ko, co się dzieje w tym momencie, będzie miało swój 
łańcuch przyczynowo-skutkowy w przyszłości, czyli oni 
będą brali na swoje barki konsekwencje swoich błędów 
młodości. Oczywiście mówimy o moim starszym synu, 
ponieważ mój trzyletni syn jeszcze nie jest w stanie tego 
zrozumieć. Ale uczę syna brania na barki konsekwencji 
swoich czynów, jak i odpowiedzialności. Przede wszyst-
kim za to, co mówi, za swoje czyny i za to, kim jest, po-
nieważ zawsze reprezentuje mnie, jak ja reprezentuję 
jego. Tak, jak moja żona go reprezentuje. Po prostu to 
jest symbioza. Żyjemy zależni od siebie. Ja nie będę zły 

na syna, kiedy przyniesie ze szkoły jedynkę. Bardziej 
będę zły na niego, kiedy zachowa się niestosownie lub da 
wyraz swoim negatywnym emocjom i przyniesie sobie 
wstyd, ponieważ najważniejsze pod koniec dnia jest to, 
jakim człowiekiem jesteś. Ocenę można poprawić, a jak 
stracisz twarz, drugi raz jej nie odzyskasz.

W którym momencie twoi synowie staną się dorośli? 
Co się wydarzy?
Ponoć mężczyźni nie dorastają nigdy – to są słowa mojej 
żony. Wydaje mi się, że dorosłość jest niczym innym jak 
właśnie braniem odpowiedzialności za swoje życie. Kiedy 
będą w stanie wziąć odpowiedzialność za siebie, za swo-
ich bliskich i sami założyć swoją rodzinę, otoczyć ją bez-
pieczeństwem i wszystkim, co najlepsze, wydaje mi się, że 
wtedy będzie można uznać, że są dorosłymi ludźmi.

Przyzwyczaiłeś nas do tego, że co roku wydajesz 
nowy album. Co po „Życiu po śmierci”?
Medialny sukces „Życia po śmierci” troszeczkę prze-
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rósł moją percepcję i postrzeganie muzyki. Tworząc 
nową płytę, pomyślałem sobie, że jednak nie można 
zabijać tego, czym dla ludzi jest „Życie po śmierci”. 
W lutym, kiedy miała wyjść nowa płyta, narodziło się 
największe zamieszanie wokół tej płyty. Zmieniłem 
swoją politykę chodzenia do mediów – wybrałem sobie 
parę imprez, na których wypadałoby się pokazać ze 
względu na ludzi, którzy kupili tę płytę. Nie mógłbym 
ich zlekceważyć i tam nie pójść, nie podziękować im 
za to, że to mnie przypadł zaszczyt odebrania nagrody 
za największą sprzedaż. Zdecydowaliśmy się, że zrobi-
my prezent wszystkim tym, którzy byli na koncertach 
i  tym, którzy nie mogli na nich być i  nagramy płytę 
unplugged przy patronacie MTV. Jest to powrót klasy-
ki. Czuję się zaszczycony, że mogę to zrobić, ponieważ 
sam, oglądając koncert unplugged Jay’a Z, marzyłem 
o tym, że może mi się kiedyś uda tak zagrać. Udało nam 
się to zrealizować, więc jest to mój osobisty sukces. Jest 
dopełnieniem tej podróży. 

ENGLISH 

O.S.T.R.: WHAT KIND OF MAN ARE YOU AT THE 
END OF THE DAY?

He asks his sons this question. He wants to teach them that 
the most important thing in life is to bear consequences of their 
own choices, no matter how hard it may be. When they grow 
up, they will be reliable men. Only when he became a father did 
he learn that. Today, when it comes to priorities, music comes 
after family. But O.S.T.R. is second to none – as a father and as 
an artist selling the largest number of albums in the country.

A really important word for his new tour is 
‘authentic’. In the case of such concerts, it should 
rather be ‘acoustic’.
‘Acoustic’ would be right if we played acoustically. I be-
lieve that ‘authentic’ conveys the message that our ma-
terial is played on authentic instruments and that instru-
mentation is far from the initial assumptions of the ‘Życie 
po śmierci’ album. It’s a kind of spectacle which tells the 
story that happened to me more than two years ago.

These concerts are held on large theatrical stages. 
Have you stopped performing in smoky clubs?
No, I  haven’t. It makes no difference whatsoever to 
what the next part of the tour will be like. It’s more 

about challenging stereotypes, as most people think 
that hip hop or electronic music belongs to the club 
subculture. We don’t agree with that – it’s primarily 
a story which we wanted to tell, which I wanted to tell, 
so is there a better place to tell stories than a theatre?

Classical music is taken outdoors to the general 
public, and popular music takes its place in the 
theatre?
I don’t agree that popular music has a different path 
than classical music; in the times of Mozart, Beethoven 
or Bach, music aimed at entertaining people just like 
today. Popular music used to be different those days, 
and today it has changed, but I suppose than in 500 
years’ time, we will probably be treated as a  kind 
of classical music. There’s only one music to me. It 
aims to entertain. Our task is to entertain all peo-
ple, those who love music, so it makes no difference 
whether it’s classical or popular. What matters is lyr-
ics and quality.

During your last tour, you played even two concerts 
a day. Did you have the strength to do it?
Of course. It doesn’t take hard effort. Well, it could 
have been tiring, taking into account my severe health 
condition in the past. But I lead a sporty lifestyle, I go 
to the swimming pool and the gym, I exercise with my 
wife a lot (laughing), so I am prepared to play 3–4 con-
certs in a row. Besides, it’s an honour that I may play 
two concerts a day. It only shows the success of the 
tour, not the effort it takes.

At Christmas or on birthday, we wish each other good 
health, which seems to be a cliché.
I don’t know anyone who is ill and is perfectly happy. 
Perhaps from one’s own perspective, a disease is not 
so terrifying, but when someone we love suffers, it’s 
a tragedy which cannot be described. I remember what 
my wife was going through when I was in hospital. It 
was a real tragedy for her.

As the marriage vow goes, ‘In sickness and 
in health…’
Yes, but it doesn’t matter; I think that the most stress-
ful situation is when our children are ill; children, who 
are a part of our thoughts, our heart, our relationship, 

T WOR Z ĄC NOWĄ PŁY T Ę, 
P OM YŚL A Ł E M S OBI E , Ż E J EDNA K N I E 
MOŻ NA Z A BI JAĆ T E G O, CZ Y M DL A 
LU DZ I J E ST „Ż YC I E P O Ś M I ERC I”. 
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SPECJALNE PODZIĘKOWANIA 
dla Teatru Szekspirowskiego (ul. Wojciecha 
Bogusławskiego 1, Gdańsk) za udostępnienie 
wnętrz na potrzeby sesji zdjęciowej.



2 8 – 2 9 S T R E F A  V I P  /  V I P  Z O N E

and our love. It’s our reflection – the most beautiful 
thing that may happen in life. Obviously, I  respect 
those who decide not to have children, but in the case 
of those who are parents, the greatest fear and pun-
ishment is to lose their child. Nowadays, the pace of 
life is really fast. We have to do our best all the time, 
we’re under severe stress, practically from the ele-
mentary school, where the competition begins. Some 
children can’t cope with such pressure; some parents 
also chase their lost dreams through their children. 
Moreover, we witness an escalation of pathological 
behaviours. It’s terrifying and, consequently, we 
must be more concentrated and thoughtful, and we 
must work on our life. It’s a big challenge, which leads 
to stress; and stress considerably affects our health. 
Most cancers and neurological disorders are caused 
by the influence of stress and pressure on our nervous 
system. If our children fall ill, stress is much greater 
than in the case of problems at work. I always say that 
people put themselves first until they become par-
ents. Then, you think about your children. 

Is parenthood a kind of preparation for death, 
following the principle ‘I shall not all die’?
Parenting involves taking responsibility for children’s 
upbringing and safety. Being a father primarily means 
bearing the consequences of my mistakes. So not only 
do I have to care for my sons’ education and upbring-
ing, but I also have to act in such a way to set an ex-
ample and not to make mistakes of which my children 
would suffer consequences. 

Have your children learnt from your experience too?
The whole family was affected by my disease, so my 
children have definitely learnt something. My wife 
came to visit me in hospital and she showed me vid-
eos in which my younger son, who was less than a year 
old then and had just started walking, was standing 
by the door, looking through the window and saying 
– daddy, daddy, daddy. They thought that every per-
son entering the house would be me. My elder son 
guessed that something wrong was happening, but we 
told him everything only when I came back. He was 
like: ‘Daddy, will you be able to breathe, will you be 
able to lead a normal life, won’t you die in a year, will 
everything be fine?’ He was terrified as he was looking 
at my surgical scars; I didn’t want to keep it from him 
to show him that the lifestyle I led in my youth wasn’t 
good in the long run.

What if your son begins to smoke in the future 
because his dad did that too?
You see, the way we’re bringing him up now is of ut-
most importance. I’m his friend in the first place. 
I’m his father too, but also a friend. It means a lot to 
me because we value our friends’ opinions more and 
it’s easier to follow their advice. We sometimes want 
to rebel against our parents, disobey, prove that we 

may make our own choices even though we aren’t 
aware of the fact that in adolescence, we’re driven 
by hormones. We tell our friends more. We confine 
in friends. I wish it to be that way; I hope that my son 
will come to me and share his thoughts with me be-
fore he does such a thing.

Do you really believe it’s possible? 
If I don’t screw up what I’ve been building for the last 
nine years, since the time he was born, it’s really pos-
sible. I don’t reproach my son when he wants to share 
his problems with me and tell me that someone doesn’t 
understand him or he has fallen in love, or when he’s 
simply honest with me. I  enter into a  dialogue with 
him and we try to be partners. Of course, there are mo-
ments when I have to act like a father, punish or reward 
him, show him the right way, but apart from such situa-
tions, I want us to be friends. I’m really involved in his 
life, just like he’s involved in mine. I think it’s easier 
to hurt a parent than a friend. Parents forgive every-
thing. Friends – not always. I remember my childhood 
friendships, clinging to my friends and being blind to 
everything but them.

You said that when you were ill, you didn’t want to 
pity yourself. Is it possible not to pity yourself or 
not to wish the whole world to focus on you only?
I don’t understand how people may be so egocentric 
to draw the attention of the whole world to a disease 
they brought on themselves. I was the one to blame. 
Besides, the disease didn’t change my attitude to life. 
I was the same cheerful person I am every day, I made 
jokes of my disease. Every patient suffering from the 
pneumothorax, for example, needs a surgical drain, 
that is a tube inserted 20 cm into the lung. I held this 
drain in my hand. It was green, so I sang a verse from 
a popular pop song, replacing the words ‘green pebble’ 
by ‘green drain’. My wife was laughing to tears because 
she was devastated and terrified, but I just couldn’t 
keep a straight face. Maybe that’s good for me. I’m the 
opposite of a hypochondriac, and I would have to have 
my legs cut off to make me realise that I can’t walk 
or have my throat slit to make me believe that I’m so 
ill I can’t speak. I don’t perceive my health problems 
like my family and friends do. They worry because 
I’m their whole world; but I’m not the whole world to 
me. My wife and children are, and my emotions are re-
served for them.

Have you ever wondered that your fans may 
be in a similar situation? That their lungs after 
a huge amount of weed smoked are exposed to 
the same risk?
I’m responsible only for my children and my wife. 
I don’t try to educate people. My disease was caused 
not only by smoking of weed or cigarettes. There were 
also other factors involved – I devoted my life to mu-
sic, I  played a  large number of concerts, I  didn’t eat 





regularly, I sat up at nights. My typical day at home, 
after a  concert, looked as follows: I  sat up at night 
making music by 8 am, I drove my son to school or 
kindergarten, I went to sleep and got up when I had to 
pick up my son. How long can a person live like that? 
A year, maybe two or three. I had been living that way 
for 15 years, so it’s logical that taking into account 
my weight (74 kg), my height, my lifestyle, the pace 
and intensity of my life, stimulants and no exercise, it 
must end up in a tragedy. Music came before my fam-
ily then. Today, when I recovered from the disease – 
my family is the most important. It takes 99% of my 
life, and the remaining 1% is my work. It used to be 
the other way round. Maybe my creativity was insatia-
ble, maybe I wanted to prove something to myself and 
to the world? These are only speculations because 
I don’t remember what I really thought of music be-
fore I fell ill. My friends joked that some people have 
to find time for music in their life, and I can’t find time 
for life in my music.

Is the old age a mystery to you?
As an old saying goes, the old age is not the best part 
of God’s creation. I suppose I would go through all the 
things my grandma – who means a  lot to me – did. 
An artist is afraid of losing everything he has worked 
for his whole life. You gain prestige and make a name 
for yourself in the field of music only to be replaced on 
stage by someone younger. I think everyone is afraid 
of that. There is of course a small group of artists, in-
cluding James Brown and Czesław Niemen, who be-
came classics when they were still alive, but it would 
be foolish of me to aspire to that. I’m not afraid of 
growing old because I know it’s inevitable, it’s just the 
natural order of things. I only worry if I am still able to 
develop my passion and do it on such a scale as now.

What may get in the way?
If only the artist could decide about his life… It’s the 
audience that decides about what happens to us. It’s 
great when people love your music and show you it 
means something to them. It’s easy to get used to it, 
but it may be hard to part with it afterwards; that’s why 
it seems to me that every musician, painter, sculptor, 
actor, director, practically everyone who deals with 
art in a broad sense is afraid of not being accepted any 
longer; because that means our work is over. We may 
do it as a hobby then, at home, but this ‘large format’ 
is everyone’s dream. When I was 10, 12, 14 I dreamt 
that one day I would get on a stage and have the au-
dience who would really want to listen to my music. 
And the reality exceeded all my expectations. I didn’t 
expect that I  would have so many fans. Now, when 
I could experience it all, I don’t want to lose it.

Does the saying ‘carpe diem’ seem silly to you now?
No, because every day is equally important and one 
day may change your whole life. In one unguarded mo-

ment you may suffer a tragedy or lose your only chance. 
Besides, when you’re wasting a  day, someone else is 
striving to get the most of it. That’s what I tell my son – 
it’s nothing special to be 40 and think like a 15-year-old; 
the trick is to be 15 and think like a 40-year-old because 
then you may accomplish something.

Do you explain to your sons what adulthood is?
Of course. First of all, I tell them that everything that’s 
happening at a particular time will set off a chain re-
action in the future, so they will have to bear the con-
sequences of their mistakes. I’m talking about my 
elder son, because the younger one is three years old 
now and he can’t understand such things. But I teach 
him how to face the consequences of his actions. First of 
all, to take responsibility for his words, actions and for 
himself in general, because he represents me, just like 
I represent him. Like my wife represents him. It’s a sym-
biosis. We’re dependent on each other. I wouldn’t be 
angry with my son if he got a poor grade. But I would 
be angrier if he behaved in an improper way or ex-
pressed his negative emotions and showed me up, 
because what matters at the end of the day is what 
kind of man you are. You can take a test again and 
get a better grade, but when you lose your face, you’ll 
never get it back.

When will your sons become grown-ups? 
What will happen?
I heard that men never grow up – that’s what my wife 
says. I  think that adulthood is taking responsibility 
for your own life. And when they’re ready to take re-
sponsibility for themselves and their loved ones and 
start a  family, ensure it’s safe and has everything it 
needs, I think that then I’ll admit they are grown-ups.

We got used to the fact that you release a new 
album every year. What are your professional plans 
after the album ‘Życie po śmierci’?
The success of ‘Życie po śmierci’ in the media has 
exceeded my expectations and perception of music. 
When I was working on my new album, I thought that 
I shouldn’t destroy what ‘Życie po śmierci’ means to 
people. In February, when the new album was sup-
posed to come out, it created confusion. I changed 
my policy regarding appearing in the media – I chose 
a  few parties which I should attend because of peo-
ple who had bought that album. I couldn’t disregard 
them – I had to go there and thank them that I had 
an honour to receive the award for the best-selling al-
bum. We decided to do something for those who were 
present at the concerts as well as those who couldn’t 
come and to record an unplugged album under the 
umbrella of MTV. It’s a comeback to classic. I feel hon-
oured that I can do it because when I was watching an 
unplugged concert of Jay Z, I wished to play my own 
one day. And we did it, so it’s my personal success. It 
complements this tour. 
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CZY WYOBRAŻACIE SOBIE MIEJSCE, KTÓRE POSIADA 
MAGICZNY PIERWIASTEK ZARÓWNO DLA FANÓW 
NURKOWANIA, JAK I SPACEROWANIA PO DŻUNGLI? 
DLA FANÓW CHODZENIA PO KRZAKACH, PTASIEGO 
ŚPIEWU I PODGLĄDANIA DZIKIEJ PRZYRODY? FANÓW 
SMAKOWANIA LOKALNEGO JEDZENIA, LUDZI CHCĄCYCH 
ZOSTAĆ CHOĆ NA MOMENT, TAK NA NIBY, ARCHEOLOGAMI? 
TYCH, CO MÓWIĄ PO HISZPAŃSKU I TYCH, CO, ZNAJĄ 
TYLKO HOLA? JEST TAKIE MIEJSCE, JEGO WSCHODNIA 
GRANICA ODDALONA JEST O 9313 KILOMETRÓW OD 
POLSKI. TO MIEJSCE NOSI NAZWĘ, KTÓRA POWODUJE 
UŚMIECH NA TWARZY I CHĘĆ DO TAŃCA. TAK, TO 
WŁAŚNIE MEKSYK. TAK, TO WŁAŚNIE JUKATAN.

J E ST  TA K I E 
M I E JSCE

TEKST I ZDJĘCIA Edyta Bartkiewicz
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ółwysep Jukatan stał się modnym 
kierunkiem podróży. Cancun czy 
Playa del Carmen pękają w szwach od 

pięknych hoteli. A gdyby tak spróbować ten 
nietypowy kawałek lądu zobaczyć inaczej? 
Niekoniecznie z hotelowego tarasu, ale też 
nie z namiotu w środku dżungli?

Tak właśnie zapragnęłam go odkryć 
– po swojemu. Z własną mapą, aparatem 
i bałaganem w aucie. Z gotowym projek-
tem trasy, mapami stanowisk archeolo-
gicznych, zapasem mleczka do opalania 
i nachosów na drogę ruszam na przygodę, 
o  której tak długo marzyłam. Dojeżdżam 
do Valladolid, bo chcę na samym począt-
ku spróbować kąpieli w cenote – natural-
nej studni krasowej, w  której woda jest 
niebywale czysta (bo przefiltrowana przez 
podłoże wapienne). Wybrałam rzadko 
odwiedzane miejsce, w  którym jestem 
kompletnie sama – cenote Samula. Słyszę 
śpiew jaskółek wylatujących przez otwór 
nade mną i łapię promienie słońca, które 
padają na moją twarz w  trakcie odpręża-
jącej, samotnej kąpieli kilka metrów pod 
ziemią. Na Jukatanie znajduje się około 
10 tysięcy cenotes. Nie wszystkie są do-
stępne dla turystów, ale przy odrobinie 
szczęścia i wczesnym budziku, posiadanie 
takiego tylko dla siebie przez 30 minut nie 
stanowi problemu. Drugi punkt na mapie 
to jedno z miejsc, które jest w mojej głowie 
od zawsze – Chichen Itza i  słynne El Ca-
stillo. Upał i tłumy turystów z Cancún nie 
przeszkadzają w  staniu i  gapieniu się na 
ten jeden z siedmiu nowych cudów świata. 
Można go obejść z każdej strony i patrzeć 

P
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bez przerwy, a i tak nie przestanie zachwy-
cać. Boisko do peloty, obserwatorium 
astronomiczne, świątynia wojowników, 
obecne wszędzie symbole prekolumbij-
skich bogów – żeby zobaczyć to wszystko, 
trzeba się bardzo skupić, walczyć z upa-
łem i wszędobylskimi turystami, ale jest 
to zdecydowanie jedno z miejsc na naszej 
planecie, które trzeba zobaczyć. Nieważ-
ne, czy ktoś jest zapalonym historykiem, 
czy nie.

Dalsza podróż w  stronę Zatoki Mek-
sykańskiej obejmuje przystanek w niety-

...GDY BY TA K SPRÓBOWAĆ 
T E N N I ET Y P OW Y K AWA Ł EK 

L Ą DU ZOBACZ YĆ 
I NACZ E J? N I EKON I E CZ N I E 

Z HO T EL OW E G O TA R A SU, 
A L E T EŻ N I E Z NA M IO T U 

W ŚRODK U DŻ U NGL I?



powym miasteczku Izamal, którego kolory to żółty 
i biały – takie jak Watykanu. W 1993 roku miasto od-
wiedził Jan Paweł II, na dziedzińcu klasztornym znaj-
duje się jego pomnik jako wyraz szacunku mieszkań-
ców dla tego wielkiego Pielgrzyma, który zapewnił 
Majów o poparciu kościoła katolickiego. 

Celestun tuż nad Zatoką Meksykańską to jedno 
z nielicznych miejsc, w którym od stycznia do kwiet-
nia możemy podziwiać ogromne stada flamingów, ale 
nawet brak tych długonogich różowych istot sprawia, 
że warto odwiedzić to miejsce ze względu na ogromną 
ilość innych gatunków ptaków, często endemicznych. 
Od pelikanów brunatnych, przez fregaty wielkie, kor-

morany rogate i oliwkowe, czaple białe czy sępniki ró-
żowogłowe i czarne. Przy odrobinie szczęścia (które 
ja miałam) możemy spotkać też czarnostrzębia leśne-
go ukrytego w lasach namorzynowych, otaczających 
Ría Celestún.

Czas płynie tu swoim rytmem i trzeba się do niego 
dostosować. Jak przykro uzmysłowić sobie, w jakiej pu-
łapce żyjemy, pracując bez przerwy, odmawiając sobie 
czasu dla siebie kosztem pracy dla innych, pogoni za 
pieniądzem i wiecznym zmęczeniem. Tam czas płynie 
dwa razy wolniej. Nikt się nie spieszy, nikt na nikogo 
nie krzyczy ani go nie pogania. Restauracje otwierają 
się, kiedy chcą, a zamykają, gdy wyjdzie ostatni klient. 

J E S T  T A K I E  M I E J S C E



270 kilometrów prosto na południe, aż do 
miejscowości Xpujil. Stamtąd kolejnego 
dnia wybiorę się do Calakmul, ale zanim 
pójdę spać, muszę pozbyć się z pokoju 5-cen-
tymetrowego karalucha.

Dzień zaczynam obudzona śpiewem wil-
gowronów meksykańskich i szumem liści 
palmowych uderzających w  moje okno. 

DZ I E Ń Z ACZ Y NA M OBU DZONA 
ŚPI EW E M W I L G OW RONÓW 

M EK S Y K A Ń SK IC H I  SZ U M E M 
L IŚ C I PA L MOW YC H 

U DER Z A JĄC YC H W MOJ E OK NO.
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Wszyscy są uśmiechnięci i nie chodzi mi 
o to, że uśmiechają się do mnie. Oni się po 
prostu uśmiechają.

Kolejne dni podróży to niezwykłe tere-
ny Ruta Puuc -–szlak stanowisk archeolo-
gicznych (Uxmal, Kabah, Sayil, Xlapak, 
Labna), zakończony niesamowitą jaskinią 
Grutas de Loltún. Przede mną długa droga, 

Na rozgrzewkę odwiedzam ruiny miasta 
Balamku, ale najważniejszym punktem dnia 
jest Calakmul – jedno z największych staro-
żytnych miast Majów na Jukatanie, leżące 
głęboko w dżungli w nizinie Petén. Mówiąc 
„głęboko w dżungli”, mam na myśli drogę peł-
ną dziur o długości 60 kilometrów w głąb lasu 
deszczowego, przez którą przebiegają niezli-
czone ilości zwierząt. Po ponad półtorago-
dzinnej jeździe docieram na miejsce. Otacza 
mnie prawdziwa dżungla. Temperatura w sa-
mochodzie pokazuje 40 stopni, ale wydaje 
się, że czujnik się zaciął i jest o wiele goręcej. 
Zaczynam wędrówkę przez sacbé – majań-
skie drogi łączące świątynie, place lub inne 
ważne struktury w starożytnych miastach. 
Jestem sama, słyszę jedynie śpiew ptaków, 
nieustający szelest suchych liści i liczę wi-
dziane po drodze jaszczurki. Po dwudzie-
stej ósmej tracę rachubę. Mijają mnie ra-
dośnie szeleszczące ostronosy białonose, 
na drzewach wylegują się wyjce, a co jakiś 
czas obserwuję piękne indyki pawie, które 
żyją dziko jedynie tu, w lasach tropikal-
nych Meksyku, Belize i Gwatemali. 

ENGLISH 

THERE IS A PLACE

Imagine a perfect spot for both diving 
enthusiasts and jungle explorers; for those who 
love bushes, singing birds and wild nature; for 
those who are after local food and those who 
dream of becoming archaeologists, even if for 
a while; for those who speak Spanish and those 
who can only say ‘hola’. Such a place exists for 
real, and its eastern border is 9 313 kilometres 
from Poland. Its name puts a smile on your face 
and makes you want to dance. That’s right, it’s 
Mexico. That’s right, it’s Yucatán.

The Yucatán Peninsula has become a pop-
ular destination. Cancun and Playa del 
Carmen are bursting at the seams with 

Więce j  na anywhere . p l
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splendid hotels. But let’s try and see this 
unusual land from quite a  different per-
spective; not from a hotel terrace or from 
a tent in the middle of the jungle.

That’s how I decided to explore it – to do 
it my way. With my own map, camera and 
my own mess in the car. And so I embark on 

my journey, of which I’ve been dreaming 
for a long time, with a cut-and-dried plan of 
my route, maps of archaeological sites, an 
extra amount of suntan lotion and nachos. 
I get to Valladolid because first, I want to 
try and have a bath in a cenote – a natural 
pit with unbelievably clean water (filtered 
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by limestone ground). I’ve picked a rare-
ly visited place – Cenote Samula – so I’m 
completely alone here. I can hear swallows 
singing and see them flying through the 
hole over my head; I can feel sunshine on 
my face while I’m bathing here, alone and 
relaxed, a  few metres under the ground. 
There are about ten thousand cenotes on 
the Yucatán Peninsula. Not all of them are 
accessible to tourists, but if you’re lucky 
enough and get up early, it’s quite easy to 
have it only for yourself for 30 minutes. The 
next stop on my map is one of the spots I’ve 
always wanted to visit – Chichen Itza and 
the famous El Castillo. Despite the heat 
and flocks of tourists from Cancún, you 
can still easily stand and stare at this one 
of the new seven wonders. Even if you go 
around it and see it from all possible per-
spectives, you’ll still be astonished. A pelo-
ta court, an astronomical observatory, 
the Temple of the Warriors, ever-present 
symbols of Pre-Columbian gods – to see it 
all, you really need to focus, fight the heat 
and ubiquitous tourists; yet, it’s one of the 
must-see spots around the world, no matter 
whether you’re a history buff or not.

The next leg of the journey heading the 
Gulf of Mexico covers a stop in Izamal, an 
unusual town in yellow and white – just 
like Vatican City. In 1993, Pope John Paul II 
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visited the place. Today, to commemorate 
the event, a statue of the Pope – the great 
pilgrim, who assured the Mayans of the 
Catholic church’s support – stands in the 
courtyard of the monastery. 

Celestun, located by the Gulf of Mexico, 
is one of few places where you can admire 
large flocks of flamingos from January to 
April; but it’s worth visiting not only for 
these long-legged, pink creatures, but also 
because of a great number of other bird spe-
cies, often endemic ones, that occur here, 
ranging from brown pelicans, magnificent 
frigatebirds, double-crested and Neotropic 
cormorants, and great egrets to turkey and 
black vultures. And if you’re lucky (and so 
was I), you may also see a common black 
hawk hidden in mangroves surrounding 
Ría Celestún.

The place has its own pace of life, to 
which you have to adapt. It’s actually quite 
sad when it occurs to us how trapped we 
are on a daily basis, working all the time, 
working for others and not having time for 
ourselves, living in the pursuit of money 
and fatigue. Time goes by a lot slower there. 
Nobody is in a  hurry, nobody shouts or 
rushes. Restaurants open when they want 
to and close when the last customer leaves. 
Everybody is smiling, and I  don’t mean 
they smile at me. They just smile.

I have a 270-kilometre road heading South, 
straight to a town called Xpujil. It will be 
the starting point of my trip to Calakmul 
on the following day, but before I go to bed, 
I  have to get rid of a  5-centimetre cock-
roach from my room.

The next day opens with the singing of 
Mexican grackles and the rustle of palm 
leaves knocking on my window. As a warm-
up, I visit the ruins of Balamku, but the key 
spot of the day is Calakmul – one of the 
largest ancient Mayan cities on the Yucatán 
Peninsula, situated in the deep jungle, in 
the Petén lowland. By ‘deep jungle’ I mean 
a bumpy, 60-kilometre long road into the 
rainforest, crossed by countless animals. 
I get there after an over one-hour-and-a-
half drive. I’m in the middle of the real 
jungle. The temperature gauge in my car 
shows 40 degrees, but I suppose that it’s 
broken and it’s much hotter in reality. 
I begin my hike with sacbé – Mayan roads 
connecting temples, squares or other im-
portant structures in ancient cities. I’m on 
my own, and the only thing I can hear is the 
singing of birds, never-ending rustle of dry 
leaves; I count lizards on my way, but I lose 
count after the twenty-eighth. Jolly, rus-

The next days of my journey cover mag-
ical lands of the Ruta Puuc – a trail of ar-
chaeological sites (Uxmal, Kabah, Sayil, 
Xlapak, Labna), which ends with a stupen-
dous cave, Grutas de Loltún. Ahead of me, 

tling white-nosed coatis pass me by, howl-
er monkeys are lying around on trees, and 
now and then I can see beautiful ocellated 
turkeys, which live only here, in the rain-
forests of Mexico, Belize and Guatemala. 





ie wiesz, na co się zdecydować? Spróbuj wszyst-
kiego po kolei, a na pewno odkryjesz swoją pasję. 
Zacznij od joggingu na plaży, a być może za jakiś 

czas będziesz się mierzyć z najlepszymi w maratonie. 
Zdrowy tryb życia nie wychodzi z mody, wręcz przeciw-
nie, trend się rozkręca! Oto kilka propozycji na aktywne 
spędzenie czasu.

POD WIATR
Przerażające widowisko gry wody z wiatrem z udziałem 
sportowca dzierżącego żagiel i misternie zmagającego się 
z żywiołem? To wrażenia obserwatora. Dla wielu, którzy ze-
tknęli się z windsurfingiem czy kitesurfingiem, to styl życia.

Regularne wiatry, czysta i przejrzysta woda, piasz-
czyste dno i zafalowanie powodują,  że najlepsze warun-
ki do uprawiania tych dyscyplin znajdują się na wodach 
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NAD MORZE TO CHYBA TYLKO LATEM. PLAŻOWANIE, 
PARAWANY I RELAKS NA PIASKU. CUDOWNE LENISTWO, RESET 
CIAŁA I UMYSŁU. DO TEGO SMAŻONA RYBKA I ZŁOTY NAPÓJ 
Z BĄBELKAMI. CZEMU NIE – ZAPRASZAMY! ALE PAMIĘTAJ, ŻE 
POMORSKIE TO TEŻ DUŻO RUCHU, RADOŚCI I SPORO MOŻLIWOŚCI. 
POMORSKIE BIEGA, PŁYWA, ŻEGLUJE, SURFUJE, NURKUJE, 
JEŹDZI KONNO, A NAWET ROZGRYWA KILKA PARTYJEK GOLFA. 
NIE MA CZASU NA NUDĘ. CZAS NA AKTYWNE POMORSKIE.

TEKST PROT ZDJĘCIA Źródło: pomorskie.travel/ISIT
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otoczonych Półwyspem Helskim. Jest to jedno z najlep-
szych miejsc w Europie zarówno do nauki, jak i uprawiania 
tych dyscyplin. Bezcennym walorem tego akwenu są roz-
ległe płycizny Zatoki Puckiej, które pozwalają na bezpiecz-
ne rozpoczęcie przygody z tym sportem. Szkoły w Helu, 
Jastarni, Kuźnicy, Chałupach, Władysławowie, Pucku, 
Rewie, Gdyni czy Sopocie zapewnią fachowy cykl szko-
leniowy po pas w wodzie. Podobne warunki oferują akwe-
ny Mierzei Wiślanej od strony Zatoki Gdańskiej, a Krynica 
Morska, Kąty Rybackie czy Piaski to miejscowości cieszące 
się popularnością wśród wind- i kitesurferów i ich rodzin.

POD PRĄD 
Kajakiem przez Pomorze ? Jak najbardziej. Prawie 3 ty-
siące km spławnych rzek, odcinki o charakterze górskim 
i jeszcze kilka nieoczywistych niespodzianek. Jakich? 
Na przykład zwiedzanie miasta z kajaka. Przez centrum 
Gdańska każdego dnia przewijają się tłumy turystów. Ka-
jak to świetny sposób nie tylko na ominięcie zatłoczonych 
uliczek, ale też obejrzenie znanych zabytków z nowej per-
spektywy. Żuraw od strony wody prezentuje się dostoj-
nie, ale i Filharmonia Bałtycka nabiera nowego kształtu. 
Można też popłynąć burtę w burtę koło słynnego Sołdka 
i schylić się pod Zielonym Mostem. Trasa w kilku miej-
scach prowadzi przez szlaki wodne, po których poruszają 
się większe jednostki, takie jak tramwaje wodne. Trzeba 
więc pamiętać o zasadach bezpieczeństwa i konieczno-
ści ustąpienia pierwszeństwa „większemu”, ale wrażenia 
z pływania takim torem są bezcenne.

POMORSKIE 
INSPIRUJE

WIĘCEJ INSPIRACJI NA 
ww.pomorskie.travel oraz  

www.pomorskie.prestige.eu
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NA KRAWĘDZI 
Spragnieni adrenaliny też znajdą coś dla sie-
bie. Walory przyrodnicze i specjalistyczna 
baza umożliwiają realizację najśmielszych 
marzeń. Loty paralotnią, wspinaczki, of-
froad czy wreszcie skoki wysokościowe po-
zwolą śmiało odreagować nagromadzony 
stres i pozytywnie się zmęczyć. A weekend 
z dziećmi też warto spędzić na świeżym po-
wietrzu. Czy to w polu kukurydzy, czy parku 
linowym – po takiej dawce wrażeń maluchy 
na pewno zasną z uśmiechem na buziach i bez 
wieczornego marudzenia.

NA DWÓCH KÓŁKACH
I znowu niespodzianka. Do 2020 roku sfina-
lizowane zostaną dwa nowe szlaki rowerowe: 
R10 i R9, czyli Wiślana Trasa Rowerowa. To 
razem ponad 670 km rowerowego szaleństwa. 
Międzynarodowy szlak R-10 będzie częścią eu-
ropejskiej trasy, biegnącej przez kraje basenu 
Morza Bałtyckiego. W Pomorskiem przebie-
gać on będzie od Ustki do Krynicy Morskiej 
oraz do Kępek na granicy z województwem 
warmińsko-mazurskim. Z  kolei Wiślana 
Trasa Rowerowa R-9 będzie wiodła wzdłuż 
Wisły do granicy z województwem kujawsko-
-pomorskim. Trasy te poprowadzone zosta-
ną korytarzami europejskiej sieci Euro Velo. 
Wzdłuż nich przygotowanych zostanie ponad 
80 funkcjonalnych miejsc postojowych, które 
w przypadku niekorzystnych warunków po-
godowych zapewnią schronienie i odpoczy-
nek rowerzystom. Czekamy zatem cierpliwie 
i w międzyczasie szalejemy na dostępnych tra-
sach regionu. Szczególnie polecamy Kaszub-
ską Marszrutę i Pierścień Gryfitów.  

ENGLISH

POMERANIAN VOIVODESHIP INSPIRES

If the sea, then only in the summer, probably. 
Sunbathing, beach screens and relaxing on the 
sand. Wonderful laziness and a “reset” for both body 
and soul. To this we can add delicious fried fish 
and a golden drink with bubbles. Why not – you’re 
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more than welcome! But we should remember that 
Pomeranian Voivodeship offers many activities, 
numerous opportunities and fun as well! It runs, 
swims, sails, surfs, rides a horse, and even plays golf 
from time to time. There’s no time for boredom. It’s 
time for active Pomeranian Voivodeship!

Are you spoilt for choice? Try everything, one 
thing at a time, and you’ll certainly discover 
your passion. It’s best to begin from jogging 
along the coast, and perhaps it will be just a mat-
ter of time before you compete against the best 
runners in a marathon. Healthy lifestyle doesn’t 
come out of fashion, quite the opposite, the 
trend is at its peak! Here are some suggestions 
about how to spend your time actively.

AGAINST THE WIND
The terrifying spectacle of water, wind and 
a sportsperson holding a sail and meticulous-
ly struggling with the element? Those are on-
lookers’ impressions. For many people who 
have tried their hand at windsurfing or kite-
surfing, it’s a lifestyle. Regular winds, clean 
and transparent water, sandy bed and waves 
– the best conditions for those disciplines can 
be found in the vicinity of the Hel Peninsula. 
It’s one of the best places in Europe for both 
learning and pursuing those sports. One of 
invaluable assets of this water region are vast 
shoals of the Bay of Puck that allow us to start 
our adventure with this sport in a safe way. 
Schools in Hel, Jastarnia, Kuźnica, Chałupy, 
Władysławowo, Puck, Rewa, Gdynia or Sopot 
provide professional training cycles, waist-
high in water. Similar conditions are offered 
by water regions of the Vistula Spit from the 
side of the Bay of Gdańsk, whereas Krynica 
Morska, Kąty Rybackie or Piaski are cities 
popular amongst windsurfers, kitesurfers and 
their families.

AGAINST THE STREAM
In a  canoe across Pomeranian Voivode-
ship? By all means! Almost three thousand 
kilometres of navigable rivers, stretches of 

a mountainous character and a couple of 
other non-obvious surprises. What kind of 
surprises? For example, sightseeing from 
a canoe. Each day, crowds of tourists visit 
the centre of Gdańsk. Canoe is a great way 
not only to avoid crowded streets, but also 
to see famous historical monuments from 
an entirely new perspective. The crane 
looks very majestic from the side of the 
water, whereas the Polish Baltic Philhar-
monic in Gdansk takes on a  completely 
new shape. We can go board to board with 
the famous bulk carrier called Sołdek and 
duck our heads under the Green Bridge. In 
several places, the route leads trough wa-
ter highways used by bigger units, such as 
water trams. That’s why we should always 
remember about safety rules and the ne-
cessity to make way for them, but the im-
pressions from travelling on such a route 
are invaluable.

ON THE EDGE
Those of us who are hungry for adrenaline 
will find something for themselves as well. 
Environmental assets and a specialist base 
enable us to make our boldest dreams come 
true. Flying paragliders, climbing, off-road 
or jumping from great heights will let us re-
lieve stress and experience positive fatigue. 
And when it comes to spending the week-
end with children, it’s best to spend it in the 
fresh air as well. No matter if it’s in a corn 
field or a ropes course – after such a dose of 
emotions, the little ones will certainly fall 
asleep with a huge smile on their faces and 
without evening whining.

ON TWO WHEELS
And a  surprise again. By 2020, two new 
cycle paths will have been finished – R-10 
and R-9, in other words, the Vistula Cycle 
Path. All together – over 670 kilometres 
of a cycling spree. The international track 
R-10 will be a part of a European route run-
ning through the countries of the Baltic 
region. In Pomeranian Voivodeship, it will 
run from Ustka to Krynica Morska and to 
Kępki on the border with Warmian-Masur-
ian Voivodeship. In turn, the Vistula Cycle 
Path R-9 will run along the Vistula River 
to the border with Kuyavian-Pomeranian 
Voivodeship. The routes will be led through 
the paths of European EuroVelo network. 
On the way, we’ll find over 80 functional 
stopover points which will provide shelter 
and some respite for cyclists in the case of 
unfavourable weather conditions. So while 
we’re waiting, let’s enjoy riding on the re-
gional routes that are already available. We 
especially recommend “Kaszubska Marsz-
ruta” and “Pierścień Gryfitów.”  



ursztyn bałtycki. Tradycja i  in-
nowacja” – taki tytuł nosi wysta-
wa, którą będzie można oglądać 

w ECS od 10 lipca do 17 września. – Posta-
wiliśmy na bursztyn jako wizytówkę Gdań-
ska i  sposób, by opowiedzieć o  tym, że 
jesteśmy miastem nowoczesnym, a jedno-
cześnie przywiązanym do naszych wielo-
wiekowych tradycji – mówią organizatorzy 
wystawy. Nic w tym dziwnego, bo ten zło-
cisty kruszec był niezwykle ważnym czyn-
nikiem dla powstania i  rozwoju miasta. 
Wspomnijmy tylko o tym, że duży wpływ 
na powstanie pierwszej osady w  miejscu 
dzisiejszego Gdańska miał fakt, że tutaj 
właśnie odławiano i handlowano burszty-
nem. Nad Zatokę Gdańską ciągnęły rzesze 
poławiaczy i  kupców nawet znad Morza 
Śródziemnego. Miejsce wystawy w ECS wy-
brano nieprzypadkowo. – W ten sposób łą-
czymy ze sobą dwie ważne marki Gdańska 
– wolność i bursztyn – mówi Robert Pytlos, 
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JUŻ PO RAZ DRUGI W EUROPEJSKIM CENTRUM SOLIDARNOŚCI MOŻNA 
BĘDZIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z BLISKA Z JEDNYM Z NAJWAŻNIEJSZYCH 
I NAJPIĘKNIEJSZYCH SYMBOLI GDAŃSKA – Z BURSZTYNEM.
TEKST Jakub Milszewski

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska 
ds. bursztynu i jeden z kuratorów wystawy.

Na wystawie „Bursztyn bałtycki. Trady-
cja i innowacja” znajdą się przede wszyst-
kim prace wykonane z  bursztynem bał-
tyckim. Część z nich to dzieła nagradzane 
m.in. na największych na świecie targach 
Amberif i Ambermart oraz w międzynaro-
dowych konkursach wzorniczych. Wszyst-
ko po to, by pokazać niezwykłe możli-
wości artystyczne i użytkowe bursztynu 
bałtyckiego. 

Wystawa została podzielona na sześć te-
matycznych sekcji. Pierwsza z nich nosi na-
zwę „Wiedza o bursztynie” i zostaną w niej 
pokazane naturalne okazy bryłek i inklu-
zje. „Cytaty natury” zaprezentują przykła-
dy biżuterii, powstałej poprzez minimalną 
lub wręcz żadną ingerencję w  strukturę 
bursztynu. W dziale „Sztuka współczesna” 
można będzie zobaczyć najbardziej eks-
kluzywne i najdroższe dzieła, zaś w strefie 

„Innowacyjny design” zaprezentowane zo-
staną nowatorskie projekty studentów Aka-
demii Sztuk Pięknych 

W Gdańsku. „Ekskluzywne rzemiosło” 
pozwoli prześledzić związki między współ-
czesnymi pracami, a tradycjami rzemieśl-
niczymi jeszcze z XVI-XVII wieku. W dziale 
„Moda na bursztyn” zwiedzający będą mogli 
obejrzeć elementy kolekcji biżuterii prezen-
towane na Gali Mody i Bursztynu Amber 
Look. Łącznie w ECS na pasjonatów bursz-
tynu czekać będzie około 200 eksponatów, 
z których część należy do kolekcji, których 
nie można oglądać na co dzień nigdzie in-
dziej. Pośród nich będą prace z  projektu 
Trend Book 2017, Gdańsk Baltic Amber 
Biennale 2017 oraz Międzynarodowych 
Warsztatów Bursztynniczych odbywających 
się w Gdańsku w latach 2009-2016. Wszyst-
kie będą umieszczone w  nowoczesnych 
multimedialnych witrynach z transparent-
nymi ekranami i  specjalnie na tę okazję 
zaprojektowanych gablotach. Wystawę uzu-
pełnią prezentacje multimedialne, anima-
cje i warsztaty.

Ekspozycja ma za sobą już pierwszy 
sukces – wystawa oparta na powyższej kon-
cepcji, ale znacznie mniejsza, pokazywana 
była przed dwoma laty podczas Milano 
Expo. Obejrzało ją wtedy ponad 1,7 milio-
na osób z całego świata. Jej kuratorami są 
profesor Sławomir Fijałkowski z Wydziału 
Architektury i  Wzornictwa ASP w  Gdań-
sku oraz Robert Pytlos, Pełnomocnik Pre-
zydenta Miasta Gdańska ds. bursztynu. 
Dyrektorem artystycznym jest Małgorzata 
Gliwińska–Radwańska, a koordynatorem 
technicznym Anita Dmowska. Organiza-
torami wystawy są Wydział Promocji i Ko-
munikacji Społecznej Urzędu Miejskiego 
w Gdańsku we współpracy z Europejskim 
Centrum Solidarności, Krajową Izbą Go-
spodarczą Bursztynu, Stowarzyszeniem 
Twórców Form Złotniczych, Związkiem 
Miast i  Gmin Morskich oraz Związkiem 
Rzemiosła Polskiego.

– Od zeszłego roku staramy się budo-
wać nową bursztynową tradycję. Chcemy 
żeby każdego roku w ECS była jakaś fajna 
duża wystawa poświęcona bursztynowi – 
mówi Robert Pytlos. – W tym roku posta-
nowiliśmy zrobić wystawę z naciskiem na 
biżuterię artystyczną, ale także z  dużym 
aspektem edukacyjnym.

Zeszłoroczna bursztynowa wystawa 
w Europejskim Centrum Kultury „Bursz-
tyn. Dzieła. Myrta”, przyciągnęła kilkana-
ście tysięcy zwiedzających. Jednocześnie 
rekordową frekwencję zanotowała stała 
wystawa w Muzeum Bursztynu – odwie-
dziło je 99 tysięcy osób. – Pokazuje to, że 
w Gdańsku w sezonie letnim potrzebuje-

BURSZTYNOWA TRADYCJA 
I INNOWACJA W ECS

„BURSZTYN BAŁTYCKI. 
TRADYCJA I INNOWACJA”

10 lipca – 17 września
Europejskie Centrum Solidarności

Plac Solidarności 1

ZDJĘCIE Mat. Prasowe
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my jak najwięcej różnorodnych atrakcji związanych 
z bursztynem – komentuje Pytlos. – Staramy się pro-
mować Europejską Stolicę Bursztynu wielotorowo. 
Oprócz tego, że będziemy mieli wystawę w ECS, to 
przy samym Muzeum Bursztynu stanie także insta-
lacja wodna „Poszukiwacz bursztynu”. Będzie służy-
ła edukacji przez zabawę. W  zeszłym roku ludzie ją 
oblegali. Znalezienie kawałka bursztynu w Gdańsku 
w fontannie okazało się ogromną atrakcją – dodaje.  

ENGLISH

AMBER TRADITION AND INNOVATION 
IN THE ESC

For the second time, the European Solidarity Centre invites 
you to discover one of the most important and beautiful 
symbols of Gdańsk – amber.

‘Baltic Amber. Tradition and Innovation’ is an exhibi-
tion held in the European Solidarity Centre (the ESC) 
from 10 July to 17 September. ‘We chose amber as 
a symbol of Gdańsk and a way to show that we’re a mod-
ern city, which cherishes its centuries-old traditions as 
well’ say the organisers of the event. It’s no surprise 
because this golden gemstone was an extremely im-
portant factor contributing to the establishment and 
development of the city. It should be noted that the fact 
that amber was fished and traded here had a consider-
able influence on the establishment of the first settle-
ment on the current site of Gdańsk. Numbers of amber 
fishers and merchants flocked to the Gdańsk Bay even 
from the Mediterranean Sea. 

‘The exhibition site in the ESC is not coincidental. 
Our aim is to combine two important brands of Gdańsk 
– freedom and amber,’ says Robert Pytlos, the repre-
sentative of the Mayor of Gdańsk for Amber Affairs and 
one of the exhibition curators.

The ‘Baltic Amber. Tradition and Innovation’ exhi-
bition will feature primarily works made using Baltic 
amber. Some of them have received awards, among 
others, at the largest international fairs Amberif and 
Ambermart and in international design competitions. 
The exhibition aims to show incredible artistic and 
practical applications of Baltic amber. 

The exhibition is divided into six thematic sections. 
The first one – ‘Get to Know Amber’ – shows natural 
pieces of amber and inclusions. The ‘Nature citations’ 
section features specimens of jewellery made with no 
or minimum processing of the amber structure. ‘Con-
temporary Art’ is dedicated to the most exclusive and 
expensive works, whereas the ‘Innovative design’ sec-
tion presents innovative projects of the students of the 

Academy of Fine Arts in Gdańsk. 'Exclusive craft’ shows 
the connection between contemporary works and craft 
traditions of the 16th or 17th century. ‘Fashion for Am-
ber’ covers elements of jewellery collections presented 
at the Amber Look Amber and Fashion Gala. In total, 
the ESC exhibition will comprise about 200 exhibits, 
including collections which aren’t generally presented 
anywhere else. For example, the works included in the 
Trend Book 2017 project, Gdańsk Baltic Amber Bien-
nale 2017 and International Amber Workshops held in 
Gdańsk in 2009–2016. All works will be displayed in 
dedicated cabinets, designed for the occasion, in mod-
ern multi-media cases with transparent screens. The 
exhibition is complemented with multi-media presen-
tations, animations and workshops.

The idea has already achieved its first success – an 
exhibition following this concept, but a much small-
er one, was held during Milano Expo two years ago. It 
attracted over 1.7 thousand visitors from all over the 
world. The exhibition curators are professor Sławomir 
Fijałkowski, from the Faculty of Arichtecture and De-
sign at the Academy of Fine Arts in Gdańsk, and Rob-
ert Pytlos, the representative of the Mayor of Gdańsk 
for Amber Affairs. The artistic director of the event is 
Małgorzata Gliwińska-Radwańska, and the technical 
coordinator – Anita Dmowska. Partners are: City Hall 
of Gdańsk Department of Promotion, Information and 
Social Communication in cooperation with the Euro-
pean Solidarity Centre, the National Chamber of Am-
ber Commerce, the Goldsmithing Artists’ Association, 
the Association of Maritime Cities and Municipalities, 
the Polish Craft Association.

‘We’ve been trying to develop a new amber tradi-
tion since last year. Our aim is to hold a  fine, large 
exhibition dedicated to amber in the ESC every year,’ 
says Robert Pytlos. ‘This year, we decided to concen-
trate on artistic jewellery, with the educational aspect 
included.

The last year's exhibition – ‘Amber. Masterworks. 
Myrta’ – in the European Culture Centre attracted 
a dozen thousand visitors. The permanent exhibition 
in the Amber Museum also witnessed a record num-
ber of guests – 99 thousand. ‘It shows that we need 
lots of various attractions related to amber in Gdańsk 
in the summer season,’ says Pytlos. ‘We strive to pro-
mote the European Amber Capital in a  number of 
fields. Apart from the exhibition in the ESC, the ‘Am-
ber Prospector’ water installation will be set next to 
the Amber Museum . It’s aimed at learning through 
play. Last year, it was highly popular; finding a piece 
of amber in a  fountain in Gdańsk turned out to be 
a huge attraction,’ he adds.  

BU R SZT Y N BA ŁT YC K I.  T R A DYC JA 
I   I N NOWAC JA” – TA K I T Y T U Ł NO SI 
W YS TAWA , KT ÓR Ą BĘDZ I E MOŻ NA O GL Ą DAĆ 
W E C S OD 10 L I P C A D O 17 W R Z E Ś N I A .
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DLA ANGIELSKIEGO FOTOGRAFA RICHARDA RIGBY’EGO 
FILIPINY BYŁY KRAINĄ PEŁNĄ TAJEMNIC. W SWOIM DOMU 
W AMSTERDAMIE DŁUGO ZASTANAWIAŁ SIĘ, JAK TAMTEJSZA 
LUDNOŚĆ BYŁA W STANIE REAGOWAĆ Z TAKĄ GODNOŚCIĄ 
I NIEZŁOMNOŚCIĄ NA POTĘŻNE KLĘSKI I KATASTROFY, 
KTÓRE WIELOKROTNIE NAWIEDZAŁY JEJ KRAJ.

TEKST Richard Rigby (tłum. Paweł Durkiewicz) ZDJĘCIA Richard Rigby

FILIPIŃCZYCY 
I ICH GENIUSZ
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... STA Ł O SI Ę T O, GDY 
N I EBO O GA R NĄ Ł DE SZCZ 

PY ŁU, A R Z EK I Z ACZ Ę ŁY 
PA ROWAĆ. PO K RÓ T K I M 

CZ A SI E Z ROZ U M I EL IŚ M Y, 
Ż E D O SZ Ł O D O 

ERU PC J I W U L K A N U.

lekturze książki Thomasa Gra-
hama pt. „Geniusz biednych”po-
święconej Filipinom ciekawość 

Richarda była już nie do opanowania, szyb-
ko więc spakował swoje rzeczy i wyruszył 
w  trzytygodniową podróż, nie myśląc 
przy tym o  ani jednej atrakcji turystycz-
nej. Zamiast nich wolał zobaczyć wielko-
miejskie slumsy oraz położone z dala od 
metropolii rolnicze osady. Wszystko po 
to, by jak najlepiej zrozumieć, co czyni 
Filipińczyków tak niezwykłą nacją. Oto 
kilka z  wielu niezwykłych historii, któ-
rych wysłuchał.

WÓDZ DE LA CRUZ, 60 LAT, 
ZAMBALES
„Pewnego popołudnia wyczuliśmy w powie-
trzu obrzydliwy odór i zaczęliśmy się dro-
czyć – kto puścił ten wiatr? A stało się to, gdy 
niebo ogarnął deszcz pyłu, a  rzeki zaczęły 
parować. Po krótkim czasie zrozumieliśmy, 
że doszło do erupcji wulkanu.”

W wyniku tej katastrofy wioska Yangil 
straciła wszystko, również najważniejsze 
zabytki, będące ucieleśnieniem kultury 
tworzonej przez zamieszkujące ją plemię. 
Dopiero po kilku latach życia w ośrodkach 
ewakuacyjnych społeczność osady powoli 
zaczęła powracać w swoje rodzinne strony, 
aby zacząć wszystko od nowa. „Przedtem 
byliśmy całkowicie samowystarczalni, bo 
w  miesiącach letnich gromadziliśmy za-
pasy na cały rok. Po wybuchu gleba utra-

Po ciła swoją żyzność, przez co nie mogliśmy 
już produkować niczego.” Ratunkiem dla 
plemienia ma być formuła przedsiębiorstwa 
społecznego. Ostatnio społeczność Yangilu 
nawiązała współpracę z  organizacją MAD 
(Make A Difference), w wyniku czego wio-
skę odwiedzają turyści w ramach „zanurza-
nia się” w kulturze Filipin. „Cudzoziemcy 
wydają się zainteresowani naszym sposo-
bem życia, naszą muzyką, jedzeniem, a na-
wet faktem, że wciąż polujemy z użyciem łu-
ków i strzał” – tłumaczy De La Cruz. Z racji, 
że goście wymagają punktualności, wódz 
po raz pierwszy w życiu zdecydował się ku-
pić nowoczesny zegarek na rękę. „Mam go 
zdjąć do fotografii?” – pyta. I choć począt-
kowo miałem nadzieję na zrobienie idealnie 
„egzotycznego” zdjęcia, niechętnie odpar-
łem De La Cruzowi, by zostawił zegarek na 
ręce. Skoro plemię Yangil poszło z duchem 
czasu, to i ja muszę.

BERNARD, 33 LATA, 
SAGAY CITY 
„Wiem, że łowienie ryb za pomocą dynami-
tu to coś złego, ale perspektywa pozosta-
wienia mojej żony i dzieci bez środków do 
życia wydawała mi się jeszcze gorsza.”

Spodziewałem się, że Bernard uzasadni 
mi swoją decyzję o rezygnacji z tego „biz-
nesu” obawą o wyniszczenie linii brzego-
wej – sam pewnie obrałbym taki tok rozu-
mowania. Ale jego motywy były znacznie 
bardziej osobiste. „Na połowy wypływał ze 
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mną mój kuzyn. Pewnego dnia podpłynął zbyt blisko 
dynamitu. Wybuch w  ułamku sekundy pozbawił go 
twarzy i jednej nogi. Zmarł niedługo potem na łodzi, 
gdy próbowaliśmy przedostać go na wybrzeże. Miał 17 
lat.” Poznałem Bernarda niedługo po przyjeździe do 
Sagay City, był naszym przewodnikiem. Potem w jakiś 
cudowny sposób napotykałem go w  najróżniejszych 
miejscach: najpierw jako właściciela niewielkiego skle-
pu całodobowego, potem jako kierowcę wózka trójko-
łowego, a wieczorami niemal we wszystkich barach ka-
raoke, które odwiedziłem. Tu trzeba dodać, że Bernard 
chlubi się mianem mistrza karaoke Sagay City 2009. 
Blizny na jego twarzy wiele mówią o trudnej przeszło-
ści, ale błysk w oku wskazuje, że jego przyszłość może 
rysować się w jaśniejszych barwach. Ostatniego dnia 
zabiera mnie do wioski Gawad Kalinga, którą nazywa 
teraz swoim domem, po „500 godzinach harówki”, 
czyli budowania domu. „Niedawno się wprowadzili-
śmy” – mówi z wielką dumą, pokazując mi 30 metrów 
kwadratowych jasno pomalowanego pomieszczenia 
z wysokim sufitem. Na razie całe wyposażenie domu 
to mały stół przy oknie. „Teraz musimy pooszczędzać, 
żeby dorobić drugie piętro, tak żeby dzieci miały osob-
ny pokój do spania.”

JUNALYN, 19 LAT, BOHOL 
„Nigdy nie zamykamy drzwi, dzięki czemu możemy 
dzielić się tym, co mamy.”

„Byłam w domu i śpiewałam, gdy ziemia zaczęła się 
gwałtownie trząść. Nie było czasu na myślenie, po pro-
stu wzięłam mojego 4-letniego kuzyna i schowaliśmy 

BL I Z N Y NA J E G O 
T WA R Z Y W I EL E 
MÓW I Ą O T RU DN E J 
PR Z E SZ Ł O Ś C I, 
A L E B ŁYSK W OK U 
WSK A Z UJ E , Ż E 
J E G O PR Z YSZ Ł O Ś Ć 
MOŻ E RYS OWAĆ SI Ę 
W JA Ś N I E JSZ YC H 
BA RWAC H. 
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się pod stołem, przykrywałam go swoim ciałem. Okna 
trzasnęły i po chwili moje nogi były mocno poranione. 
Wołaliśmy o pomoc i nagle wyciągnął mnie mój ojciec. 
Wtedy runął dach i  usłyszeliśmy, że mamy uciekać.” 
Rodzinna wioska Junalyn znajdowała się w epicentrum 
potężnego, niszczycielskiego trzęsienia ziemi, którego 
siła wyniosła 6,4 w skali Richtera. Niecałe dwa miesiące 
później, ledwie po tym, jak mieszkańcy zaczęli odbudo-
wywać swoje życie, to samo miejsce nawiedziła kolejna 
potężna katastrofa. Tym razem był to tajfun Yolanda. Od 
tamtego wydarzenia minęło dwa i pół roku. Dziś siedzimy 
przed jednym z jaskrawo pomalowanych budynków wy-
budowanych przez wolontariuszy, a Junalyn opowiada mi 
historię o odrodzeniu: „Ludzie z różnych środowisk po-
mogli nam odbudować naszą społeczność, w duchu bay-
anihan (filipińskie określenie solidarności – red.). Dziś 
mamy solidne, kolorowe domy. Nie zamykamy drzwi, by 
dzielić się tym wszystkim, co mamy. Obecnie szkolę się 
do zawodu nauczycielki, ponieważ chcę uczyć nasze dzie-
ci, że jeśli utrzymamy naszą wiarę, razem możemy prze-

N I E Z A M Y K A M Y 
DR Z W I, BY DZ I EL IĆ 

SI Ę T Y M WSZ YST K I M, 
C O M A M Y.

zwyciężyć każdą niedolę”. Tego samego wieczoru rodzina 
Junalyn ugościła mnie na kolacji, dała mi największe łóż-
ko i przyjęła w swoim domu jak bliskiego krewnego. Czy 
sam potrafiłbym potraktować u siebie kogoś zupełnie ob-
cego z taką samą bezwarunkową miłością? 

ENGLISH 

THE GENIUS OF THE FILIPINO

To British photographer Richard Rigby, the Philippines was 
a country full of mystery. From his home in Amsterdam, he 
wondered how Filipinos could respond with such dignity and 
resilience to the devastating calamities which disproportionately 
affected them. 

After reading a book on the Philippines - The Genius 
of the Poor - written by fellow Brit Thomas Graham, 
Richard’s curiosity could be contained no longer: he 
packed his bags and headed to the Philippines for 
a twenty-one day holiday without a single tourist at-
traction in mind. Instead, he ventured alone into urban 
slums as well as some of the most remote rural baran-
gays in the country, eager to gain a better understand-
ing as to what makes the Filipino so remarkable.

MEET CHIEF DE LA CRUZ, 60, SAN 
FELIPE, ZAMBALES.
"One afternoon we noticed that there was a foul stench in 
the air and we began to tease each other: who had passed 
wind? It was only when the sky rained ash, and the rivers 
began to boil, that we realised the volcano was erupting.” 

Więce j  na anywhere . p l
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The Yangil lost everything in that erup-
tion, including the most basic relics which 
represented their culture. After several years 
living out of evacuation centres, the Yangil 
tribe slowly made their way back to the vil-
lages to begin again: “Before, we were totally 
self sufficient due to stock piling during the 
summer months but now the soil was no lon-
ger fertile and we couldn’t produce anything 
at all.” Might social enterprise provide the an-
swer? The Yangil tribe has recently partnered 
with MAD (Make A Difference), travel to offer 
cultural immersion tours of their community: 
“Foreigners seem to be interested in our way 
of life: our music, our cooking and even the 
fact that we still hunt using bows and arrows,” 
de la Cruz explains. For the first time in his life, 
de la Cruz has even boughta modern watch 
because the guests expect him to be punctual: 
“Should I take it off for the picture?” Initially 
eager for the perfect ‘traditional’ shot, I reluc-
tantly instructed de la Cruz to keep the watch 
on. The Yangil tribe had moved on - so must I.

MEET BERNARD, 33, 
SAGAY CITY
“The scars on his face may point to a tough 
past, but the glint in his eye points to a far 
brighter future”

“I knew dynamite fishing was wrong, but 
the thought of leaving my wife and three kids 
with nothing was much worse.” I expected 
Bernard to tell me he had turned his back on 

the trade because he shared my concerns 
for the destruction of the coastline, but in 
reality his reasons were far more personal 
than that. “My cousin joined me on those 
trips. One day he swam down too close to 
the dynamite and was hit by the blast, his 
face and leg were blown off and he died on 
the boat as we tried to get him back to the 
shore… he was 17.” I met Bernard soon af-
ter we arrived in Sagay and he was our tour 
guide. In the days thereafter, Bernard would 
seemingly miraculously re-appear wherever 
I went: first as the sari-sari store owner, then 
as a tricycle driver and, finally, in almost ev-
ery karaoke bar I wandered past - he is the 
proud 2009 Sagay City Karaoke champion, 
no less. The scars on his face may point to 
a tough past, but the glint in his eye points 
to a far brighter future. On the final day he 
takes me to the Gawad Kalinga village he 
now calls home having completed 500 hours 
of ‘sweat’ time to help build the village: “We 
have just recently moved in” he beams with 
pride, showing me the 30 square metre 
brightly coloured home with high ceiling, 
which until now just has a small plastic ta-
ble at the window. “We are now saving up 
to build a second floor so that the children 
have a separate room to sleep”. 

MEET JUNALYN, 19, BOHOL 
“We leave the door permanently open so that 
we can share what we have” 

“I was at home, singing, when the ground 
began to shake violently. There was no time 
to think - I simply grabbed my four-year-old 
cousin and lay on top of him under a table. 
The windows smashed and my legs were 
badly cut. We screamed for help and sud-
denly I was being dragged out by my father. 
That’s when the roof collapsed and we were 
told to run.” Jonalyn’s home town was at 
the epicentre of a hugely destructive earth-
quake which measured 6.4 on the Richter 
scale. Less than two months later, her com-
munity’s attempt at rebuilding was ham-
pered by another major disaster to hit the 
area, Typhoon Yollanda (Haiyan). Two and 
a half years later, and now sitting in front of 
the brightly coloured homes built by volun-
teers of Gawad Kalinga, Jonalyn’s story is 
one of rebirth: “In the true spirit of bayani-
han (solidarity), people of all backgrounds 
have helped us to rebuild our community. 
We now have colourful strong houses and we 
leave the door open so we can share what we 
have. I’m now training to become a teacher 
because I want to show kids that if we keep 
our faith, we can overcome hardship to-
gether.” Later that evening, Jonalyn’s fam-
ily shared their supper with me, offered me 
the best bed in their home and welcomed 
me into their home as if I were family. What 
would it take for me to treat a  complete 
stranger with the unconditional love this 
family has shown to me? 





ażdego roku na czterodniowym Cie-
szanów Rock Festiwalu, który odby-
wa się w niewielkim Cieszanowie na 

Podkarpaciu, pojawia się kilkanaście ty-
sięcy fanów muzyki oraz kilkudziesięciu 
wykonawców. Choć organizatorzy nie ogło-
sili jeszcze wszystkich gwiazd tegorocznej 
edycji, wiadomo już całkiem sporo.

Przed miesiącem ogłoszone zostały 
pierwsze gwiazdy imprezy – punkrockowa 
legenda Pidżama Porno, heavymetalowy 
skrzypek Jelonek, rockowa rewelacja w po-
staci Ørganka, rock'n'rollowy Kabanos oraz 
protoplaści rodzimego stoner metalu w po-
staci grupy Corruption. Teraz do składu 
dołączyło kolejnych dziesięciu wykonaw-
ców. Pośród nich znalazła się m.in. grupa 
Happysad, która na cieszanowskim festi-
walu wystąpi po raz kolejny, a ich poprzedni 
występ na imprezie w 2014 roku był jednym 
z ciekawszych koncertów tamtej edycji. 
Zespół promować będzie wydany w lutym 
krążek „Ciała obce”, należy się zatem spo-
dziewać, że w setliście nie zabraknie utwo-
rów z tej płyty. Młodszą publiczność, której 
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na cieszanowskiej scenie zobaczyć będzie 
można pogodny Koniec Świata, ska-pun-
kowe Ga-Ga/Zielone Żabki, bezbłędnych 
The Bartenders, odnoszących się w  swo-
jej muzyce często do rodzimej melodyki, 
oraz klasyków gatunku w  postaci grupy 
Podwórkowi Chuligani. Do składu festiwa-
lu dołączyli też weterani polskiego rocka, 
autorzy takich przebojów, jak „Kocham cię 
jak Irlandię, „Hipisówka”, czy „I nikomu nie 
wolno się z tego śmiać” – Kobranocka. 

Każdego roku organizatorzy fundują 
słuchaczom także specjalne koncerty mo-
nograficzne, nazwane „3x...”. W ich ramach 
w ciągu czterech dni imprezy zaproszona 
gwiazda, będąca legendą polskiej muzy-
ki, występuje podczas festiwalu trzykrot-
nie, za każdym razem z innym zespołem. 
W poprzednich latach w Cieszanowie w ra-
mach „3x...” występowali Muniek Stasz-
czyk (z Shamboo, T-Love Alternative oraz 
Szwagremkolaską), Pablopavo (z Vavamuf-
fin, jako Pablopavo i Ludziki oraz z grupą 
Zjednoczenie Sound System) oraz Kazik 
Staszewski (z Kultem, KNŻ-em oraz jako 
Kazik & Kwartet ProForma). W tym roku 
cykl „3x...” będzie miał bohatera zbiorowe-
go w postaci... Waglewskich! – Zapraszam 
państwa na spotkanie z Waglewskimi w róż-
nych wersjach. Pierwsza wersja to muzyka 

CIESZANÓW ROCK FESTIWAL WŁAŚNIE OGŁOSIŁ KOLEJNYCH 
10 ZESPOŁÓW ORAZ GWIAZDY, KTÓRE WYSTĄPIĄ 
W RAMACH WYDARZENIA MONOGRAFICZNEGO „3X. . .”.

K U L T U R A  /  C U L T U R E

ZDJĘCIA Mat. Prasowe

DUŻY ZACIĄG 
NA CIESZANÓW

w Cieszanowie nie brakuje, bez wątpienia 
ucieszy występ Bednarka. Po sukcesie w ta-
lent show „Mam talent!” Kamil Bednarek 
szybko odniósł kolejny, na który złożyły 
się nagradzane albumy utrzymane w sty-
listyce nowoczesnego reggae i dancehall 
oraz wyprzedawanie klubowych koncer-
tów w całej Polsce. Mocno reprezentowana 
w Cieszanowie będzie także rodzima scena 
ska. Organizatorzy zaprosili bowiem kilku 
wykonawców, w których muzyce ska jest 
częścią składową, ale jednocześnie każdy 
z nich brzmi nieco inaczej. Dzięki temu 

K A Ż DE G O ROK U 
ORGA N I Z AT OR Z Y F U N DUJĄ 
S ŁUC H ACZOM TA K Ż E SPE C JA L N E 
KONC ERT Y MONO GR A F ICZ N E , 
NA Z WA N E „3X...”.

TEKST Jakub Milszewski
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dojrzała, wyrafinowana, niezwykłej urody, czyli zespół 
Voo Voo, druga to połączenie muzyki wyrafinowanej 
z młodzieńczą ekspresją czyli Waglewski Fisz Emade 
oraz zespół Fisz Emade Tworzywo. Nie za bardzo wiem, 
co grają ci ostatni, ale są pokrewni do pewnego stopnia 
ze mną, więc z całą pewnością będzie to niesamowite 
przeżycie – śmieje się Wojciech Waglewski. Legendarne 
Voo Voo, łączące rocka z jazzem i folkiem, zaprezentuje 
się w Cieszanowie 19 sierpnia, drugiego dnia festiwalu. 
Dzień wcześniej podkarpacką publiczność rozbuja pro-
jekt Waglewski Fisz Emade, czyli międzypokoleniowy 
zespół Wojciecha Waglewskiego i jego synów Bartosza 
„Fisza” Waglewskiego i  Piotra „Emade” Waglewskie-
go, który jest połączeniem muzycznych fascynacji ca-
łej trójki. Nie zabraknie także występu ansamblu Fisz 
Emade Tworzywo, oscylującego na skraju hip-hopu, 
alternatywy i elektroniki.

Tegoroczny Cieszanów Rock Festiwal odbędzie się 
17-20 sierpnia. Karnety i bilety jednodniowe na impre-
zę można nabyć w online i w stacjonarnych punktach 
sprzedaży Eventim. Szczegóły festiwalu na stronach:  
www.cieszanowrockfestiwal.pl, www.facebook.com/
cieszanowrockfestival.  

ENGLISH

CIESZANÓW IMPRESSIVE LINEUP

Cieszanów Rock Festival has just announced ten more 
bands and stars who are going to perform during the 
monographic event “3x. . .”.

Every year, a  dozen or so thousand music buffs and 
a few dozen artists arrive in Cieszanów, a small town 
in Podkarpacie, to participate in four-day Cieszanów 
Rock Festival. Even though a full list of performers of 
this year’s edition hasn’t been released yet, we already 
know quite a lot about it.

A month ago, the first artists who are going to per-
form at the festival were announced – Pidżama Porno, 
a punk rock legend; Jelonek, a heavy metal violinist; 
a rock revelation, Ørganek; rock n’ roll Kabanos; and 
the progenitors of Polish stoner metal – Corruption. 

Więce j  na anywhere . p l

Recently, ten new artists have been added to this list, 
for example, Happysad, who are to perform at the festi-
val once more; their previous performance at the event 
in 2014 was one of the most exciting concerts of that 
year’s edition. The band will promote their new album 
“Ciała obce” released in February, so probably they’ll 
play many songs from that album. Younger partici-
pants of the festival, who come to Cieszanów in large 
numbers, will surely enjoy Bednarek’s performance. 
After his success in the “Poland’s got talent” talent 
show, Kamil Bednarek notched up other successes – 
released prize-winning albums in modern reggae and 
dancehall style and held many sold-out club concerts 
in Poland. Many Polish ska artists will also appear at 
the festival, as the organisers have invited several art-
ists whose music contains the elements of ska, but is 
original and unique at the same time. The festival will 
also cover performances of such artists as light-heart-
ed Koniec Świata, ska and punk Ga-Ga/Zielone Żab-
ki, brilliant The Bartenders, who often refer to Polish 
melodies in their songs, and the classic of genre in the 
form of Podwórkowi Chuligani. Another band that will 
appear at the festival is Kobranocka – the veterans 
of Polish rock and authors of such hits as “Kocham 
Cię jak Irlandię”, “Hipisówka” and “I nikomu nie wol-
no się z tego śmiać”. 

Every year, the organisers also hold special mono-
graphic concerts called “3x...”. Within the four days 
of the event, an invited star, who is a legend of Polish 
music, performs three times – each time with another 
band. In the last years, the artists performing within 
“3x...” included Muniek Staszczyk (in the company of 
Shamboo, T-Love Alternative and Szwagremkolaska), 
Pablopavo (with Vavamuffin, as Pablopavo i Ludziki and 
with Zjednoczenie Sound System) and Kazik Staszews-
ki (with Kult, KNŻ and as Kazik & Kwartet ProForma). 
This year, the “3x...” cycle will have a collective hero 
that is... Waglewscy! ‘I would like to invite you to get to 
know various versions of Waglewscy. The first version 
is mature, sophisticated and unusual music, that is Voo 
Voo; the second one is a combination of sophisticated 
music with youthful expression, that is Waglewski Fisz 
Emade and the Fisz Emade Tworzywo band. I don’t 
know much about the latter, but we seem to be similar 
to some extent, so it will surely be an unforgettable ex-
perience,’ says Wojciech Waglewski, laughing. Legend-
ary Voo Voo, combining rock music with jazz and folk, 
is to perform in Cieszanów on 19 August, on the second 
day of the festival. On the first day, the crowd will enjoy 
the concert of Waglewski Fisz Emade, an intergenera-
tional band set up by Wojciech Waglewski and his sons – 
Bartosz “Fisz” Waglewski and Piotr “Emade” Waglews-
ki – which is a combination of musical fascinations of 
the three artists. Another performance you can't pass 
up is the concert of Fisz Emade Tworzywo, oscillating 
between hip hop, alternative and electronic music.

This year's edition of Cieszanów Rock Festival is 
held on 17–20 August. You can buy festival passes 
and one-day tickets online and in Eventim points 
of sale. More information about the festival is avail-
able at: www.cieszanowrockfestiwal.pl, www.facebook.
com/cieszanowrockfestival.  



OD SIEDMIU JUŻ LAT, NA PRZEŁOMIE LIPCA I SIERPNIA PRZEZ 
KILKA DNI W SOPOCIE KRÓLUJE MUZYKA. WSZYSTKO ZA 
SPRAWĄ MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU MUZYCZNEGO SOPOT 
CLASSIC, DZIĘKI KTÓREMU MELOMANI ROKROCZNIE STAJĄ SIĘ 
UCZESTNIKAMI NIECODZIENNEGO WYDARZENIA ARTYSTYCZNEGO. 
I TYM RAZEM MAESTRO WOJCIECH RAJSKI I JEGO ZNAKOMICI 
GOŚCIE ZABIORĄ NAS W FASCYNUJĄCĄ PODRÓŻ MUZYCZNĄ.

TEKST PFK Sopot
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radycyjnie już festiwal rozpocznie się na deskach 
Opery Leśnej. W tym roku koncert inauguracyjny 
odbędzie się 30 lipca, kiedy podczas Gali Hiszpań-

skiej muzycy przeniosą nas wprost na Półwysep Iberyjski.
Dzień później w sopockim kościele św. Jerzego wystąpi 

jeden z najwybitniejszych zespołów dętych na świecie – 
German Brass. Jedenastoosobową formację tworzą gra-
jący na trąbkach Matthias Höfs, Werner Heckmann, Uwe 
Köller i Christoph Baerwind, waltorniści: Wolfgang Gaag 
i Klaus Wallendorf oraz puzoniści: Alexander Erbrich-
Crawford, Fritz Winter i Uwe Füssel, a także grający na 
tubie Stefan Ambrosius i perkusista Herbert Wachter. 
Miłośnikom sopockiej Filharmonii znana jest zapew-

T

ne postać znakomitego niemieckiego trębacza Matthiasa 
Höfsa, którego mieliśmy już okazję usłyszeć w roli solisty 
na czerwcowym koncercie w PFK Sopot.

Założony w 1974 roku zespół German Brass w mistrzow-
ski sposób łączy elementy klasyczne i ponadczasowe, po-
ważne i zabawne. Elastyczność repertuaru, w którym obok 
Wagnera i Bacha odnaleźć można Szostakowicza, oraz 
swoboda w sięganiu do różnorodnych stylistyk, takich jak 
jazz, dixieland, bossa nova czy muzyka filmowa zapewniły 
zespołowi powszechne uznanie i światowe sukcesy. W 2016 
roku muzycy uhonorowani zostali prestiżową nagrodą 
Echo Klassik dla najlepszego zespołu. German Brass uda-
ło się stworzyć „jedność w różnorodności” – ukształtować 
unikalny, charakterystyczny dźwięk zbiorowy z wielu wy-
bitnych indywidualistów muzycznych.

Podczas koncertu muzycy wykonają dzieła takich 
klasyków jak Jan Sebastian Bach, Wolfgang Amadeusz 
Mozart czy Johann Strauss. Usłyszymy również utwory 
Leonarda Bernsteina z opartego na motywach „Romea 
i Julii” musicalu „West Side Story”, a na zakończenie ze-
spół wykona aranżację słynnej „Błękitnej rapsodii” Geo-
rge’a Gershwina. To wychodzące poza utarte schematy 
dzieło, określane przez młodego wówczas kompozytora 
„muzycznym kalejdoskopem Ameryki”, na stałe zapisało 
się w historii muzyki.

SOPOT CLASSIC: 
W INNYM ŚWIECIE

ZDJĘCIE źródło: mat. prasowe zespołu



Każdego roku w programie festiwalu znaj-
dują się utwory powstające na przestrzeni 
wielu wieków oraz pochodzące z najrozmait-
szych stron świata, umożliwiając obcowanie 
z  dźwiękami budującymi tożsamość śro-
dowisk, z jakich się wywodzą. W tym roku 
już na otwarciu udamy się do Hiszpanii, a 4 
sierpnia – w nostalgiczną podróż do świata 
muzyki baroku. W programie znajdziemy za-
tem wirtuozowskie koncerty „Rudego Księ-
dza” z Wenecji. Tego niezwykłego wieczoru 
przeplatać się będą arie Antonio Vivaldiego 
i Georga Friedricha Handela w wykonaniu 
Jakuba Józefa Orlińskiego, artysty zwią-
zanego od 2016 roku z Metropolitan Opera 
w Nowym Jorku. Młody śpiewak jest jednym 
z największych talentów kontratenorowych, 
jaki objawił się w  ostatnich latach. Towa-
rzyszyć mu będzie Cappella dell’Ospedale 
della Pietà, która z powodzeniem kontynu-
uje tradycję XVII-wiecznej trupy działającej 
pod tą samą nazwą. Ta wyjątkowa orkiestra 
powstała na wzór modelu słynnej orkiestry 
Antonio Vivaldiego, której znakomite kom-
pozycje i  poziom artystyczny sprawiły, 
że w  bardzo krótkim czasie zyskała ona 
uznanie jednej z  najlepszych orkiestr na 
świecie. Dzisiaj Cappella to międzynarodo-
wa grupa młodych, pełnych pasji artystów 
z Włoch, Polski, Austrii, Francji i Holandii, 
specjalizujących się w grze na instrumen-
tach z epoki baroku, w swoim repertuarze 
propagujących muzykę tego okresu. Zespół 
poprowadzi absolwent krakowskiego kon-
serwatorium i inicjator reinkarnacji Capelli 
– Stefan Plewniak.

Podczas siódmej edycji Międzynarodowe-
go Festiwalu Muzycznego Sopot Classic mu-
zyka po raz kolejny opuści bezpieczne mury 
filharmonii i  wyjdzie poza utarte ścieżki. 
Charakteryzujące się niepowtarzalną atmos-
ferą i niesamowitą energią koncerty formacji 
German Brass oraz Cappella dell’Ospedale 
della Pietà z pewnością zapiszą się w pamię-
ci słuchaczy jako niezwykłe doświadczenia 
muzyczne. Różnorodność repertuarowa oraz 

wysoki poziom artystyczny pozwoli każde-
mu odnaleźć w festiwalowym świecie coś dla 
siebie i dać się uwieść dźwiękom, obrazom 
i emocjom bijącym ze sceny. 

ENGLISH

SOPOT CLASSIC: IN ANOTHER WORLD

At the turn of July and August, music rules Sopot 
for a few days. All thanks to International Music 
Festival Sopot Classic, which attracts music buffs 
every year to participate in the exceptional artistic 
event. And also this year, maestro Wojciech Rajski 
and his prominent guests will take us on a fascinat-
ing musical journey.

The seventh edition of the festival will tradi-
tionally open in the Forest Opera. This year, 
the inaugural concert takes place on 30 July, 
and during the Spanish Gala, musicians will 
take us straight to the Iberian Peninsula. 

One of the most prominent brass bands 
in the world – German Brass – will perform 
in the church of St. George in Sopot the next 
day. The band is composed of eleven mem-
bers: Matthias Höfs, Werner Heckmann, Uwe 
Köller and Christoph Baerwind (playing the 
trumpets), Wolfgang Gaag and Klaus Wallen-
dorf (horn players), Alexander Erbrich-Craw-
ford, Fritz Winter and Uwe Füssel (trombon-
ists), Stefan Ambrosius (playing the tuba), and 
Herbert Wachter, a drummer. The name of 
Matthias Höfs, a distinguished German trum-
peter who performed solo at a concert in the 
philharmonic in June, will surely ring a bell 
with those who love the Sopot Philharmonic.

German Brass, a  band set up in 1974, 
brilliantly combines the classical and the 
universal, as well as the serious and the amus-
ing. Their diversified repertoire, including 
Wagner, Bach, and Szostakowicz, along with 
switching effortlessly between various styles, 
such as jazz, dixieland, bossa nova or film 
music allowed the band to gain recognition 
and achieve international success. In 2016, 
the musicians received a prestigious award 

S O P O T  C L A S S I C :  W  I N N Y M  Ś W I E C I E

Echo Klassik for the best band. German Brass 
created ‘unity in diversity’ – they managed 
to shape a unique, characteristic collective 
sound, drawing on the worlds of many promi-
nent individual musicians.

The band will perform the compositions of 
such classics as Johann Sebastian Bach, Wolf-
gang Amadeus Mozart and Johann Strauss. 
We will also hear Leonard Bernstein’s songs 
from ‘the West Side Story’ musical, based on 
‘Romeo and Juliet’. The closing song will be 
an arrangement of well-known George Ger-
shwin's ‘Rhapsody in Blue’. This composition, 
going beyond the ordinary, went down in his-
tory and was referred to by its composer as 
a ‘musical kaleidoscope of America’.

Every year, the festival offers centu-
ries-old compositions from various parts of 
the world, allowing the audience to explore 
sounds shaping the identity of communities 
they originate from. This year, already at 
the beginning of the festival, we’ll embark 
on a  musical journey to Spain, and on 4 
August – to the nostalgic world of Baroque. 
The programme includes virtuosic concer-
tos of ‘the Red Priest’ from Venice. The 
concert hall will reverberate with the arias 
of Antonio Vivaldi and Georg Friedrich 
Handel performed by Jakub Józef Orliński, 
an artist performing in the Metropolitan 
Opera in New York since 2016. The young 
singer is one of the greatest countertenor 
talents of the recent years. He will perform 
in the company of Cappella dell’Ospedale 
della Pietà, which continues the tradition 
of seventeenth century troupe of this name. 
This exceptional orchestra is modelled on 
the famous Vivaldi’s orchestra, whose bril-
liant compositions and a high artistic level 
allowed it to gain recognition as one of the 
best orchestras in the world in a short period 
of time. Today, Cappella is an international 
group composed of young, enthusiastic art-
ists from Italy, Poland, Austria, France and 
the Netherlands, specialising in Baroque in-
struments and promoting the music of this 
period in their repertoire. The leader of the 
band is Stefan Plewniak – a graduate of the 
Conservatory in Cracow and the initiator of 
Capella’s reincarnation.

During the seventh edition of Internation-
al Music Festival Sopot Classic, music will 
go beyond the philharmonic’s walls and be-
yond the ordinary. Exceptional, atmospher-
ic concerts of German Brass and Cappella 
dell’Ospedale della Pietà will surely be an 
unforgettable experience for the audience. 
Thanks to the diversified repertoire and 
a high artistic level of the event, all partici-
pants of the festival will be satisfied and de-
lighted with sounds, images and emotions 
wafting from the stage.

P OD CZ A S SIÓDM E J EDYC J I 
M I ĘDZ Y NA ROD OW E G O 
F E S T I WA LU M UZ YCZ N E G O 
S OP O T C L A S SIC M UZ Y K A P O R A Z 
KOL E J N Y OPU Ś C I BEZ PI E CZ N E 
M U RY F I L H A R MON I I  I  W YJ DZ I E 
P OZ A U TA RT E Ś C I EŻ K I.
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„WSZYSTKO CO DOBRE SZYBKO SIĘ KOŃCZY” – MÓWI 
STARE POWIEDZENIE. NIE ZNACZY TO JEDNAK, ŻE PO 
TYM NIE MOŻE NASTAĆ JESZCZE WIĘCEJ DOBREGO! 
W CZERWCU W FILHARMONII BAŁTYCKIEJ CZEKA NAS 
ZAKOŃCZENIE SEZONU ARTYSTYCZNEGO, A UWERTURĄ 
DO KOLEJNEGO BĘDZIE GDAŃSKIE LATO MUZYCZNE.

6 0 – 6 1 K U L T U R A  /  C U L T U R E

TEKST Katarzyna Szewczyk

uż od kilku lat gdańska Filharmonia, wzorując się 
na słynnym brytyjskim cyklu „The Proms”, którego 
tradycja sięga już 1895 roku, wychodzi poza utarte 

schematy i częściowo przenosi się na świeże powietrze. 
Tym samym już w  czerwcu PFB startuje z  Koncertami 
Promenadowymi, które podzielone będą na dwie części. 
Pierwsza, bardziej klasyczna, odbywać się będzie w mu-
rach Filharmonii, z kolei druga, nieco lżejsza repertuaro-
wo, w bardziej swobodnej atmosferze – na Scenie Letniej. 
W części wydarzeń udział mogą wziąć wszyscy, bez wzglę-
du na zawartość portfela – za wyjątkiem miejsc siedzą-
cych wstęp na koncerty plenerowe jest wolny!

Pierwszy z  Koncertów Promenadowych odbędzie 
się już 2 czerwca o godz. 19:00 w Sali Koncertowej na 
Ołowiance, a jego bohaterem będzie Carl Orff i jego słyn-
na kantata sceniczna „Carmina Burana”. Oparte na śre-
dniowiecznym zbiorze pieśni dzieło z 1937 roku znane jest 

ZDJĘCIA Ireneusz Skąpski

bardzo szerokiej publiczności, co ciekawe – często nawet 
tego nieświadomej. Wszystko za sprawą otwierającego 
fragmentu „O Fortuna”, którego niesamowity potencjał 
potwierdza się dziś na każdym kroku życia kulturalnego. 
Utwór ten obecny jest dosłownie wszędzie, począwszy od 
współczesnej muzyki, poprzez film, na grach komputero-
wych kończąc, sprawiając, że „Carmina Burana” stała się 
jednym z najpopularniejszych dzieł wokalno-instrumen-
talnych XX wieku.

Carl Orff jest główną postacią I  Koncertu Prome-
nadowego, ale nikt przecież nie powiedział, że na tym 
kończy się nasz wieczór! Po tym, jak wybrzmią ostatnie 
dźwięki kantaty „Carmina Burana” specjalnym koncer-
tem pożegnamy Sezon Artystyczny 2016/2017. Ze sceny 
wybrzmią dźwięki najpiękniejszych oper Mozarta (arie 
„E Susanna non vien! Dove sono i bei momenti” z „Wesela 
Figara” oraz „La ci darem la mano” z „Don Giovanniego”), 
Pucciniego („Quando men vo” z „Cyganerii”), Bizeta („Vo-
tre toast” oraz preludium z pierwszego aktu „Carmen”), 
Rossiniego („Largo al factotum della citta” oraz uwertura 
do „Cyrulika sewilskiego”), Verdiego („Questa o quella” 
z „Rigoletta”), Sorozabala („No puerde ser” z „La taber-
nera del puerto”) oraz Dionizettiego („Una furtiva lagrima 
z „Eliksiru miłosnego”). 

Przy okazji obu koncertów usłyszymy znakomitych 
muzyków Orkiestry PFB pod batutą maestro Massimiliano 
Caldiego. Na scenie pojawi się także Akademicki Chór 
Uniwersytetu Gdańskiego, który poprowadzi Marcin 
Tomczak, a także Chór Dziecięcy „Canzonetta” pod kie-
rownictwem Teresy Pabjańczyk. Nie zabraknie oczywiście 
solistów – arie operowe wykonają Agnes Molnár (sopran), 
Gabriele Ribis (baryton) oraz Ricardo Mirabelli (tenor).

Kilka dni później, 11 czerwca, czeka nas II Koncert 
Promenadowy, składający się z dwóch części. Pierwsza 
z nich odbędzie się w Sali Koncertowej PFB i poświęcona bę-
dzie w całości naszemu rodzimemu kompozytorowi, a za-
razem patronowi Filharmonii – Fryderykowi Chopinowi. 

POWITAJ LATO 
Z OŁOWIANKĄ!

J

GEORGE TCHITCHINADZE, DYREKTOR ARTYSTYCZNY ORKIESTRY PFB

MASSIMILIANO CALDI, I DYRYGENT GOŚCINNY PFB



SPONSOR 
STRATEGICZNY PFB 

SPONSOR GŁÓWNY PFB I MECENAS 
I KONCERTU PROMENADOWEGO

P O W I T A J  L A T O  Z  O Ł O W I A N K Ą !

Jego utwory wykona rewelacyjny kanadyjski 
pianista Charles Richard-Hamelin, laure-
at nagrody Krystiana Zimermana za naj-
lepszą sonatę na XVII Międzynarodowym 
Konkursie Chopinowskim. Po tym występie 
przeniesiemy się na Scenę Letnią, na której 
Orkiestra Simfoniczna PFB, którą ponownie 
pokieruje znakomity dyrygent Massimiliano 
Caldi, wykona utwory Beethovena, Prokofieva 
czy Dvořáka.

Ostatni, III Koncert Promenadowy – 
„Klasyka szklanego ekranu” odbędzie się 17 
czerwca i będzie w całości poświęcony mu-
zyce filmowej. Ponownie zaczniemy w Sali 
Koncertowej, gdzie Orkiestra PFB pod batutą 
maestro George'a Tchitchinadze zaprezentu-
je motywy znane wszystkim z dużego ekra-
nu. Pięknych emocji nie zabraknie również 
na Scenie Letniej, z której wybrzmią wielkie 
filmowe hity zarówno z produkcji zagranicz-
nych, jak i polskich.

I  Koncert Promenadowy sponsorowany 
jest przez firmę EDF Polska S.A. Cały projekt 
dofinansowany został ze środków Miasta 
Gdańska. Szczegółowy program znajdziecie 
Państwo na stronie internetowej PFB. Bilety 

na te i  na pozostałe wydarzenia Polskiej 
Filharmonii Bałtyckiej dostępne są w kasach 
na Ołowiance oraz w sprzedaży internetowej 
na www.filharmonia.gda.pl. 

ENGLISH 

SAY HELLO TO THE SUMMER WITH 
OŁOWIANKA!

As an old saying goes, all good things come to 
an end. But it doesn’t mean that some more 
good things won’t happen afterwards. The Baltic 
Philharmonic ends the Artistic Season in June, 
and Gdansk Music Summer will be an overture to 
the next one.

For several years, the Philharmonic, inspi-
red by the famous British ‘The Proms’ series, 
whose tradition dates back to 1895, has been 
breaking the routine and taking the events 
outdoors. So this June the Philharmonic 
holds Promenade Concerts, which will be di-
vided into two parts. The first part, the more 
classical one, will take place indoors, in the 
Philharmonic, whereas the latter, with a bit 
lighter set of songs – in more casual surroun-
dings, at the Summer Stage. Some events are 
open to the general public, and the entrance 
to the Promenade Concerts is free of charge, 
excluding seating tickets.

The first Promenade Concert takes pla-
ce on 2 June, at 19:00, in the concert hall in 
Ołowianka. The concert is dedicated to Carl 
Orff and his famous scenic cantata ‘Carmina 
Burana’. The cantana was composed in 1937 
based on the Medieval collection of son-
gs; the composition is widely known and, 
what’s interesting, not everybody is aware 
of it. It’s all because of the opening fragment 
‘O  Fortuna’ whose great potential can be 
seen in all aspects of cultural life. It’s present 
practically everywhere, from contemporary 
music, through films, to computer games, 
which makes ‘Carmina Burana’ one of the 
most popular vocal and instrumental compo-
sitions of the 20th century.

The First Promenade Concert is dedica-
ted mainly to Carl Orff, but that’s not the 
end of the evening! After the last sounds of 
‘Carmina Burana’, the Philharmonic will 
end the 2016/2017 Artistic Season with 

Więce j  na anywhere . p l

PROJEKT DOFINANSOWANO 
ZE ŚRODKÓW MIASTA GDAŃSKA

a special concert. The most beautiful operas 
will be played, such as the ones by Mozart 
(arias: ‘E Susanna non vien! Dove sono i bei 
momenti’ of ‘The Marriage of Figaro’ and 
‘La ci darem la mano’ of ‘Don Giovanni’), 
Puccini (‘Quando men vo’ of ‘La boheme’), 
Bizet (‘Votre toast’ and a prelude to the first 
act of ‘Carmen’), Rossini (‘Largo al facto-
tum della citta’ and the overture to ‘The 
Barber of Seville’), Verdi (‘Questa o quella’ of 
‘Rigoletta’), Sorozabal (‘No puerde ser’ of ‘La 
tabernera del puerto’) and Dionizetti (‘Una 
furtiva lagrima’ of „L'elisir d'amore”). 

During both concerts, we’ll hear eminent 
musicians of the Polish Baltic Philharmonic 
orchestra under the baton of maestro 
Massimiliano Caldi. Moreover, the Academic 
Choir of the University of Gdańsk conduc-
ted by Marcin Tomczak and the Children’s 
Choir ‘Canzonetta’ conducted by Teresa 
Pabjańczyk will perform. The line-up also inc-
ludes soloists – the opera arias will be sung by 
Agnes Molnár (soprano), Gabriele Ribis (bari-
tone) and Ricardo Mirabelli (tenor). 

The Second Promenade Concert divided 
into two parts is held a few days later, on 11 
June. The first part of the concert will take 
place in the Philharmonic concert hall and 
it will be dedicated entirely to our native 
composer and a patron of the Philharmonic 
– Fryderyk Chopin. His compositions will 
be performed by a brilliant Canadian pia-
nist, Charles Richard-Hamelin, the winner 
of the Krystian- Zimerman Prize for best 
performance of a Chopin sonata in the 17th 
International Chopin Piano Competition. 
This performance will end the first part, and 
the second one will be held at the Summer 
Stage. The Polish Baltic Philharmonic sym-
phony orchestra conducted by a prominent 
conductor, Massimiliano Caldi, will per-
form compositions by Beethoven, Prokofiev 
and Dvořák.

The last concert, that is the Third Prome-
nade Concert, under the title ‘The Small 
Screen Classics’ will be entirely dedicated 
to film music. It will begin in the concert 
hall, where the Philharmonic orchestra con-
ducted by meastro George Tchitchinadze 
will perform popular songs known from the 
cinema. The next part, held at the Summer 
Stage, will move and thrill the audience with 
smashing film hits, both foreign and Polish.

The patron of the First Promenade Concert 
is EDF Polska S.A. The project is co-financed 
from the City of Gdańsk funds. The detailed 
programme of the event is available at the 
website of the Baltic Philharmonic. Tickets 
to this event and many more events are ava-
ilable in the Polish Baltic Philharmonic ticket 
offices in Ołowianka and online at www.fil-
harmonia.gda.pl. 

PR Z Y OK A Z J I OBU KONC ERT ÓW 
U S ŁYSZ Y M Y Z NA KOM I T YC H 
M UZ Y KÓW OR K I E S T RY PF B 
P OD BAT U TĄ M A E S T RO 
M A S SI M I L I A NO C A L DI E G O. 



OD KILKUNASTU LAT NA CZELE GRUPY KONIEC ŚWIATA TUPIE NOGAMI I SZARPIE 
STRUNY W RYTMIE ROCKA I SKA. OSTATNIO JEDNAK ZATĘSKNIŁ ZA STARYMI CZASAMI 
PEERELOWSKIEGO PODWÓRKA, KTÓRYM POŚWIĘCIŁ DRUGĄ SOLOWĄ PŁYTĘ. PO 
LIRYCZNEJ „KSIĘŻYCÓWCE” PRZYSZŁA PORA NA NIE MNIEJ LIRYCZNĄ, CHOĆ BARDZO 
WYWROTOWĄ „PEWEKSÓWKĘ”. PRZY OBOWIĄZKOWEJ KAWIE I WUZETCE O BOHATERACH 
Z DZIECIŃSTWA ORAZ PUNKROCKOWEJ PIOSENCE POETYCKIEJ – JACEK STĘSZEWSKI.

6 2 – 6 3 L U D Z I E  /  P E O P L E

TEKST Aleksandra Budka ZDJĘCIA Maciej Skowronek

PODWÓRKOWY 
PAMIĘTNIK



„Proszę bardzo, pan spocznie, pan usiądzie, pan 
poczeka, się załatwi”*. Hasło pan zna?
Oczywiście: „Żyrafy wchodzą do szafy, a pawiany wcho-
dzą na ściany”**.

Dlaczego nie masz krawata?
Wiem, że powinienem go mieć, bo „klient w krawacie jest 
mniej awanturujący się”, a że „bijemy się o złotą patelnię, 
to kawa i wuzetka są obowiązkowe dla każdego”.*

A byłeś kiedyś w Londynie?
„Nie ma takiego miasta jak Londyn, jest Lądek. Lądek 
Zdrój”*. A w Londynie oczywiście byłem, ba, w zeszłym 
roku zagrałem tam nawet recital!

Mogłabym długo sypać cytatami, bo uwielbiam polskie 
komedie. Jest taki profil na Facebooku: „Bareizmy 
wiecznie żywe”. A tam na przykład zdjęcie ze stoiska 
z informacją „Jagodzianki dwusmakowe jagodowo – 
jagodowe, z całymi jagodami”.
Były też „jagodzianki z dżemem” albo „jabłkowy orange 
juice”. (śmiech)

Ale nie spotkaliśmy się tu dla przyjemności 
(śmiech), a po to, żebyś opowiedział o nowej płycie 
inspirowanej Bareją.
Może nie cała płyta, ale singiel „Miś” jest nim na pewno in-
spirowany. Album to mój pamiętnik zapisany na CD, a pio-
senki to chwile, które pamiętam z dzieciństwa. Urodziłem 
się w 1980 roku, więc nie wiem nic o tamtych czasach 
z perspektywy dorosłego człowieka, który musiał borykać 
się z systemem. Ale że pamięć mam dobrą, to okres od 87 
roku przywołuję wyraźnie. Nigdy nie zapomnę tankowa-
nia z ojcem, stania w kolejce do stacji paliw i tego gościa, 
który nas obsługiwał i wyglądał jak kowboj. Był uzbrojony 
w pas i nożyczki do odcinania kartek na to paliwo – był 
kimś, od niego zależało, czy dał ci trochę mniej, czy więcej 
tego paliwa. Był jak dzisiejszy ordynator szpitala.

Wiesz, że jako 16-latka prowadziłam w radiu audycję 
o czasach PRL-u? Zakochałam się wtedy w klimacie 
tamtych czasów i do dziś mi nie minęło. Twoja inspiracja 
peerelowską rzeczywistością to chwilowa ekscytacja, 
czy też kochasz kicz?
Nie nazwałbym tego kiczem. W zasadzie na płycie sku-
piłem się bardziej na okresie transformacji, kiedy zaczął 
do nas napływać Zachód – komputery, wypożyczalnie 
kaset wideo, odwiedziny krewnych lub przyszywanych 
wujków z  zagranicy, Pewexy. Może było to kiczowate, 
proste, ale gdy popatrzysz na filmy czy muzykę, na ów-
czesne produkcje – wartość artystyczna była ogrom-
na. Szkoła Zamachowskiego, Zborowskiego, Kondrata 
– wtedy w zasadzie nie było słabych aktorów. Dziś jest 
dobry jeden na stu.

P O D W Ó R K O W Y  P A M I Ę T N I K

A L BU M T O MÓJ 
PA M I ĘT N I K Z A PISA N Y 
NA C D, A PIO SE N K I 
T O C H W I L E , 
KT ÓR E PA M I ĘTA M 
Z DZ I E C I Ń ST WA . 



6 4 – 6 5 L U D Z I E  /  P E O P L E

Jesteś sentymentalny?
Czasem się wzruszam, ale pogodziłem się 
z tym, że tamte czasy już nie wrócą. A w zasa-
dzie to nie chciałbym mieć 36 lat i żyć w PRL-u. 
O dwudziestej drugiej być w domu, bo godzina 
milicyjna albo przed wydaniem płyty tłuma-
czyć się jakiemuś gościowi z cenzury. Dzieciaki 
wtedy tego nie czuły – był trzepak, boisko, 
i tak trzeba było być w domu o 20. Nie mam 
prawa mówić, że tęsknię za tamtymi czasami, 
bo patrzyłem na nie oczami dziecka, które nie 
miało problemów. Nie martwiłem się, czy kupię 
mięso, fajki i co w ogóle stanie się z tą Polską. 
Ale też myślę, że przez tę podwórkowość dzieci 
wychowane w tamtych czasach są dziś zarad-
ne – trzeba było samemu zorganizować mecz 
i skrzyknąć kolegów bez użycia telefonów ko-
mórkowych, no i generalnie trzeba było mieć 
łeb na karku i być dobrze zorganizowanym.

Jakie postaci pojawiają się na tej płycie?
Płyta to historie ludzi, wiele z nich ma swoje 
odbicie w realnym świecie. W piosence „Miś” 

w kilku zwrotkach starałem się jak najcel-
niej zawrzeć opowieść mistrza Barei. „Jojo 
Oponiarz” to piosenka trochę odklejona od 
PRL-u, z fikcyjnym bohaterem – wulkaniza-
torem, zwykłym, szarym, uczciwym człowie-
kiem. Jojo kocha swoją ojczyznę i jest w stanie 
jej bronić – to piosenka o tym, że pokój dany 
jest nam tylko na chwilę. Kolejny bohater to 
wujek Johan z RFN, który w latach 90. często 
przyjeżdżał do nas i zawsze przywoził fajne 
prezenty – czekoladę z okienkiem lub kilkana-
ście marek. W kategorii bonusu mamy jeszcze 
opowieść o Amy Winehouse, ona ma niewie-
le wspólnego z PRL-em. To historia kruchej 
dziewczyny, ale wybitnej wokalistki ukrzy-
żowanej na medialnym ołtarzu show-biznesu.

Ta płyta niesie też drugi przekaz – 
dobrze, że tamte czasy minęły, choć 
dzisiejsze nie lepsze.
Chyba nikt nigdy nie stwierdził, że urodził się 
w idealnych czasach. Każde czasy niosą ze 
sobą jakieś demony. Ale życie to konieczność, 

więc trzeba żyć. Ważne jest, aby mieć wokół 
siebie przyjaciół, o których, jak się okazuje, 
wcale nie tak łatwo. Może gdyby Amy uro-
dziła się w Polsce, byłaby gwiazdą tylko tu. 
Grałaby po domach kultury i może żyłaby 
dalej? Z pewnością wiodłoby jej się biedniej, 
ale spokojniej.

Z ciebie taki trochę peerelowski pieśniarz, 
co to chodzi z harmonią po domach kultury.
Dla muzyki, jaką prezentuję na recitalach, to 
właśnie domy kultury okazują się najprzyjem-
niejsze. Lecz gram wszędzie tam, gdzie mnie 
chcą, to ludzie tworzą klimat. Miejsce jak 
miejsce – nie jest aż tak bardzo istotne.

To muzyka do wódki i zakąski?
Może być i  tak, oczywiście nie wszystkie 
piosenki, ale te biesiadne zdecydowanie tak. 
Wyszło z tej „Peweksówki” takie małe biesia-
dowo, ale Polacy lubią biesiadę, więc album 
się sprawdza.

Powiedziałabym, że to punkrockowa poezja 
śpiewana.
Bardzo mi się to podoba. Ja w ten klimat 
piosenki poetyckiej wszedłem trochę z ulicy 
i chcąc nie chcąc stałem się częścią tej sce-
ny. W ubiegłym roku zagrałem na trzech bo-
dajże najważniejszych festiwalach, na co nie 
liczyłem i do czego nigdy nie aspirowałem. 
Plan na pierwszą płytę był taki: nagrywam 
płytę, gram koncerty na 30 osób w małych 
barach, prowadzę konferansjerkę. Zmysł 
kompozycyjny mam, skrobnę tekst, ludzie to 
przełkną, a czasem nawet im się to spodoba. 
„Chodzi jednak o to, żeby plusy nie przesłoni-
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ły minusów”*. Głos mam jak gość spod budki 
z piwem, a na gitarze gram iście harcersko. 
Udział w festiwalach przerósł moje oczekiwa-
nia, bo nagle grałem obok najlepszych twór-
ców tego gatunku. Tak udanej trasy jak ta 
z „Peweksówką” dawno nie miałem. Pobiłem 
rekordy frekwencji i poczułem, że stała się 
ważna rzecz. To największy sukces, większy 
niż zagranie Sylwestra. Chociaż Sylwestra 
bym zagrał – może spłaciłbym kredyt wzięty 
na płytę. (śmiech) 

ENGLISH 

A DIARY FROM THE COURTYARD

He has been the leader of Koniec Świata band for 
a dozen or so years, stamping his feet and pluck-
ing the strings in the rhythm of rock and ska. Yet, 
recently, he realised he missed the courtyard of the 
Polish People’s Republic (PRL), and he decided to 
dedicate his second solo album to it. After lyrical 
‘Księżycówka’, there came a time for not less lyrical 
but really subversive ‘Peweksówka’. Over a cup of 
coffee and wuzetka [a Polish chocolate cream pie], 
we’re talking with Jacek Stęszewski about childhood 
heroes and punk rock poetic songs.

‘Please take a seat, please wait a moment, 
it’ll all be handled.’* Do you know the 
password?
Of course, ‘One, two, buckle my shoe, three, 
four, knock at the door.’**

Why aren’t you wearing a tie?
I know I should, because ‘a client in a tie com-
plains less,’ and given that ‘we’re fighting over 
a gold frying pan, the coffee and wuzetka are 
obligatory for everybody.’*

Have you ever been to London?
‘There’s no such place as London; there’s 
Lądek. Lądek Zdrój.’* Of course I’ve been 
to London; I even had a recital there last year!

I could give quotes without an end, because 
I love Polish comedies. There’s a fanpage on 
Facebook called ‘Bareizmy wiecznie żywe’, 
posting, for example, a picture of a stall with 
a sign that reads ‘Two Flavour Blueberry 
Buns, blueberry and blueberry, with whole 
blueberries.’
There were also ‘blueberry buns with jam’ or 
‘apple orange juice’ (laughing).

But we’re here today to talk business 
(laughing); you’re supposed to tell me 
something about your new album inspired 
by Bareja.
Maybe not the entire album, but the ‘Miś’ sin-
gle surely is inspired by him. The album is my 
diary recorded on a CD, and the songs are the 
moments I remember from my childhood. 

I was born in 1980, so I know nothing about 
those times from the perspective of a grown-
up man who had to cope with the system. But 
I have a good memory and I clearly remember 
the period since ‘87. I’ll never forget how once 
I went to a petrol station with my father; how 
we were waiting in a queue; or the guy who was 
serving us, who looked like a cowboy. He was 
armed with a belt and scissors to cut off fuel 
tickets – he was an important person because 
it was up to him to give you more or less fuel. 
He was like a chief physician today.

When I was 16, I made a radio broadcast 
about the times of the Polish People’s 
Republic. I fell in love with the atmosphere 
of those times then and I’m still into it. Is 
your fascination with PRL a short-lived 
excitement or do you love kitsch too?
I wouldn’t call it kitsch. Generally, the album 
concentrates more on the period of transfor-
mation and the flow of the West to Poland – 
computers, video rental stores, visits of family 
or adoptive uncles from abroad, Pewexes. 
Maybe it was a bit cheesy and simple, but if 
you look at films or music, the productions of 
that time – the artistic value was really high. 
Zamachowski, Zborowski, Kondrat – there 
were no poor actors then. Today, one out of 
a hundred is good.

Are you sentimental?
I’m sometimes moved, but I accepted the fact 
that those times are gone. Actually, I wouldn’t 
like to be 36 and live in the Polish People’s 
Republic. Be at home by 10 pm due to the cur-
few, or report to a censor before releasing an 
album. Kids didn’t experience it then – they 
had a carpet beating rack, a playing field and 
they had to be at home by 8 pm. I don’t have 
a right to say that I miss those days because 
I see them with the eyes of a child who didn’t 
have any problems. I didn’t have to worry that 
I wouldn’t buy meat or cigarettes, or what 
would happen to Poland. But I also think that 
children brought up in the courtyard in those 
times are resourceful today – you had to or-
ganise a match yourself, get your friends to-
gether without a mobile phone, and you had to 
have your head screwed on and be organised.

What characters appear on this album?
The album tells the stories of people, many 
of which were real. In the few verses of the 
song entitled ‘Miś’, I tried to tell the story of 
master Bareja to the point. ‘Jojo Oponiarz’ is 
a bit off the PRL topic; its fictional character 
is a vulcaniser, an average, ordinary, honest 
man. Jojo loves his homeland and he’s ready 
to fight for it – the theme of the song is that 
peace is a brief moment in a history. Another 
character is uncle Johan from the Federal 

Republic of Germany, who often visited us 
in the 90s and always brought us cool gifts – 
chocolate in window boxes or a dozen or so 
Deutschmarks.  There’s also an extra – a story 
of Amy Winehouse; it has little to do with the 
Polish People’s Republic. It’s a story of a fragile 
girl and an outstanding singer crucified on the 
media show business altar. 

The album also conveys another message 
– it’s good that those times are gone even 
though it’s not better today.
Nobody has ever said he was born in perfect 
times. Every period has its own demons. But 
life is a necessity, so we have to live. What is 
important is to have friends who will be there 
for you, but it’s not as easy as it seems. Maybe if 
Amy had been born in Poland, she would have 
been a local star. She would have performed in 
cultural centres and would still be alive? She 
would have been poorer, that’s for sure, but her 
life would have been easier.

You’re a bit like a PRL singer, playing on his 
accordion in cultural centres.
When it comes to music I present at recitals, 
cultural centres are the friendliest places. But 
I play everywhere I can, people create the at-
mosphere. A place is just a place – it’s not so 
important.

Is it music for vodka and snacks?
It can be – not all of my songs, of course, but 
the folk ones for sure. This ‘Peweksówka’ is 
quite a folk album, but Poles like folk, so it 
works.

I would say it’s more punk rock sung poetry.
I like that. I joined this sung poetry vibe a bit 
by accident, and I became a part of it. Last 
year, I performed at three really important 
festivals, which was a bit unexpected, as I’d 
never aspired to it. The plan for the first al-
bum was as follows: I record an album, I give 
concerts for 30 people in small bars, I am 
the master of ceremonies. I have a sense of 
composition, I can write lyrics, people will 
swallow it or even they’ll like it. ‘But the good 
points shouldn’t becloud the bad points.’* 
I have a voice of an average bum, and I play 
the guitar like a true scout. Participating in 
the festivals exceeded my expectations – all 
of a sudden, I was performing with the best 
artists of the genre. I haven’t had such a great 
tour like the one with ‘Peweksówka’ for a long 
time. A record number of people attended 
my concerts, and I felt that something im-
portant happened. It’s the greatest success, 
greater than playing at the New Year’s Eve 
party. Although I’d gladly play at a New Year’s 
Eve party – maybe I’d pay off the debt I took 
to record the album (laughing). 

Więce j  na anywhere . p l

* Cytaty z filmu „Miś”, reż. S. Bareja
** Cytat z filmu „Rozmowy kontrolowane”, reż. S. Chęciński

* Quotations from "Miś" ("Teddy Bear"), directed by S. Bareja
** Quotations from "Rozmowy Kontrolowane" ("Calls Controlled"), 
directed by S. Chęciński
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 jednym pokoju, a może po prostu 
jednym mieszkaniu, pomieszkiwa-
ło sobie dwóch młodzieńców. Był 

samiutki początek lat 90-tych, dla dwóch 
młodych facetów bardzo ważny okres w ży-
ciu. W ich mieszkaniu było wszystko, co poja-
wia się w każdej legendzie o gwieździe rocka 
– kobiety, alkohol, narkotyki, imprezy, muzy-
ka, przyjaźnie. Wszystko to było ważne. Jedne 
rzeczy były jednak ważniejsze od innych.

Jeden ze współlokatorów, wokalista ze-
społu rockowego, który zdobywał sobie lokal-
nie coraz większą popularność i przygotowy-
wał się do wydania debiutanckiej płyty, zmarł. 
Jego dziewczyna znalazła go w śpiączce po 
przedawkowaniu heroiny. Chłopak zmarł 3 
dni później w szpitalu. Jego zespół natych-
miast zakończył działalność (choć nagrana 
wcześniej płyta została wydana), a przyjaciele 
byli zdruzgotani. Jego współlokator, 26-latek 
również stojący u progu wielkiej kariery mu-
zycznej, był w traumie.

Trudno powiedzieć, czy zrobił to świado-
mie, czy gotujące się w nim emocje bardziej 
podświadomie kazały mu chwycić za gitarę, 
kartkę i długopis. To w zasadzie nieważne. 
Grunt, że ów 26-letni wtedy muzyk w  ra-
mach terapii popełnił dwa fantastyczne, 
poruszające utwory ku pamięci przyjaciela: 
„Say Hello 2 Heaven” i  „Reach Down”. Po-
tem było z górki. Pojawili się inni przyjaciele 
muzycy, którzy również walczyli z traumą 
po stracie bliskiego kolegi. Ich spotkania 
siłą rzeczy przekształcały się w  jam ses-

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

One of the flatmates, a  vocalist of a  rock 
band which had been gaining popularity 
in the region and preparing for the release 
of their debut album, died. His girlfriend 
found him comatose after a  heroin over-
dose. The man died three days later in 
a hospital. His band split up immediately 
(although the previously recorded album 
was released), and his friends were devas-
tated. His flatmate, a 26-year-old man who 
was at the threshold of a great music career 
himself, was traumatized.

It’s hard to tell if he did it consciously or if 
the emotions boiling up in him just told him 
to grab his guitar, a piece of paper and a pen. 
It’s not that important. What’s vital is that this 
26-year-old musician – to help himself come 
to terms with all those events – wrote two 
fantastic, soul-wrenching pieces, “Say Hello 2 
Heaven” and “Reach Down,” in commemora-
tion of his friend. Then everything happened 
very fast. There appeared other friends-musi-
cians who also fought trauma after the loss of 
their close friend. Their meetings turned into 
jam sessions, and gave birth to other songs. 
Some of the most important representatives 
of the local scene which was about to shake 
the world of music shut themselves in a room 
to play something outside of their respective 
bands and create songs that would be a trib-
ute to their friend.

There were ten such songs. Lyrics were 
written by the 26-year-old flatmate of the 
deceased. It was also he who composed or 
co-composed the music. He played and sang 
most of them also in a studio. In this way, an 
album full of emotional rock songs was cre-
ated. Some of them went perfectly with the 
characteristic sounds that the musicians 
taking part in this project had worked out 
with their respective bands. Others were 
classic. Some were full of energy and spice, 
others – full of tears.

The project and the album were called 
Temple of the Dog. The band was made up 
of members or future members of e.g. Pearl 
Jam or Soundgarden. The late musician was 
Andy Wood, vocalist of Mother Love Bone. 
His 26-year-old flatmate, who initiated Tem-
ple of the Dog, was Chris Cornell, the front-
man of Soundgarden and Audioslave, who 
was also an esteemed solo artist and one of 
the most important people for the rock scene 
at the turn of this century and millennium. 
Cornell committed suicide in May this year, 
allegedly right after a  concert in Detroit. 
When I’m writing these words, we still don’t 
know why. Perhaps we’ll never know. Cornell 
composed many great songs, but those that 
he wrote as an epitaph for Andy Wood could 
now be dedicated to him as well. Say Hello 2 
Heaven, Chris. 

P R Z Y W I T A J  S I Ę  Z  N I E B E M ,  C H R I S

sions, a z tych rodziły się kolejne piosenki. 
Jedni z  najważniejszych reprezentantów 
lokalnej sceny, która już lada moment miała 
wstrząsnąć światową muzyką, zamykali się 
w pokoju by grać poza swoimi macierzysty-
mi zespołami i tworzyć piosenki, które upa-
miętnią ich zmarłego przyjaciela.

Tych piosenek powstało dziesięć. Teksty 
do wszystkich napisał ów 26-letni współloka-
tor zmarłego. Do większości skomponował 
lub współkomponował także muzykę. Więk-
szość z nich zagrał i zaśpiewał także w studio. 
Powstał w ten sposób album pełen emocjonal-
nych rockowych piosenek. Niektóre z nich 
doskonale mieszczą się w charakterystycz-
nym brzmieniu, jakie wypracowali w swoich 
zespołach muzycy biorący udział w projekcie. 
Inne były bardziej klasyczne. Jedne pełne 
werwy i zęba, drugie pełne łez.

Projekt i  album zostały zatytułowane 
Temple of the Dog. Członkami zespołu byli 
ówcześni i późniejsi członkowie, choćby Pearl 
Jam i Soundgarden. Zmarłym muzykiem był 
Andy Wood, wokalista Mother Love Bone. 
Jego 26-letnim współlokatorem, będącym ko-
łem zamachowym dla Temple of the Dog, był 
Chris Cornell, lider Soundgarden, później tak-
że Audioslave, również ceniony artysta solo-
wy, jedna z najważniejszych person dla muzy-
ki rockowej na przełomie wieków i milleniów. 
Cornell popełnił samobójstwo w maju tego 
roku, ponoć tuż po koncercie w Detroit. Kiedy 
piszę te słowa, nie wiadomo jeszcze dlaczego. 
Pewnie nigdy zresztą się tego nie dowiemy.

Dużo świetnych piosenek popełnił Cornell, 
ale te, które napisał jako epitafium dla An-
dy'ego Wooda, mógłbym teraz zadedykować 
jemu samemu. Say Hello 2 Heaven, Chris. 

ENGLISH

SAY HELLO 2 HEAVEN, CHRIS

In one room, or perhaps just in one flat, there 
lived two youngsters. It was the very begin-
ning of the 1990s, a very important time in 
life for two young guys. Their flat witnessed 
everything commonly associated with stories 
about rock stars – women, alcohol, drugs, 
parties, music and friendships. Everything 
was important. But some things were more 
important than others. 
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DUŻ O  Ś W I E T N YC H  PIO S E N E K 
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A N DY ' E G O  WO ODA ,  MÓ G Ł BY M  T E R A Z 
Z A DE DY KOWAĆ  J E M U  SA M E M U.
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TEKST Jakub Milszewski

KLESZCZA I DINO WIELE RÓŻNI, ALE ŁĄCZĄ ICH CO NAJMNIEJ DWA WSPÓLNE ALBUMY. 
NAJNOWSZY, ZATYTUŁOWANY „CYRK NA QŁQ”, KONTYNUUJE PSYCHODELICZNĄ 
PODRÓŻ, KTÓRA ROZPOCZĘŁA SIĘ NA DEBIUTANCKIM KRĄŻKU, ALE JEDNOCZEŚNIE 
POKAZUJE NOWE OBLICZE DUETU. DLA NAS KLESZCZ I DINO OPOWIADAJĄ O PRACY NAD 
ALBUMEM, MAKIJAŻU I ZASTANAWIAJĄ SIĘ , CZY KLESZCZ JEST ROMANTYKIEM.

NAWET NAJWIĘKSZE 
KOKSY PŁACZĄ

ZDJĘCIA Mat. Prasowe
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„Cyrk na QŁQ” to wasza druga wspólna płyta. To już 
nie przelewki. Rynek się już do was przyzwyczaił. 
A wy do niego? Nic was nie dziwi?
Dino: Na początku nie zakładaliśmy, że w ogóle coś się 
stanie. Zaczęliśmy robić muzykę, bo ja byłem zajarany 
wokalami Kleszcza, a on był zajarany moimi podkłada-
mi. Zrobiliśmy jeden czy dwa kawałki dla testu, żeby 
sprawdzić, jak nam się będzie współpracowało. I nagle 
mieliśmy pierwszą płytę. A potem drugą.
Kleszcz: Cały czas dzieją się nowe rzeczy, w większo-
ści niespodziewane. Nie liczyliśmy na to, że wydamy 

płytę i nagle, jak za pstryknięciem włącznika światła 
w pokoju nasze życie się zmieni, więc w tym przypad-
ku nie dostaliśmy niczym w twarz. Uczymy się rynku. 
Z boku wszystko wygląda inaczej, a teraz powoli się 
w niego wtapiamy.

Mam wrażenie, że przy waszym debiucie odbiorcy nie 
byli do końca na was przygotowani. Teraz są chyba 
bardziej chłonni.
Kleszcz: Zdecydowanie. Druga płyta jest bardziej uni-
wersalna – tak została skonstruowana przez melodie, 
przez różnorodność utworów. Ale swoją obecność za-
znaczyliśmy pierwszym albumem, więc teraz jest ła-
twiej. Przetarliśmy jakieś szlaki, ludzie nas kojarzą.

Przed dwoma laty przywitaliście słuchaczy 
psychodelicznym zaskoczeniem. Teraz spodziewali się 
oni kontynuacji tej stylistyki, a tymczasem album jest 
bardziej różnorodny.
Kleszcz: Nowy album jest bardziej kolorowy. Pierwsza 
płyta na pewno była utrzymana w bardziej mrocznym 
klimacie, ale wydaje mi się, że w obu przypadkach uda-
ło nam się utrzymać tę baśniowo-bajkową konwencję. 
To, że jest więcej koloru w melodiach, że nie ma tyle 
tego mroku, chyba nie jest minusem. Wszystko zwery-
fikuje czas, ale czuję, że jesteśmy na dobrej drodze. Po 
odbiorze, komentarzach, ilości wyświetleń wydaje mi 
się, że ludziom się podoba. Na pewno znajdą się tacy, 
którzy stwierdzą, że po drugiej płycie spodziewali się 
totalnego mroku. Ale nie chcieliśmy tak robić, bo w za-
sadzie czemu mielibyśmy robić drugi krążek dokład-
nie takim samym schematem jak pierwszy? Wzięliśmy 
więc go na czuja. Wyszło bardziej uniwersalnie. To nie 
był celowy zabieg.
Dino: W każdym razie zależało nam na utrzymaniu in-
dywidualności. Nie chcieliśmy, żeby „Cyrk na QŁQ” był 
taką samą płytą jak reszta płyt na rynku. Chcieliśmy 
być inni. Jak wcześniej sugerowaliśmy się psychiatry-
kiem, mrocznymi szpitalami i tego typu zdjęciami, tak 
teraz wyobrażaliśmy sobie szalony cyrk.

Z ROB I L I Ś M Y  J E DE N 
C Z Y  DWA  K AWA Ł K I  DL A 
T E S T U,  Ż E BY  S PR AW DZ IĆ , 
JA K  N A M  S I Ę  B Ę DZ I E 
WS P Ó Ł PR AC OWA Ł O. 
I   N AGL E  M I E L I Ś M Y 
PI E RWS Z Ą  PŁY T Ę. 
A   P O T E M  DRUG Ą .
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Kleszcz: Nie przebranżowiliśmy się, nie zrobiliśmy 
zwrotu o 180 stopni. Cyrk jest bardziej kolorowy od psy-
chiatryka, więc na płycie też to słychać. Dzięki temu 
możemy trafić do większego grona słuchaczy. To jed-
nak wyszło samo z siebie. Pracujemy w taki sposób, że 
tworzymy bazę utworów, a potem ją przesiewamy na 
podstawie tego, co nam pasuje do koncepcji. Czasami 
podpowiedzą nam chłopaki z MaxFlo, ale zawsze mniej 
więcej wiemy, co chcielibyśmy zrobić.

Projekt tej płyty zaczyna się od skojarzeń graficznych 
– poprzednio psychiatryk, teraz jakiś odjechany, 
chory cyrk. Początek zawsze jest taki?

L U D Z I E  /  P E O P L E7 2 – 7 3

Dino: Tak. W  ten sposób powstaje ogólny koncept. 
Wyobrażamy sobie różne rzeczy, czasami siedzimy 
i opowiadamy sobie różne pomysły na klipy albo inne 
rzeczy, które mamy w głowach. Przez jakiś czas ryso-
waliśmy je sobie nawet na kartkach. Kiedy mamy jakiś 
pomysł, który obaj uznajemy za fajny, to kierujemy się 
nim również pod kątem muzyki i wokali. Nie ma jednak 
standardowego sposobu tworzenia. Czasami jest po-
mysł, potem powstaje muzyka i na końcu Kleszcz dopi-
suje swoje partie, ale mamy też na płycie jeden numer, 
„Ziemski teatr”, do którego najpierw Łukasz Palutek 
nagrał gitarę, potem Kleszcz dopisał swoje zwrotki, 
a mój podkład powstał na końcu.



A K T O R  S K R Ę P O W A N Y

Kleszcz: Siedzieliśmy z Palutkiem na jam 
session i stwierdziliśmy, że zrobimy razem 
coś fajnego. Przez bite pięć godzin wymyśla-
liśmy melodie i jaraliśmy się, że mamy to. 
Byliśmy pewni, że to jest owoc dzisiejszego 
spotkania, miałem już nawet gotowe jakieś 
pół zwrotki, a Palutek poukładał naprawdę 
faje riffki. Ale nie. „Ziemski teatr” powstał 
w 10 minut, na pełnym spontanie, na sam 
koniec spotkania. Palutek zagrał coś i nagle 
wiedziałem, że to jest to. Napisałem od razu 
pierwszą zwrotkę. Resztę tekstu pisałem 
przez tydzień. Tak to jest – przez kilka go-

dzin myśleliśmy, że właśnie coś zrobiliśmy, 
ale dopiero ostatnie 10 minut postawiło 
kropkę nad „i”.

Zaczyna się zatem od wizualizacji. 
Aspekt wizualny waszej twórczości 
jest bardzo ważny – grafiki i teledyski 
są dopracowane, a sami również macie 
zdecydowany i charakterystyczny image 
sceniczny. Nie boicie się, że słuchacze 
będą mieli wrażenie, że wizualia idą 
przed muzyką?
Kleszcz: Przerost formy nad treścią? Nie 
wiem, co sobie ludzie pomyślą. Dla mnie 
ważne jest to, jak to wszystko u  nas po-
wstało. A wizualizacje powstały później, 
po muzyce. Kiedy robiliśmy klip do „Czary 
Mary”, pomalowany miał być inny ziomek, 
ale skończyło się na tym, że to ja miałem 
makijaż. Miała to być jednorazowa sytu-
acja, ale spodobało się nam i  zobaczyli-
śmy, że działa, pobudza, przyciąga uwa-
gę. Traktuję to też jako formę artyzmu, 

przez którą wyrażamy siebie. Kiedy idziemy 
w makijażu ulicą, ludzie udają, że nic się nie 
dzieje. To zabawne.
Dino: Wszyscy starają się mieć poważne 
miny. Patrzymy na nich, a oni udają, że nas 
nie widzą. Za wszelką cenę chcą utrzymać 
powagę.
Kleszcz: Mijasz typa, patrzy na ciebie, niby 
jest okej, ale po kącikach jego ust widać, że 
stara się zachować poważną minę.
Dino: Malowanie twarzy to nie jest ani zła 
rzecz, ani nic nowego. Makijaż jest po pro-
stu dołączony do muzyki, a nie muzyka do 
makijażu. Nie chodzimy tak na co dzień.
Kleszcz: To też sprawia, że ludzie dają się 
porwać. Mamy takich fanów, którzy mają 
pozytywną korbę, na koncerty przychodzą 
pomalowani, przebrani. To mega sprawa. 
Wczoraj na spotkanie przyszedł koleś-słoń. 
Przebrał się w  jakąś piżamę w  słonia, na 
czole miał trąbę. Jak widzisz coś takiego, to 
dostajesz w ryj pozytywną energię i bardzo 
fajnie się nakręcasz.

PA LU T E K  Z AGR A Ł  C O Ś 
I   N AGL E  W I E DZ I A Ł E M ,  Ż E 
T O  J E S T  T O.  N A PI SA Ł E M 
OD  R A Z U  PI E RWS Z Ą 
Z W RO T K Ę.  R E S Z T Ę  T E K S T U 
PI SA Ł E M  PR Z E Z  T Y DZ I E Ń.

 Z
D

JĘ
CI

A
: M

A
G

D
A

LE
N

A
 S

A
LB

ER
T 

(2
)., 

M
AT

.P
R

A
SO

W
E 

(3
).



L U D Z I E  /  P E O P L E7 4 – 7 5

Wasza nowa płyta nazywa się „Cyrk na 
QŁQ”. Czemu na jednym „kółku”?
Kleszcz: Metafora dotyczy nośnika. Wyobraź 
sobie, że tym kółkiem jest płyta CD. Możesz 
też zrobić krok dalej i stwierdzić, że cyrkiem 
jest planeta Ziemia. My jesteśmy cyrkiem, 
planeta jest kółkiem. Muzyka jest cyrkiem, 
płyta jest kółkiem.

Powiedzieliście na początku, że „Cyrk na 
QŁQ” konstruowaliście z większej puli 
utworów. Ile ich tam było?
Dino: W tym przypadku było ich 17 lub 18.

Dlaczego zatem odpadły te, które 
odpadły?
Kleszcz: One nie były złe, ale wspólnie 
stwierdziliśmy, że nie do końca pasują do 
koncepcji. Jeśli chcieliśmy zachować cią-
głość i spójność konwencji, to musieliśmy 
z kilku zrezygnować. Chłopaki z MaxFlo 
też zasugerowali, żebyśmy z niektórymi 
rzeczami poczekali. Przy pierwszej płycie 
było tak samo – na albumie było 16 pozycji, 
a łącznie mieliśmy ich 21. Nie ma co upy-
chać na siłę. Lepiej wybrać te bardziej kon-
kretne rzeczy. Przypuszczam, że przyjdzie 
dzień, w  którym wypuścimy jakąś mocno 
limitowaną EP-kę albo wpuścimy te nagra-
nia w sieć.

Wróćmy jeszcze do płyty. Może to mylne 
wrażenie, ale wydaje mi się, że w tych 
pozornie wesołych tekstach słyszę 
między wierszami jakiś ukryty romantyzm 
i dekadencję.
Dino: Przecież Kleszcz to romantyk. To chy-
ba widać.
Kleszcz: Cieszę się, że tak to odbierasz. Przy-
puszczam, że słuchając tego samego nume-
ru, ktoś inny mógłby wyciągnąć inne wnio-

z tym uzewnętrznisz. Ja się z  tym nie ob-
noszę, ale jeśli pytasz, czy jestem romanty-
kiem, to odpowiadam: jestem, bo każdy po 
części jest. 

ENGLISH 

EVEN THE BIGGEST LADS CRY

Kleszcz and Dino differ in many respects, but they 
have at least one thing in common – two albums 
recorded together. The latest one, entitled ‘Cyrk na 
QŁQ’ continues a psychodelic journey that started in 

W ię ce j  na anywhere . p l

WS Z YS C Y  J E S T E Ś M Y 
ROM A N T YC Z N I.  NAW E T 

NA J W I Ę K S Z E  KOK S Y 
PŁ AC Z Ą .  M A S Z  G O Ś C I A 

DWA  NA  DWA ,  A   O N  NAW E T 
M UC H Y  N I E  S K R Z Y W DZ I. 

ski. Faktycznie lubię się czasem zatrzymać 
i pomyśleć, i nie ukrywam, że jest to wi-
doczne na płycie. Jest ten dekadentyzm, bo 
przecież kurde, on nas dotyka.

„Ziemski teatr” nie jest skocznym 
i pogodnym tekstem. „Bajka o kolorach” 
jest niby śmieszna i wesoła, ale morał 
z Babą Jagą jest nieco gorzki. Nawet 
„Żyletą tą” przecież traktuje o miłości.
Kleszcz: No tak, stary, przecież nasze życie 
się kręci wokół miłości. Mogłem teraz pier-
dzieć o cukrowej różowej wacie, ale chcia-
łem ugryźć to inaczej. Chcąc nie chcąc, za-
wsze o to zahaczysz – czy chodzi o miłość 
do swojej drugiej połówki, czy do swojej pa-
sji... A to, że dodatkowo gniecie cię jeszcze 
rzeczywistość, powoduje takie, a nie inne 
emocje. Wszystko leci z serducha.

Czy to się nie kłóci z waszym 
wizerunkiem?
Kleszcz: Mam to w dupie. Lubię ten wizeru-
nek. Może by się to wszystko kłóciło, gdy-
bym wyskakiwał z tortu z balonami napom-
powanymi helem i rapował, że fajnie jest na 
łące. Ale tak nie jest.

Więc jak to jest, czy Kleszcz jest 
romantykiem?
Dino: Oczywiście, przecież to słychać.

To może być poza. W życiu prywatnym 
pod makijażem może być przecież 
cynicznym sukinkotem.
Dino: Kleszcz to głaz, który nie daje po so-
bie nic poznać. I na płycie to słychać.
Kleszcz: Wszyscy jesteśmy romantyczni. 
Nawet największe koksy płaczą. Masz go-
ścia dwa na dwa, a  on nawet muchy nie 
skrzywdzi. Pytanie o  to, jak bardzo się 



if we hit it off. And all of a sudden, we had the first album. 
And then the second one.
Kleszcz: Something new happens all the time, and it’s usu-
ally unexpected. We didn’t think we would release an al-
bum and all at once, as if by magic, our life would change, 
so in this respect, it didn’t strike us. We’ve been getting 
to know the market. Everything looks different from the 
outside, and now, we’re slowly becoming a part of it.

It seems to me that at the beginning, your audience 
wasn’t entirely ready for you. Now they appear to 
be more receptive.

the first album, but at the same time, it shows a brand new image 
of the duo. Kleszcz and Dino tell us about their work on the album 
and make-up; they wonder whether Kleszcz is romantic.

‘Cyrk na QŁQ’ is the second album you’ve recorded 
together. This is no joke. The market got used to you. 
And what about you, did you get used to it? Does 
anything surprise you?
Dino: At the beginning, we didn’t suppose that anything 
would happen. We went into music because I was abso-
lutely crazy about Kleszcz’s vocal, and he was crazy about 
my backings. We made one or two pieces for a test, to see 

N A W E T  N A J W I Ę K S Z E  K O K S Y  P Ł A C Z Ą
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Kleszcz: Definitely. The second album is 
more universal – that’s how it’s construct-
ed by the melodies, by the diversified set 
of songs. But our presence began with the 
first album, so it’s much easier now. We’ve 
paved some ways, people recognise us.

Two years ago, you greeted your audience 
with a psychodelic surprise. Now, they 
expected this style to be continued, and 
yet the album is more diversified.
Kleszcz: The new album is more colourful. 
The first album was surely set in a much 
darker atmosphere, but I  suppose that 
we managed to keep this fairy-tale con-
vention in both cases. I  don’t think it’s 
bad that there’s more colour in our songs, 
that they’re less gloomy. Time will tell, but 
I  feel that we’re on a  good way. Looking 
at the reception, comments, and number 
of views, I think that people like it. Some 
people will surely say that they expected 
deepening gloom. But we didn’t want to do 
that because, in general, why should we 
make the second album following the pat-
tern of the first one? So we listened to our 
hearts, and the result is more universal. It 
wasn’t intentional.
Dino: In any case, we wished to retain our 
individuality. We didn’t want ‘Cyrk na QŁQ’ 
to be like all albums on the market. We 
wanted to be different. In the previous al-
bum, we drew on the asylum, sombre hos-
pitals and similar images; and this time, we 
imagined a crazy circus.

Kleszcz: We didn’t branch out, we didn’t 
make a  180 degree change in our lives. 
The circus is more colourful than the asy-
lum, so the album shows it. Thus we can 
reach larger audience. But it was natural. 
Our method is to create a base of songs 
and next to pick and choose which ones 
we want to take, based on what fits our 
concept. Guys from MaxFlo sometimes 
advise us, but we usually know more or 
less what we want to do.

The project of this album begins with 
graphic associations – first the asylum, 
and now a tripping, crazy circus. Does it 
always start in the same way?
Dino: It does. That’s how a  general con-
cept is born. We imagine various things, 
we sometimes sit and talk about our ideas 
for video clips or other stuff that’s on our 
minds. We even used to draw it on paper. 
When we have an idea which we both like, 
we use it also when it comes to music and 
vocals. But we don’t have any routine steps 
we follow. It sometimes begins with an 
idea, then music is made, and at the end, 
Kleszcz adds his parts; but there’s also one 
piece – ‘Ziemski teatr’ – where Łukasz 
Palutek recorded the guitar part first, then 
Kleszcz wrote his verses, and my backing 
was the last element.
Kleszcz: I was sitting with Palutek at a jam 
session and we decided to do something 
cool together. For five hours, we were 
making up melodies and getting a  kick 

out of it. We were sure we had a  fruit 
of that day’s meeting, I  even had about 
a  half of verse done, and Palutek came 
up with some really cool riffs. But no. It 
took about 10 minutes to create ‘Ziemski 
teatr’, spontaneously, at the very end of 
the meeting. Palutek played a tune, and 
I  suddenly realised that was it. I  wrote 
the first verse right away. The rest took 
me a week. And that’s how it works – for 
a  few hours, we thought that we’d just 
done something, but only the last 10 min-
utes let us wrap it up. 

So it all begins with visualisation. The 
visual aspect of your work is really 
important – your graphics and videos are 
polished, and you also have a decisive 
and characteristic image. Aren’t you 
afraid that people will think that you put 
the visual aspect above music?
Kleszcz: Elevation of form over substance? 
I don’t know what people will think. What 
matters to me is how it was created. And vi-
sualisation came later, after music. When 
we were shooting the video for ‘Czary 
Mary’, another guy was to wear make-up, 
but in the end, I was the one to wear it. It 
was to be a one-time situation, but we liked 
it and we saw how it works, thrills and at-
tracts attention. I  also treat it as a  form 
of artism through which we express our-
selves. When we go down the street, wear-
ing make-up, people pretend that nothing’s 
going on. It’s funny, actually.
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Dino: Everyone wants to appear serious. 
We look at them, and they pretend not to 
see us. They want to keep a straight face, 
whatever it takes. 
Kleszcz: So you pass a guy, he looks at you, 
and everything seems fine, but you can tell 
by looking at the corners of his mouth that 
he tries to keep a straight face.
Dino: Make-up is neither a bad thing nor 
anything new. It’s just an addition to music, 
not the other way round. We don’t look like 
that on a daily basis.
Kleszcz: When people see it, they let them-
selves go. We have such wacky fans, who 
come to our concerts all dressed-up, wear-
ing make-up. It’s really great. Yesterday, 
a  guy-elephant came to meet us. He was 
wearing an elephant-like pyjama and had 
a  trunk on his forehead. When you see 
something like that, it’s like a shot of ener-
gy and it makes you tick.

of them. Guys from MaxFlo also suggest-
ed that we should wait with some stuff. It 
was the same with the first album – there 
were 16 songs on it, and we had 21 songs 
in total. We didn’t want to force it. It’s 
better to choose more concrete songs. 
I  believe that one day we’ll release an 
extremely limited-edition EP or release 
these songs online.

Let’s come back to the album for a while. 
I may be wrong, but it seems to me 
that your lyrics, though cheerful on the 
surface, hold hidden romanticism and 
decadence between the lines.
Dino: Kleszcz is a romantic! It shows.
Kleszcz: I’m glad you see it that way. I sup-
pose that another person could have oth-
er conclusions while listening to the same 
piece. Indeed, I  like to stop and think 
from time to time, and I  don’t deny the 
fact that it shows on the album. There’s 
this decadence because it affects us all for 
heaven’s sake.

‘Ziemski teatr’ isn’t a kind of cheerful or 
lively lyrics. ‘Bajka o kolorach’ seems to 
be funny and joyful, but the moral with 
the witch is a bit bitter. Even ‘Żyletą tą’ is 
about love after all.
Kleszcz: That’s right, man, because our 
life centres on love. I could talk shit about 
fluffy, pink cotton candy, but I wanted to 
deal with it in a  different way. Whether 
you like it or not, you always get there – 
whether it’s about love to your other half 
or to your passion… And if you’re also 
hit hard by the reality, it stirs up a  par-
ticular kind of emotions. It’s all straight 
from the heart.

Doesn’t it contradict your image?
Kleszcz: I don’t give a shit. I like that im-
age. Maybe it’d be a clash if I jumped out 
of a cake, holding gas balloons in my hand 
and rapping that it’s great to be on a mead-
ow. But it isn’t like that. 

So in the end, is Kleszcz romantic?
Dino: Of course, you can hear that.

It may be a pose. He may be a cynical 
bastard when the lights go out.
Dino: Kleszcz is stone cold, he won’t show 
his emotions. You can hear that on the 
album.
Kleszcz: We’re all romantic. Even the big-
gest lads cry. You see a big guy who wouldn’t 
even hurt a fly. The question is how much 
you let it show. I don’t flaunt it, but if you 
asked if I’m romantic, I’d say: I am; because 
everyone is to some extent. 

The title of your new album is ‘Cyrk na 
QŁQ’ [Eng.: A Circus on a Wheel]. Why on 
one wheel only?
Kleszcz: The metaphor refers to the carri-
er. Imagine that a CD is this wheel. You can 
also go one step further and assume that 
the Earth is the circus. We’re the circus, 
the planet is the wheel. Music is circus, the 
CD is the wheel.

At the very beginning, you said that you 
extracted ‘Cyrk na QŁQ’ from a larger set 
of songs. How many song were there?
Dino: In this case, there were 17 or 18.

Why did you reject some particular 
songs?
Kleszcz: They weren’t bad, but we decid-
ed they didn’t fit our concept entirely. To 
maintain the consistency and coherence 
of the convention, we had to reject some  Z
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ie jestem twoim murzynem” („I Am 
Not Your Negro”) to historia czar-
nych w Ameryce widziana oczami 

Jamesa Baldwina, afroamerykańskiego pi-
sarza i eseisty. Narracja w filmie, wypowia-
dana charakterystycznym głosem Samuela 
L. Jacksona, to fragmenty niedokończonej 
książki „Remember This House”. Bald-
win opisywał w niej historie śmierci swo-
ich trzech przyjaciół, ikon walki o  równo-
uprawnienie Afroamerykanów – Medgara 
Eversa. Malcolma X i Martina Luthera Kinga. 
Ukończenie wspomnień uniemożliwiła mu 
śmierć w 1987 roku.

Film Raoula Pecka to skompilowane ar-
chiwalne obrazy, pokazujące wystąpienia 
publiczne Baldwina i jego bohaterów – słyn-
nych działaczy ruchu antyrasistowskiego 
w Ameryce, manifestacje i wielkie, acz nie-
chlubne wydarzenia z historii tego kraju, 
do którego nam, Polakom, zdarza się wzdy-

Gdyni przyznano obrazowi „Ostatni w Alep-
po” (reż. Feras Fayyad). Wyróżniono też fil-
my „Dobry listonosz” (reż. Tonislav Hristov) 
i „Maszyny” (reż. Rahul Jain).

ENGLISH

NOT SO BEAUTIFUL AMERICAN 
HISTORY

In May, during the 14th edition of Millennium Docs 
Against Gravity held in Gdynia and in four other 
Polish cities, we could see the best documentaries 
in the world. One of them was an Oscar-nominated 
production “I Am Not Your Negro” directed by 
Raoul Peck. This film may be considered a bit con-
troversial and it definitely deserves a mention.

“I Am Not Your Negro” tells a story of the 
black in the America from the perspec-
tive of James Baldwin, an African American 
writer and essayist. Characteristic Samuel 
L Jackson’s narration is based on Baldwin’s 
words from his unfinished book “Remember 
This House”, where the author tells sto-
ries of three of his friends, the iconic per-
sonages who fought for the equal rights 
of African Americans and died – Medgar 
Evers, Malcolm X and Martin Luther King. 
Baldwin died in 1987, without finishing his 
manuscript.

Raoul Peck’s film is a compilation of ar-
chive footage showing public speeches of 
Baldwin and his heroes – famous activists 
of the anti-racist movement in America, 
manifestations, and great but disgraceful 
events in history of the US – the country 
which we, Poles, often glorify as the uto-
pian state of freedom. All that depicted in 
Baldwin’s lyrical narration, with brilliant 
music in the background. “I Am Not Your 
Negro” does not only expose a flaw in the 
impeccable image of the United States. 
It also poses a question on the relevance 
of the issue of racism. Did racial prejudice 
not come to an end in the 1960s? Footage of 
shootings in which many black people died 
without reason suggests it did not.

“If any white man in the world says, 
‘Give me liberty or give me death,’ the en-
tire white world applauds. When a  black 
man says exactly the same thing, he is 
judged a  criminal and treated like one,” 
Baldwin says. These words give us food for 
thought, particularly in our country bur-
dened with such history.

Film awards were granted during the fes-
tival. The winner of the Mayor of the City of 
Gdynia Award was “Last Men in Aleppo” 
(directed by Feras Fayyad). “The Good 
Postman” (directed by Tonislav Hristov) 
and “Machines” (directed by Rahul Jain) 
received special mentions.

„N

8 0 – 8 0

chać niczym do wyśnionego kraju wolności. 
Wszystko to przecedzone przez liryczną 
narrację Baldwina, podaną z genialną mu-
zyką w tle. „Nie jestem twoim murzynem” 
nie tylko zostawia rysę na nieskazitelnym 
obrazie Stanów Zjednoczonych. Stawia też 
pytanie o aktualność problemu rasizmu. 
Czy uprzedzenia rasowe nie skończyły się 
w latach 60. XX wieku? Zdjęcia ze strzela-
nin, w których bezpodstawnie giną czarni, 
sugerują, że nie.

„Kiedy jakikolwiek biały człowiek na 
świecie mówi: <Daj mi wolność albo śmierć>, 
cały biały świat przyklaskuje. Kiedy czar-
ny człowiek mówi dokładnie to samo, jest 
sądzony i  traktowany jak kryminalista” 
– te słowa Baldwina dają do myślenia tak-
że w naszym kraju, obciążonym taką a nie 
inną historią.

Podczas festiwalu przyznano nagrody fil-
mowe. W Gdyni Nagrodę Prezydenta Miasta 
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NIE TAK ŁADNA 
HISTORIA AMERYKI

K U L T U R A  /  C U L T U R E

TEKST Sylwia Gutowska

W MAJU W GDYNI I CZTERECH INNYCH MIASTACH POLSKI PODCZAS 
14. EDYCJI MILLENNIUM DOCS AGAINST GRAVITY MOGLIŚMY 
OGLĄDAĆ NAJLEPSZE FILMY DOKUMENTALNE ŚWIATA. JEDNYM 
Z NICH BYŁ NOMINOWANY DO OSCARA „NIE JESTEM TWOIM 
MURZYNEM” W REŻYSERII RAOULA PECKA. TEN OBRAZ MOŻE 
BUDZIĆ KONTROWERSJE. DLATEGO WŁAŚNIE O NIM SŁÓW KILKA.

ZDJĘCIA Źródło: Magnolia Pictures
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JUDYTA FIBIGER, „BARBARA 
HULANICKI. WAŻNE JEST TYLKO 
JUTRO”, WYD. ZNAK LITERANOVA, 
KRAKÓW 2017.

Gdyby rządzący dziś u  nas politycy, mają-
cy obsesję, by opowiadać światu o wielkiej 
Polsce nie tylko z drabinek na chodniku, ale 
i ekranów kinowych, byli lepiej wyedukowa-
ni, to nie ograniczaliby swoich filmowych 
marzeń do Witolda Pileckiego i Smoleńska, 
ale staraliby się zrobić wszechświatowy hit 
o  Barbarze Hulanicki. Jej życie to idealny 

zdecydować, czy będzie gejem czy heterykiem. 
Uwielbiał malować się naszymi kosmetykami. 
Nie miał pieniędzy, a wszędzie jeździł taksów-
kami, zapewniając, że kiedyś będzie sławny”. 
Albo tak: „Pojawiła się w sklepie księżna Anna. 
Byłam przerażona: ‘To zepsuje nam image!’ Nie 
chciałam takich ludzi w naszym sklepie. Ona 
miała okropny styl”. Cudowne, prawda?

I jeszcze jedno: książka jest przepięknie 
wydana. Aż się chce ją trzymać w ręku! 

ENGLISH

A POLE DRESSES THE WORLD

If our ruling politicians, obsessed with tell-
ing the world about how great Poland is, not 
only from platforms on the pavement, but 
also from the cinema screen, were better 
educated, they wouldn't limit their dreams 
of the big screen to Witold Pilecki and 
Smoleńsk; they would rather try to shoot 
a worldwide hit about Barbara Hulanicki. 
Her life is a perfect material for a film, which 
would become popular in the US, in the UK, 
and everywhere else.

She’s a Pole, from a good family, born in 
1936 in Warsaw, a goddaughter of Marshal 
Rydz-Śmigły; her father was a  consul in 
Jerusalem, a great patriot and out-and-out an-
ti-communist, who was murdered by Jewish 
nationalists in Jerusalem in 1948. This Pole 
has a wildly eccentric aunt, her mother’s half-
sister, who is a millionaire; after the death of 
her father, this aunt takes her, together with 
her family, to the UK. There, at the age of 18, 
she wins her first fashion competition as a de-
signer, and in 1963, when she’s 27, she sets up 
a mail-order company selling young women’s 
clothes, Biba. After a year, she opens the first 
department store in London, which turns 
into a world fashion centre. ‘Biba look’ be-
comes a synonym for style is associated with 
the famous trend ‘swinging London’. Crowds 
flock to Hulanicki’s store, including: Brigitte 
Bardot, Mia Farrow, Frank Sinatra, Twiggy, 
Mick Jagger, David Bowie and Marianne 
Faithfull. The designer, who has always 
emphasised her Polish origin, tells Judyta 
Fibiger stories about all these figures with 
grace and humour. For example: ‘Freddie 
Mercury would often come to the store. He 
couldn’t decide then whether he was gay or 
hetero. He loved to put on make-up using our 
cosmetics. He didn't have money, but he went 
everywhere by taxi, claiming he would be 
famous one day.’ Or another one: ‘Princess 
Anna came to the store one day. I was ter-
rified and I was like: ‘It’ll ruin our image!’ 
I didn’t want such people in our store. She 
had a terrible style.’ Brilliant, isn't it?

What’s more, the book is beautifully print-
ed. You just want to hold it! 

ANDRZEJ
SARAMONOWICZ

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

materiał na film, który chętnie oglądano by 
i w Ameryce, i w Wielkiej Brytanii, i wszę-
dzie indziej.

Oto bowiem trafia się Polka z zacnej ro-
dziny, urodzona w 1936 roku w Warszawie, 
córka chrzestna samego marszałka Rydza-
Śmigłego, której ojciec był konsulem 
w Jerozolimie, wielkim patriotą i zdekla-
rowanym antykomunistą, i który został za-
mordowany przez żydowskich nacjonalistów 
w Jerozolimie w 1948 roku. Owa Polka ma 
niezwykle ekscentryczną ciotkę-milioner-
kę, przyrodnią siostrę jej matki, i ta ciotka 
po śmierci ojca ściąga ją wraz z rodziną do 
Wielkiej Brytanii. Tamże, w wieku zaledwie 
18 lat, wygrywa pierwszy konkurs modowy 
jako projektantka, a  w  1963 rok, mając lat 
27, zakłada firmę wysyłkową Biba z ubrania-
mi dla młodych kobiet. Już po roku otwiera 
pierwszy dom handlowy w Londynie, który 
przeradza się w  światowe centrum mody. 
„Biba look” staje się synonimem stylu i na 
zawsze łączy ze słynnym nurtem „swinging 
London”, a do sklepu Hulanickiej ciągną wszy-
scy, łącznie z najsłynniejszymi gwiazdami: 
Brigitte Bardot, Mią Farrow, Frankiem Sinatrą. 
Twiggy, Mickiem Jaggerem, Davidem Bowie 
czy Marianne Faithfull. O nich wszystkich 
projektantka – która przez całe życie podkre-
ślała swoją polskość - opowiada Judycie Fibiger 
z wielkim smakiem i humorem. Na przykład 
tak: „Freddie Mercury pojawiał się u  nas 
dość często. W tamtym czasie nie mógł się 
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MAM DWÓJKĘ DZIECI. SYNA I CÓRKĘ. OBOJE SĄ DLA MNIE JEDNAKOWO WAŻNI. GDYBYM MUSIAŁ 
SPRZEDAĆ NERKĘ KTÓREGOŚ Z NICH, ŻEBY SPŁACIĆ KREDYTY, MIAŁBYM NIE LADA DYLEMAT! (JEŻELI 
TEN ŻART KOGOŚ ZNIESMACZYŁ, PROSZĘ NIE CZYTAĆ DALEJ. DALEJ BĘDZIE TYLKO GORZEJ).
ZDJĘCIE Monika Szałek

GARŚĆ NIEPOPRAWNYCH POLITYCZNIE 
REFLEKSJI O RODZICIELSTWIE



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

oje dzieci są już duże. Jedno zaraz wyfrunie 
z gniazda, drugie jest nastolatkiem. Moim zda-
niem zrobiłem je w optymalnym wieku. Po trzy-

dziestce. Ojciec w tym wieku jest jeszcze na tyle młody, że 
może bez obciachu z własną córką i jej znajomymi bawić 
się na wspólnej imprezie. Jednocześnie jest już na tyle doj-
rzały, że na tej samej imprezie nie zorganizuje konkursu 
pod hasłem „Kto wypije najwięcej”.

Oczywiście można zrobić dzieciaka w wieku szesnastu 
lat i wtedy przed trzydziestką latorośl jest już odchowana. 
Znowu można imprezować. To bez wątpienia plus. Ale są 
też minusy. Odprowadzanie własnego dziecka do żłobka, 
aby potem zdążyć na klasówkę z polskiego, to marny po-
mysł. Kompletna dekoncentracja w szkole i w efekcie zani-
żona średnia.

Można mieć też dziecko później. Wyszumieć się do 
osiemdziesiątki i wtedy zabrać się za przedłużanie gatun-
ku. Tylko jak już te niedowidzące i przygłuche plemniki 
dotrą po roku do komórki jajowej i dziecko się urodzi, to za-
miast grać w piłkę, dzieciak będzie się bawić z tatą w „cie-
pło-zimno, gdzie jest taty respirator?”. A umówmy się, dla 
dziecka to nudna zabawa.

Tak czy siak, uważam, że niezależnie od wieku, wycho-
wanie jest piekielnie trudną sprawą. Bo nie widać od razu 
efektów. Wychowujesz, dopieszczasz, inwestujesz, a tu 
któregoś dnia twój osiemnastoletni syn wchodzi do domu 
i mówi, że Korwin-Mikke ma rację. A ty zastanawiasz się, 
gdzie popełniłeś błąd. Może za dużo na niego krzyczałeś 
w dzieciństwie? Może bez sensu siedział za karę w piwnicy? 
Może niepotrzebnie czytałeś mu do snu „Mein Kampf”. Nie 
wiesz. Nie pamiętasz. To było dawno.

W wychowywaniu syna i córki istnieją pewne różnice.
Synowie są nieskomplikowani. Dopóki nie zainteresują się 
seksem. Wcześniej ojcowie są dla nich idolami. Rozmowy 
o kosmosie, puszczanie latawców, wspólne sikanie do celu. 
Po pierwszym wkroczeniu syna w bajkowy świat onanizmu 
tatuś-idol zamienia się w tatusia-rywala. Zamykanie się 
w pokoju na klucz, dwugodzinne branie prysznica i późne 
powroty do domu oddalają dziecko od ojca. Oczywiście 
są tatusiowie, którzy próbują w tym momencie wkupić 
się w łaski: „Synu, jak będziesz chciał zaszaleć, daj znać. 
Pójdziemy na najlepsze panny w mieście. Ja stawiam. Tylko 

M

nie mów matce… Wiesz jak ona nie lubi, kiedy wracamy 
późno do domu”. A potem zostaje już tylko rywalizacja: 

– Synu, zaraz zobaczysz, jaki będę miał czas na setkę 
kraulem.

– Tato, daj spokój, masz pięćdziesiąt dwa lata. 
– Nie chrzań! Zmierzyłeś czas? Ile wyszło?
– Dwadzieścia sekund wolniej ode mnie!
– Synuś, gdyby nie ten grubas przede mną, byłbym 

szybszy. Dobra, teraz sztanga! Zaraz ci pokażę, gdzie raki 
zimują… O Jezu, moje serce!

I ojciec umiera na zawał. Syn staje się wtedy jedynym 
samcem w domu, a ojciec klasyczną ofiarą sztafety pokoleń.

Z córkami jest inaczej. Są bardziej skomplikowane. Na 
początku córeczki tatusia, przytulają się, siadają na kola-
nach. I nagle, tak około czternastych urodzin, wszystko się 
zmienia. Wracają ze szkoły, trzaskają drzwiami do swojego 
pokoju i koniec. A ty jesteś zdezorientowany.

– Kochanie, czy coś się stało? 
– Zamknij drzwi!
– Może coś zjesz?
– Wyjdź!
– Zrobię naleśniki, chcesz?
– Jesteś żałosny!!!

I cisza na pół roku. 
I tu nie chodzi o to, że coś źle zrobiłeś. Nic z tych rzeczy. Po 

prostu nagle jako ojciec przestajesz się liczyć. Jesteś starym 
zgredem i analogowym idiotą, który nie kuma skomplikowa-
nych relacji na fejsie i snapczacie. Zaczynasz się czuć jak na 
rollercoasterze, ponieważ jednego dnia twoja córunia to de-
likatny motyl, a drugiego potwór z „Obcego”. I nie wiesz, czy 
do niej podejść z siatką na motyle, czy paralizatorem. W do-
datku nie możesz się z nią porozumieć bez Google Translator, 
bo komunikuje się z tobą monosylabami: „yhy”, „o dżizasss”, 
„o boszzzz”. Aż pewnego ranka podczas jazdy samochodem 
nagle ni stąd, ni zowąd słodko zagaduje: „Tatuś?”. Ty w szoku 
gwałtownie hamujesz, ktoś wjeżdża ci w tyłek… i znowu na 
pół roku jesteś w jej oczach idiotą. Sfrustrowany wyjeżdżasz 
w Bieszczady i giniesz pożarty przez niedźwiedzia, stając się 
odwiecznym elementem łańcucha pokarmowego.

Żeby było jasne. To nie są przemyślenia sfrustrowa-
nego papy. Jestem szczęśliwy, że mam dzieciaki i nie za-
mieniłbym ich na żadne Lamborghini (akurat tyle mnie 
przez te lata kosztowały). Chcę tylko nazwać rzeczy po 
imieniu. Żeby potem ktoś zainspirowany idyllicznymi 
zdjęciami Lewandowskich z ich Royal Baby nie mówił 
mi, że nie ostrzegałem. 

R E F L E K S J E  O  R O D Z I C I E L S T W I E

...U WA Ż A M ,  Ż E 
N I E Z A L E Ż N I E  OD 
W I E K U,  W YC HOWA N I E 
J E S T  PI E K I E L N I E 
T RU D N Ą  S PR AWĄ . 
B O  N I E  W I DAĆ  OD 
R A Z U  E F E KT ÓW.
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ENGLISH

A HANDFUL OF POLITICALLY INCORRECT 
THOUGHTS ON PARENTHOOD

I have two children. A son and a daughter. They’re both equally 
important to me. If I had to sell one of their kidneys to pay off my 
credits, I wouldn’t know whose one to take! (If someone found this 
joke outrageous, please stop reading now, as it will only get worse).

My children are already big. One is about to leave the 
nest, the other one is a teenager. I think I made them 
at an optimal age. In my thirties. A father at this age is 
young enough to play with his daughter and her friends 
at a children’s party and not be considered lame. At the 
same time, he’s mature enough not to organize a drink-
ing completion at said party.

Of course, you can make a child when you’re sixteen, 
and then your offspring is already a teenager before you 
turn thirty. You can party again. It’s a plus, undoubted-
ly. But there are some drawbacks too. Taking your child 
to a nursery and then running to school to take a maths 
test is a bad idea. Total distraction in classes and, subse-
quently, lower grades.

You can also have a child later – have your fling un-
til you turn eighty and then get down to work when it 
comes to prolonging our species. But when those half-
blind and half-deaf sperm cells get to the ovum and the 
child is born, instead of playing football, it will play with 
his dad in the hot and cold game (“where is daddy’s res-
pirator?”). And let’s be honest, it’s an awfully boring 
game for a child.

One way or another, I think that irrespective of the 
age, raising children is no mean feat. Because you can’t 
see the effect right away. You bring them up, pamper 
them, invest in them, and suddenly your eighteen-year-
old son comes back home and says that Korwin-Mikke, 
a politician, is right. And you start to wonder what you 
have done wrong. Perhaps you shouted at him too much? 
Perhaps shutting him in the basement as a  means of 
punishment wasn’t really that necessary? Perhaps you 
shouldn’t have read him “Mein Kampf” to sleep? You 
just don’t know. You don’t remember. It was so long ago.

There are several differences between raising 
a daughter and a son. Sons are uncomplicated. At least 
until they get interested in sex. Before that happens, 
they think their fathers are heroes. Talking about the 

universe, flying kites, peeing to the same goal… After 
their first visit in the fairyland of masturbation, their 
“daddy-hero” turns into “daddy-rival.” Shutting them-
selves in their rooms, taking two-hour-long showers and 
coming back home late at night aren’t particularly bond-
ing. Of course, there are daddies who desperately try 
to seek favour with them anyway and say stuff like, 
“Son, if you want to party hard, let me know. We’ll 
pay a  visit to the best ladies in town. My treat. But 
don’t tell your mother… You know, she doesn’t like it 
when we come back late.” 

And then all that’s left is rivalry.
“Son, behold! I’ll swim 100 metres front crawl crazy 

fast and rub it in your face.”
“Dad, come on, you’re fifty two!”
“Cut the crap! Have you measured the time? What’s 

the result?
“Twenty-five seconds more than I!”
“Son, if it hadn’t been for the fatso in front of me, 

I would have been faster. Okay, now the barbell! Just you 
wait, I’ll show you… Oh my God, my heart!”

And the father dies of heart attack. The son becomes 
the only male in the house, and his father – the standard 
victim of the generational relay race.

It’s different with daughters. They are more complex. 
At the beginning, they’re “daddy’s girls”, they hug you, 
sit on your lap. And then, when they turn fourteen, ev-
erything changes. They come back from school, slam 
the door to their room shut and then… just nothing. And 
you’re confused.

“Is everything okay, honey?”
“Close the door!”
“Want to grab a bite to eat?”
“Leave!”
“I’ll make pancakes, want some?”
“Gosh, you’re so pathetic!”
And then there’s half a year of silence.
It’s not that you’ve done something wrong. Not at all. 

It’s just that you no longer matter as a father. You’re an 
old fart and an analogue moron who just doesn’t get the 
complicated relationships on Facebook or Snapchat. 
You start to feel puzzled, because one day your little 
princess is a delicate butterfly, and on the very next day 
she becomes a  monster from “Alien.” And you don’t 
know whether to approach her with a butterfly net or 
a paralyser. To make things worse, you can’t communi-
cate with her without the help of Google Translator, be-
cause all she utters are strange monosyllabic words like 
“humph”, “gosh” or “OMG.” And one day, when you give 
her a ride, she suddenly says sweetly, “Daddy?” Shocked 
out of your mind, you stamp on the brakes, someone 
bumps into you from behind… and you lose your face 
again for the next half of a year. Frustrated, you go to the 
mountains and perish in the jaws of a bear, thus becom-
ing the weakest link of the food chain.

Just to make things clear. Those are not thoughts 
of a  frustrated papa. I’m happy that I  have kids and 
I wouldn’t change them for any Lamborghini (they have 
cost me this much in all those years). I just want to call 
a spade a spade. So that no one inspired by the idyllic pic-
tures of the Lewandowski family and their Royal Baby 
will say that I didn’t warn them. 

Ż E BY  BY Ł O  JA S N E .  T O 
N I E  SĄ  PR Z E M YŚ L E N I A 

S F RU S T ROWA N E G O  PA P Y. 
J E S T E M  S Z C Z Ę Ś L I W Y,  Ż E 

M A M  DZ I E C I A K I  I   N I E 
Z A M I E N I Ł BY M  IC H  N A 

Ż A D N E  L A M B ORGH I N I.
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ZDJĘCIA foto&mohito

LADA DZIEŃ ZACZNIE SIĘ SEZON TURYSTYCZNY. DOBOWY 
WYNAJEM MIESZKAŃ W TRÓJMIEŚCIE ZWARIUJE, CENY 
PÓJDĄ W GÓRĘ JAK SZALONE, A NA ULICACH ZAROI SIĘ OD 
TURYSTÓW JAK WE WNĘTRZU WIELKIEGO ULA. ALE DOBRA 
TO OKAZJA, BY NAPISAĆ O MIESZKANIACH NA WYNAJEM, 
PROJEKTOWANYCH PRZEZ ARCHITEKTÓW WNĘTRZ.

PRZEPIS 
NA ODWAGĘ

TEKST Lucyna Kołodziejska



P R Z E P I S  N A  O D W A G Ę



arto zastanowić się nad przeka-
zaniem lokalu w ręce profesjona-
listów. Dodatkowy wydatek może 

bowiem okazać się w późniejszym rozra-
chunku sporą oszczędnością. Architekt 
wie, gdzie szukać oszczędności, a z racji 
swojego doświadczenia spojrzy na temat 
wnętrza chłodniejszym okiem aniżeli in-
westor. Jesteśmy tylko ludźmi, więc targają 
nami emocje i czasami, przygotowując jed-
no z pierwszych mieszkań pod najem, chce-
my stosować rozwiązania, które sami sobie 
cenimy i uważamy za najlepsze. Na przykład 
termostat w wannie. Wydatek to duży i rodzi 
się pytanie – czy najemcy go docenią?

Z  takimi właśnie dylematami trzeba 
się borykać, będąc właścicielem mieszkań 
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Eleganckie kontrasty to element, który pojawia 
się w jej życiu nieustannie. Zawodowo architekt 
wnętrz i historyk sztuki, od 13 lat prowadzi autorską 
pracownię architektury wnętrz „Fabryka wnętrz”. 
We wnętrzach, które projektuje, takie kontrasty 
pojawiają się niejednokrotnie. Prywatnie od 
podobnych kontrastów nie stroni.

na wynajem. Decyzje wymagają odwagi. 
Trzeba ją mieć, by zaryzykować dodatkowy 
wydatek, zatrudnić architekta wnętrz, i – co 
równie ważne – by mu zaufać, zdać się na 
jego pomysły które początkowo wydawać 
się mogą ryzykanckie, na pewno niesztam-
powe, a czasami nawet szalone.

W niewielkim mieszkaniu zlokalizowa-
nym na Starym Mieście w Gdańsku tejże po-
zytywnej odwagi nie brak. Mimo tak rdzen-
nie gdańskiej lokalizacji nie było moim 
zamiarem odnosić się do niej w  sposób 
dosłowny, jedynie drobne aluzje lekko su-
gerują klimat Północy Europy, okolic morza 
i Skandynawii. Chciałam uniknąć banału 
– skoro jesteśmy nad morzem, moglibyśmy 
zastosować koło ratunkowe na ścianie, bulaj 
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w drzwiach i widok na molo pod prysznicem w łazien-
ce. Nie znaczy to, że takie zabiegi są zawsze nieładne, 
po prostu jest ich już chyba trochę za dużo. Przecież 
turyści przyjeżdżają do nas nie tylko z Czech, gościmy 
też Szwedów, Norwegów, Duńczyków, Brytyjczyków, 
Irlandczyków – te nacje też mają dostęp do morza, a ich 
wizyta w Polsce niekoniecznie wiąże się z chęcią ogląda-
nia piasku i falochronów w toalecie.

Nie ma tutaj wydruków wielkoformatowych, błękit-
nych ścian i kotwicy. Dzięki temu, że projektowaniem 
tego mieszkania zajęłam się dość wcześnie, jeszcze 
na etapie prac dewelopera mogłam zgłosić potrzebę 
niestosowania tynków na kilku ścianach we wnętrzu. 
Cóż może być bardziej nowocześnie dekoracyjnego niż 
żelbet? Betonowe ściany nie wymagają już wielu dodat-
ków, gdyby je otynkować i pomalować na biało, byłoby 
wrażenie pustki, a tak, bez żadnych dodatkowych kosz-

DE C Y Z J E  W Y M AG A JĄ 
ODWAGI.  T R Z E BA 
JĄ  M I E Ć ,  BY 
Z A RY Z Y KOWAĆ 
D ODAT KOW Y 
W Y DAT E K ,  Z AT RU D N IĆ 
A RC H I T E KTA  W N Ę T R Z , 
I   –  C O  RÓW N I E  WA Ż N E 
–  BY  M U  Z AU FAĆ...



tów mamy świetną dekoracyjną ścianę, 
a w łazience do tego sufit. Pod prysznicem 
też pozostawiłam surowy beton, dzięki 
zastosowaniu tzw. „szkła w  płynie” nie 
ma obaw, że zalejemy sąsiada. W tej samej 
łazience jako jedną z okładzin ścian zasto-
sowałam płytę OSB – to materiał tak samo 
interesujący jak beton, a  po impregnacji 
nie ma obawy że nasiąknie wodą. Jest przy 
tym tani jak barszcz.

Ten ogromny kawałek drewna, umo-
cowany do żelbetowej ściany uchwytami 
do rur spustowych, własnoręcznie „przy-
targałam” z sobieszewskiej plaży. Tym sa-
mym mamy nawiązanie do nadmorskiego 
klimatu, wiedziałam, że kolor wysmaga-
nego słoną wodą drewna będzie wspaniale 
współgrał z betonem. Po ten element poje-
chaliśmy całą rodziną, a ja do dzisiaj mam 
w telefonie zdjęcie mojej zadowolonej cór-
ki w  foteliku. Patrzyła na matkę siedzącą 
na tym konarze jak kura na grzędzie. Nie 
zmieściłam się na przednim siedzeniu za-
jętym długim kawałkiem drewna.

ENGLISH

RECIPE FOR COURAGE

The tourist season is right around the corner. 
One-day apartment rentals in the Tricity are 
about to kick off, prices will soar, and streets 
will fill with swarms of tourists. But this is also 
a good chance to write about apartments for rent 
designed by interior architects.
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...W I E DZ I A Ł A M ,  Ż E 
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S Ł O N Ą  WODĄ  DR EW N A 
B Ę DZ I E  WS PA N I A L E 

WS P Ó Ł GR A Ł  Z   B E T O N E M.
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Hiring a  pro is an idea definitely worth 
considering. An additional expense may 
turn out to be a  huge saving in the end. 
Architects know where to find savings, 
and their experience allows them to make 
more reasonable decisions than inves-
tors do. We’re only humans, so we’re 
often driven by emotions. When prepar-
ing one of our first apartments for rent, 
we sometimes want to employ solutions 
which we personally like and consider to 
be the best. For example, a  thermostat in 
the bath. It’s quite expensive equipment, 
which gives rise to a  question – will our 
tenants appreciate it?

A  landlord must consider many more 
similar questions. Such decisions take cour-
age. You need it to decide on an extra ex-
pense, hire an interior architect and – what’s 
also important – trust him or her, agree on 
their ideas, which may seem a bit risky, orig-
inal, or even crazy at the beginning.

A  small apartment in the Old Town 
in Gdańsk is an example of such positive 
courage. Despite its location, in the heart 
of Gdańsk, I  didn’t mean to refer to the 

white, it would create an impression of 
emptiness. Now, without any other extra 
costs, what we get is a decorative wall and 
a ceiling in the bathroom. I also decided 
on raw concrete in the shower; using the 
so-called ‘liquid glass’ allows us to elimi-
nate the risk of causing flood or leaks to 
the neighbours' apartments. What’s more, 
I  used OSB boards on the walls in this 
bathroom – this material is as interest-
ing as concrete, and after impregnation, 
there’s no risk it would become saturated 
with water. It’s also dirt cheap.

I  myself dragged this huge piece of 
wood, now fixed to the reinforced concrete 
wall with downpipe clips, from the beach in 
Sobieszewo. It refers to the seaside; I knew 
that the colour of wood beaten with salt wa-
ter would brilliantly match the concrete. 
Together with my family, I went to fetch this 
element and I still keep on my phone a pic-
ture of my daughter, happy in her car seat, 
looking at her mum sitting on this bough 
like a hen on a perch. There wasn’t enough 
room in the front seat because of this long 
piece of wood.

sea directly, but only hint at the Northern 
Europe climate, the vicinity of the sea, 
and Scandinavia. I wanted to avoid clichés 
– if we’re by the sea, we could have a life-
buoy on the wall, a bull's-eye on the door 
and a view of the pier in the shower in the 
bathroom. It doesn’t mean that such solu-
tions are always cheesy; there are just too 
many of them. Our guests aren’t only from 
the Czech Republic; we also host Swedes, 
Norwegians, Danes, Brits, Irishmen – these 
nations have access to the sea as well, and 
the fact that they spend their holiday in 
Poland doesn’t necessarily mean they 
wish to see the sand and breakwaters in 
the toilet.

There are no large-format prints, sky-
blue walls or anchors in this apartment. 
I  began designing it at quite an early 
stage, namely already at the stage of de-
velopment works, so I could propose that 
plaster be not used on some interior walls. 
What can be more modern and decorative 
than reinforced concrete? Concrete walls 
don’t require many additional elements; 
if they had been plastered and painted 





pewno znacie te momenty, w któ-
rych czas dłuży się niemiłosier-
nie, a  wy czekacie z  utęsknie-

niem na to, co ma się wydarzyć. Odkąd na 
świecie zapanowały smartfony, już nikt z nas 
w takich chwilach nie jest skazany na całko-
witą samotność. Może połączyć się z kimś 
przez net i  z  protezą relacji przetrwać kil-
kadziesiąt minut czy kilka godzin. Pod wa-
runkiem, że ma dostęp do internetu i że jego 
telefon jest sprawny. Nie miałem ani jednego, 
ani drugiego. Siedziałem, ba!, rzekłbym na-
wet, że tkwiłem na lotnisku w Dusseldorfie, 
bo z powodu braku telefonu pomyliłem go-
dziny odlotu. I zamiast na samolot o 14:10 
przyjechałem na lot o 11:40. W sumie blisko. 
No i dobrze, że nie odwrotnie…

Zrobiłem trzy tury po dostępnym terenie 
lotniska. Przeczytałem etykiety alkoholi, 
przymierzyłem okulary, zadziwiłem się cena-

ENGLISH

DUS. DUSSELDORF

You surely know these moments when time 
hangs heavy on your hands and you’re wait-
ing impatiently for something to happen. 
Since the arrival of smartphones, nobody has 
felt extremely lonely in such moments any-
more. You can always connect to someone 
on the Internet and thus survive a few doz-
en minutes or a few hours. Provided that you 
have access to the Internet and your phone 
isn’t broken. I didn’t have any of the two. I was 
sitting, or rather I was stuck, at the airport in 
Dusseldorf – I hadn’t had my phone and I’d 
mixed up the departure time. Instead of com-
ing at 14:10, I arrived at 11:40. Close enough. It 
could have been worse – the other way round, 
for example…

I walked around the airport terminal three 
times. I read alcohol drinks’ labels, I tried on 
many pairs of glasses, I was surprised with 
the prices of sweets, I walked past Bavarian-
kind restaurants and boutiques with bags in 
colours I can’t even name.

After an hour, I found a good place to sit 
quietly and observe people wandering around 
the airport shopping centre. A high bar stool 
wasn't comfortable, but it was a nice change 
after metal and suede chairs in the depar-
ture lounge. When I was staring fixedly at my 
shoes, as if I’d seen them for the first time in 
my life, I heard a voice from behind, ´Excuse 
me, I simply had to join you.’ I turned around to 
see where the voice was coming from. A griz-
zled man in a denim uniform settled himself 
on a stool opposite and asked, ‘Where are you 
from?’ ‘I’m from Poland,’ I answered. ‘I see,’ 
he said curtly as if everything had been clear. 
‘You said you had to join me…’ I said casually. 
‘Yes! That’s right. You know, I can sense some 
things. Don’t think I’m making this up. I can 
see it clearly. You know, my grandfather could 
heal with his hands. That’s right, with his 
hands. He would put his hands on people and 
heal them. And I can see things as well. I can 
look inside a person and see their innermost 
selves. You heart is, how shall I put it, loose. 
But you’re very strong. Very strong. But your 
heart is – loose. But you have to help people 
because you are such a person that you can 
help people and you shouldn’t waste it. You 
should have such a job, to help people. Poles 
think that Germany means Hitler, but that’s 
not true. Poles are great. My wife is Polish. 
I have a lot of land, and I know what’s inside 
the land and inside people. You’re strong. It’s 
good that you’re strong. And Germany isn’t 
only Hitler because Hitler was Austrian by 
the way. Germans are good… I have to go, 
I have my flight soon.’ He jumped off the stool, 
waved me goodbye and disappeared. 
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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.
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mi słodyczy, skrzętnie ominąłem restauracje 
w bawarskim stylu i butiki z torebkami w kolo-
rach, których nie potrafię nazwać.

Po godzinie znalazłem miejsce, na którym 
mogłem spokojnie przysiąść, mając jedno-
cześnie świetny punkt obserwacyjny na snu-
jących się po galerii lotniska ludzi. Wysoki, 
barowy stołek nie był wprawdzie wygodny, 
ale stanowił jakąś odmianę od metalowo-zam-
szowych krzeseł hali odlotów. Kiedy zawzię-
cie przyglądałem się czubkom swoich butów, 
tak jakbym widział je po raz pierwszy w życiu, 
usłyszałem za moimi plecami: „Przepraszam, 
ale musiałem się dosiąść”. Odwróciłem głowę 
w kierunku głosu. Szpakowaty facet w dżin-
sowym mundurku wdrapując się na stołek 
obok, zapytał: „Skąd jesteś?”. „Z Polski” – od-
powiedziałem. „Aha” – rzucił krótko, jakby 
to miało wszystko wyjaśniać. „Powiedziałeś, 
że musiałeś się dosiąść…” – zagadnąłem bez 
większej zachęty. „A! Tak. Bo wiesz, ja umiem 
pewne rzeczy wyczuć. I niech ci się nie wy-
daje, że nie. Doskonale to widzę. Wiesz, mój 
dziadek miał taką umiejętność, że leczył rę-
kami. Tak, rękami. Przykładał ręce i leczył 
normalnie ludzi. I ja też widzę. Też potrafię 
wejrzeć tak do środka, do ludzi i powiedzieć, 
co mają w środku. Twoje serce jest takie, jak 
by to powiedzieć, luźne. Ale ty jesteś bardzo 
silny. Bardzo silny. Ale twoje serce – luźne. 
Ale musisz pomagać ludziom, bo masz w so-
bie takie coś, że możesz ludziom pomagać 
i nie powinieneś tego marnować. Mieć taki 
zawód, żeby nieść pomoc. Polacy myślą, że 
Niemcy to tylko Hitler, ale to nieprawda. 
Polacy są super. Moja żona jest Polką. Ja 
mam dużo ziemi, ja wiem, co siedzi w ziemi 
i co siedzi w ludziach. Ty jesteś silny. Dobrze, 
że jesteś silny. I Niemcy to nie tylko Hitler, bo 
w ogóle to Hitler był Austriakiem. Niemcy są 
dobrzy… Muszę iść, bo zaraz mam samolot.” 
Zeskoczył ze stołka, pomachał mi ręką na po-
żegnanie i zniknął. 
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A L C H E M I A 
W  K I E L I S Z K U
ZNAM KILKU ASÓW OD KIELISZKA, NIEKTÓRZY JUŻ MARNIE 
SKOŃCZYLI. ALE NIE O ŻYCIU NA RÓWNI POCHYŁEJ TYM 
RAZEM. TO RACZEJ WIELKI HOŁD DLA LUDZI, KTÓRZY 
Z DAWANIA RADOŚCI SAMOTNYM, ZGORZKNIAŁYM, CZY 
ZADOWOLONYM Z ŻYCIA UCZYNILI WIELKĄ SZTUKĘ 
RODEM Z KRAINY ALCHEMIKÓW. SEZON NA LETNI 
LUZ IDZIE WIELKIMI KROKAMI, TYM BARDZIEJ WARTO 
SPOJRZEĆ NA PRACĘ BARMANÓW, KTÓRZY Z PROSTYCH 
SKŁADNIKÓW POTRAFIĄ PRZYGOTOWAĆ PYSZNE 
MIKSTURY, KTÓRE POWODUJĄ ROGALE NA TWARZACH. 

A L C H E M I A  W  K I E L I S Z K U



amiętam swoje pierwsze kroki pra-
cy na barze, z książką z najlepszymi 
koktajlami w ręku upijałem kucharzy. 

Zmieniałem receptury,  tak aby wprowadzić 
do karty coś wyjątkowego. Wydawało mi 
się wtedy, że jest pięknie. Człowiek dorasta 
i stwierdza, że ze swoimi pomysłami może 
wtedy był na czasie, ale prawda jest taka, że 
ten świat również barmański rozpędził się 
tak nieprzyzwoicie, że tylko otwierać naj-
lepsze wina i świętować.

Nie byłbym sobą gdybym nie porozmawiał 
i spytał, czy mogę podzielić się tym, co mnie 
zwaliło z nóg. Nie zawahali się, zdradzili prosty 
przepis, którym chciałbym się podzielić.

Warto zapamiętać słowa: kordiał i gimlet. 
Kordiał to, zakwaszony syrop, a gimlet to 
klasyczny koktajl na bazie ginu i kordiału 
limonkowego.

Składników potrzeba kilka, banalnych 
wręcz. Na początek zrobimy domowy kor-
diał limonkowy. Limonki w  ilości sześciu 
sztuk, z nich powinniśmy wycisnąć szklan-
kę soku, szklankę cukru, oraz dziesięć ły-
żek wody. Wytłoki z limonki gotujemy w wo-
dzie, delikatnie je ugniatając i dodajemy sok 
z cukrem. Po ostygnięciu wyciskamy ręcz-
nie i sprawdzamy kwasowość, smak powi-
nien być zbalansowany pomiędzy słodyczą 
i kwasowością.

Syrop już mamy i zabieramy się za pro-
sty gimlet. Szklankę ginu i  pół szklanki 
kordiału limonkowego mieszamy z lodem 
aż się schłodzi i delikatnie rozcieńczy. Prze-
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Znawca i poszukiwacz smaków. 
Przeszedł przez wszystkie szczeble w branży 
gastronomicznej. Współautor książki 
„Gastrobanda. Wszystko co powinieneś 
wiedzieć, zanim wyjdziesz coś zjeść”.

Wiem, ustawa o  wychowaniu w  trzeź-
wości, ale w  dzisiejszych czasach czasa-
mi trzeba solidnie się zaprawić, żeby zro-
zumieć ten świat.

ENGLISH

ALCHEMY IN A GLASS

I know several specialists in alcohol, and some 
of them came to a bad end. But this time, 
I’m not going to talk about tumbling down 
the inclined plane of life. This article is rather 
a tribute to people who have made an almost 
alchemic art of bringing happiness to the lonely, 
to the embittered or the pleased with their life. 
The summer season is right behind the corner, 
so it’s all the more worthwhile to look closely at 
the work of barmen who are able to turn simple 
ingredients into delicious concoctions that bring 
smiles to people’s faces.

W I E M ,  U S TAWA  O   W YC HOWA N I U 
W   T R Z E Ź WO Ś C I ,  A L E 

W   DZ I S I E J S Z YC H  C Z A SAC H  C Z A SA M I 
T R Z E BA  S OL I D N I E  S I Ę  Z A PR AW IĆ , 

Ż E BY  Z ROZ U M I E Ć  T E N  Ś W I AT.
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cedzamy do kilku schłodzonych kieliszków 
i dekorujemy skórka z limonki, lub kilkoma 
kroplami tajemniczej oliwy czekoladowej. 
Oliwa wygląda ciekawiej w kieliszku, ale ko-
cham klasyki i przy skórkach zostaniemy. 
Chłopaki z Kity Koguta zamieszali nie tyle 
w mojej głowie, co w moim sercu. Szacunek 
wielki za nową rzeczywistość, która napraw-
dę zadziwia w kręci maksymalnie.
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I remember when I began working behind the bar; with 
a book with cocktail recipes in my hand, I was making 
all the cooks drunk. I kept on changing recipes, be-
cause I wanted to introduce something fresh and ex-
traordinary to the menu. It seemed to me then that ev-
erything was perfect. But as you grow up, you conclude 
that while your ideas might have been keeping up with 
the times, the world, also this barman one, has gained 
such momentum that all is left for us to do is to open the 
best wine and celebrate.

I wouldn’t have been myself if I hadn’t talked with 
the barmen and asked whether I  could share the 
awe-inspiring recipe. They didn’t hesitate and gave me 
the simple formula.

For this particular recipe, it’s worth remembering 
two words – “cordial” and “gimlet.” “Cordial” is acidu-
lated syrup, whereas “gimlet” is a classic cocktail based 
on gin and lime cordial.

All you need are several ingredients. First of all, 
we make a lime cordial. For this purpose, we need to 
squeeze six limes to get a glass of juice. We also need 
a glass of sugar and ten tablespoons of water. We cook 
lime pomace in water, squishing it slightly, and then we 
add juice with sugar. After the mixture cools down, we 
squeeze it manually and check the degree of acidity. The 
taste should be balanced between sweetness and acidity.

Once we have the syrup, we start to prepare a simple 
gimlet. We mix a glass of gin and half a glass of lime cor-
dial with ice until the drink chills and slightly dilutes. We 
filter it and pour into several chilled glasses, and then we 
decorate the drinks with lime zest or several drops of 
mysterious chocolate olive. Olive looks more interest-
ing, but since I love classics, I’ll stick with the zest. Boys 
from Kita Koguta stirred more than just a drink - they 
stirred my emotions! Great respect for the new reality 
that both astonishes and brings joy!

I know, I know, the Act on Upbringing in Sobriety and 
the like, but – especially in modern times – you some-
times need to get tipsy to understand this world.
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GRUBA 
     KRESKA  
I GUMKA   
     MYSZKA

zakończenia przeze mnie stu-
diów minęło wiele lat. Nie wszyst-
ko z owych błogich studenckich 

czasów pamiętam. Nie wszystko też zapa-
miętać chciałem. Ale utkwiła mi w głowie 
pewna studencka zasada – zasada 3xZ – 
ZAKUĆ, ZDAĆ, ZAPOMNIEĆ. Z tą trzecią 
częścią zawsze było najłatwiej. Ale tylko 
w  przypadku egzaminów. Zwykle zapo-
mnieć jest trudno.

Nie wystarczy przestać o czymś myśleć, 
nie mówić o tym lub się do tego nie przy-
znawać. Nie wystarczy też skreślić, wyma-
zać gumką myszką lub wyrzucić notatnik. 
A właśnie do tego zmierza Europejskie Sto-

To jak? Za jakieś dwadzieścia lat ponow-
ne wycinanie rekordów, gruba kreska i gum-
ka myszka? 

ENGLISH

A THICK LINE AND AN ERASER

It’s been many years since I  finished my 
studies. I don’t remember everything from 
those blissful times. I didn’t want to remem-
ber everything. But there’s one student prin-
ciple that is still in my head – learn, take the 
test, and forget. The latter part was always 
the easiest one. But only in the case of ex-
ams. It’s usually hard to forget.

It’s not enough to stop thinking about 
something, stop talking about it or deny 
it. It’s also not enough to cross it out or rub 
it out; or throw away the notebook. And 
that’s what European Athletics intends to 
do. It wants to erase all the existing Euro-
pean records from the record table. From 
now on, they would become ‘former Euro-
pean records’. How is it even possible? Well, 
with the use of an eraser. The records will 
disappear and we should immediately for-
get about the disgraceful times when dope 
was the main training method. And a really 
efficient one, as the existing records were 
set many years ago. 

‘We must regain credibility and trust,’ 
says Svein Arne Hansen, the CEO of Euro-
pean Athletics. He intends to propose such 
a strategy to the International Association 
of Athletics Federation (IAAF). The CEO of 
IAAF, Sebastian Coe, claims it’s a step in the 
right direction. 

It looks as if the age of dope was definite-
ly over and had to be forgotten; as if only 
‘clean’ people appeared at athletic stadiums 
nowadays. And in such a case – does it only 
take a sharp cut to solve the problem? Not to 
mention the fact (even though it’s the most 
important aspect) that a  number of world 
records were set in a right and fair way. We 
don’t erase dopers’ records only, but also 
the records of those who worked really hard 
to set them. Do you know that the rule pro-
vides for erasing Usain Bolt’s records? Un-
less the authors of the project set an exact 
date before which all the records are erased.

I  met Piotrek Małachowski some time 
ago (he’s a discus thrower and a silver med-
allist at the Olympic Games – an interview 
with him will soon be released at anywhere.
pl). ‘We see how other athletes look like. We 
see what they eat and we are surprised to 
see their skin, for example – looking like the 
skin of a young god,’ he says. 

And what about it? Erasing records again 
– with a thick line and an eraser – in about 
twenty years’ time?

Od
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WOJCIECH 
ZAWIOŁA
 
Obserwuje, a potem opisuje i komentuje. 
Głównie sport, ale ma w swoim dorobku 
dwie powieści. O życiu opowiadali mu też 
Mariusz Czerkawski i Robert Lewandowski, 
co spisał na kartach książek. Na co 
dzień dziennikarz NC+, ale też prezenter 
wiadomości w TVN i TVN24. Zbzikowany na 
punkcie sportu, oszalały na punkcie muzyki. 
Wielbiciel twórczości z duszą. Tu: autor 
felietonów i wywiadów.
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warzyszenie Lekkoatletyczne. Z  tabel re-
kordów miałyby zniknąć wszelkie rekordy 
Europy. Pozostałyby w annałach jako „daw-
ne rekordy Europy”. Jak to możliwe? Ano 
gumka myszka. Rekordy znikną i wszyscy 
jak na komendę powinniśmy zapomnieć 
o haniebnym czasie, kiedy koks był główną 
metodą treningową. I to bardzo skuteczną, 
bo do dziś aktualne są rekordy ustanowione 
przed laty.  

„Musimy odzyskać wiarygodność i za-
ufanie” – mówi szef ESL Svein Arne Hansen 
i już przymierza się do zaproponowania ta-
kiej strategii również światowej federacji 
czyli IAAF. A jej szef, Sebastian Coe, przeko-
nuje, że to krok w dobrym kierunku. 

Wygląda to tak, jakby era dopingu zakoń-
czyła się definitywnie i trzeba ją zakopać. 
Jakby na stadionach lekkoatletycznych po-
jawiali się już teraz tylko ci „czyści”. A w tej 
sytuacji rach-ciach i problem z głowy? Pomi-
jam fakt (choć to może fakt najistotniejszy), 
że wiele najlepszych światowych wyników 
ustanowionych zostało uczciwie. Skreślamy 
jednym ruchem ołówka nie tylko wyniki do-
pingowiczów, ale też tych, którzy osiągnęli 
je tylko i wyłącznie dzięki talentowi i pracy. 
Wiecie, że według tej zasady znikną rekordy 
Usaina Bolta? Chyba, że działacze wyzna-
czą datę, przy której postawią grubą kreskę.

Spotkałem się niedawno z Piotrkiem Mała-
chowskim (wicemistrz olimpijski w rzucie dys-
kiem -rozmowa z nim już niedługo na anywhe-
re.pl). Mówi: „Widzimy jak inni zawodnicy 
wyglądają. Widzimy jak się odżywiają a potem 
z niedowierzaniem patrzymy na przykład na 
ich skórę – jak u młodego boga”.  
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ABY ZJEŚĆ CIASTKO, WCALE NIE TRZEBA MIEĆ CUKIERNI. 
CO WIĘCEJ, PODOBNIE JEST Z PORSCHE. MOŻNA 
DOŚWIADCZYĆ NIEZAPOMNIANYCH WRAŻEŃ Z JAZDY TYMI 
SAMOCHODAMI, ZANIM WEJDZIE SIĘ W ICH POSIADANIE. 
BO KTÓŻ Z NAS CHOĆ RAZ NIE CHCIAŁ POPROWADZIĆ 
PORSCHE? TERAZ TO PRZEŻYCIE JEST NA WYCIĄGNIĘCIE 
RĘKI. A DLA NASZYCH CZYTELNIKÓW NAWET NIECO BLIŻEJ.
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ZDJĘCIA Mat. Prasowe

ANNA  
NAZAROWICZ

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

O MAŁY WŁOS 
PORSCHE



 widok tych maszyn serce zaczy-
na bić szybciej. Znacznie szyb-
ciej. Brak jakiejkolwiek reakcji 

ze strony ludzkiego organizmu? To byłoby 
mocno podejrzane. W końcu Porsche to jeden 
z najbardziej utytułowanych producentów 
samochodów sportowych na świecie. Można 
być człowiekiem z marmuru, ale stając z nimi 
twarzą w twarz, czujemy rozlewającą się po 
plecach przyjemną falę ciepła, która znacz-
nie przybiera na sile w  momencie zajęcia 
miejsca za kierownicą. Uczucie? Nie do opi-
sania. Dlatego raz w życiu trzeba to przeżyć. 
A lepszej ku temu okazji niż Porsche Road 
Tour raczej nie będzie. Wydarzenie organi-
zowane przez Porsche Centrum Sopot ma na 
celu przybliżenie wizerunku marki nie tylko 
swoim klientom, lecz wszystkim, którzy do 
tej pory nie mieli styczności z samochodami 
Porsche. Do dyspozycji gości jest 10 różnych 
aut, które w kolumnie wyruszają spod salonu 
Porsche w Sopocie. Tam również znajduje się 
koniec trasy, która liczy łącznie 200 km oraz 
5 przystanków. Na każdym z nich uczestnicy 
tej zabawy mogą się przesiadać do kolejnych 
modeli, aby posmakować wszystkich dań 
z tej motoryzacyjnej uczty. Przejazd trwa od 
godziny 10:00 do 17:00, zatem wystarczająco 
długo, by zaspokoić swój apetyt na pierwszą 
przygodę z Porsche. Organizator zadbał rów-
nież, aby termin nikomu nie pokrzyżował 
planów. Dlatego planując swój udział, można 
wybierać spośród trzech dni, w których Por-

Na

O  M A Ł Y  W Ł O S  P O R S C H E

i będzie to pierwsza tego typu impreza w Pol-
sce. Wybór miejsca nie jest przypadkowy – 
właśnie tam znajduje się tor Silesia Ring, naj-
nowszy tego typu obiekt w Polsce, całkowicie 
przystosowany do wygórowanych norm Por-
sche. To inwestycja, która będzie nie tylko jed-
nym z trzech ośrodków drivingowych Porsche 
w Europie. Jej otwarcie w sierpniu zapoczątku-

sche Road Tour będzie się odbywać: 27, 28 lub 
29 czerwca. Warto się pospieszyć, ponieważ 
liczba miejsc jest ograniczona, a cena bardzo 
przystępna: 1000 zł brutto.

Dla zwolenników odrobinę mocniejszych 
wrażeń Porsche Centrum Sopot przygotowa-
ło coś z nieco wyższej półki. Porsche Driving 
Experience odbędzie się w Kamieniu Śląskim 
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je cały cykl imprez motoryzacyjnych organizowanych pod 
szyldem Porsche. Ponad 3,6 km nowego asfaltu, 7 różnych 
konfiguracji oraz minimalna szerokość wynosząca 12 me-
trów mają zapewnić przednią zabawę nawet najbardziej 
wybrednym automaniakom. Wszyscy uczestnicy zostaną 
zakwaterowani w pięciogwiazdkowym hotelu, który znajdu-
je się 1,5 km od dworca kolejowego. Dla tych, którzy w świat 
Porsche wkraczają po raz pierwszy, Porsche Centrum Sopot 
zarezerwowało termin 29-30 sierpnia. Koszt uczestnictwa 
to 1000 euro netto. Dla wszystkich, którzy z samochodami 
Porsche mieli już do czynienia, tor oraz samochody czekają 
w dniach 30-31 sierpień. Tu cena będzie nieco wyższa (1850 
Euro netto), ponieważ szkolenie odbędzie się z udziałem 
polskich instruktorów Porsche Sport Driving School. To nie 
tylko dobra okazja do spełnienia swoich motoryzacyjnych 
fantazji. To również doskonały prezent dla bliskiej osoby. 
A wszelkie wątpliwości niech rozwieje specjalny, 10-procen-
towy rabat przewidziany dla naszych czytelników (na hasło 
ANYKOD). O szczegółach można dowiadywać się w salo-
nie Porsche Centrum Sopot. Bo o tym, że warto, chyba nie 
trzeba nikogo przekonywać. 

ENGLISH

PORSCHE BY A HAIR’S BREADTH

You don’t have to own a confectionery to eat a cake. And it’s similar 
with Porsche. We can experience the excitement of driving those 
cars before we actually buy them. Because is there anyone who has 
never wanted to drive a Porsche? Now it’s within our reach. And for 
our Readers it’s even closer.

At the sight of those machines your heart starts to beat fast-
er. Much faster. It would be very suspicious if our bodies 
didn’t react at least in some way. After all, Porsche is one of 
the most titled sports car producers in the world. You can 
be a person with an unwavering heart and nerves of steel, 
but when you face them, their very sight sends a pleasant 
wave of warmth down your spine, and the sensation be-
comes even stronger when you sit behind the wheel. The 
feeling? Indescribable. That’s why you should experience it 
at least once in your life. And there won’t be a better occa-

sion to do so than Porsche Road Tour. The event, organized 
by Porsche Centrum Sopot, is to present the image of the 
brand not only to its clients, but also to everyone who hasn’t 
had any previous experience with Porsche cars. There are 
ten different cars at the visitors’ disposal; they will set out 
in a motorcade from the Porsche salesroom in Sopot that 
constitutes the end of the route as well. All in all, the dis-
tance amounts to 200 kilometres and includes 5 planned 
stops. At each of them, participants can change cars to 
other models in order to taste all dishes from this automo-
tive feast. The drive begins at 10 am and finishes at 5 pm, 
so there’s enough time to satiate our appetite for our first 
adventure with Porsche. What is more, the organizer took 
special care to ensure that there are several possible dates 
to attend the event, so that the participants won’t have to 
cancel their previous plans or arrangements. That’s why 
when you plan your participation, you can choose between 
three possible dates on which Porsche Road Tour will take 
place – 27, 28 or 29 June. It would be a good idea to hurry 
up, because the number of places is limited, and the price is 
very reasonable – 1000 PLN gross.

For lovers of stronger sensations, Porsche Centrum So-
pot prepared something slightly more upscale. Porsche 
Driving Experience will take place in Kamień Śląski and 
will be the first event of this type in Poland. The choice of 
place was not accidental, as it is there that the speedway 
Silesia Ring is located – it’s the newest object of this kind 
in Poland, perfectly adjusted to the strict norms of Porsche. 
It’s an investment that is more than just one of three Porsche 
driving centres in Europe – its opening in August will initi-
ate the whole series of automotive events organized under 
the name of Porsche. Over 3,6 kilometres of new asphalt, 
seven different configurations and minimal width of 12 me-
tres are the factors that will provide fun even to the most 
fastidious lovers of motorization. All participants will be 
accommodated at a five-star hotel located 1,5 kilometres 
away from the railway station. For those who will enter the 
world of Porsche for the first time, Porsche Centrum Sopot 
reserved the dates from 29 to 30 August. In this option, the 
participation fee amounts to 1000 EUR net. For those who 
have already had to do with Porsche cars, the speedway and 
the cars wait between 30 and 31 August. In this scenario, 
the price will be somehow higher (1850 EUR net), because 
the participants will take part in a training with Polish in-
structors from Porsche Sport Driving School. It’s not only 
a great opportunity to fulfil your automotive dreams and 
fantasies, but also a perfect gift for someone else, e.g. a fam-
ily member or a friend. And let’s dispel any lingering doubts 
by adding that there is a special 10% discount for our Read-
ers (discount code: “ANYKOD”). You can find more details 
at the salesroom Porsche Centrum Sopot. Because there’s 
no need to convince anyone that it’s worth it. 
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 pierwszym razem mi się nie 
udało. Trochę to wszystko wy-
dawało się przerobione i  opa-

kowane w kiczowate opakowanie. Z począt-
ku samo słowo wzbudziło moje podejrzenia. 
Neologizm „uważność” (wciąż podkreślany 
na czerwono przez edytor tekstu) to próba 
oddania znaczenia angielskiego „mindful-
ness”. Po raz pierwszy słowa tego użył T. H. 
Rhys-Dhavis, angielski buddolog epoki wit-
koriańskiej, były oficer stacjonujący na Sri 
Lance. Do współczesności przeniósł go Jon 
Kabat-Zinn, jak mówi notka biograficzna 
z Wikipedii, profesor nauk biomedycznych 

Za
U WA Ż NOŚĆ 
PROBLE M PROFA NA

TEKST Sylwia Gutowska

OSTATNIO O NIEJ GŁOŚNO. AUTORZY PORADNIKÓW, BLOGERZY, 
PSYCHOLOGOWIE – WSZYSCY PRZEŚCIGAJĄ SIĘ W TŁUMACZENIU, JAK 
DOBROCZYNNĄ ROLĘ W NASZYM ŻYCIU ODGRYWA UWAŻNOŚĆ. TYLKO 
CO SIĘ POD TYM POJĘCIEM KRYJE? CZY ONI WSZYSCY NAS NABIERAJĄ, 
PRÓBUJĄC SPRZEDAĆ GOTOWĄ RECEPTĘ NA SZCZĘŚCIE? Z POKORĄ 
GODNĄ KULTUROZNAWCZYNI POSTANAWIAM SIĘ TEMU PRZYJRZEĆ.

ZDJĘCIA Pexels.com



Podstawą jest oddech. Gdy się na nim skupi-
my, wrócimy „do siebie”. Banalne? Spróbujcie 
przestać oddychać. Według hinduskich nauk 
życie liczy się nie w latach, a w oddechach. 
W  swojej wiekowej, klasycznej już książce 
„Joga. Nieśmiertelność i  wolność” Mircea 
Eliade pisze, że notowano przypadki joginów, 
którzy dożywali stu i więcej lat, potrafiąc przez 
dłuższe okresy przetrwać na jednym oddechu 
nawet kilka dni. To nie znaczy, że żyli na bezde-
chu – praktykując jogę przez całe życie, ich od-
dech stawał się coraz dłuższy. W jodze nazywa 
się to „pranayama”. Można się go nauczyć i to 
działa. Zaświadczam – oczyszcza się umysł, 
uwalnia też ciało. Dopóki się to praktykuje. 
Próbowałam jogi. Tylko, że... cały ten filozoficz-
no-religijny balast, którego nie chcę za sobą cią-
gnąć, bo jestem wrośnięta w tradycję katolicką 
i mogę tylko „uciekać z gębą w rękach”. Swoją 
drogą Gombrowicz zmarł na astmę.

W czym tkwi twój problem, ktoś spyta. 
W czymś bardzo niemodnym. To słowo na 
„m”. Fajnie jest robić sobie dobrze, to znaczy 
ulepszać swoje życie. Ale tego, co ze sobą nie-
sie ulga, wziąć już nie chcemy. To słowo na „m” 
to moralność. Granice – tego na pewno nie 
przyjmie self-made man. Boimy zaangażować 
się w coś więcej. Czy nazwiemy to metafizyką, 
czy religią, nie ma znaczenia.

Nie ma nic złego w pozytywnym myśleniu 
i tego typu rzeczach. Jest dużo złego w bezre-
fleksyjnym korzystaniu ze środków prowa-
dzących do celu. Nie musimy przechodzić na 
buddyzm (podobno ostatnio bardzo modny 
w Nowym Jorku), ale dobrze wiedzieć, gdzie 
są źródła naszych fantastycznych metod. 
Inaczej nie będziemy różnić się od popu-
larnej w latach 90. grupy muzycznej Ace of 
Base, w której teledysku „Happy Nation” wi-
rowały symbole wszystkich ideologii świata 
i wszyscy dobrze się przy tym bawili. A może 
artystom chodziło o głęboką ironię? Tak głę-
boką, że nie jesteśmy w stanie jej dostrzec? 
Zawsze lubiłam Ace of Base. Jedno jest pew-
ne: dopóki świat się kręci, ciężko nam żyć 
w przekonaniu, że – w zależności, czy ogląda-
my oldskulowe filmiki na YouTube, czy czyta-
my Nietzschego – „nie ma niczego” lub „Bóg 
umarł”. Za bardzo wieje grozą.

U W A Ż N O Ś Ć .  P R O B L E M  P R O F A N A

twiają życie, czegoś jeszcze brakuje. Czego 
nie daje nam Zachód, skoro co rusz ktoś, 
od poetów, przez rockmanów, po wreszcie 
naukowców pożycza coś od Wschodu?

Kto ma choć mgliste pojęcie o ducho-
wości orientu – czy to przez praktykowa-
nie jogi, czy chwilowe zainteresowanie 
buddyzmem, a  może studia – temu nie 
trzeba przytaczać faktów z życia profesora. 
Czytając o koncepcji uważności od razu 
odnajdujemy elementy wielkich systemów 
filozoficznych Wschodu. Portal uwazni.pl 
cytuje Kabat-Zinna:

To szczególny rodzaj uwagi – świado-
mej, nieosądzającej i skierowanej na bieżą-
cą chwilę.

Jak jeszcze można zdefiniować uważ-
ność? Na blogach czytam: czuwająca obec-
ność, życie w świadomości, przeżywanie każ-
dej chwili w kontakcie z sobą, umiejętność 
nazywania emocji... i puszczanie tych emocji 
wolno. W tradycjach hinduizmu i buddyzmu 
można to osiągnąć na drodze medytacji. My, 
„ludzie Zachodu”, nie medytujemy. Nie za-
trzymujemy się i z pewnością się nie modlimy 
(przepraszam tych, którzy czynią inaczej). 
Nie wszystko stracone, bo nadal możemy 
korzystać z uważności. Być uważnymi przy 
każdej czynności. Stąd książki poradniko-
we, w których zamieszczone są kolorowanki 
z mandalą, warsztaty dziergania i powrót do 
wszystkiego, co „hand-made”. Nasza uwaga 
jest rozproszona na mnóstwo bodźców, wi-
brujące telefony, powiadomienia, chwilowe 
przyjemności. Poszukujemy natychmiasto-
wej satysfakcji i, w konsekwencji, tracimy 
zdolność skupienia się na jednej rzeczy albo 
popadamy w obsesje. Przychodzi pora, by 
wrócić do źródeł.

„Mindfulness” to angielskie tłumacze-
nie sanskryckiego „smrti”. To słowo w bud-
dyzmie pojawia się wiele razy. Jest jednym 
z podstawowych czynników niezbędnych do 
prawidłowej medytacji. W wolnym tłumacze-
niu oznacza „to, co zapamiętane” i odnosi się 
do tradycji recytacji świętych tekstów przez 
mnichów. Żeby zapamiętać dłuższe partie 
tekstu, potrzeba koncentracji. Koncentracja, 
słowo-klucz. Jak do niej dojść?

Więce j  na anywhere . p l

N I E  M A  N IC  Z Ł E G O  W   P OZ Y T Y W N Y M 
M YŚ L E N I U  I   T E G O  T Y PU 
R Z E C Z AC H .  J E S T  DUŻ O 
Z Ł E G O  W   B E Z R E F L E K S YJ N Y M 
KOR Z YS TA N I U  Z E  Ś RODKÓW 
PROWA DZ ĄC YC H  D O  C E LU.

Uniwersytetu Massachusetts i malarz. (Po-
dobno nawet król Jagiełło nie był jednowy-
miarowy i  lubił słuchać śpiewu słowików 
– po jednym z takich koncertów zmarł na 
zapalenie płuc. Taką anegdotę przytoczy-
ła w liceum moja nauczycielka historii, co 
skrzętnie zanotowałam. Tak się kończy zej-
ście ze ścieżki męstwa. Ale dobrze, miałam 
być pokorna). Kabat-Zinn praktykował jogę 
i pobierał nauki u mistrzów buddyzmu, co 
doprowadziło go do pomysłu, by elementy 
filozofii Dalekiego Wschodu włączyć do 
praktyk nauki Zachodu. Albo paranauki. 
Ludziom, którym maszyny i medycyna uła-
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MINDFULNESS. A BLASPHEMER'S 
PROBLEM

It’s become pretty fashionable recently. Authors 
of self-help books, bloggers, psychologists – 
everyone wants to explain how beneficial a role 
mindfulness plays in our life. But what does this 
term denote exactly? Are they just deceiving us, 
trying to sell a ready recipe for happiness? With 
humility of a culture expert I decide to look closely 
at the matter.

At first, I  failed. It all seemed re-created, 
re-done, and served in a tawdry package. In 
the beginning, the term itself seemed suspi-
cious. It was first used by T.H. Rhys-Dhavis, 
an expert in Buddhism from the Victorian 
era and a  former British officer stationed 
in Sri Lanka. It was transferred to modern 
times by Jon Kabat-Zinn, Professor of bio-
medical sciences at the University of Massa-
chusetts and a painter, as the biographical 
note from Wikipedia states. (It is said that 
even Polish king Jagiełło wasn’t one-dimen-
sional and enjoyed listening to nightingales 
– after one such concert he died of pneu-
monia. I heard this anecdote during one of 
my history classes in high school, and I sed-
ulously wrote it down. This is how straying 
from the path of manhood ends. But yes, 
I was supposed to be humble). Kabat-Zinn 
practiced yoga and received teachings from 
masters of Buddhism, which helped him 
to conceive the idea to combine elements 
of philosophy of the Far East with western 
science. Or pseudoscience. People, whose 
life is facilitated by machines and medicine, 
still feel that something is missing. And 
what can possibly be missing in the West, 
seeing that every now and then someone – 
from poets to rockmen and scientists – bor-
rows something from the East?

If someone has even a vague idea about 
oriental spirituality – be it thanks to yoga, 
studies or temporary interest in Buddhism 
– they already know the facts from the pro-
fessor’s life. As we read about the concept of 
“mindfulness,” we notice elements drawn 
from great philosophical systems of the 
East right away. Portal uwazni.pl quotes 
after Kabat-Zinn:

“It’s a kind of nonelaborative, nonjudg-
mental, present-centered awareness.”

In what other ways can we define mind-
fulness? I read on blogs: vigilant presence, 
life in consciousness, experiencing every 
moment in contact with one’s self, as well 
as the ability to name emotions and setting 
those emotions free. In Hindi and Buddhism 
traditions, you can achieve it through med-
itation. We, “people of the West,” don’t 

meditate. We don’t stop and certainly we 
don’t pray (I apologize to those who actu-
ally do). But not everything is lost, because 
we still can put mindfulness to use. We can 
be mindful in whatever we do. Hence self-
help books, in which we can find colouring 
pages with mandalas, hence workshops of 
crocheting and a great comeback to every-
thing that is “hand-made.” Our attention is 
scattered into uncountable stimuli, vibrat-
ing phones, notifications, temporary plea-
sures. We look for instant gratifications, and 
in consequence, we lose our ability to focus 
on one thing, or we succumb to obsessions. 
The time has come to come back to basics.

“Mindfulness” is the English translation 
of a Sanskrit word “smrti.” It’s a frequent 
term in Buddhism. It’s one of elementary 
elements necessary for proper meditation. 
It means “this what has been committed to 
memory” and refers to the tradition of re-
citing sacred texts by monks. To remember 
longer parts of a text you need concentra-
tion. Concentration being the key-word. 
How to achieve it? 

The basic element is breath. If we focus 
on it, we’ll return to “ourselves.” Sounds 
trivial? Try not to breathe. According to 
Hindi teachings, one’s lifespan is counted 
not in years but in breaths. In his aged, al-
ready classic book “Yoga: Immortality and 
Freedom,” Mircea Eliade writes that there 
were occurrences of yogis who lived up to 
a hundred or more years, being able to sur-
vive on just one breath for a couple of days. 
Which doesn’t mean that they struggled 
with apnea – as they practiced yoga all their 
lives, their breath gradually became longer. 
In yoga, the phenomenon is called “pranaya-
ma.” It can be taught and it works. I can con-

firm it myself – it clears your mind and frees 
your body. That is, as long as you practice 
it. I’ve tried yoga. But… I don’t like all this 
philosophical-religious burden that I don’t 
want to drag behind me, because I’ve grown 
into Catholic tradition, and so “I’m running 
away, mug in my hands.” By the way, Gom-
browicz died of asthma.

What’s the root of your problem, some-
one might ask. Something very unfashion-
able. It’s an “m” word. It is really great to 
please yourself, that is to improve your life. 
But whatever it is that comes with the relief, 
we don’t want it. This “m” word is “morali-
ty.” Limits – these are unacceptable for any 
self-made man. We are scared of involving 
ourselves in something greater. Wheth-
er we’ll call it metaphysics or religion, it 
doesn’t matter.

There is nothing wrong in positive think-
ing and the like. But there is a lot of wrong 
in using means to an end thoughtlessly. We 
don’t have to convert to Buddhism (appar-
ently very popular in New York these days), 
but it’s good to know where the sources of 
our fantastic methods lie. Otherwise we 
won’t be any different from Ace of Base, 
a music group popular in the 1990s, which 
used whirling symbols of all world’s ideol-
ogies in their music video, and everyone had 
great fun dancing to it. And perhaps it was 
the creators’ intention to express deep iro-
ny? So deep that we can’t possibly perceive 
it? I’ve always liked Ace of Base. One thing is 
certain: as long as the Earth revolves around 
the Sun, it’s hard for us to live in the belief 
that – depending on whether we watch old 
school films on YouTube or read Nietzsche – 
there is nothing there or that “God is dead.” 
It’s too ominous.





oje dzieci od jakiegoś czasu chciałyby spędzać 
wczasy za każdym razem tak samo. Raz spró-
bowały i tak im się spodobało, że na hasło „wa-

kacje” od razu odpowiadają: „w camperze?”. 
Podróż camperem przypomina rejs jachtem: co-

dziennie inny kemping/marina, codziennie inna dzi-
ka polana/zatoczka, zwiedzanie okoliczności przyro-
dy, ciekawych miast, miasteczek, zabytków i ponad 
wszystko – niezależność i wolność.

Miejsca w  camperze jest oczywiście mniej niż 
w hotelowym pokoju. Jednym to przeszkadza, nam 
wręcz pasuje. Wszyscy jesteśmy blisko siebie, musi-
my trzymać porządek, wejść w tryb minimalistyczny. 
Pakowanie ubrań i wyposażenia na wakacje campe-
rem wymaga uwagi i zastanowienia. Człowiek nagle 
dostrzega, jak niewiele mu potrzeba do życia i szczę-
ścia. Często sobie powtarzam, że nie ważne kim je-
steśmy ani co posiadamy, ale co robimy i  jak się za-
chowujemy w danej sytuacji. Dla mnie właśnie to ma 
największe znaczenie. Zabieranie ze sobą zbyt wielu 
rzeczy było przez lata moją zmorą. Teraz przeszedłem 
na minimalizm i dobrze mi z tym. Szczególnie na wa-
kacjach w camperze.
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Marzyciel i człowiek czynu – w końcu 
jedno z drugim się wiąże. Przeprowadził się 
z Warszawy do Trójmiasta. Tutaj odnalazł 
się jako biznesmen, inwestor i społecznik, 
prowadzi również szkolenia oraz wykłady. 
Zawsze ma wysoko zawieszoną poprzeczkę. 
Podobno – pomimo choroby morskiej – 
szykuje się do rejsu dookoła świata.

Koszty wynajęcia i  podróży camperem dla czte-
roosobowej rodziny mógłbym porównać do kosztów 
wynajęcia dwóch pokoi w czterogwiazdkowym hote-
lu. W przypadku zagranicznych wakacji we Włoszech, 
Francji czy nawet w  Chorwacji, camperem wyjdzie 
nawet taniej. 

Wakacje w camperze znakomicie integrują rodzi-
nę. Wszyscy jesteśmy razem. Co chwila ktoś wpada 
na ciekawy pomysł, wymyślamy gry i zabawy, razem 
śpiewamy, czytamy i układamy plan podróży na ma-
pie. W camperze każdy ma też swoje obowiązki. Jest 
to świetna nauka trzymania porządku. Dzieci w mig to 
chwytają. A atrakcje? Chyba największą jest dla nich 
spanie na łóżku nad szoferką. 

Przyjemności na wakacjach camperem jest dużo 
więcej. Polecam je odkryć i przeżyć! 

ENGLISH 

A HOUSE ON WHEELS

For some time now, my children have wanted to spend 
their holidays in the same way every year. They tried 
it once and liked it so much that when they hear “holi-
days,” they immediately ask “in a camper?”

Travelling in a camper resembles a cruise – each day 
there’s another camping site (marina), each day anoth-
er wild meadow (bay), communing with nature, as well 
as visiting interesting cities, towns and historical plac-
es. And last but not least – independence and freedom!

Of course, there is not as much space in a camper as 
in a hotel room. Some find it disturbing, but as for us, 
we even prefer it this way. We are all close to each oth-
er, we have to keep everything clean and orderly on our 
own, we need to enter the minimalistic mode. Packing 
clothes and equipment for holidays in a  camper re-
quires more attention and aforethought. You sudden-
ly notice how little is needed to live and be happy. I of-
ten repeat to myself that it’s not important who we are 
and what we have, but what we do and how we behave 
in a  given situation. For me, it is the most important 
thing. The nasty habit of taking too many things used 
to haunt me for many years. Now that I’ve converted to 
minimalism, I feel much better. Especially on holidays 
in a camper.

The costs of renting a camper (and travelling in it) 
for a family of four can be compared to renting two 
rooms in a four star hotel. When it comes to holidays 
abroad, e.g. in Italy, France or even Croatia, camper is 
even cheaper.

Holidays in a camper are a great way for your fam-
ily to bond. We’re all together. Every now and then, 
someone comes up with an interesting idea; we in-
vent games, sing, read and decide on the best route. 
Everyone has their own duties. It’s a great way to learn 
how to keep our things in order. Children pick it up 
in no time at all. And attractions? When it comes to 
kids, perhaps the greatest one is sleeping in the bed 
above the driver.

There are a  lot more pleasures of travelling in 
a camper! I heartily recommend you to discover and 
experience them! 
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STAŁY DODATEK PORTU LOTNICZEGO 
GDAŃSK IM. LECHA WAŁĘSY

REGULAR SECTION OF GDANSK LECH WALESA AIRPORT



4,00 PLN 6,00 PLN 60,00 PLN

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

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

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

4,50 PLN 7,00 PLN -P1

P2

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

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

BEZPŁATNY PARKING KISS&FLY 

do 10 min  
/ to 10 min

do 20 min  
/ up to 20 min

każde następne 10 min  
/ each next 10 min

bezpłatnie / free 20,00 PLN 10,00 PLN

FREE OF CHARGE KISS&FLY CAR PARK

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

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

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

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

REKLAMA

VIP 
SERVICES

ODLATUJESZ LUB PRZYLATUJESZ - 
SKORZYSTAJ Z USŁUG VIP

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

W ramach usługi VIP zapewniamy Państwu:
• osobny, dyskretny punkt kontroli bezpieczeństwa,
• kompleksową odprawę biletowo – bagażową, celną oraz paszportową,
• komfortowe warunki do wypoczynku bądź efektywnej pracy podczas 
przebywania w Saloniku VIP,

• bogatą ofertę artykułów spożywczych oraz napojów,
• możliwość skorzystania z bezprzewodowego Internetu, urządzeń 
biurowych, TV, a także przeprowadzenia ważnych rozmów w osobnym 
pomieszczeniu,

• indywidualny transport do/z samolotu,
• możliwość skorzystania z miejsc parkingowych w sąsiedztwie 
Saloniku VIP.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod następującym numerem 
telefonu:

+48 608 047 635
vip@airport.gdansk.pl

DEPARTURING OR ARRIVING - 
USE THE VIP SERVICE

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

VIP services offer:
• a private, discreet security control point,
• complex check-in, customs clearance and passport control,
• comfortable condition for rest or efficient work at the VIP Lounge,
• a rich selection of groceries and drinks,
• a possibility of using Wi-Fi, office devices, TV, or holding serious talks in
a private room,

• individual transport to/from the aircraft,
• a possibility of using parking places neighbouring the VIP Lounge.

For more information please call:

+48 608 047 635
vip@airport.gdansk.pl

www.airport.gdansk.pl



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

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

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

Z K M G D Y N I A

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

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

AUTOBUSY Z/DO GDAŃSKA 

AUTOBUSY Z / DO GDYNI

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

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

TAKSÓWKĄ

AUTOBUSEM

BY TAXI

BY BUS

Taxi rekomendowane przez Port Lotniczy 
Gdańsk im. Lecha Wałęsy  

Taxi recommended by Gdansk Lech Walesa 
Airport

• z kierunku Banina (zachód) – ul. Nowatorów

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

• z kierunku Tczewa (południe) – trasa S6

• z kierunku Gdańska (północ) – ul. Słowackiego

• z kierunku Torunia, Bydgoszczy – trasa A1

• from Banino (west) – Nowatorów St.

• from Gdynia/Sopot (north) – route S6

• from Tczew (south) – route S6

• from Gdansk (north) – Słowackiego St.

• from Torun, Bydgoszcz – route A1

SAMOCHODEM
BY CAR

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

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

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

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

TRANSLINEAIR
www.translineair.pl

PRZEWOŹNICY NIEREGULARNI:      

NIWOTRANS
www.niwo.pl

TRANSWAL
www.transwal.pl

DAW
www.bus-lebork.com

TWOJBUS24PL
twojbus24.pl

MINIBUSEM
BY MINIBUS

TAXI

OLIMPIC
www.olimpic.net.pl
Hel-Władysławowo

AD-MAR
www.admartransport.pl 
Grudziądz

Jeśli masz pytania lub uwagi na temat  
funkcjonowania Portu Lotniczego  
Gdańsk i Terminalu Miasto, napisz  
do nas: airport@airport.gdansk.pl

If you have any questions or suggestions
about the functioning of Gdansk Airport  
and the City Terminal, e-mail us:   
airport@airport.gdansk.pl

Wrzeszcz
Gdańsk Wrzeszcz

Gdańsk Politechnika

Gdańsk Stocznia

Gdańsk Główny

Gdańsk Zaspa

Gdańsk Przymorze Uniw.

Gdańsk Oliwa

Sopot

Sopot Wyścigi

Zatoka Gdańska

Gdańsk

Kołobrzeska

Armii Krajowej

Chwaszczyno

77

7

1

S6

S6

221

Nowatorów

Gdynia

Kierunek 
Gdynia

>

>

DOJAZD DO PORTU LOTNICZEGO GDAŃSK IM. LECHA WAŁĘSY

HOW TO GET TO GDANSK LECH WALESA AIRPORT



FL IG HT  DEST INAT IONS

KIE RUNKI  LOTÓW

AARHUS www.aar.dk

BILLUND       www.billund-airport.com

KOPENHAGA www.cph.dk

TURKU         www.finavia.fi

HELSINKI www.finavia.fi

BARCELONA         www.barcelona-airport.com

ALICANTE* www.alicante-airport.net

MALTA         www.maltairport.com 

AMSTERDAM  www.schiphol.nl

EINDHOVEN www.eindhovenairport.com

GRONINGEN www.groningenairport.nl

CORK www.corkairport.com

DUBLIN   www.dublinairport.com

BERLIN www.berlin-airport.de

DORTMUND www.dortmund-airport.de

FRANKFURT AM MAIN    www.frankfurt-airport.de

FRANKFURT HAHN www.hahn-airport.de

HAMBURG www.fhl-web.de

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

MONACHIUM www.munich-airport.de

PARYŻ-BEAUVAIS www.aeroportbeauvais.com

GRENOBLE www.grenoble-airport.com

DANIA / DENMARK

FINLANDIA / FINLAND

HISZPANIA / SPAIN

MALTA / MALTA

HOLANDIA / NETHERLANDS

IRLANDIA / IRELAND

NIEMCY / GERMANY

FRANCJA / FRANCE

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

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

MOLDE beta.avinor.no

OSLO -GARDERMOEN   www.osl.no

OSLO-TORP www.torp.no

STAVANGER www.avinor.no/en/stavanger

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

GÖTEBORG  www.goteborgairport.se

MALMÖ-STURUP www.lfv.se/sv/Malmo

SZTOKHOLM-ARLANDA www.swedavia.se/arlanda

SZTOKHOLM-SKAVSTA www.skavsta.se

VAXJO www.smalandairport.se

ABERDEEN www.aberdeenairport.com

BELFAST www.belfastairport.com

BIRMINGHAM www.birminghamairport.co.uk

BRISTOL www.bristolairport.co.uk

DONCASTER-SHEFFIELD www.robinhoodairport.com

EDYNBURG www.edinburghairport.com

GLASGOW-
INTERNATIONAL www.gpia.co.uk

LEEDS-BRADFORD www.leedsbradfordairport.co.uk

LIVERPOOL www.liverpoolairport.com

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

LONDYN-STANSTED www.stanstedairport.com

MANCHESTER www.manchesterairport.co.uk

NEWCASTLE www.newcastleairport.com

MEDIOLAN-BERGAMO www.orioaeroporto.it

NEAPOL www.aeroportodinapoli.it

PIZA* www.pisa-airport.com

KRAKÓW  www.krakowairport.pl

RADOM www.lotnisko-radom.eu

WARSZAWA www.lotnisko-chopina.pl

WROCŁAW www.airport.wroclaw.pl

SZWECJA / SWEDEN

WIELKA BRYTANIA / GREAT BRITAIN

WŁOCHY / ITALY

POLSKA / POLAND

BRUKSELA- CHARLEROI     www.brusselsairport.be

BELGIA / BELGIUM

EJLAT         www.iaa.gov.il

TEL AVIV www.telaviv-airport.com

IZRAEL / ISRAEL

* Połączenia sezonowe / seasonal connections

KIJÓW airport.kiev.ua

UKRAINA / UKRAINE

ALESUND  www.avinor.no

NORWEGIA / NORWAY

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

REYKJAVIK         www.kefairport.is

ISLANDIA / ICELAND



GLASGOW

DUBLIN

LIVERPOOL

LONDYN-LUTONBRISTOL

PARYŻ-BEAUVAIS 

EINDHOVEN

HAMBURG

KOPENHAGA
MALMÖ - STURUP

SZTOKHOLM
OSLO-TORPSTAVANGER

KRISTIANSAND

GÖTEBORG

OSLO
BERGEN

HAUGESUND

TRONDHEIM

MOLDE

TURKU

HELSINKI

KOLONIA-BONN
FRANKFURT

FRANKFURT HAHN

BARCELONA

MEDIOLAN-BERGAMO 

PIZA*

LONDYN-STANSTED

DONCASTER-SHEFFIELD

LEEDS-BRADFORD 

CORK

EDYNBURG

DORTMUND
BRUKSELA

WARSZAWA

MANCHESTER

KRAKÓW

MONACHIUM

BIRMINGHAM

MALTA

ALESUND

SZTOKHOLM-SKAVSTA

BILLUND

ABERDEEN

ALICANTE*

GRONINGEN

REYKJAVIK

RADOM

BELFAST
NEWCASTLE

KIJÓW

GRENOBLE 

VÄXJÖ

NEAPOL

GDAŃSKAMSTERDAM

AARHUS

BERLIN

WROCŁAW

KIERUNEK TEL A
VIV

KIERUNEK EJLA
T

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

?

* Połączenia sezonowe / seasonal connections



THE FIRST KLM 
PLANE LANDED
The first plane of KLM Dutch airlines landed at Gdansk Lech 
Walesa Airport on 15 May. Apart from eagerly-awaited direct 
flights to the capital of the Netherlands, Gdansk Airport pas-
sengers will be able to benefit from a rich offer of Amsterdam 
Airport, which is one of the key European hubs. Flights to 
Amsterdam will take place seven times a  week, departing at 
14:05 from Gdansk Airport. Promotional ticket prices start at 
PLN 478. 

KLM is the oldest airline in the world, and it’ll soon cele-
brate its 100th anniversary. It’s also one of the safest and most 
punctual airlines. The Gdansk Airport management is espe-
cially proud of establishing long-term co-operation with such 
an important carrier. 

ANOTHER STAGE OF AIRPORT 
CITY CONSTRUCTION COMPLETED
The next stage of the long-awaited Airport City project has just be-
gun. At the end of April, a  topping out ceremony was held in the 
second office block of the BCB Business Park complex. These office 
blocks will be incorporated into the airport city – an office and ser-
vice area located by the airport. The first stage of its construction 
covers five buildings. The first one will house over twenty business-
es. Apart from BCB Business Park, Airport City will also comprise, 
among others, office blocks of another investor – the existing Hotel 
Hampton by Hilton as well as the area owned by the airport, where 
service points will probably be set up on the model of airport cities 
in other parts of the world. 

PIERWSZY SAMOLOT 
KLM WYLĄDOWAŁ
15 maja na Lotnisku Gdańsk im. Lecha Wałęsy miało miejsce lądo-
wanie pierwszego samolotu holenderskich linii KLM. Oprócz upra-
gnionego bezpośredniego lotu do stolicy Holandii pasażerowie 
gdańskiego portu lotniczego będą mogli korzystać z bogatej siatki 
połączeń lotniska w  Amsterdamie, jednego z  głównych europej-
skich hubów. Połączenie Gdańsk-Amsterdam realizowane będzie 
7 razy w tygodniu, lot z Gdańska startować będzie o godzinie 14:05. 
Promocyjne ceny biletów rozpoczynają się od 478 złotych. 

KLM to najstarsza linia lotnicza na świecie, która niedługo bę-
dzie obchodzić swoje setne urodziny. Zalicza się także do jednej 
z najbezpieczniejszych i najpunktualniejszych na świecie. Zarząd 
lotniska jest szczególnie dumny z tego, że ten ważny przewoźnik 
będzie na stałe obecny na mapach połączeń Gdańska. 

KOLEJNY ETAP BUDOWY 
AIRPORT CITY ZAKOŃCZONY
Długo zapowiadany projekt Airport City, miasteczka lotniskowego, 
jest w kolejnej fazie realizacji. Pod koniec kwietnia na drugim już biu-
rowcu kompleksu BCB Business Park zawieszono wiechę. Biurowce te 
będą wpisywały się w koncepcję miasteczka lotniskowego – przestrze-
ni biurowo-usługowej, ulokowanej tuż przy lotnisku. Pierwszy etap 
budowy kompleksu obejmie pięć budynków. Z pierwszego budynku 
korzystać będzie ponad dwudziestu najemców. Oprócz BCB Business 
Park w skład Airport City wchodzić będą m.in. biurowce innego inwe-
stora, istniejący już Hotel Hampton by Hilton, a także teren należący 
do portu lotniczego. Prawdopodobnie powstaną na nim lokale usługo-
we na wzór miasteczek lotniskowych w innych miastach świata. 

EN 

EN 

N E W S
GDANSK LECH WALESA AIRPORT NEWS

AKTUALNOŚCI PORTU LOTNICZEGO GDAŃSK IM. LECHA WAŁĘSY



GDANSK LECH WALESA AIRPORT NEWS

NOWE POŁĄCZENIE W SIATCE LOTNISKA GDAŃSK 
TO WSPANIAŁA OKAZJA DO TEGO, BY POZNAĆ 
PRAWDZIWE WŁOCHY. TE POŁUDNIOWE, GDZIE 
WIECZNIE ŚWIECI SŁOŃCE I PYSZNE I TAK 
JEDZENIE SMAKUJE JESZCZE LEPIEJ.

GDZIE TO JEST?
Na południu Włoch, nad Zatoką Neapolitańską, u podnóża wulkanu 
Wezuwiusz.

JAK DOJECHAĆ?
Bezpośredni lot z Gdańska przetransportuje nas na lotnisko w Neapo-
lu, oddalone jedynie 7 km od centrum miasta.

CIEKAWOSTKI
W Neapolu istnieją knajpki i jadłodajnie z najlepszą na świecie pizzą. 
O nazwy najlepiej zapytać rdzennych mieszkańców lub sugerować się 
kolejkami przed wejściem. Kawa – to na pewno w zabytkowej Gran 
Caffe Gambrinus.

WARTO ZOBACZYĆ
Katedra św. Januarego. Kościół pod wezwaniem patrona miasta posia-
da jego relikwie – czaszkę i fiolkę z zastygłą krwią, która dwa razy do 
roku na oczach wiernych cudownie zmienia stan skupienia na płynny.

Pałac Królewski, dawna siedziba królewskiej dynastii Burbonów, 
władających Królestwem Neapolu i Królestwem Sycylii.

Castel Nuovo, reprezentacyjna budowla miasta, położona nad sa-
mym morzem.

Castel Sant'Elmo, średniowieczna forteca położona na wzgórzu, 
z którego można podziwiać panoramę miasta.

Galeria Umberto I, spektakularny pasaż handlowy, wzorowany na 
słynnej Galerii Wiktora Emanuela w Mediolanie.

Okolice – szczególnie wyspy Capri i Ischia, Herkalunum, malowni-
czy półwysep Sorento i Pompeje.

CO WZIĄĆ ZE SOBĄ?
Krem z filtrem i... cierpliwość do tamtejszych kierowców. 

EN  NAPLES
A NEW ROUTE LAUNCHED FROM AIRPORT GDANSK 
IS A WONDERFUL CHANCE TO EXPERIENCE THE REAL 
ITALY. ITS SOUTHERN PART, WHERE THE SUN IS ALWAYS 
SHINING AND THE FOOD TASTES EVEN BETTER.

WHERE IS IT?
In the South of Italy, by the Gulf of Naples, at the foot of Mount 
Vesuvius.   

HOW TO GET THERE?
A direct flight from Gdańsk will take you to the airport in Naples, 
located only 7 kilometres of the city centre.

INTERESTING FACTS
In Naples, there are bars and bistros with the best pizza in the world. 
To find the best spots, ask the locals or look for the longest queues. As 
far as coffee is concerned, historical Gran Caffe Gambrinus is a must.

PLACES TO VISIT
The Naples Cathedral, a church dedicated to Saint Januarius, the 
city’s patron saint, which houses his relics – the skull and a vial 
of his dried blood. The blood changes its state from solid to liquid 
twice a year.

The Royal Palace of Naples, a  former royal residence of the 
Bourbons, who ruled the Kingdom of Naples and the Kingdom of 
Sicily.

Castel Nuovo, a majestic edifice, situated by the sea.
Castel Sant’Elmo, a  Medieval fortress perched on a  hill, with 

a wondrous view of the city.
Galleria Umberto I, a spectacular department store, modelled 

on the Galleria Vittorio Emanuele II in Milan.
Neighbouring areas – especially Capri and Ischia islands, Her-

kulanum, the picturesque Sorrento Peninsula, and Pompei.

WHAT TO TAKE?
Sun cream and… patience with Naples drivers. 

Tekst: Sylwia Gutowska Zdjęcie: wikinedia.org

NEAPOL



by samolot mógł bezpiecznie poderwać się z ziemi, wykony-
wać odpowiednie manewry w powietrzu, a na końcu bezpro-
blemowo wylądować na lotnisku docelowym, musi mieć po 

pierwsze poprawnie skalkulowaną wagę, a po drugie – odpowiednio 
obliczony środek ciężkości. By tak było, każdy samolot jest wyważany.

Wyważanie samolotu to odpowiednie rozmieszczenie ciężaru na 
jego pokładzie. Wbrew pozorom nie jest to takie proste, jak się wy-
daje. Wpływ na to ma bowiem bardzo dużo czynników – liczba i roz-
mieszczenie pasażerów w kabinie, paliwo, masa własna samolotu, 
skład załogi, catering i w końcu masa bagaży podręcznych i rejestro-
wanych. – Samolot nie może być załadowany skrajnie tylnio lub skraj-
nie przednio. Cały ciężar, czyli bagaże, paliwo, pasażerowie, musi być 
rozmieszczony wewnątrz maszyny w odpowiedni sposób – tłumaczy 
Anna Jankowska z firmy Welcome Airport Services, która w Porcie 
Lotniczym Gdańsk odpowiada za zespół pracowników  zajmujących 
się nadzorowaniem załadunku, współpracą z centrami wyważenio-
wymi linii Lufthansa, KLM, Air Berlin, Finnair, Norwegian, DHL oraz 

Tekst: Jakub Milszewski Zdjęcia: Mat. Prasowe

A

W Y WA Ż ANIE 
SA MOLOTÓW
NA LOTNISKU KAŻDEGO DNIA DZIEJE SIĘ MNÓSTWO PROCESÓW, 
Z KTÓRYCH PRZECIĘTNI PASAŻEROWIE NIE ZDAJĄ SOBIE SPRAWY. JEDNYM 
Z NICH JEST WYWAŻANIE SAMOLOTÓW.

wyważaniem samolotów linii Wizz Air, Ryanair, TNT i przewoźników  
czarterowych. – Źle wyważony samolot przestanie być stabilny, co jest 
bardzo niebezpieczne. Kluczowe jest zatem zaplanowanie środka cięż-
kości samolotu zgodnie z wytycznymi linii lotniczej – dodaje.

Proces nazywany wyważaniem odbywa się według ściśle określonych 
procedur, bo jest ważny dla bezpieczeństwa lotu. Pracownicy Welcome 
odpowiedzialni za wyważanie już na 40 minut przed startem maszyny 
zbierają wszystkie niezbędne informacje i umieszczają je w specjalnym 
arkuszu nazywanym „Loadsheet”. W nim tworzy się wykres, a obliczo-
na krzywa wykresu nie może wykraczać poza specjalne pole nazywane 
„kopertą”. Przekroczenie koperty z lewej lub prawej strony, oznacza, że 
samolot nie jest wyważony i nie może wystartować. Jeżeli zaś wykres wy-
kracza poza nią z góry lub z dołu, to oznacza, że ogólna masa samolotu do 
startu przekroczyła dopuszczalny udźwig maszyny i lot jest niemożliwy. 
Obecnie większość obliczeń wykonuje się w systemie komputerowym, 
który od razu alarmuje, jeżeli coś z wyważeniem lub masą samolotu jest 
nie tak. Czasami trzeba jednak wykonać obliczenia manualnie.



Anna Jankowska z Welcome. Wszystkie takie dane są w korelacji 
z innymi. Im dalsza trasa, tym większej ilości paliwa potrzebuje sa-
molot, a tym samym mniej bagaży będzie mógł zabrać, bo obniży 
się jego dopuszczalny udźwig. Problemy pojawiają się najczęściej 
w okresach świątecznych, gdy walizki pasażerów są cięższe. Wtedy 
zdarza się, że dopuszczalna całkowita masa samolotu jest przekro-
czona. W takich wypadkach część bagaży nie zostanie zabrana na 
pokład – będą dosłane do portu nadania pierwszym możliwym po-
łączeniem i dostarczone  pasażerom pod wskazany adres. Linie lot-
nicze nie lubią tego robić, bo - po pierwsze - nie wpływa to dobrze 
na wizerunek, po drugie – podnosi ich koszty operacji. Czasami 
jest to jednak nie do uniknięcia.

Każda zmiana, jaka zachodzi przed lotem, musi mieć swoje od-
zwierciedlenie w dokumentach, a niektóre wymagają, by wykonać 
wszystkie obliczenia ponownie. Bywa tak na przykład wtedy, kiedy 
okazuje się, że nie wszystkie bagaże podręczne zmieszczą się na po-
kładzie. W takich przypadkach część z nich tuż przed boardingiem 
przekazywana jest do luku. Wagę tego bagażu trzeba wkalkulować za-
tem w masę ładunku w luku. Bagaż znajdujący się na pokładzie ma bo-
wiem zupełnie inny wpływ na wyważenie samolotu. Zdarza się także, 
że mimo skrupulatnego planowania nie wszystkie walizki mieszczą 
się w wyznaczonych sekcjach luku bagażowego. Wtedy trzeba je umie-
ścić w innych sekcjach bagażnika, na przykład z przodu samolotu. 
Taka zmiana, wydawałoby się, że kosmetyczna, wymaga wykona-
nia ponownej kalkulacji.

Anna Jankowska tłumaczy, że niektóre samoloty są łatwiejsze 
w wyważaniu, inne trudniejsze. – Ogólnie rzecz biorąc, im mniejszy sa-
molot, tym trudniej go wyważyć. W ich przypadku niewielkie różnice 
będą miały większe znaczenie. W małych maszynach nawet jeden pa-
sażer przesiadający się do innej sekcji pasażerskiej może mieć wpływ 
na zmianę środka ciężkości samolotu – mówi. Dlatego też w niektó-
rych samolotach czasami nawet kilka tylnych rzędów zostaje wolnych 
– jeśli tak się zdarza, można mieć pewność, że zostały one zablokowane 
właśnie ze względu na to, żeby utrzymać środek ciężkości w odpowied-
nim miejscu. 

Niektóre linie lotnicze wyważają samoloty poza lotniskiem – pro-
wadzą własne centra wyrażeniowe CLC (Centralized Load Control), 
które obsługują ich loty na całym świecie. Po zakończonej odprawie 
pasażersko-bagażowej dane trafiają za pomocą powiązanych syste-
mów komputerowych do odpowiedniego centrum wyważeniowego. 
Wprowadzenie danych paliwowych oraz aktualnego załadunku pozwa-
la wygenerować arkusz wyważenia samolotu, który trafia bezpośred-
nio do załogi samolotu. W ten sposób funkcjonuje np. Lufthansa, która 
prowadzi swoje biura... w Kapsztadzie, Brnie i Stambule. Podobnie jest 
z AirBerlin czy KLM. Jeszcze inne linie lotnicze, jak choćby Norwegian, 
stawiają na załogi – kapitan samolotu dostaje z Welcome komplet infor-
macji, które wprowadza do komputera pokładowego. Welcome Airport 
Services dla odmiany wyważa w Gdańsku samoloty Wizzair obsługi-
wane w Warszawie. 

Przy każdym locie odpowiedzialny za wyważanie pracownik 
Welcome na podstawie informacji o sprzedaży biletów i odprawie 
wie, ilu jest pasażerów. Posiada także od linii lotniczych informa-
cje o maksymalnych dopuszczalnych wagach samolotów. – Pewne 
wyliczenia dostajemy gotowe i wprowadzamy je do systemu. On 
zlicza je pod nadzorem pracowników. Na podstawie aktualizacji 
danych program wyznacza pewne parametry, które drukowane są 
na odpowiednim arkuszu – tłumaczy Anna Jankowska. – Po zakoń-
czeniu odprawy wprowadzana jest także waga pasażerów (wylicza-
na średnio, na podstawie średniej wagi pasażera uznawanej przez 
daną linię lotniczą i liczby pasażerów dorosłych i dzieci, więc nie 
martwcie się – nikt pasażerów na lotnisku nie waży). Dodawane 
jest też rozmieszczenie pasażerów w kabinie. Welcome ma możli-
wość zarządzenia zmiany miejsca danego pasażera, ale nie zdarza 
się to często – następuje wyłącznie wtedy, kiedy nie ma już innej 
możliwości. – Zazwyczaj jednak pracownicy starają się manewro-
wać bagażem, by nie powodować dyskomfortu pasażerów – dodaje 

WYWAŻANIE SAMOLOTU 
TO ODPOWIEDNIE 
ROZMIESZCZENIE CIĘŻARU 
NA JEGO POKŁADZIE. WBREW 
POZOROM NIE JEST TO TAKIE 
PROSTE, JAK SIĘ WYDAJE. 



EN  AIRCRAFT BALANCING

LOTS OF PROCESSES ARE PERFORMED AT THE AIRPORT 
EVERY DAY, WHICH ORDINARY PASSENGERS AREN’T EVEN 
AWARE OF. ONE OF THEM IS AIRCRAFT BALANCING.

To be able to take off safely, to perform appropriate manoeuvres in 
the air, and finally, to land at the airport of destination without com-
plications, the aircraft must undergo the balancing process, includ-
ing calculating its weight and centre of gravity.

Aircraft balancing involves proper weight distribution on board. 
Against all appearances, it’s not as simple as it seems, as it depends 
on a variety of factors – the number and distribution of passengers 
in the cabin, fuel, empty weight of the aircraft, the aircrew compo-
sition, catering and lots of hand and registered luggage. ‘The plane 
mustn’t be extremely loaded at the front or at the back. The entire 
weight, comprising luggage, fuel and passengers, must be properly 
distributed,’ says Anna Jankowska from Welcome Airport Services. 
The company is responsible for the staff supervising the loading, 
co-operating with balancing centres of Lufthansa, KLM, Air Berlin, 
Finnair, Norwegian and DHL airlines, as well as and balancing air-
crafts of Wizz Air, Ryanair, TNT and charter airlines. ‘A plane which 
is not properly balanced won’t be stable, which is really dangerous. 
The key aspect is to calculate the aircraft’s centre of gravity in ac-
cordance with the guidelines provided by a given airline,’ she adds.

The process called ‘balancing’ is performed following strict pro-
cedures, as it is important for the safety of the flight. Welcome em-
ployees in charge of balancing collect all necessary information al-
ready 40 minutes prior to the take off and record it in a dedicated 
sheet called ‘Loadsheet’. Then, a graph is produced, and the calculat-
ed curve must remain within the specified field called ‘the envelope’. 
If it goes beyond the envelope on the right or left side, it means that 
the aircraft is not properly balanced and cannot take off. It it goes be-
yond the field at the top or at the bottom, it means that the weight of 
the aircraft exceeded the maximum load-carrying capacity and the 
flight cannot be made. At present, most calculations are performed 
in the dedicated software, which notifies any irregularities related to 
aircraft balancing or weight. Some calculations must be performed 
manually, however.

A Welcome employee in charge of balancing knows the number 
of passengers of every flight on the basis of information on tickets 
sold and check-in. The employee is also informed by airlines of max-
imum load-carrying capacities of aircrafts. ‘We are provided with 
some calculations and our only task is to enter them into the sys-
tem. The software, supervised by our employees, performs appro-
priate remaining calculations. Based on data updates, the software 
specifies certain parameters, which are printed on a special sheet 
afterwards,’ says Anna Jankowska. ‘When the check-in is over, over-
all passengers’ weight is also entered into the system (the average 
weight, calculated on the basis of an average weight of a passenger 
assumed by a given airline and the number of adult passengers and 
children, so don’t worry – nobody weighs passengers at the airport). 
Distribution of passengers in the cabin is also added. Welcome is able 
to order a passenger to change his or her seat, but it doesn’t happen 
very often – we do that only as a last resort. ‘Our employees usually 
attempt to distribute luggage properly to avoid causing discomfort to 
passengers,’ adds Anna Jankowska from Welcome. All such data are 
correlated. The longer the distance, the more fuel an aircraft needs 
and, consequently, the less luggage it may carry, as its load-carry-
ing capacity will be lower. Problems usually occur in holiday periods 
when passengers carry more luggage. Then, the maximum aircraft 

weight is sometimes exceeded. In such cases, some luggage won’t be 
taken on board – it will be sent to the airport of destination by the 
first possible flight and delivered to passengers to a given address. 
Airlines don’t like that because – first – it creates a negative image of 
the company and – second – it increases the costs of operation. But 
sometimes such situations cannot be prevented.

Every change that takes place before the flight must be record-
ed in documents, and some changes require performing all calcula-
tions anew. It is the case, for example, when not all luggage may be 
taken on board. In such cases, some luggage is put in the hold right 
before boarding. The weight of this luggage must be added to the 
weight of the load in the hold, since the luggage on board affects the 
balancing of the aircraft in a completely different way. It sometimes 
happens that despite careful planning, there isn’t enough room for 
all suitcases in designated sections of the luggage hold. Such luggage 
must be put in other sections of the hold, for example, at the front 
of the aircraft. Such a change, no matter how small it may seem, re-
quires performing calculations anew.

Anna Jankowska explains that some aircrafts are easier to bal-
ance and some are more difficult. ‘All in all, the smaller the plane, 
the more difficult it is to balance it, as in such cases, even the slight-
est difference will be of greater importance. In the case of small air-
crafts, even one passenger taking a seat in another passenger section 
may cause a change in the centre of aircraft gravity,’ she says. That’s 
why in some aircrafts, even up to a few rows in the back are empty – if 
this is the case, you may be sure that they have been blocked in order 
to maintain the centre of gravity in a proper place. 

Some airlines perform the balancing process outside the aircraft 
– they operate their own Centralized Load Control centres, which 
provide services to their flights all over the world. After the check-
in, data are transferred to the relevant centralised load control cen-
tre by means of dedicated software. Entering the data on fuel and 
current load allows a sheet regarding the aircraft balancing to be 
generated; afterwards, the sheet is provided directly to the aircrew. 
That’s the method employed by, for example, Lufthansa, which runs 
its offices in… Cape Town, Brno, and Istanbul. It is also the case with 
AirBerlin or KLM. Other airlines, such as Norwegian, for example, rely 
on their aircrew – the captain is provided by Welcome with a complete 
set of information, and he or she enters it to the on-board comput-
er. What’s interesting, Welcome Airport Services balances Wizzair 
aircrafts which are operated in Warsaw in Gdańsk. 






