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ANDRZEJ
SARAMONOWICZ

GRZEGORZ
KAPLA

WOJCIECH
ZAWIOŁA

MATEUSZ
KUSZNIEREWICZ

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

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

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

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

ENGLISH A director, screenwriter,

ENGLISH He lives by writing. And

ENGLISH He’s a reporter working

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

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

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

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

WOJCIECH
KUCZOK

JAKUB
MILSZEWSKI

RAFAŁ
RUTKOWSKI

MONIKA
SZAŁEK

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

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

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

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

ENGLISH A writer, screenwriter,

ENGLISH He grumbles, corrects,

ENGLISH An actor and the Artistic
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.

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

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

ENGLISH A photographer and artist

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

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

GRZEGORZ
MAŁECKI

KAMIL
SADKOWSKI

ANNA
NAZAROWICZ

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

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

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

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

ENGLISH Maven and seeker of

ENGLISH Says that he is "exclu-

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

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

ZDJĘCIA: MONIKA SZAŁEK, MAT. PRASOWE, SYLWESTER CISZEK, MAT. PRASOWE, MAGDALENA CZAJKA, TOMASZ SAGAN, MAT. PRASOWE, EDYTA BARTKIEWICZ.

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

ENGLISH She has a weakness for

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

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

SYLWIA
GUTOWSKA

ALEKSANDRA
BUDKA

TOMASZ
SOBIERAJSKI

EDYTA
BARTKIEWICZ

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

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.

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

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

ENGLISH She talks, writes and ed-

ENGLISH Her dream was to listen to

ENGLISH A sociologist by profes-

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

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

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.

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

ENGLISH She’s a fashion pho-
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NIE POPRAWIĘ JUŻ REKORDU Ż YCIOWEGO

N I E P O P R AW I Ę J UŻ
RE KO RD U Ż YCI OW E GO
JUŻ DAWNO SPORTOWCY PRZESTALI MI IMPONOWAĆ TYLKO I WYŁĄCZNIE
WYNIKAMI SPORTOWYMI. FANTASTYCZNIE JEST OCZYWIŚCIE, JEŚLI
PREZENTUJĄ KOSMICZNY POZIOM SPORTOWY. ALE DUŻO WAŻNIEJSZE
JEST POZOSTAĆ PRZY TYM CZŁOWIEKIEM, FAJNYM FACETEM CZY
NORMALNĄ DZIEWCZYNĄ. NA SPOTKANIU Z KIMŚ TAKIM WYLĄDOWAŁEM
W HALI SPORTOWEJ W SPALE… BO TAKI JEST PIOTR MAŁACHOWSKI,
DWUKROTNY SREBRNY MEDALISTA OLIMPIJSKI W RZUCIE DYSKIEM.
TEKST Wojciech Zawioła

ZDJĘCIA Tomasz Sagan
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To dla ciebie chyba teren bezużyteczny? Dysk po
twoim rzucie wylądowałby na suficie.

Ciężkim dyskiem dałbym radę...
…chyba przebić sufit?

Nie, nie. Rzucamy cięższymi dyskami, więc na dwukilogramowe jest zdecydowanie za nisko. Ale nie jest
to bezużyteczne miejsce. Biegamy tu, rozciągamy się.
Jest na co popatrzeć. Wielu lekkoatletów się tu spotyka, więc jest na pewno fajnie.
Dla tych czytelników, którzy nie do końca kojarzą
twoją dyscyplinę – jakie odległości uzyskuje się
w rzucie dyskiem? Najlepsze wyniki to ponad 70
metrów, tak?

Rekord świata z 1986 roku Jűrgena Schulta to 74 metry i 8 centymetrów. Taka granica przyzwoitości na
początek uprawiania tej konkurencji to 60 metrów. Ale
później, jak już się jest zawodowcem, granica przyzwoitości na dużej imprezie to 65 metrów. Nie na mityngu,
tylko na dużej imprezie. To już jest wynik, na który
trzeba ciężko pracować.
Wspomniałeś o tym rekordzie świata. Czy jest on
osiągalny dla dzisiejszych dyskoboli? Bo to tajemnica
poliszynela, że w latach 80. uczciwość nie była
powszechna.

Schult był trenerem mojego największego rywala,
Roberta Hartinga. Ale Robert od niego odszedł. Zbyt wiele było zarzutów wobec Jűrgena Schulta, choć nic nie zostało mu udowodnione. Nie został złapany za rękę.
To takich rekordów jest mnóstwo…

To jest chyba najstarszy rekord świata. Oprócz Virgilijusa
Alekny nie widziałem nikogo, kto mógłby ten wynik
poprawić. To facet, który na dużych imprezach, na
stadionach zadaszonych, czyli bezwietrznych, rzuca
powyżej 70 metrów. Myślałem więc, że to może on poprawi ten rekord świata. Podobno na treningach rzucał
powyżej 75 metrów. Ale to jest trening. Masz, powiedzmy, 60 rzutów, otwarty stadion, warunki wietrzne jak
w narciarstwie. Im większy wiatr z przodu, tym dysk
leci dalej. No, ale nie udało mu się rekordu poprawić.
Skończył karierę. Dla mnie jest rekordzistą świata.
Startuję w różnych miejscach na świecie, w różnych
mityngach. I ciągle widzę rekordy zawodów i obiektów:
Virgilijus Alekna – zwykle około 71 metrów. Dziękuję
bardzo (śmiech).
A dla ciebie jaki wynik jest osiągalny?

Dla mnie? Nie poprawię już swojego rekordu życiowego.
Dlaczego?

Trafiłem wtedy na swój idealny dzień. Panowały idealne warunki, a ja czułem się świetnie. Rzut wykonałem bardzo dobrze technicznie. 71,83 czy 71,84, bo
już nie pamiętam?

71,84…

Nie jestem statystykiem, więc nie pamiętam. To już jest
historia. Sprawdzać muszę się na kolejnych zawodach.
Wiem, że w sprzyjających warunkach, w dobrej dyspozycji dnia, mogę się gdzieś tam zakręcić przy 70 metrach.
Ale więcej… (kręcenie głową).
To niebywała szczerość z twojej strony. Przyznajesz
otwarcie, że nie pobijesz swojego rekordu życiowego.
Chyba niewielu sportowców potrafi się na to zdobyć.

To i tak jest piąty wynik w historii rzutu dyskiem.
Gdybyśmy żyli w „erze” rekordów świata, czyli w latach
90., to nawet w wieku czterdziestu lat byłbym w stanie

NIE POPRAWIĘ JUŻ REKORDU Ż YCIOWEGO

powalczyć. Ale jeśli ktoś uprawia sport „na
czysto”, to jest to niewykonalne. Jestem najniższym i najgrubszym dyskobolem. Nie mam
dużych dźwigni, długich ramion, więc rzucam
ze swojej prędkości. A z wiekiem ta prędkość
spada, więc musiałbym trafić na naprawdę
idealny dzień, żeby zbliżyć się do 72 metrów.
Masz problem ze stresem podczas takich
imprez?

Na pewno. Jeśli ktoś twierdzi, że nie ma problemu ze stresem, to oszukuje. Mam, ale potrafię sobie z tym radzić.

T R A F I Ł E M W T EDY NA
S WÓJ I DE A L N Y DZ I E Ń.
PA NOWA ŁY I DE A L N E
WA RU N K I, A JA C Z U Ł E M
SIĘ ŚW IETN IE. RZUT
W Y KONA Ł E M BA R DZ O
D OBR Z E T E C H N IC Z N I E .
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LU DZ I E MÓW I Ą , Ż E T O P OR A Ż K A?
P OW I E M TA K: Z A PR A S Z A M,
IGR Z YS K A OL I M PI J S K I E ,
WS Z YS T KO J EDNO, C Z Y 80,
C Z Y 50 T YS I Ę C Y W I DZ ÓW NA
S TA DION I E – Z RÓB T O, C O JA .
Ja mam wrażenie, że ciągle się
uśmiechasz.

Może ja tak właśnie reaguję na stres – uśmiechem. Ale na pewno wiem, że kiedy jestem
zestresowany, dużo gadam. Sposób na stres
powinien mieć każdy sportowiec. Miałem
kiedyś problem na MŚ w Moskwie. Po dwóch
nieudanych rzutach, w trzecim musiałem
rzucić 63 metry. Jeśli nie – wracam do domu.
Na treningach rzucałem z łatwością 66-67
metrów. Ale stres mnie zablokował. Na szczęście wszystko dobrze się skończyło.
Ten uśmiech, o którym wspomniałem,
pojawił się też w takim momencie, który
mnie totalnie zaskoczył. Przegrałeś złoty
medal olimpijski z Hartingiem po ostatnim
rzucie i się uśmiechałeś. Ja byłbym
wściekły, a ty się uśmiechałeś, i jeszcze
bardzo szybko mu pogratulowałeś.
Właściwie nie było po tobie widać żadnej
złości, nawet tej sportowej, takiej ludzkiej.

Wiedziałem, że po trzech kolejkach konkurs
się dla mnie skończył. Oddałem bardzo
daleki rzut próbny. 3 rzuty w konkursie.
Pierwsze były takie, jak zaplanowałem.
Popełniłem kilka błędów, bo zbyt duża ekspresja po udanym rzucie, okrzyki, podskakiwanie. Faceta, który waży 135 kilogramów,
w czterdziestostopniowym upale, kosztuje
to naprawdę bardzo dużo energii. Cieszyłem
się, że zdobyłem ten srebrny medal. Ludzie
mówią, że to porażka? Powiem tak: zapraszam, Igrzyska Olimpijskie, wszystko jedno,
czy 80, czy 50 tysięcy widzów na stadionie–
zrób to, co ja.
Ale porażka dlatego, że prowadziłeś przez
pięć kolejek.

Nie byłem w stanie mu odpowiedzieć w tej
ostatniej kolejce. Nawet gdyby ten swój wynik osiągnął w czwartej kolejce, to i tak bym
nie odpowiedział. Byłem wymęczony fizycznie. Nagle dopadły mnie zakwasy. Pewnie
też stres odegrał znaczącą rolę. Ale są plusy.
Nie zdobyłem złotego medalu w Rio, więc
będę trenował do Tokio i tam powalczę o złoto. A może gdybym zdobył go już teraz, to zakończyłbym karierę i siedział w domu?
Dlaczego zostałeś dyskobolem? Bo
pamiętam, że próbowałeś też pchać kulą,
a jednak jest dysk.

Poza dyskiem chyba nic mi w sporcie nie wychodziło. Zawsze chciałem być piłkarzem
ręcznym, ale nie lubię biegać... Bieganie nie
sprawia mi wielkiej frajdy, więc miałbym
ciężko przy mojej wadze.
Ja to doskonale rozumiem.

No właśnie. Ale zawsze chciałem być sportowcem i występować z orzełkiem na piersi – dla Polski. To było marzenie od dzieciaka. Wszyscy, jak kiedyś biegaliśmy za
piłką, to ten był Lato, ten był Boniek, ten
ktoś tam. Każdy chciał być taki jak oni.
Nie od razu chciałem być dyskobolem. Jak
zacząłem rzucać, nie wiedziałem, z czym
to się je. Później wszedłem do kadry, pojawiły się pierwsze sukcesy. I one motywowały do dalszej pracy. Chciałem zdobywać
kolejne medale.
A teraz sprzedajesz te olimpijskie.
Dlaczego to robisz?

Nie sprzedaję, tylko licytuję.

Taki jest sport.

Licytujesz, przepraszam. Tak, to jest duża
różnica.

I nagle, w ostatnim rzucie, tracisz złoty
medal. To dlatego porażka.

Tak. Niedawno powiedziałem, że sprzedaję
i zwrócono mi uwagę. Chcę się tym dzielić.
Zdobywam te medale dla Polski. Kto się

NIE POPRAWIĘ JUŻ REKORDU Ż YCIOWEGO
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T R A F I Ł E M W C I E C H A NOW I E
NA S WOJ E G O T R E N ER A ,
Z KT ÓRY M PR AC UJ Ę J UŻ 20
L AT. PR Z EDE WS Z YS T K I M
T R Z EBA M I E Ć M A R Z E N I A
I C I ĘŻ KO PR AC OWAĆ.

miał ucieszyć, ten się ucieszył – przyjaciele,
kibice. Oni o tym pamiętają, ale jeśli mogę
tym sprawić radość jeszcze komuś, w dodatku komuś, kto potrzebuje pomocy, to czemu nie. Nie mam w planach podświetlanej
półki z medalami w wieku 60 lat.
Nie chciałbyś mieć takiej galeryjki
z dyplomami, medalami? Patrzeć...

Patrzeć, i co? Na co mi to potrzebne? Mam 7
medali. Medal olimpijski z Pekinu. Też chciałem go zlicytować, ale zabrakło mi odwagi.

NIE POPRAWIĘ JUŻ REKORDU Ż YCIOWEGO

Wielokrotnie w swoim życiu przekonałem się, że żeby
być wybitnym sportowcem, trzeba mieć charakter. Do
tego bardzo często sukcesy odnoszą ludzie z małych
miejscowości. Z czego to może wynikać? Bo ty też
jesteś z małej miejscowości. Musiałeś się wybić.

Tak. Miałem marzenia. Mój ojciec zmarł, kiedy miałem 15 lat. Mama nie miała czasu przypilnować i wypytać: „Ej, halo, jaki ty sport sobie wymyślasz, o co
ci chodzi?”. Powiedziała za to: „Chcesz sport uprawiać?”. Odpowiedziałem: „Tak”. „Będziesz trenować?”.
„Tak.” „Podoba ci się?”. „Tak.” „To dobrze.” I trafiłem
w Ciechanowie na swojego trenera, z którym pracuję już
20 lat. Przede wszystkim trzeba mieć marzenia i ciężko
pracować. A co do tych małych miejscowości, to coś
w tym jest. Bo cóż w niej robić? Zimą życie kończyło się
o 15, bo ciemno było. Nie było nic do roboty, więc jak
była otwarta sala gimnastyczna i były SKS -y, to zbierało się 5-6 drużyn, żeby pograć. Nie było internetu, kina,
barów, miejsc, w którym można przesiadywać i głupoty
porobić. Dzieciaki z małych miejscowości mają ograniczone możliwości i szanse, żeby gdzieś się pokazać, ale
jak już się pokażą, to w większości te swoje szanse życiowe wykorzystują.
No i też często ci ludzie z małych miejscowości
sięgają po dyscypliny, które niewiele kosztują. Akurat
w twoim przypadku też tak jest, prawda?

Praktycznie nakład finansowy jest zerowy. Kawałek płyty, dresy, buty. Dzisiaj mam piękne buty Nike, ale kiedyś
były „korkotrampki”. Nie wiem, czy pamiętasz, odcinaliśmy nożem korki i rzucaliśmy w tym. Były bardzo
cienkie, więc zimą albo jak padał deszcz, wracaliśmy do
domu przemarznięci z praktycznie odmrożonymi stopami. Temperatura -5 stopni, śnieg po kostki, a ty musisz
rzucać, potem iść po ten dysk, wrócić i znów rzucać.
W tym śniegu czasami trzeba było tego dysku poszukać.
Nie jest to więc drogi sport, ale nie każdy się też do niego
nadaje. Dzisiaj każdy chce być piłkarzem, a nie dyskobolem, bo do tego trzeba mieć warunki. Być dużym,
silnym, szybkim.
A da się z tego żyć?

Tak.
Przed ostatnimi igrzyskami powiedziałem, że jak zdobędę medal, to na pewno zlicytujemy go na rzecz kogoś,
kto potrzebuje pieniędzy, bo to fajna rzecz móc się czymś
podzielić. Teraz Olek jest zdrowy, fajny, uśmiechnięty,
a jego rodzice szczęśliwi. Ja byłem tylko punktem zapalnym. To państwo Dominika i Sebastian Kulczyk wylicytowali ten medal. Ale ogromną rolę odegrały media i ta
armia ludzi wpłacających drobniejsze kwoty. A Olkowi
była potrzebna naprawdę wielka kasa. Pospolite ruszenie – piękna sprawa. Bo to nie chodzi o to, żeby wpłacić
milion złotych. Nikogo na to nie stać. Ważne są te drobne
kwoty – 10, 20 złotych.

Dzięki sponsorom, czy nagrodom, które się zdobywa?

Dzięki nagrodom da się żyć spokojnie. Ale sponsor gwarantuje jeszcze większy spokój. Mam kontrakt z PKN
Orlen. Moja rodzina ma dzięki temu zapewniony byt,
więc ja mogę się skupić tylko na sporcie. Większość
sportowców nie ma tego komfortu. Nie muszę myśleć
o dodatkowej pracy. Jestem świetnym informatykiem,
mógłbym komuś tworzyć strony albo w jakiejś firmie
pracować po godzinach. A tymczasem moim zadaniem
jest przyjść o 10.00 na trening i dać z siebie 100%. Potem
obiad, odpoczynek i po południu kolejne kilka godzin na
siłowni, bieżni czy na rzutni. I nadal robić to na 100%.

SPECJALNE PODZIĘKOWANIA
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dla Centralnego Ośrodka Sportu w Spale
(Spała, Al. Prezydenta I. Mościckiego 6,
97-215 Inowłódz) za udostępnienie
wnętrz na potrzeby sesji zdjęciowej.
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GDY BY M Z DOBY Ł Z Ł O T Y
M EDA L , BYĆ MOŻ E J UŻ
BY M N I E W POL S CE
N I E BY Ł O. W I ĘC MOŻ E
T O SR EBRO T O DL A
M N I E SZCZ ĘŚ CI E?
Na początku kariery bywało ciężko. Ale potem wszystko się poukładało. Jestem też zawodowym żołnierzem.
Reprezentuję Śląsk Wrocław i Wojsko Polskie. Mam więc
kilka źródeł utrzymania i stypendium.
Zadam pytanie, którego zwykle nie lubię zadawać, ale
jesteś człowiekiem, który ma bardzo zdrowe podejście
do życia, sportu również. Co Piotr Małachowski będzie
robił po zakończeniu kariery?

To jest pytanie. Miałem na przykład propozycję objęcia
posady trenera za granicą. To dość poważna propozycja.
Już teraz masz taką propozycję? Wow!

Tak. Nawiązując do jednego z wcześniejszych pytań…
Gdybym zdobył złoty medal, być może już by mnie w Polsce
nie było. Więc może to srebro to dla mnie szczęście? Tyle
czasu spędzam poza domem, że nie chciałbym znów pół
roku czy 8 miesięcy być daleko. Jeszcze przez cztery lata
się pomęczę, będę pół roku tutaj, pół za granicą. Zawsze
to więcej, a mam małego syna. Mam kilka pomysłów na
życie po karierze. Mam projekt stworzenia ciekawej spółki, o której na pewno w niedługim czasie też się dowiesz.
ENGLISH

I WILL NOT BREAK MY PERSONAL BEST
Sportspeople have ceased to impress me with their sport results
only. Well, it is fantastic if they excel at their sport discipline. But
it is more important to be a good person, a nice guy or a normal
girl. I met with such a person in a sports hall in Spała. The
person is Piotr Małachowski, a discus thrower and a two-time
Olympic silver medalist.

I guess this place is of no use in your case. If you
threw a discus here, it would end up on a ceiling.

A heavy discus would do…
…to break through the ceiling, I suppose.

No, no. We throw heavier discuses; it’s far too low for
twokilo ones. But this place may be of use. We jog here,
we stretch. There’s a lot to see. Many athletes come here
to meet, so it’s surely cool.

Więcej na anywhere.pl

For those readers who know little about your discipline
– what distance do you mark in discus throw? The best
results are over 70 metres, aren’t they?

Jűrgen Schult’s world record of 1986 is 74 metres and
8 centimetres. A decent result at the beginning is
60 metres. But afterwards, when you are a professional, a decent result in a major event is 65 metres. Not in
a meeting, but in a major event. This result requires
hard work.
You've mentioned the world record. Is it breakable
today? Because it’s an open secret that honesty
wasn’t really the thing of 1980s.

Schult coached my greatest competitor, Robert Harting.
But Robert left him. There were too many accusations
levelled at Jűrgen Schult; yet, none of them was supported by evidence. He wasn’t caught redhanded.
There are plenty of such records…

I suppose it’s the oldest record in the world. Apart from
Virgilijus Alekna, I don’t know anyone who could break
it. This guy marked the distance of over 70 metres during
big events, at windless indoor stadiums. I thought he
could break the record. I heard that he marked over
75 metres during training. But training is training. You
have, say, 60 throws, an outdoor stadium, wind conditions like in skiing. The stronger the headwind, the
further the discus flies. Well, but he didn’t break the
record. And he ended his career. To me, he’s a world record holder. I participate in various meetings in various
parts of the world. Everywhere I can see stadiums’ and
competitions’ records: Virgilijus Alekna – usually about
71 metres. Thank you (laughing).
And what distance is attainable in your case?

To me? I won’t break my personal best.
Why?

That day was perfect for me. I had perfect conditions
and I felt great. The throw was technically good. 71.83 or
71.84 metres, I don’t remember exactly.
71.84…

I’m not a statistician, so I don’t remember. It’s history
now. I must achieve good results in future competitions.
I know that in favourable conditions, on a good day, I can
mark about 70 metres. But more… (shaking his head).
You’re being remarkably frank. You admit freely that
you won’t break your personal best. There are few
sportspeople who would do that.

This is the fifth result in the discus throw history. If we
lived in the world records ‘era’, that is in the 90s, I could
fight for it even at the age of forty. But now it’s infeasible.
I’m the shortest and fattest discus thrower. I lack leverage, I don’t have long arms, so I throw at my speed. And
this speed decreases with age, so it would have to be a really perfect day for me if I were to reach 72 metres.

NIE POPRAWIĘ JUŻ REKORDU Ż YCIOWEGO
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Once, you wore that smile that
I’ve mentioned in a truly surprising
circumstances. You had lost a gold medal
to Harting after the last throw, and you
were smiling. I would be livid, and you
were smiling; and you congratulated him
on his win really soon. Actually, you didn’t
express any anger, even the one typical in
sports, the human one.

I knew that the competition was over for me
after three throws. I marked a really good
distance in the trial throw. Three throws
in the competition. The first ones went according to plan. I made a few mistakes due
to excessive expression after a good throw,
cheering and jumping. It consumes a lot of
energy if you weigh 135 kilograms and it’s
40° C hot outside. I was happy to win that
silver medal. People say it’s a failure? I’d say:
the Olympic Games, 80 or 50 thousand people at the stadium – you’re welcome to come
and do what I’ve done.
It’s said to be a failure because you were
winning in five rounds.

That’s what sport is like.
And all of a sudden, in the last throw, you
lose a gold medal. That’s why it’s said to
be a failure.

There was nothing I could do in the last
round. Even if he had achieved such a result
in the fourth round, I wouldn’t answer. I was
exhausted. My muscles were sore. I believe
that it also resulted from stress. But there
are some good points. I didn’t win a gold
medal in Rio, so I will be preparing for the
Olympics in Tokyo and I’ll try to win there.
And, perhaps, if I had won it, I would have
ended my career and stayed at home.
Why did you decide to become a discus
thrower? I remember you tried shot put
as well, but in the end, you chose discus
throw.

Do you have a problem with stress during
such events?

Of course. If someone claims he doesn’t
have such a problem, he lies. I have it, but
I can handle it.
I have an impression you’re smiling all
the time.

Maybe that’s my stress reaction – smiling.
But I know for sure that when I’m stressed,

I talk a lot. Every sportsperson should be
able to combat stress. Once, during the
World Championship in Moscow, I had
a problem. After two failed throws, I had to
mark 63 metres in the third one. If I hadn’t,
it would have been the end of the championship for me. During training sessions, I had
easily achieved 66–67 metres. But I felt
stuck because of stress. Fortunately, everything worked out fine.

Discus throw was the only sport I was good
at. I’ve always wanted to be a handball player, but I don’t like running. Running is no
fun for me, so it’d be hard given my weight.
I fully understand that.

That’s right. But I’ve always wanted to
be a professional and to perform with the
eagle on my chest – for Poland. It’s been my
dream since I was a child. When I played
football with my friends, we called ourselves Lato, Boniek, etc. Everyone wanted
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to be like them. Discus throw was not my first choice.
When I took it up, I didn’t know anything about it. Then
I joined the Polish national team and began to achieve
success. And it motivated me to work harder. I wanted
to win more medals.
And now you sell the Olympic ones. Why do you do it?

I don’t sell them – I put them up for auction.
That’s right, I’m sorry. Yes, it’s a world of difference.

It is. I once said that I sold them, and it was brought to
my notice. I want to share them. I win these medals for
Poland. Those people who are supposed to care – friends,
supporters – have already been happy about them. They
remember the win; and if I can make someone else happy, a person who needs my help, why not. I don’t plan to
have a lighted shelf with medals at the age of 60.
Wouldn’t you like to have such a display cabinet with
diplomas and medals? To look at it…

Look at it, and then what? What’s the use? I have seven
medals. An Olympic medal from Beijing. I wanted to
put it up for auction as well, but I didn’t have the courage to do it. Before the last Olympics, I said that if I won
a medal, I would put it up for auction to raise money
for someone who needs it; it’s great to be able to share
something. Olek is well now – he’s cheerful and smiling, and his parents are happy too. I only triggered it. It
was Dominika and Sebastian Kulczyk who bought the
medal. Also the media and people who donated small
amounts played a very important role in the action. And
Olek needed a really large amount. A collective action
– it was great. Because it’s not about donating a million
zlotys. Nobody can afford it. What’s important is small
amounts – PLN 10, 20.
Many times, I’ve observed that to be an eminent
athlete, you need to have a strong personality.
Moreover, people from small towns achieve success
more often. Why is it so? You come from a small town
too. You had to come up to it.

That’s true. I had dreams. My father died when I was
15. My mum didn’t have time to see to it and ask: ‘Well,
what about that sport of yours?’ Instead, she said: ‘Do
you want to practise a sport?’ And I was like: ‘I do.’ ‘Will
you train?’ ‘I will.’ ‘Do you like it?’ ‘I do.’ ‘Fine then.’
And then, in Ciechanów, I came across my coach, with
whom I’ve been working for 20 years. First thing is to
have dreams and work hard. And as regards these small
towns, there’s something in it. What can you do there after all? In winter, days are over 3 pm when it gets dark.
There was nothing to do, so if the gym was open and
there was training, between five and six teams came to
play football. There was no Internet, cinema, pubs or
places to go and hang out. Children from small towns
have limited chances and opportunities to be noticed,
but if they are given a chance, they usually seize it.

Besides, people from small towns often take up
disciplines which aren’t expensive to practise. It was
your case, wasn’t it?

That’s right, it cost really little. A piece of board,
a tracksuit and shoes. I have beautiful Nike trainers
now, but I used to practise in something in between
cleats and sneakers. I don’t know if you remember,
but we would cut off cleats with a knife and wear the
shoes afterwards. They weren’t solid, so in winter or
when it was raining, we would come back home frozen and with our feet frostbitten. It’s five degrees
below zero, you’re in ankledeep snow, and you have
to throw, and then go and fetch the discus and throw
again. I often had to look for the discus in snow. The
sport itself isn’t expensive, but not everybody can do
it. Today everyone wants to be a footballer, not a discus thrower, because it requires specific features. You
have to be big, strong and fast.
Is it possible to do that for a living?

It is.
Thanks to sponsors or awards?

Awards are enough, but a sponsor guarantees a peace
of mind. I have a contract with PKN Orlen, which ensures my family is provided for while I can focus on
sport only. Most sportspeople don’t have such psychological comfort. I don’t have to think about another job.
I’m an excellent IT technician, I could design websites
or work in an IT company. But my task is to come at
10 am to training and do my best. Then a lunch, some
rest, and a few hours of exercises at the gym, on a running track or in a throwing area in the afternoon. And
I still have to do my best. It was hard at the beginning
of my career. But everything worked out fine in the
end. I’m also a soldier by profession. I represent Śląsk
Wrocław and the Polish Army. So I have a few sources
of income and a scholarship.
I’ll ask you a question which I don’t like to ask, but
you’re a kind of person with a reasonable attitude
towards life and sport. What will Piotr Małachowski
do after ending his career?

Well, that’s a good question. I had a job offer to work as
a coach abroad. It’s quite a serious offer.
You’ve already had such an offer! Wow!

I have. As regards one of your previous questions, if
I had won a gold medal, perhaps I wouldn’t be in Poland
now. Maybe I was lucky to have won the silver one.
I spend so little time at home that I wouldn’t like to be
far away for half a year or eight months. I’ll endure four
years more, I’ll be half a year here and the other half
I’ll spend abroad. That’s already something, and I have
a little son. I have a few ideas for my life after the end of
my career. I plan to establish quite an interesting company, which you’ll hear about soon.
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Z KARPACZA

NA PODBÓJ K ARKONOSZ Y
POLSKIE GÓRY NIE MUSZĄ BYĆ DROGIE, ZATŁOCZONE I WYMAGAJĄCE KONDYCYJNIE.
NA POŁUDNIU POLSKI KAŻDY ZNAJDZIE COŚ DLA SIEBIE. ŻEBY SIĘ O TYM PRZEKONAĆ,
W TE WAKACJE WARTO CHOĆ NA KILKA DNI WYBRAĆ SIĘ DO KARPACZA!
TEKST Katarzyna Habecka

P

rzepiękne widoki, wymagające trasy, dzika
przyroda, którą można spotkać w Tatrzańskim
Parku Narodowym, to niewątpliwe zalety Tatr.
Jednak mają też swoje wady – zatłoczone szlaki, kolejki na szczyt, drożyznę, problem z dostępnością
noclegów i korki na ulicach. Istnieje duże ryzyko, że
gdy przyjedziemy do Zakopanego w czasie sezonowego szczytu, zamiast wypoczęci, wrócimy po urlopie
co najmniej sfrustrowani. Mając to na uwadze, warto
wybrać się do Karpacza i spędzić kilka dni na zdobywaniu szczytów Karkonoszy!

Karpacz to niewielka miejscowość w województwie dolnośląskim. Leży w zachodniej części Sudetów
– niewielkim, w porównaniu do Karpat, łańcuchu górskim, który współdzielimy z naszymi południowymi
sąsiadami. Najwyższym szczytem Sudetów jest Śnieżka – 1603 m n.p.m. (dla porównania najpopularniejszy, a i tak nie najwyższy w Polsce szczyt – Giewont
– jest o prawie 300 metrów wyższy!). Najwyższe pasmo górskie, którego szczyt ten jest częścią, to Karkonosze. To właśnie dla nich świetną bazę wypadową
stanowi niewielki Karpacz.

Z K ARPAC Z A NA PODBÓJ K ARKONOSZ Y

Sama miejscowość nie jest oblegana
przez turystów, z racji tego, że nie jest tak
popularna w świadomości Polaków, jak
Zakopane czy Kościelisko. Można w niej
za to często spotkać Czechów, Słowaków,
Węgrów, a nawet Skandynawów. Baza noclegowa jest spora – nawet w szczycie sezonu można znaleźć miejsce zarówno na polu
namiotowym, jak i w pokoju, apartamencie
czy hotelu SPA . Restauracje są niedrogie,
a sklepy na wyciągnięcie ręki. Po mieście
trudno poruszać się samochodem, jednak
nie jest ono tak duże, aby stanowiło to
problem. Można z każdego jego końca bez
problemu dostać się na szlaki turystyczne.
Sama wycieczka do centrum jest jednak
nie lada wyzwaniem, ponieważ... wszędzie
jest pod górę! Dzięki temu miasto opływają
górskie strumienie, a ich przyjemny szum
nieustannie towarzyszy turystom.

W centrum drażni jednak przepych pamiątek rodem z Tatr. Można zakupić oscypki
(codziennie dowożone... z Zakopanego, bo
w Karkonoszach nie pasie się owiec), ciupagi
i góralskie kapelusze (które związane są ze
stylem zakopiańskim – a ten zresztą powstał
względnie niedawno!) i masę innych rzeczy zupełnie niezwiązanych z tym regionem. W restauracjach zaś króluje "jadło góralskie", chociaż kuchnia Dolnego Śląska
ma przecież wiele do zaoferowania.
W samej miejscowości znajdziemy kilka
atrakcji wartych odwiedzenia. Największą
z nich jest bez wątpienia tajemnicza Świątynia Wang. Jest to ewangelicki kościół
parafialny, który w pierwszej połowie XIX
wieku został przeniesiony z norweskiej
miejscowości Vang. Powstał on na przełomie XII i XIII wieku, a 500 lat później został
rozebrany i przewieziony do Karpacza.

ZDJĘCIA: WIKIPEDIA.ORG (1), WOJCIECH CYGANEK (2).

PR Z EPI ĘK N E W I DOK I,
W Y M AGA JĄCE TR A SY, DZ I K A
PR Z Y RODA , KT ÓR Ą MOŻ NA
SPO TK AĆ W TATR ZA Ń SK I M
PA R KU NA RODOW Y M, T O
N I EWĄTPLI W E ZA LET Y TATR .

Oczywiście nie w całości - oryginalne jest
około 7 proc. budowli. Resztę dobudowano na podstawie rysunków. Zaskakujące
jest to, że zrobiono to bez użycia choćby
jednego gwoździa! W świątyni można znaleźć tajemnicze runy, numery i znaki, a na
przykościelnym cmentarzu odwiedzić groby osób, które zmarły lub tragicznie zginęły w Karkonoszach. Jest tam pochowany
m.in. Tadeusz Różewicz.
W Karkonoszach możemy dotrzeć do kilku
urokliwych wodospadów. Jeden z nich znajduje się w sercu Karpacza. Dziki Wodospad
powstał ze spiętrzenia wód nieprzewidywalnej rzeki Łomnicy. Latem jest otoczony wybujałą zielenią, której cień daje wytchnienie
przed palącym letnim słońcem.
Niezależnie od miejsca, które wybierzemy na swój nocleg, w Karpaczu na szlaki
zawsze jest blisko. Trasy nie są długie, łatwo
je zaplanować. Nie są też bardzo wymagające. Nie trzeba wybierać się w góry wcześnie
rano, żeby zdążyć przed tłumami i wrócić
przed zachodem słońca. Jeśli chcemy mimo
wszystko powalczyć ze swoimi słabościami,
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Z K ARPAC Z A NA PODBÓJ K ARKONOSZ Y

ZDJĘCIA: WOJCIECH CYGANEK (3).

NA T Y M SZ L A KU
MOŻ E M Y NACI E SZ YĆ SI Ę
WSZ ECHOGA R N I A JĄC Ą
CISZĄ DOPE Ł N I A NĄ
PR Z EZ SZ U M WODY,
CU DOW N Y M I W I DOK A M I,
A TA K Ż E WZGLĘDN I E
DZ I K I M I SZ L A K A M I.
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wybierajmy strome trasy do podejść i łagodne do zejść
– czyli odwrotnie niż większość turystów. Największym
wyzwaniem i tak pozostanie Śnieżka, na którą wspiąć
się można w kilka godzin. Góra ta jest jednak zdradliwa
i aby na nią wejść, trzeba się dobrze przygotować – swoją nazwę zawdzięcza temu, że nawet w najbardziej upalne lato na jej szczycie jest niezwykle zimno!
Warto wybrać się także na wycieczkę pośród Śnieżnych Kotłów. Majestatyczne skały wznoszące się nad
stawami i zielonymi polanami wynagradzają nam trud
wspinaczki do stacji przekaźnikowej, która znajduje
się na szczycie. Na tym szlaku możemy nacieszyć się
wszechogarniającą ciszą dopełnianą przez szum wody,
cudownymi widokami, a także względnie dzikimi szlakami. Czeka nas bowiem przeprawa ciemnymi lasami
z wystającymi korzeniami, poprzez kamienie zatopione
w strumieniach (warto zainwestować w nieprzemakalne
trapery!) i wędrówka wśród wysokich traw...
Jedną z lżejszych tras jest wyprawa na Zamek Chojnik, wznoszący się na wysokości 627 m n.p.m. Pochodząca z XIV wieku budowla jest może niewielka, ale
warto poświęcić jej kilka godzin. Z głośników umieszczonych w różnych miejscach zamków odtwarzana
jest historia i legenda zabytku. Odpoczywając w cieniu
ruin mamy szansę wysłuchać opowieści o okrutnej
księżniczce Kunegundzie i duchach, które nawiedzają
to miejsce... Sam górski szlak przypomina scenerię rodem z "Hobbita" - jest soczyście zielony, pełen omszonych skał i ciemnych lasów.
Jeśli mamy do dyspozycji więcej, niż tylko kilka
dni urlopu, możemy pokusić się o zdobycie szczytów
po stronie czeskiej. Jeśli natomiast tęsknimy za miejskim zgiełkiem, w 2,5 godziny autostradą możemy
dojechać do Pragi. Jeśli to ona jest głównym celem naszej podróży, nie zapomnijmy o urokliwym miasteczku w centrum Karkonoszy, w którym w mig zapomnimy o stresie i zmartwieniach dnia codziennego.
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FROM KARPACZ TO THE KARKONOSZE
MOUNTAINS
Polish mountains don’t have to be expensive, crowded or physically
challenging. In the south of Poland, everybody will find something
to their liking. If you want to see for yourself, it would be worthwhile
to go to Karpacz this summer, even for a couple of days!

Beautiful landscapes, demanding routes and wild nature
that can be encountered in Tatra National Park are unquestionable assets of the Tatras. But the mountains have their
drawbacks too – crowded trails, queues to the mountain
tops, high prices, problems with finding accommodation
and traffic jams. If we visit Zakopane during the peak season, we run the risk of coming back from our holidays in
a rather foul mood, and not very well rested at that. Keeping this in mind, it’s worth going to Karpacz and spending
a couple of days climbing the Karkonosze mountains!
Karpacz is a small town in the Lower Silesian Voivodeship. It is located in the western part of the Sudetes – they
are a small (at least in comparison with the Carpathians)
mountain range that Poland shares with its southern
neighbour, the Czech Republic. The highest peak of the
Sudetes is Mount Śnieżka which is 1603 metres AMSL
(whereas the most popular, but still not the highest mountain in Poland, Giewont, is almost 300 metres higher!).
The highest mountain range in the Sudetes to which the
peak belongs are the Karkonosze mountains. And if we
want to go there, our small Karpacz constitutes a great
starting point.
The town itself is not overcrowded, chiefly because it’s
not as prominent in the common consciousness of Poles
as Zakopane or Kościelisko. Instead, it’s frequented by
Czechs, Slovaks, Hungarians or even Scandinavians. The
accommodation base is quite large – even in the peak season you can find a place not only at a campsite, but also in
a room, an apartment or at a SPA hotel. Restaurants aren’t
expensive and shops are easily accessible. Admittedly,
it’s difficult to move around the town by car, but since the
area is rather small, it shouldn’t pose any problems, and
tourist tracks can be easily reached from every part of the
town. However, getting to the centre itself is no mean feat,
because… everything is uphill! Thanks to this, the town
is surrounded with mountain streams, and their pleasant
murmur accompanies tourists at all times.
What can be irritating in the centre of the town is the
overwhelming plethora of souvenirs straight from the
Tatras. For example, you can buy smoked sheep's milk
cheese (that every single day is brought there from Zakopane, because they don’t even graze sheep in the Karkonosze mountains), shepherd’s axes and mountain hats
(which are part of the style from Zakopane; on top of that,
the style itself has come to life relatively recently!) and
a whole gamut of other things that are totally unrelated
to the region. Moreover, what dominates in restaurants
is chiefly “mountain food,” even though the cuisine from
Lower Silesia has a lot to offer as well.
In the town itself, we’ll find several attractions that
are worth visiting. Without a doubt, the greatest of them
is the mysterious Vang stave church. It’s an Evangelical
parish church that was moved to Poland from the Nor-

wegian town of Vang in the first half of the 19th century.
The building was erected at the turn of the 13th century,
and 500 years later it was taken apart and transported to
Karpacz. Of course, not in its entirety – today’s church
comprises about 7% of the original building. The rest was
reconstructed in accordance to drawings. Surprisingly, it
was accomplished without one single nail! In the temple,
we can find mysterious runes, numbers and signs; and can
also go to the nearby cemetery to visit graves of people
who died either a natural or a tragic death in the Karkonosze mountains. Amongst the people buried there is Tadeusz Różewicz, a great Polish poet and dramatist.
In the Karkonosze mountains, we can admire several
charming waterfalls. One of them is situated in the heart
of Karpacz. The Wild Waterfall was created thanks to
weirs of the unpredictable Łomnica river. In summer, it’s
surrounded with lush vegetation, the shade of which will
give us some respite and shelter from the scorching sun.
Irrespective of the place of our lodging for the night,
tourist tracks in Karpacz are always easily accessible.
The routes are not long, it’s not difficult to plan them, and
they are not very demanding either. You don’t have to set
out for the mountains early in the morning to be ahead of
other people, or get back before the sunset. But if we still
want to face our weaknesses, we can choose uphill routes
for ascents and downhill routes for descents – in other
words, the opposite to what most of tourists do. Still, the
biggest challenge is posed by Mount Śnieżka which can be
climbed in several hours. This particular mountain, however, can be very treacherous, and we need to be very well
prepared to climb it – not without a reason does its name
mean “snowy,” since even during the hottest summer it’s
very cold on its top!
It is also worth making a trip to Śnieżne Kotły. Majestic
rocks that tower over ponds and green meadows will compensate for our hardships in climbing to the relay station
located on the top. On this trail, we can enjoy overwhelming peace and quiet complimented by the murmur of water, wonderful landscapes and relatively wild tracks. For
what awaits us is a walk through dark forests with protruding, gnarled tree roots, a crossing over rocks submerged
in water (it would be advisable to buy waterproof trekking
boots!) and a hike through high grass…
One of the easier routes is the one leading to the Chojnik
Castle located 627 metres AMSL. The building, dating back
to the 14th century, may seem small, but it would be a waste
not to spend several hours on sightseeing. In different corners of the castle we can come across loudspeakers through
which the history and the legend of the castle are played. As
we rest in the shade of the ruins, we have a chance to listen
to the tale of the ruthless princess Kunegunda and stories
about the ghosts that haunt this place… The mountain track
itself looks like a scenery straight from “Hobbit” – it’s bright
green, full of mossy stones and dark woods.
If we have more than just several days of vacation at
our disposal, we can make a bid to climb mountains on
the Czech side. And if we miss the urban hustle and bustle,
in 2,5 hours we can reach Prague using the motorway. If it
is Prague that is the chief goal of our travel, let’s not forget
about the charming town in the centre of the Karkonosze
mountains, in which we’ll quickly forget about stresses
and problems of everyday life.
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GDAŃSK

SOBIESZEWO
SPOTK ANIE
Z NATURĄ
NIEKTÓRZY NIE ZDAJĄ SOBIE SPRAWY,
ŻE W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH
GDAŃSKA MIEŚCI SIĘ CAŁKIEM SPORA WYSPA.
MOŻLIWE, ŻE NIEDŁUGO WE WŁADANIE
PRZEJMĄ JĄ... SKAUCI I HARCERZE!
TEKST Jakub Milszewski

W

szyscy dobrze znają północno-zachodni kraniec Gdańska: starą Oliwę z Parkiem Oliwskim, Katedrą,
ZOO i Uniwersytetem Gdańskim oraz tętniącą miejskim życiem Żabiankę z pełnym plażowiczów Jelitkowem. Ale na drugim końcu
miasta, czyli jego wschodnim końcu, znajduje
się równie ciekawa dzielnica, będąca w całości... wyspą.
Sobieszewo zewsząd otoczone jest wodą.
Od północy opływa je Zatoka Gdańska, od południa Martwa Wisła, od zachodu Śmiała Wisła, od wschodu Przekop Wisły. Dzięki temu
ta dzielnica Gdańska jest jednocześnie trzecią
co do wielkości wyspą w Polsce i największą
spośród wszystkich 34 dzielnic miasta, niemal dwukrotnie większą od i tak dużej Oliwy.
Na tym porównania między tymi dwiema
jednostkami administracyjnymi miasta się
kończą – Sobieszewo to zupełnie inny obraz
Gdańska, choć równie interesujący.
Sobieszewo funkcjonuje z dala od miejskiego zgiełku. Wyspa to przede wszystkim
bliskość przyrody, jaką trudno spotkać gdzie
indziej. Na jej terenie mieszczą się nawet dwa
rezerwaty przyrody: Ptasi Raj z jeziorem o tej
samej nazwie i jeziorem Karaś oraz Mewia
Łacha, w którym żyje niewielkie stadko fok
szarych, a czasami pojawiają się też foki pospolite, które nieczęsto zaszczycają polskie
wybrzeże swoją obecnością.
Wielkość wyspy, połacie nietkniętej ludzką ręką przyrody oraz piękne widoki sprawiają, że Wyspa Sobieszewska jest idealnym miej-

scem na wszelkiego rodzaju pikniki, kempingi
czy wypady piesze i rowerowe. Na wszelkich
spragnionych przyrodniczych wrażeń turystów i miejscowych czekają szlaki turystyczne:
pieszy, mający 10 km długości, oraz rowerowy
im. Wincentego Pola o długości 24 km. Jeśli
ktoś chce sięgnąć wzrokiem dalej, nie ma problemu. Wystarczy wspiąć się na punkt widokowy w wieży ciśnień „Kazimierz”, znajdującej
się około 45 metrów nad poziomem morza.

Nie zapominajmy też o tym, że Sobieszewo
to przepiękne i ciche plaże, na których raczej
nie spotkacie tłumów takich jak w Brzeźnie
czy Jelitkowie. To wszystko sprawia, że wyspa
coraz częściej jest gospodarzem ciekawych
plenerowych wydarzeń. Wszystko to zaowocowało kandydaturą Wyspy Sobieszewskiej
na gospodarza międzynarodowego zlotu skautów Jamboree w 2023 roku. Jeśli Sobieszewo
zostanie wybrane gospodarzem imprezy, na

S O B I E S Z E W O – S P O T K A N I E Z N AT U R Ą

ZDJĘCIA: PAWEŁ MAGNUS (1), ALINA KONDRAT (2).

S OBI E SZ EWO F U N KC JON UJ E
Z DA L A OD M I E JSK I EG O ZGI E Ł KU.
W YSPA T O PR Z EDE WSZ YST K I M
BL ISKO ŚĆ PR Z Y RODY...
wyspie powstanie tymczasowe miasteczko
dla 40 000 uczestników zlotu z całego świata.
Światowe Jamboree Skautowe jest wyjątkowym wydarzeniem, w którym uczestniczą
skauci z całego świata. Budowa miasteczka
wymaga specjalnego przygotowania. Już teraz
trwają prace nad poprawą infrastruktury miejskiej. Niebawem zniknie most pontonowy,
a w jego miejscu pojawi się nowoczesny most
zwodzony. Rozwijana jest także komunikacja
wodna – poza promem kursującym sezonowo
do Świbna funkcjonuje także tramwaj wodny
do Głównego Miasta. W najbliższych latach
przybędzie także ścieżek rowerowych – budowę ponad 4 kilometrów nowych szlaków,
które wejdą w skład europejskiej sieci dróg rowerowych Euro Velo. W ramach przygotowań
do Jamboree powstaną także wypożyczalnie
rowerów i kajaków, nowe miejsca noclegowe
czy informacja turystyczna.
Prace nad przygotowaniem Sobieszewa do
Jamboree już ruszyły. Niedawno 21 instytucji
i organizacji podpisało Partnerstwo na Rzecz
Rozwoju Wyspy Sobieszewskiej, w którym zobowiązały się do działania na rzecz integracji
mieszkańców wyspy, prac infrastrukturalnych, promowania Sobieszewa pośród mieszkańców miasta i turystów, rozwoju sportów
wodnych na wyspie, wspierania ciekawych
inicjatyw obywatelskich i dbania o ochronę
przyrody. Przygotowania do Światowego Jamboree Skautowego 2023 są jedynie pretekstem
do tych działań, z których skorzystają mieszkańcy Sobieszewa, nawet jeśli wyspa finalnie
nie zostanie gospodarzem imprezy. Gdyby tak
się stało, to mimo wszystko uczucie harcerzy
do Wyspy Sobieszewskiej nie osłabnie – jeszcze w 2018 roku zjadą się tu harcerze z całej
Polski w ramach Zlotu Stulecia ZHP, a w 2021
roku odbyć się tutaj może Europejskie Jamboree Skautowe. Spodziewajcie się zatem dużej
ilości radosnej młodzieży na wyspie!
Światowe Jamboree Skautowe to największe i najważniejsze wydarzenie Światowej Organizacji Ruchu Skautowego, organizowane
przez jego narodowe organizacje (w przypadku Polski jest to Związek Harcerstwa Polskiego). Uczestniczy w nim przede wszystkim
młodzież w wieku 14-18 lat. Jeśli Sobieszewo
zostanie wyłonione jako gospodarz imprezy,
do Gdańska w ciągu dwóch tygodni zjedzie
około 40 tys. uczestników oraz 65 tys. odwiedzających z ponad 160 krajów. Polska jeszcze

nigdy nie gościła Jamboree u siebie – w Europie Środkowej ten przywilej ostatnio mieli
Węgrzy, przy czym było to w 1933 roku. Najbliższa edycja imprezy odbędzie się w 2019
roku w Stanach Zjednoczonych. Poprzednio,
w 2015 roku, skauci spotkali się w Japonii.
ENGLISH

SOBIESZEWO – EXPLORE THE NATURE
Some people would be surprised to find out that the
administrative territory of Gdańsk covers quite a big
island. Soon, it may be taken over by… scouts!

Everybody knows the northern and western
part of Gdańsk: the old Oliva district, including
the Oliwski Park, the Cathedral, the zoo, and
the University of Gdańsk, as well as the vibrant
Żabianka district with Jelitkowo, extremely
popular with sunbathers. But in another part
of the city, eastward, there is an interesting district situated entirely on… an island.
Sobieszewo is completely surrounded by
water – by the Gdańsk Bay from the north,
the Martwa Wisła from the south, the Śmiała
Wisła from the west, and the Przekop Wisły
from the east. This district is the third largest
island in Poland and the largest of all 34 districts of Gdańsk, almost two times as large
as Oliwa. At the same time, it radically differs
from other administrative units of the city,
painting its own individual picture of Gdańsk.
Situated far away from the hustle and bustle of city life, the island boasts beautiful nature, hard to find anywhere else. Its territory
covers two nature reserves: Ptasi Raj, along
with Lake Ptasi Raj, Lake Karaś and Lake
Mewia Łacha whose waters are inhabited
by a colony of grey seals; also harbour seals,
which rarely occur in the Polish coast, may
sometimes be observed there.
Large unspoiled areas and beautiful views
make the Sobieszewo Island a perfect place for
picnics, camping, as well as hiking or cycling
trips. Tourists and locals who are after exploring the nature may enjoy trips alongside tourist routes: a 10‑kilometre long hiking route
and the Wincenty Pol cycling route which is
24 kilometres long. You may also have a look
at the surrounding scenery at the scenic viewpoint in the ‘Kazimierz’ water tower, located
about 45 metres above sea level. Sobieszewo
also boasts beautiful and peaceful beaches,
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which are not as crowded as the ones in Brzeźno or Jelitkowo. All that makes the island
a perfect host of interesting outdoor events. As
a result, the Sobieszewo Island has been nominated to host World Scout Jamboree in 2023.
If it is selected, a temporary village will be built
to accommodate 40 000 participants of the
gathering coming from all over the world.
World Scout Jamboree is a special event
for scouts from all over the world. Constructing the village requires special preparations.
Works aimed at improving the city infrastructure have already begun. The pontoon bridge
will soon be replaced with a modern drawbridge. Water transport has also been developed – apart from seasonal cruises to Świbno,
the island is connected with the Main City by
water bus. The forthcoming years will also witness new cycling paths – over four kilometres
of new routes which will be a part of the European Euro Velo cycling network. Preparations
also include setting up kayak and bike rentals,
providing new accomodation facilities, or developing tourist information.
Sobieszewo has already begun to get
ready for Jamboree. Recently, 21 institutions
are organisations have concluded a Partnership Agreement for the Sobieszewska Island
Development, which provides for common
efforts aiming at the inclusion of local inhabitants, developing infrastructure, promoting
Sobieszewo among the local community and
tourists, promoting water sports on the island,
supporting interesting citizens’ initiatives, as
well as strengthening environmental protection. The preparations for World Scout Jamboree 2023 are only a pretext for these activities,
beneficial for Sobieszewo inhabitants regardless of the island’s hosting the event or not. If it
is the case, scouts will come to the Sobieszewo
Island anyway – already in 2018, scouts from
all over Poland will gather there for the Polish
Scouting and Guiding Association (ZHP) centennial gathering, and in 2021, the island may
host European Scout Jamboree. One thing for
sure: the island will be full of lively, cheerful
young people!
World Scout Jamboree is the biggest and
the most important event of the World Organization of the Scout Movement, organised in
each country by a national association (in Poland it is the Polish Scouting and Guiding Association). Participants mostly include young
people aged 14–18. If Sobieszewo is selected to
host the event, about 40 000 participants and
65 000 visitors from over 160 countries will
come to Gdańsk over two weeks. Poland has
never hosted Jamboree – Hungary has been
the last Eastern European country to held the
event, and it was in 1933. The next edition of
the event takes place in the United States in
2019. The last one was held in Japan in 2015.
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MARKA BATYCKI TO SYNONIM KLASYCZNEJ ELEGANCJI.
SKÓRZANE TOREBKI, PORTFELE, AKTÓWKI I AKCESORIA
SYGNOWANE LOGO FIRMY ZNANE SĄ POLKOM I POLAKOM
OD DEKAD. DZISIAJ TO JEDNA Z NAJSTARSZYCH
FIRM W KRAJU ZAJMUJĄCYCH SIĘ WYROBEM
NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI GALANTERII SKÓRZANEJ.
TEKST PROT ZDJĘCIA Mat. Prasowe

O

becnie znakiem BATYCKI sygnowana jest wąska
grupa produktów. To przede wszystkim damskie torebki projektowane z myślą o najbardziej
wymagających klientkach, ale także mniejsza galanteria, jak portfele czy torby podróżne. Wyroby są nie
tylko piękne, ale również użyteczne. Świadczą o elegancji, a jednocześnie są wygodne i dopasowane do
potrzeb klientów.
Skórzane torebki, portfele, rękawiczki, aktówki, breloki, etui, kosmetyczki wykonane są ręcznie z najwyższej jakości skór. Od 2000 roku wszystkie produkty
sygnowane są charakterystycznym bursztynowym
oczkiem, który jest nie tylko znakiem elegancji i piękna,
ale też przypomina o pomorskich korzeniach firmy. Na
Pomorzu wierzymy, że „Złoto Bałtyku” uwalnia dobrą

energię, a osobie go noszącej zapewnia pogodne usposobienie i życie w harmonii.
Firma powstała w 1948 roku w Gdyni, a jej znakiem
rozpoznawczym od zarania były najwyższej jakości
produkty i solidne, ręczne wykończenie. Wyroby sygnowane logo firmy wzbudzały uznanie u każdego, kto się
z nimi zetknął. Tak zresztą jest i dziś.
W fabryce na Dolnym Mieście w Gdańsku pracują
projektanci, osoby zajmujące się ręcznym szyciem skór
oraz specjaliści sprzedaży. Cały zespół pielęgnuje tradycję, jednocześnie śledząc światowe trendy.
W swojej ofercie BATYCKI posiada zarówno modele
klasyczne, jak i nowoczesne, dla odważnych klientek,
które nie boją się eksperymentów. Z myślą o nich dwa
razy w roku tworzone są kolekcje sezonowe. Zmieniają

ELEGANCJA Z BURSZTYNEM W TLE

WSZ YSTK I E W Y ROBY
SYGNOWA N E BU R SZT Y NOW Y M
OCZ K I E M FI R M Y BAT YCK I
CH A R A KTERYZ UJ E
K L A SYCZ N Y U M I A R,
NOBI LITAC JA SZCZ EG Ó ŁU
I N I EPOW TA R ZA L NO ŚĆ.

się wtedy rodzaje skór, faktury, kolory. Zdaniem projektantów firmy te eksperymenty
są dozwolone, bo tradycja i innowacja w modzie idą w parze.
Wszystkie wyroby sygnowane bursztynowym oczkiem firmy BATYCKI charakteryzuje klasyczny umiar, nobilitacja szczegółu i niepowtarzalność. Zgodnie z filozofią
firmy kobieta, która sięga po produkt marki
BATYCKI, ma poczucie, że otrzymuje coś
więcej niż piękny przedmiot.

the company’s regional background. Here
in Pomorskie we believe that amber releases good energy and provides its owner with
joyful temper and life in harmony.
BATYCKI was established in 1948 in
Gdynia. Its best quality products have been
a distinctive feature thanks to their reliable
and manual finish from the very beginning.
The goods signed with the company's logo
have always satisfied the clients' needs. So
it is today.
Designers, tailors and sales specialists
work in the factory located in Dolne Miasto
(Lower City) in Gdansk. This engaged team
of employees takes care of tradition, at the
same time following world trends.

ENGLISH

ELEGANCE WITH AN AMBER TWIST
BATYCKI brand is a synonym of classic elegance.
Leather bags, wallets, briefcases and other
accessories bearing the company's logo have been
well known to Polish men and women for decades.
This is one of the oldest companies in Poland
which deals with manufacture of the best quality
leather goods.

Today, BATYCKI logo is given to a selected group of leather goods. The company's
flag products are women’s bags designed
for the most demanding clients. The other goods include smaller leather products,
such as wallets, purses and suitcases. The
goods are not only beautiful, but also functional. They are elegant, comfortable and
adjusted to the customers’ needs.
Leather bags, wallets, gloves, briefcases, pendants, etuis, make-up bags – all
those products are made manually from
the best quality skins. Starting from 2000
they are marked with a characteristic logo
– an amber eye which is not only a sign of
elegance and beauty, but also reminds of
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BATYCKI offers both classic and modern models, for clients who dare to experiment. For those clients the company
releases a seasonal collections. Then what
changes is the types of leather, colours and
textures. BATYCKI designers claim the experiments are allowed, because tradition
and innovation go hand in hand in fashion.
All the goods provided with the BATYCKI amber eye are characterized by classic
moderation, attention to detail and extraordinary care for originality. According to the company’s philosophy, a woman
who reaches for BATYCKI, feels that she is
offered much more than just a beautiful
product.
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KAZIMIERZ DOLNY – MAGIA NAD WISŁĄ

K A ZIMIER Z D OL N Y
M AGIA N AD W IS Ł Ą
KAZIMIERZ DOLNY - MAŁE MIASTECZKO NAD WISŁĄ – TO JEDEN Z NAJBARDZIEJ
UROKLIWYCH ZAKĄTKÓW W POLSCE. NIEGDYŚ MIASTO KRÓLEWSKIE, DZIŚ
„SZKATUŁKA” WYPEŁNIONA PERŁAMI ZACHWYCAJĄCEJ RENESANSOWEJ
ARCHITEKTURY, MALOWNICZYCH DREWNIANYCH WILLI, PODCIENI I GANKÓW.
TEKST I ZDJĘCIA Źródło: UM Kazimierz

N

iespotykany nigdzie indziej krajobraz Małopolskiego Przełomu Wisły z górującymi nad doliną
rzeki wzgórzami, porozcinanymi gęstą siecią wąwozów, porosłymi lasami i sadami. Atmosfera dawności
i czasu zastygłego w bielejących kamieniach porosłych
dzikim winem, ślady żydowskiego „sztetl Kuzmir” oraz
tradycja kolonii artystycznej dodają miasteczku magii
i tajemniczości, przyciągając z ogromną siłą i zapadając
głęboko w serce.
Początki Kazimierza Dolnego sięgają średniowiecza.
Już w XI w. istniała tu osada zwana “Wietrzną Górą”. Od
końca XIII w. przez Kazimierz biegł jeden z głównych szlaków handlowych. Z początkiem XX w. miasteczko weszło
w „wiek sztuki”, stając się ulubionym plenerem malarskim
i siedzibą kolonii artystycznej. Po wojnie znów zaczęli zjeżdżać tu malarze pejzażyści, pojawiły się ogólnopolskie festiwale - Kapel i Śpiewaków Ludowych, filmowy, cykle koncertów organowych, kultury żydowskiej. I tak jest do dziś.

ZABYTKI I MIEJSCA
Kościół farny to najstarsza spośród trzech świątyń w miasteczku. Jej początki sięgają roku 1325. Świątynia rozbudowana przez Jakuba Balina w stylu tzw. „renesansu lubelskiego” (ostatnia przebudowa w latach 1610-1613). Kościół
kryje we wnętrzu m.in. najstarsze w Polsce organy z 1620 r.
Zamek wzniesiony został w XIV w. Pierwotną twierdzę
tworzyły kamienne, sięgające wysokości 7 metrów mury,
z czworokątną wieżą w narożniku. Mury otaczały obszerny, nieregularny dziedziniec. Zamek i wieża to wspaniałe
punkty widokowe.
Kamienice Przybyłowskie pod św. Mikołajem i św.
Krzysztofem - jedne z najsłynniejszych polskich kamienic
epoki renesansu, powstałe w 1615 r. Ich właścicielami byli
bracia Mikołaj i Krzysztof Przybyłowie, którzy przyozdobili
je wizerunkami swoich świętych patronów (stąd nazwy).
Całość fasad wieńczą okazałe późnorenesansowe attyki.
Mięćmierz to średniowieczna osada, której mieszkańcy trudnili się flisactwem i rybołówstwem. Dziś stanowi
niemal żywy skansen. Wyjątkowa drewniana zabudowa
nadaje jej niezwykłego charakteru. Kilka chałup i stodół
nadal krytych jest strzechą.

Pierwsze wzmianki o Górze Trzech Krzyży pochodzą
z XVI w. Krzyże przez lata były odnawiane i konserwowane lub wręcz rekonstruowane. Ich symbolika nawiązuje
do upamiętnienia epidemii z początków XVIII w. Odnoszą
się do tego napisy widniejące na środkowym krzyżu.
Panoramę rozciągającą się ze wzgórza można zaliczyć do
niepowtarzalnych.
Lessowe wąwozy stanowią jedną z największych atrakcji związanych z Kazimierzem Dolnym. Ich gęstość przekracza 10 kilometrów długości na 1 km2 . Do najbardziej
znanych należą: Korzeniowy Dół, Plebanka i Granicznik.
Ten pierwszy nie jest zbyt długi, w sam raz na spacer nawet
z dziećmi, a kilkumetrowej wysokości ściany porośnięte
korzeniami drzew wprost zachwycają swoimi kształtami.

IMPREZY I FESTIWALE
Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych (czerwiec) to cykliczna impreza, promująca kulturę ludową i folklor. Biorą
w niej udział kapele ludowe, instrumentaliści grający na
tradycyjnych instrumentach i zespoły śpiewacze. Wydarzeniu od lat towarzyszą Targi Sztuki Ludowej. Festiwal
Kapel i Śpiewaków Ludowych to najbarwniejsza, najgwarniejsza i najbardziej rozśpiewana kazimierska impreza.
Festiwal Filmu i Sztuki Dwa Brzegi (sierpień) to święto filmowej różnorodności, najprzyjemniejsza impreza
lata. Festiwal stał się jedną z największych filmowych imprez prezentujących najcenniejsze polskie i zagraniczne
produkcje. Ideą, która przyświeca organizatorom, jest
łączenie twórcy z odbiorcą literatury, muzyki, plastyki,
fotografii, czyli wszystkich dyscyplin, z których czerpie X
Muza. Siłą festiwalu jest możliwość codziennego spotkania
z artystami - czerwony dywan zastąpiliśmy kawiarnią festiwalową, w której każdy może spotkać swoich ulubieńców.
Kazimiernikejszyn (lipiec) to wydarzenie, które
funduje przygodę daleko wykraczającą poza tradycyjne festiwalowe ramy. Koncerty żywiołowe, grane przez
muzyków, którzy nade wszystko cenią zabawę i kontakt
z publiką. Do tego pełen relaks na półdzikiej plaży, w lesie
i kazimierskich wąwozach, z hamakami, leżakami, strefa
nudy, kanioning, pływanie łodziami pychowymi oraz silent disco w środku miasta.

44–45

P O D R ÓŻ E / T R AV E L

POCZ ĄT K I K A Z I M I ER ZA DOL N EG O
SI ĘGA JĄ ŚR EDN IOW I ECZA. J UŻ
W X I W. IST N I A Ł A T U O SA DA Z WA NA
“W I ET R Z NĄ G ÓR Ą”. OD KOŃC A X I I I
W. PR Z EZ K A Z I M I ER Z BI EG Ł J EDE N
Z G Ł ÓW N YCH SZ L A KÓW H A N DL OW YCH.
Kazimierski Jarmark Świąteczny (grudzień) połączony jest z Kiermaszem Smaków
Regionalnych „Zasmakuj w Kazimierzu”, podczas którego można spróbować tradycyjnych
potraw regionalnych, świątecznych, produktów ekologicznych itp. Największą atrakcją
dla najmłodszych uczestników Jarmarku jest
przyjazd na kazimierski rynek Mikołaja ze
słodkimi upominkami.
ENGLISH

KAZIMIERZ DOLNY – MAGIC BY
THE VISTULA
Kazimierz Dolny – a small town by the Vistula – is one
of the most charming places in Poland. Once a royal
town, today it’s a “jewel casket” filled with pearls of
awe-inspiring Renaissance architecture, as well as
picturesque wooden villas, arcades and porches.

Unique landscape of the Lesser Poland
Gorge of the Vistula features hills that tower over the valley, are criss-crossed with
a dense network of ravines and are overgrown with forests and orchards. The atmosphere of a bygone era, time captured in
albescent stones wreathed with wild grapevines, traces of Jewish “sztetl Kuzmir” and
the tradition of an artistic colony make the
town magical and mysterious, which attracts visitors and leaves an indelible mark
in everyone’s hearts.
The beginnings of Kazimierz Dolny date
back to the Mediaeval Ages. As early as in
the 11th century, there was a settlement
called “Wietrzna Góra” (Pol.: “Windswept
Hill”) there. At the turn of the 20th century,
the town entered “the age of art,” becoming
one of the favourite locations for painters
Więcej na anywhere.pl

and the seat of the artistic colony. After the
war, it started to attract landscape painters
again, and there appeared national festivals
too, such as the Festival of Folk Bands and
Singers, a film festival, a festival of Jewish
culture and cycles of organ concerts. And
it’s been like this ever since.

HISTORICAL MONUMENTS
AND SITES
Parish church of St. Bartholomew and John
the Baptist is the oldest of three temples in the
town. It dates back to 1325. The temple was expanded by Jakub Balin in the style of “Lublin

Renaissance” (the last renovation was carried out in years 1610-1613). The church
boasts e.g. the oldest organ in Poland that
dates back to 1620.
The castle in Kazimierz Dolny was built
in the 14th century. The original fortress
was made up of 7-metre-high stone walls

with a quadrangular tower in the corner.
The walls surrounded a vast, irregular yard.
Both the castle and the tower constitute
great viewpoints.
Built in 1615, St. Nicholas and St. Christoper Tenement Houses are ranked amongst
the most famous Polish tenement houses
of the Renaissance era. They belonged to
brothers Mikołaj and Krzysztof Przybyłowie
who decorated them with images of their
patron saints (hence the houses’ names).
The façades are crowned with late-Renaissance attics.
Mięćmierz is a mediaeval settlement
whose inhabitants occupied themselves
with rafting and fishing. Today, it constitutes
an almost living heritage museum. Unique
wooden buildings make the whole place exceptional. Several huts and barns still have
thatched roofs.
First mentions of the Three Crosses Hill
date back to the 16th century. The crosses
were renovated, maintained and sometimes
almost reconstructed. Their symbolism,
especially inscriptions on the middle cross,
refers to the epidemics that broke out in the
first years of the 18th century. The panorama
visible from the hill is truly unforgettable.
Loess ravines are amongst the greatest
attractions connected with Kazimierz Dolny.
Their density exceeds 10 kilometres in length
per 1 km2. To the most famous ones belong
Korzeniowy Dół, Plebanka and Granicznik.
Korzeniowy Dół is not very long, perfect for
a walk even with children, and the shapes of
several-metre-high walls overgrown with tree
roots are simply breathtaking.

EVENTS AND FESTIVALS
The Festival of Folk Bands and Singers
(held in June) is an annual event promoting

folk culture and folklore. The participants
are folk bands, instrumentalists playing
traditional instruments and vocal groups.
For years, the event has been accompanied by the Folk Art Fair. The Festival of
Folk Bands and Singers is the most colourful, bustling and song-filled event in
Kazimierz Dolny.
Two Riversides Film and Art Festival
(held in August) is a holiday of cinematic
diversity and the most pleasant summer
event. The festival has become one of the
biggest film festivals presenting the most
valuable Polish and foreign productions.
The organizers’ idea is to connect creators
with the recipients of literature, music, fine
arts, photography, in other words, all disciplines of the Tenth Muse. The greatest advantage of the festival is the possibility to
meet artists – instead of the red carpet, we
can visit a festival café in which everyone
can meet their favourite creators.
Kazimiernikejszyn (held in July) is an
event which constitutes an adventure that
goes far beyond traditional festival frames.
It features lively concerts, performed by musicians who, above all, value fun and contact
with their audience. The added advantage is
relaxation on a half-wild beach, in a forest
and in ravines, with hammocks or deckchairs; we can also choose the Boredom
Zone, canoeing, paddling down in boats or
a silent disco in the heart of the town.
Christmas Market in Kazimierz Dolny
(held in December) is combined with the
Regional Food Fair called “Delight in the
Taste of Kazimierz,” during which you can
try traditional local dishes, Christmas delicacies, ecological food, etc. The greatest
attraction for the youngest participants is
the arrival of Santa Claus with sweet gifts.
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KULINARNE
ZACHW Y T Y
NAD WIS ŁĄ
TEKST Paweł Durkiewicz

Wśród wielu specjałów hotelowej restauracji dużą
popularnością wśród gości cieszy się sałatka (na
zdjęciu po lewej), która podawana jest z sezonowaną
polędwicą wołową, domowym winegretem, kremem
balsamicznym oraz owocami letnimi z Lubelszczyzny. Dla dodania całości charakteru oprószana jest
ziarnami czarnuszki. Wielką gratką dla smakoszy jest
też pierś z kaczki w karmelizowanych owocach sezonowych podana na puree marchewkowym z palonym
kalafiorem romanesco (na zdjęciu po prawej).

ZDJĘCIA Mat. Prasowe

ENGLISH

CULINARY DELIGHTS BY
THE VISTULA

B

ędąc w Kazimierzu Dolnym warto zatrzymać się
w Pensjonacie Kazimierskim - eleganckim i nowoczesnym obiekcie, harmonijnie wkomponowanym w architekturę miasta. W obiekcie znajdziemy
cenioną restaurację, serwującą dania z różnych stron
świata. W ofercie noclegowej są 24 komfortowe pokoje
i apartament de luxe.
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If you visit Kazimierz Dolny, it would be worthwhile to
stay at Pensjonat Kazimierski – an elegant and modern
building, harmonious with the town’s architecture.
Inside, we’ll find an esteemed restaurant that serves
dishes from all over the world. In the accommodation
offer, there are 24 comfortable rooms and a deluxe
apartment.
What is especially popular among many delicacies
served in the hotel restaurant is a salad (left) which
is served with seasoned beef sirloin, homemade vinaigrette dressing, balsamic cream and summer fruit
from Lublin area. To make it even more exceptional,
it’s sprinkled with nigella. Gourmets will be also very
pleased with a duck’s breast in caramelised seasonal
fruit served on carrot purée with smoked romanesco
cauliflower (right).
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GDA ŃSK IE
ZA BYTK I
OTW IER AJĄ
W NĘTR ZA...
MUZ YCE
O GDAŃSKU WIELE MOŻNA POWIEDZIEĆ.
JEST MIASTEM Z BURZLIWĄ PRZESZŁOŚCIĄ,
WAŻNYM OŚRODKIEM KULTURY, SYMBOLEM.
DZIŚ STOLICA POMORZA POSIADA
PONADTYSIĄCLETNI BAGAŻ DOŚWIADCZEŃ
I JEST JEDNYM Z NAJCENNIEJSZYCH ZESPOŁÓW
ZABYTKOWYCH W POLSCE. GRZECH WIĘC
TEGO NIE WYKORZYSTAĆ, PRAWDA?
TEKST Katarzyna Szewczyk

S

ZDJĘCIA Ireneusz Skąpski

ą tacy, którzy przyjeżdżając nad morze stawiają tylko na wycieczki na plażę. Ale są także osoby, które odwiedzając Trójmiasto wolą spędzać czas aktywnie
i oczekują czegoś więcej. Do nich właśnie
skierowane są letnie wydarzenia przygotowywane przez liczne instytucje kultury
działające nad Motławą. Śmiało można
stwierdzić, że jedną z tych, które przodują

w organizowaniu ciekawych, czasami nawet
niestandardowych wydarzeń jest Polska
Filharmonia Bałtycka.
Orkiestra PFB rokrocznie wychodzi z gmachu na Ołowiance, grając koncerty w historycznym centrum Gdańska. Już od kilku lat
gdańszczanie i odwiedzający Trójmiasto turyści mają okazję uczestniczyć w niezwykłym
wydarzeniu, łączącym muzykę z historią sto-

licy Pomorza. Jedni i drudzy co roku tłumnie
biorą udział w odbywających się w sierpniu
koncertach z cyklu Muzyka w Zabytkach
Starego Gdańska.
W pierwszej połowie sierpnia niemal
codziennie melomani mają okazję usłyszeć
muzykę największych twórców w wykonaniu
znakomitych muzyków. Nie są to jednak zwykłe koncerty. Można to nazwać cyklem muzycznych spotkań historycznych, z których
każde odbywa się w innym miejscu – na sali
koncertowej zabytkowej siedziby Filharmonii
na Ołowiance, w muzeach czy we wnętrzach
przepięknych gdańskich kościołów. W tej niezwykłej scenerii melomani mogą wysłuchać
utworów mniej i bardziej znanych twórców,
w standardowych i nieco bardziej wyszukanych aranżacjach. A dlaczego „muzyczne
spotkania historyczne”? Przy dźwiękach wykonywanych przez Orkiestrę PFB usłyszeć
można opowieści o ponadtysiącletniej historii
grodu nad Motławą, a także poznać skrywane
przez niego tajemnice. Wszystkie prelekcje
historyczne prowadzi Aleksander Masłowski,
miłośnik i badacz historii Gdańska.
W tym roku cykl Muzyka w Zabytkach
Starego Gdańska zdominują świątynie. Rozpoczniemy 1 sierpnia w XIX-wiecznym kościele Niepokalanego Poczęcia Najświętszej
Marii Panny, gdzie grupa Baltic Trio wykona
polskie utwory znane wszystkim m.in. ze
srebrnego ekranu. Dzień później przeniesiemy się do zabytkowego kościoła św. Fran-

SPONSOR
GŁÓWNY PFB

SPONSOR
STRATEGICZNY PFB

PROJEKT DOFINANSOWANY
ZE ŚRODKÓW MIASTA GDAŃSKA

GDAŃSKIE ZABYTKI OTWIERAJĄ WNĘTRZA... MUZYCE

Starego Gdańska zakończymy w Narodowym
Muzeum Morskim w sobotę, 12 sierpnia.
Melomani będą mieli okazję usłyszeć flecistkę
Dorotę Pawlus i grającą na gitarze Weronikę
Rydzewską, które zaprezentują utwory Astora
Piazolli, Béla Bartóka i Máximo Diego Pujoli.
Projekt Muzyka w Zabytkach Starego
Gdańska dofinansowany jest z budżetu Miasta
Gdańska. Wstęp na koncerty odbywające się
w ramach cyklu jest bezpłatny. Szczegółowy
program znajdziecie Państwo na stronie internetowej Polskiej Filharmonii Bałtyckiej.
Bilety pozostałe wydarzenia PFB dostępne są w kasach na Ołowiance oraz w sprzedaży
internetowej na www.filharmonia.gda.pl.
ENGLISH

GDAŃSK MONUMENTS OPEN THEIR
DOORS TO… MUSIC
There is a lot to say about Gdańsk. It is a city with
turbulent past, an important cultural centre, and
a symbol. Today the capital of Pomerania boasts
over thousand years of history and is one of the
most valuable historical spots in Poland. You simply can’t pass it up!

ciszka z Asyżu, w którym kwartet smyczkowy wykona kompozycje Antoniego Dvořaka,
a w towarzystwie sopranistki Katarzyny
Syguły – pieśni Jeana Sibeliusa. 3 sierpnia
z kolei słuchaczy czeka koncert w wybudowanym w XV wieku kościele św. Jana Bosko
na gdańskiej Oruni, gdzie wybrzmią utwory Zelenka, Bacha, Telemanna i Haendla.
W piątek, 4 sierpnia odbędzie się koncert
w bazylice św. Brygidy, jednej z najpiękniejszych gdańskich świątyń. Następnego dnia
w kościele rektorskim św. Józefa przy ul.
Elżbietańskiej Bałtycki Kwintet Dęty zagra
kompozycje Jana Sebastiana Bacha: Symfonię nr 5 oraz Fantazję c-moll.
8 sierpnia, po kilku dniach przerwy, zmienimy nieco klimat i spotkamy się w zborze
„Radość Życia” Kościoła Zielonoświątkowego
przy ul. Menonitów w gdańskim Śródmieściu.
W środę, 9 sierpnia w kościele rektorskim
św. Jakuba Apostoła ojców Kapucynów usłyszymy Trombon Quartet w składzie: Adam
Wiśniewski, Marek Sikora, Mariusz Stawski
(puzon) oraz Zenon Gileta (tuba). Dzień później przeniesiemy się na Żabi Kruk – do kościoła św. Piotra i Pawła, jednej z największych
gotyckich świątyń w Gdańsku. W tym miejscu
wybrzmią dźwięki oboju, klarnetu i fagotu
– wystąpi Krakowskie Trio Stroikowe. 11
sierpnia koncerty powrócą na chwilę w mury
Ołowianki, gdzie w Sali Kameralnej pojawią
się Janusz Szadowiak (trąbka) oraz Hanna
Dys (pozytyw). Cykl Muzyka w Zabytkach

Some people go to the seaside only to enjoy
sunbathing. But some tourists prefer exploring the Tricity in an active way and they expect something more. Summer events held
by cultural institutions operating in the city
by the Motława River are addressed to the
latter. One of the most exciting and original
events are organised by the Polish Baltic
Philharmonic (PFB).
Every year, the PFB orchestra invites
its audience to outdoor concerts in the historical centre of the city. For several years,
Gdańsk inhabitants and tourists visiting the
Tricity have had a chance to participate in
a unique event combining music with the
history of the Pomeranian capital. Crowds
gather to participate in concerts held in
August as part of the cycle entitled Music in
the Monuments of Old Gdansk.
The concerts performed by brilliant musicians in the first half of August are dedicated to the works of the greatest composers.
But these are more than just regular concerts. It is rather a cycle of musical meetings
with history, each of which is held in another
place – in the concert hall of the historical
philharmonic building in Ołowianka, in
museums, or in beautiful Gdańsk churches.
In such exceptional surroundings, the audience has an opportunity to listen to the compositions of well and lesser known artists, in
standard and original arrangements. But
why is it called ‘musical meetings with history’? To the sounds of the PFB orchestra, the
audience is told about over thousand years
Więcej na anywhere.pl

of history of the city and it may find out
some interesting, lesser‑known facts about
it. All lectures on the history will be run by
Aleksander Masłowski, an enthusiast and
researcher of the history of Gdańsk.
This year, the Music in the Monuments
of Old Gdansk cycle will be dominated by
churches. The cycle begins on 1 August, in
19th century St Marys Immaculate Conception church, with Baltic Trio’s concert
of Polish songs known, among others, from
the silver screen. On the next day, in historical
St Francis of Assisi church, a string quartet will
present Antoni Dvorak’s compositions and –
in the company of Katarzyna Syguła, a Polish
soprano – Jean Sibelius’ songs. The concert on
3 August will be dedicated to Zelenka, Bach,
Telemann and Haendel, and it will be held in
St John Bosco church dating back to the 15th
century, located in the Orunia district. On
Friday, 4 August, the concert will take place
in St Brigid basilica, one of the most beautiful
churches in Gdańsk. On the next day, in St
Joseph rector church in Elżbietańska Street,
Bałtycki Kwintet Dęty will perform Johann
Sebastian Bach’s compositions: Symphony
No. 5 and Fantasia in C minor.
On 8 August, after a short break, the cycle
will come back in a new arrangement, with
a concert held in Pentecostal church ‘Radość
Życia’ in Menonitów Street in the city centre.
On Wednesday, 9 August, Trombon Quartet
composed of: Adam Wiśniewski, Marek
Sikora, Mariusz Stawski (the trombone) and
Zenon Gileta (the tuba) will perform in St
Jacob Apostle church of the Friars Capuchin.
On the next day, Krakowskie Trio Stroikowe
will take the audience on a musical journey
to the sounds of the oboe, the clarinet, and
the bassoon. The concert will be held in
the Żabi Kruk district, in St Peter and Paul
church, one of the largest Gothic churches
in Gdańsk. The next concerts will take place
indoors, in Ołowianka. Janusz Szadowiak
(the trumpet) and Hanna Dys (the positive
organ) will perform in the Chamber Hall. The
finale concert of the Music in the Monuments
of Old Gdansk cycle will be held in the
National Maritime Museum on Saturday, 12
August. Flautist Dorota Pawlus and guitarist
Weronika Rydzewska will perform the compositions of Astor Piazolla, Béla Bartók and
Máximo Diego Pujola.
The project is co‑financed from the City
of Gdańsk funds. Entrance to all concerts of
the cycle is free of charge. The detailed programme of the events is available at the website of the Polish Baltic Philharmonic.
Tickets to other events held by the Philharmonic are available in the Polish Baltic
Philharmonic ticket offices in Ołowianka and
online at www.filharmonia.gda.pl.

SPONSOR TYTULARNY
NDI SOPOT CLASSIC
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NDI SOPOT CLASSIC TUŻ, TUŻ

3 CZERWCA W SIEDZIBIE PFK SOPOT MIAŁA MIEJSCE
UROCZYSTOŚĆ OFICJALNEGO PRZEDSTAWIENIA NOWEGO
SPONSORA TYTULARNEGO MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU
MUZYCZNEGO SOPOT CLASSIC, KTÓRYM ZOSTAŁA GRUPA NDI.
TEKST PFK Sopot

U

ZREALIZOWANO PRZY POMOCY
FINANSOWEJ MIASTA SOPOTU

ZDJĘCIE Krzysztof Mystkowski / KFP

roczysty wieczór podpisania umowy
patronackiej uświetnił swoim występem jeden z najwybitniejszych pianistów młodego pokolenia – Alexander Krichel, który zagrał II Koncert fortepianowy
f-moll op. 21 Fryderyka Chopina. Drugim
z solistów, których mogli usłyszeć melomani, był niemiecki trębacz Matthias Höfs,
członek zespołu German Brass, który zagości w Polsce już 31 lipca na drugim koncercie
festiwalowym NDI Sopot Classic.
– Możliwość objęcia mecenatem festiwalu
Sopot Classic to dla nas wielki honor. Wierzymy, że nasze wsparcie pozwoli utrzymać jego
znakomitą kondycję i sprawi, że kolejne edycje będą równie wspaniałe, jak poprzednie –
powiedziała Małgorzata Winiarek-Gajewska,
wiceprezes i dyrektor zarządzający NDI.
– Dyrektor Artystyczny festiwalu, Wojciech Rajski, dodał: – Cieszy mnie, że zyskaliśmy takiego Sponsora Tytularnego. W ręce
NDI oddajemy 7. edycję Sopot Classic, który
w Trójmieście jest wyznacznikiem jakości
wśród letnich wydarzeń artystycznych.
Tegoroczną edycję festiwalu 30 lipca
zainauguruje Gala Hiszpańska. Na scenie pojawi się m. in. mezzosopranistka o
światowej renomie Nancy Fabiola Herrera
czy Maribel Gallardo, mistrzyni castañuelas. 4 sierpnia melomanów czeka występ
znakomitego kontratenora Jakuba Józefa
Orlińskiego, któremu towarzyszyć będzie
Cappella dell’Ospedale della Pieta, jeden
z czołowych europejskich zespołów baro-

kowych. 6 sierpnia festiwal zakończy koncert muzyki filmowej, na którym zaprezentowane zostaną najpopularniejsze utwory
znane słuchaczom ze srebrnego ekranu.
Sopot Classic od początku wspiera młodych i zdolnych kompozytorów. Co dwa lata
w jego ramach odbywa się Konkurs Kompozytorski im. Krzysztofa Pendereckiego –
w tym roku przypada jego IV edycja. 2 sierpnia podczas Gali Finałowej wyłonieni przez
profesjonalne jury laureaci zaprezentują publiczności zwycięskie utwory. Celem konkursu jest wsparcie debiutujących artystów
poprzez stworzenie przestrzeni do ukazania
ich twórczości oraz wprowadzenie jej do szerokiego obiegu kultury.
Bogactwo repertuaru oraz najwyższa jakość artystycznego wykonania składają się
na niepowtarzalny charakter wydarzenia,
trwale wpisanego w letni kalejdoskop koncertowy i wzbogacającego wakacyjną ofertę
kulturalną Trójmiasta.
Od początku istnienia festiwal jest wspierany przez Miasto Sopot i objęty Honorowym Patronatem Prezydenta Jacka Karnowskiego.
ENGLISH

NDI SOPOT CLASSIC IS JUST AROUND
THE CORNER
On 3 June the Polish Chamber Philharmonic
Sopot held a ceremony to officially announce NDI
Group as a new Title Sponsor of International
Music Festival Sopot Classic.

Więcej na anywhere.pl

During the ceremony held on the occasion
of signing the sponsorship agreement,
Alexander Krichel, one of the most prominent pianists of the young generation,
played Frederic Chopin’s Piano Concerto
No. 2 in F minor, op. 21. Moreover, guests
also had an opportunity to listen to German trumpeter Matthias Höfs, a member
of German Brass, which is to perform in
Poland on 31 July, at the second concert of
NDI Sopot Classic.
‘We are honoured to become a patron
of the Sopot Classic festival. We strongly
believe that our support will allow the festival to maintain its excellent condition and
that the editions to come will be as wonderful as the previous ones,’ said Małgorzata
Winiarek-Gajewska, Deputy President and
Managing Director of NDI.
The Artistic Director of the festival,
Wojciech Rajski, added: ‘I am really glad
that our festival has found such a Title
Sponsor. The seventh edition of Sopot Classic, which is one of the highest quality artistic events held in summer in the Tricity, is
now in NDI’s hands.
This year’s edition of the festival begins on 30 July with the Spanish Gala.
The audience will hear, among others,
famous mezzo-soprano Nancy Fabiola
Herrera and Maribel Gallardo, master
of castañuelas. On 4 August, an eminent
countertenor, Jakub Józef Orliński, is going to perform in the company of Cappella
dell’Ospedale della Pieta, one of the most
popular European Baroque groups. The
festival ends on 6 August, with a concert
of film music, during which the most popular songs known from the silver screen
will be played.
Sopot Classic has supported young
and talented composers from its very beginning. Krzysztof Penderecki Composer
Competition takes place as part of the festival every two years. This year, the competition will be held for the fourth time.
Winners selected by a professional jury will
perform their prize‑winning pieces during
the Gala on 2 August. The competition
aims at supporting up‑and‑coming artists
by providing them with a chance to present
their work in public and widely promote
their music.
Rich repertoire and top‑quality artistic
performance will create exceptional atmosphere of the event, which is an integral
part of the summer concert kaleidoscope,
enriching the Tricity’s cultural offer.
The festival has been supported by the
City of Sopot and has been held under the
patronage of Mayor Jacek Karnowski.
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PONIEDZIA ŁEK
NIE Z W YCIĘ ŻON Y
NOC BYŁA FATALNA. BYŁEM JAKIŚ NIESPOKOJNY, WIĘC
STRASZNIE SIĘ WIERCIŁEM. NA DODATEK WIAŁO, JAKBY
SIĘ KTO POWIESIŁ, I LAŁO TAK, ŻE MAŁO NIE POWYBIJAŁO
MI SZYB. CO TU DUŻO GADAĆ, NIE WYSPAŁEM SIĘ.
ZDJĘCIE Jonatan Pie

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

yłem spóźniony jeszcze zanim zwlokłem się z łóżka. A zwlokłem się zły.
Był poniedziałek.
Na przystanku SKM jakaś kobieta robiła
awanturę facetowi. W pociągu jakaś baba
zaczęła wrzeszczeć na faceta, że się nie przesunął, jak chciała przejść. W sklepie dziadek
awanturował się ze sprzedawczynią, bo poprosiła go, żeby zostawił koszyk przed kasą,
a on przecież chciał wrzucić do niego zakupy,
żeby je zawieźć do samochodu na parkingu.
Na przystanku autobusowym facet wyzywał
kogoś przez telefon, najwyraźniej swojego
podwładnego. W autobusie kolejna kobieta
pokłóciła się z kierowcą o drobne, a oboje byli

wyjątkowo opryskliwi. Ludzie się przepychali, patrzyli na siebie krzywo i generalnie mieli
ochotę się pozabijać. Złapałem się na tym, że
sam miałem ochotę nawrzucać jakimś wyrostkom, którzy weszli do autobusu i stanęli
zaraz w drzwiach, uniemożliwiając wejście
reszcie pasażerów. Ale tego nie zrobiłem, bo
uświadomiłem sobie, że coś jest nie tak.
Może to kwestia poniedziałku, może
pogody, bo było jakoś dziwnie parno, choć
przecież lało całą noc. Może jakaś uboga
polska wersja Jokera dosypała coś do wody
i nagle wszyscy stali się dla siebie totalnymi
mendami. Wszystko jedno. Skoro już zauważyłem prawidłowość, postanowiłem nie dać

PONIEDZIAŁEK NIEZWYCIĘŻONY

się ponieść, a przecież mi się udzielało. Żadnych środków
uspokajających w autobusie raczej nie dostanę, a przecież uspokoić się jakoś trzeba, bo jak mi ktoś jeszcze raz
nadepnie na stopę na zakręcie to i ja wybuchnę. Do dyspozycji mam tylko słuchawki i Spotify, bo książka, którą
akurat czytam na Legimi, jest tak do dupy, że to też mnie
denerwuje. No dobra. Skoro mogę używać muzyki na
przykład na siłowni, żeby sobie podnieść adrenalinę i ciśnienie, skoro mogę dobrać sobie odpowiednie utwory do
pracy późno w nocy albo wcześnie rano, żeby nie usnąć, to
pewnie znajdę i takie, które mnie zamienią w oazę spokoju w tym zafajdanym autobusie.
„Enya” – pomyślałem. Kto jak kto, ale ta to potrafi
człowiekowi obniżyć nerwa. Pamiętam, jak kiedyś moja
starsza siostra, wtedy uczennica ogólniaka, przyniosła
do domu dwa albumy Enyi na CD. Była zima, za oknami
ciemno, w domu cieplutko i przytulnie, światło przygaszone. Odpaliliśmy pierwszy krążek i tak nas rozmiękczyło, że pospaliśmy się jak leniwce po imprezie. Jeśli Enya
nie da rady, to nikt nie da rady. Próbowałem znaleźć pośród albumów Enyi na Spotify znajomą okładkę, ale nie
pamiętałem już, jak wyglądała. Uświadomiłem sobie tylko, że Enya nie ma raczej ręki do grafików i stylistów. Jej
problem. Odpaliłem zatem „A Day Without Rain” z 2000
roku. Przecież ten pogodny radiowy hit „Wild Child”
musi mi poprawić nastrój, nawet jeśli na co dzień tego
typu rzeczy do mnie nie trafiają. Ten drugi hicior „Only
Time” musi mnie trochę ukoić. Liryczny „Deora Ar Mo
Chroi” musi sprawić, że ciśnienie wróci do normy. „Flora's Secret” wyprowadzi moje myśli na jakieś pogodniejsze rejony. Dzieła zniszczenia mojego fatalnego humoru
dopełnią nieco filuterny „The First Of Autumn” i ciepły
„Lazy Days”.
Ze zdziwieniem stwierdziłem, że to wszystko mi się
nawet podoba. Chyba się starzeję. Choć najbardziej podoba mi się mroczny i posępny „Tempus Vernum”, to reszta
utworów wchodzi jakoś podświadomie. Enya to ostatnia
deska ratunku, totalna desperacja z mojej strony. Musi
zadziałać, musi... Jeśli ktoś mi jeszcze raz przejedzie materiałowym wózkiem na zakupy po stopie to uśmiechnę
się tylko miło i odpowiem, że nic się nie stało... Tak zrobię,
bo Enya ukoi moje nerwy.
…Nie zadziałało. Poniedziałki są silniejsze od Enyi.
ENGLISH

FORMIDABLE MONDAY
The night was awful. I was somewhat anxious, so I tossed in my
bed. To make things worse, the wind was blowing as if someone
had hanged himself, and it rained so hard that the downpour almost
shattered my windows. In a word – I didn’t sleep well.

I was late even before I crawled out of bed. And I did so in
a very foul mood. It was Monday.
At the commuter rail station, a woman was telling
a man off. On the train, a woman started to shriek at the
top of her lungs at some random guy because he dared not
to move out of her way. In a shop, an older man engaged
in a row with a saleslady, because she asked him to leave
the shopping basket in front of the cash desk, whereas
he wanted to put the products back into it and carry it
to his car. At the bus stop, some fellow was swearing like

a trooper at someone on the phone, probably his subordinate. On the bus, another woman argued with the driver
about some change money, and both were exceptionally brusque. People pushed forward through the crowd,
looked askance at everyone, and on the whole seemed to
want to kill each other off. I caught myself entertaining
a thought about throwing a handful of invectives at youngsters who got on the bus and stood right by the doors,
blocking the way in for other passengers. But I refrained
from doing so, as I realized that something was off.
Perhaps it’s because it’s Monday, perhaps it’s because
of the weather, since it was strangely sultry, although it
had rained all night long. Or perhaps some kind of poor
Polish version of Joker had added something to the water and suddenly all people became total jerks to each
other. Whatever. Since I’d already noticed the unsettling
regularity, I decided not to let myself be carried away,
even though I was influenced by the atmosphere as well.
I won’t get any sedatives when I’m on the bus, obviously,
yet I need to calm down somehow, because if someone
stomps on my foot one more time, I swear I will blow
a fuse. I have only my headphones and Spotify at my disposal, because the book I’m reading at Legimi right now
is so shitty that it would only add fuel to the fire. Okay, let’s
think it through. If I can listen to music at the gym to raise
both my adrenaline levels and blood pressure, if I can
select songs that are conducive to working till the small
hours or that can prevent me from falling asleep at pale
dawn, I’ll surely find pieces that will turn me into an oasis
of calm in this dilapidated bus.
“Enya,” I thought. Who if not her when it comes to
calming people down. I remember how my older sister,
then still a high school student, brought two Enya’s albums home. It was winter, the sky behind the windows
was pitch-black, but inside it was all warm and cosy, with
pleasant dim light. We played the first CD and it was so
soothing that we fell asleep like a log after a party. If
Enya doesn’t help, no one will. I searched through Enya’s
albums on Spotify to find the familiar cover, but I didn’t
remember what it had looked like. Instead, I discovered
that Enya didn’t have luck when it comes to graphic
artists and stylists. Oh well. So I played “A Day Without
Rain” from 2000. Because this cheerful radio hit called
“Wild Child” simply has to lift my spirits, even though
such things don’t work on me most of the times. Another
hit, “Only Time,” has to soothe my shattered nerves. The
lyrical “Deora Ar Mo Chroi” has to lower my blood pressure. “Flora’s Secret” will make me think of some more
pleasant things. The final blow to my bad mood will be
dealt by the somewhat playful “The First of Autumn”
and the warm “Lazy Days.”
To my astonishment, I found everything to my liking. I think I’m getting old. Even though my personal
favourite is the dark and sombre “Tempus Vernum,”
I absorb the rest of the songs somewhat unconsciously. Enya is my last resort, an act of desperation on my
part... It has to work out, it has to… If someone runs
over my foot with a wheeled shopping bag one more
time, I’ll just smile politely and say that it’s no problem,
no problem at all… That’s what I’ll do, because Enya
will soothe my nerves.
…It didn’t work. Mondays are stronger than Enya.
Więcej na anywhere.pl
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CZYTANIE WEDŁUG
SARAMONOWICZA

ne i doskonałe w locie, rodzą się w człowieku
uczucia prawdziwie metafizyczne, by stać
się – do czego zachęca wszak sama Biblia –
jak ptaki niebieskie.
ENGLISH

BYĆ JAK PTAKI

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".

NOAH STRYCKER, „RZECZ
O PTAKACH”, WYD. MUZA,
WARSZAWA 2017.

O trzeciej trzydzieści obudził mnie śpiew ptaków. Zrazu wydało mi się, że to jeszcze sen,
bo do późna czytałem książkę, której właśnie
ptaki są bohaterami. Ale nie; ptaki naprawdę śpiewały, jakby zachwycone faktem, że ta
noc – akurat najkrótsza noc roku – ustępuje
dniowi. Jeszcze dwadzieścia cztery godziny
wcześniej (czyli przed lekturą książki „Rzecz
o ptakach”) byłbym wściekły, że zostałem tak
wcześnie obudzony; teraz jednak wyszedłem
na taras, usiadłem na krześle i w niekłamanym zachwycie obserwowałem wschód słońca witany ptasim trelem.

Przed tą książką, przyznaję, nie lubiłem
ptaków, a przynajmniej starałem się trzymać
od nich z daleka. Dziecięce doświadczenia wakacyjne – kiedy jako Deyna, Szarmach i Lato
razem wzięci potykałem się na kurzych gównach na babcinym polu – zostawiły trwały
ślad w mojej psychice, a i gołębie, które paskudziły regularnie na mój warszawski balkon
również dołożyły do tego swoją nieprzyjemną
kropkę nad i.
Aż tu nagle wpadła mi w ręce książka amerykańskiego przyrodnika Noaha Stryckera
i okazało się, że ptaki są stworzeniami tak fascynującymi, iż wyrzucam sobie, że tak długo
byłem ornitologicznym ignorantem. Trzeba
przyznać, że autor umie tak zajmująco pisać,
że już wkrótce czytelnik zaczyna ptakom wielu rzeczy zazdrościć. Tego, że potrafią latać,
to oczywiste; ale także zmysłu magnetycznego, który umożliwia przemierzanie tysięcy kilometrów z wewnętrzną mapą w głowie (łuszczyki, gołębie), a nawet żołądków ze stali,
które pozwalają bez żadnych skutków ubocznych jeść sępnikom mięso z jadem kiełbasianym, hantawirusem, a nawet wąglikiem. Czy
wiecie Państwo, że te ptaki mają taki układ
odpornościowy, że ich odchody po zjedzeniu
pełnego zarazków mięsa są całkowicie sterylne? Co więcej, sępniki wydalają je na własne
nogi, by je zdezynfekować po wcześniejszym
brodzeniu w padlinie. Więc nie taki zły ten
ptak, co własne gniazdo kala, jak się okazuje.
Ale żeby nie kończyć w gównie, proponuję Państwu na youtube dowolny film ze słowem „murmuration”. To powietrzne tańce
tysięcy szpaków; kiedy się je widzi, swobodWięcej na anywhere.pl

I woke up at half past three to the sound of
birds singing. At the beginning, I thought
I was still dreaming, as I had been reading
a book about birds late at night. But I was
not; the birds were singing for real, as if
thrilled by the fact that after the night – the
shortest night in the year – a new day was
coming. Twenty four hours earlier (that
is before I read the book ‘The Thing with
Feathers’), I would have been furious to be
woken up so early; but at that time, I went
out to the porch, sat down in a chair and observed in delight the sunrise welcomed by
the singing of the birds.
I admit that I hadn’t liked those creatures before I read that book, or at least
I had tried to keep away from them. Holiday
experiences from my childhood – when as
Deyna, Szarmach and Lato in one I would
step into chicken’s droppings in my grandmother’s yard – had left a mark on me, and
pigeons, which would regularly get the balcony of my Warsaw apartment dirty, had
completed the picture.
And all of a sudden, I came across a book
written by Noah Strycker, an American naturalist, and I found birds to be so fascinating
that I reproach myself for having been such
an ignorant of ornithology for that long. I must
admit that the author’s style of writing is so
gripping that after a while, the reader begins
to envy birds for many things. Firstly, that
they can fly, that’s obvious; secondly, that
they have a magnetic sense, which allows
them to travel thousands of kilometres with
an inner map in their head (buntings, pigeons); or even that vultures’ stomach is so
indestructible and allows them to eat meat
with botulin, hantavirus and even anthrax
bacteria. Do you know that these birds have
such an immune system that even if they eat
infected meat, their droppings are completely sterile? What’s more, vultures defecate on
their own legs in order to disinfect them after
wading in carrion. So it turns out that it’s not
an ill bird that fouls its own nest.
But not to end in shit, I suggest you watch
any film at youtube with the keyword ‘murmuration’. These are aerial dances of thousands of starlings; seeing them, free and
perfect in their flight, evokes a truly metaphysical desire to become – to which we are
encouraged even by the Bible itself – like
heavenly birds.

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

TO BE LIKE BIRDS
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TO NIE JEST OPOWIEŚĆ O CYNAMONOWYCH BUŁECZKACH

TO NIE JEST OPOWIEŚĆ
O CY NAMONOWYCH
BUŁECZKACH
KATARZYNA TUBYLEWICZ JEST TŁUMACZKĄ LITERATURY SZWEDZKIEJ,
KULTUROZNAWCZYNIĄ I PISARKĄ. OD 17 LAT MIESZKA W SZTOKHOLMIE. WŁAŚNIE
WYDAŁA KSIĄŻKĘ O SZWECJI, O JAKIEJ NIE PRZECZYTACIE W KOLOROWYCH
CZASOPISMACH. „MORALIŚCI” TO SOLIDNY REPORTAŻ O KRAJU, KTÓRY MIERZY
SIĘ Z WŁASNĄ RENOMĄ NAJBARDZIEJ OTWARTEGO PAŃSTWA ŚWIATA.
TEKST Sylwia Gutowska

ZDJĘCIA Hanna Jakóbczyk

Jak narodziła się twoja relacja ze Szwecją?

Mieszkam w Szwecji od 17 lat, a znalazłam się w niej z przyczyn w sumie dość banalnych, choć w moim życiu oczywiście najważniejszych. Czasem używa się takiego kiczowatego określenia „emigracja za miłością”. W Szwecji
mieszkał mój mąż, który zresztą nie jest Szwedem, ale
polskim Norwegiem, bo wyjechał z Polski jako dziecko.
Mieliśmy w Szwecji pomieszkać, wcale niekoniecznie
zostać na stałe, ale Szwecja okazała się nie tylko bardzo
przyjazna dla naszej rodziny, ale także niezwykle ciekawa
dla mnie. W Sztokholmie skończyłam drugie studia, w tym
genialne podyplomowe warsztaty dla tłumaczy literatury
pięknej. Moja przygoda ze Szwecją była od początku przygodą ze szwedzką kulturą. Dość wcześnie zaczęłam tłumaczyć literaturę szwedzką, najpierw doskonałe powieści
Majgull Axelsson, potem Jonasa Gardella. Przez 6 lat byłam
dyplomatką, szefową Instytutu Polskiego w Sztokholmie.
W jakiś sposób zawsze żyłam pomiędzy dwoma krajami,
nigdy się z Polską nie rozstałam do końca, ale zapuściłam
też korzenie w Szwecji. Moja przygoda z tym krajem trwa,
mieszkam w Szwecji, zdarza mi się wykładać na szwedzkich uniwersytetach, uczę w Szwecji jogi, ale piszę po polsku. Bardzo dobrze znam szwedzki, ale nie do końca wierzę
w pisanie w nieojczystym języku, choć znam przypadki wybitnych autorów, którzy dokonywali tej wolty.
Czy to dopiero w trakcie pisania „Moralistów” wyłonił ci
się nie do końca różowy obraz tego kraju?

Ależ nie, ja od dawna patrzę na Szwecję obiektywnie.
Jestem w uważnym obserwatorem, nie tylko wtedy, gdy
piszę. W dodatku jako kulturoznawczyni na każdy kraj
patrzę zdystansowanym okiem antropologa. Szwecja ma
wiele wspaniałych zalet i wiele wad, jak większość miejsc
na ziemi. Jednocześnie jest na tyle inna od Polski i na tyle
ciekawa, że napisałam o niej znacznie więcej tekstów niż
moja ostatnia książka. Przez lata pisałam dużo o Szwecji

do polskiej prasy, wielki popyt na takie teksty był na przykład przed wejściem Polski do UE, czyli już dość dawno.
Rok temu wydałam wspólnie z Agatą Diduszko-Zyglewską
książkę o promocji czytelnictwa „Szwecja czyta. Polska
czyta”, która jest także opowieścią o szwedzkiej mentalności. Teraz zdecydowałam się napisać „Moralistów”,
bo Szwecja znajduje się w bardzo ciekawym momencie.
Przechodzi przez pewien rodzaj kryzysu tożsamości, któremu towarzyszy wyjątkowo interesująca debata publiczna. Chciałam zrozumieć, gdzie teraz Szwecja się znajduje
i jak wybrnie z problemów, które ma. Zwłaszcza, że są to
problemy bardzo uniwersalne i obecne w wielu krajach
współczesnej Europy.
Tytuł jest świadomym nawiązaniem do głośnej książki
Macieja Zaremby Bielawskiego, „Higieniści” na temat
eksperymentów eugenicznych w Szwecji?

Nie myślałam w ten sposób wybierając ten tytuł, ale rzeczywiście można by się w nim doszukiwać podobnej wymowy.
Słowo „moraliści” podobnie do słowa „higieniści” sygnalizuje pewne kolektywne pragnienie, pewien społeczny
ideał, tym razem nie czystości rasowej, którą promowała
eugenika, ale czystości moralnej. To ostatnie marzenie jest
dużo mniej od eugeniki niebezpieczne, ale ono też może
prowadzić do popełniania radykalnych błędów o negatywnych konsekwencjach dla jednostek. Na pewno moja
książka wpisuje się w tradycję dekonstruowania mitów na
temat Szwecji oraz pokazywania niedoskonałości opiekuńczego państwa, a tym zajmuje się od lat Maciej Zaremba.
„Moraliści” to głos krytyczny i pełen wątpliwości, ale myślę, że uważny czytelnik dostrzega w tej książce także
morze entuzjazmu i aprobaty dla szwedzkich marzeń. Nie
da się jednak ukryć, że nie napisałam książki o cynamonowych bułeczkach, która powielałaby bajkową opowieść
o harmonijnym Bullerbyn. Takich książek powstało już
strasznie dużo i myślę, że wystarczy.

SPECJALNE PODZIĘKOWANIA

58–59

dla kawiarni Z innej parafii w Gdańsku (Targ Rybny 6a)
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N IGDZ I E I N DZ I E J NA Ś W I E C I E
N I E M A C H Y BA K R A J U,
KT ÓRY TA K Ś W I A D OM I E
DĄ Ż Y Ł BY D O T E G O, BY BYĆ
D OBRY M I N I E Ś Ć P OMO C
P O T R Z EBUJĄC Y M T E G O Ś W I ATA .
Czy to nie jest tak, że otwartość, którą
Szwedzi uważają za swoją cnotę narodową
– o ile słowa „narodowy” można użyć
w kontekście tego kraju – wypływa ze
zbiorowego wyrzutu sumienia?

Nigdzie indziej na świecie nie ma chyba kraju,
który tak świadomie dążyłby do tego, by być dobrym i nieść pomoc potrzebującym tego świata. Idea, że Szwecja będzie dobra nie jest jednak
czymś, co towarzyszyło temu społeczeństwu
zawsze i rzeczywiście narodziła się także z wyrzutów sumienia. Bardzo ciekawie opowiada
o tym w mojej książce Elisabeth Åsbrink –
pisarka, laureatka nagrody Kapuścińskiego.
Koncepcja „dobrej Szwecji” pojawiła się w latach 40. zeszłego wieku. Można nawet podać
dokładną datę, bo cezurą był rok 1943, kiedy
Szwecja przyjęła dużą grupę uciekających
z Danii Żydów. Przedtem była zamknięta na
uchodźców i, będąc krajem neutralnym, tak
naprawdę sprzyjała nazistom. Szwedzkie społeczeństwo było też wtedy bardzo homogeniczne. To był kraj, do którego absolutnie nie
chciano przyjmować uchodźców żydowskich
i w którym używano na usprawiedliwienie takiej postawy tak cynicznych argumentów, jak:
„Nie chcemy antysemityzmu, więc nie będziemy przyjmowali Żydów”. Po wojnie Szwecja
przeszła jednak metamorfozę i od momentu, gdy wjechały do niej słynne białe autobusy z byłymi więźniami obozów koncentracyjnych, kraj stawał się coraz bardziej i bardziej
otwarty. Szwedzka polityka migracyjna budowana była przede wszystkim na przyjmowaniu uchodźców z różnych krajów owładniętych
różnymi konfliktami. To była Grecja, Chile za
Pinocheta, Bałkany... W ostatnich dziesięcioleciach do Szwecji przybywali uchodźcy z krajów
pozaeuropejskich, głównie z północnej Afryki
i Bliskiego Wschodu. Jest taka miejscowość
pod Sztokholmem, Södertälje, która w czasie
wojny w Iraku przyjęła więcej uchodźców niż
całe Stany Zjednoczone.
I Szwecja stała się „mocarstwem
humanitarnym”.

Tak. Pojęcia humanitär stormakt używał już
Olof Palme (premier Szwecji w latach 1969-

76 i 1982-86 – przyp. red.), który uważał, że
Szwecja będąc małym krajem, może mieć
dużą widoczność i wpływ na losy świata dzięki moralnemu patosowi swojej polityki. Miała
się stać wzorem dla świata. To była bardzo
ambitna polityka zagraniczna, która rezonuje do dziś. Chociaż po kryzysie uchodźczym
z 2015 roku Szwecja zaczęła pracować nad
ograniczaniem napływu osób ubiegających
się o azyl. W czasie kryzysu przyjęła największą ilość uchodźców per capita w całej
Europie i spowodowało to dużo problemów –
przede wszystkim logistycznych. Brakowało
miejsc w ośrodkach dla uchodźców, teraz
brakuje mieszkań. Pojawiło się szereg nowych wyzwań, które sprawiły, że Szwecja na
pewien czas wręcz zamknęła swoje granice,
wprowadzając kontrole paszportowe na granicy z Danią. To z polskiego punktu widzenia
nie wydaje się z pewnością zbyt bulwersujące, ale dla Szwecji to był wielki wstrząs. „Jak
to, my zamykamy granice? Nie przyjmujemy
wszystkich uchodźców?”. Sytuacja ta spowodowała dość poważny kryzys tożsamościowy,
który nadal trwa, choć kontrole na granicach
zostały już zniesione.
Ciężko być moralnym wzorem dla całego
świata.

Ciężko, bo nawet jeżeli jest się krajem bardzo
otwartym, można popełniać różne błędy,
które spowodują, że nowo przybyli wcale tak
szybko nie poczują się częścią społeczeństwa.
Paradoks Szwecji polega na tym, że będąc tak
otwarta i humanitarna, ma jeden z najbardziej zamkniętych rynków pracy. Jest przedostatnia w UE pod względem szybkości, z jaką
imigranci się na nim asymilują. Zajmuje to
przeciętnie dziesięć lat, a czasem dłużej.
Przyczyny tego są skomplikowane i trudne
do usunięcia. To nie jest tak, że Szwedzi są
hipokrytami – przyjmują uchodźców, a potem nie chcą z nimi pracować (chociaż ten
element też występuje). Główną przyczyną
zaistniałej sytuacji jest fakt, że szwedzki rynek pracy nastawiony jest na specjalistów i na
efektywizację. To rynek, który potrzebuje ludzi wykształconych. Globalizacja sprawiła, że
Więcej na anywhere.pl

i w Szwecji właściwie nie ma już fabryk, a jeśli
są, to zatrudniają ludzi do obsługi komputera, a nie do pracy przy taśmie. W Szwecji jest
ogólnie bardzo mało prostych prac dla ludzi
bez wykształcenia. Jedna z moich rozmówczyń podkreślała, że nawet żeby być sprzątaczką, trzeba dobrze pisać i czytać, żeby móc
opisać środki, których się używało do sprzątania, bo nawet ono odbywa się w bardzo
„specjalistyczny” sposób. Jednocześnie duża
część uchodźców od dziesięcioleci przybywających do Szwecji to są ludzie niewykształceni, zdarzają się wśród nich nawet analfabeci,
na przykład z takich krajów jak Somalia. Inna
rzecz, że problem analfabetyzmu tyczy się
głównie kobiet, które z założenia nie pracują,
bo pochodzą z krajów na tyle konserwatywnych obyczajowo, że mają być w domu z dziećmi. To nie do końca pasuje do kraju, w którym w latach 70. XX w. zniesiono wspólne
opodatkowanie małżeństw właśnie po to, by
wypchnąć kobiety na rynek pracy. W Szwecji
jest wiele obiektywnych przeszkód, które
nie pozwalają przybywającym tu migrantom
znaleźć zatrudnienia. Mamy dziś całe pokolenie młodych ludzi na przedmieściach etnicznych, którzy wychowali się w domach,
w których nikt nigdy nie pracował. To rodzi
poczucie wykluczenia, braku przynależności
i braku szans. Wcale nie jest tak, że miło jest
być całe życie na zasiłku. To nie pozwala czuć
się w pełni praw i możliwości.
W obliczu kryzysu migracyjnego Szwecja
stoi przed trudnym wyborem – obniżyć
stawki minimalne i włączyć do pracy
nowo przybyłych, ale za cenę zniesienia
żelaznych standardów płacowych,
albo ich nie obniżyć i dalej zderzać się
z bezrobociem migrantów.

Jeżeli znacząco obniżyłoby się stawki minimalne, pozwalając nowo przybyłym ludziom
wykonywać bardzo proste prace za małe pieniądze, dałoby się tym ludziom możliwość
wejścia na rynek pracy. Z drugiej strony,
szwedzki model płac tworzony od lat 40., zakłada solidarnościowe planowanie zarobków.
Szwedzki dyrektor banku zarabia jedynie jakieś cztery razy więcej od przeciętnego urzędnika. W krajach takich jak Stany Zjednoczone
ta różnica będzie wynosiła dziesięć-dwadzieścia razy. Szwecja ma też bardzo silne związki zawodowe, które absolutnie nie chcą się
zgodzić na to, żeby wprowadzać dumpingowe
płace. To brzmi przecież paradoksalnie: bądźmy solidarni i płaćmy ludziom mniej. Od razu
kojarzy się to z wykorzystywaniem taniej siły
roboczej. Jednocześnie bez obniżenia płac ci
ludzie nie będą w stanie wejść na rynek pracy
i stać się częścią społeczeństwa szwedzkiego.
To jest konflikt tragiczny, w którym nie ma
jednoznacznie dobrych rozwiązań.

TO NIE JEST OPOWIEŚĆ O CYNAMONOWYCH BUŁECZKACH
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reading entitled ‘Szwecja czyta. Polska czyta’ (English: Sweden reads. Poland reads),
which also describes Swedish mentality.
Now I decided to write ‘Moraliści’ because
it’s been a really interesting period for
Sweden. The country has been undergoing
a kind of identity crisis, accompanied by an
extremely interesting public debate. I wanted to understand where Sweden actually
was and how it would resolve the problems
it was confronted with. Especially because
these problems are very universal and present in many European countries.
Is the title a purposeful reference to Maciej
Zaremba Bielawski’s controversial book
‘Higieniści’ (English: The Hygienists),
regarding eugenic experiments in Sweden?

ENGLISH

THIS IS NOT A STORY ABOUT
CINNAMON ROLLS
Katarzyna Tubylewicz is a translator of Swedish
literature, a cultural studies researcher, and a writer.
She has been living in Stockholm for 17 years. She
has just published a book about Sweden, showing
a different face of the country from what we have
seen in popular magazines. ‘Moraliści’ (English: The
Moralists) is a substantive reportage about a state
confronted with its own reputation of being the most
open country in the world.

How did your relation with Sweden begin?

I’ve been living in Sweden for 17 years, and
I came here for quite common reasons; still,
to me, they were the most important ones.
Some people call it ‘love‑related emigration’,
which seems a bit cheesy. My husband had
been living in Sweden; he’s not a Swede by the
way, but a Polish Norwegian, as he emigrated
from Poland when he was a child. We were
supposed to live in Sweden for a while. We
didn’t plan a permanent stay, but we found
the country to be really friendly towards our
family, as well as really interesting to me.
I completed my second studies in Stockholm,
including brilliant post‑graduate workshops
for literary translators. My adventure with
Sweden has always been inseparably connected with Swedish culture. I took up translating Swedish literature quite early, beginning with perfect novels by Majgull Axelsson,

then Jonas Gardell’s works followed. For six
years, I was a diplomat, the head of the Polish
Institute in Stockholm. I’ve always been living in between these two countries; I’ve never
parted with Poland completely, but I’ve also
put down roots in Sweden. My adventure
with this country is still on; I live in Sweden,
I happen to give lectures at Swedish universities, I run yoga classes in Sweden, but I write
in Polish. I speak Swedish fluently, but I’m
not a fan of writing in a foreign language; although I know some eminent artists who did
that and succeeded.
When did you notice that Sweden is not all
beer and skittles? Was it only when you
were writing ‘Moraliści’?

Not at all. I’ve looked at Sweden objectively for a long time. I’m a keen observer, not
only when I write. What’s more, as a cultural
studies researcher, I look at every country
from a distanced anthropological perspective. Sweden has many great advantages,
but also many drawbacks, like most places in the world do. At the same time, it’s so
different from Poland and so interesting
that I’ve written a number of texts about it;
the last book is not the only one. For many
years, I’ve been writing about Sweden for
the Polish press. Such texts were in demand
before Poland had joined the European
Union, quite a long time ago. Last year,
together with Agata Diduszko‑Zyglewska,
I published a book about the promotion of

To be honest, I didn’t think about it when
I chose the title, but indeed, it may have a similar significance. The word ‘moralists’, similar to the word ‘hygienists’, signals a kind of
collective urge, a social ideal – this time not of
racial purity promoted by eugenics, though,
but of moral purity. This dream is much less
dangerous than eugenics, but it may also result in making dreadful mistakes leading to
negative consequences for individuals. My
book surely follows the tradition of deconstructing myths about Sweden and showing
the imperfection of the welfare state, which
is the field Maciej Zaremba has been dealing
with for years. ‘Moraliści’ is a critical voice
expressing doubts, but I think that careful
readers will also notice my enormous enthusiasm and approval for Sweden’s dreams. But
it’s clear to see that this book is not about cinnamon rolls, which would reproduce a tale
of idyllic Bullerbyn. There are plenty of such
books, and I believe that’s enough.
Don’t you think that this Swedish openness,
which they perceive as their national virtue
– if one may use the term ‘national’ in the
context of this country – results from their
collective remorse?

I believe that there’s no other country that
would strive for being good and supporting
the needy as much as Sweden does. However,
the idea that Sweden will be good hasn’t always accompanied this nation, and it indeed
resulted from remorse. In my book, this issue is described in a really interesting way by
Elisabeth Åsbrink – a writer and a winner of
the Kapuściński Award. The concept of ‘good
Sweden’ was born in 1940s. I can even give
you an exact date; the turning point was in
1943, when Sweden admitted a large group
of Jewish refugees from Denmark. It hadn’t
admitted refugees before that time and, despite being a neutral country, it actually supported the Nazi. The Swedish society was
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also very homogeneous those days. On no account did
the country agree to admit Jewish refugees, supporting
that standing with such cynical arguments as: ‘We don’t
want anti‑Semitism, so we won’t admit Jews.’ However,
after the war, Sweden underwent a fundamental transformation and since the day when the famous white buses with former concentration camps’ prisoners entered
the country, it has become more and more open. Its
migration policy was based primarily on admitting refugees from various conflict‑torn countries, including
Greece, Pinochet’s Chile, the Balkans, etc. Within the
last decades, refugees from non‑European countries,
mainly from northern Africa and the Middle East, have
come to Sweden to seek asylum. Near to Stockholm,
there’s a town called Södertälje, which admitted more
refugees during the war with Iraq than the entire US.
And Sweden has become a ‘humanitarian empire’.

It has. The term humanitär stormakt was already
used by Olof Palme (the Prime Minister of Sweden in
1969–76 and 1982–86 – editor’s note), who believed
that Sweden, despite being a small country, could be
strongly visible on the map of the world and could have
considerable influence owing to its political moral pathos. It was supposed to set an example to the world.
That foreign policy was highly ambitious and it still
prevails. Nevertheless, after the refugee crisis in 2015,
Sweden attempted to reduce the mass influx of asylum
seekers. During the crisis, the country admitted the
largest number of refugees per capita in Europe, which
gave rise to many problems, primarily of a logistical
character. There wasn’t enough room in reception centres, and now the country faces a problem with housing.
A number of new challenges had arisen, which resulted
in closing Swedish borders for some time and in introducing passport checks on the border with Denmark.
It doesn’t seem alarming from the Polish perspective,
but it was a terrible shock for Sweden. ‘What’s happening? Are we closing the borders? Aren’t we going to admit all refugees?’ That situation led to a serious identity
crisis, which is still on even though border checks have
already been abolished.
It’s difficult to set an example to the whole world.

It is. Even if the country is really open, it may make a variety of mistakes, which will make it impossible for refugees to feel like a part of the society. Sweden is a really
open and humanitarian country, but – paradoxically –
it has one of the most exclusive labour markets. It’s in
the last but one position in the UE in terms of assimilating migrants on the market. On average, the process
takes ten years or even more. Reasons for such situation are complicated and hard to eliminate. Swedes aren’t hypocrites – it’s not like they admit refugees and
afterwards, they don’t want to work with them (even
though this problem occurs as well). The key reason
for such a situation is the fact that the Swedish labour
market is focused on specialists and their efficiency.
This market requires educated people. Most factories in
Sweden were shut down owing to globalisation, and the
remaining ones employ white‑collars for office work,
not blue‑collar workers. There are few simple jobs for

uneducated people. One of my interlocutors stressed
that to be a cleaning lady, you need good reading and
writing skills to be able to describe products you’ve
used for cleaning, as even this process is highly ‘specialised’. At the same time, many refugees who have come
to Sweden for decades are uneducated, even illiterate,
people from such countries as Somalia. On the other
hand, in most cases, the problem of illiteracy concerns
women, who don’t work in principle because they come
from conservative countries where women should stay
at home with children. This isn’t in line with the policy
of Sweden, where joint tax returns were abolished in the
1970s to make women enter the labour market. There
are many objective obstacles hindering migrants from
finding a job in Sweden. A whole generation of young
people residing in the ethnic suburbs was brought up
in families where nobody had ever worked. It leads to
a feeling of exclusion and a lack of belonging or chances. It’s not great to be on welfare all your life. It makes
you feel you lack some rights and opportunities.
Faced with the migration crisis, Sweden has a difficult
decision to make – whether it should reduce minimum
rates of pay and include new‑comers in the labour
market, at the expense of fixed pay standards, or not
to reduce the rates and still be confronted with the
unemployment among migrants.

If minimum rates of pay were considerably reduced,
thus allowing new‑comers to carry out simple work for
a low pay, they would be able to enter the labour market.
On the other hand, the Swedish 40-year-old pay model
assumes solidarity in remuneration planning. A CEO of
a Swedish bank earns only four times more than an average office worker. In countries such as the US, this difference would be between ten and twenty times more.
Moreover, trade unions in Sweden have a really strong
position, and they don’t want to agree on dumping
rates. It sounds like nonsense: to act in a solidary way
and pay less. It gives way to an image of exploiting cheap
labour. At the same time, if rates aren’t reduced, these
people won’t be able to enter the labour market and become a part of the Swedish society. It’s a tragic conflict
to which there’s no one good solution.
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SERIALE 25 LAT
PÓŹNIEJ, CZYLI
O POWROCIE
„TWIN PEAKS”
POSTMODERNIZM, ERA INTERNETU,
SCHYŁKOWY KAPITALIZM,
NOWA ZIMNA WOJNA, IV (?)
RZECZPOSPOLITA… SPORO JEST
CIEKAWYCH OKREŚLEŃ CZASÓW,
W KTÓRYCH OBECNIE ŻYJEMY. JA
WOLĘ NIECO MNIEJ POMPATYCZNY
TON I PRZYKLASKUJĘ POJĘCIU
PT. „EPOKA SERIALI”.
TEKST Paweł Durkiewicz

ZDJĘCIA Mat. Prasowe

J

uż kilka lat temu znawcy tematu ogłosili, że serial właśnie, jako pogardzana
dotąd gałąź sztuki filmowej, przeżywa
swój intensywny rozkwit. Dziś przypomina
to już wyścig na księżyc - praktycznie co
miesiąc słychać o głośnych telewizyjnych
premierach, w które zaangażowani są aktorzy, reżyserowie i producenci z absolutnego filmowego topu. Gwiazdy Hollywood
wiedzą doskonale, że udany występ w dobrej produkcji to niezawodny sposób na
dodanie swojej osobistej marce błysku i zawładnięcie zbiorową wyobraźnią – tą drogą
poszli ostatnio choćby Jude Law („Młody
papież”) i Tom Hardy („Tabu”). Obaj raczej
nie żałują. Nowa moda ogarnęła także starsze sławy – do nakręcenia mini-serialu dał
się nawet namówić Woody Allen („Crisis in
Six Scenes”), choć w tym wypadku efekt nie
okazał się porywający. Niemniej, posiadając
dostęp do jednej z wiodących platform serialowych, możemy liczyć już nie tylko na
rozrywkę, ale na regularne dawki kultury
na wysokim poziomie.
Aktualnie zaś jesteśmy świadkami wydarzenia arcyciekawego – na serialową arenę po 26 latach przerwy powrócił ze swoim
„Twin Peaks” David Lynch. Drażni mnie
zwykle nadużywane w mediach słowo „kultowy”, jednak w tym wypadku użycie go jest
w pełni uprawnione, zarówno w stosunku

do dzieła, jak i jego twórcy. Pokazane w telewizji ABC na początku lat 90. śledztwo ws.
zabójstwa Laury Palmer, uczennicy szkoły
średniej w malowniczo położonej tytułowej
miejscowości Twin Peaks, uchodzi za wczesne podwaliny pod rewolucję serialową,
o której wspomnieliśmy w poprzednim akapicie. Lista seriali kryminalnych, wyraźnie inspirowanych „Miasteczkiem”, liczy nie
dziesiątki, ale raczej setki pozycji, a jedną
z nich jest choćby nasz, ciepło przyjęty „Belfer” z jesieni zeszłego roku. To Lynch, wraz

ze współautorem scenariusza Markiem Frostem, pokazali jako pierwsi, że rozrywka
telewizyjna może pokazywać ambitniejsze
oblicze i wymagać od widza pewnych, nazwijmy to, kompetencji odbiorczych.
Jak wypada nowa odsłona legendy? Podkreślmy najpierw, że Lynch na swojej drodze
reżyserskiej regularnie udowadniał, że nie
boi się robić kina opartego na tajemnicach
i niedopowiedzeniach, często wprawiających
widza w kołowaciznę. Rzeczywistość przedstawiona w filmach takich jak „Blue Velvet”,

S E R I A L E 2 5 L AT P Ó Ź N I E J , C Z Y L I O P O W R O C I E „T W I N P E A K S ”

„Mulholland Drive” czy wyjątkowo ciężkim
„Inland Empire” to wędrówka w ludzką podświadomość i sny, również te z gatunku koszmarnych. Aby w miarę komfortowo czuć się
przed ekranem, należy na jakiś czas zerwać
z logiką i zapomnieć o liniowo prowadzonej fabule, znanej z filmów znajdujących się
w rankingu popularności TOP10 Filmwebu.
Oniryczno-surrealistyczny zawrót głowy
kontrowany jest przez Lyncha zwykle specyficznym humorem. Czy taki sposób opowiadania historii pasować będzie każdemu
widzowi? Nie. Czy można się przy takich
obrazach świetnie bawić? Tak, o ile jesteśmy
w stanie zdobyć się na pewną tolerancję wobec nieskrępowanej wizji twórcy.
Nowe „Twin Peaks”, a przynajmniej jego
pierwsze odcinki, przypominają właśnie
rozciągnięty na długi dystans, mocno lynchowski, pokręcony film z niespieszną
narracją i przewijającą się tu i ówdzie przyjemną groteską. Formalnych podobieństw
do „starych”, nostalgicznie wspominanych
sezonów jest niewiele. Poszczególne sceny
często dłużą się w nieskończoność, przestrzeń już nie zamyka się w obrębie tytułowego miasteczka, akcenty muzyczne są
rzadkie (ale za to wyraziste), a akcja nie
koncentruje się wokół jednego, głównego
wątku. Fani starego „Miasteczka” niejako
na pociechę otrzymują powracających – na
ogół w niezłej formie – bohaterów sprzed
ćwierć wieku, na czele z agentem specjalnym Dale’em Cooperem, który – tu minimalny spoiler – próbuje powrócić do znanego sobie świata po 25 latach spędzonych
w tzw. Czarnej Chacie. Kyle McLachlan daje
prawdziwy aktorki popis, świetnie odgrywając aż trzy postacie (choć w sumie to tylko
jedną… to skomplikowane). Są i nowe twarze, np. bardzo dobra Naomi Watts, którą
pamiętamy z głównej roli w „Mulholland
Drive”, uznawanym przez wielu za najwybitniejsze dzieło Lyncha.
Już po obejrzeniu kilku pierwszych części nowego „Twin Peaks” da się odczuć, że
Lynch i Frost w serialowym wyścigu nie zamierzają brać udziału. Oddali widzowi oryginalne, dopieszczone w każdym szczególe
dzieło z własnym znakiem jakości. Zaskakujące jest to, że osiągnęli taki sam efekt,
jak ćwierć wieku temu – serwując historię
filmową ignorującą zastane schematy, coś,
na co nie zdobyłby się raczej żaden inny
twórca. Nie porównamy „TP ” z „Rodziną
Soprano”, Hose of Cards”, czy „Grą o Tron”,
ponieważ mowa tu o zupełnie różnych doznaniach. Do pełnego tajemnic miasteczka
na pewno warto zajrzeć, choć – moja rada
- najpierw należy przypomnieć lub dowiedzieć się, co stało się w nim 25 lat wcześniej.
To też wielka frajda.

ENGLISH

TV SERIES 25 YEARS LATER,
OR ABOUT THE COMEBACK OF
“TWIN PEAKS”
Postmodernism, the Era of the Internet, Decadent
Capitalism, the New Cold War, Fourth (?) Polish
Republic… There are many names for the times in
which we currently live. I prefer a slightly less pompous
tone and endorse the term “the epoch of TV series.”

Already several years ago, subject-matter experts announced that TV series – the previously
scorned branch of cinematic art – were in full
bloom. Today, it has reached the point where
it resembles the race to the Moon – virtually
every month we can hear about some new TV
premieres that involve actors, directors and
producers who are at the very top of cinema-related rankings. Stars from Hollywood know
perfectly well that a successful performance in
a good production is an unfailing way to make
your own brand shinier and capture the collective imagination – recently, this path has
been chosen by such actors as Jude Law (“The
Young Pope”) or Tom Hardy (“Taboo”). Neither
of them seems to regret their decision. The new
trend has caught on with some slightly older
stars as well – e.g. Woody Allen let himself be
persuaded to shoot a miniseries (“Crisis in Six
Scenes”), although in this particular case the
effect wasn’t that capturing. Nonetheless, if we
have access to one of the leading streaming platforms, we can count not only on entertainment,
but also on regular doses of high quality culture.
Currently, we’re witnessing an extremely
interesting event – after 26 years, David Lynch
reappeared with his “Twin Peaks” on the arena of TV shows. It usually irritates me when
I hear the overused word “cult” in the media,
but in this particular case, its use is fully justified as a description of both the work itself and
its creator. Originally shown in the ABC Television at the beginning of the 1990s, the investigation of the murder of a high-school student
Laura Palmer in the beautifully situated eponymous town of Twin Peaks is considered to
have laid an early foundation for the TV series
revolution that we have mentioned in the previous paragraph. The list of crime dramas that
are clearly inspired by “Twin Peaks” includes
not tens, but rather hundreds of titles, and
one of them is the warmly received “Belfer”
(Pol.: “The Teacher”), a Polish production premiered last autumn. It was Lynch, along with
the co-writer of the screenplay, Mark Frost,
who first showed that TV entertainment could
be more ambitious and demand some kind of
“reception competences” from the viewer.
And how does the new face of legend come
off? First of all, let’s underline that Lynch has
regularly proved in his work as a director that
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he is not afraid of films based on mysteries and
understatements that not infrequently puzzle
the viewer. The reality shown in such productions as “Blue Velvet,” “Mulholland Drive”
or the exceptionally heavy “Inland Empire”
is a journey into human subconscious and
dreams, also those on the more nightmarish
side. To feel relatively comfortable in front of
the screen, we should temporarily part with
logic and forget about the linear plot, known
from films listed in the TOP10 popularity
ranking on a Polish film-related database platform, Filmweb. The oneiric and surrealistic
vertigo is countered by Lynch with specific humour. Will such a method of telling stories suit
each viewer? No. Can we have great fun watching it? Yes, as long as we’re able to muster up
some tolerance towards the unfettered vision
of the creator.
The new “Twin Peaks”, or at least its first
episodes, resemble a film that is stretched,
very Lynch-like, twisted, with unhurried narration and here and there intertwined with
pleasant grotesque. As for formal similarities
to the “old,” nostalgically reminisced seasons – there are few. Some scenes stretch for
eternity, the setting is no longer limited to the
eponymous town, music elements are rare (but
distinct), and the plot doesn’t revolve around
only one main thread. Fans of the previous
“Twin Peaks”, somewhat as a consolation, are
presented with characters from 25 years ago
who reappear – usually in a good shape – in the
new series. One of them is special agent Dale
Cooper who – mild spoiler alert – tries to come
back to the world he knows after 25 years spent
in the Black Lodge. Kyle McLachlan regales the
viewer with a truly magnificent show of acting
skills, impersonating as many as three characters (although there’s only one character… well,
it’s complicated). There is also some new blood,
e.g. the great Naomi Watts who we remember
from her role in “Mullholland Drive,” seen by
many as Lynch’s greatest work.
Already after watching several first episodes of the new “Twin Peaks,” it can be felt
that Lynch and Frost don’t intend to take part
in the TV shows race. They presented the viewer with an original, refined work with a quality mark of its own. What’s surprising, they
achieved the same effect as a quarter century
ago, by serving a story that ignores existing
schemas, which is something that not many
a creator would have the courage to do. We
won’t compare “Twin Peaks” with “The Sopranos,” “House of Cards,” or “The Game of
Thrones,” because they all evoke entirely different impressions. It’s definitely worth visiting the mysterious town, although – if I may
give a piece of advice – we should probably
refresh our memory or learn about the events
from 25 years ago. It’s great fun too.

FELIETON / COLUMN

OPAKOWANA

EKSTRAKLASA
NA STADIONACH CISZA. TRAWA TĘSKNI ZA KORKAMI,
A TRYBUNOM BRAKUJE KIBICÓW. PIŁKI RWĄ SIĘ
DO BRAMEK A SIATKI CHCĄ JE ŁAPAĆ. NIC Z TEGO.
NA PRZEŁOMIE CZERWCA I LIPCA NIGDZIE NIE GRA
SIĘ W POWAŻNĄ, SENIORSKĄ PIŁKĘ. WSZYSCY
ODPOCZYWAJĄ. CHOĆ PRZYZNAĆ TRZEBA, ŻE TE
EMOCJE, KTÓRE OPADŁY PRZED KILKOMA TYGODNIAMI
POWOLI WRACAJĄ. NOWY SEZON TUŻ TUŻ.

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.

E

kstraklasa ma szczęście być pięknie
opakowaną. Ale nie zawsze to telewizyjne opakowanie wystarcza. Na
nic się ono zdało w ostatnich meczach tzw.
grupy spadkowej. Jeśli ktoś nie był fanem
którejś z drużyn walczącej o utrzymanie
– mógł sobie darować. Mimo opakowania
oglądanie spotkań mogło być dramatycznym przeżyciem.
Dodatkowo niesmak wzbudzili wszyscy
ci, którzy twierdzili, że w ostatniej ligowej
kolejce stracili miejsce w ekstraklasie. Pytam zatem gdzie byli w trakcie całego sezonu? Liczyli na „opakowanie”? Za to nie dostaje się punktów.
Mimo wspomnianego niesmaku Ekstraklasa bije rekordy. Na stadionach w minionym sezonie pojawiły się prawie trzy
miliony ludzi, kluby otrzymały rekordowe
wynagrodzenie. Od ponad sześciu i pół mi-

liona złotych dla Ruchu, do ponad szesnastu dla Legii (pomijam fakt, że spadkowicz
z angielskiej Premier League otrzymuje 25
razy więcej). To dobre czasy dla rozgrywek.
Reprezentacja podbija bębenek, stadiony
zapraszają schludnością i estetyką, do tego
opakowanie, które jest jak różowe okulary.
Takie okulary założyła nam 5 czerwca
Gala Ekstraklasy. Daleko jej było do gali
oscarowej, ale w tej piłkarskiej przynajmniej nie było pomyłki. Choć wielu twierdzi, że jednak do niej doszło przy wyborze
trenera sezonu. Został nim bowiem Maciej
Bartoszek, zostawiając w pokonanym polu
dwóch „pewniaków”: Jacka Magierę i Michała Probierza. Może to i dobrze. Gdzie
dwóch się bije…
Ale ci trenerzy to już przynajmniej nie
żadne „opakowanie”. Każdy z nich „przedstawia się” prawdziwie. Jacek Magiera jest
jednym z najpoczciwszych ludzi polskiej
piłki. Miałem niezwykłą przyjemność być
prowadzonym przez niego w drużynie TVN.
Wprowadzał w trening spokój i pewność,
że musi być właśnie tak, jak on tego chce.
Nie krzyczy, nie gestykuluje niepotrzebnie.
Stoi przy linii bocznej i notuje. Klasa.
To jeden z powodów, dla których czeka
się na nowy sezon. Bo przyznaję się bez bicia – czekam, mimo wszystko.
ENGLISH

EKSTRAKLASA NEATLY SERVED
Silence reigns at stadiums. Grass misses cleats,
and stands miss supporters. Balls are spoiling
for goals, and nets want to catch the balls.
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But it’s all for naught. At the turn of June and
July, nobody plays serious, senior football.
Everybody rests. Even though I must admit
that emotions which subsided a few weeks ago
slowly begin to return. The new season is just
around the corner.

The Ekstraklasa comes neatly served. But
television presentation is sometimes not
enough. It was no use in the last matches of the so-called relegation group. If
you hadn’t been a supporter of one of the
teams fighting for keeping its position,
you should have spared yourself those
emotions. Despite all the stuff around it,
watching those games could be a dramatic experience.
Another striking aspect was the fact
that some claimed that they had lost their
position in the Ekstraklasa in the last
round. So here’s my question: where were
they during the whole season? Did they
rely on their presentation? One doesn’t
get any points for that.
Despite the distaste, the Ekstraklasa
breaks records. The last season witnessed
almost three million people at stadiums
and record financial outcomes of clubs –
starting from over six and a half million
zlotys for Ruch to over sixteen million for
Legia (not to mention the fact that a relegation team in English Premier League
gets 25 times more). These are good times
for games. The national team wins people’s hearts, stadiums are neat and impressive, and all that is complemented
with the presentation of the sport through
rose-coloured spectacles.
The Ekstraklasa ceremony created such
a picture on 5 June. It was far from the Academy Awards ceremony, but at least results
were correct at this one. Even though many
people say that the choice of the coach of the
season was a mistake. The winner was Maciej Bartoszek, who left behind two favourites: Jacek Magiera and Michał Probierz.
Well, maybe that’s fine. While two dogs are
fighting for a bone…
But at least these coaches were no ‘presentation’. Each of them ‘appears’ real.
Jacek Magiera is one of the finest people
of Polish football. I've had a pleasure to be
trained by him when I was in a TVN team.
He created an atmosphere of peace and certainty that it has to be like he wants it. He
doesn’t shout, he doesn’t make dramatic
gestures. He stands beyond the touch line
and makes notes. He has class.
It’s one of the reasons for which one is
waiting for the new season. And I admit
freely that I’m waiting – in spite of it all.

ZDJĘCIE: EDYTA BARTKIEWICZ
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ODMIENNOŚCI
CZY KIEDYKOLWIEK ZDARZYŁO WAM SIĘ GOTOWAĆ JAJKO
JEDNĄ GODZINĘ? ZAPEWNE KILKA ASÓW SIĘ ZNAJDZIE
I UDERZY SIĘ W PIERŚ. DOPROWADZA MNIE DO SZEWSKIEJ
PASJI, GDY DOSTAJĘ CHŁODNIK Z JAJEM, KTÓREGO ŻÓŁTKO
JEST SINE JAK TWARZ BOKSERA NASTĘPNEGO DNIA PO
WALCE I MISTRZOSTWIE JAKIEŚ KOLEJNEGO PASA.
TEKST Kamil Sadkowski

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

K

ucharze prześcigają się w wymyślaniu
kolejnych innowacyjnych połączeń,
konsystencji, tworząc dania dla wielu niezrozumiałe. Piękne to, a jednocześnie
dziwne. Dla mnie za bardzo pozostawiają
klasyczne gotowanie na rzecz udziwnień, których ludzie nie potrzebują.
Tym razem zrobię Was w jajo i pójdę z nurtem odmienności, ale w niecodzienny sposób przygotuję tylko jeden składnik. Dlatego
chciałbym się podzielić przepisem, według
którego jaja wytrzymują w wodzie godzinę
i wyglądają przeuroczo.
Do przygotowania będzie potrzeba pęczek zielonych szparagów, dwie małe szalotki, jeden ząbek czosnku, cztery łyżki oliwy
extra virgin, kilkanaście pomidorków cherry, czarne oliwki z pestką (najlepiej Kalamata), kilka plastrów wędzonego bekonu, trzy
jajka, jedna cytryna, bazylia i kilka łyżek
startego parmezanu.
Nie będę zanudzał o właściwościach zdrowotnych produktów, zwrócę natomiast uwagę na kilka aspektów związanych z przygotowaniem i efektami chemiczno-fizycznymi.
Po pierwsze jajka, trzeba ugotować w temperaturze 62 st. Celsjusza przez jedną godzinę. Zdaję sobie sprawę, może to być mało
wykonalne, chyba, że jesteście przygotowani
z urządzeniem do przygotowywania wszelakich potraw sous vide. Najlepiej jednak będzie jak przygotujecie jajo wkładając rozbite

na łyżce do gotującej się wody z dodatkiem
octu. Mieszacie i gotujecie kilka minut, wyciągacie łyżką cedzakową. Teraz już z górki.
Plastry bekonu układamy na papierze do
pieczenia i wypiekamy w temperaturze 180
st. Celsjusza (aż wytopimy tłuszcz). Szparagi łamiemy i przecinamy na pół, gotujemy
w osolonej wodzie, aż będą al dente. Układamy w naczyniu żaroodpornym nasmarowanym delikatnie oliwą. Czosnek siekamy
i smażymy na oliwie aż będzie rumiany, dodajemy pokrojone pomidorki, oliwki i smażymy wszystko razem (około 4-5 minut), dodajemy poszarpane listki bazylii, otartą skórkę
z cytryny, mieszamy i doprawiamy solą i pieprzem. Masę z pomidorów układamy na szparagach, posypujemy otartym parmezanem
i zapiekamy około 10 minut. Szparagi podajemy z jajkami i chipsami z bekonu poukładanymi na zapieczonych składnikach.
Jedno musicie zapamiętać. Zajadając
się szparagami pamiętajcie, że może Was
spotkać nieprzyjemny zapach w toalecie.
Wszystko w porządku, po prostu szparagi
mają w swoim składzie takie dziadostwo, które… zabiera całe świeże powietrze podczas
oddawania płynów z organizmu. Kochajcie
je mimo wszystko, sezon wszak krótki, a doznania smakowe totalne. Oliwki kupujcie
zawsze z pestką, po prostu są dużo smaczniejsze, a każdy Grek powie, że Kalamata
smakowo wymiata.
Najpiękniejsze chwilę są ulotne, więc tym
bardziej korzystajcie z uroków sezonowości.
Rytm natury to najlepsza droga do zdrowia
i radości w kuchni. Nie macie przecież pragnienia odmienności i bigos, czy ciężkie gulasze w sezonie letnim są po prostu czymś niewyobrażalnym w okresie letniego upojenia.
Mam przynajmniej taką nadzieję.
ENGLISH

THE URGE TO BE ORIGINAL
Have you ever boiled an egg for an hour? Some of
you surely have and they’ll beat their breast now.
I become furious when I get cold borscht with an egg
whose yolk is bluish like the face of a boxer the day
after a fight and winning another championship belt.

NA J PI ĘK N I E J S Z E C H W I L Ę SĄ
U L O T N E , W I Ę C T Y M BA R DZ I E J
KOR Z YS TA JC I E Z U ROKÓW
S EZ ONOWO Ś C I. RY T M NAT U RY
T O NA J L EP S Z A DRO GA D O
Z DROW I A I R A D O Ś C I W K UC H N I.
Więcej na anywhere.pl

Chefs compete each other in creating innovative combinations and consistencies, which
results in obscure dishes. Beautiful, I admit,
but strange at the same time. In my view, they
leave behind traditional cuisine to try weird
experiments that people don’t need.
But this time, I’ll follow this path of originality, but I’ll prepare only one ingredient in
an unusual way. That’s why I'd like to share
with you a recipe in which you boil eggs for an
hour and that’s perfectly fine.
You will need a bunch of green asparagus,
two small shallots, one clove of garlic, four
spoons of extra virgin olive oil, a dozen of
cherry tomatoes, black olives with pits (preferably Kalamata), a few slices of smoked bacon, three eggs, one lemon, basil, and a few
spoons of grated Parmesan cheese.

PRAGNIENIE ODMIENNOŚCI

grated Parmesan cheese, and bake for about 10 minutes.
Serve the asparagus with the eggs and bacon chips placed
on the baked ingredients.
One thing to bear in mind is an unpleasant odour in
the toilet related to eating asparagus. Everything is fine;
asparagus has some properties which take away the clear
air during urination. But you should love it anyway, as its
season is short, and its taste is delightful. Always buy olives
with pits – they’re much tastier, and every Greek will tell
you that Kalamata’s taste is the best.
The most beautiful moments fly by so quickly that you
should enjoy every taste of the season. The rhythm of the
nature is the best way leading to health and pleasure in the
kitchen. I bet you don’t want to be so original to eat bigos or
heavy goulash in summer, as it’s unimaginable in the hot
summer season. Or at least I hope so.

I won't rabbit on health properties of the products, but
I’d like to stress a few aspects related to preparation and
chemical and physical effects.
First of all, boil the eggs in 62 °C for an hour. I know
it may not be feasible unless you’re equipped with a device enabling the preparation of any dishes sous vide.
If not, prepare the egg by cracking it and putting it on
a spoon into boiling water with vinegar. Stir and boil for
a few minutes. Next, take it out with a strainer. The rest
is a piece of cake.
Put bacon slices on a parchment paper and bake them
in 180 °C (until degreased). Break asparagus and cut it in
halves, boil it in salted water to have it al dente. Put it in
a heat-resistant dish greased with olive oil. Mince garlic
and fry it in olive oil until brown, add cut tomatoes, olives
and fry it all together (for about 4–5 minutes), add basil
leaves, some grated lemon peel, mix it, add salt and pepper. Put the tomato mass on the asparagus, sprinkle it with
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Świętokrzyska 14, Warszawa
tel. 790 737 888
restauracja@innywymiar.waw.pl
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INNY WYMIAR WELCOMES THE
SUMMER
Anna Popek, Monika and Zbigniew Zamachowscy,
Karolina Ferenstein‑Kraśko, Anna Lucińska, Miss Deaf
International, Iwona Cichosz – these and many other
famous people participated in the opening of an openair part of the restaurant Inny Wymiar in Warsaw.

A true culinary feast was held in vibrant
Świętokrzyska Street. The restaurant Inny
Wymiar welcomed the summer by throwing
a joyous picnic party to celebrate the opening
of a seasonal open-air part of the restaurant.
Daria Ładocha, running a blog ‘Mama
Łyga’, gave a live cooking demo and showed
that making a healthy lunch is a piece of
cake. Seasonal strawberries in surprising
combinations, e.g. served with grilled salmon, were the highlight of the event.

POWITANIE LATA
W RESTAURACJI
INNY WYMIAR
ANNA POPEK, MONIKA
I ZBIGNIEW ZAMACHOWSCY,
KAROLINA FERENSTEIN-KRAŚKO,
ANNA LUCIŃSKA, MISS DEAF
INTERNATIONAL, IWONA CICHOSZ –
TO TYLKO NIEKTÓRE ZE ZNANYCH
OSÓB, KTÓRE UŚWIETNIŁY OTWARCIE
OGRÓDKA WARSZAWSKIEJ
RESTAURACJI INNY WYMIAR.
TEKST Sylwia Gutowska

P

ZDJĘCIA Mat. Prasowe

rzy gwarnej ulicy Świętokrzyskiej odbyło się prawdziwe kulinarne święto.
Restauracja Inny Wymiar postanowiła przywitać lato, urządzając radosny piknik, który zainaugurował jednocześnie działanie sezonowego ogródka.
Live cooking poprowadziła Daria Ładocha,
znana z bloga „Mama Łyga”, która pokazała, że przygotowanie zdrowego lunchu jest
dziecinnie proste. Atrakcją wieczoru były
sezonowe truskawki, które wystąpiły w zaskakujących połączeniach, jak chociażby
z grillowanym łososiem.
Szefem kuchni Innego Wymiaru jest
Jakub Botta, znany między innymi z pro-

gramu Top Chef. Wśród jego propozycji na
nadchodzące upalne dni znajdziemy lekką
sałatkę „łosoś” z arbuzem, chili, awokado,
jeżyną i kolendrą. Dla fanów mięsa idealny
będzie za to tatar wołowy z młodą kapustą,
chipsem wieprzowym, żółtkiem i pomidorem. Inny Wymiar to nowatorskie podejście
do tradycyjnej polskiej kuchni, której największym walorem jest oparcie na sezonowych, świeżych produktach i dużo zdrowia
na talerzu. Wszystko to w artystycznych
aranżacjach godnych najwyższej próby
sztuki kulinarnej. Wszystko wskazuje na to,
że z Innym Wymiarem w tym sezonie będzie
pysznie i pięknie.
Więcej na anywhere.pl

Inny Wymiar’s chef, Jakub Botta, is
known, among others, from the Top Chef
show. For the hot summer days, he recommends a light ‘salmon’ salad with watermelon, chilli, avocado, blackberry, and
coriander. Meat enthusiasts will surely
enjoy beef steak tartare with cabbage,
pork crackling, egg yolk and tomato. Inny
Wymiar takes an innovative approach to
traditional Polish cuisine, whose greatest
asset is the use of seasonal, fresh products and healthy ingredients. All that in
top-quality artistic arrangements. It looks
like this summer with Inny Wymiar will be
delightful and delicious.

GDAŃSKI BOWKE CRUISES

74 –7 5

info@bowkecruises.com
tel: 506 082 619
www.facebook.com/bowkecruises
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PŁYWAJĄCA LEGENDA
GDAŃSKIEGO BOWKE

Co ważne, rolety i ogrzewany pokład sprawiają, że łódka odporna jest na kaprysy pogody i będzie w stanie gościć rejsy także poza sezonem letnim. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie bowkecruises.com.
ENGLISH

THE CRUISING LEGEND OF GDAŃSKI BOWKE
WSZYSCY NA POKŁAD! RESTAURAC JA GDAŃSKI BOWKE
ZAPRASZA NA RE JSY HISTORYCZNĄ ŁODZIĄ, K TÓRA
POZWOLI PASAŻEROM ODKRYĆ UROKI GDAŃSK A Z ZUPEŁNIE
NOWE J PERSPEK T Y W Y. PODZIWIA JĄC MIASTO, MOŻEMY
LICZYĆ NA PRZEPYSZNE PRZEK ĄSKI I W YŚMIENITE
LOK ALNE ALKOHOLE Z RESTAURACYJNEGO MENU.
TEKST Paweł Durkiewicz

ZDJĘCIA Tomasz Sagan

N

ajnowszy, krajoznawczo-kulinarny projekt Gdańskiego Bowke nawiązuje do portowego charakteru Gdańska, który dzięki swojemu atrakcyjnemu
położeniu i hanzeatyckim korzeniom, przez wieki stanowił znane w całej Europie miejsce spotkań wielu kultur
i intensywnego handlu morskiego. Rejs zabytkową łódką,
z kadłubem pochodzącym z 1909 roku, to z pewnością
ciekawa propozycja dla wszystkich tych, którzy szukają
pomysłu na wodną przygodę połączoną z unikalnym doświadczeniem legendy starego Gdańska. Widok oddalającej się Bazyliki Mariackiej czy słynnego Żurawia to przeżycie, które zapiera dech w piersiach i które z pewnością
warto uwiecznić w obiektywie aparatu!
Mogąca pomieścić do 10 pasażerów jednostka, pływać
będzie z Długiego Pobrzeża na Westerplatte i z powrotem. W planach jest co najmniej 5 rejsów dziennie. Oferta
Gdańskiego Bowke jest jednak elastyczna – łódź wynająć można na rozmaite spotkania okolicznościowe, a destynacją może być np. Twierdza Wisłoujście lub Wyspa
Sobieszewska. Na pokładzie zamówić możemy śniadanie,
zimne przekąski lub zupę. Nie zabraknie oczywiście bogatej karty napojów.
Więcej na anywhere.pl

All aboard! The restaurant Gdański Bowke invites you to cruise on
a historic boat that lets its passengers discover charms of Gdańsk
from an entirely new perspective. As we admire the city, we can
enjoy delicious snacks and superb local alcoholic drinks from the
restaurant’s menu.

The newest project of Gdański Bowke, focusing both
on sightseeing and culinary aspects, refers to the port
character of Gdańsk that – thanks to its attractive location and Hanseatic roots – for many centuries has been
known all across Europe as a melting pot of cultures and
a place of intense marine trade. Without a doubt, a cruise
on a historic boat, the trunk of which dates back to 1909,
constitutes an interesting offer for anyone in search of
a water-related adventure combined with a unique way
of experiencing the legend of Old Gdansk. The view of
St. Mary’s Church or the famous crane called Żuraw
vanishing in the distance is the kind of experience that
takes your breath away and that is definitely worth memorizing by taking a picture!
The boat, with seating capacity for 10 people, will
cruise from Długie Pobrzeże to Westerplatte and back.
There are plans to organise at least five cruises a day.
But the offer of Gdański Bowke is very flexible – the boat
can be rented for meetings on various occasions, while
its destination can be changed to e.g. the Wisłoujście
Fortress or Sobieszewo Island. On board, we can order
breakfast, cold snacks or a soup. Of course, there is also
a rich menu of drinks.
What is important, roller blinds and heated deck render the boat impervious to caprices of the weather and
thus able to organise cruises also beyond the summer season. More details can be found at bowkecruises.com.

FELIETON / COLUMN

GARŚĆ NIEPOPRAWNYCH
POLITYCZNIE REFLEKSJI
O ŻARTACH Z MUZUŁMANÓW
UMIEŚCIŁEM KIEDYŚ NA FACEBOOKU JEDEN Z MOICH STAND-UPOWYCH
TEKSTÓW: „OD KIEDY ZOSTAŁEM AKTOREM, ZROZUMIAŁEM, ŻE MAM
PREDYSPOZYCJE DO BYCIA KSIĘDZEM. AKTOR TAK JAK KSIĄDZ:
WYSTĘPUJE PRZED PUBLICZNOŚCIĄ, PIJE W PRACY I OPOWIADA
ZMYŚLONE HISTORIE”. UZNAŁEM TO ZA CIEKAWE PORÓWNANIE.

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

„A

może pośmiejesz się z muzułmanów, cwaniaczku!”, zasugerował
w komentarzu jakiś internauta.
Zaintrygowała mnie jego wypowiedź. Po
pierwsze dlatego, że uznał mój tekst za żart,
a ja pisałem śmiertelnie poważnie. Mam
zresztą pewne doświadczenia w profesji księdza. W filmach udzielałem ślubu, prowadziłem pielgrzymkę do Częstochowy i celebrowałem dwa pogrzeby. Gdybym był kelnerem,
nie poszłoby tak łatwo. No, może zbieranie na
tacę byłoby łatwiejsze.
Po drugie, komentator namawiał mnie do
śmiania się z muzułmanów. To inspirujący
trop. W stand-upie ciągle szukam tematów do
żartu. Tylko jeżeli miałbym wybierać, to wolałbym żartować z tego, co znam. Bo wtedy po
prostu jest śmieszniej.
A tak się składa, że chrześcijan znam lepiej niż muzułmanów. Zostałem ochrzczony,
byłem u komunii, mój ojciec pił z księdzem
w domu wódkę „po kolędzie”, a na warszawskiej Pradze jacyś ubodzy chrześcijanie dwa

razy ukradli mi samochód. No, jest z czego
żartować! A o muzułmanach tak naprawdę
wiem niewiele. Poznałem wprawdzie jednego
taksówkarza-muzułmanina w Palestynie, ale
kiedy zapytał mnie, jaka jest różnica między
winem a wódką, stwierdziłem, że to kosmita.
A żarty o Marsjanach mnie nie kręcą.
Poza tym mam taką zasadę, że nie śmieję
się ze słabszych. A muzułmanie są od chrześcijan słabsi. Nie ma co do tego wątpliwości. Oto
kilka przykładów. Chrześcijanie zdobywają
mistrzostwo świata w piłce nożnej regularnie.
Muzułmanie jeszcze ani razu. Dopiero w 2017
roku muzułmański aktor zdobył Oskara, i to
za rolę drugoplanową. Chrześcijanie mają
setki Oscarów. Chrześcijanie polecieli na
Księżyc, a żaden muzułmanin nie był nawet
w kosmosie. I chyba nigdy nie będzie, bo duchowni muzułmańscy zabronili wiernym lotów pozaziemskich ze względu na zagrożenie
życia, a to jest sprzeczne z ich wiarą. W boksie
też cienko. Ostatni wielki muzułmański mistrz
Muhammad Ali już nie żyje i następców nie widać. A hokej muzułmański to po prostu kpina!
Jeżeli ktoś ma jeszcze wątpliwości, to przypomnę, że cztery kraje chrześcijańskie posiadają
broń atomową. I tylko jeden kraj muzułmański.
Cztery do jednego. Szach mat, Alibabo!
Drogi internauto. Muzułmanie są słabi
i nie za bardzo ich znam. Dlatego wolę śmiać
się z chrześcijan.
ENGLISH

A HANDFUL OF POLITICALLY
INCORRECT THOUGHTS ON JOKES
ABOUT MUSLIMS
One day, I posted a quote from one of my stand-up
comedy scripts on Facebook, and it went like this –
“When I became an actor, I came to realize that I had
predispositions to being a priest. Because actors are
like priests – they perform in front of the audience,
drink at work and tell made-up stories.” I thought it
was an intriguing comparison.

Więcej na anywhere.pl

“And how about you poke fun at Muslims for
a change, you wise guy, eh?” suggested an internet user. His comment piqued my interest.
And why? First of all, because he thought
the quote was a joke, whereas I was dead serious. I’ve got some experience when it comes
to the profession of priest. I’ve presided over
weddings in films, I’ve led a pilgrimage to
Częstochowa, the most famous place of religious cult in Poland, and celebrated two
funerals. If I were a waiter, it wouldn’t go so
smoothly. Well, maybe collecting offerings
would be easier.
Secondly, the commenter encouraged me
to joke about Muslims. It’s an inspiring idea. I always look for new subjects to joke about for my
stand-up comedy performances. But it I were
to choose, I would prefer to joke about things
I know. Because it’s simply funnier that way.
And so it happens that I know Christians
better than Muslims. I was christened, I took
First Communion, at home, my father drank
vodka with our priest whenever he came to us
with his “pastoral visit,” and in Praga, a district of Warsaw, some indigent Christians
snitched my car. Twice. As can be seen, there
is a lot to joke about! But, to be honest, I don’t
know so much about Muslims. True, I’ve met
one Muslim taxi driver in Palestine, but when
he asked me how to differentiate between
vodka and wine, I concluded that he was an
alien. And I don’t care for jokes about extraterrestrials that much.
Besides, I have a rule that I don’t poke
fun at weaker people. And Muslims are
weaker than Christians. There is absolutely no doubt about that. Here are a couple of
examples. Christians win world championship in football on a regular basis. Muslims
– not even once. Only in 2017 did a Muslim
actor win an Oscar, but still it was for a supporting role. Christians have hundreds of
Oscars. Christians have flown to the Moon,
and no Muslim has been in the outer space.
And perhaps will never be, because their
religious leaders have forbidden them from
participating in any cosmic flights due to
a significant threat to life, and it’s contrary
to their faith.
It’s not that colourful when it comes to
box either. The last great Muslim champion,
Muhammad Ali, has already passed away,
and somehow there are no successors in
sight. And Muslim hockey is a joke in itself!
If someone has some lingering doubts, let me
disperse them by saying that nuclear weapons
are in the possession of four Christian countries and only one Muslim country. Four to
one. Checkmate, Ali Baba!
Dear internet user. Muslims are weak and
I don’t know them too well. That’s why I prefer
to laugh at Christians.

ZDJĘCIE: MONIKA SZAŁEK
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PRZEPIS NA DOM
PAMIĘTAM JAK DZIŚ NASZE PIERWSZE SPOTKANIE. MOI INWESTORZY PRZYJECHALI
DO MNIE ZE SWOIM URODZONYM TYDZIEŃ WCZEŚNIEJ MŁODSZYM SYNEM JASIEM.
TEKST Lucyna Kołodziejska

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

O

kazało się, że podróż - jak na możliwości takiego malucha - była długa,
bo aż z Tczewa do Gdańska. Warto
było jednak ją odbyć. Zapoczątkowała bowiem naszą kilkuletnią współpracę, której

celem była przemiana wnętrza ich domu.
Dzisiaj Jaś jest już w szkole, a dom wciąż wygląda świeżo i nowocześnie.
Jest to interesujący przykład, który pokazuje, że można urządzić dobre wnętrze
dla młodych ludzi - spójne i eleganckie, ale
zarazem nowoczesne. Pozwalające na kontakt z przyrodą, stanowiące harmonijną całość z architekturą domu, co nie jest wcale
takie częste. Kolor stolarki okiennej, bramy
garażowe i elewacja pięknie dopełniają charakter wnętrza, albo odwrotnie - to wnętrze
domu nawiązuje do jego kompozycji widzianej z zewnątrz.
Trochę nietypowe było to nasze pierwsze spotkanie. Spotkałam się z inwestorami
w moim domu, będąc akurat w trakcie zmiany pracowni. Zdecydowałam się zająć się ich
domem mimo, że już wcześniej inne biuro
rozpoczęło prace nad wnętrzem. Uśmiech
tygodniowego Jasia był tak uroczy, dodatkowo właściciele byli bardzo otwarci na zmianę i moje zupełnie nowe propozycje, dzięki
czemu nie musiałam trzymać się propozycji
aranżacji poprzedniego biura.

PRZEPIS NA DOM

J E S T T O I N T ER E S UJĄC Y
PR Z Y K Ł A D, KT ÓRY P OK A Z UJ E ,
Ż E MOŻ NA U R Z Ą DZ IĆ D OBR E
W N Ę T R Z E DL A M Ł ODYC H LU DZ I
- S P ÓJ N E I EL E GA NC K I E , A L E
Z A R A Z E M NOWO C Z E S N E .
Nasze wspólne podejście do koncepcji
domu zakładało właśnie że to ma być DOM,
dom do mieszkania, ale raczej nie w myśl idei
słynnego Le Corbusiera, a więc nie „maszyna do mieszkania”, jak zwykł mawiać słynny
Francuz (Szwajcar z pochodzenia), lecz raczej Dobre Otwarte Miejsce. Miejsce, w którym miło spędzą się czas z dziećmi, chłopcy
będą mogli ścigać się po obu poziomach,
a ich mama nie będzie miała obaw, że spadną
ze schodów. Miejsce, w którym jest zarówno
mniejsza jadalnia przy kuchni – taka, w której usiądą z mamą do posiłku, gdy tata będzie
w pracy- jak też i duża, z wygodnym stołem,
przy którym dziadkowie rozsiądą się podczas
świąt, a przyjaciele podczas imprez.
Wygodne łazienki zostały wykończone
w nowoczesnym stylu, jest i duża komfortowa sypialnia mieszcząca w sobie garderobę

i małą prywatną łazienkę. Brak kolekcji sztuki nowoczesnej nie oznacza, że na ścianach
zawisły popularne dekoracyjne obrazki z Ikei.
To dom, w którym przyroda wkracza do
środka, co akcentują dębowe podłogi, rozłożyste włoskie kanapy w kolorach ziemi w salonie, morskie błękity kolorów ścian i niektórych kafli oraz dodatków. Obudowa kominka
w ciemnym kamieniu nawiązuje do czarnych
dodatków, ramek, grafik i drzwi. Kamień
pojawia się też w kuchni, ale tutaj już jasny.
Większość elementów wyposażenia wnętrza
jest tak naturalna jak otoczenie.
Pokoje chłopców urządzili w dużej mierze (z moimi podpowiedziami) rodzice. Oko
bardzo cieszy fakt, że są one spójne z resztą
domu - widać, że idea wnętrza była trafiona
w punkt, skoro i te dwa pomieszczenia są
w podobnej stylistyce.
Lubię ten dom jeszcze za dwa elementy:
po pierwsze, to pierwsi klienci, którzy nie
bali się czarnych drzwi, a zaprocentowało
to pięknym wejściem do kuchni z przeszkleniem i eleganckimi dwuskrzydłowymi
drzwiami w holu wejściowym. Po drugie, plakaty muzyczne Dawida Ryskiego. Odkryłam
go jakieś 6 lat temu, chyba dzięki mojej przyjaciółce mającej epizod zawodowy w wytwórni płytowej.
To świetny rysownik, który - będąc jednocześnie muzykiem - wykonuje plakaty do
tras koncertowych różnorakich artystów.
Graficznie kapitalne, często zabawne i bardzo młodzieżowe, ale jednocześnie niesztampowe i ponadczasowe. Świetnie dodają w tym
domu kropki nad "i", ładnie oddając ducha
charakteru domowników.
ENGLISH

RECIPE FOR A HOUSE
I remember our first meeting as if it was yesterday.
My investors visited me with their younger son Jaś
who had been born a week before.

It turned out that the travel was very long for
such a small baby, because from Tczew to
Gdańsk. But it was worth it, since thanks to
Więcej na anywhere.pl
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of modern art doesn’t necessarily mean that
the walls were adorned with popular pictures from IKEA. It’s a house that welcomes
nature, which is underlined with oak floors,
vast earth-coloured Italian sofas in the living
room, and the marine blues of walls, some
tiles and accessories. The dark stone mantelpiece matches black accessories, frames,
graphic arts and doors. Stone appears also in
the kitchen, but in the light version. Most of
the equipment has the same natural look as
its surroundings.
Boys’ rooms were designed chiefly by
their parents (although I gave some tips).
What is especially pleasing to the eye is the
coherence of the rooms with the rest of the
house – it’s visible that the overall idea was
a bull’s eye, since those two rooms were arranged in a similar style as well.
I like this house for two more elements
– first of all, they were my first clients who
weren’t afraid of black doors, and it resulted
in an exquisite glazed entrance to the kitch-

that we could commence our several-year-long
cooperation, the aim of which was to transform the interiors of their house. Today, Jaś
already goes to school, but the house still has
a fresh and modern look.
It’s an interesting example that shows
that you indeed can design great interiors
for young people – coherent and elegant,
but at the same time modern, allowing for
commuting with nature and constituting
a harmonious whole with the overall architecture, which is not very common. The colour of window woodwork, garage gates and
the façade compliments the character of
the interiors beautifully, or perhaps it’s the
other way around – it is the interiors that refer to the house’s composition viewed from
the outside.
Our first meeting was quite untypical.
I met with my investors in my house, and I was
in the process of changing my studio. I decided to take care of their house, even though another agency had started working on it some
time before. The smile of the one-week-old Jaś
was simply cute, and the owners of the house
were very open for changes and my suggestions, thanks to which I didn’t have to stick to
the proposals made by the previous agency.
Our common approach to the transformation was that it was supposed to be a HOUSE,
a house to live in, but not a “machine to live
in,” as Le Corbusier, a famous Frenchman of
Swiss origin used to say, but something more
like a Good Open Place. A place where you
will spend time with your children, where the
boys will be able to play tag on both floors and

their mom won’t have to worry that they will
fall from stairs. A place in which there is both
a smaller dining room close to the kitchen –
a room in which the boys will sit to the table
with their mom when dad will be at work –
and a bigger one, with a comfortable table,
at which grandparents will sit comfortably
during Christmas dinner and on other occasions, and friends during parties.
Convenient bathrooms were decorated
in a modern style; there’s also a big, comfortable bedroom with a wardrobe and a small
private bathroom. The lack of collection

en and an elegant double door in the entrance
hall. Secondly, music-themed posters by
Dawid Ryski. I discovered him about 6 years
ago, probably thanks to my friend who once
worked for a record label.
He’s a great graphic artist who – being
a musician himself – makes posters used
during concert tours of many different artists. Phenomenal graphically, they are often funny and very teenage-like, but at the
same time innovative and timeless. They are
a great finishing touch that aptly represents
the spirit of all family members.

KLUBOGALERIA BUNKIER
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ul. Olejarna 3, Gdańsk
+48 530 917 788
www.bunkierclub.pl
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WITAMY
W BUNKRZE

Niecodzienna jest też aranżacja wnętrz, gdzie postindustrialny klimat łączy się z fantazyjnymi rozwiązaniami
poszczególnych lóż utrzymanych w stylu buddyjskim,
średniowiecznym czy angielskiego pubu. No, i są jeszcze
słynne, oryginalne toalety. Dlaczego słynne? Zajrzyjcie
i przekonajcie się sami.
WŚRÓD MIESZKAŃCÓW TRÓJMIASTA PANUJE POWSZECHNE
PRZEKONANIE, ŻE NA IMPREZY KLUBOWE WYBIERAMY
SIĘ DO SOPOTU, A NA DRINKA LUB PIWO – DO
GDAŃSKA. KLUBOGALERIA BUNKIER, UMIEJSCOWIONA
NIECO NA UBOCZU GŁÓWNEGO GDAŃSKIEGO TRAKTU
TURYSTYCZNO-IMPREZOWEGO MA W SOBIE I TO, I TO.
TEKST Sylwia Gutowska

ZDJĘCIA Klubogaleria Bunkier

Na

ulicy Olejarnej, niedaleko gwarnych pubów
i masowo zwiedzanych zabytków, mieści
się wyjątkowy klub. Wyjątkowy nie tylko
dlatego, że największy w metropolii. Umieszczony on
jest w budynku autentycznego schronu przeciwlotniczego z czasów II wojny światowej. Schron ten służył między innymi pracownikom floty i stoczni i ich rodzinom
i uchodził za niezniszczalny. Rzeczywiście, jego solidne
mury pozostały praktycznie nienaruszone. Dziś miejsce
to zmieniło swe przeznaczenie, choć ślady przeszłości
możemy oglądać chociażby przy wejściu do klubu.
Na trzech kondygnacjach odbywają się zróżnicowane tematycznie imprezy. Na pierwszym piętrze usłyszymy nowoczesną elektronikę. Poziom wyżej pobawimy się przy dźwiękach muzyki tanecznej – house'u,
r'n'b, popu czy rocka. Najlepsi dj-e i wykwalifikowani
barmani, którzy swoje umiejętności prezentują na
ogólnopolskich pokazach – to wszystko tworzy atmosferę szampańskiej zabawy, której nie można się oprzeć
w piątkowe i sobotnie noce. W środy za to możemy
ukoić się przy dźwiękach jam session. Najwyższa kondygnacja to z kolei przestrzeń wystawiennicza, gdzie
odbywają się wystawy i wernisaże. Impreza i kultura
w jednym miejscu? Tutaj to możliwe.
Istotną zaletą Klubogalerii Bunkier jest jej kuchnia, działająca przez cały czas otwarcia klubu (od 17 do
ostatniego gościa). Zjemy tam pyszne burgery i waffelburgery – coś, co wyróżnia to miejsce spośród innych.
Więcej na anywhere.pl

ENGLISH

WELCOME TO BUNKIER
Tricity inhabitants believe that Sopot is full of perfect night spots
for clubbing, and if you’re after beer or drinks, you head for
Gdańsk. Club and Gallery Bunkier located off the main tourist
and party trail in Gdańsk is a combination of both.

In Olejarna Street, near crowded pubs and the most
popular monuments, there is a oneofakind club.
Besides being the largest club in the metropolis, Club
and Gallery Bunkier is housed in an original air-raid
shelter dating back to the Second World War. It was
built for, among others, the fleet and shipyard workers
and their families, and it was believed to be indestructible. Indeed, its solid walls have been almost intact.
Although the purpose of the building has changed,
you can sense this place’s history already at the very
entrance. Spread over three floors, Bunkier holds various events. The first floor is dedicated to modern electronic music. Dance music – including house, R&B,
pop or rock music – dominates the second floor. Top
DJs and skilled bartenders participating in national
shows create the electric and unique atmosphere of
Friday and Saturday nights. On Wednesdays, jam sessions are held. The top floor is dedicated to exhibitions
and vernissages. Parties and culture in one? Bunkier is
a combination of both.
One of the greatest assets of Club and Gallery
Bunkier is its kitchen, open in the opening times of the
club (from 5 pm until the last guest leaves). It serves delicious burgers and waffelburgers, the club’s speciality.
The spot boasts supremely stylish decor, combining
postindustrial style and fancy design of individual boxes – in Buddhist, Medieval, or Englishpub styles. Not
to mention its famous restrooms. Why so famous? Visit
the club and check it out!
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TATA
NIESTETY
ZOSTAJE...
-TATA NIESTET Y ZOSTA JE. ZŁAMANY KRĄG - OZNA JMIA LEK ARZ.
DIAGNOZA NIEWESO ŁA. I W ŻART JE J SIĘ OBRÓCIĆ NIE DA. CHOĆBY
TRAFIĆ NA NIE WIEM JAK DOWCIPNEGO DOK TORA. NAWET
DZIECI WIEDZĄ, ŻE ZŁAMANIE KRĘGU MA ZAZW YCZA J FINAŁ NA
POWĄZK ACH. DRAMAT TAT Y JEST WIĘC NIEPODWAŻALNY, ALE
MYŚLĘ SOBIE, ŻE TAKI LEK ARZ TEŻ LEKKO NIE MA. POMYŚLCIE.
WEŹ TU W YJDŹ CZŁOWIEKU Z GABINETU, SPÓJRZ NA KREWNYCH
I W YPAL: "TATA NIESTET Y ZOSTA JE. ZŁAMANY KRĄG".

GRZEGORZ
MAŁECKI
„
Mówi o sobie „aktor wyłącznie teatralny .
Od osiemnastu lat związany Teatrem
Narodowym w Warszawie. Pracował
z najwybitniejszymi reżyserami polskich
i europejskich scen. W rankingach krytyków
znajduje się w ścisłej czołówce najważniejszych
aktorów polskiego teatru w XXI w. Od prawie
dwudziestu lat próbuje napisać pracę
magisterską w Akademii Teatralnej w Warszawie,
ale wciąż nie znalazł tematu. Studiował również
dziennikarstwo i nauki polityczne na UW,
ale żadnego z tych kierunków nie ukończył.
Twierdzi, że wolał odejść zanim go wywalą.

„T

ata niestety zostaje. Złamany krąg"
- taką kwestię mi dali. W filmie.
Polskim. Rola: lekarz. Jak sami widzicie rola niełatwa. Całego scenariusza nie
wysłali. Bo po co. Szkoda maila. Ale zapewnili, że dobry. I że reżyser jeszcze lepszy.
Z nagrodami na koncie. I nikogo innego do
tej kwestii sobie nie wyobraża. Po nocach nie
spał i wymyślił w końcu, że tylko ja. Bo jak
ja tę kwestię wypowiem to wszyscy w kinie

przestaną żreć popcorn. I że tę kwestię ("Tata
niestety zostaje. Złamany krąg") wypowiem
w kierunku dwójki wybitnych polskich aktorów. Więc trzeba tę kwestię wybitnie zagrać.
Oni, ci aktorzy, tej kwestii wybitnie wysłuchają, wybitnie ją przeżyją i ich wybitne łzy
za pomocą mentolu pojawią im się w oczach.
I będzie wybitnie, że hej! Kto zagra tatę nie
zdradzili. Zresztą wszystko jedno. I tak leży
połamany. Bo przypomnijmy: "tata niestety
zostaje. Złamany krąg".
No więc myślę sobie - biorę. Postaram się
w krótkim czasie kwestię wykuć na pamięć
i zbuduję pełnokrwistą postać lekarza niosącego straszliwą wieść. A co! W myśl zasady,
że nie ma ról małych, są tylko dobrze lub źle
zagrane. Poza tym kino mnie do tej pory nie
rozpieszczało, bo całe życie spędzam w teatrze, więc jest szansa błysnąć na wielkim
ekranie. Z kwestią "Tata niestety zostaje.
Złamany krąg".
Tak sobie myślałem. Ale pojawiły się wątpliwości. Jakieś przeczucie, że to się po prostu nie może udać. Że polskie kino jednak
dogorywa. Że jest niedbale i szybko robione.
I że dlatego od lat chowam się przed nim w teatrze. I pomyślałem, że jednak nie zależy mi
na wielkoekranowym fejmie. Zresztą wszystkie polskie filmy, w których chciałbym zagrać, zostały już nakręcone. Przed moim urodzeniem. Aha, i nie obrażam się, że wysłano
mi tylko tę jedną kwestię. Przeciwnie. Nie
chciałbym, żeby to widzowie się obrazili. Bo
nie mówi się "krąg". Tylko "kręg".
Więcej na anywhere.pl

ENGLISH

UNFORTUNATELY, YOUR DAD
STAYS WITH US
Unfortunately, your dad stays with us. Vertabral
fracture,’ the doctor says. Quite a bleak diagnosis.
And you can’t make a joke of it, no matter how
funny your doctor is. Even children know that the
vertabral fracture usually ends in a cemetery.
Dad’s tragedy is unquestionable, but I think that
things aren’t any easier for such a doctor. Think
about it. Go out of your office, look at the family
and say, ‘unfortunately, your dad stays with us.
Vertabral fracture.’

‘Unfortunately, your dad stays with us.
Vertabral fracture,’ – this is my part. In
a film. A Polish film. Character: doctor. As
you can see, the role isn’t easy. They didn’t
send me a complete script. After all, why
should they? Unnecessary effort. But they
assured it’s good. And the director is even
better. Prizewinning. And he can’t imagine anyone else in this role. He spent many
sleepless nights and decided it must be me.
Because when I say it, everybody in the cinema will stop eating popcorn. And I’ll say
these lines (‘Unfortunately, your dad stays
with us. Vertabral fracture.’) to two brilliant
Polish actors. So the part must be perfectly played. These actors will brilliantly listen to the lines, will be brilliantly touched
with them, and brilliant tears will well up in
their eyes thanks to menthol. And it will be
so brilliant! They didn’t tell me who would
play the role of dad. But does it matter? He
will lie aching all over anyway. Don’t forget
that: ‘unfortunately, your dad stays with us.
Vertabral fracture.’
So I think – why not. I’ll try to learn my
lines by heart and I’ll create a trueborn character of a doctor breaking terrible news.
Why not! Following the principle that there
are no minor roles, but rather roles well or
badly played. Besides, I’ve been spending
my whole life in the theatre, and that’s my
chance to appear on a big screen. With the
lines: ‘Unfortunately, your dad stays with us.
Vertabral fracture.’
That’s what I thought at the beginning.
But I had some reservations. A feeling that
it may not work out. That the Polish cinema
was dying. That it was lousy and sloppy. And
that’s why I’d been hiding in the theatre for
years. And it occurred to me that I didn’t
care about widespread fame. Besides, all
Polish films I would like to appear in had
already been shot before I was born. And
I don’t take offence that they sent me only
these lines. On the contrary. I wouldn’t like
the audience to take offence. Because it’s not
‘vertabral’. It's ‘vertebral’.

ZDJĘCIE: MAT. PRASOWE
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ŚWIAT JEST
PIĘKNY, POPATRZ!
DOMINIK DRYGAS JAKO ARCHITEKT WNĘTRZ OD WIELU LAT POMAGAŁ LUDZIOM TWORZYĆ
WYJĄTKOWĄ PRZESTRZEŃ DO CODZIENNEGO ŻYCIA. ODWAŻNE I NIEPOWTARZALNE REALIZACJE
ZAPROWADZIŁY GO NA SAM SZCZYT. JEDNAK JEGO WYOBRAŹNIA BYŁA GOTOWA NA ZNACZNIE
WIĘCEJ. WYRUSZYŁ W PODRÓŻ, KTÓRA TRWAŁA TRZY LATA I ZUPEŁNIE ODMIENIŁA JEGO
ŻYCIE. TO, CO Z NIEJ PRZYWIÓZŁ, PRZENOSI NA PŁÓTNO. NIE TYLKO ZA POMOCĄ PĘDZLA.
TEKST Anna Nazarowicz

ZDJĘCIA Monika Szałek

Ś W I AT J E S T P I Ę K N Y, P O PAT R Z !

MOJA PR AC A PR Z Y POM I NA
SZ YCI E GA R N IT U RU NA
M I A R Ę. K A Ż DE W N ĘTR Z E
J E ST DOPA S OWA N E DO
O S OBOWO Ś CI OR A Z ST Y LU
Ż YCI A MOJ EG O K LI E N TA.
kę naszej cywilizacji. Już kilka tysięcy lat przed naszą erą
w tamtych rejonach była wytwarzana sztuka na nieprawdopodobnie wysokim poziomie wykorzystująca tak szlachetne materiały jak złoto i srebro. Ale równie mocno w pamięci zapadł mi Hong Kong – ze względu na bardzo odważne
podejście do sztuki - oraz Melbourne, które ujęło mnie
niesłychanie pozytywną energią oraz podejściem do życia.
Twoje prace trudno nazwać malarstwem. To połączenie
obrazu z instalacją. Dużo tu małych elementów,
koralików, drewna, szkła. Skąd czerpiesz inspirację?

Duży wpływ na moje prace miała Gruzja oraz biżuteria,
która tam powstaje. Jej wytwarzanie to sposób tamtejszych artystów na wyrażanie siebie oraz swoich emocji. Stąd obecność koralików oraz dużej liczby małych,
ozdobnych elementów.
Charakterystycznym elementem łączącym wszystkie
Twoje prace jest włóczka. Czy to jakiś szczególny dla
Ciebie symbol?

Uważam, że świat jest systemem połączonych ze sobą
miejsc oraz wydarzeń. I właśnie włóczka ma to symbolizować. Za jej pomocą spajam różne elementy obecne na
moich pracach podobnie jak jedno wydarzenie na świecie wynika z drugiego.
Czy myślisz, że ludzie są w stanie zrozumieć taką
sztukę? Czy są na to gotowi?

Przez ostatnie trzy lata podróżowałeś po świecie.
Zostawiłeś swoją karierę, swoje życie w Polsce. Czego
szukałeś? Czy udało ci się to znaleźć?

Miałem potrzebę spojrzenia z innej perspektywy na swoją
pracę oraz otaczającą mnie rzeczywistość. A podróżowanie oraz możliwość obcowania z inną kulturą zawsze
mnie inspirowało, pobudzało moją wyobraźnię. Ten wyjazd dał mi możliwość powrotu do pracy z nowymi pomysłami, nową energią.
Które z miejsc szczególnie zapamiętałeś i które
wpłynęło najmocniej na twoją twórczość?

Przede wszystkim Gruzja i Armenia, które stanowią koleb-

Uważam, że tak. Ludzie w Polsce są bardzo świadomi
swoich potrzeb. Coraz częściej poszukują nowych, oryginalnych rzeczy, które zaspokajają apetyt na dobrą, pozytywną energię w ich przestrzeni. W moich pracach nie
ma kłamstwa, jest tutaj dużo energetycznych kolorów,
symboli, drobnych, czasem na pierwszy rzut oka niewidocznych elementów, którymi oddaję emocje, spojrzenie na świat i jego wielowarstwowość. Każdy z tych
elementów jest metaforą rzeczywistości i dla każdego
może mieć inne znaczenie i poruszać w inny sposób. To
jest właśnie najpiękniejsze.
Jesteś znanym architektem, zaprojektowałeś wiele
wspaniałych apartamentów, domów, hoteli. Wszystkie
Twoje projekty charakteryzują się niezwykłą
nowoczesnością. Jakie życie chcesz proponować
swoim klientom?

Moja praca przypomina szycie garnituru na miarę. Każde
wnętrze jest dopasowane do osobowości oraz stylu życia mojego klienta. Każdy projekt poprzedza spotka-
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SZT U K A DO TE J PORY
W Y DAWA Ł A SI Ę I M ODLEG Ł A ,
A ŚW I AT A RT YST YCZ N Y - PE ŁE N
N I EBEZ PI ECZ E Ń ST W. TER A Z STA Ł O
SI Ę T O DL A N ICH SPO S OBE M,
A BY MOGLI W Y R A Z IĆ SWOJĄ
PR AW DZ I WĄ MOC , W EW N ĘTR Z NĄ
SI ŁĘ I KOL ORY Ż YCI A.
nie, na którym przeprowadzam wywiad.
Gromadzę informację o ich pasjach, marzeniach, ulubionych liczbach, kolorach, znakach zodiaku itd. Staram się poznawać ich
nawyki, czy siadają razem przy stole czy też
nie. Dzięki temu jestem w stanie zaprojektować przestrzeń, która będzie w jak największym stopniu spełniać ich wymagania oraz
w której po prostu będą się dobrze czuć.
Jesteś mocno zaangażowany w działalność
społeczną. Prowadzisz zajęcia dla
młodzieży z ośrodka terapii uzależnień.
Skąd taki pomysł?

Te warsztaty to jedno z najbardziej niesamowitych doświadczeń w moim życiu. Dzieci,
z którymi pracuję, mają niezwykłą wyobraźnię i przez to, co tworzą podczas zajęć, pokazują swoje emocje i to, jak postrzegają świat
wokół siebie. Sztuka do tej pory wydawała
się im odległa, a świat artystyczny - pełen
niebezpieczeństw. Teraz stało się to dla nich
sposobem, aby mogli wyrazić swoją prawdziwą moc, wewnętrzną siłę i kolory życia.
To ich manifest wolności i początek drogi do
realizacji marzeń. Tu jest prawda i cały sens
tworzenia.
ENGLISH

THE WORLD IS BEAUTIFUL, JUST HAVE
A LOOK AROUND!
Dominik Drygas as an interior architect has been
helping people to arrange their everyday life space in
an original way. His bold and innovative projects have
taken him to the top; but his imagination was ready
for much more. He set out on a journey that lasted
three years and completely changed his life. Now he
reproduces his experiences on the canvas and does it
not only with a brush.

You spent three years travelling around the
world, leaving your career and life in Poland.
What were you looking for? Did you find it?

I needed to get a different perspective on my
work and the reality around me. Travelling
and a possibility of exploring another culture have always inspired me, have excited
my imagination. This journey allowed me to
get back to work with brand new ideas and
new energy.
Which of the places that you visited do
you remember the most and which have
influenced your work the most?

First of all, Georgia and Armenia, which are
a cradle of our civilisation. Even a few thousand years before Christ, art was produced
in those regions on an incredibly high level,
with the use of such precious materials as
gold and silver. But other places etched on my
memory are Hong Kong – because of its bold
attitude towards art – and Melbourne, which
captured my heart with its distinctly positive
energy and attitude.
Your work can’t be classified as painting.
It’s a combination of image and installation,
employing numerous small elements,
beads, wood, and glass. Where do you draw
inspiration from?

One of my key influences was Georgia and
jewellery created there. Georgian artists express themselves and their emotions through
the production of jewellery. This explains the
use of beads and a large number of small, decorative elements.
A characteristic element which appears in
all your works is crewel. Is it a particular
symbol to you?

Więcej na anywhere.pl

I believe that the world is a system of places and events connected with each other.
Crewel is to symbolise it. I use it to connect
various elements in my works, just like one
event in the world leads to another.
Do you think that people are able to
understand such art? Are they ready for it?

I believe so. People in Poland are keenly aware
of their needs. More and more often, they’re
after new, original things, which would satisfy their appetite for positive energy in their
space. There’s no lie in my works; they contain plenty of energetic colours, symbols, tiny
– and even invisible at first glance – elements,
through which I express my emotions, views

KONTAKT
www.facebook.com/dominikdrygasdesign

on the world and its multi-layered structure. Each of these
elements is a metaphor for the reality; each may mean
something else for different people and move them in a different way. And that’s the most beautiful part.
You’re a well-known architect; you’ve designed many
splendid apartments, houses and hotels. All your projects
are characterised by distinctive modernity. What kind of
life do you offer to your clients?

My work is like custom tailored suits. Every interior is tailored to the personality and lifestyle of my clients. Every
project is preceded with an appointment during which
I make an interview. I collect information on their passions, dreams, favourite numbers, colours, zodiac signs,
etc. I try to get to know their habits, e.g. whether they
gather at the table for meals or not. It allows me to design

Ś W I AT J E S T P I Ę K N Y, P O PAT R Z !

space which will meet their requirements to the greatest
extent possible and in which they will simply feel good.
You’re really involved in social activities. You run
workshops for young people from an addiction treatment
centre. How did you come up with such an idea?

These workshops are one of the most amazing experiences in my life. Children with whom I work have extremely
vivid imagination and express their emotions and views on
the world through what they create during our meetings.
So far, art has been something distant to them, and the
world of art was full of danger. Now it has become a way to
express their true feelings, inner strength and colours of
their life. It’s their freedom manifesto and the beginning of
their journey to fulfil their dreams. And that’s where truth
and the sense of creation lie.

FELIETON / COLUMN

STAŁO
SIĘ!

Komisja Sportu, funkcjonująca na wzór Rady Nadzorczej
korporacji, będzie działać w roli ciała doradczego. W jej
skład wejdą tylko doświadczone osoby, posiadające wiedzę i kompetencje szeroko obejmujące tematykę żeglarstwa sportowego. Trzecim zespołem będzie Performance
Team, nastawiony na wzmacnianie umiejętności taktycznych i strategicznych naszych zawodników, prędkość ich
jachtów oraz desek, jak również stałą analizę nie tylko
naszych żeglarzy, ale przede wszystkim ich konkurencji. Nieoceniona będzie także pomoc Zespołu Wsparcia
Medycznego ze specjalistami od fizjologii, psychologii,
suplementacji, diety, antydopingu i wielu innych niezwykle istotnych w profesjonalnym sporcie aspektów
medycznych.
Czy to wystarczy do zdobywania kolejnych medali
na mistrzostwach świata i olimpiadach? Jestem dobrej myśli!
ENGLISH

IT’S HAPPENED!

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

W

końcu zostałem działaczem, całe szczęście –
sportowym. Pod koniec kwietnia tego roku nastąpiła zmiana na stanowisku Prezesa Polskiego
Związku Żeglarskiego. Na jego czele stanął Tomasz Chamera, związany z PZŻ od kilkunastu lat. Tomek zaproponował mi ważną posadę w naszej organizacji, propozycję
przyjąłem – zostałem Wiceprezesem do spraw Sportu.
Zadanie ciekawe, ambitne i nadzwyczaj odpowiedzialne. Nie boję się wyzwań. Mam wizję, na podstawie której
przygotowaliśmy plan.
Ale wszystko zaczęło się od wyznaczenia celów.
Według wielu teorii, jak również osobistych praktyk i doświadczeń uważam, że głównych celów nigdy nie powinno być za wiele. W przypadku sportu w PZŻ wyznaczyliśmy trzy. Pierwszy to rozwój zawodników i trenerów.
Drugi nastawiony jest na osiąganie wyników. Ostatni,
główny cel to proces wyłuskiwania talentów połączony
ze ścieżką ich kariery.
Jak to wszystko osiągnąć? To ważne pytanie, na które wypracowaliśmy odpowiedź. Na rzecz zawodników
i ich trenerów będą pracować wyspecjalizowane zespoły.
Biuro Sportu odpowiedzialne będzie za realizację wszystkich programów szkoleniowych oraz startów w regatach.
Więcej na anywhere.pl

At the end of April 2017, Tomasz Chamera – who had been
working for the Polish Sailing Association for several
years – was appointed as the President of the Association.
He offered me an important position in our organisation,
and I accepted it – I have become the Deputy President
for Sports Affairs. The task is interesting, ambitious and
highly responsible. But I’m not afraid of challenges. I have
a vision, which served as a basis for devising a plan.
But it all began with setting goals. According to
a number of theories, as well as on the basis of my own
experience, I can say that there shouldn’t be too many
principal goals. In the case of sport, the Polish Sailing
Association has set three of them. The first one involves
the development of sportspeople and coaches. The second one is focused on results. The last goal, which is
a fundamental one, concerns the process of finding talented people as well as building their careers.
How to achieve it? It’s an important question to
which we have found an answer. Specialised teams will
support sportspeople and their coaches. The Sports
Department will deal with implementing all training
programmes and ensuring participation in regatta.
The Sports Committee, modelled on the Supervisory
Board in a corporation, will function as a consulting
body. It will be composed of experienced individuals,
knowledgeable and competent as far as sailing is concerned. The third group will be the Performance Team,
focused on strengthening tactical and strategic skills
of our sailors, improving the speed of their yachts and
boards, as well as on an on-going analysis of their performance and, primarily, of their competitors’ results.
The Medical Team’s support will also be invaluable – the
team will be composed of specialists in the field of physiology, psychology, supplements, nutrition, drug‑testing
and many other medical aspects that are extremely important in professional sports.
Will it be enough to win medals during world championships and the Olympic Games? I hope for the best!

ZDJĘCIE: SYLWESTER CISZEK
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TE ST SEAT LEON
FR 1.8 TSI:
OR A Z ŻE CIĘ N IE
OPUSZCZĘ…
„JESTEM TAK SZYBKI, ŻE ZESZŁEJ NOCY, GDY
ZGASIŁEM ŚWIATŁO W MOIM POKOJU HOTELOWYM,
BYŁEM W ŁÓŻKU ZANIM W POKOJU ZROBIŁO
SIĘ CIEMNO” – MAWIAŁ O SOBIE LEGENDARNY
BOKSER MUHAMMAD ALI. WPRAWDZIE SEAT LEON
FR TO ZAWODNIK WAGI LEKKIEJ, ALE JEDNEGO
NIE MOŻNA MU ODMÓWIĆ – SZYBKOŚCI. PANIE
I PANOWIE, ZAPRASZAMY DO NAROŻNIKA.
ZDJĘCIA Anna Nazarowicz

T E S T S E AT L E O N F R 1. 8 T S I : O R A Z Ż E C I Ę N I E O P U S Z C Z Ę …

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.

S

amochody tej marki mają równie hiszpański rodowód, co sam Enrique Iglesias. Z tym, że dziś przedsiębiorstwo
Seat to własność koncernu Volkswagen. A jak
wiadomo, Niemcy mają spore pojęcie o robieniu samochodów. Nic zatem dziwnego, że Seat
zrobił się stałym bywalcem na polskich drogach. Przez siedem dni sprawdzałam, w jaki
sposób zyskuje tak liczne grono wielbicieli.

D O S KONA L E WC I EL I S I Ę
W ROL Ę S P OKOJ N E G O
M I E S Z C Z UC H A JA K RÓW N I EŻ
S K U T E C Z N E J Z A BAW K I. N I E
T Y L KO DL A C H Ł OP C ÓW.
Odbieram kluczyki, wychodzę na parking.
Nie tak go sobie wyobrażałam. Mój grafitowy
towarzysz to mocna odmiana, a mimo to nie
pręży muskułów - grube spojlery na progach
i zderzakach nie ciągną się po ziemi. Na pierwszy rzut oka łudząco podobny do Volkswagena Golfa. Linie nadwozia są długie i ostre, zaś
wszelkie krągłości i wybrzuszenia zostały wyeliminowane. Patrząc na kształt reflektorów,
można odnieść wrażenie, że zostały wycięte
skalpelem chirurgicznym. Jedynie 18-calowe
ponętne felgi ze stopów lekkich wprowadzają
w tym idealnym ładzie odrobinę szaleństwa.
Kabina pasażerska została utrzymana
w eleganckiej czerni, która została tu i ówdzie przełamana czerwoną nitką. Ani grama
chromu, ani deka karbonowych wstawek,
tylko niemiecki minimalizm. Choć tworzywa są dobrej jakości, zegary czytelne, a całość solidnie spasowana, jednak liczyłam
w duchu na więcej polotu. Na szczęście spor-

towe fotele są ładne i bardzo wygodne, a skóra, którą zostały pokryte, jest dobrej jakości.
Na desce rozdzielczej panuje niemiecki
porządek. Pokrętła i guziki odpowiedzialne
są tylko za podstawowe funkcje. Cała reszta
została ulokowana za ciekłokrystalicznym
ekranem dotykowym o przekątnej 5,8 cala.
Przekręcam kluczyk, a serce mi drży.
Wystarczyło, abym przejechała kilka metrów, aby uczucie spadło na mnie jak grom
z jasnego nieba. Samochód prowadzi się jak
wystrzelony pocisk – odnoszę wrażenie, że
nic nie jest w stanie zakłócić jego toru jazdy.
Moje zaskoczenie jest tym większe, że w segmencie aut kompaktowych nigdy nie spodziewałabym się tego typu wrażeń. A jest ich cała
gama, od radości zaczynając, a na zakochaniu
kończąc. Ale przecież to dopiero początek naszej wspólnej przygody, zatem rozpoczynam
proces wnikliwego poznawania.
Sercem samochodu jest benzynowy, turbodoładowany silnik o pojemności 1.8 l i mocy
180 KM. To sporo, ale nie tylko to decyduje
o tym, że dla Leona FR można szybko stracić
głowę. Już po pierwszym dniu wiem, że od
tego samochodu trzeba będzie mnie odrywać siłą. Nawet kiedy pole na obrotomierzu
dobiega już końca, żadna elektryka nie będzie
się wtrącać w celu zepsucia nam zabawy. To
my i tylko my decydujemy, kiedy i czy zmieniać bieg na wyższy. Czas jednak z siódmego
nieba zejść na twardą ziemię. Zużycie paliwa
to temat bolesny, aczkolwiek konieczny do
poruszenia. Podczas spokojnej jazdy w cyklu
miejskim samochód wykazał zużycie paliwa
na poziomie 9,2 litra. Trochę mniej optymistycznie te dane wyglądają, jeżeli mamy ochotę trochę się zabawić; wtedy komputer może
nam wykrzyczeć nieco więcej. Ale zabawa jest
tak przednia, a radość tak duża, że nic nie jest
w stanie zepsuć humoru.
Wbrew pozorom jest bardzo wygodny
w codziennym użytkowaniu, a zawieszenie
nie sprawia wrażenia odlanego z betonu. Nawet na spiczastych muldach plomba z zęba
nie wypadnie, a pojemny bagażnik pozwoli nam spakować więcej niż może się wydawać. Doskonale wcieli się w rolę spokojnego
mieszczucha jak również skutecznej zabawki. Nie tylko dla chłopców.
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TESTING SEAT LEON FR 1.8 TSI: AND
I WILL LOVE YOU ALL THE DAYS OF
MY LIFE…
“I’m so fast that last night, when I turned off the
light in my hotel room, I was in my bed before it got
dark” – that’s how the legendary boxer Muhammad
Ali used to say about himself. And even though,
admittedly, Seat Leon FR is a lightweight, it has
something that cannot be belittled – speed. Ladies
and gentlemen, please stand in the corner of the ring
and observe.

Cars of this make are of equally Spanish origin as Enrique Iglesias himself. It should be
added, however, that today the Seat company is a property of the Volkswagen corporation. And, as everybody knows, Germans are truly well versed in making cars.
No wonder, therefore, that Seat has become
a habitué on Polish roads. I spent seven days
investigating how it manages to win hearts
of so many people.
I collect the keys and then enter the car
park. It’s different from what I imagined. My
graphite-coloured companion is strong, yet
it doesn’t flex its muscles – thick spoilers on
the breakers and bumpers don’t drag on the
ground. At first glance, it’s deceptively similar to Volkswagen Golf. The lines of the body
are long and sharp, whereas all curves and
bulges have been eliminated. As you look at
the shape of headlights, you are under the im-

pression that they were made with the precision of a surgical scalpel. The only elements
introducing a tad of extravagance to this
perfect harmony are seductive 18-inch wheel
rims made of light alloy.
The passenger cabin is elegant black, here
and there broken with a red thread. There’s
neither a gram of chromium, nor a decagram
of carbonic inserts – there’s only German
minimalism. Although all the materials are
of good quality, the clocks are legible, and
the whole car is really compact, deep down in
my heart I hoped for more imaginativeness.
Fortunately, the sport seats are nice and very
comfortable, and the leather with which they
are covered is of good quality too.
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The dashboard is a perfect example of
German orderliness. Dials and buttons are
responsible only for basic functions. The rest
is located behind a 5,8-inch touch-sensitive
liquid-crystal screen. With a fluttering heart,
I turn the key in the ignition.
The first several metres are enough for
me to feel this overwhelming sensation. The
car is like a bullet – I have the impression that
nothing can possibly disturb the drive. My
surprise is even greater, because I would never expect such emotions from the segment of
compact cars. And the emotions are plenty,
ranging from joy to infatuation. And it’s only
the beginning of our common adventure, so
I begin my analysis.
The heart of the car is a turbocharged petrol engine of the capacity of 1,8 litre and 180
HP. It’s a lot, but it is not the chief reason for
which it is so easy to fall in love with Leon FR.
Already after the first day I know that they will
have to tear me away from this car by force.
Even when the number indicated by the tachometer starts to decrease, I resolve that
no electronics will put a damper on our fun
together. Only we can decide when and if we
want to shift gears to speed up. But it’s time to
descend from the seventh heaven and meet
the hard ground. Petrol consumption is a painful subject, but it needs to be broached. During
an unhurried drive in the urban cycle, the car
consumed 9,2 litres of petrol. It becomes less
optimistic if we get a little bit carried away
– then, the computer may surprise us with
a higher number. But the fun is superb, and the
joy is so great that nothing can ruin our mood.
Contrary to appearances, the car is very
convenient for everyday use, and the chassis
doesn’t look like it’s cast of concrete. Even on
a bumpy road we don’t have to worry about our
teeth, and the capacious trunk will allow us to
pack more than we may suspect. The car will
successfully become a calm city-dweller, as
well as an efficient toy. Not only for boys.

FELIETON / COLUMN

PARADOKS
PŁASKIEGO
BRZUCHA
WREDNA BABA... JAK ONA MOŻE... JAK SIĘ MA TYLE KASY,
OPIEKUNEK, TO PEWNIE, ŻE MOŻNA TAK WYGLĄDAĆ... POZOSTAŁYCH
PRZYKŁADÓW HEJTU NIE ZACYTUJĘ, CHOĆ KUSI MNIE, ŻEBY POKAZAĆ,
DO CZEGO MY, KOBIETY, JESTEŚMY ZDOLNE. POWSTRZYMUJE
MNIE ROZSĄDEK I SPRZECIW WOBEC TAKIEGO JĘZYKA.

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

W

iadra pomyj wylewa się na Annę
Lewandowską. Portale plotkarskie
czyhają na kolejne opublikowane
przez nią zdjęcia, publikują je w swoich serwisach z jednoznacznymi tytułami: „ Ania
Lewandowska już ćwiczy” , „…już z płaskim
brzuchem”. Cieszę się, że Ania wróciła do
formy. Dziwi mnie hejt i dyskusja o tym, co
kobieta powinna robić po porodzie, jak wyglądać, kiedy dojść do siebie. Trudno się spodziewać , by trenerka i mistrzyni karate, która od
lat rzeźbi mięśnie i z tego żyje, po urodzeniu
dziecka miała obwisłe ciało. Dlatego będę
bronić - nie tyle jej, a kobiet w ogóle. Temat
młodych matek wciąż wraca jak bumerang,

co jakiś czas uwalnia demony. Jedni gratulują, biorą przykład. Zdecydowanie silniejsza
jest druga grupa. Lubi obrażać, negować, wyśmiewać. Powód? Zazdrość? A może to terapeutyczny sposób leczenia własnych kompleksów kosztem innych? Niewykluczone,
że robimy to dla sportu, treningu wrednego charakteru. Bez względu na motywację,
każą się tłumaczyć. Ze wszystkiego. Jeśli po
urodzeniu dziecka kobieta szybko wróciła
do pracy, w oczach wielu staje się wyrodną
matką. Jeśli siedzi w domu kilka lat, pewnie
leniwa. Dlaczego nikt nie pyta, co robi w tym
samym czasie ojciec? Ile wziął dni opieki na
dziecko i czy skorzystał z tacierzyńskiego?
To samo dotyczy naszych rozmiarów. Te, które szybko wróciły do formy, ćwiczą w domu
czy na siłowni i obnoszą się z tym na profilach
społecznościowych, są nieodpowiedzialne.
Traktujemy je jak wroga. Powinny mieć tłuste
włosy i czuwać przy dziecku 24 godziny na
dobę. Paradoks w tym, że zaniedbane matki
też krytykujemy wytykając im „jak można się
tak zapuścić”. Fala krytyki wylana na Annę
Lewandowską niech da nam do myślenia.
Niech każda z nas, w tym Ania, sama decyduje o sobie i swoim ciele. Nikomu nic do tego.
ENGLISH

PARADOX OF A FLAT STOMACH
“What a mean hag…”, “How could she!”,” If you
have so much money and so many nannies, you
can look like that all right…” I won’t quote other
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examples of hate, even though the temptation to
show what we, women, are capable of, is really
strong. What prevents me from doing so is my
common sense and personal objection to such
foul language.

There’s an incessant stream of vitriolic comments about Anna Lewandowska. Celebrity
gossip websites lie in wait for her to post
some new pictures of herself, and then they
post them on their own portals with such
unambiguous titles as “Ania Lewandowska
is already exercising,” or “Already with
a flat stomach.” I’m happy that Ania has
returned to form. I can understand neither
the hate nor the discussions about what
a woman should or shouldn’t do after the
childbirth, what she has to look like and
when she needs to get back in shape. It’s
hard to expect a coach and a karate champion – who has been sculpting her muscles
for years and earns her living from it – to
have a flabby body. That’s why I will defend not so much her specifically, as women in general.
The topic of young mothers still comes
back like a boomerang, and every now and
then the situation gets really unpleasant.
Some say their congratulations and follow
the young mothers’ example. But the other
group is definitely stronger. They like to insult, negate and ridicule. And why? Out of
envy? Or perhaps it’s a therapeutic way of
getting rid of their own complexes at somebody else’s expense? It’s possible that they
do it for sport, to train their own mean personality. But irrespective of their motivation, they tell you to account for everything.
And I mean everything. If after giving birth
to a child a woman rushes back to work,
many people see her as a neglectful and unfit mother. But if she sits at home for several
years, they say she’s probably lazy.
Why won’t anyone ask what the father
does in this time, how many days off he
took to take care of his child and whether
he went on paternity leave? The same applies to women’s measurements. Those who
quickly returned to form, exercise at home
or at the gym and have the audacity to flaunt
it in social media are seen as irresponsible.
We perceive them as enemies. Because they
should have greasy hair and sit up by their
children 24/7. Paradoxically, we criticize
unkempt mothers as well, asking, “how
can anyone let themselves go to such an extent?” The wave of criticism aimed at Anna
Lewandowska should give us some food for
thought. Let every woman, Ania included,
decide about herself and her own body. And
it’s nobody else’s business.

ZDJĘCIE: SYLWESTER CISZEK
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M(Ł)ODA POLSKA

M(Ł)ODA

POLSKA
K ATARZYNA ROS ŁANIEC OD POCZĄTKU SWOJE J FILMOWE J DROGI IDZIE
POD PRĄD – CZY TO W TEMATACH, K TÓRE PORUSZA, CZY W SPOSOBIE
OPOWIADANIA. W SWOIM NA JNOWSZYM FILMIE SZATAN K AZAŁ
TAŃCZYĆ PO RAZ KOLE JNY DZIELI WIDZÓW. T YM RAZEM ZAGL ĄDA JĄC
W ŚWIAT POKOLENIA BEZ ZASAD, ŻYJĄCEGO WIECZNĄ KREAC JĄ.
TEKST Jacek Górecki

ZDJĘCIA Matylda Rosłaniec
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M N I E I N T ER E S UJ E S P O S ÓB
OP OW I A DA N I A , Ś W I AT
W Y K R E OWA N Y, A N I E T O,
KT O Z A BI Ł I C Z Y B ĘDZ I E NA
KON I E C NA PI S H A PPY E N D.
Jakbyś mogła przenieść się w czasie do
epoki, w której chciałabyś żyć, to co to
byłyby za lata?

Wspaniale byłoby, gdyby każdy miał taką
możliwość i moce, by przenosić się w czasie
jak Woody Allen wraz z bohaterami swoich
filmów. Ale on ma na to budżet. Moja rzeczywistość jest inna i żyję tu i teraz. Nie zastanawiam się nad tym, gdzie byłoby lepiej, nawet
w swoich filmach trzymam się teraźniejszości.
Ona mnie ciekawi, lubię ją obserwować i wcale
nie uważam, że jest taka zła jak się słyszy dookoła. Ale przyznaje się, że kino historyczne
pojawia się w moich marzeniach.
Kiedyś marzyłaś o Młodej Polsce?

To był czas, kiedy myślałam o zrealizowaniu
filmu o Stanisławie Przybyszewskim. Później
dowiedziałam się, że jednak ktoś taki film ma
zrealizować. Tamta epoka bardzo mnie pociągała, ich otwarty styl życia. Ale szybko o niej
zapomniałam, bo doszła do mnie realność,
że na takie filmy potrzeba dużo pieniędzy.
W ogóle zastanawiam się, jak to będzie w niedalekiej przyszłości z tym zawodem. Mogę
rozważyć zrobienie filmu z małym budżetem,
albo próbować zrobić film za granicą. Mam
jednak nadzieję, że nie będzie takiej potrzeby,
bo robienie filmów bez pieniędzy bardzo te
wszystkie filmy krzywdzi. Natomiast robienie
filmów poza Polską, w oderwaniu od codziennej rzeczywistości, w jakiej się żyje, krzywdzi
je jeszcze bardziej.
Mimo wątpliwości nakręciłaś film, formalnie
trudny w odbiorze.

Po pierwszych pokazach okazało się, że widzowie największy problem mają z formą.
I nie winię ich za to, po prostu większość z nas
jest wyedukowana na kinie, które powinno
wyglądać tak, a nie inaczej. A ja zaproponowałam im obraz, który składa się z dwuminutowych scen, które nie tworzą klasycznej
historii. To od widza zależy, w jakiej kolejności
będzie chciał je sobie zmontować. Bo po co
kręcić film bez konkretnej historii. Przez rok
czekaliśmy, aż któryś z dużych europejskich
festiwali zdecyduje się pokazać ten film. Nikt
się nie zdecydował. Dopiero festiwal South By
Southwest w Stanach nas zaprosił do progra-

mu. To festiwal, który na tamtym kontynencie
pokazuje filmy, które w przyszłości wyznaczają trendy. Na otwarcie tego festiwalu pokazywany był Song to Song Terrence’a Malicka.
Byłam kilka dni temu na tym filmie i bardzo
dziwnie czułam się wychodząc z kina. Song to
song oznacza życie od piosenki do piosenki.
Bez większego celu i konkretnej drogi. A twórczość to według głównej bohaterki daje nam
iluzje istnienia. Ten film nie ma historii, za to
są wspaniałe sceny. To jak sfilmowane, zmontowane i ile emocji dają aktorzy sprawia, że ten
film chłonie. A przynajmniej ja go chłonęłam,
bo po 15 minutach z sali zaczęły dochodzić głosy: kiedy w końcu zacznie się coś dziać. A po
ostatniej scenie okrzyk: No w końcu. No cóż...
Dzisiaj każdy temat może być poruszony,
istotniejsze jest, w jaki sposób będzie
pokazany. A my wciąż o tym zapominamy.

Dokładnie! My wciąż do kina chodzimy na
konkretną historię, to nas interesuje, drugorzędną sprawą jest to, jak to jest zrobione.
Mnie interesuje sposób opowiadania, świat
wykreowany, a nie to, kto zabił i czy będzie na
koniec napis happy end. W moim filmie nie
ma początku i końca, ja pokazuję skrawki z życia mojej bohaterki.
Ten brak zasad w twoim sposobie
opowiadania łączy mi się ze światem
bohaterów tego filmu. Oni, pozbawieni
jakichkolwiek zasad i wartości, żyją
dokładnie takimi skrawkami.

To świat pokolenia, które zaobserwowałam,
pokolenia, o którym bardzo często słyszę na
pokazach, że jest nieprawdziwe. Ale właśnie
często mówią to ludzie, którzy styczności z takimi ludźmi nie mają albo nie chcą mieć. To
taka nowa Młoda Polska pokolenia, które żyje
bez zasad, bo tak też jest modnie. Żyje chwilą,
bo tak jest im wygodniej, nie musząc tylko
pozornie ponosić żadnych konsekwencji.
Przeczytałam w jednej recenzji, że główna bohaterka neguje świat celebrycki, ale z drugiej
strony się nim fascynuje. Tylko że my jesteśmy
dokładnie tacy. Niby to krytykujemy, a gdy
przyjdzie co do czego, sami łapiemy się na
tym, że śledzimy ten pudelkowy syf. Trudno
się nam do tego przyznać.

Pokolenie, o którym opowiadasz w filmie,
ulega różnym modom, także na bycie
artystą.

Często to słyszę, że jak chcesz być artystą,
to wystarczy, że pojedziesz do Berlina. Dzisiaj każdy „fajny” chłopak czy dziewczyna
muszą coś tworzyć. Jedni kręcą filmy, inni
śpiewają, projektują ubrania, robią zdjęcia,
od razu nazywając się artystami. Bo przecież
jak powiesz w towarzystwie nowo poznanych ludzi, że jesteś artystą, to stawia cię to
znacznie wyżej, niż gdybyś powiedział, że
pracujesz w banku. Straszne, ale niestety tak
jest. Dlatego nakręciłam ten film, żeby zwrócić uwagę nie na problem ludzi, którzy nie
mają styczności z takim pokoleniem, tylko
właśnie tych, którzy tak żyją na co dzień, nie
zauważając swych ułomności i destrukcji.
Im się wydaje, że przecież tak wygląda spełnienie, przecież jak nie wyjdzie mi z chłopakiem, zawsze mogę znaleźć innego, tak samo
ze znajomymi czy karierą.

M(Ł)ODA POLSKA

Co było impulsem do opowiedzenia tej historii?

Usłyszałam reportaż radiowy o dwudziestoparoletniej Koreance, która jeździła po Europie, szukając facetów, z którymi mogłaby uprawiać seks. A przyjechała tylko dlatego,
że uważała, że jest brzydka i w Korei nikt na nią nie zwracał uwagi. Problem polegał na tym, że cały czas nosiła ze
sobą przyklejony aparat, który utrzymywał przy życiu jej
serce, ale do tego potrzebowała emocji, więc dostarczała
sobie ich poprzez przypadkowy seks. To wszystko łączy się
z imprezami i używkami. Ten egoizm mnie przeraża. Nie
wiem, jak było kiedyś, ale dzisiaj obserwuję, nawet wśród
swojego otoczenia, jak bardzo narkotyki stały się normalnością. Nikt nie dziwi się, że na imprezie większość chodzi
naspeedowana. Tylko po co, skoro później takie spotkania
nic nam nie dają, przecież i tak nikt nas nie słucha, ba, my
o sobie nic nie wiemy.
Rozmawiamy o pokoleniu bez zasad. Jaką najważniejszą
zasadę wyniosłaś z domu?

Żeby nie krzywdzić ludzi. Udaje mi się to, chociaż jest to
piekielnie trudne. Wiadomo, łatwiej jest żyć, kiedy patrzysz
tylko na siebie, żeby tobie było wygodniej. Ja mam to bar-

dzo mocno zakodowane, nawet do tego stopnia, że jak przychodzą do mnie ludzie naprawić pralkę, to myślę, czy aby
na pewno nic im nie potrzeba i czy się komfortowo czują
w pracy. Staram się być z ludźmi jak najbliżej, szczególnie
z tymi najbliższymi.
No dobrze, to dlaczego zdecydowałaś się na bycie
reżyserką, żeby nie powiedzieć artystką?

Bo nie wiedziałam, co mam robić (śmiech). Czyli jestem
jak moi bohaterowie? A tak poważnie, wiedziałam, że nie
będę potrafiła się utrzymać w jednym temacie - pracy.
Skupianie się codziennie na jednej rzeczy sprawiałoby
mi problem. Chociaż wcale nie mówię, że kręcenie filmów
jest łatwiejsze. Wkładam w to dużo pracy, nie mam za wielu
znajomych, bo też nie miałabym czasu dla wszystkich. Tym
bardziej że w moim życiu pojawił się mój syn Ernest i to
z nim dzielę teraz ten czas. Znam takich „artystów”, którzy
są bardzo płodni i potrafią stworzyć coś w zawrotnym tempie, od razu wrzucając to do internetu, tylko z tego internetu to bardzo szybko znika. Ja każdemu kolejnemu filmowi
poświęcam swój czas i celebruję to, poznaję swój pomysł,
klaruję go. To mi się w tym zawodzie podoba najbardziej.
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Wolny zawód?

ENGLISH

Have you dreamt about Young Poland?

To kolejna idiotyczna moda. „Chcę być wolny
i wykonywać wolny zawód.” Ale przecież to nic
nie oznacza. Bycie reżyserem, projektantką
ubrań czy malarzem nie daje nam wolności,
tylko to, w jaki sposób żyjemy ze sobą i przede
wszystkim z innymi ludźmi.

YOUNG POLAND

It was the time when I was thinking about
making a film about Stanisław Przybyszewski. Then I learned that someone was already
realizing this idea. I found that epoch very alluring, especially people’s open lifestyle. But
I forgot about it very quickly, because I came
to realize that you needed a lot of money for
such films. I wonder what will happen with this
profession in the foreseeable future. I can consider shooting a film with a small budget or try
to make it abroad. But I hope it won’t be necessary, because making films without money
is very detrimental to them. And making films
abroad, in detachment from everyday reality
in which you live, is even more detrimental.

Gdybyś miała skomentować
kondycję dzisiejszego świata jednym
z dwuminutowych kadrów twojego
najnowszego filmu...

To chyba byłaby moja ulubiona scena. Mówi
bardzo dużo o nas wszystkich. Karolina, główna bohaterka, żeby zwrócić uwagę ludzi, żeby
coś zmienić w swoim życiu, które z czasem
zwyczajnie staje się nudne, wkłada pod bluzkę nadmuchany balon, udając, że jest w ciąży.
Właśnie, ciągle traktujemy życie jako zabawę,
zapominając, że najważniejszy do szczęścia
jest człowiek, nie kreacja. I może to banalne,
co powiem, ale nie ma nic piękniejszego niż
mieć poczucie, że nie jest się samotnym, posiadając drugą połówkę.

From the very beginning of her adventure with film,
Katarzyna Rosłaniec has been going against the
tide – be it in the subjects she broaches or the way
she tells stories. In her newest film, “Szatan kazał
tańczyć” (Pol.: “Satan Said Dance”), she divides
her viewers once again. This time she does so
by peeking into the world of generation without
principles that lives off constant creation.

If you were able to travel in time, in which
period would you like to live?

It would be great if everyone had the ability
and power to travel in time like Woody Allen
with protagonists of his films. But he has budget for it. My reality is different, and I live here
and now. I don’t ponder whether some other
place would be better, I stick to contemporary
times even in my films. The present intrigues
me, I like observing it and I don’t think it is as
bad as people claim it to be. But I must admit
that sometimes I dream of historical films too.

BYC I E R E Ż YS E R E M , PROJ EKTA N T K Ą
U BR A Ń C Z Y M A L A R Z E M N I E DA J E
NA M WOL NO Ś C I, T Y L KO T O, W JA K I
S P O S ÓB Ż YJ E M Y Z E S OBĄ I PR Z EDE
WS Z YS T K I M Z I N N Y M I LU DŹ M I.
Więcej na anywhere.pl

Despite those doubts, you shot a film which
is very difficult in reception formally.

After first screenings, it turned out that the
greatest problem the viewers encountered was
the form. And I don’t blame them for it, it’s just
that most of us have been educated on cinema
that should follow some specific rules. And
I made a film which is composed of two-minute
scenes that don’t make up any classic story. It’s
up to the viewer in what order they would like
to put them. Because why shoot a film without
a specific story? We’d been waiting one year for
some big European festival to decide to screen
this film. In vain. Only South By Southwest festival in the United States invited us to join the
program. It’s a festival which shows films that
will set trends in the future. The festival was
opened with the screening of “Song to Song”
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directed by Terrence Malick. I went to see this film the other day, and I felt really strange leaving the cinema. “Song to
Song” means living from one song to another. Without any
bigger goal or a specified path in life. And according to the
heroine, creation gives us the illusion of existence. This film
doesn’t have a story, but it has wonderful scenes. The way it’s
shot, edited, the strength of emotions that the actors show – it
all makes the film very captivating. At least I was captivated,
because after 15 minutes or so you could hear shouts from
the cinema hall like “When will something happen at last!”
And after the last scene, “Geez, at last!” Well…
Today every subject can be broached; what’s more
important is the way in which it will be showed. And we
still forget about that.

Yes, exactly! We still go to the cinema to see a specific story,
and it is this story that interests us, how the film is done is
of secondary importance. And I’m interested in how the
story is told, how the world is created, not in who killed or
whether there will be the “Happy End” caption after the last
scene. In my film, there’s no beginning and no end, I show
fragments of my heroine’s life.
This lack of principles in your way of storytelling
corresponds to the world of protagonists showed in this
film. Devoid of any principles and values, they live off
such scraps of life.

It’s a world of a generation that I’ve observed – a generation
which it is often said to be untrue. But those words are often
spoken by people who don’t have any contact with this generation or they simply don’t want to have any contact with
it. It’s some kind of new Young Poland for a generation that
lives without principles because it’s fashionable this way.
They seize the day because it’s more convenient, because
they don’t have to bear any consequences, at least outwardly. I’ve read in a review that the main protagonist rejects the
celebrity world, but on the other hand finds it fascinating.
But we’re just like that. We criticize it, but at the end of the
day, we catch ourselves following this gossipy mess. And it’s
hard for us to admit it.
The generation which you show in your film is
susceptible to different fads, also the one to be an artist.

I hear it very often that if you want to be an artist, it’s
enough to go to Berlin. Today, every “cool” boy or girl has
to create something. Some people shoot films, others sing,
design clothes, take pictures, and call themselves artists
straight away. Because if you say to the people that you’ve
just met that you’re an artist, it puts you in a much higher
position; it wouldn’t be this great if you said you’re working at a bank. It’s awful, but unfortunately true. That’s why
I made this film, to draw attention not to the problem of
people who don’t have contact with this generation, but to
the problem of those who live like that every day, oblivious
to their shortcomings and destruction. They think that’s
what fulfilment looks like, because if it doesn’t work out
with one boyfriend, you can always find another one, and
it’s the same with friends or career.
What propelled you to tell this story?

I heard a radio program about a Korean girl in her twenties
that travelled around Europe, looking for men to have sex

with. And she came here only because she considered herself ugly and thought that no one in Korea would pay any
attention to her. The problem was that at all times she wore
an apparatus that kept her heart alive, but she also needed
emotions so she stirred them up through casual sex. It is all
connected with parties and stimulants. This egoism terrifies me. I don’t know what it was like in the past, but today
– even in my own environment – I can observe how drugs
have become the norm. No one is surprised that at a party the majority of participants are stoned. But what’s the
point? After all, meetings like this don’t mean anything, no
one listens to us anyway, and we don’t even know the first
thing about each other.
We’re talking about a generation without principles.
What is the most important principle you learned at
home?

Not to hurt people. I manage to stick to this rule, but it’s awfully difficult. It’s easier to live when you’re focused only on
yourself, on your own convenience. I have it very deeply ingrained, to the extent that when someone comes to fix my
washing machine, I worry whether they need anything or
feel comfortable doing their job. I try to be as close to people as possible, especially to my dearest ones.
Okay, so why did you decide to become a director, not to
say “an artist”?

Because I didn’t know what to do (laughs). So perhaps I’m
like my protagonists? But jokes aside, I knew I wouldn’t be
able to stick to one thing – job. Focusing every single day
on one thing would be very hard for me. But I’m not saying
that shooting films is easier. I put a lot of work into it, I don’t
have many friends because I wouldn’t find time for everyone. Especially that I now have my son Ernest, and it’s with
him that I share my time. I know such “artists” that are very
prolific indeed and are able to create something and upload
it to the internet in the blink of an eye, but the problem is
that their creation disappears from it very fast. I, on the other hand, devote a lot of time to each of my films, and I celebrate it, I investigate my idea and clarify it. It’s what I like in
this profession the most.
A free profession?

It’s yet another idiotic fad. “I want to be free and have a free
profession.” But it doesn’t mean anything. Being a film director, a fashion designer or a painter doesn’t give us freedom but a way in which we live with ourselves and, first of
all, with other people.
If you were to comment on the condition of today’s
world using one of your two-minute clips from your
newest film…

I would probably choose my favourite scene. It speaks
volumes about us all. Karolina, the main protagonist, to
attract people’s attention, to change something in her life
that becomes boring with the passage of time, puts an inflated balloon under her shirt and pretends to be pregnant.
And that’s it – we constantly treat our life like a game,
a play, forgetting that what’s most important in achieving
happiness are people, not creation. And perhaps it might be
cliché, but there’s nothing more beautiful than the sense of
not being alone, of having your second half.
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TOMASZ
SOBIERAJSKI
Socjolog z zawodu i z pasji.
Wytrawny badacz społecznych zjawisk
i kulturowych trendów. Naukowiec 3.0 nie
bojący się trudnych wyzwań, międzynarodowej
współpracy i interdyscyplinaroności. Felietonista
magazynu „Sens” i współpracownik DDTVN.
Znakomity słuchacz oraz wnikliwy obserwator.
Apostoł dobrej nowiny i przeciwnik złych emocji.
Z zamiłowania podróżnik i sportowiec. Życiowy
optymista. Dla nas będzie pisał o tym co jest
ważne w ludziach i dla ludzi.

L

otnisko w Catanii to chyba najciaśniejsze miejsce na świecie. Stojąc w dzikim
tłumie ludzi do odprawy, nie chcę sobie
nawet wyobrażać tego, co tu się działo kilka
tygodni temu podczas szczytu NATO, kiedy
na Sycylię przylatywali wszyscy wielcy tego
świata. Westchnąłem lekko, poruszając się
stopą po stopie w ogromnej kolejce do odprawy. – Tu nie ma co wzdychać – usłyszałem
za swoimi plecami. Odwróciłem się. Para zażywnych staruszków uśmiechała się do mnie.
– Gdyby pan wiedział jaki tu był rejwach
w czasie szczytu! – powiedziała leciwa dama.
–Lecieliśmy wtedy na ślub kuzynki do Leeds.
To był horror. – Czyta pani w moich myślach
– roześmiałem się - Mam nadzieję, że udało się
Państwu wydostać stąd na czas? – zapytałem.
– A skąd? – odpowiedział starszy jegomość.
– Samolot spóźnił się tak bardzo, że nie zdążylibyśmy na żadne połączenia – szybko dodała ona. – I w końcu zrezygnowaliśmy. – No
i dobrze – burknął jej mąż. Tymczasem kobieta badawczo przyglądała się mojej twarzy. –
Bardzo pan nam przypomina naszego syna –
powiedziała z uśmiechem. – Miło mi, dziękuję
– odpowiedziałem. – Ale nasz syn nie żyje –

wystrzelił słowami jak z karabinu jej mąż. –
Eeeee… przykro mi – bąknąłem zaskoczony. – Niepotrzebnie – odparł – Żona szuka go
teraz w twarzach innych mężczyzn – dodał.
Zapanowała niezręczna cisza. Patrzyłem ponad ich głowami na wejście do hali odlotów,
która wchłaniała z zewnątrz kolejne dziesiątki zdezorientowanych turystów i wyluzowanych autochtonów. – Widzę, że jest panu przykro – powiedziała jego małżonka łagodnie,
z niegasnącym uśmiechem na twarzy – nie
ma powodu. Wie pan, są sytuacje, kiedy nic
nie da się zrobić… - Jak rozumiem, syn chorował? – zapytałem. – Można tak powiedzieć…
Zna pan uczucie bezsilności? - zagadnęła,
patrząc mi głęboko w oczy. Skinąłem głową.
– No właśnie. I tak było z naszym synem. Są
ludzie, których największym wrogiem są oni
sami. To zazwyczaj mądrzy, błyskotliwi i interesujący ludzie. Pełni czaru, dobrego humoru
i szczególnej wrażliwości na to, co dzieje się
dokoła. Można się w nich zakochać od pierwszego wejrzenia, tak jak w panu. Takim ludziom się ufa i chce się z nimi spędzać czas.
Inni ich kochają, lgną do nich, korzystają z ich
dobrej energii. Chcą się z nimi przyjaźnić, zabiegają o ich względy. Zawsze służą radą, pomocą, wsparciem. Cieszą się z ich atencji i potrafią zrobić dla nich bardzo wiele. Co z tego,
kiedy oni sami tego nie doceniają i za wszelką
cenę próbują sami siebie unicestwić. Nie można im pomóc. Nikt tego nie potrafi. Można im
tylko towarzyszyć w tym, jak umierają na własne życzenie. Do momentu, kiedy instynkt
samozachowawczy każe uciekać od nich jak
najdalej. Chociażby na Sycylię…
ENGLISH

CTA CATANIA

The airport in Catania is probably the most
crowded place in the world. Standing in
a milling crowd of people waiting for checkin, I can’t even imagine what was going
on here a few weeks ago, during the NATO
Summit, when all great people came to
Sicily. Waiting in an endless queue for checkin, I sighed resignedly and rubbed my feet
against one another. ‘It’s no use sighing,’
Więcej na anywhere.pl

someone said behind me. I turned around.
There was a portly couple standing there,
smiling at me. ‘You should have seen this
place during the summit!’ said the elderly
lady. ‘We were flying to Leeds, to our cousin’s wedding. It was truly terrible.’ ‘You read
my mind,’ I said, laughing. ‘I hope you managed to get out of here on time?’ I asked. ‘Not
at all,’ said the man. ‘The plane was so delayed that we wouldn’t be able to catch any
other connection flights,’ she added quickly.
‘Eventually, we gave up.’ ‘Finally,’ her husband said curtly. But the woman was watching my face closely. ‘You resemble our son,’
she said, smiling. ‘That’s nice, thank you,’
I answered. ‘But our son is dead,’ said her
husband between his teeth. ‘Well… I’m sorry,’ I mumbled in surprise. ‘Don't be,’ he said.
‘My wife looks for him in other men’s faces,’
he added. Awkward silence followed. Over
their heads I looked at the entrance to the departure lounge, which was absorbing dozens
of confused tourists and easy-going natives.
‘I can see you feel sorry,’ said the lady gently, still smiling at me. ‘You shouldn’t. You
know, some things can’t be helped…’ ‘If I understand correctly, your son fell ill?’ I asked.
‘One can say so… Do you know what it is like
to be helpless?’ she asked, looking into my
eyes. I nodded. ‘Right. That’s what happened
to our son. Some people are their own worst
enemies. They’re usually smart, bright and
interesting; they’re charming, open-minded and particularly sensitive to what happens around them. You can fall for them
right away, like for you. You trust them and
want to be around them. They’re loved and
attractive; others favour curry with them,
want to absorb their positive energy and to
be their friends. They’re advised, supported
and helped. People are happy about their attention and are able to do a lot for them. But
that’s all for naught when they don’t appreciate it and want to destroy themselves at all
cost. You can’t help them. Nobody can. You
can only be with them when they die of their
own choice. Until the moment when your
instinct of self-preservation tells you to run
away as far as you can. Even to Sicily…

ZDJĘCIE: MONIKA SZAŁEK

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

07.
2 01 7
www.airport.gdansk.pl
airport@airport.gdansk.pl
facebook.com/AirportGdansk
twitter.com/AirportGdansk

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

do 10 min
/ to 10 min

do 20 min
/ up to 20 min

każde następne 10 min
/ each next 10 min

bezpłatnie / free

20,00 PLN

10,00 PLN

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

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

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

P1

4,50 PLN

7,00 PLN

-

P4

P2

4,00 PLN

6,00 PLN

60,00 PLN

P5

1-3 dni / 1-3 days

4-8 dni / 4-8 days

9-15 dni / 9-15 days

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

19,00 PLN

69,00 PLN

89,00 PLN

10,00 PLN

19,00 PLN

69,00 PLN

89,00 PLN

10,00 PLN

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

REKLAMA

VIP
SERVICES

ODLATUJESZ LUB PRZYLATUJESZ SKORZYSTAJ Z USŁUG VIP

DEPARTURING OR ARRIVING USE THE VIP SERVICE

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

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

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

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

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

1

221

MINIBUSEM

SAMOCHODEM

BY MINIBUS

BY CAR

AIR-TRANSFER.PL		

• z kierunku Banina (zachód) – ul. Nowatorów

• from Banino (west) – Nowatorów St.

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

• from Gdynia/Sopot (north) – route S6

• z kierunku Tczewa (południe) – trasa S6

• from Tczew (south) – route S6

• z kierunku Gdańska (północ) – ul. Słowackiego

• from Gdansk (north) – Słowackiego St.

• z kierunku Torunia, Bydgoszczy – trasa A1

• from Torun, Bydgoszcz – route A1

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

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

TAKSÓWKĄ

(i z powrotem)

BY TAXI

ARRIVA

Taxi rekomendowane przez Port Lotniczy
Gdańsk im. Lecha Wałęsy

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

GDNEXPRESS

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

www.translineair.pl

PRZEWOŹNICY NIEREGULARNI:

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

Taxi recommended by Gdansk Lech Walesa
Airport

AUTOBUSEM
BY BUS

AUTOBUSY Z/DO GDAŃSKA

TRANSLINEAIR

NIWOTRANS
www.niwo.pl

TAXI

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

TWOJBUS24PL
twojbus24.pl

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

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

Z K M GDYNIA

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

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

BY TRAIN

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

www.brusselsairport.be

DANIA / DENMARK
AARHUS

www.aar.dk

BILLUND

www.billund-airport.com

KOPENHAGA

www.cph.dk

FINLANDIA / FINLAND

BERGEN

www.avinor.no/en/airport/bergen

HAUGESUND

www.avinor.no/en/airport/
haugesund

KRISTIANSAND

www.avinor.no/en/airport/
kristiansand

MOLDE

beta.avinor.no

OSLO -GARDERMOEN

www.osl.no

OSLO-TORP

www.torp.no

TURKU

www.finavia.fi

STAVANGER

www.avinor.no/en/stavanger

HELSINKI

www.finavia.fi

TRONDHEIM

www.avinor.no/en/airport/
trondheim

FRANCJA / FRANCE

SZWECJA / SWEDEN

PARYŻ-BEAUVAIS

www.aeroportbeauvais.com

GRENOBLE

www.grenoble-airport.com

GÖTEBORG

www.goteborgairport.se

MALMÖ-STURUP

www.lfv.se/sv/Malmo

SZTOKHOLM-ARLANDA

www.swedavia.se/arlanda

www.barcelona-airport.com

SZTOKHOLM-SKAVSTA

www.skavsta.se

www.alicante-airport.net

VAXJO

www.smalandairport.se

HISZPANIA / SPAIN
BARCELONA
ALICANTE*

UKRAINA / UKRAINE

HOLANDIA / NETHERLANDS
AMSTERDAM

www.schiphol.nl

EINDHOVEN

www.eindhovenairport.com

GRONINGEN

www.groningenairport.nl

IRLANDIA / IRELAND
CORK

www.corkairport.com

DUBLIN

www.dublinairport.com

ISLANDIA / ICELAND
REYKJAVIK

www.kefairport.is

IZRAEL / ISRAEL
EJLAT

www.iaa.gov.il

TEL AVIV

www.telaviv-airport.com

MALTA / MALTA
MALTA

www.maltairport.com

NIEMCY / GERMANY

KIJÓW

airport.kiev.ua

WIELKA BRYTANIA / GREAT BRITAIN
ABERDEEN

www.aberdeenairport.com

BELFAST

www.belfastairport.com

BIRMINGHAM

www.birminghamairport.co.uk

BRISTOL

www.bristolairport.co.uk

DONCASTER-SHEFFIELD

www.robinhoodairport.com

EDYNBURG

www.edinburghairport.com

GLASGOWINTERNATIONAL

www.gpia.co.uk

LEEDS-BRADFORD

www.leedsbradfordairport.co.uk

LIVERPOOL

www.liverpoolairport.com

LONDYN-LUTON

www.london-luton.co.uk

LONDYN-STANSTED

www.stanstedairport.com

MANCHESTER

www.manchesterairport.co.uk

NEWCASTLE

www.newcastleairport.com

WŁOCHY / ITALY

BERLIN

www.berlin-airport.de

MEDIOLAN-BERGAMO

www.orioaeroporto.it

DORTMUND

www.dortmund-airport.de

NEAPOL

www.aeroportodinapoli.it

FRANKFURT AM MAIN

www.frankfurt-airport.de

PIZA*

www.pisa-airport.com

FRANKFURT HAHN

www.hahn-airport.de

HAMBURG

www.fhl-web.de

POLSKA / POLAND

KOLONIA-BONN

www.koeln-bonn-airport.de

KRAKÓW

www.krakowairport.pl

www.munich-airport.de

RADOM

www.lotnisko-radom.eu

WARSZAWA

www.lotnisko-chopina.pl

WROCŁAW

www.airport.wroclaw.pl

MONACHIUM

NORWEGIA / NORWAY
ALESUND

www.avinor.no
* Połączenia sezonowe / seasonal connections

REYKJAVIK

TRONDHEIM
MOLDE

ALESUND

BERGEN

OSLO

HAUGESUND
ABERDEEN
EDYNBURG

KRISTIANSAND

GLASGOW

BELFAST

LEEDS-BRADFORD

SZTOKHOLM-SKAVSTA

AARHUS
VÄXJÖ

MANCHESTER
LIVERPOOL
DONCASTER-SHEFFIELD
BIRMINGHAM

BRISTOL

HELSINKI

SZTOKHOLM

GÖTEBORG

NEWCASTLE

DUBLIN
CORK

TURKU

STAVANGER OSLO-TORP

GRONINGEN
LONDYN-STANSTED
LONDYN-LUTON

BILLUND
KOPENHAGA
MALMÖ - STURUP
HAMBURG

GDAŃSK

AMSTERDAM
EINDHOVEN
BRUKSELA
PARYŻ-BEAUVAIS

BERLIN

DORTMUND

WARSZAWA

KOLONIA-BONN
FRANKFURT
FRANKFURT HAHN

WROCŁAW

RADOM
KIJÓW

KRAKÓW
MONACHIUM

GRENOBLE

MEDIOLAN-BERGAMO

PIZA*
BARCELONA

K
NE

RU

KIE
K
NE

RU

AT

NEAPOL

KIE

EJL

ALICANTE*

TE
VIV

LA

MALTA
* Połączenia sezonowe / seasonal connections

?

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

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

NEWS

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

UKRAIŃSCY PASAŻEROWIE
LATAJĄ BEZ WIZ

VISA‑FREE TRAVEL FOR
UKRAINIANS

14 czerwca 2017 roku na Lotnisku Gdańsk im. Lecha Wałęsy wylądował pierwszy samolot z pasażerami z Ukrainy, którzy przekroczyli granicę bez wiz. Nowe przepisy, umożliwiające obywatelom Ukrainy bezwizowe przebywanie na terenie krajów Unii
Europejskiej do 90 dni, weszły w życie 11 czerwca. Pasażerowie
muszą posiadać ważny dowód biometryczny i spełniać szereg
innych warunków. Lądujący samolot powitał symboliczny salut
wodny, a na lotnisku odbyła się konferencja prasowa z udziałem
dziennikarzy, Prezesa Zarządu Portu Lotniczego Gdańsk, Tomasza Kloskowskiego i Konsula Ukrainy w Gdańsku, Lwa Zacharczyszyna. Tomasz Kloskowski zapowiedział, że w najbliższym
czasie możemy spodziewać się ogłoszenia nowych połączeń do
naszego wschodniego sąsiada. Obecnie obsługiwana jest trasa
Gdańsk-Kijów. 

The first aircraft with Ukrainian passengers who crossed the border without a visa landed at Gdansk Lech Walesa Airport on 14
June 2017. New regulations allowing Ukrainian nationals to stay
without a visa in the territory of EU Member States up to 90 days
entered into force on 11 June. The passengers are required to
have a valid biometric ID and to meet a series of other conditions.
The aircraft was greeted with a symbolic water salute, and a press
conference was held. The conference was attended by journalists, Tomasz Kloskowski – the CEO of Gdansk Walesa Airport,
and Łew Zacharczyszyn – Ukrainian Consul in Gdańsk. Tomasz
Kloskowski announced that new flights to our eastern neighbour
would start in the nearest future. At present, the airport operates
a Gdańsk–Kyiv route. 

EN

FLIGHTS TO WROCŁAW TO
COME BACK
EN

WRACA POŁĄCZENIE DO
WROCŁAWIA
Jesienią wraca krajowe połączenie Gdańsk-Wrocław. Już od 31
października dzięki liniom Ryanair polecimy bezpośrednio do
stolicy Dolnego Śląska. To wspaniała wiadomość dla wszystkich
często podróżujących na tej trasie – zarówno biznesowo, jak prywatnie. Łatwe i szybkie połączenie do Wrocłąwia z pewnością
spotęguje też ruch turystyczny pomiędzy regionami. Loty w obie
strony będą odbywać się trzy razy w tygodniu, we wtorki, czwartki i soboty. Bilety są już w sprzedaży na stronie przewoźnika. 

Domestic flights from Gdańsk to Wrocław are to be resumed in
autumn. From 31 October, Ryanair will operate direct flights
to the capital of Lower Silesia. It’s great news for those who often travel to this destination and back – both for business and
private purposes. The fast and easy route to Wrocław will surely increase the tourist traffic between these regions. Flights
to and from Wrocław are to take place three times a week, on
Tuesday, Thursday and Saturday. Tickets are available at the
carrier’s website. 

TRONDHEIM

JEDEN Z DZIEWIĘCIU KIERUNKÓW DO NORWEGII,
ZARAZEM JEDEN Z DWÓCH NAJBARDZIEJ
WYSUNIĘTYCH NA PÓŁNOC MIEJSC, DO KTÓRYCH
DOSTANIEMY SIĘ Z LOTNISKA GDAŃSK. CO
MOŻEMY ZOBACZYĆ W TRONDHEIM?
Tekst: Sylwia Gutowska

EN

TRONDHEIM

ONE OF NINE NORWEGIAN DESTINATIONS AND ONE
OF TWO NORTHERNMOST DESTINATIONS AVAILABLE
FROM GDANSK AIRPORT. WHAT’S INTERESTING ABOUT
TRONDHEIM?

Zdjęcie: pixabay.com

GDZIE TO JEST?

Na północy kraju, u ujścia rzeki Nidelvy, nad fiordem Trondheimsfjorden, trzecim co do wielkości fiordem w Norwegii.

JAK DOJECHAĆ?

Bezpośredni lot z Lotniska Gdańsk do Trondheim zajmie około 2 godzin. Lotnisko znajduje się 35 km od miasta, dojazd do centrum pociągiem, autobusem (np. Flybuss), taksówką lub wypożyczonym autem.

CIEKAWOSTKI

Trondheim do 1217 roku było wikińską stolicą Norwegii.

WARTO ZOBACZYĆ

WHERE IS IT?

In the north of the country, by the mouth of the Nidelva River, by
Trondheim Fjord, the third largest fjord in Norway.

HOW TO GET THERE?

A direct flight from Gdansk Airport to Trondheim takes about 2
hours. The airport is located 35 km from the city; you can get to
the city centre by train, bus (e.g. Flybuss), taxi, or rented car.

INTERESTING FACTS
Until 1217 Trondheim was the Viking capital of Norway.

PLACES TO VISIT

Bakklandet – starówka, stworzona z malowniczych drewnianych
domków stojących na palach nad rzeką Nidelva.
Katedra Nidarosdomen, gotycka budowla z XII w., wzorowana na
katedrze z Canterbury. Jest największą świątynią w całej Skandynawii. Znajduje się tam grobowiec króla Norwegii Olafa II.
Kristiansen festning – XVII - wieczna forteca górująca nad
miastem.
Gamle Bybro – zabytkowy most nad rzeką Nidelvą, łączący ulicę
Kjøpmannsgata z historyczną dzielnicą Bakklandet.
Pałac Królewski Stiftsgården, XVIII-wieczna rezydencja królewska
i największa drewniana budowla w Norwegii.
Munkholmen, wysepka położona na północ od miasta. Przez wieki
służyła jako forteca, zakon, więzienie i miejsce egzekucji, dziś to popularna atrakcja turystyczna.

Bakklandet – the old town, boasting lovely wooden houses on
posts by the Nidelva River.
Nidarosdomen – Nidaros Cathedral, a Gothic church dating
back to the 12th century, modelled on the Canterbury Cathedral.
It’s the largest temple in Scandinavia. The cathedral is located
over the burial site of Olav II of Norway.
Kristiansen festning – a 17th century fortress built on a hill.
Gamle Bybro – a historical bridge crossing the Nidelva River, connecting Kjøpmannsgata street to the historical district of
Bakklandet.
Stiftsgården – a royal residence dating back to the 18th century; the largest wooden building in Norway.
Munkholmen – an islet located north of the city. It used to
serve as a fortress, a monastery, a prison and an execution site;
today it’s a popular tourist attraction.

CO WZIĄĆ ZE SOBĄ?

WHAT TO TAKE?

Buty trekkingowe – okolica zmusza do wycieczki na fiord. 

Trekking boots, as a trip to the fjord is a must. 

G O R ĄC E L AT O
N A LO T N I S K U
LATO NA GDAŃSKIM LOTNISKU BĘDZIE JAK ZAWSZE GORĄCE, NIEZALEŻNIE OD POGODY.
NIE DOŚĆ, ŻE KAŻDEGO TYGODNIA REALIZOWANYCH BĘDZIE 381 LOTÓW, TO JESZCZE OD
11 CZERWCA OBYWATELE UKRAINY MOGĄ PRZYLATYWAĆ DO GDAŃSKA BEZ WIZ.
Tekst: Jakub Milszewski

Zdjęcia: Mat. Prasowe

Na

gdańskim lotnisku odbywa się 381 lotów w tygodniu
w ramach 61 obecnie realizowanych połączeń – pracownicy Portu Lotniczego Gdańsk mają więc lato wypełnione pracą. Ale wszystko to dla pasażerów, czyli dla Was.
Przewoźnicy wydają się coraz bardziej lubić i doceniać Pomorze,
więc coraz chętniej oferują połączenia z lotniska Gdańsk. Tego również pojawiło się kilka nowych, ciekawych wakacyjnych połączeń.
Od marca w siatce lotów dostępne są trasy m.in. do norweskiego
Bergen i włoskiego Neapolu. O letnich zaletach położonego u podnóża Wezuwiusza Neapolu nie musimy nikogo zapewniać (wspomnijmy jedynie, że to trzecie co do wielkości miasto Włoch o historii sięgającej VIII w. p.n.e., a w jego bezpośredniej okolicy znajdują
się słynne Pompeje), ale i Bergen ma swoje niezaprzeczalne walory.
Nie bez powodu to norweskie miasto zwane jest „bramą fiordów”
– stąd rusza mnóstwo ekspedycji i wycieczek morskich na fiordy.
Miłośników kuchni z pewnością natomiast uraduje słynny bergeński targ rybny Fisketorget, odbywający się pod gołym niebem, na
którym można zawsze kupić świeże ryby prosto z kutra, ale także
przetwory i cenione kanapki z krewetkami i łososiem.
Pozostałe trzy letnie nowości w rozkładzie lotów gdańskiego lotniska to połączenia od dawna oczekiwane. Od początku maja do
siatki wróciły loty do Berlina, na które czekało wielu. To połączenie,
którym operują linie AirBerlin, już cieszy się dużym powodzeniem
zarówno ze względów turystycznych (i to w obie strony – berlińczycy chętnie odwiedzają Pomorze, a Pomorzanie Berlin), jak i biznesowych. Z Gdańska można także znów polecieć bezpośrednio do
Amsterdamu – takie połączenie otworzyły narodowe holenderskie
linie KLM. – Obserwujemy duży popyt na loty do Gdańska ze strony pasażerów z Holandii i Europy Zachodniej, ponieważ jak wiemy,
Miasto Gdańsk z tak długą historią stanowi bardzo popularny i interesujący cel turystyczny. Co więcej, polska gospodarka ma się dobrze, więc jest to kolejny argument za tym, aby zawitać właśnie tutaj,

N A G DA Ń S KI M LOTN I S KU
O D BY WA S I Ę 381 LOTÓW
W T YG O D N I U W R A M ACH 61
O B E CN I E R E A LIZOWA N YCH
P O Ł ĄCZE Ń – PR ACOW N I CY
P O R T U LOTN I CZE G O
G DA Ń S K M A JĄ W I Ę C L ATO
W Y PE ŁN I O N E PR AC Ą .
do północnej Polski. Jesteśmy w centrum czwartej co do wielkości
aglomeracji w Polsce z olbrzymim potencjałem ekonomicznym.
Dzięki nowemu rejsowi KLM firmy działające w regionie Gdańska
będą miały wygodne, codzienne połączenie lotnicze – mówił podczas inauguracji połączenia Yeshwant Pawar, Dyrektor Generalny
KLM i Airfrance na region Alp i Europy Środkowej. Ostatnią nowością w letniej siatce lotów jest Tel Awiw, główne miasto Izraela, niezwykle popularne jako wakacyjna destynacja.
Nie gorzej prezentuje się zestaw nowości na nadchodzący sezon
zimowy. Od 31 października do siatki połączeń wraca popularny
Wrocław, a loty obsługiwane będą przez Ryanair. Pod koniec października z Gdańska wystartują też pierwsze samoloty do Ejlatu
w Izraelu. To miasto położone na południu kraju może stać się doskonałym pomysłem na destynację, dzięki której w środku zimy
dostarczymy sobie nieco słońca i endorfin. Ejlat jest miastem o największej ilości dni słonecznych w całym Izraelu, który przecież
nie jest chłodnym krajem. Co najbardziej zaskakujące – niebo nad

miastem jest zazwyczaj kompletnie bezchmurne. Zaledwie pojedyncze obłoki pojawiają się tutaj czasami, jedynie zimą. Czy to nie
zachęcające? Klimat sprawia, że Ejlat jest turystycznym rajem. Do
tego położonego w wysokich górach nad Morzem Czerwonym kurortu zjeżdżają turyści z całego świata. Łączna długość plaż w mieście to 10 kilometrów. W Ejlacie panują idealne warunki dla uprawiania sportów wodny i nurkowania, a trzeba powiedzieć, że jedną
z największych atrakcji kurortu jest rafa koralowa w zatoce Akaba,
w której utworzono Rafę Delifnów – na wolności żyje tutaj stado delfinów i lwów morskich, którym nie przeszkadza sąsiedztwo nurków
i miłośników pływania.
Gdańskie lotnisko jest jednak także bramą na północ dla mieszkańców całej Polski. Dlatego pośród nowości nie mogło zabraknąć kierunku skandynawskiego. Tym razem prosto z Gdańska
można będzie polecieć do drugiego pod względem wielkości miasta w Danii – Aarhus. Miasto to, choć nie należy do największych
w Europie, ujmuje połączeniem kameralności, spokoju oraz bogatego życia kulturalnego i nocnego.
Poza ogłoszeniem nowych połączeń niezwykle ważnym wydarzeniem w Porcie Lotniczym Gdańsk było zainaugurowanie ruchu
bezwizowego dla pasażerów z Ukrainy. Stało się to 11 czerwca.
Tego dnia weszły w życie nowe przepisy, w myśl których obywatele Ukrainy mogą przebywać do 90 dni na terenie krajów Unii
Europejskiej zaledwie na podstawie paszportów biometrycznych.
Z tej okazji Prezes Portu Lotniczego Gdańsk Tomasz Kloskowski
zapowiedział, że w najbliższym czasie możemy spodziewać się
ogłoszenie kolejnych połączeń lotniczych z naszym wschodnim
sąsiadem. W tym momencie z Gdańska można polecieć dwa razy
w tygodniu do Kijowa.
EN

HOT SUMMER AT THE AIRPORT

SUMMER AT THE AIRPORT IN GDAŃSK WILL BE HOT AS
ALWAYS, IRRESPECTIVE OF THE WEATHER. NOT ONLY
WILL THERE BE AS MANY AS 381 FLIGHTS EACH WEEK,
BUT IT WILL BE LIVELIER TOO – SINCE 11 JUNE, CITIZENS
OF UKRAINE HAVE BEEN ABLE TO FLY TO GDAŃSK
WITHOUT VISAS.

At the airport in Gdańsk, there are as many as 381 flights in the
course of one week, serviced within the frames of 61 currently available flight connections, which makes summer a very busy period for
all staff members at Gdańsk Airport. But this is all for the passengers, in other words – for you.
Carriers seem to grow fond of Pomerania and come to appreciate it, which is why they are more and more willing to offer connections from Gdańsk Lech Wałęsa Airport. This year, many new interesting connections have been introduced to the summer offer. In
March, the route network has been expanded by such connections
as Bergen in Norway and Naples in Italy. We probably don’t have to
convince anyone of summer merits of Naples that is located at the
foot of Mount Vesuvius (we’ll only mention that it’s third biggest city
in Italy, its history dates back to the 8th century BC, and in its direct
vicinity there is the famous Pompeii), but Bergen has its unquestionable assets too. Not without a reason is this Norwegian city known
as “the Gateway to the Fjords” – it is from there that a great number
of expeditions and cruises set out for fiords. Cuisine lovers would
certainly be happy to visit the famous Bergen fresh air fish market
called Fisketorget; there, you can always buy fresh fish straight
from the cutter, as well as preserves and popular sandwiches with
shrimps and salmon.

Other three summer novelties in the flight schedule of the airport in Gdańsk are all long-awaited connections. At the beginning
of May, the network of routes has yet again been expanded by
flights to Berlin, which made many passengers happy. The connection, serviced by AirBerlin, is already very popular among tourists
(from both countries, since Berliners like to visit Pomerania, and
the inhabitants of Pomerania like to visit Berlin) and those who
travel on business.
What is more, you can yet again fly directly from Gdańsk to
Amsterdam – this connection has been launched by the national Dutch airlines, KLM. “We observe a huge demand for flights
to Gdańsk amongst passengers from the Netherlands and West
Europe, because, it goes without saying, with such a long history,
the City of Gdańsk constitutes a very popular and interesting tourist destination. Furthermore, Polish economy is doing well, which
is yet another argument in favour of choosing a place in northern
Poland. We’re in the centre of the fourth biggest Polish agglomeration with an enormous economic potential. Thanks to the new connection offered by KLM, companies operating in the area of Gdańsk
will have a comfortable and daily flight connection at their disposal,” said Yeshwant Pawar, General Manager of Air France-KLM for
the Alps and Central Europe, during the official inauguration of the
flight connection.
The last novelty in the summer route network is Tel Aviv, the
main city of Israel, extremely popular as summer destination.
The set of novelties for the oncoming winter is not unimpressive either. On 31 October, the network of routes will yet again be
expanded by the popular Wrocław, and the flights will be serviced
by Ryanair. By the end of October, airplanes from Gdańsk will take
off for Eilat in Israel. The city, located in the southern part of the
country, can prove to be a perfect idea for a destination that will provide us with the sun and endorphins in the depth of winter. Eilat is
a city of the highest number of sunny days in the entire Israel, and
we need to point out that the country isn’t exactly chilly as such.
What’s most surprising, the sky above the city is most often absolutely clear. Solitary clouds appear here and there occasionally,
and only in winter. Isn’t it encouraging? The climate makes Eilat
a tourist paradise. Located in high mountains by the Red Sea, it attracts crowds of tourists from all over the world. The total length of
beaches in the city amounts to 10 kilometres. The city has perfect
conditions for water sports and diving, and one of its greatest attractions is coral reef in the Aqaba Bay, where Dolphin Reef was opened
– pods of dolphins and sea lions live there at large, unperturbed by
the company of divers and fans of swimming.
The airport in Gdańsk is also a gate to Northern Europe for inhabitants of the entire Poland. That’s why the new flight connections
simply had to include a route to Scandinavia. This time, directly from
Gdańsk, we will be able to fly to the second biggest city in Denmark –
Aarhus. The city, even though it doesn’t rank amongst the biggest in
Europe, charms with its unique combination of relaxing atmosphere,
peace and quiet, as well as rich cultural and night life.
Apart from the announcement of new flight connections, another very important event at Gdańsk Airport was the inauguration of
the visa-free traffic for passengers from Ukraine. It happened on 11
July. That day, new regulations came into force, pursuant to which
citizens of Ukraine can stay in countries of the European Union
up to 90 days only on the basis of biometrical passports. On that
occasion, the President of the Management Board of Gdańsk Lech
Wałęsa Airport, Tomasz Kloskowski, revealed that in the nearest
future we could expect an announcement of next flight connections with Poland’s eastern neighbour. Currently, you can fly from
Gdańsk to Kiev two times a week. 

