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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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K R E AC J O N I ST K A
GRAŻYNA WOLSZCZAK TO KOBIETA, KTÓRA ZDANIEM NIEKTÓRYCH PODPISAŁA PAKT Z DIABŁEM. I NIE CHODZI TU TYLKO O JEJ URODĘ, KTÓRA JEST
NIEKWESTIONOWANA I NIEPRZEMIJAJĄCA. MAM TU BARDZIEJ NA MYŚLI TO,
ŻE CHOCIAŻ WIELOKROTNIE LOS PODDAWAŁ JĄ BARDZO CIĘŻKIM PRÓBOM,
ONA WYCHODZIŁA Z NICH ZWYCIĘSKO. KILKAKROTNIE, DZIĘKI SWOIM KREACJOM FILMOWYM, STAŁA SIĘ SYMBOLEM. OBECNIE SWOJĄ NIESPOŻYTĄ,
PIĘKNĄ ENERGIĘ WYKORZYSTUJE DO STWARZANIA ŚWIATA DLA INNYCH
LUDZI, PO TO, ŻEBY BYŁO IM ŁATWIEJ, WESELEJ, MILEJ, ŁADNIEJ. DZIELI SIĘ
TYM, CO UZNAJE ZA NAJWAŻNIEJSZE: MIŁOŚCIĄ DO SIEBIE I INNYCH.
TEKST Tomasz Sobierajski

ZDJĘCIA Monika Szałek

WYWIAD WIDEO DOSTĘPNY
NA ANYWHERE.PL
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Grażynko, poprosiłem cię o spotkanie, ponieważ,
kiedy mieliśmy ostatnio okazję widzieć się w bardziej
formalnych okolicznościach, zwróciłem uwagę na to,
jak na ciebie patrzą ludzie. Kobiety, mężczyźni. Jak
przyciągasz ich do siebie, jak są zasłuchani, jak są
wpatrzeni. I zacząłem się zastanawiać, gdzie, albo
w czym tkwi fenomen Grażyny Wolszczak.

Mhmmm…
I pomyślałem sobie – nie wiem, czy się ze mną
zgodzisz – że tkwi on w pięknie, ale nie tylko
zewnętrznym, które jest ewidentne, ale też
w niewyrażonym, wewnętrznym. Jesteś bardzo piękną
osobą w kontekście empatii i tego, jak energetycznie
odbierasz ludzi.

Nie widzę tego, że ludzie tak mnie chłoną, jak mówisz, ale
jedną rzecz zauważyłam: rzeczywiście mam w sobie jakąś
wiarygodność. To znaczy: nikt nie ma podejrzeń, że coś
ściemniam, komuś źle życzę, że mogłabym komuś zrobić
krzywdę. Zastanawiałam się kiedyś nad tym, dlaczego
tak jest i pomyślałam, że to może dlatego, ze mam prawdziwą ciekawość drugiego człowieka. W rozmowie całkowicie skupiam się na rozmówcy, staram się go zrozumieć,
spojrzeć na jego świat i problemy jego oczami, nie oceniam, nie krytykuję. Niejednokrotnie myślałam o tym,
że może powinnam uprawiać inny zawód, być psychologiem, terapeutą. Wiem, że ludzie mnie słuchają. Bardzo
szybko i właściwie z każdym nawiązuję bliski kontakt.
Czuję to nawet teraz, kiedy siedzimy tu w środku
lata i już, po niespełna kilku minutach, jesteśmy
w tej historii. Czy tę relację z drugim człowiekiem
wykorzystujesz potem jakoś w swojej pracy, do ról,
które tworzysz?

Nie. Ale wiem, że te moje cechy charakteru powodują,
że ludzie chętnie ze mną pracują. Wiadomo, że nie będzie ze mną żadnych problemów, żadnych konfliktów.
A to nie takie częste. Aktorzy, może w ogóle artyści,
mają bardzo duże ego. Niektórym czasem odbija i przelatują na drugą stronę, kompletnie lekceważąc innych

W ROZ MOW I E C A Ł KOW IC I E
S K U PI A M S I Ę NA
ROZ MÓWC Y, S TA R A M
S I Ę G O Z ROZ U M I E Ć,
S P OJ R Z E Ć NA J E G O
Ś W I AT I PROBL E M Y J E G O
O C Z A M I, N I E O C E N I A M,
N I E K RY T Y K UJ Ę.

ludzi. Ja nigdy tego nie miałam, ale może dlatego nie
jestem jakąś wybitną artystką. Nie rób takiej zdumionej
miny, jestem całkiem dobrą artystką.
A co to znaczy – wybitną artystką?

Wybitny artysta ma w sobie jakieś pęknięcie, jakieś cierpienie, które powoduje to, że jego propozycje, to, jak buduje swoją postać, jak buduje rolę, są nieoczywiste, a przez
to fascynujące. Jest w nim to coś, co wytrąca widza z jego
zwyczajnego oglądu rzeczywistości. Przykład? Pamiętam
jak pierwszy raz zobaczyłam Agnieszkę Grochowską, która grała w dużym spektaklu. Złapałam się na tym, że patrzę tylko na nią, mimo że była w tłumie kilkunastu innych
osób. Charyzma, tak to się nazywa, prawda?
W jakim stopniu jesteś osobą, która wchodząc w jakąś
relację, czy to romantyczną, czy przyjacielską, polega
na intuicji, a na ile na racjonalnych przesłankach?

Od zawsze miałam w sobie taką poprawność polityczną, społeczną i psychologiczną. Nawet wtedy, kiedy
spotykałam osobę, która mnie intuicyjnie odpychała.
Mówiłam sobie: a ty brzydka, jak tak można, nieładnie,
trzeba dać każdemu człowiekowi szansę. I dużo czasu
mi zajęło, żeby zrozumieć, że moja intuicja jest właściwa
i powinnam się jej słuchać.
A widzisz…

Parę razy w życiu bardzo się przejechałam. Na przykład
spotykałam kogoś, z kim miałam pracować, a moja intuicja mówiła, żeby uciekać. Tłumaczyłam sobie, że to
przecież tylko krótkotrwała relacja, praca, kilkanaście
spotkań. Wchodziłam w to pomimo, że moje całe ja, ciało, głowa, mówiło: nie rób tego! W końcu nauczyłam się
słuchać tego wewnętrznego głosu. Zaufałam mu.
To oznacza, że teraz polegasz tylko na intuicji?

Nie, nie. Ta racjonalna część mnie jest bardzo silna.
Intuicja jest impulsem, podpowiedzią. Ale oprócz tego
szukam argumentów. Analizuję, z jakiego powodu co
mi się podoba, a co nie. Dlaczego kogoś lubię, a kogoś
nie lubię. Kiedyś starsza pani, mama mojego partnera
Cezarego, potrzebowała już opiekunki, która mogłaby
mieszkać z nią cały czas. Spotkaliśmy się z jedną panią,
podczas rozmowy miałam gdzieś w środku, w ciele, takie mocne przeczucie na „nie”. Po spotkaniu, zanim zdążyłam coś powiedzieć, Czarek uprzedził mnie: Fajna,
prawda? Odpowiedziałam z wahaniem: „może”…
Wewnętrzny głos nakazywał, żebyś dała jej szansę?

Tak, znowu ta poprawność. Było to tylko przeczucie,
nie miałam żadnych argumentów. Niestety skończyło
się to bardzo źle.
A jak u ciebie z przyjaciółmi? Mówi się, że
przyjaźnimy się z osobami, które są do nas podobne.

To prawda. Fundamentalne sprawy muszą być wspólne.
Ten sam światopogląd. Możemy pięknie się różnić, dys-
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kutować, argumentować, natomiast takie
zasadnicze dla nas sprawy, najważniejsze
wartości, muszą być te same. Nie wyobrażam sobie związku, bycia z kimś, kto – na
przykład – jest za karą śmierci.
Twoim zdaniem kocha się pomimo, czy
za coś?

Kocha się pomimo. Zawsze znajdzie się coś,
co nas wkurza w drugim człowieku. Możemy
starać się reformować, zgłosić problem,
poprosić, np. „nie zostawiaj brudnych skarpetek na podłodze w łazience, bo tego nie
znoszę” i prawdopodobnie nasz partner-fleja się postara, bo mu zależy, ale są przyzwyczajenia nie do wyplenienia. Wtedy trzeba
je pokochać, nie ma wyjścia. Nie wiem, co ja
z tymi skarpetkami, bo w naszym związku
to ja jestem bałaganiarą...
Jest jeszcze jedna rzecz, którą ostatnio
w tobie zauważyłem. Mam wrażenie,
że nie ma w tobie lęku. Nawet w twojej
sylwetce, postawie, błysku w oku, jest coś
takiego, jakbyś mówiła światu, ludziom,
że się nie boisz. Albo że się mniej boisz.

TA R AC JONA L NA C Z Ę Ś Ć
M N I E J E S T BA R DZ O S I L NA .
I N T U IC JA J E S T I M PU L S E M,
P ODP OW I EDZ I Ą . A L E
OPRÓ C Z T E G O S Z U K A M
A RGU M E N T ÓW.
Mniej się boję. To ciężka, niekończąca się
praca nad osiągnięciem równowagi. Tu akurat mój racjonalizm jest bardzo przydatny.
Kiedy zdarza mi się wpadać w panikę, potrafię spojrzeć na problem z dystansu, w kontekście prawdziwych nieszczęść, i spokój
wraca. Traktowanie przeciwności losu jak
problemów, łamigłówek do rozwiązania,
jest jedynym słusznym podejściem. Lęk czy
użalanie się nad sobą niczego nie załatwi,
więc postawa „dlaczego mnie to spotka-

ło?” nie ma sensu. Ale... jest jedna rzecz,
której się obawiam. Utraty niezależności
i samodzielności na starość. Także finansowej. Boję się, że nie będę mogła tego zabezpieczyć. Staram się, ale może się nie udać.
Każdy się czegoś boi.
Ten strach przed zabezpieczeniem na
starość sprawia, że jesteś zachowawcza?

Nie do końca, bo mam w sobie też żyłkę hazardzisty. Przez to wchodzę czasem w jakieś

22–23

STREFA VIP / VIP ZONE

KREACJONISTKA

24–25

STREFA VIP / VIP ZONE

KREACJONISTKA

PEW N I E K A Ż DY Z NA S M A
W S OBI E T Ę S K NO T Ę Z A T Y M,
Ż EBY ROBIĆ R Z E C Z Y, KT ÓR E
W PE Ł N I OD NA S Z A L EŻ Ą .
ryzykowne inwestycje. Raz zarabiam dużo, potem tracę... Nigdy nie policzyłam, ale pewnie bilans byłby bliski
zera. Podziwiam skutecznych biznesmenów i bardzo im
kibicuję. Bo, jak już rozmawiamy o moich fajnych cechach, ta jest najlepsza!
Co to takiego?

Nie jestem w ogóle zazdrosna. Ani w relacjach, jak je
pięknie nazywasz, romantycznych, ani zawodowych,
ani żadnych innych. To prawdziwy dar, bo zazdrość
jest niezwykle wyniszczająca. Jeszcze bardziej chyba
niż strach.
Może to jest odpowiedź na to, skąd masz w sobie tę
pozytywną energię, o której mówiłem?

Być może…
Ostatnio stanęłaś przed kolejnym wyzwaniem.
Zaczęłaś produkować spektakle.

Pewnie każdy z nas ma w sobie tęsknotę za tym, żeby robić rzeczy, które w pełni od nas zależą. Żeby nie czekać
na telefon, na propozycję pracy, tylko samemu decydować. To poczucie, że teraz ja wezmę sprawy w swoje ręce
i będzie cudnie.
W jaki sposób doszłaś do tego momentu? Czekanie?
Zależność? Bezsilność?

Wiesz co, to nawet nie bezsilność. Jestem dzieckiem
PRL -u. Rodzice pracowali na etacie i moja wyobraźnia,
w związku z tym, była bardzo zawężona. Myślałam, że tak
wygląda życie, tak jest ułożony świat. Że kończy się studia. Im się lepsze studia skończy, tym później masz lepsze
możliwości zatrudnienia. Kiedy w latach dziewięćdziesiątych wybuchła w ludziach energia na rozwijanie swoich
biznesów, nie zauważyłam tego. Przespałam to. Pewnie
dlatego, że wybrałam drogę artystyczną. A przecież biznes, te działania, które wtedy podejmowali ludzie, robiąc
coś z niemalże niczego, były bardzo twórcze. A jeszcze później zaczęły powstawać prywatne teatry: Buffo,
Polonia, 6. piętro, Kamienica. Marzyło mi się, żeby też
spróbować. Wiedziałam co chciałabym robić, pomysły
kłębiły się w głowie, tylko jak je zrealizować? Nie zastawiając domu jak Krystyna Janda?
Czyli rozumiem, że te twoje produkcje to kolejne
dzieci...

(śmiech) Nie chciałam ujmować tego tak górnolotnie,
ale trochę tak.

To opowiedz coś o swoim ostatnim, najmłodszym
dziecku.

To „Polowanie na Łosia” Michała Walczaka. Kryminalna
komedia romantyczna, jak lekko przewrotnie nazwał
swoją sztukę autor. Bo rzeczywiście będzie i kryminalnie, i o miłości, i mnóstwo komediowych sytuacji też
będzie, ale to wszystko po to, by przyjrzeć się, jak współcześnie wyglądają relacje młodych ludzi, rzecz o niedojrzałości, zagubieniu we wchodzeniu w dorosłość,
o potrzebie wolności, która często wchodzi w konflikt
z potrzebą bliskości i miłości.
Zdałem sobie sprawę z tego, że jesteś
chyba pierwszą osobą, która, zajmując się
produkcjami teatralnymi, traktuje to głównie
jako sztukę, kreację…

Chyba dlatego, że jeszcze grosza na tym nie zarobiłam (śmiech).
I dlatego nie mówimy o biznesie?

Bo to fundacja. Nasze pierwsze przedstawienie „Pozytywni” odniosło ogromny sukces, ludzie cały czas walą
drzwiami i oknami, obojętnie czy gramy w Warszawie
w Teatrze Imka, czy w innych miastach w Polsce. Ale
wszystkie zarobione pieniądze idą na działalność statutową i zbieramy pieczołowicie fundusze na kolejną
produkcję. A z tej uzbieramy na następny projekt. Nie
wątpię, że tak będzie, bo i tym razem udało nam się zebrać brylantową obsadę – Agnieszka Więdłocha, Leszek
Lichota, Maciej Musiałowski, Piotr Cyrwus i... ja.
Czego dowiedziałaś się o sobie jako producentka?

Kiedy patrzyłam na tę branżę ze swojego punktu widzenia, z punktu widzenia aktorki, wszystko wydawało mi się proste i oczywiste. Tymczasem nic nie jest
proste, cały czas się coś wali, trzeba szybko reagować,
żeby ugasić pożar, a za chwilę tli się w innym miejscu.
To, nie ukrywam, frustrujące.
Pojawiły się jakieś bariery?

Pierwszą barierą była bariera psychiczna, że trzeba
kogoś prosić o pieniądze. Rozumiem, że można prosić
o pieniądze na chore dzieci. Ale na sztukę? Na realizację swoich marzeń? Wydawało mi się to czystą fanaberią. Dopiero gdy powstał plan biznesowy, kiedy okazało
się, że możemy zaproponować program partnerski, że
partner też może skorzystać na współpracy z fundacją,
łatwiej mi umawiać się na spotkania i przekonywać do
projektu. Ale to też nie jest proste.

SPECJALNE PODZIĘKOWANIA
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00-001 Warszawa, www.boathouse.pl) za
udostępnienie wnętrz na potrzeby sesji zdjęciowej.
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PR Z E C I EŻ NAW E T
R E A L I Z UJĄC
FA R S Ę, C Z Y L I
C Z YS TĄ ROZ RY W K Ę,
Z A BAW NĄ
H I S T OR I Ę, MOŻ NA
JĄ Z R E A L I Z OWAĆ
NA NA J W YŻ S Z Y M
P OZ IOM I E .
Może to jest kwestia zmiany myślenia? Może to
nie jest tak, że prosisz o pieniądze, tylko dostajesz
pieniądze od osoby, która chce ci je dać, ale jeszcze
o tym nie wie.

Moja obawa przed rozmowami o pieniądzach wynikała
również z tego, że na fali zmian cywilizacyjnych w Polsce
mnóstwo kolegów pomyślało, że wszystko się sprzeda.
I rzeczywiście, był taki moment, że wszystko się sprzedawało i powstawały przedstawienia urągające…
Urągające etyce zawodu aktora, producenta?

Etyce, estetyce, no, wszystkiemu. I mówię – kurczę,
wierzę w to, że można ludziom dać rozrywkę, ale nie
chcę, nie zgadzam się na to, żeby to było durne, źle wyreżyserowane, byle jak zagrane, w okropnej scenografii.
Przecież nawet realizując farsę, czyli czystą rozrywkę,
zabawną historię, można ją zrealizować na najwyższym poziomie. Można pobawić się formą, konwencją,
można zbudować wspaniałe role. Jak Krzysztof Tyniec
w „Kolacji dla głupca” na przykład.
Pamiętasz dawny teatr Kwadrat? Teatr, który dawał
same farsy. Ale za to jakie! Z fantastycznymi aktorami
na scenie: Michnikowski, Brylska, Kobuszewski.

Pamiętam! Teraz też nie brakuje tam dobrych aktorów.
Przy okazji przywołania tych wielkich nazwisk polskiej
sceny, chcę cię zapytać o autorytety. Kiedy myślałaś
o tym, żeby zostać kreacjonistką, producentką, to
miałaś osobę, na której się wzorowałaś?

Z pewnością była to Krystyna Janda, która postanowiła
robić szlachetny teatr środka, kompletnie niedoceniany
– delikatnie mówiąc – przez krytykę, ale uznany przez
widzów, bo na wiele spektakli nie sposób się tam dostać.

Więcej na anywhere.pl

A autorytety pozazawodowe?

Czuję się trochę skrępowana, bo…
Za intymnie?

Intymnie i… Wiesz, przy pytaniu o autorytety wiele
osób ci powie, że autorytetami są dla nich Dalajlama,
Kołakowski, Heller. I to jest też moja prawda. Ale to są
mędrcy i czuję się przy nich jak żuczek.
ENGLISH

THE CREATOR
Some say that Grażyna Wolszczak is a woman who has signed
a pact with the devil. And it isn’t about her beauty, which is
undisputable and ever-lasting. I mean that even though she has
been put through her paces many times, she has stood every
test. Many times, thanks to her film creations, she has been
a symbol. Now, she channels her boundless, beautiful energy
to create the world for other people; to make life better, easier,
nicer, and happier for them. She shares what she regards as the
most important: love for herself and for other people.

Grażynka, I invited you here because when we met
last time, in more official circumstances, I noticed
how people were looking at you. Women, men. How
you attracted them; how they were listening to you
attentively; and how they were looking at you in awe.
And I began to wonder what was so special about
Grażyna Wolszczak.

Well…
And I thought – I don’t know if you agree – that it is
beauty; not only your appearance, which is obviously
attractive, but also this inner, inexpressible beauty.
You’re a truly beautiful person in terms of empathy
and the energy with which you approach people.

I don’t see that people absorb me in such a way, but
there’s one thing I’ve noticed: there’s some credibility
about me indeed. I mean that nobody suspects that
I might fake something, wish somebody harm, or actually harm them. Once I wondered why it was so and
I thought that it’s perhaps because I’m really curious
about other people. When I’m talking with people, I fully
concentrate on them; I try to understand them, see the
world and their problems with their eyes. I don’t judge or
criticise. Many times I’ve thought that perhaps I should
have chosen a different profession and be a psychologist, a therapist. I know that people listen to me. I can
communicate with practically anyone easily.
I can feel it even now, when we’re sitting here in
the middle of summer and, after a few minutes,
we’re already in that story. Do you draw from your
relationships with other people at work, when you
create characters?

No, I don’t. But I know that people like working with me
thanks to these features. They know I won’t create any

KREACJONISTKA

problems or conflicts. And that doesn’t happen very often. Actors, or maybe generally
artists, have a really huge ego. Some go crazy and cross the line, completely ignoring
other people. I’ve never been like that, but
perhaps that’s why I’m not a brilliant artist.
Don’t be shocked, I’m quite a good one.
And what does it mean – a brilliant artist?

There’s some kind of crack and suffering
about a brilliant artist, which makes him or
her render characters or build roles in a nonobvious, and thus fascinating, way. There’s
something which disturbs the ordinary way
the spectator sees the reality. To give an example, I remember when I saw Agnieszka
Grochowska for the first time. It was a big
performance. I caught myself looking at
her only although there were several other
actors on stage. It’s called charisma, isn’t it?
When you establish a relationship, be
it romantic or friendly, do you rely on
your intuition or rather on reasonable
arguments?

I was always politically, socially and psychologically correct. Even with people whom
I intuitively didn’t like. In such situations,
I told myself: bad girl, how could you, everybody deserves a chance. It took a long time
until I understood that my intuition is right
and I should follow it.
You see…

I’ve been let down several times. For example,
I met someone with whom I was supposed to
work, and my intuition told me to run away.
I told myself that it’s only a shortterm, professional relationship, a few meetings. And I was
in although my whole body, head, and heart
told me not to. Finally, I’ve learnt to listen to
that inner voice. I’ve trusted it.
Does it mean that you rely solely on your
intuition now?

No, no. The reasonable me is very strong.
Intuition is an impulse, a hint. But I look for
arguments anyway. I analyse why I like something or not. Why I like one person and I don’t
like the other one. Once, an old lady, my
partner Cezary’s mum, needed a carer who
could live with her. We met with one lady
and when we were talking with her, something in me, inside, was strongly ‘against’.
After our meeting, before I said something,
Czarek was like: ‘She’s nice, isn't she?’ I answered hesitantly, ‘Well, perhaps’…
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But your inner voice told you to give her
a chance?

Yes, it did. Again, it’s that correctness of
mine. It was only a feeling, I didn’t have
any arguments. Unfortunately, it ended
really bad.
And what about your friends? It’s said that
we’re friends with people who are similar
to us.

That’s true. Fundamental issues must be the
same. The same general outlook. We may
differ in a beautiful way, hold discussions,
put forward arguments, but the fundamental issues, the most important values, must
be the same. I can’t imagine a relationship
with a person who – for example – is for the
capital punishment.
In your opinion, should we love for the
good or love despite the bad?

We love despite drawbacks. There’s always
something annoying about the other person. You may try to change it, report the
problem, ask, for example, ‘please, don’t
leave your dirty socks on the bathroom floor
because it drives me mad’, and your slovenly
partner will probably try to change, because
he or she cares about you, but some habits
can’t be kicked. Then you have to love them,

you don’t have a choice. I don’t know why
I’m talking about socks, because in our relationship, I am the slovenly one…
There’s one more thing about you I’ve
recently noticed. I have the impression that
you aren’t afraid. Even in your posture, in
a gleam in your eye, there’s something that
tells the world and people that you aren’t
afraid. Or that you are less afraid.

I’m less afraid. It’s a hard, neverending work
on finding the balance. My reason comes
in handy here. When I start to panic, I can
distance myself from the problem, look at it
against the background of real misfortunes,
and I regain the peace of mind. Treating
misfortunes as challenges or puzzles to
solve is the only right approach. It’s no use
being afraid or complaining; that’s why the
‘why me’ attitude doesn’t make much sense.
But… there’s one thing I’m afraid of. It’s becoming dependent on other people in my
old age. Also in terms of money. I’m afraid
I won’t be able to secure it. I’m trying, but
I may fail. Everyone is afraid of something.
This fear of insecure old age makes you
act conservatively?

Not really, there’s also something of a gambler in me. That’s why I sometimes make

some risky investments. I earn a lot, and
I lose it… I’ve never counted it, but the balance would be close to zero. I respect successful businessmen and I keep my fingers
crossed for them. If we’re talking about my
good points, this one is the best!
What is it?

I’m not jealous at all. Neither in – like you
call it – romantic or professional relationships, nor in any other ones. It’s a true gift,
because jealousy is truly devastating. It’s
even worse than fear.
Perhaps this is why you are full of so
positive energy which I’ve mentioned?

Perhaps…
Lately, you’ve taken up a new challenge.
You began to produce theatrical
performances.

I suppose everyone longs to do things which
they may fully control. Not to wait for a call,
for a job offer, but decide yourself. It’s this
feeling that you’re going take your life in
your own hands, and it will be wonderful.
What allowed you to reach such
a moment? Waiting? Dependence?
Helplessness?
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You know, it’s not really helplessness. I was born in the
Polish People’s Republic. My parents worked fulltime
and, consequently, my imagination was a bit narrow.
I thought that’s what life is like; that’s what the world
is like. You graduate. The better studies you complete, the better job opportunities you have. I didn’t
notice the explosion of imagination and enterprise
in people when they began to set up their own businesses in the 90s. I slept through it. Perhaps because
I chose the artistic path. Business and the activities
taken those days by people, who made something out
of nothing, were really creative. Afterwards, private
theatres were established: Buffo, Polonia, 6. piętro,
Kamienica. I dreamed of trying it myself. I knew what
I wanted to do, I had a lot of ideas, but I didn’t know
how to implement them. Without leaving home like
Krystyna Janda?
I understand that your productions are children…

(Laughing) I didn’t want to put it in such a pompous way,
but there’s something in it.
Tell me something about your last child, the
youngest one.

It’s ‘Polowanie na Łosia’ by Michał Walczak. A crime
romcom – that’s how the author calls it, a bit perversely.
Indeed, there’s a crime, love, and many hilarious situations, but the general aim is to contemplate the relationships of young people nowadays; to take a closer look at
immaturity, confusion as regards growing up, the need
for freedom which often contradicts the need for intimacy and love.
I’ve just realised that you’re probably the first person
who deals with theatrical productions and treats them
mainly as a form of art and creation…

I suppose it’s because I haven't make a penny out of it so
far (laughing).
And that’s why we don’t speak about business?

It’s a foundation. Our first play ‘Pozytywni’ has been
a hit, people flock to see it, irrespective of whether in
Warsaw in the Imka Theatre or in other Polish cities.
But the money we make is spent on the objects of the
association; and we’re also raising funds for another production, which will allow us to raise funds for the next
project. I don’t doubt it because also this time, we have
a brilliant cast – Agnieszka Więdłocha, Leszek Lichota,
Maciej Musiałowski, Piotr Cyrwus and… me.
What did you learn about yourself as a producer?

When I looked at the industry from my point of view,
from a point of view of an actress, everything seemed
simple and obvious. However, nothing is simple; failures
happen all the time, and you have to respond to them
soon. You put out the fire, but in a while, it breaks out
somewhere else. To be honest, it’s frustrating.

Did you encounter any barriers?

The first one was a psychological barrier that I had to ask
people for money. I understand you may ask for money
for ill children. But for art? For fulfilling your dreams?
It looked like a whim to me. But when we had our business plan ready, when it turned out that we may propose
a partnership programme, that our partner may also
benefit from the collaboration with the foundation, it’s
easier to make appointments and convince people to engage in the project. But it’s not easy.
Perhaps you should change the way you think about
it? Perhaps it’s not like you ask for money, but you
rather get money from a person who wants to give it
to you, but doesn’t know it yet.

My fear of such talks about money is related also to the
fact that many colleagues came to think – given the civilisation changes in Poland – that everything can be sold.
That’s true. There was a moment when everything could
be sold, and some offensive performances were made…
Offensive to the ethics of the profession of actor
or producer?

To the ethics, aesthetic, everything. And I say – well,
I believe it may be entertaining – that I don’t want it to
be dumb, badly directed, badly played, set in a terrible
scenery. Nor do I accept it. Even in the case of farce,
which is pure entertainment, a funny story, you may do
it on the highest level. You may play with form, convention, you may build great characters. For example, like
Krzysztof Tyniec in ‘Kolacja dla głupca’.
Do you remember the theatre Kwadrat? The one
which put on farces only? But what farces they
were! With fantastic actors: Michnikowski, Brylska,
Kobuszewski.

I do! There are many good actors there now too.
Talking about great Polish actors, I would like to ask
you about role models. When you were thinking about
becoming a creator, a producer, did you have a role
model who influenced you?

It was surely Krystyna Janda, who chose noble popular theatre, which is completely underestimated – to
put it mildly – by critics, but valued by spectators.
Tickets to a number of performances are sold out
many months in advance.
What about private role models?

I feel a bit embarrassed because…
It’s too intimate?

Intimate and… You know, when you ask about role models, many people will mention Dalai Lama, Kołakowski,
Heller. And they’re my key influences, too. But these
are wise men and in comparison to them, I feel like
a little beetle.
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GRUZJA
JAKIE J NIE ZNACIE
GRUZJA. JEDEN Z NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANYCH PRZEZ POLAKÓW WAKACYJNYCH, A NAWET WYPRAWOWYCH KIERUNKÓW. NASZ PUBLICYSTA,
GRZEGORZ KAPLA, NAPISAŁ O NIEJ KSIĄŻKĘ. „GRUZJA. W DRODZE NA KAZBEK I Z POWROTEM” UKAZAŁA SIĘ ZE ZNAKIEM NATIONAL GEOGRAPHIC.
TEKST I ZDJĘCIA Grzegorz Kapla
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taliśmy w błocie, a przed nami dolina
Truso otwierała ramiona szeroko, tak
szeroko, jakby właśnie na nas czekała. Wiatr szedł od gór, mroźny i wartki.
Marszczył wodę i niósł w sobie groźbę zimy.
Pewność, że przyjdzie śnieg. Tyle śniegu, że
cała dolina utonie w nim jak w potopie, razem z osetyńską granicą, starymi krzyżami,
gównem owczym i zburzonymi domami.
A potem wszystko zetnie mróz. I tylko gorące siarkowe źródła będą miały dość sił, żeby
go przeniknąć. Stanie się żółty, a później,
bliżej koryta rzeki – czerwony. Niczym rdza.
Kościół Cminda Sameba, najczęściej fotografowana budowla w całej Gruzji, stoi wysoko nad Kazbegi. Trzeba do niego iść pod

górę dwie godziny. Za Sowieckiego Sojuza
zbudowano kolejkę linową na szczyt. Do samego kościoła.
– No i gdzie ta kolejka? – w duszy zrodziła
mi się nadzieja.
– Zburzyliśmy przy pierwszej okazji –
pan taksówkarz pociągnął papierosa.
– Jak to?
– Im trudniejsza droga, tym silniejsza
wiara – pokiwał głową.
Nie wiem, jak długo to trwało, ale w końcu rozpoczęliśmy karkołomny podjazd stromym zboczem i pan kierowca powiedział,
że wkrótce zrobią tu park narodowy i dodał
jeszcze, że jeśli nie będzie mgły, to może
uda nam się zobaczyć Uszbę. Wyglądała jak

KO Ś CIÓ Ł C M I N DA
SA M EBA , NA JCZ ĘŚ CI E J
F O T OGR A F OWA NA BU DOW L A
W C A ŁE J GRUZ J I, ST OI
W YS OKO NA D K A Z BEGI.

tatrzański Kościelec, ale była od niego dwa
razy wyższa i o wiele straszniejsza.
– A co znaczy jej nazwa? – zapytałem.
– Schody do nieba – mrugnął do mnie.
Z tyłu zaczęli piszczeć, żeby się zatrzymać, więc wysiedliśmy.
– Ech, żeby tak mieć więcej czasu – rozmarzyłem się całkiem po cichu. Może gdybym nie był sam?
Stepy na granicy Gruzji i Azerbejdżanu.
Łada skręca w lewo i zaczyna mozolnie piąć
się w górę. Szeroki zielony step zostaje coraz
niżej pod nami, a na zboczach wzgórz gubią
liście pojedyncze, schorowane drzewa. Ciekawe, czy kiedyś rósł tutaj prawdziwy las,
czy to po prostu jakieś zabłąkane nasionka
los rzucił między skały, w których nie miały
szans, ale miały nadzieję. Z ludźmi jest dokładnie tak samo.
Ławra w klasztorze Dawid Garedża. Sarkofag Dawida przykryty jest złotą kapą,
a nad głową świętego pali się oliwna lampka. Kościółek jest maleńki i tonie w dziwnej, błękitnej poświacie, choć wymalowany
jest na biało, a szyby w oknach ma całkiem
zwyczajne. Prosty ikonostas mieści ledwo
kilka obrazów. Przy wejściu wisi ikona ze
Świętym Słupem. A na pulpicie leży ikona
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ze wszystkimi sześcioma tysiącami mnichów. Stoją niewzruszeni jak rzeka i patrzą na swoich braci, którym Persowie odrzynają głowy. Głowy spadają, ale złote nimby
wokół nich wcale nie gasną. Nawet po śmierci.
Dawid Garedża. Przystawałem na każdym zakręcie
zadyszany i pełen niepewności. Gdyby jednak udało mi
się dotrzeć do Kazbegi, to czy mam jakiekolwiek szanse, żeby wejść na szczyty Kaukazu? A potem znowu
biegłem. Nie chciałem, żeby na mnie czekali. Najgorzej
jeśli w drodze każesz komuś czekać. Tymczasem słońce
przedarło się przez chmury i jego promienie wycinały w piaskowcu barwne plamy. Zupełnie jakby wzięło
w dłonie ten kawałek planety i zaczęło obracać go w palcach we wszystkie strony.
Pomnik króla Wachtanga Wilczej Głowy przed kościołem Metekhi. W 1937 roku Beria wydał rozkaz zburzenia kościoła, który stoi na klifie w wąskim gardle
rzeki Mtkvari. Malarz, Dymitr Szewardnadze, wówczas
dyrektor Muzeum Narodowego, zaprotestował publicznie. Beria wezwał go i obiecał, że nie zburzy kościoła
przez siedem dni, żeby malarz, jako rzetelny komunista,
mógł wykonać model kościoła i ustawić go w muzeum.
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– Miejsce tego kościoła nie jest w muzeum – odparł malarz.
Beria wezwał strażników. Zawieźli dyrektora do więzienia i tam zastrzelili po katyńsku.
Nocna panorama Tbilisi. Widziałem już brzeg rzeki.
I jak most Europa zaczyna mrugać iluminacją pomiędzy
kasynem a wysokim brzegiem, który dzielą między sobą
Pałac Prezydenta i nowa, wielka katedra.
– Katedra, pałac, kasyno i most między nimi –
uśmiechnąłem się do poetyckiego talentu, z jakim Gruzini układają swoją przestrzeń w metafory.
Tianeti. W górę doliny jechaliśmy w kolumnie samochodów. Wyglądało na to, że na Laszarobę ciągnęli ludzie
z całego kraju. Niektórym wiodło się lepiej, innym gorzej
i ich samochody tonęły w strumieniach. W krainie, w której nie ma asfaltu, nie są potrzebne mosty, ale kierowcy
o mężnych sercach i porządny zapas lin holowniczych.
Cminda Sameba. Dolina rozlała się po same brzegi.
Grube blizny lodowców, parchate liszaje piarżysk, łąki pomarszczone żyłami strumieni i kilka garści domów o blaszanych dachach. Jeśli Bóg patrzy z góry na całe Kazbegi,
skąd wie, który dach kryje modlitwę, który miłość, a który
tylko strach i zgrzytanie zębów?
Szedłem już godzinę i wciąż z szerokiego grzbietu,
który opadał gdzieś spod Kazbeku, widziałem ten kościół.
Jakbym się w ogóle nie posuwał do przodu.
W drodze na Kazbek. Z głodu chciało mi się wymiotować, a lodowiec wyciągał ku mnie swój brudny szary jęzor.
Ciągnął z niego chłód. Obcy. Nieludzki. Do szpiku kości.
Chmury siedziały tam okrakiem, jak tatarscy jeźdźcy
o krótkich białych brodach i złych duszach, więc nie widziałem góry. Zniknęła. Ale tu, gdzie leżałem, wciąż docierało słońce. Jak przyczółek szczęścia. Jak tęsknota, żeby
zostać. I syreni śpiew. Bo gdzieś tam, po drugiej stronie
lodowca jest schronisko. Ciepło. Sucho. Jedzenie.
Kaukaz. Zmierzch przyniósł spadek temperatury.
O jakieś dwadzieścia stopni. Wiatr przewiał chmury w dół,
ku ludziom, lodowiec pokazał swoje trupie, blade cielsko.
Miał nagą, bladą skórę i był pomarszczony jak mumia.
Słońce było już za Kazbekiem, ale ściany nad lodowcem
wciąż lśniły na pomarańczowo i złoto. To będzie straszna
noc. Głód, chłód i brudna prycza dzielona na trzech. Ręce
mi zmarzły na kość i zapragnąłem wyciągnąć rękę i nawinąć na palec chociaż jeden promień. Pochuchałem w dłonie. Polar z supermarketu nie miał kieszeni.
Tuż przed oczyma miałem już raki Johanna. Cięły lód
jak siekierą. Szedł wolno, ale mocno uderzał czubkami butów. Thomas też nie był daleko. Pomyślałem, że jesteśmy
niebezpiecznie blisko siebie, gdyby któryś się potknął,
lecimy. Żaden nie zdąży się ustawić, żeby wyłapać resztę.
Ale dlaczego mielibyśmy polecieć? Przecież stok nie
był bardziej stromy niż karkonoska Śnieżka. To znaczy, że
dotarliśmy do przełamania, że jak podniosę oczy, zobaczę
wreszcie lodową ściankę.
W brzuchu mam węzeł, strasznie, strasznie chce mi
się jeść. Aż do samej żółci. Przełknąłbym choćby ślinę, ale
przecież nie mam już nawet śliny. I wtedy usłyszałem.

DOLI NA ROZ L A Ł A SI Ę PO
SA M E BR Z EGI. GRU BE
BLI Z N Y L ODOWC ÓW,
PA RCH ATE LISZA J E
PI A R Ż YSK, Ł Ą K I
POM A R SZCZON E
Ż Y Ł A M I STRU M I E N I
I K I LK A GA R Ś CI DOMÓW
O BL A SZA N YCH DACH ACH.
– Hoho! – krzyczał Thomas. Podniosłem oczy. Zobaczyłem cały Kaukaz.
Byliśmy na Kazbeku.
Zanim dotarłem do połowy lodowca, słońce znikło
i rozpętała się burza. Przez burzę pobłądziłem i zamiast na
ścieżkę po prawej stronie wyszedłem wprost na seraki. Byłem zmęczony, więc nawet tego nie przemyślałem i przez
kilka pierwszych, półmetrowych szczelin przeskoczyłem,
żeby oszczędzić na czasie. Wydawało mi się, że idę w poprzek lodowca, kiedy wiatr na chwilę rozegnał chmury
i zobaczyłem, że stoję na krawędzi lodospadów. Nie czułem już nóg, żołądka ani serca. Moje poodmrażane kiedyś
ręce zaczęły swędzieć, potem palić, a potem stały się jak
drewno. Stałem na nagim jęzorze lodowca jak dupa w środku pustyni, a gromy waliły dookoła, prawdopodobnie po
okolicznych wierzchołkach, ale w gęstej mgle nie umiałem
zobaczyć nic i wydawało mi się, że spadają tuż obok mnie.
ENGLISH

DISCOVER THE GEORGIA YOU DON’T KNOW
Georgia. One of the most popular holiday destinations in
Poland, also chosen for longer journeys. Our publicist, Grzegorz
Kapla, has written a book about it, entitled ‘Gruzja. Na Kazbek
I z powrotem’ [English: Georgia. To Kazbek and back], which was
published with the National Geographic mark.

We were standing in mud. Ahead of us was the Truso valley, with its arms open wide, as if it was waiting for us.
The wind, cold and fierce, was coming from the mountains. It rippled the water and foreshadowed the arrival
of winter. The certainty of snow. The snow that will inundate the valley like a flood, along with the border with
Ossetia, old crosses, sheep shit, and demolished houses.
And then it all will be frozen solid. And only hot sulphur
springs will be strong enough to melt it. It will become
yellow and – closer to the river bed – red. Like rust.
Więcej na anywhere.pl
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Tsminda Sameba church, the most often
photographed Georgian edifice, is located
high above Kazbegi. It takes about two hours
of walking to reach it. During the Soviet era,
a cable car going up the hill – straight to the
church – was put up.
‘Well, what about that cable car?’ I asked
hopefully.
‘Torn down on the first occasion,’ the
taxi driver inhaled a cigarette.
‘How come?’
‘The harder the way, the stronger the
faith,’ he nodded.
I don't know how long it took, but finally, we began an uphill ride, and the driver
said that a national park was going to be set
up there. He added that if there was no fog,
perhaps we would see Ushba. It looked like
Kościelec in the Tatras, but it was twice as
high and much more imposing.
‘What does its name mean?’ I asked.
‘Stairway to heaven,’ he winked at me
knowingly.
People at the back shouted at us to stop,
so we stepped out of the car.
‘Oh, if only I had more time,’ I whispered
to myself. Perhaps if I wasn’t alone?
Steppes on the border between Georgia
and Azerbaijan. The Lada turns left and begins
to climb up a hill arduously. We leave the wide,
green steppe far behind. Isolated, ailing trees
on the hills lose their leaves. I wonder whether

this place was once covered with real woods or
the fate spread stray seeds among the rocks,
where they didn’t have a chance, but they still
had hope. It’s exactly the same with people.
A lavra in the David Gareja monastery.
David’s sarcophagus is covered with a golden coverlet, and an olive oil lamp shines over

the saint’s head. The little church is bathed
in strange, sky‑blue afterglow even though
it is painted white and its windowpanes are
quite ordinary. On a simple iconostasis,
there are only a few paintings. Near the
entrance, there is an icon of the Holy Pole.
And on the reading desk, there is an icon
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depicting all six thousand monks. They are standing
composed and rigid like a river and they’re looking at
Persians cutting off their brothers’ heads. The heads are
falling down, but golden halos around them don’t lose
their light. Even after death.
David Gareja. I stopped at every corner, breathless
and uncertain. If I managed to get to Kazbegi after all,
would I stand a chance of climbing the peaks of the Caucasus? And then I ran again. I didn’t want them to wait
for me. You shouldn’t make others wait for you on a journey. The sun had broken through the clouds and the rays
cut colourful sunspots in the sandstone. As if the sun
had taken that piece of planet in its hands and begun to
turn it around in its fingers.
The statue of the king Vakhtang Gorgasali in front of
the Metekhi Church on a cliff overlooking the Mtkvari
river. In 1937, Beria ordered the church to be demolished. Dimitri Shevardnadze, a painter, who was the
Director of the National Museum those days, objected
in public. Beria summoned him and promised that he
wouldn’t demolish the church within the next seven
days, so that the painter, as a true communist, could
make its model and place it in the museum.
‘The place of this church is not in a museum,’ said the
painter.
Beria called the guards. They took the director to
prison and shot him in a Katyn way.
A night panorama of Tbilisi. I’ve already seen the
riverbank. And how the Europa bridge illumination
glistens between the casino and the high riverbank on
which there are the Presidential Palace and the new,
huge cathedral.
‘A cathedral, a palace, a casino and a bridge between
them,’ I smile at Georgians’ poetic talent to arranging
their space in metaphors.

Tianeti. We were going up the valley in a column of cars.
It seemed that everybody was going to Lasharoba. Some
were more fortunate, some less – and their cars were sinking in streams. On the land without asphalt, people need no
bridges, but brave drivers and a stock of towlines.
Cminda Sameba. The valley spread far and wide. Deep
scars of glaciers, scabby lichens of screes, meadows covered with streams, and a handful of tin‑roofed houses. If
God looks from high above at Kazbegi, how can He know
which roof covers prayers, which covers love, and which –
only fear and gnashing of teeth?
I’ve already been walking for an hour and I could still
see the church from the wide ridge leading from Kazbek.
As if I wasn’t moving forward at all.
On the road to Kazbek. I was so hungry I felt sick,
and the glacier spread its dirty, grey névé in front of
me. A chill wind came. Strange. Unhuman. Chilling to
the bone. Clouds were hanging over us like Tatar horsemen with short, white beards and evil souls, so I didn’t see
the mountain. It disappeared. But the sun still shone
where I was lying. Like a stronghold of happiness. Like
a longing to stay. And a siren song. Somewhere there, on
the other side of the glacier, is a shelter. Warm. Dry. Food.
The Caucasus. With the dusk came a drop in temperature. A drop of twenty degrees. The clouds scudded
down, towards people; the glacier showed its deadly, pale
body. Its bare skin was wrinkled like a mummy. The sun
had already passed Kazbek, but the walls over the glacier still glistened in orange and gold. It was going to be
a horrible night. Hunger, cold, and a dirty plank bed for
three persons. My hands were frozen stiff. I wished to hold
out my hand and twist at least one ray around my finger.
I breathed into my hands. There were no pockets in the
fleece jacket I bought in a supermarket.
Right before my eyes I saw Johann’s crampons. Cutting the ice like an axe. He moved slowly, but heavily.
Thomas wasn’t far as well. I thought that we were dangerously close to each other, and if one of us stumbled,
we would be done for. Neither of us could get a position to
catch the rest.
But why should we fall? The slope wasn’t steeper than
Śnieżka in the Karkonosze. That meant we reached the
place from which I could see the ice wall.
My stomach tightened, I was famished. I would swallow the saliva, but it didn’t have it either. And then I heard:
‘Well, well!’ Thomas shouted. I looked up. I saw the
whole Caucasus.
We were on Kazbek.
Before I reached the middle of the glacier, the sun went
in and a storm broke. I got lost in the storm and instead
of going to the path on the right side, I found myself on
seracs. I was tired, so I jumped over a few first half‑metre
wide cracks to save some time without a second thought.
I supposed I was going across the glacier, but when the
clouds dispersed for a while I realised I was standing on the
edge of icefalls. I was on my last legs, stomach and heart.
My hands, once affected by frostbite, began to itch, burn,
and in the end, they were like timber. I was standing on
the bare névé like a goof in the middle of the desert while
thunders were crashing all over me – probably over the
surrounding peaks, but I didn’t see anything in the heavy
fog, and they seemed to be booming right next to me.
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JAMES HEATHER, FOT. FABRICE BOURGELLE

OD KILKU LAT W SIERPNIU, W OKOLICY ROCZNICY
WIELKIEGO STRAJKU Z SIERPNIA '80, GDAŃSK
ŚWIĘTUJE POPRZEZ SZTUKĘ. TO W JEJ OBRĘBIE
NAJMOCNIEJ OBJAWIA SIĘ WOLNOŚĆ KAŻDEGO
RODZAJU, O KTÓRĄ WALCZYLI STRAJKUJĄCY.
TEKST Jakub Milszewski

olidarity of Arts to interdyscyplinarne święto sztuki,
które mogło zostać stworzone wyłącznie w Gdańsku,
kolebce Solidarności. Choć większość dotychczasowych bywalców może kojarzyć imprezę z wielkimi i efektownymi koncertami gwiazd muzyki jazzowej i nie tylko,
to w definicji Solidarity of Arts mieści się znacznie więcej.
Tegoroczna, dziewiąta edycja, odbędzie się w dniach 1330 sierpnia i będzie się nieco różnić od poprzednich. – Solidarity of Arts to interdyscyplinarny festiwal artystyczny
szukający przez sztukę aktualnych odniesień do idei solidarności, która wybuchła w Gdańsku w sierpniu 1980 roku
– tłumaczy Basil Kerski, dyrektor Europejskiego Centrum
Solidarności, które jest, obok miasta Gdańsk, organizatorem wydarzenia. – Nowością jest to, że co roku impreza dedykowana będzie innemu wymiarowi solidarności, w 2017
roku jest to pokój – dodaje.
Podobnie jak w poprzednich latach, tak i w tym roku
prym na festiwalu wieść będą wydarzenia muzyczne. Organizatorzy zaplanowali łącznie 4 sceny, na których wystąpi 17 podmiotów, zarówno soliści, jak i zespoły, aż do
orkiestr i chórów. Ważnym założeniem jest różnorodność
gatunkowa – pośród wykonawców znajdą się twórcy dub
techno, uznani jazzmani oraz filharmonicy. W ramach
Solidarity of Arts wystąpią zatem zarówno cenieni w kraju i na świecie artyści, jak i tacy, którzy nie mieli jeszcze
okazji występować w Polsce. Będą to między innymi
Jóhan Jóhannsson, Echo Collective (którzy zaprezentują swoją reinterpretację albumu „Amnesiac” grupy Radiohead), Forest Swords, Penguin Cafe, Kaitlyn Aurelia
Smith oraz projekt specjalny, powołany na okoliczność
Solidarity of Arts: Jacaszek/Wesołowski.
Festiwal otworzą i zamkną filharmonicy. Na sam początek orkiestra Polskiej Filharmonii Bałtyckiej pod batutą
Pawła Przytockiego oraz w towarzystwie solisty skrzypka
Janusza Wawrowskiego, tegorocznego laureata Fryderyka,
wystąpi z koncertem, na którym zaprezentują utwory m.in.
Dymitra Szostakowicza, Andrzeja Panufnika i Jana Sebastiana Bacha. Na finał Solidarity of Arts zaplanowane zostało
niecodzienne, ważne wydarzenie. Na scenie znajdzie się 70
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instrumentalistów, 60 dorosłych chórzystów,
chór dziecięcy i 7 solistów, którzy wykonają
„Fidelio”, operę autorstwa Ludwiga van Beethovena. Pośród instrumentalistów znajdzie
się zespół Expat Philharmonic Orchestra –
orkiestra migrantów i uchodźców z krajów
ogarniętych konfliktami – oraz polscy muzycy i wybitni soliści z całego świata. Dyrygować
będzie Julien Salemkour.
Koncerty odbywać się będą w audytorium
Europejskiego Centrum Solidarności, ogrodzie zimowym oraz w strefie chillout przy fontannach i w Sali BHP.
Muzyka to jednak nie wszystko, co ma do
zaoferowania tegoroczna edycja Solidarity of
Arts. W ramach festiwalu odbędą się także
między innymi projekcje filmowe i spotkania z twórcami filmów i znawcami tematu.
Hasłem, jakie będzie im przyświecać, będzie
„(Nie)Pokój. Moralny”. Podczas przeglądu zaprezentowane zostaną filmy z nurtu kina moralnego niepokoju, fabularne i dokumentalne.
Ważną częścią przeglądu będzie odbywająca
się w jego ramach ceremonia wręczenia Nagród Prezydenta Gdańska NEPTUN. Wyróżniani nią są twórcy, w działalności których
przejawia się tradycja lub współczesność
Gdańska, a ich dorobek staje się częścią dziedzictwa kulturalnego i artystycznego miasta.
Swoje artystyczne koncepcje pokoju zaprezentują także artyści wizualni. W programie znalazły się prezentacje instalacji audio
i wideo Lucyny Kolendo i Kamili Chomicz,
wielkoformatowe projekcie autorstwa Roberta Sochackiego i instalacja artystyczna Paper
Heroes, czyli Karoliny Pawłowskiej i Magdaleny Major. Zwiedzający będą mogli też obejrzeć wystawę „Papier”, złożoną z eksponatów
będących w zbiorach ECS – pokazuje ona
rolę papieru jako nośnika dla przemian demokratycznych w Polsce, gdy ulotki i książki
funkcjonujące w drugim obiegu stawały się
papierową amunicją.
Solidarity of Arts to także wspomnienie
o historii. Organizatorzy przygotowali zatem
spacery po stoczni i wystawie stałej ECS wraz
z uczestnikami i świadkami wydarzeń z sierpnia 1980 roku. W tym roku gości oprowadzać
będą Bogdan Borusewicz, Zbigniew Bujak,
Zbigniew Janas, Bożena Rybicka-Grzywaczewska i Wojciech Milewski. W programie
festiwalu znalazł się także wykład „Etyka Solidarności”, który w przeddzień rocznicy podpisania Porozumienia Gdańskiego wygłosi prof.
Michael J. Sandel – ceniony na całym świecie
amerykański filozof polityki z Uniwersytetu
Harvarda, autor książek „Sprawiedliwość”
i „Czego nie można kupić za pieniądze”.
W ramach festiwalu odbędzie się także
wiele pomniejszych wydarzeń, warsztatów
i atrakcji. Organizatorami Solidarity of Arts
są miasto Gdańsk i Europejskie Centrum

Solidarności. Wstęp na większość wydarzeń
jest darmowy, zaś wejściówki na biletowane
koncerty można zakupić przez internet w promocyjnych cenach.
ENGLISH

SOLIDARITY OF ARTS AND ARTISTS
For many years, Gdańsk has celebrated the
anniversary of the great strike of August 1980
through arts. Artistic forms of expression allow all
kinds of freedom, over which the strike participants
fought, to be manifested.

Solidarity of Arts is an interdisciplinary celebration of arts held in Gdańsk, the cradle of
the Solidarity movement. Even though most
participants of the event associate it with
great and spectacular concerts of jazz artists
and many others, the definition of Solidarity
of Arts covers much more.
This year’s edition, the 9th one, is held
between 13 and 30 August, and it will be different from the previous ones. ‘Solidarity of
Arts is an interdisciplinary artistic festival,
exploring arts to find current references to
the concept of solidarity, which exploded in
Gdańsk in August 1980,’ explains Basil Kerski, the Director of the European Solidarity
Centre, which coorganises the event together
with the City of Gdańsk. ‘From now on, every
edition of the event will be dedicated to another dimension of solidarity. In 2017, the main
theme is Peace,’ he adds.
Like in previous years, also this year, the
main part of the festival will be music events.
The organisers planned four stages in total
and seventeen performances of soloists,
bands, orchestras and choirs. An important
assumption is genre diversity – the artists
invited to the festival include dub techno
performers, recognised jazzmen and philharmonic musicians. Therefore, Solidarity of
Arts will cover performances of artists appreciated in Poland and abroad, as well as those
who has never performed in Poland before.
The roundup includes Jóhan Jóhannsson,
Echo Collective (re-working Radiohead’s
album ‘Amnesiac’), Forest Swords, Penguin
Cafe, Kaitlyn Aurelia Smith, and a special
project set up for the occasion of Solidarity of
Arts: Jacaszek/Wesołowski.
The festival will open and close with the
performances of philharmonic musicians.
The first one to perform will be the Polish
Baltic Philharmonic orchestra under the baton of Paweł Przytocki and in the company of
soloist and violinist Janusz Wawrowski, this
year’s prizewinner of the Fryderyk award,
who will present compositions of, among others, Dmitri Shostakovich, Andrzej Panufnik
and Johann Sebastian Bach. An exceptional,
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important event is planned for the finale concert of Solidarity of Arts. 70 instrumentalists,
60 adult choir singers, a children’s choir,
and 7 soloists will perform ‘Fidelio’, an opera
composed by Ludwig van Beethoven. The instrumentalists will include the Expat Philharmonic Orchestra – an orchestra of migrants
and refugees from wartorn countries – as
well as Polish musicians and brilliant soloists
from all over the world. The performance will
be conducted by Julien Salemkour.
Concerts will take place in the auditorium
of the European Solidarity Centre, the winter
garden, the chill out zone near the fountains,
and in Sala BHP in the Gdańsk Shipyard.
But this year’s edition of Solidarity of Arts
has in store much more than music only.
Apart from the concerts, film projections and
meetings with film authors and experts will
be held within the festival. The theme of the
events will be ‘Moral (Non)Peace’. The roundup will include films of the cinema of moral
anxiety, feature films and documentaries. An
important part of the event will be a NEPTUN
awards ceremony. The NEPTUN awards of the
Mayor of Gdańsk are presented to artists who
cherish the tradition or the modern times of
Gdańsk, and whose works become a part of
cultural and artistic heritage of the city.
Also, visual artists will present their artistic concepts of peace, including audio and video installations by Lucyna Kolendo and Kamila Chomicz, Robert Sochacki’s large format
project, and Paper Heroes, that is Karolina
Pawłowska and Magdalena Major’s artistic installation. Participants of the festival will also
have a chance to visit the exhibition ‘Paper’,
comprising the ESC exhibits, which presents
the role of paper as a carrier in democratic
transformations in Poland, when leaflets and
books circulated among the citizens became
paper ammunition.
Solidarity of Arts also tells stories about
the past. The organisers of the event have
planned walks around the shipyard and the
ESC permanent exhibition with participants
and witnesses of the events of August 1980, including Bogdan Borusewicz, Zbigniew Bujak,
Zbigniew Janas, Bożena RybickaGrzywaczewska and Wojciech Milewski. Moreover, within the festival, professor Michael J. Sandel
(world-renowned American political philosopher at Harvard University, the author of ‘Justice’ and ‘What Money Can't Buy’) will give
a lecture entitled ‘Ethics of Solidarity’.
The festival will also cover many other
events, workshops and attractions. The organisers of Solidarity of Gdańsk are the City
of Gdańsk and the European Solidarity Centre. Entrance to most events is free. Tickets
for paid concerts are available at special prices on the Internet.
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MAŁY WOODSTOCK

NA PODK ARPACIU

W CIĄGU KILKU LAT CIESZANÓW ROCK FESTIWAL WYROBIŁ SOBIE DOBRĄ MARKĘ POŚRÓD RODZIMYCH
IMPREZ ROCKOWYCH. TEGOROCZNA EDYCJA MOŻE TYLKO POPRAWIĆ JEGO NOTOWANIA.
TEKST Jakub Milszewski

ZDJĘCIA Mat. Prasowe

W

dniach 17-20 sierpnia niewielki
Cieszanów na Podkarpaciu, jak co
roku przeżyje najazd fanów rocka. W tym właśnie czasie odbywa się tutaj
Cieszanów Rock Festiwal – impreza, która
z roku na rok rośnie.
Największą gwiazdą tegorocznego CRF
będzie zespół, który stał się inspiracją
choćby dla takich gwiazd, jak Nightwish,
Within Temptation czy Epica. Therion, bo
o nich mowa, w tym roku świętuje 30-lecie istnienia. Niezmordowany lider grupy,
kompozytor i gitarzysta Christofer Johnsson, to jednocześnie muzyczny wizjoner.
Therion to praktycznie całkowicie jego
dzieło – on odpowiada za muzykę, dobór
instrumentalistów, czy w końcu image grupy. To za jego sprawą zespół przeszedł również ewolucję muzyczną, stając się przed
laty prekursorem symfonicznego metalu
– Johnsson połączył na albumach Therion
stylistykę metalową z muzyką poważną,
operą czy muzyką barokową. Nic dziwnego, że grupa posiada rzesze fanów na całym
świecie i uznawana jest za kultową.

Występ Therion nie będzie jednak jedynym wartym uwagi wydarzeniem podczas
tegorocznego Cieszanów Rock Festiwalu.
Na deskach imprezy nie zabraknie także
innych gwiazd. Jedną z największych będą
bez wątpienia Riverside – polski zespół

progresywnorockowy, będący światową
gwiazdą gatunku. Będzie to koncert wyjątkowy – grupa wraca bowiem do regularnego funkcjonowania po śmierci gitarzysty
Piotra Grudzińskiego, jednego z założycieli i ojców sukcesu kwartetu. W Cieszano-

M A ŁY W O O D S T O C K N A P O D K A R PA C I U

... JOH NS S ON PO Ł ĄCZ Y Ł NA A L BU M ACH
T H ER ION ST Y L IST Y K Ę M ETA L OWĄ
Z M UZ Y K Ą POWA Ż NĄ, OPER Ą CZ Y M UZ Y K Ą
BA ROKOWĄ. N IC DZ I W N EG O, Ż E GRU PA
PO SI A DA R Z E SZ E FA NÓW NA C A ŁY M
ŚW I ECI E I UZ NAWA NA J E ST ZA KU LT OWĄ.
wie zagrają też inne gwiazdy polskiej muzyki rockowej
i nie tylko. Nie zabraknie legend sceny, jak choćby Pidżamy Porno czy Kobranocki, na CRF powróci także
Happysad. Cieszanowska publiczność będzie mogła
podziwiać także ukraiński metalcore'owy Jinjer, który z miesiąca na miesiąc zdobywa sobie coraz więcej
zwolenników na całym świecie. Ze swoim żywiołowym
show wystąpią także jedyny w swoim rodzaju żywiołowy heavymetalowy skrzypek Jelonek i polska legenda
stoner metalu Corruption. Skład uzupełnią popularni
polscy wykonawcy, których zawsze warto zobaczyć na
żywo, tacy jak Kabanos, Ørganek czy Bednarek.
Jednym ze stałych punktów Cieszanów Rock Festiwalu są tak zwane koncerty monograficzne „3x...” –
w ich ramach trzykrotnie podczas jednej edycji festiwalu prezentuje się jeden artysta, za każdym razem z inną
formacją lub innym repertuarem. Tegoroczne „3x...”
poświęcone zostało muzycznej rodzinie Waglewskich.
W Cieszanowie wystąpi zatem niezmordowane Voo
Voo dowodzone przez Wojciecha Waglewskiego, osobny koncert zagrają jego synowie Fisz i Emade jako Fisz
Emade Tworzywo. Trzecim występem będzie koncert
grupy łączącej oba pokolenia Waglewskich – Waglewski Fisz Emade.
Pełen line-up festiwalu oraz wszelkie niezbędne informacje znajdziecie na stronach: www.cieszanowrockfestiwal.pl
i www.facebook.com/cieszanowrockfestival. Bilety na festiwal można zakupić online oraz w stacjonarnych punktach sprzedaży Eventim.
ENGLISH

SMALL WOODSTOCK IN SUBCARPATHIA
In the course of several years, Cieszanów Rock Festival has
established a reputation for itself amongst other national rock
events. This year’s edition can only improve its position.

From 17 to 20 August, just like every year, fans of rock
will lay siege to the small town of Cieszanów in Subcarpathia. It is in this time that the town hosts Cieszanów
Rock Festival – an event which becomes bigger with
each passing year.
The greatest star of this year’s CRF will be a band
that has become an inspiration for such performers
as e.g. Nightwish, Within Temptation or Epica. This
year, Therion – because we are talking about them –
celebrates its 30th anniversary. The band’s tireless
frontman – a composer and guitarist Christofer Johnsson – is a music visionary. Therion is almost entirely

his work – it is he who is responsible for the music, the
selection of instrumentalists, or the band’s image. It
was thanks to him that the band underwent a musical
evolution, which years ago rendered it the forerunner
of symphonic metal – on Therion’s albums, Johnsson
combined stylistics of metal music with classical music, opera or baroque music. No wonder, therefore, that
the band has crowds of fans all over the world and is
considered a cult formation.
But Therion’s performance won’t be the only event
that is worth attending during this year’s Cieszanów
Rock Festival, as there will be no shortage of other stars
too. Without a doubt, one of the biggest ones will be Riverside – a Polish progressive rock band that is an international star of the genre. They will give an exceptional gig
– the band resumes its regular activity after the death
of the guitarist, Piotr Grudziński, one of the founders of
the band and fathers of the quartet’s success.
But by no means will it be the end of attractions
– many other stars of Polish rock and not only will
give their performances. For example, we’ll have the
chance listen to such legends of the scene as Pidżama Porno, Kobranocka and Happysad. What is more,
the audience in Cieszanów will be able to admire the
Ukrainian metalcore band Jinjer that with each passing month wins hearts of more and more people from
every corner of the globe. We will also have the chance
to enjoy the energetic shows of Jelonek, a unique heavy
metal violinist, as well as Corruption, the Polish legend
of stoner metal. To top it all, amongst other Polish performers there will be stars that are always worth seeing
live, e.g. Kabanos, Ørganek or Bednarek.
One of the regular attractions of Cieszanów Rock
Festival are the so-called monographic concerts “3x…”
– within their frames, during one edition of the festival a given artist performs three times, each time with
another formation or with a different repertoire. This
year’s “3x…” is devoted to the music-loving Waglewski
family. Thus, we’ll have the chance to see the performance of the tireless Voo Voo led by Wojciech Waglewski; a separate concert will be given by his sons, Fisz and
Emade as Fisz Emade Tworzywo. The last performance
will be given by a band that combines two generations
of the Waglewski family – Waglewski Fisz Emade.
The whole line-up of the festival and all necessary
information can be found at www.cieszanowrockfestiwal.pl and www.facebook.com/cieszanowrockfestival.
Tickets for the festival can be bought on-line and at
Eventim points of sale.
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BU R SZT Y NOW Y
NA PÓJ BOGÓW
LAGER, PORTER, PILZNER, ALE, STOUT, MOCNO
GORYCZKOWE, Z POSMAKIEM OWOCOWYM, CIEMNE,
JASNE, WARZONE W BROWARACH PRZEMYSŁOWYCH,
RZEMIEŚLNICZYCH, RESTAURACYJNYCH ALBO W TAK
ZWANYCH MINIBROWARACH... TWORZONE Z PASJĄ
I POSZANOWANIEM BROWARNICZEJ TRADYCJI, CHOĆ NIE
WOLNE OD POSMAKU NOWOCZESNOŚCI. JAK ZAŚWIADCZA
HISTORIA, POMORSKIE ZAWSZE NALEŻAŁO DO NAJBARDZIEJ
„PIWNYCH” REGIONÓW POLSKI. DZIŚ NIE JEST INACZEJ.
TEKST Ewelina Potocka Dziennikarka Radia Gdańsk

J

ZDJĘCIA Łukasz Stafiej / PROT

uż w średniowieczu mieszkańcy Pomorza uwielbiali ten wyjątkowy, bursztynowy trunek. Największym ośrodkiem browarnictwa w tej części Europy
był Gdańsk. Nic dziwnego, że powstał tu Cech Browarników formalnie zrzeszający wszystkich, którzy produkowali napój. Jego członkiem był m.in. słynny astronom
Jan Heweliusz, który pieniądze ze sprzedaży piwa inwestował w urządzenia służące do obserwacji nieba.
Na początku XVI wieku w samym Głównym Mieście
w Gdańsku prężnie działało ponad 400 browarów. To
właśnie między innymi do ładowania licznych beczek
z piwem wybudowano żurawia, który dziś stanowi jedną
z ważniejszych atrakcji turystycznych Gdańska.
Niemniej warto podkreślić, że pomorskie piwo ze
słodu jęczmiennego z wielkim zapałem warzono również w Tczewie, Malborku, Gniewie czy Chojnicach,
a sława lokalnych browarów rozprzestrzeniała się po
całej Europie. Gdańska wizytówka, czyli piwo jopejskie
produkowane w „pleśniowych jaskiniach”, eksportowano do różnych zakątków Starego Kontynentu.

Piwo pomorskie powstaje w regionie od lat. Do jego
produkcji stosuje się tradycyjną, dekokcyjną metodę zacierania słodu, która pozwala uzyskać pełniejszy smak
trunku. Już w 1930 roku piwo pomorskie nazywano najwykwintniejszym w kraju.
Dziś pomorską klasykę gatunku kultywuje Pomorski Browar Tradycyjny, który jako browar kontraktowy
współpracuje z Browarem Gościszewo. Właściciele Pomorskiego Browaru Tradycyjnego za cel postawili sobie
odtworzone znanych przed laty piw pomorskich. Jeden
z rodzajów bursztynowego trunku warzony jest pod czujnym okiem Lucjana Iwanowicza, gdańskiego piwowara,
który przez ponad 40 lat doglądał trunku w gdańskim
browarze we Wrzeszczu, a fach zdobywał pod okiem
najlepszych polskich i niemieckich piwowarów browaru
gdańskiego. Jak mówi Lucjan Iwanowicz: – Warzyłem
dla was „Gdańskie”, teraz warzę „StaroGdańskie”.
Warto dodać, że piwo pomorskie jest wpisane na
Listę Produktów Tradycyjnych Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi.
Pomorski Browar Gościszewo jako jeden z pierwszych w Polsce wprowadził na rynek piwo niefiltrowane. Weizen warzony z dodatkiem skórki pomarańczy

BURSZTYNOWY NAPÓJ BOGÓW

posiada wyjątkowy smak i aromat i... rzeszę
fanów. Sam Pomorski Browar Gościszewo
działa od 1991 roku i na stałe wpisał się już
w piwny krajobraz Pomorza.
Bardzo popularny jest też Browar Amber. To rodzinna firma, której siedziba znajduje się w Bielkówku. Ich piwa Koźlak czy
Złote Lwy warzone na wodach głębinowych
pozyskiwanych z własnej studni to flagowe
produkty uwielbiane przez piwoszy.
Na pomorskiej piwnej mapie nie brakuje
również browarów rzemieślniczych, które
zyskują coraz większą popularność. To na
przykład Ale Browar czy Browar Brodacz.
Restauracje i hotele bardzo chętnie stawiają dziś na promocję bursztynowych
trunków. Stąd ekspansja minibrowarów. Do
przedwojennej sopockiej tradycji browarniczej nawiązuje Browar Miejski Sopot. Z kolei Brovarnia, czyli część Hotelu Gdańsk,
przywołuje smaki znane przed laty w portowym mieście. Nie brakuje tam również wariacji na temat klasyki, czyli edycji limitowanych jak piwo dymione czy czekoladowe.
Browar Piwna zaprasza z kolei na to,
co znane i lubiane, czyli pilsa i tradycyjne
piwo pszeniczne.
Z kolei Stary Browar Kościerzyna, który koniecznie odwiedzić należy podczas
wizyty na Kaszubach, wabi niefiltrowanym
i niepasteryzowanym, w pełni naturalnym
smakiem bursztynowego napoju.
Browarniana tradycja na Pomorzu zgrabnie łączy się z współczesną wysoką kulturą
spożywania piwa. W minibrowarach czy

pubach z kilkunastoma kranami do nalewania różnorakich piwnych trunków nie brakuje smakoszy. Wielu z nich próbuje warzyć
piwo na własne potrzeby, a inni – zafascynowani produkcją – chcą uczyć się tej sztuki od piwowarów.
Choć swego czasu zawód ten wymarł, dziś
następuje odrodzenie browarnictwa. Wiele
browarów organizuje wycieczki i warsztaty
dla osób zainteresowanych zagłębianiem
tajników warzenia piwa. Miejsca należy rezerwować z wyprzedzeniem, bo chętnych
do spotkania z piwowarami nie brakuje.
ENGLISH

AMBER NECTAR OF GODS
Lager, porter, pilzner, ale, stout, bitter,
fruit‑flavoured, dark, light, brewed in industrial,
craft, or restaurant breweries, or in so-called
microbreweries… Brewed with passion and respect
for brewing tradition, yet tinged with a modernity
flavour. According to the history records,
Pomerania has always been among top ‘brewing’
regions in Poland. Nothing has changed.

Already in the Middle Ages, inhabitants of
Pomerania loved this exceptional, amber
beverage. The largest brewery centre in
this part of Europe was Gdańsk. Therefore,
it’s no surprise that the Brewers’ Guild associating all brewers was set up here. One
of its members was a famous astronomer,
Johannes Hevelius, who invested his profit
from sales of beer in astronomy equipment.
At the beginning of the 16th century, over
400 breweries operated in the Main City in
Gdańsk. Among others, loading numerous
barrels of beer led to the construction of
the Żuraw Crane, which is one of Gdańsk
landmarks today.
However, it should be noted that Pomeranian beer made using barley malt was also
brewed on a large scale in Tczew, Malbork,
Gniew or Chojnice, and local brewers’ reputation spread all over Europe. A speciality
of Gdańsk, that is jopejskie beer produced
in ‘mouldy caves’, was exported to various
parts of the Old Continent.
Pomeranian beer has been brewed in
the region for years. It is produced using
a traditional, decoction mashing method,
which enhances the flavour of the beverage. Already in 1930, Pomeranian beer
won acclaim as the most exquisite one in
the country.
Today, the Pomeranian brewing tradition is continued by Pomorski Browar
Tradycyjny, which co‑operates with Browar Gościszewo as a contract brewery. The
owners of Pomorski Browar Tradycyjny aim
to re‑produce the formerly well‑known Po-
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meranian beers. One of the beer types is
brewed under the watchful eye of Lucjan
Iwanowicz, a brewer from Gdańsk, who
has supervised the production of the beverage in a brewery in Gdańsk Wrzeszcz
for over 40 years, and who learned from
the best Polish and German brewers of the
Gdańsk brewery. Lucjan Iwanowicz says,
‘I brewed “Gdańskie” for you, now I brew
“StaroGdańskie”.’
It should be noted that Pomeranian beer
is included on the List of Traditional Products of the Ministry of Agriculture and Rural Development.
Pomorski Browar Gościszewo was one
of the first breweries in Poland to put unfiltered beer on the market. Weizen brewed
with orange peel has a unique flavour and
aroma, and… a multitude of fans. The brewery has been operating since 1991, and it
has become an integral part of the beer
landscape of Pomerania.
Browar Amber is also highly popular.
It’s a family company seated in Bielkówko.
Their beers such as Koźlak or Złote Lwy,
brewed in well water from their own well,
are flag products popular with beer lovers.
Also craft breweries are growing in popularity in the region. These include Ale Browar or Browar Brodacz.
Restaurants and hotels often go for promoting the amber beverage, which contributes to the expansion of microbreweries. Browar Miejski Sopot continues Sopot
brewing tradition of the pre‑war period.
Brovarnia, which is a part of Hotel Gdańsk,
refers to the flavours popular in the past
in the harbour. It also offers variations on
classics, that is limited editions, such as
smoked or chocolate beer.
Browar Piwna invites you to enjoy
well‑known and popular beers, such as pils
and traditional wheat beer.
Stary Browar Kościerzyna, which is
a must if you’re visiting Kashubia, offers
unfiltered and non‑pasteurized, natural flavour of the amber beverage.
Pomerania boasts both rich brewing
tradition and contemporary high culture of
beer consumption. Microbreweries or pubs
with several beer taps are regularly visited by
beer lovers, many of whom attempt to brew
beer themselves, while the others – fascinated by beer production – wish to learn the art
of brewing from professional brewers.
Even though the profession almost disappeared, the brewing tradition has enjoyed
a revival in popularity. Many breweries organise trips and workshops for those interested in the arcana of brewing. The number
of participants is limited, and tickets should
be booked in advance.

SPONSOR
STRATEGICZNY PFB
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JESZCZE BLIŻEJ
HISTORYCZ NEGO
GDA ŃSK A

KRAJOBRAZ GDAŃSKA ZMIENIA SIĘ NIEUSTANNIE.
POWSTAJĄ NOWE OBIEKTY, ALE PIĘKNIEJĄ TEŻ
NADSZARPNIĘTE ZNAKIEM CZASU ZABYTKI, ODŻYWAJĄ
ZAPOMNIANE DZIELNICE, A TURYŚCI I MIESZKAŃCY NIE
MUSZĄ JUŻ SPOTYKAĆ SIĘ TYLKO W GŁÓWNYM MIEŚCIE.
TEKST Katarzyna Szewczyk

ZDJĘCIA Ireneusz Skąpski

J

ak w większości dużych miast, turystyczne życie
Gdańska skupia się głównie w historycznym centrum i jego okolicach. To tu znajdują się główne
symbole stolicy Pomorza – fontanna Neptuna, Żuraw
czy kościół Mariacki oraz gros muzeów, w tym niedawno
otwarte Muzeum II Wojny Światowej i Europejskie Centrum
Solidarności. Na wyciągnięcie ręki są jednak miejsca nieco zapomniane przez turystów. Należy do nich położona
po drugiej stronie Motławy niewielka wyspa.
Ołowianka, bo o niej mowa, do niedawna była nieco odcięta od reszty zabytkowej części Gdańska. Tym,
którzy nie znają Gdańska, odnalezienie wyspy, na której
znajduje się między innymi XIX-wieczna siedziba Polskiej
Filharmonii Bałtyckiej, mogło sprawić spory problem.
Sytuacja zmieniła się w czerwcu, a wszystko za sprawą
nowo wybudowanej zwodzonej kładki prowadzącej z historycznego centrum Gdańska na przeciwległy brzeg
Motławy. Inwestycja znacznie ułatwiła i skróciła drogę do
tego ciekawego, a wciąż nieodkrytego miejsca.
Starania o połączenie Ołowianki z Głównym Miastem
trwały kilkanaście lat, a rozpoczął je profesor Roman Perucki
– wieloletni Dyrektor Polskiej Filharmonii Bałtyckiej, który

w tym właśnie miejscu stworzył siedzibę PFB. Udało się,
a efekty zmian widać było od razu – „turystyczny krajobraz” wyspy zmienił się nie do poznania. Teraz każdy może
się przekonać, że Ołowianka to okolica warta odwiedzenia,
z miejscami, które warto zobaczyć. Zwodzona kładka, ze
względu na swoją nowoczesną konstrukcję, budzi ciekawość zarówno turystów, jak i mieszkańców Trójmiasta, ale
ważne jest również to, do jakich atrakcji ułatwia ona dostęp.
Zacznijmy od sąsiadującego z PFB Hotelu Królewskiego, mieszczącego się w budynku XVII-wiecznego Spichlerza Królewskiego. Budowla ma ciekawą historię. Powstawała przez, bagatela, 150 lat, później trafiała z rąk do rąk
– od wojsk pruskich, przez napoleońskie - by w końcu za
olbrzymią sumę powrócić do Wolnego Miasta Gdańska.
W XIX wieku budynek został włączony do znajdującej się
tuż obok ówczesnej elektrociepłowni, by później służyć
za... salę prób Filharmonii. Dziś jest to imponujący, odrestaurowany hotel, w którego zakątkach wciąż można
napotkać historyczne elementy.
Przyszedł czas na perłę w koronie Ołowianki – siedzibę
Polskiej Filharmonii Bałtyckiej i jej otoczenie. XIX-wieczny
budynek, w którym dziś znajduje się PFB, należał niegdyś
do kompleksu elektrowni miejskiej i już wtedy zachwycał
mieszkańców Gdańska. Poważnie zniszczona podczas II
Wojny Światowej elektrociepłownia wznowiła działanie
i funkcjonowała aż do 1996 roku. Być może zabytku już by
nie było, gdyby Dyrektora PFB Romana Peruckiego nie zainspirowała pewna podróż…
Dziś możemy cieszyć się pięknym zrewitalizowanym
zabytkiem i jego fantastycznym otoczeniem. Od 2006
roku na placu dziedzińcu PFB turyści mogą podziwiać
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JA K W I DAĆ, W YS TA RC Z Y Ł
J EDE N MO S T, BY DUŻ O
S I Ę Z M I E N I Ł O.
Bursztynową Promenadę Gwiazd – wspólny
projekt władz Gdańska i Festiwalu Gwiazd
w Międzyzdrojach. Ludzie filmu, muzyki, literatury i kultury z Polski i zagranicy zostawiają tu
„autografy” odciśnięte w brązie i zamontowane na zaprojektowanym przez Adama Myjaka
filarze i wokół niego. Ślad po sobie zostawili tu
między innymi David Lynch, Bobby McFerrin,
Agnieszka Holland, Jerzy Pilch, Wojciech Kilar
czy Małgorzata Kożuchowska.
Przed wejściem głównym do budynku
Filharmonii znajdziemy z kolei muzyczną fontannę. Ma ona formę organowych piszczałek
i idealnie wpisuje się w klimat otoczenia. Dla turystów jest to idealne miejsce relaksu i ochłody
w gorące dni, a melomanom pozwala wczuć się
w atmosferę muzycznych wieczorów.
Dodatkowym atutem Ołowianki jest znajdujący się tu ogromny parking, mieszczący
niemal 300 aut. Dzięki temu oraz znakomicie
zorganizowanej bazie noclegowej wyspa może
stanowić nie tylko przystanek, ale także punkt
startowy do wycieczek ścisłym centrum historycznym Gdańska i nie tylko. Zaledwie
kilka minut spaceru dzieli Ołowiankę od
słynnej ulicy Długiej, komunikacją miejską
szybko dostaniemy się także na gdańskie plaże, a dzięki bliskości dworca na wyciągnięcie
ręki jest całe Trójmiasto!
Zmiany, jakie przyniosła kładka nad Motławą, widać gołym okiem. Ołowianka, dotychczas odwiedzana głównie przez pracowników tutejszych instytucji czy hoteli, dziś pełna
jest ludzi, którzy w rękach, zamiast walizek,
dzierżą aparaty. Rzesze turystów z Polski i zagranicy podziwiają to, co wcześniej podziwiali
głównie stali bywalcy PFB. Starsi i młodsi, rodziny i całe wycieczki robią sobie zdjęcia z bryłą
Filharmonii, wysłuchując historii instytucji,
o której opowiadają im przewodnicy. Ogromną
ciekawość budzi Aleja Gwiazd – co rusz można
spotkać osobę, która z dumą przykłada dłoń do
odcisku swojego idola. Ożywiły się też okoliczne restauracyjki i kawiarnie.
Jak widać, wystarczył jeden most, by dużo
się zmieniło.
ENGLISH

GET EVEN CLOSER TO HISTORICAL
GDAŃSK
The landscape of Gdańsk is constantly changing. Not
only new buildings are put up, but also historical monuments are restored to their former glory, forgotten
districts revive, and tourists and locals have more hang
out spots than only those in the Main City.

Like in most large cities, tourist attractions
in Gdańsk are located mainly in the historical city centre and its neighbourhood. That’s
where the key symbols of Pomeranian capital
can be found – the Neptune Fountain, Żuraw,
St. Mary’s Church, or a number of museums, including the newlyopened Museum
of the Second World War and the European
Solidarity Centre. Still, there are also some
spots forgotten by tourists, waiting to be rediscovered. For example, a small island on the
other side of the Motława River.
Ołowianka used to be a bit separated from
the historical part of Gdańsk. The island,
where the 19th century building of the Polish
Baltic Philharmonic (PFB) is located, could
be difficult to find for those who don’t know
Gdańsk. The circumstances changed in June
owing to a newlybuilt draw footbridge connecting the historical centre of Gdańsk with
the other side of the Motława River, which has
facilitated and shortened the way to this interesting, but still not widelyknown place.
Efforts aimed at connecting Ołowianka
with the Main City lasted a dozen years or
so. The initiative was proposed by professor
Roman Perucki – a longstanding Director of
the Polish Baltic Philharmonic, who set up the
seat of the Philharmonic on the island. Now
the footbridge is a success, and the effects
may be observed right away – the ‘tourist landscape’ of the island has radically changed.
People have realised that Ołowianka is a must
and discovered that it boasts a number of
tourist spots. Crowds gather to see the footbridge, whose modern design attracts both
tourists and locals, as well as visit the island
and its attractions. Like what?
Let’s begin with Hotel Królewski, neighbouring the Philharmonic, housed in the 17th
century Royal Granary. The history of the
building is really interesting – its construction took 150 years; afterwards, it changed
hands – from the Prussian army, through the
Napoleon army, and in the end, it was bought
by the Free City of Danzig for a huge amount
of money. In the 19th century, the building
was incorporated into the then heat and power plant, and it served as… a rehearsal room of
the Philharmonic. Today, it’s an impressive,
restored hotel, where some traces of history
can still be found.
The grandest attraction on the Ołowianka
island is the building of the Polish Baltic
Philharmonic and its surroundings, dating
back to the 19th century. It used to be a part
Więcej na anywhere.pl

of the city’s heat and power plant complex,
and already then, it was a landmark of the
city. The heat and power plant suffered
serious damage during the Second World
War, but it resumed operation and operated
until 1996. The monument could have been
long gone if the Director of the PFB, Roman
Perucki, hadn’t been inspired by one particular journey.
At present, the restored historical sight
and its surroundings are a landmark of the
city. 2006 marked the beginning of a joint
project of Gdańsk authorities and the
Festival of Stars in Międzyzdroje, that is the
Amber Promenade of Stars in the forecourt
of the Philharmonic building. Luminaries
in film, music, literature and culture from
Poland and abroad leave their ‘autographs’
on bronze plates, which are fixed in and
around a pillar designed by Adam Myjak.
The honoured artists include, among
others, David Lynch, Bobby McFerrin,
Agnieszka Holland, Jerzy Pilch, Wojciech
Kilar and Małgorzata Kożuchowska.
Another characteristic spot is a music
fountain located in front of the main entrance to the Philharmonic building. Its
form represents organ pipes, and the fountain perfectly matches its surroundings. It’s
a great spot for tourists to sit down and rest
on hot days, and it adds to the atmosphere of
musical soirées.
On the island, there is also a large car
park, with almost 300 parking spots. Thanks
to the car park and the accommodation facilities, the island may not only be a stop, but also
a starting point for trips to the historical centre of Gdańsk and more. Ołowianka is within a short walking distance of the famous
Długa Street, as well as close to the beach.
It’s also situated in the vicinity of the railway
station, so every spot in the Tricity seems to
be close at hand.
The effects of the opening of the footbridge over the Motława River are huge. So
far, Ołowianka was visited mainly by the staff
of institutions or hotels located on the island;
today, it’s full of people with cameras in their
hands. Crowds of tourists from Poland and
abroad gather to see the attractions which,
so far, have been known mainly to the frequent visitors of the PFB. The elderly and the
young, families and tour groups take photos
of the Philharmonic building, listening to stories about the institution told by their guides.
The Promenade of Stars draws attention of
the crowd. Now and then, you can see people
putting their hands against the handprints of
their idols. Restaurants and cafés on the island have also won new guests.
As you can see, one footbridge can make
a world of difference.

SPONSOR TYTULARNY
NDI SOPOT CLASSIC
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LIVE FILM MUSIC IN SOPOT
NDI Sopot Classic Festival is right around the

corner. Music lovers come to Sopot for the event,
including film music fans, since one evening is
dedicated to the greatest compositions of the
silver screen.

MUZYKA FILMOWA
NA Ż Y WO W SOPOCIE
FESTIWAL NDI SOPOT CLASSIC TUŻ ZA ROGIEM, WARTO WIĘC WKRÓTCE
ZAWITAĆ DO SOPOTU. DOTYCZY TO TAKŻE FANÓW MUZYKI FILMOWEJ,
O KTÓRYCH RÓWNIEŻ POMYŚLELI ORGANIZATORZY, DEDYKUJĄC JEDEN
WIECZÓR FESTIWALU WŁAŚNIE NAJWIĘKSZYM DZIEŁOM DUŻEGO EKRANU.
TEKST Ewelina Gołuńska

W

ZDJĘCIE Edyta Rembała

tym roku Koncert Inauguracyjny
NDI Sopot Classic odbędzie się 30
lipca, tradycyjnie już rozpoczniemy festiwal w samym sercu Trójmiasta – na
deskach Opery Leśnej. Podczas Gali Hiszpańskiej muzycy przeniosą nas wprost na
Półwysep Iberyjski, na scenie pojawi się m.
in. mezzosopranistka o światowej renomie
Nancy Fabiola Herrera czy Maribel Gallardo, mistrzyni castañuelas. Dzień później
w kościele św. Jerzego wystąpi German
Brass, jeden z najwybitniejszych zespołów
dętych na świecie. 2 sierpnia podczas Gali
finałowej IV Konkursu Kompozytorskiego
im. Krzysztofa Pendereckiego wyłonieni
wcześniej laureaci zaprezentują publiczności zwycięskie utwory. Z kolei 4 sierpnia
zapraszamy na występ znakomitego kontratenora Jakuba Józefa Orlińskiego, któremu
towarzyszyć będzie Cappella dell’Ospedale
della Pieta, jeden z ciekawszych europejskich
zespołów barokowych.
Uroczyste zakończenie festiwalu odbędzie się 6 sierpnia w Operze Leśnej w Sopocie. Podczas koncertu muzyki filmowej
orkiestra Polskiej Filharmonii Kameralnej
Sopot pod kierownictwem maestro Wojciecha Rajskiego zaprezentuje w towarzystwie
jednej z najwybitniejszych śpiewaczek mło-

dego pokolenia – Aleksandry Kubas-Kruk
najpopularniejsze utwory znane słuchaczom
ze srebrnego ekranu.
Tego niezwykłego wieczoru wybrzmi
muzyka Michała Lorenca, którego twórczość
filmowa nie wymaga rekomendacji, a jej różnorodność i barwność pozwala stawiać ją na
równi z najlepszymi. Usłyszymy m.in. przepełniony emocjami „Taniec Eleny” z filmu
„Bandyta” i pełną wyrazu kompozycję „Ave
Maria” z „Prowokatora”. Istotnym punktem
festiwalowego programu będą dzieła Ennio
Morricone. Na koncercie zaprezentowane
zostaną m.in. utwory z filmu „Misja”, łączące nastrojowość i melancholię, muzykę
Zachodu z dźwiękami Nowego Świata. Nie
zabraknie też dzieł Andrzeja Korzyńskiego
czy Wojciecha Kilara, a z zagranicznych
produkcji – Hansa Zimmera czy Nino Roty.
Coś dla siebie znajdą zarówno fani zarówno
„Gwiezdnych Wojen”, jak i „Gladiatora”. Koncert Muzyki Filmowej z pewnością zapisze
się w pamięci słuchaczy jako niezwykłe doświadczenie muzyczne.
Od początku istnienia festiwal jest wspierany przez Miasto Sopot i objęty Honorowym
Patronatem Prezydenta Jacka Karnowskiego. Sponsorem Tytularnym Festiwalu jest
Grupa NDI.
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This year, the Inaugural Concert of NDI Sopot Classic is held on 30 July. Traditionally,
the festival opens in the heart of the Tricity
– in the Forest Opera. During the Spanish
Gala, musicians will take us straight to the
Iberian Peninsula. The roundup includes,
among others, mezzosoprano Nancy Fabiola Herrera and Maribel Gallardo, a master
of castañuelas. On the next day, one of the
most prominent brass bands in the world –
German Brass – will perform in the church
of St. George. On 2 August, during the Gala
of the 4th Krzysztof Penderecki Composer
Competition, the prizewinners will present
their compositions. On 4 August, an eminent
countertenor, Jakub Józef Orliński, will perform in the company of Cappella dell’Ospedale della Pieta, one of the most intriguing European Baroque groups.
The closing ceremony of the festival takes
place in the Forest Opera in Sopot on 6 August.
At the film music concert, the Polish Chamber
Philharmonic Orchestra Sopot under the baton of maestro Wojciech Rajski will perform
in the company of one of the most prominent
singers of the young generation, Aleksandra
KubasKruk, presenting the most popular
compositions known from the silver screen.
This remarkable evening is dedicated,
among others, to Michał Lorenc’s compositions, whose works don’t need any recommendation. Their diversity and richness of
sounds and colours put them on a par with
the best compositions ever. The audience
will hear, among others, emotional ‘Elena’s
Dance’ from ‘Bandyta’ and expressive ‘Ave
Maria’ from ‘Prowokator’. The next point of
the agenda is Ennio Morricone’s compositions. For example, the score for ‘The Mission’, atmospheric and melancholic, combining the music of the West with the sounds of
the New World. Also, the compositions of Andrzej Korzyński and Wojciech Kilar, as well
as foreign composers such as Hans Zimmer
or Nino Rota, will be presented. Both the fans
of ‘The Star Wars’ and ‘Gladiator’ will find
something to their liking. The audience will
surely remember the Film Music Concert as
an unforgettable music experience.
The festival has been supported by the
City of Sopot and has been held under the patronage of President Jacek Karnowski. The
Title Sponsor of the Festival is NDI Group.

52–53

ZA USZAMI / ALL EARS

UPADEK
CZŁOWIEK A

JEDNA Z RZECZY, KTÓRYCH SIĘ NAJBARDZIEJ BOJĘ, TO TO, ŻE MI SIĘ PRZESTANIE
CHCIEĆ. ŻE PRZESTANIE MI ZALEŻEĆ. ŻE KIEDYŚ W KOŃCU SIĘ OKAŻE, ŻE MÓJ
NAIWNY IDEALIZM, KTÓRY POCZYTUJĘ SOBIE WCIĄŻ JAKO ZALETĘ, W KOŃCU ZE
MNIE WYPARUJE. I WIEM, ŻE TAK SIĘ STANIE, BO ZAWSZE TAK SIĘ DZIEJE.
ZDJĘCIE Mat. Prasowe

UPADEK C ZŁOWIEK A

chyba po to, żeby udzielić kilku wywiadów wspominkowych, niż zwojować coś konkretnego. Zabrakło mocy
i motywacji, bo bariera została przekroczona. A ja słucham „Earth”, myślę o Kostku i zastanawiam się, czy się
właśnie przypadkiem nie oparłem o słupek graniczny.
ENGLISH

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”.

ZDJĘCIE: MONIKA SZAŁEK (2).

N

ie wiem tylko, gdzie jest ta granica, jaki próg trzeba przekroczyć, żeby przejść na tę stronę mocy,
kiedy już nie zależy człowiekowi na tym, żeby robić coś dobrze, tylko na tym, żeby w miarę bezproblemowo zarobić jakąś kasę i pójść do domu o szesnastej. Może
to wtedy, kiedy pojawiają się dzieci i kredyt, więc nie ma
już miejsca na sentymenty, bo trzeba zarabiać szmal,
żeby opłacać pieluchy i banki?
Być może nawet ten proces już się u mnie rozpoczął –
nie potrafię siebie zanalizować do tego stopnia. Ale może
faktycznie kropla, którą byli moi dotychczasowi zleceniodawcy, wydrążyła już skałę. Może już więcej nie będę się
starał, bo przecież w końcu nauczyli mnie oni, że nie liczy
się to, czy produkt jest dobry, a to, czy ktoś będzie w stanie
go sprzedać. Nikogo zatem nie obchodzi, czy popełniłem
właśnie coś wartego Pulitzerów i Grand Pressów. Publiczność nie jest do tego przyzwyczajona. Chce banałów, najlepiej podpisanych znanym nazwiskiem kogoś z telewizji
i naprawdę nieważne, czy ta osoba ma coś sensownego do
powiedzenia. Moje ideały prysną, kiedy kopnie mnie w tyłek rzeczywistość i zorientuję się, że to nie jest warte zachodu, skoro stawka nie jest uzależniona od jakości, a od
pracy zakłamanych marketingowców, którzy przekonują
naiwnych klientów, że bzdury, które wyszły spod moich
rąk, to towar najwyższej klasy.
I tak będzie, bo tak zawsze jest. Gdziekolwiek nie
spojrzę, otaczają mnie ludzie, którzy są już po drugiej
stronie. Jedni mają więcej lat, inni mniej. Parają się każdym zawodem. Najłatwiej ich chyba spotkać w urzędach,
ale zajmują się nawet sztuką, a brak ambicji zamienia ją
w prostą rozrywkę. Włączcie radio, włączcie telewizję,
przekonajcie się na własne oczy i uszy. Posłuchajcie
zresztą, co wydały w ciągu ostatnich dwóch dekad tak
zwane dinozaury polskiego rocka. Weźcie nawet takiego
Kostka Yoriadisa, który w 1993 roku założył zespół Human i nagrał z nim świetną płytę „Earth”. Było na niej
naprawdę sporo dobrego hard rocka, zagranego z powerem i pomysłem, fajnie zaaranżowanego i nawet nieźle
zaśpiewanego. Human rozpadł się po roku, a Kostek
Yoriadis już nigdy nie zrobił nic, co choćby zbliżyłoby się
jakościowo do tego zespołu. Przewinął się tu i tam, związał z Kasią Kowalską na scenie i poza nią, przy okazji
sprowadzając ją ze ścieżki rockowej na popową. Gdzieś
tam nawet reaktywował Human po latach, bardziej

THE FALL OF MAN
One of the things I’m afraid of the most is that one day I will cease to
care. I will cease to make an effort. That it will finally turn out that my
naive idealism, which I still regard as an asset, has simply evaporated.
And I know this will happen because it’s always like this.

The only thing I don’t know is where the borderline is; what
limit you need to cross to find yourself on the other side,
where nobody cares to do things well, but rather wants to
earn some money without much trouble and to go home at
4 pm. Perhaps it’s when you have children and a loan, and
you simply can’t afford any sentiments, because you have
to make money to pay the bills and buy nappies.
Perhaps the process has already begun in my life –
I can’t analyse myself to such an extent. But perhaps
dripping water, that is my former employers, has already
hollowed out the stone indeed. Perhaps I won’t try to
do my best anymore, because I have been taught that it
doesn’t matter whether the final product is good; what
matters is whether it can be sold. Therefore, nobody
cares if I’m creating something worthy of the Pulitzer
Prize or Grand Press. The crowd isn’t used to it. People
want clichés, preferably signed by someone famous appearing on TV, and it doesn’t really matter whether that
person has something of substance to say. My ideals will
evaporate when the reality brings me down to earth and
when I realise that it isn’t worth the trouble, since the
rate doesn’t depend on quality, but on the work of hypocritical marketers, who convince naive clients that the
crap I’ve written is the topquality product.
And it’ll be like that, because it’s always so. Wherever I look, I’m surrounded by people who are already on
the other side. Some of them are older, some younger.
They have various jobs. Most often, they’re office workers; but some of them also deal with arts, and their lack
of ambition changes it into a simple form of entertainment. Turn on the radio or the TV and see for yourself.
Listen to the songs released within the last two decades
by the socalled dinosaurs of Polish rock music. For example, Kostek Yoriadis, who set up the band Human in
1993 and recorded a great album with them – ‘Earth’.
The album contains a lot of really good hard rock,
played in a good and powerful way, wellarranged and
quite wellsung. Human broke up after one year, and
Kostek Yoriadis hasn’t done anything as good as that
afterwards. He has appeared here and there, engaged
into a professional and private relationship with Kasia
Kowalska, taking her from the rock music path onto the
pop one. He also reactivated Human after some years;
bur rather to give a few interviews than do anything of
substance. He lacked power and motivation, because
the line has been crossed. And I’m listening to ‘Earth’,
thinking about Kostek and wondering whether I have
just leant against a border pole.
Więcej na anywhere.pl
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W Y Ś P I E WA Ć S O B I E D R O G Ę D O O KO Ł A Ś W I ATA , TA K I M A M P L A N !

WYŚPIEWAĆ SOBIE DROGĘ
DOOKO ŁA ŚWIATA,
TAKI MAM PLAN!
KANADYJSKA WOKALISTKA WENDY LANDS JEST JEDNĄ Z TEGOROCZNYCH
GWIAZD NA LADIES' JAZZ FESTIVAL W GDYNI. ZANIM USŁYSZYCIE JEJ AKSAMITNY
GŁOS PROSTO ZE SCENY, POZNAJCIE JEJ CZARUJĄCĄ OSOBOWOŚĆ.
TEKST Sylwia Gutowska

ZDJĘCIA Mat. prasowe
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M YŚ L Ę, Ż E M UZ Y K A
P OW I N NA BYĆ ROZ WA Ż A NA
W K AT E G OR I AC H
U N I W ER SA L NO Ś C I
I „ P ONA DPŁ C IOWO Ś C I” – JA K
B O S K A H Y BRY DA WS Z YS T K IC H
Ż E Ń S K IC H I M Ę S K IC H C E C H...
Wendy, jak to się stało, że twoim
muzycznym językiem stało się połączenie
jazzu i melodyjnego popu?

Zawsze byłam fanką wielkich jazzowych
standardów, tak samo jak mistrzowsko
napisanych piosenek popowych, stworzonych przez kompozytorów takich jak Burt
Bacharach czy Carole King, i wspaniałych
tekściarek i tekściarzy jak Joni Mitchell,
Tom Waits, Rickie Lee Jones, Randy
Newman i Leonard Cohen. Ich muzyka
wywarła wpływ na moje śpiewanie i pisanie na przestrzeni lat. Najważniejsze dla
mnie jest bycie piewcą opowieści. Zawsze
przyciągają mnie połączenia w sztuce –
nie jestem artystyczną purystką. Staram
się nie być sztywna, myślę, że pozostawać
na siłę wewnątrz ram jednego gatunku jest
nieco nudne!
Uważasz się za divę?

Ha, ha, ha, chciałabym być divą! Właściwie
to chciałabym bardzo spędzić pełną dobę,
żyjąc jak diva, czyż to nie byłoby super?!
Prawda jest taka, że zawsze obchodzi mnie
to, czy wszystkim wokół mnie jest dobrze
i komfortowo!
Myślisz, że muzyka ma swoją męską
i żeńską stronę? Czy imprezy takie
jak Ladies' Jazz Festival w Gdyni są
uzasadnione, czy może muzyka jest
czymś uniwersalnym?

Myślę, że muzyka powinna być rozważana
w kategoriach uniwersalności i „ponadpłciowości” – jak boska hybryda wszystkich żeńskich i męskich cech – ale sądzę,
że większość ludzi w muzycznym świecie
myśli inaczej. Ladies' Jazz Festival to coś
wspaniałego i potrzebnego, ponieważ większość festiwali jazzowych to tak naprawdę
męskie festiwale jazzowe („men's jazz festi-

vals”) bez zaznaczania tego w tytule. Wciąż
widzę na nich kilka nowych wykonawczyń
dodawanych do bardzo długiej listy wykonawców męskich. Niestety taka jest norma.
Wydawałoby się, że w 2017 roku festiwale
celebrujące tylko kobiece występy nie są
już potrzebne – a jednak, z pewnością, są
potrzebne i jestem bardzo wdzięczna, że
mogę zagrać na Ladies' Jazz Festival.
Kim byli twoi muzyczni bohaterowie
i bohaterki?

Gdy byłam mała, moja mama puszczała
mnóstwo Barbary Streisand, więc zanim
byłam w stanie dokonywać własnych wyborów muzycznych, wydawało mi się, że
chcę być właśnie taka jak ona. Z wiekiem
poszłam w inną stronę. Kiedy pierwszy raz
usłyszałam Rickie Lee Jones, Randy'ego
Newmana i Toma Waitsa, każda z tych
chwil była momentem decydującym dla
mnie jako tekściarki i wokalistki. Bycie
osobą snującą historie, zarówno jako autorka tekstów, jak i artystka estradowa, zawsze było dla mnie najważniejsze.
Nagrałaś album ze swoimi interpretacjami
piosenek polskiego kompozytora znanego
z filmu Romana Polańskiego „Pianista”
– Władysława Szpilmana. Jak doszło do
realizacji tego projektu?

Pomysłodawcą projektu był tak naprawdę syn Władysława Szpilmana, Andrzej
Szpilman. Wiedział, że „Pianista” odniesie
ogromny sukces i chciał, by mieszkańcy
Ameryki Północnej zaznajomili się z pięknie skrojonymi piosenkami jego ojca – zatrudnił więc producenta Johna Leftwicha,
który pracował z Rickie Lee Jones, Lylem
Lovettem, Chetem Bakerem i Carmen
McRae. Do stworzenia tego albumu John
skrzyknął najlepszych muzyków sesyj-

nych w Los Angeles, razem z najlepszymi
tekściarzami w LA i, oczywiście, mną.
Zakochałam się na zabój w tych pięknych
piosenkach! Teraz jestem niezmiernie ciekawa, jak Polacy, którzy wychowywali się
na tych dźwiękach, odbiorą te interpretacje... Myślę, że dowiem się tego, gdy je
przed nimi wykonam!

W Y Ś P I E WA Ć S O B I E D R O G Ę D O O KO Ł A Ś W I ATA , TA K I M A M P L A N !

Czy Toronto to twoje miejsce na ziemi?

Toronto jest wspaniałe, bardzo kosmopolityczne, każda narodowość na świecie jest tam reprezentowana,
uwielbiam to w tym mieście! To też piękne miejsce
do tego, by wychowywać naszą córkę. Ale świat kusi
i chciałabym podróżować tak dużo, jak to jest możliwe
na kolejnym etapie mojego życia! Wyśpiewać sobie drogę dookoła świata – taki mam plan!

ENGLISH

TO SING MY WAY ALONG THE WORLD, THAT IS
MY PLAN!
The Canadian singer Wendy Lands is one of this year's
highlights in the lineup of the Ladies' Jazz Festival in Gdynia.
Before you hear her velvet voice live on stage, let me introduce
you to her charming personality.

Więcej na anywhere.pl
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Wendy, why a combination of jazz and
pop has become your ultimate musical
language?

I have always been a fan of great jazz standards as well as masterfully written pop
songs by the likes of Burt Bacharach,
Carole King and great singer songwriters like Joni Mitchell, Tom Waits, Rickie
Lee Jones, Randy Newman and Leonard
Cohen. All of that music has influenced my
singing and my songwriting over the years.
To be a storyteller – that's what's most important. I'm always drawn to the hybrid in
art – I'm not so much a purist in terms of art
and influences. I try not to be rigid – I think
trying to stay too much inside the lines of
any genre is dull!
Do you consider yourself a diva?

Ha ha ha, I only wish I was a diva! In fact
I would love to spend one full 24 hour day
living it as a diva, how much fun would that
be?! The truth is I'm always very concerned
with how comfortable and happy everyone
else is around me!
Do you think music has its masculine and
feminine side? Are events like Ladies'
Jazz Festival in Gdynia justified or is
music a universal thing?

I think music should be considered genderless and universal – a gorgeous hybrid of all

things feminine and masculine – but I do
not think most people in the music world
think that way. I think that the Ladies' Jazz
Festival is great and necessary because
most jazz festivals are actually "men's" jazz
festivals, without actually saying that in the
title, you know? I see, time and time again,
a few female acts added to a very long bill of
male acts. Sadly, it's just the norm. In 2017
you would not think we need festivals that
celebrate female acts only – but we sure
do need them and I am very thankful to be
playing The Ladies' Jazz Festival!
Who were your musical heroes and
heroines?

My mom played a lot of Barbara Streisand
when I was young – so before I could make
my own choices of what to listen to, she was
who I thought I wanted to be. But as I got
older and began to make my own choices,
I went to a different place. The first time
I heard Rickie Lee Jones, Randy Newman
and Tom Waits – each of those moments
were pivotal for me as a songwriter and
singer. To be a storyteller both as a lyricist
and as a performer has always been the
most important thing to me.
You recorded an album with your
interpretations of songs of the
Polish composer known from the

Roman Polanski's film „The Pianist”,
Władysław Szpilman. What was the
idea behind that project?

The project was actually conceived by
the son of Wladyslaw Szpilman, Andrzej
Szpilman. Andrzej knew “The Pianist”
would be a large success and wanted North
Americans to become familiar with his
father's beautifully crafted songs – so he
hired producer John Leftwich who had
worked with Rickie Lee Jones, Lyle Lovett,
Chet Baker and Carmen McRae. John put
together the greatest session players in Los
Angeles to record, along with the greatest
lyricists in Los Angeles too and, of course,
me, to create this album. I fell madly in
love with these gorgeous songs! Now, I am
so curious to know how the Polish people
who grew up with these songs feel about
these interpretations... I guess I will find
out when I perform them!
Is Toronto your place on earth?

Toronto is wonderful, very cosmopolitan,
every nationality in the world is represented here, I love that about this place!
It's also a beautiful place for us to bring
up our daughter. But the world beckons
and I would love to do as much travelling
as I possibly can in the next stretch of my
life! To sing my way around the world –
that is my plan!

60–61

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

CZYTANIE WEDŁUG
SARAMONOWICZA
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".

ENGLISH

O CHIRURGII
PLASTYCZNEJ
NA SERIO
ELŻBIETA RADZIKOWSKA,
„W SŁUŻBIE URODY, CZYLI CO
NAPRAWDĘ MOŻE POPRAWIĆ CHIRURG
PLASTYCZNY”, WYD. EDIPRESSE,
WARSZAWA 2017.

Ta książka to ewenement. Popularną książkę o chirurgii plastycznej pisze nie popularna gwiazda telewizyjna czy internetowa
celebrytka, ale wybitna chirurg, ordynator
wydziału chirurgii plastycznej w szpitalu
MSWiA w Warszawie Elżbieta Radzikowska.
Już z tego powodu sięgnąć po nią powinni wszyscy, którzy interesują się tematem
zmiany wyglądu. A interesujących się jest
mnóstwo, wszak potrzeba poprawiania swojego wyglądu staje się w Polsce coraz bardziej
powszechna. Ludzi, którzy poddali się zabiegom plastycznym jest już u nas setki tysięcy,
a rozważają to miliony.
Chętni zatem są, ale w lwiej części mają
znikomą, by nie rzec, sfalsyfikowaną wiedzę
na temat chirurgii plastycznej, zaczerpniętą
z kolorowej prasy lub seriali telewizyjnych: że

to „kaszka z mleczkiem”. Tymczasem doktor
Radzikowska studzi iluzje tych, którym wydaje się, że operacjom zmieniającym wygląd
można poddać się bezkosztowo. I nie mam
tu na myśli pieniędzy, ale przede wszystkich
ból, a zwłaszcza ryzyko niepowodzenia, które przecież zawsze wystąpić może.
Książka Radzikowskiej jest niezwykle
ciekawa, bo lekarka opisuje dziesiątki zabiegów w sposób niezwykle fachowy (tak jak
nie-lekarze nie zdołają), ale jednocześnie
zrozumiały dla laika. Z tej pozycji naprawdę
można się wiele dowiedzieć, ja przynajmniej
jestem bardzo usatysfakcjonowany. Ale najbardziej jestem wdzięczny pani doktor, że
- nie negując istotnych powodów dla zabiegów chirurgii plastycznej, poprawiających
(zwłaszcza w przypadku oszpeceń) wygląd
i zdrowie psychiczne pacjentów – przestrzega przed iluzją, iż ten rodzaj inwazji medycznej zawsze i wszędzie zapewni ludziom
szczęście. Bo szczęście – nie bójmy się banalnych konstatacji – w czymś całkowicie
innym się skrywa.

This book is a sensation. A popular book about
plastic surgery is written not by a popular TV
star or an Internet celebrity, but by a distinguished surgeon, the Chief of the Department
of Plastic Surgery in the Hospital of the
Ministry of Interior and Administration in
Warsaw – Elżbieta Radzikowska.
This should suffice to encourage all those
interested in the field of plastic surgery. And
there are many of them, as the need to improve
one’s appearance has been growing in popularity in Poland. There are hundreds of thousands of people who have undergone a plastic
surgery, and millions are considering it.
Therefore, plastic surgery has many proponents, but most of them have little, not to
say false, information on the topic, gained
from colourful magazines or TV series, and
believe that it’s ‘a piece of cake’. Meanwhile,
dr Radzikowska shatters the illusions of those who believe that plastic surgeries don’t
have any implications. And I don't mean money, but primarily pain and the risk of failure,
which is always involved.
Radzikowska’s book is highly interesting.
The doctor describes dozens of surgeries in
a professional way (like nondoctors couldn’t),
and the book is comprehensible for laymen at
the same time. Reading it, you may learn a lot;
personally, I’m really satisfied. But first and foremost, I’m grateful to the author that without
questioning relevant reasons for plastic surgeries, which improve (especially in the case
of deformations) appearance and psychical
condition of patients, she dispels illusions that
this type of medical intervention will make
people happy at any time and place. Because
happiness – don’t be afraid of commonplace
connotations – is somewhere else.

ZDJĘCIA: MAT. PRASOWE (1), DOROTA CZOCH (2), MAT. PRASOWE (3).

PLASTIC SURGERY SERIOUSLY

Prawo i Sprawiedliwość, której ów polityk jest
wiceprezesem. Milczy też sam Macierewicz,
który postanowił walczyć z autorem nie w sądzie cywilnym – jak każdy obywatel - ale za
pomocą prokuratury wojskowej. Ta, łagodnie
mówiąc, mocno kontrowersyjna ścieżka nie
rozwiewa żadnego z podejrzeń wobec szefa
MON. I tym bardziej skłania do przeczytania
o jego tajemnicach.
ENGLISH

MACIEREWICZ’S CONSTELLATIONS

KONSTELACJE
MACIEREWICZA
TOMASZ PIĄTEK, „MACIEREWICZ
I JEGO TAJEMNICE”, WYD. ARBITROR,
WARSZAWA 2017.

„Najważniejszą treścią tej książki – pisze
jej autor - są powiązania między Antonim
Macierewiczem i jego środowiskiem, a globalnym gangsterem i finansistą Siemionem
Mogilewiczem, powszechnie uważanym za
mózg rosyjskiej mafii. (…) Mogilewicz i jego
przestępcza organizacja są najskuteczniejszą
bronią Putina (…) znają się jeszcze z Leningradu. (…) Mogilewicz ma powiązania finansowe i mafijne z najbliższym amerykańskim
współpracownikiem Macierewicza – wpływowym lobbystą, byłym senatorem republikańskim Alfonsem D’Amato.”
To brzmi tak sensacyjnie, że doprawdy
chwilami czytelnik ma wrażenie, że czyta
szpiegowską powieść, której autorem nie jest
polski pisarz, który z obywatelskiego obowiąz-

ku postanowił wrócić do dziennikarstwa, ale
sam John le Carré. Ale Piątek ma wszystko
dobrze udokumentowane. Każdemu rozdziałowi książki towarzyszą ilustrowane mapy
powiązań, które autor nazywa „konstelacjami
Macierewicza”. Także z nich można łatwo wywnioskować, że lobbysta D’Amato pracuje na
rzecz koncernu Lockheed Martin, który produkuje śmigłowce Black Hawk. Te rzekomo
lepsze od caracali, dla których Macierewicz
rok temu zerwał kontrakt z Francuzami,
a które dziś – jak twierdzi MON – już nam nie
są wcale potrzebne. Są też opisane niejasne relacje Macierewicza z ludźmi, którym udowodniono współpracę z tajnymi służbami PRL.
W chwili, gdy piszę te słowa, szokująca
książka Piątka dociera to świadomości coraz większej liczby Polaków. Zadziwiające,
że premier Beata Szydło, w której rządzie
Macierewicz jest ważnym ministrem, nijak
się do niej nie odnosi. Milczy także partia

T O BR Z M I TA K S E N SAC YJ N I E ,
Ż E D OPR AW DY C H W I L A M I
C Z Y T EL N I K M A W R A Ż E N I E ,
Ż E C Z Y TA S Z PI E G OWS K Ą
P OW I E Ś Ć...
Więcej na anywhere.pl

According to the author, ‘The most important information presented in this book concerns the relations of Antoni Macierewicz
and his circle with global gangster and financier Siemion Mogilewicz, generally considered to be the head of the Russian mafia. […]
Mogilewicz and his criminal organisation are
Putin’s most effective weapon […]; they know
each other from Leningrad. […] Mogilewicz
has financial and mafia affiliations with
Macierewicz’s closest American collaborator
– influential lobbyist, a former Republican
senator, Alfons D’Amato.’
This sounds like a sensation, and the reader sometimes has an impression of reading
a spy novel written by John le Carré himself,
and not by a Polish author who wanted to do
his citizen’s duty and decided to come back to
journalism. But all information mentioned by
Piątek is well-documented. Every chapter of
the book is accompanied by illustrated maps
of affiliations referred to as ‘Macierewicz’s
constellations’. They lead to a conclusion that
lobbyist D’Amato works for Lockheed Martin
concern producing Black Hawk helicopters.
The ones allegedly better than Caracals, for
which Macierewicz broke the contract with the
French and which – according to the Ministry
of National Defence – Poland no longer needs
at the moment. The book also describe
Macierewicz’s unclear relations with people
whose collaboration with the secret police of
the Polish People's Republic has been proven.
When I’m writing these words, Piątek’s
shocking book reaches more and more Poles.
It’s astonishing that the Prime Minister Beata
Szydło, the head of the government in which
Macierewicz is an important minister, ignores it completely. Nor does the Law and
Justice party, where this politician performs
the function of the vicepresident, make any
comments on the situation. Macierewicz
himself also remains silent. However, he decided to fight the author not in a civil court
– like every citizen would do – but by the
Military Prosecutor Office. This – to put it
mildly – controversial path doesn’t dispel any
suspicions attached to the Minister. It makes
the book even more worth reading.
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Dodatkowo w ramach Dni Nagrody Literackiej Gdynia 1
września odbędzie się koncert zespołu Tymon & The Transistors oraz warsztaty krytyczno-literackie, które poprowadzą Paulina Małochleb (portal Książki na ostro) i Marcin
Wilk (Wyliczanka.pl). W niedzielę, 3 września, Nagrodę
Literacką Gdynia podsumują spotkania z laureatami.
Tegoroczny skład Kapituły Nagrody to: prof. dr hab.
Agata Bielik-Robson (przewodnicząca), Marek Bieńczyk,
dr hab. Jacek Gutorow, prof. dr hab. Jerzy Jarniewicz, Zbigniew Kruszyński, Małgorzata Łukasiewicz i prof. dr hab.
Aleksander Nawarecki.

WIELKA GALA W MUZEUM EMIGRACJI W GDYNI
POPRZEDZONA SPOTKANIAMI Z NOMINOWANYMI,
KONCERT I WARSZTATY. JUŻ 31 SIERPNIA ROZPOCZNĄ SIĘ
WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE JEDNEJ Z NAJBARDZIEJ
PRESTIŻOWYCH NAGRÓD LITERACKICH W POLSCE.
TEKST Sylwia Gutowska

N

ominowanych w czterech kategoriach poznaliśmy
18 maja podczas Warszawskich Targów Książki.
Wśród nich są Szczepan Twardoch, nominowany
za powieść „Król”, Anna Cieplak za powieść „Ma być czysto” czy Joanna Lech za „Sztuczki” (proza). Jak zwykle
intrygujących odkryć możemy dokonać, śledząc nominowanych w kategoriach poezja i esej. Od trzech lat dodatkową kategorią jest przekład na język polski, będącą uhonorowaniem wkładu tłumaczy literatury pięknej w krajobraz
literacki w Polsce.
Gala Finałowa odbędzie się 2 września w Muzeum Emigracji w Gdyni. Wcześniej wszyscy zainteresowani będą
mogli poznać nominowanych twórców podczas spotkań,
które odbędą się w Muzeum Miasta Gdyni.
31 sierpnia odbędą się dwa spotkania – z eseistami, które poprowadzi Zofia Król, redaktor naczelna Dwutygodnika.com, oraz poetami – prowadzenie: Maciej Jakubowski
(Dwutygodnik.com).
1 września to czas na kolejne dwie kategorie, prozę
– prowadzenie: Michał Sowiński („Tygodnik Powszechny”) i przekład na język polski – prowadzenie: prof. Tomasz Swoboda (Uniwersytet Gdański).

Więcej na anywhere.pl

DAYS OF GDYNIA LITERARY PRIZE
A great gala in the Emigration Museum in Gdynia preceded by
meetings with nominated authors, workshops and a concert. Events
accompanying one of the most prestigious literary prizes in Poland
will be held from 31 August.

Authors nominated in four categories were announced
during the Warsaw Book Fair on 18 May. These include Szczepan Twardoch, nominated for the novel ‘Król’, Anna Cieplak for the novel ‘Ma być czysto’, and Joanna Lech for ‘Sztuczki’ (prose). The list of nominated authors in the poetry
and essay categories is most intriguing. An additional category, introduced three years ago, is translation into Polish,
which honours the contribution of literary translators into
the Polish literary landscape.
The Gala will be held in the Emigration Museum in
Gdynia on 2 September. Before the Gala, meetings with the
nominated authors open to the general public will be held
in the Gdynia Museum.
On 31 August, two meetings will take place: with essayists, moderated by Zofia Król, the chief editor of Dwutygodnik.com; and with poets, moderated by Maciej Jakubowski
(Dwutygodnik.com).
On 1 September, meetings with the authors nominated in the two remaining categories will take place,
that is prose, moderated by Michał Sowiński (‘Tygodnik
Powszechny’) and translation into Polish, moderated by
prof. Tomasz Swoboda (the University of Gdańsk).
On top of that, within the Days of Gdynia Literary Prize,
two other events will be held: a concert of Tymon & The
Transistors as well as critical and literary workshops run
by Paulina Małochleb (‘Książki na ostro’ web portal) and
Marcin Wilk (Wyliczanka.pl). On Sunday, 3 September,
meetings with the winners will mark the end of this year’s
edition of Gdynia Literary Prize.
This year, the Prize Jury will be composed of: prof.
dr hab. Agata Bielik‑Robson (the chairperson), Marek
Bieńczyk, dr hab. Jacek Gutorow, prof. dr hab. Jerzy Jarniewicz, Zbigniew Kruszyński, Małgorzata Łukasiewicz
and prof. dr hab. Aleksander Nawarecki.

ZDJĘCIA: BOGNA KOCIUMBAS(1), MAT. PRASOWE (2).

DNI NAGRODY
LITERACKIEJ
GDYNIA
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„UCIEKAJ!”

ENGLISH

‘GET OUT!’ DIRECTED BY
JORDAN PEELE)

JORDAN PEELE

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

–N

ie widziałem. Ja nie oglądam
horrorów, bo nie lubię się bać
– odpowiedział mi jeden z najzdolniejszych i najpłodniejszych krytyków
filmowych młodego pokolenia, zapytany
o „Uciekaj!”. No, szczęściarz, pomyślałem
sobie: to inteligentny człowiek, więc niewiele
czasu mi zajmie, bym przy kilku piwach wytłumaczył mu, jak niemądrze (by nie rzec:
nieprofesjonalnie) jest horrory ignorować.
Chłopak rzuci się do odrabiania zaległości
i po raz pierwszy zobaczy całkiem spory pakiecik dzieł wybitnych lub co najmniej znakomitych. Powinien zacząć właśnie od debiutu
Peele'a: to film dla tych, którzy nie lubią się
bać; straszy tylko pod koniec, wcześniej po
prostu umiejętnie zagęszcza niepokój. Chyba że kogoś przeraża mężczyzna trenujący
wieczorami biegi sprinterskie pod domem

(mnie przeraził). Pierwsze spotkanie z rodzicami narzeczonej to jest wydarzenie wysoce
elektryczne, o tym się da zrobić tylko horror
lub komedię. A jeśli biała dziewczyna przedstawia swoim starym czarnego chłopaka, to
już w postobamowskiej tudzież trumpowskiej
Ameryce spotkanie podwyższonego ryzyka,
porównywalne chyba tylko do sytuacji, w której przyszły zięć jest od swoich teściów wyraźnie starszy. Biali są dziwni, czarni jeszcze
dziwniejsi – powiedzieć, że postaci w filmie
Peele'a nie są tymi, za kogo się podają, byłoby
niezręcznym eufemizmem. Oprócz ewidentnej inspiracji nieco zapomnianym klasykiem
Johna Frankenheimera „Twarze na sprzedaż”
z 1966 roku, twórca „Uciekaj” czerpie bowiem
także z nurtu hipermakiawelicznego w amerykańckim kinie lat 70. – owej dusznej grozy,
przygniatającej bohatera, który stopniowo
odkrywa, że jedynie on nie jest udziałowcem
wszechobecnego spisku. Przy zachowaniu
reguł kina gatunkowego – raczej thrillera niż
horroru, którym film staje się dopiero, gdy
niesamowite staje się elementem dystopii –
„Uciekaj” jest niezwykle zmyślnym głosem
przeciw rasizmowi czy raczej nieśmiertelnej
mentalności postkolonialnej. I choć wszystko zmierza do bez mała tarantinowskiej jatki
w zwieńczeniu, groza jest tu zrównoważona
humorem wysokiej próby. Poza tym uwielbiam w kinie popularnym te sceny, w których
czuje się „pomysł za milion dolarów”, nad
którym głowił się sztab scenarzystów, zanim
jeden z nich nie krzyknął „Eureka!”. Sposób,
w jaki bohater uwalnia się z fotela w „poczekalni” przed zabiegiem, czy raczej ten detal,
który sprawia, że opiera się hipnozie, jest taką
właśnie perełką.
Więcej na anywhere.pl

‘I haven’t seen it. I don’t watch horror films
because I don’t like to be afraid,’ said one
of the most talented and prolific film critics
of the young generation when asked about
‘Get Out’. A lucky guy, I thought. He’s intelligent, so it won’t take long to explain
to him how silly (not to say, unprofessional) it is to ignore horrors. We would sit and
have a few beers, then he would run home
to catch up with horror films and would
watch, for the first time in his life, quite
a nice set of brilliant or at least outstanding
productions. He should begin with Peel’s
debut – it is for those who don’t like to be
afraid; it’s scary only at the end, while
before, it only skilfully builds up tension.
Unless you are afraid of a man practising
sprint in front of his house in the evening
(I was afraid). The first meeting with his
fiancée’s parents is a highly electric event –
this is a topic for a horror or a comedy only.
And if a white girl introduces a black boyfriend to her parents, in the post‑Obama,
currently Trump’s, US, it’s it is a high‑risk
event, comparable only to a situation where
the future son‑in‑law is much older than his
future in‑laws. The white are strange, the
black are even stranger – to say that Peel’s
characters aren’t the people they claim to
be would be a clumsy euphemism. Apart
from obvious influences of John Frankenheimer’s a bit forgotten classic ‘Seconds’ of
1966, the director of ‘Get Out’ also draws
from the hyper‑Machiavellian movement
in the American cinema of the 70s – the
characteristic suffocating horror, overwhelming the character, who gradually
discovers that he is the only person not
involved in the ever‑present conspiracy.
Following the rules of the genre – though
rather of thrillers than horror films, which
‘Get Out’ turns into only when the incredible becomes an element of dystopia – it is
an extremely clever voice against racism
or rather immortal post‑colonial mindset.
And even though the events head toward
Tarantino’s butchery in the climax, the fear
is balanced with sophisticated humour.
Besides, what I love about the popular cinema is the scenes where you can sense ‘an
idea worth of a million dollars’, over which
a crowd of screenwriters racked their brains
until one of them shouted ‘Eureka!’ How
the hero frees himself from the armchair
in the ‘waiting room’ before a surgery or
a detail which makes him resist hypnosis is
a perfect example of such a pearl.

ZDJĘCIA: MAT. PRASOWE (1), MONIKA SZAŁEK (2)
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ROCZ
NI
CA
ILUSTRACJA Katarzyna Gnacińska

ROCZNICA

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

Na

jej nocnej szafce stoi kieliszek do wina. Świat
bez wina jest nie do przyjęcia. Zastępuje najlepszego kochanka i przyjaciółkę, która po
nocnym seansie z Bridget Jones zostaje w twoim łóżku
i twojej pidżamie. Kieliszkowi towarzyszy lampka, która
oświetla kąt sypialni, ciemna przestrzeń dalszej części
pokoju pozostaje poza jej zasięgiem. Światło żarówki odbija się w pierścionku z granatowym kamieniem kupionym na rocznicę. Drugą rocznicę życia bez niego. Dziś
świętuje kolejną, dlatego kupiła o jedną butelkę białego
wina więcej niż zazwyczaj.
Dopełnia kieliszek.
On nie dał jej ani pierścionka, ani poczucia bezpieczeństwa. Nawet marzeń o jednym i drugim. Przychodził,
kiedy chciał, wychodził zawsze za wcześnie. Nigdy nie
spał w tym łóżku, inaczej by je wyrzuciła, nie potrafiłaby w nim zasnąć bez niego.
Dopełnia kieliszek.
Tak naprawdę to nikt jeszcze poza nią w tym łóżku
nie spał. Tylko ona jest strażniczką tej lampki, obok
której nigdy nie postawiła dwóch kieliszków z winem.
Zresztą szafka nocna to dziwne miejsce na kieliszek.
Tam układa się najnowsze czasopisma, które czyta się
przed snem albo elektroniczną nianię, nadającą na żywo
płacz dziecka w pokoju obok. Ale kto poza nią pije wino
do snu leżąc nago w łóżku?
Dopełnia kieliszek.
Bał się, że jeśli tylko pozwoli sobie zamknąć na
chwilę oczy, zaśnie tu już na zawsze. A ona nigdy nie

pozwoli mu się obudzić. Udusi się od przedawkowania
miłości. Dlatego uciekł, każdy przecież boi się śmierci.
Dopełnia kieliszek.
Jest tu jeszcze mały elektroniczny zegarek, który odmierza czas, jaki upływa jej w tym miejscu. Lubi, kiedy
ten się przeciąga, gdy ona czyta książkę otulając się pościelą, na której gęszczą się japońskie znaki. Ale czas,
gdy rozmawiała z nim przez telefon, owijając kosmyk
włosów wokół palca i obserwując swój uśmiech w lustrze
naprzeciwko łóżka, zawsze biegł za szybko.
Dopełnia kieliszek.
Nienawidzi tego lustra. Widzi w nim swoje odbicie
i szarzejącą cerę. Zbyt szerokie i zbyt samotne uda. Stoi
tam każdego wieczoru i wmasowuje balsamy. Kilogramy
balsamów w kilogramy ciała, jakby miała rozmasować
ten ból, który dotarł już do każdej komórki. Jakby miała się przedrzeć do serca, ukoić je olejkiem jojoba albo
masłem z kakaowca. To na cellulit, to na ujędrnienie, to
na nawilżenie, a to na samotność. Dlatego wklepuje te
cholerne balsamy.
Dopełnia kieliszek.
Z okazji trzeciej rocznicy związku z samą sobą serdeczne życzenia długiego życia w zdrowiu i szczęściu
składam ci ja – mówi do lustra. Nie mówi, teraz już tylko
szepcze, bo brakuje jej sił, nogi uginają jej się od wina
i ciężaru naiwności. Aktualnie wolałaby wyrwać sobie
serce, zabalsamować jednym z tych drogeryjnych specyfików i położyć na dnie szafy.
Dopełnia kieliszek.
Jest idealną sąsiadką. Nie słucha muzyki, w jej mieszkaniu panuje zawsze cisza. Przecież nikt nie słyszy, jak
ze sobą rozmawia. Nie jest pewna, czy te dialogi odbywają się tylko w jej głowie, czy nieświadoma wypowiada niektóre ze słów na głos. Czasem włączy telewizję
informacyjną, ale sąsiadom nie powinno to przeszkadzać. Za to ją często budzi poranna awantura w mieszkaniu obok. Matka wyładowuje swój stres na dziecku,
a to nieświadome swojej niewinności wybucha w powietrze najbardziej nieszczęśliwym z nieszczęśliwych
dziecięcych płaczów, co matkę doprowadza do jeszcze większej irytacji. Zamiast lać dzieciaka, powinna
napić się wina.
Dopełnia kieliszek jeden za siebie, a kolejny za
sąsiadkę.
Patrzy na to wino, tę lampkę i stolik. Milczący telefon. Konającą nadzieję na cokolwiek dobrego. Czystą
pościel. Brud w głowie. Naiwność, z której składa się
powietrze, którym oddycha. Patrzy na ten pierścionek,

BA Ł SI Ę, Ż E J E ŚLI T Y LKO POZ WOLI
S OBI E ZA M K NĄĆ NA CH W I LĘ OCZ Y,
ZA ŚN I E T U J UŻ NA ZAWSZ E. A ONA
N IGDY N IE POZ WOLI M U SIĘ OBU DZIĆ.
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BY Ł OBY L EPI E J,
GDY BY J EDNA K
T O LU S T RO T U
N I E W I S I A Ł O. N I E
W I DZ I A Ł A BY SI EBI E
D OPE Ł N I A JĄC E J
KOL E J N Y
K I EL I S Z EK.
którego nigdy od nikogo nie dostała. Bo wszystko, co
ma, włącznie z tym cierpieniem, sprawiła sobie sama.
Co lubi w tym pokoju? Właściwie nic. Lubiła wszystko,
gdy tym rzeczom towarzyszył on. Byłoby lepiej, gdyby
jednak to lustro tu nie wisiało. Nie widziałaby siebie dopełniającej kolejny kieliszek.
ENGLISH

AN ANNIVERSARY

There is a wine glass on her bedside table. Life is nothing without wine. It replaces the best lover and a friend
who stays in your bed, dressed in your pyjamas, after
watching Bridget Jones at night. Next to the glass,
there is a lamp shedding light on the corner of the bedroom; the rest of the room is beyond the lamp’s reach,
covered in darkness. A ring with a dark blue gemstone,
which she got for an anniversary, reflects the light coming from a bulb. The second anniversary without him.
Today, she is celebrating the third one; that’s why she
has bought one bottle of white wine more than she
usually does.
She fills her glass.
He didn’t give her a ring or a sense of safety. She
couldn’t even dream of any. He came when he wanted
and always left too early. He never slept in that bed; otherwise, she would throw it away, as she couldn’t sleep
here without him.
She fills her glass.
Actually, she’s the only person that has ever slept in
this bed. She’s the only guard of this lamp, and there
have never been two glasses of wine on the bedside table. After all, that’s a strange place for a glass. It’s where
people usually keep latest magazines, which they read
before sleep, or a baby monitor streaming live their babies crying in another room. But who else drinks wine
alone, lying naked in bed?
Więcej na anywhere.pl

She fills her glass.
He feared that if he had only closed his eyes for
a while, he would have fallen asleep and stayed here
forever. And she would never let him wake up. That he
would overdose love. That’s why he left her; everyone is
afraid of dying after all.
She fills her glass.
There’s also a small electronic clock telling the time
she spends here. She likes when time goes by slowly,
when she lies on her bed wrapped in a blanket patterned with Japanese signs and reads a book. But the
time when she would talk with him on the phone, playing with her hair and watching her smile in a mirror opposite the bed, would always go too fast.
She fills her glass.
She hates that mirror. She can see her reflection
in it, her pasty face. Too broad and too lonely thighs.
She stands there every evening, applying various
balms. Kilograms of balms onto kilograms of body,
as if she wanted to massage out the pain that had already reached each and every cell in her body. As if
she wanted to get to the heart and sooth it with jojoba
oil or cocoa butter. This one is for cellulitis, that one
for modelling the skin, the next one for moisturizing,
the other one for loneliness. That’s why she applies all
these crappy balms.
She fills her glass.
All the best on the third anniversary of her relationship with herself; may you long live to enjoy health
and happiness. From me to me, she says to the mirror. Actually, she doesn’t say it. She whispers. This is
too much for her, her legs are shaking due to wine and
gullibility. She would rather rip her heart out, balm it
in one of the stylish balms, and put it on the bottom of
her wardrobe.
She fills her glass.
She’s a perfect neighbour. She doesn’t listen to music; it’s always quiet in her apartment. Nobody hears her
talking to herself. She isn’t sure whether the dialogues
take place only in her head or she actually speaks some
words aloud. She sometimes watches the news, but the
neighbours shouldn’t mind. In turn, she usually wakes
up to the shouts next door. The mother takes it out on
her child, who – unaware, in all its innocence – bursts
into tears, letting out the most desperate cry out of all
desperate cries, which makes the mother even more irritated. She shouldn't beat her child; she should have
a glass of wine instead.
She fills her glass – one for herself, one for the neighbour next door.
She looks at the wine, the lamp and the bedside table. The silent phone. Hope for the better dying slowly. Clean bedclothes. Dirty thoughts. Gullibility which
fills the air she breathes. She looks at the ring which
she has never got from anyone. She owes everything
she has to herself, including the pain. What does she
like about this room? Actually, nothing. She liked everything here when he was around. It would be better if
this mirror wasn't here. She wouldn’t see herself filling
another glass of wine.
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CHŁÓD
I TAK KOLEJNE LATO
PRZYPOMINA BARDZIEJ
WCZESNĄ JESIEŃ. GDZIE
OCZEKIWANE OD POCZĄTKU
UPALNE DNI, W KTÓRYCH
MOŻNA BEZ KRĘPACJI
WYLEGIWAĆ SIĘ NA S ŁOŃCU,
NIE MYŚLĄC, ŻE ZARAZ
Z NIEBA SPADNIE WODA,
ALBO POWIEJE CHŁODEM.

ZDJĘCIA Hanna Jakóbczyk

CHŁÓD

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

Ś

miało można stwierdzić, że mamy mieszankę lipca i listopada, tak więc ogłaszam nowy miesiąc, zwany po prostu
lipcopadem. Przyjazd nad nasze morze z południa Polski to loteria pogody, która grozi
chłodem. Ale wiem jedno i mocno wierzę, że
koniec sierpnia i wrzesień jak zawsze zaskoczą
nadmorskich tubylców pięknymi, słonecznymi i pustymi plażami. Dlatego na ten czas,
kiedy miną chłodne dni i ciepło wróci, mam
plan na doskonały chłodnik. Tym bardziej, że
składnik sztandarowy jest dostępny nawet
w postaci mrożonej.
Znacie chłodnik z truskawek i pomidorów? Jeśli nie, to czas poznać – jest to zacna
odmiana zupy, o której możemy po wstawieniu do lodówki zapomnieć, nie martwiąc
się, że trzeba ją w odpowiednim momencie podgrzać.
Truskawki mogą być zarówno świeże,
jak i mrożone, pomidory najlepiej z puszki, w całości; cherry, które podkreśli smak
swoim charakterem, spora ilość kolendry,
miód (ale tylko wtedy, gdy słodycz truskawek jest niewystarczająca), ząbek czosnku,
kilka kropli tabasco i to wszystko do bazy
zupy. Wszystko miksujemy do uzyskania jednolitej konsystencji i wkładamy do lodówki.
Niech będzie wyczuwalna ostrość, słodycz
i delikatna kwasowość, balans smaków pozostawiam Waszym zmysłom.
Pozostaje jeszcze część zupy, która pozwoli cieszyć się tym, którzy kochają korzystać
z zębów podczas jedzenia, a niekoniecznie
przepadają za zmiksowaną papką. To taka pokrojona w drobną kostkę wkładka warzywna,
która zmieni ową papkę w coś bardziej treściwego. Papryka zielona, żółta, ogórek, mięta
i ziarna czerwonego pieprzu – to powinno wystarczyć. Z ogórka obieramy tylko skórę, ale
tak, aby można było pokroić w paski i kostkę
przypominającą kostkę z pokrojonej papryki.
Miętę siekamy dosyć drobno i mieszamy te
wszystkie składniki.
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tery, and you may end up in the middle of autumn chill. But
there’s one thing I believe in and I know for sure – the end
of August and September will bring warm, sunny weather,
and locals will enjoy beautiful, empty beaches. When the
cold days are over and the summer sun is back, you’ll surely feel like having cold borscht. The more so that the key
ingredient is available also in a frozen form.
Have you ever had cold borscht with strawberries and tomatoes? If not, it’s high time you did – it’s a delicious variety
of soup, which you may put in a fridge and forget about, without worrying that you need to heat it up at a particular time.
Strawberries may be fresh or frozen; tomatoes – preferably whole and canned; cherry will give it a flavour boost;
a fair amount of coriander, honey (but only if strawberries
aren’t sweet enough), a clove of garlic, a few drops of Tabasco sauce, and that’s all you need for the base. Blend until
smooth and put in the fridge. It needs to taste spicy, sweet
and sour, but the balance of flavours is up to you.
The next part is for those who want something more
than mere pulp and enjoy using their teeth when eating
soup. I mean cubed vegetables, which will make the dish
more filling. Green and yellow peppers, a cucumber, mint,
and grains of red pepper – this should suffice. Peel the cucumber and cut it into sticks and cubes the size of pepper
cubes. Mince the mint, and mix all the ingredients.
Arrange the vegetables in the middle of your plate, pour
the soup and… that’s it! It’d be perfect if you mixed it before
eating to enjoy these crunchy ingredients with soft fruit
and vegetable mousse. It’s truly awesome.
Now I’m waiting for warm days to serve this perfect combination of simple products to all my friends and family. Simple and delicious, just like we all prefer; no pretentiousness or
unfamiliar dishes. Exquisiteness should be in simplicity. But
let the summer be the summer, for God’s sake!

Układamy siekane warzywa pośrodku talerza, wlewamy zmiksowaną zupę i… gotowe!
Idealnie, jak po podaniu wymieszacie całość
i poczujecie te chrupkie składniki z delikatnym musem owocowo-warzywnym. Totalny
odjazd, mówię Wam.
Czekam na cieplejsze dni i będę wszystkich bliskich karmił tym idealnym połączeniem banalnych produktów. Prosto i smacznie, tak jak wszyscy lubimy, bez zadęcia
i tworzenia potraw dla wielu niezrozumiałych.
Kosmos na talerzu powinien brać się z prostoty. Niech tylko lato będzie latem, do cholery!
ENGLISH

SUMMER CHILL
Also this year, summer is more like an early autumn.
Where are the long-awaited hot, lazy days, which you
can spend lying in the sun, without the fear of the
forthcoming rain or chill?

This summer combines July and November
weather, so I hereby announce a new month,
called Julember. Holiday at the seaside is a lot-

Więcej na anywhere.pl
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DUŻY FACET,
MAŁY CHŁOPIEC
CZERWIEC 2014 ROKU. WIMBLEDON. NA KORCIE JERZY
JANOWICZ I LLEYTON HEWITT. PIERWSZY Z NICH NA POCZĄTKU
ZAWODOWEJ DROGI (TAK SIĘ WÓWCZAS WYDAWAŁO),
DRUGI KOŃCZĄCY JUŻ SPORTOWĄ KARIERĘ. WYGRYWA
POLAK. ZAPEWNE ŁADNIE ZABRZMIĄ SŁOWA, ŻE MOŻE
WTEDY NASTĄPIŁO SYMBOLICZNE PRZEJĘCIE ZŁYCH CECH
CHARAKTERU, ALE TO OCZYWIŚCIE NIE MOŻE BYĆ PRAWDA.

wreszcie, że sportowcy bez charakteru szans na sukces nie
mają. Tyle, że dopóki młody człowiek nie osiągnie wyniku
na boisku, parkiecie, macie czy korcie, krnąbrność i brak
pokory powinien schować głęboko do kieszeni. Zwłaszcza
w kontaktach z ludźmi na ogół życzliwymi sportowcom (na
przykład dziennikarzami), że nie wspomnę o ludziach starszych od siebie, którym z racji choćby doświadczenia życiowego należy się szacunek. Wynosi się go najczęściej z domu.
Po jednym ze swoich meczów podczas tegorocznego
Wimbledonu Jerzy Janowicz próbował wyprosić z konferencji prasowej polskiego dziennikarza, między innymi
nazywając go „mendą”. Kiedy mu się to nie udało (nie
miał wsparcia u innych dziennikarzy) wyszedł, by rozmawiać tylko z reporterami z zagranicy. Piękny obraz. Godny mistrza… takiego, któremu do mistrzostwa daleko.
ENGLISH

A BIG MAN, A LITTLE BOY
June 2014. Wimbledon. Jerzy Janowicz and Lleyton Hewitt on the
court. The first has just embarked on his professional career (as it
appeared at that time), the latter is about to end his adventure with
sport. The Pole wins. One could say that perhaps that day marked
a symbolic transfer of negative traits, but, for certain, this can’t be true.

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.

L

leyton nie był grzecznym chłopcem. Na korcie ciągle brzmiało jego bezczelne „come on!” i często widać było uderzającą w powietrze zaciśniętą pięść.
Był wściekły na kibiców, kiedy go nie dopingowali, i nie
potrafił się dogadać z federacją. Miał do tego zwyczajnie
niewyparzony jęzor.
Ale Lleyton wygrał dwa turnieje wielkoszlemowe,
przez 80 tygodni był liderem rankingu ATP, ma na swoim
koncie dwa Puchary Davisa. To nie znaczy, że więcej mu
było wolno. To znaczy jedynie, że swoje wady przysłonił
efektowną grą. Grą z zębem, ambicją, a przede wszystkim
z sukcesami. Rywale go szanowali, a dziennikarze cenili.
I nawet, kiedy zachowywał się nie tak jak na idola przystało, nadal mówili o nim: wielki. Bo były ku temu powody.
Jerzy Janowicz zachowuje się jak młokos, do tego nieopierzony. Jak rozpieszczony dzieciak, któremu mama
zawsze wmawiała, że jest złotym dzieckiem, a rzeczywistość zadała temu kłam. Odmawia kibicom i dziennikarzom prawa do oczekiwania wyników przystających do
jego umiejętności. Nie pozwala na krytykę, a kiedy takowej doświadcza, obraża się jak dziecko w piaskownicy.
Tak, to prawda, że wielcy sportowcy bardzo często
mają trudne charaktery. To prawda, że to często pomaga
im w osiąganiu szczytów swoich umiejętności. To prawda
Więcej na anywhere.pl

Lleyton wasn’t a good boy. His cheeky ‘come on!’ could be
heard on the court all the time, and he would often shake
his clenched fist in the air. He was angry with his supporters
when they didn’t cheer and he couldn’t reach an agreement
with the federation. He was simply too arrogant for that.
But Lleyton won two Grand Slam tournaments, was
a top ranked player of the ATP for 80 weeks and a twotimes winner of the Davis Cup. It doesn't mean he was given special treatment. Still, his impressive performance
overshadowed his flaws. He played with character, ambition and, first and foremost, success. He was respected by
his competitors and valued by journalists. And even when
his behaviour was inappropriate, he was still called: ‘the
great’. Because there were good reasons for it.
Jerzy Janowicz acts like a lad, a callow one. Like a spoilt
kid convinced by his mother of being a golden child, who
was brought down to earth. He denies supporters and journalists their right to require results expected of him given his
skills. He doesn’t accept criticism, and when he’s faced with
it, he becomes bitter and twisted like a child in a sandpit.
Yes, that’s true, great sportspeople are often difficult
to deal with. It’s true that this often helps them to succeed.
And finally, it’s true that sportspeople with no character
don’t stand a chance of success. But until a young person
achieves a good result on a pitch, floor, mat, or court, he or
she shouldn’t show any signs of arrogance or immodesty.
Especially with people generally positive towards sportspeople (for example, journalists), not to mention older
people, who deserve respect, at least on account of their
life experience. But you usually learn this at home.
At a press conference held after one of his matches
during the Wimbledon this year, Jerzy Janowicz asked
a Polish journalist to leave; among others, he called him
a ‘jerk’. When he didn’t succeed (other journalists didn’t
support him), he left the room himself and afterwards, he
spoke only with foreign journalists. A pretty picture. A conduct of a great champion… who is far from greatness.

ZDJĘCIE: EDYTA BARTKIEWICZ
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PRZEPIS
NA AZ YL
W DNIU, W KTÓRYM PO RAZ PIERWSZY POJAWIŁAM SIĘ W TYM DOMU, ZAUROCZYŁ
MNIE ON ZARÓWNO KLAROWNOŚCIĄ UKŁADU FUNKCJONALNEGO, JAK I WSPANIAŁYM
OTOCZENIEM WYSOCZYZNY ELBLĄSKIEJ Z JELENIAMI, JENOTAMI I ŻURAWIAMI
PRAWIE ZAGLĄDAJĄCYMI DO OKIEN. INWESTORZY NATOMIAST URZEKLI MNIE
SWOIM WSPANIAŁYM OPTYMIZMEM, WYSOKĄ KULTURĄ I ENTUZJAZMEM.
ZDJĘCIA foto&mohito

PRZEPIS NA AZYL

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.

Z

aczęliśmy od łazienki. Z pewnych przyczyn inwestorzy pragnęli, aby najpierw
powstał pokój kąpielowy, a dopiero potem reszta wnętrz domu. Gdy pokazałam,
jakiej kwiatowej mozaiki pragnę użyć pod
prysznicem, właścicielka w pełni podzieliła
moje zdanie. Ta mozaika i wolnostojąca wanna z pięknym widokiem za oknem to główni
bohaterowie tego wnętrza.
To łazienka, która jest prawdziwym salonem kąpielowym, odpoczywając po kąpieli
można w nim przysiąść na klasyku wzornictwa - fotelu Barcelona Miesa van der Rohe.

Jest tu dosyć miejsca na swobodne poruszanie, dwie pary okien dodają dziennego światła, dzięki czemu czas upływa w niej po prostu miło. Było to niejako zapoczątkowanie
konceptu całego wnętrza domu – właściciele ze względu na swoje obowiązki zawodowe
dużo jeżdżą i chcieli, aby dom stanowił dla
nich azyl. Miejsce, do którego wracają, czasami po kilkudniowej podróży, bezpieczne
schronienie i zaciszne miejsce. Miejsce, do
którego zawsze chcemy powrócić, spędzić
czas z dwójką wspaniałych dzieci i rewelacyjnym kotem.
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SA L ON I K UC H N I A
Z JA DA L N I Ą T O
MIEJSCE SPOTK A Ń
N I E T Y L KO
D OMOW N I KÓW.

Prace nad resztą wnętrz zaczęliśmy, jeszcze zanim
fachowcy ukończyli prace wykończeniowe w łazience.
Spotkaliśmy się w kilku salonach wyposażenia wnętrz
w Trójmieście, gdzie pokazałam inwestorom eleganckie materiały wykończeniowe użyte w projekcie. Salon
i kuchnia z jadalnią to miejsce spotkań nie tylko domowników. Dziadek Tosi - najmłodszej latorośli - na co dzień
mieszka 600 km na południe Polski, przyjeżdża więc
nie tylko na popołudniową herbatę do wnuków. Duży
stół w jadalni pozwala pani domu ugościć całą rodzinę
- właścicielka na samym początku naszej współpracy
wspomniała, że lubi, gdy całą rodziną spotykają się przy
wspólnym posiłku.
Chciałam też, aby każdy z domowników miał osobną
garderobę - metraż domu w zupełności na to pozwalał.
Każda z garderób ma inną stylistykę i kolory, syn ma granaty i szarości, a córka pudrowe róże, pan domu męskie
szarości, a pani czarny aksamit. Sypialnia właścicieli to
kolejny element eleganckiego zacisza. Tutaj widok na

PRZEPIS NA AZYL

wzgórza rozpościera się w całej okazałości.
Pokoje dzieci też sprawiły mi dużo satysfakcji, zwłaszcza frajda z wybierania retro plakatów z rajdu Monte Carlo do pokoju Kuby.
Urządzanie pokoju małej Królewny to również dużo pozytywnych emocji.
Pamiętam, jak inwestor sam odkrył w sklepie lampę wykonaną z prawdziwych ptasich
piór. Wciąż w oczach mam jego radość i satysfakcję, gdy zdecydowaliśmy wspólnie, że to doskonały wybór do pokoju jego małej córeczki.
ENGLISH

RECIPE FOR A SAFE HAVEN
When I visited that house for the first time, it
enchanted me both with the clarity of its functional
layout and its spectacular location in Wysoczyzna
Elbląska, with deer, raccoon dogs and cranes virtually

peeking in through the windows. The investors,
on the other hand, charmed me with their great
optimism, great manners and enthusiasm.

We started from the bathroom. For some reasons, the investors wanted us to deal with the
bathroom first, and only then move on to working on the rest of the interiors. When I showed
the owner the flower-patterned mosaic I intended to use in the shower, she agreed with me
completely. The mosaic, the freestanding bathtub and the beautiful views from the window
are the main highlights of this interior.
The bathroom constitutes a genuine
bathing parlour; if you want to rest after taking a bath, you can sit in a classic armchair,
namely the Barcelona chair designed by Mies
van der Rohe. There is enough space there to
move freely. Two pairs of windows let the dayWięcej na anywhere.pl

light in, which simply makes the time pass in
a pleasant way. It was there that the concept
for the entire house was born – the owners,
due to their professional responsibilities,
travel frequently, and thus wanted the house
to become their refuge – a safe haven, a secluded place, a place to which they come back,
sometimes after being away for several days.
A place to which they will always want to return and spend time with their two wonderful
children and fabulous cat.
We began working on the rest of the house
even before the workers managed to finish
the bathroom. The investors and I met in several salesrooms with furniture and interior
equipment in Tricity, and I showed them elegant finishing materials used in the project.
The living room and the kitchen with the
dining room are meeting places not only for
the household members. Tosia’s grandfather
(Tosia is the younger child) lives 600 kilometres away, in the south of Poland, so he comes
to visit not only for an afternoon tea. A huge
table in the dining room allows the mistress of
the house to entertain the whole family – already at the very beginning of our cooperation
the owner mentioned that she likes when the
whole family gathers and eats meals together.
I also wanted for each of the household
members to have a separate wardrobe – the
size of the living area allowed for that. Each
of the wardrobes represents a different style
and features different colours – the son has
navy blues and greys, the daughter – powder
pinks, the master of the house – manly greys,
and the mistress of house – black velvet. The
owners’ bedroom is yet another element of
the elegant retreat. There, the view of the hills stretches in all its glory. Children’s rooms
brought me a lot of satisfaction as well, especially when it came to choosing retro posters
from the Monte Carlo Rally for Kuba’s room.
Furnishing the Little Princess’ room evoked
many positive emotions too.
I remember when the investor discovered a lamp made of genuine bird feathers in
a shop. I can still recall his joy and satisfaction
when we decided that it was a perfect choice
for the room of his little daughter.
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NIE LICZYĆ
GODZI N I LAT
NAJDŁUŻEJ ŻYJĄCYM DO TEJ PORY MĘŻCZYZNĄ BYŁ JAPOŃCZYK
JIROEMON KIMURA. OSIĄGNĄŁ ON REKORDOWY WIEK 116 LAT I 54
DNI. CO WIĘCEJ, W ZESTAWIENIU 25 NAJSTARSZYCH LUDZI W HISTORII
NIE BRAKUJE INNYCH JAPOŃCZYKÓW. BO KRAJ KWITNĄCEJ
WIŚNI Z DŁUGOWIECZNOŚCI UCZYNIŁ SWOJĄ SPECJALNOŚĆ.
A NAJLEPSZYM TEGO PRZYKŁADEM SĄ ZEGARKI ORIENT.
TEKST Anna Nazarowicz

ZDJĘCIA Mat. Prasowe

M

ówi się o nim, że nie stoi w miejscu dla nikogo, że pędzi nieubłaganie. Chociaż patrząc na cerę
kobiet z Japonii, można odnieść wrażenie,
że to właśnie dla nich czas się zatrzymał.
Bywa jednak i tak, że im więcej go upływa,
tym większy jest powód do dumy, bo wtedy stanowi najlepszą gwarancję jakości.
Pierwsza na myśl przychodzi motoryzacja.
To właśnie japońskie samochody najskuteczniej broniły się przed zębem czasu,

N I E L I C Z Y Ć G O DZ I N I L AT

NR: FAG00002W0

M A R K A OR I E N T Z O S TA Ł A
P OWO Ł A NA D O Ż YC I A W H I NO
W 1950 ROK U. OD TA M T E J
P ORY N I EPR Z ERWA N I E
T RWA PRODU KC JA
Z E GA R KÓW NA R Ę C Z N YC H.

NOWOŚCI 2017

wiernie i bezawaryjnie służąc swoim kierowcom przez
lata. Można im było zarzucić wszystko, ale technicznie
nigdy nie grymasiły. To jednak tylko skromna część tego
długowiecznego imperium. Bo mówiąc o japońskich produktach, nie można pominąć również zegarków.
Marka Orient została powołana do życia w HINO
w 1950 roku. Od tamtej pory nieprzerwanie trwa produkcja zegarków naręcznych. Nie są to jednak zwykłe
czasomierze, ich historia obfituje bowiem w przypadki,
w których ludzie nawet przez 30 lat nosili jeden i ten sam
egzemplarz. Jeżeli można zatem powiedzieć o zegarkach,

że przeszło się z nimi przez życie, to o żadnych innych jak
tylko marki Orient. Ale nie brakowało również odrobiny
szaleństwa i odwagi. Do takich z pewnością należy zaliczyć model Fineness, będący odpowiedzią na światową
modę „im cieńszy, tym lepszy”. Grubość jego mechanizmu wynosiła zaledwie 3,9 milimetrów. Na tym jednak
popis japońskich inżynierów się nie kończył. W 1976 roku
ofertę wzbogacił model Touchtron z wyświetlaczem LED.
Sekretem ich długowieczności niezmiennie pozostaje
japońska precyzja z wykorzystaniem tylko najlepszych
materiałów. Ta precyzja to przede wszystkim wysoka jakość wykonania z niebywałą dokładnością. Japończycy
już na samym początku podkreślili rangę swoich mechanizmów, decydując się nie sprzedawać ich innym firmom
zegarkowym. Dlatego wybierając zegarek spod znaku
Orient, kupujemy coś znacznie więcej: kawałek pilnie
strzeżonej tajemnicy.
Marka, mimo upływu lat, nie zwalnia tempa. Dowód?
Bogactwo oferty dostępnej obecnie na rynku. Można
zatem wybierać pomiędzy mechanizmem kwarcowym
a tym z automatycznym naciągiem. Elementem który je
łączy, jest wodoszczelność: od 30 (3 ATM) do 300 metrów
(30 ATM), oraz obecność rezerwy chodu, która wynosi
około 40 godzin. Szkiełko jest mineralne lub szafirowe,
a wybierając wariant z paskiem, otrzymujemy delikatną, cielęcą skórę. Można się pokusić o stwierdzenie, że są
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HOW TIME FLIES
The oldest man ever to have lived was Jiroemon Kimura from
Japan. He passed away at the record age of 116 years and
54 days. What’s more, many of the 25 longestliving people in
history were Japanese. The Country of Cherry Blossoms has
made longevity its characteristic feature. And Orient watches
are the best example of that.

NR: FAG00001S0J

idealne na każdą rękę, a to za sprawą szerokości koperty. W najmniejszym modelu ma ona skromne 31 milimetrów średnicy, ale jest przepełniona bogactwem w postaci tarczy wykonanej z masy perłowej. Ten największy
z kolei pręży muskuły w postaci znacznie szerszej koperty – 45,4 milimetrów. Stoper z dokładnością 1/20 sekundy oraz solidna bransoleta czyni z niego zegarek, na
którym upływ czasu nie zrobi najmniejszego wrażenia.
Na 50-lecie ślubu mówimy Złote Gody. To niezwykle
cenna i wzniosła chwila dla każdego małżeństwa, któremu dane było do niej dotrwać. W końcu budowanie
wszystkiego, co stabilne i trwałe, jest trudną i wymagającą sztuką. Ale jak mawiał Gucci „jakość pamięta się
o wiele dłużej niż cenę”.
Więcej na anywhere.pl

People say it never stops for anyone; it flies so fast. Still,
looking at the skin of Japanese women, you’d think that
time has stopped for them. But in some cases, the more
time has passed, the greater the reason to be proud, as
experience guarantees top quality. The first thing that
comes to mind is the automotive industry. Japanese
vehicles have stood the test of time, working faithfully
and reliably for years. Many faults could be found with
them, but never technical failure. However, this is only
a small part of the longlived empire. Speaking about
Japanese products, one must also mention watches.
The Orient brand was set up in HINO in 1950. Since
then, it has continued producing watches. The Orient
watches are far from ordinary, as the history of the
brand knows many cases where people wore one and
the same watch even for 30 years. Therefore, if there’s
a watch in which you can go through life, it must be an
Orient. The brand has also shown some wildness and
boldness through, among others, the Fineness model,
which was an answer to the global trend ‘the thinner,
the better’. Its mechanism was only 3.9 millimetres
thick. But the Japanese engineers didn’t stop at that. In
1976, they launched the LED Touchtron model.
The secret of their longevity lays in the Japanese precision, combining the use of topquality materials and
pinpoint accuracy in production. The Japanese have
stressed the true value of their watches’ mechanisms
by deciding against selling them to other watch producers. That’s why when we choose an Orient watch, we buy
something more: a piece of a closely guarded secret.
Many years have passed, and the brand has kept up
with the times. It shows through the current vast selection of watches on the market – there are quartz
and automatic watches. What they have in common
is water resistance: between 30 (3 ATM) and 300 (30
ATM) metres, and the power reserve, which is about
40 hours. The glass may be mineral or sapphire, and
straps are made of soft calf leather. One may venture
to say that they fit every hand, thanks to the size of
the case. The smallest model is 31 millimetres in diameter, and it boasts a pearl face. The case in the largest model stretches further, as it is 45.4 millimetres
in diameter. Thanks to its 1/20-second dial hand and
a solid bracelet, the watch will stand the test of time
without a scratch.
50 years of marriage are called a Golden Wedding Anniversary. It’s an extremely important and momentous
time for every married couple that has reached it. After all, building something stable and longlasting takes
courage and persistence. But, as Gucci said, ‘Quality is
remembered long after the price is forgotten.’

FELIETON / COLUMN

WARSZ AWA
S OP OT

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.

No

więc uciekam do Warsa, siadam,
zamawiam jajecznicę, a tu konduktor podchodzi i pyta, czy
może przede mną posadzić piękną kobietę.
„Jak piękną, to tak” - odpowiadam.
Podchodzi. Bardzo młoda, wysoka jak wieża Eiffla i w rzeczy samej urodziwa. Nie miała
miejscówki, więc zauroczony kanar poszedł
jej na rękę, usadził w restauracyjnym i nie
wlepił mandatu.
- Uff... udało się nie dopłacać - mówi do
mnie młoda dama.
- Dobrze się pani tydzień zaczyna, pozazdrościć - mówię, no bo jestem nieco skrępowany i co niby innego mam powiedzieć.
- Raczej dobrze się kończy...
Dopytuję, co takiego dobrego ją spotkało, a pani od słowa do słowa z rozbrajającym
uśmiechem zaczyna opowieść. O swoich sukcesach, morderczej pracy, którą kocha, o życiu
na walizkach, wyrzeczeniach, poświęceniu et
caetera. Jest skromna i mówi nie za głośno,
żeby nie przeszkadzać innym podróżnym.
Zafascynowany słucham i myślę sobie, że
jednak powinienem bardziej lubić ludzki
gatunek. Tymczasem dosiada się do nas jeszcze jedna pani. Niższa nieco, jeszcze skrom-

PENDOLINO. WARSZAWA-SOPOT. ZANIM
POCIĄG RUSZA UCIEK AM Z WAGONU
BEZPRZEDZIAŁOWEGO DO WARSA, BO
PRZEMIESZCZA JĄCY SIĘ PO KRA JU DZIAŁ
SPRZEDAŻY W YCIĄGNĄŁ JUŻ TELEFONY
KOMÓRKOWE I ZACZYNA WALKĘ O KONTRAK T Y
I PIENIĄDZE. WRZASK JAK NA TARGU.

niejsza i cichsza lecz o równie ujmującym
uśmiechu. Wszyscy przedstawiamy się sobie
jak przed wojną. Z imienia i nazwiska. Cytując
Wojciecha Młynarskiego: „I rozmowa przyciszona/skrzyła się wytwornym żartem/jakby
lśniło w niej śródziemnomorskie słońce/i rozmówcy nie wspomnieli/ani słowa, że inteligencja dzisiaj ledwo wiąże koniec z końcem”.
Pani nr 1 to Marta Wieliczko, wybitna
wioślarka, pływająca w kadrze narodowej.
Zdobywczyni dziesiątków medali w czwórce
podwójnej. Kilka dni temu wywalczyła kolejne
złoto w pucharze świata. Za trzy lata trzymamy
za nią kciuki na Olimpiadzie w Tokio. Pani nr 2
to świetna malarka Agnieszka Gewartowska.
Za chwilę otwiera galerię i kto chce będzie mógł
sobie Gewartowską kupić i mieć na ścianie.
Dowiedziałem się, która dziewczyna na
"czwórce" za co odpowiada i że w wioślarstwie
najważniejsze są nogi, wysłuchałem wykładu
o litografii, potem pogadaliśmy o teatrze i nie
uwierzycie, wszyscy mieliśmy wyłączone
dźwięki w telefonach. Aha, i nie zamieniliśmy
ani słowa o polityce.
Nawet nie zauważyłem, kiedy upłynęły
nam trzy godziny. Żegnamy się wylewnie
przed Trójmiastem, uniesiony sympatią do
ludzkości pędzę do wagonu po walizkę, a tam
jeden z biznesmenów właśnie kończy rozmowę i drze się na cały wagon:
- No. I przez tego sk******na cała kasa poszła się j**ać. Nara.
No. To nara.
ENGLISH

WARSAW–SOPOT
Pendolino. Warsaw–Sopot. Before the train starts,
I get away from a non-compartment car to Wars
in a restaurant car. The sales department travelling
through the country has already taken out mobile
phones and begins the fight over contracts and
money. They’re making a hellish racket.

And so I reach Wars, I sit down and order
scrambled eggs, and a conductor approaches
me and asks if a beautiful woman may take
a seat at my table. And I’m like, ‘If she's beautiful, I don't mind.’
She comes closer. She’s very young, tall
like the Eiffel Tower, and beautiful indeed. She
Więcej na anywhere.pl

didn’t have a seat reservation, and the pleased
and attracted ticket cop was so accommodating that he put her in a restaurant car, and he
didn’t even write her a ticket.
‘Phew… Lucky me. I didn’t have to pay any
extras,’ she says.
‘It’s a good beginning of the week, congrats,’ I say a bit embarrassed, as I can’t think
of anything else to say.
‘It’s rather a good end…’
I ask her what good things have happened
to her, and she begins her story, word by word,
smiling charmingly. She tells me about her
success, her exhausting job, which she loves,
living out of a suitcase, sacrifices, etc. She’s
modest and she doesn’t speak very loudly in
order not to disturb other passengers. I listen
to her, fascinated, and I think that I should like
the human species more. In the meantime,
another woman joins us. She’s a bit shorter,
quieter and more modest, but she has an equally charming smile. We introduce ourselves
to each other traditionally, by name and surname. Then, we fall into a hushed, murmured,
sophisticated conversation.
Women No. 1 is Marta Wieliczko, a brilliant
rower, a member of the Polish national team.
She has won dozens of medals in Quadruple
Sculls. A few days ago, she won another gold
medal at the World Championships. We’ll keep
fingers crossed for her at the Olympic Games
in Tokyo in three years’ time. Women No. 2 is
a brilliant painter, Agnieszka Gewartowska.
She’s about to open her art gallery and everyone will be able to buy Gewartowska’s works
and hang them on the wall.
I have learnt who is responsible for what in
Quadruple Sculls and that legs are the most
important in rowing; I’ve listened to a lecture
on lithography, we’ve talked about the theatre and, you won’t believe it, we’ve had our
phones on mute. And we haven’t said a word
about politics.
Three hours have passed in a blink of an
eye. Before we reach the Tricity, we say goodbye, and I – elated – hurry to the carriage for
my suitcase, and one of businessmen finishes
his conversation and hollers:
‘Yep. And because of that m*******cker
we may go f*ck ourselves now. Peace out.’
Yep. So peace out.

ZDJĘCIE: MAT. PRASOWE
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MASZ 50 000
POWODÓW…
JEDEN Z POLSKICH ALPINISTÓW POWIEDZIAŁ, ŻE MARZENIA, K TÓRE
NIE SĄ REALIZOWANE, STA JĄ SIĘ ZABÓJST WEM. BO TAKI NIESPEŁNIONY
CZŁOWIEK NA STAROŚĆ ROBI SIĘ BARDZO TRUDNY DO ZNIESIENIA.
A PRZECIEŻ TO, CO W YDA JE SIĘ NIEREALNE, CZASAMI JEST BLIŻE J,
NIŻ MYŚLISZ. DOBRYM TEGO PRZYKŁADEM JEST PORSCHE.
ZDJĘCIA Anna Nazarowicz

MASZ 50 000 POWODÓW…

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

„O

peracja Słoń” to film z 1995 roku,
którego akcja rozgrywa się podczas
wojny w Wietnamie. Amerykańskie wojsko ma za zadanie bezpiecznie przetransportować do małej wioski chłopca oraz
wielkiego słonia. Cała misja obfituje w różne
perypetie, ale w pamięci szczególnie zapada
scena, w której jeden z bohaterów przyznaje:
robię to, abym za kilka lat, patrząc na swoje
życie z lotu ptaka, mógł powiedzieć, że zrobiłem coś naprawdę fajnego.
Klienci Porsche Centrum Sopot, patrząc
za jakiś czas na swoje życie z lotu ptaka, z pewnością będą mieć równie piękny widok. Bo
właśnie tu, na polskim wybrzeżu, znajduje

PR Z EKONA J S I Ę, JA K
T O J E S T PROWA DZ IĆ
J EDN E Z NA J S Z Y B S Z YC H
SA MO C HOD ÓW D O S T ĘPN YC H
NA RY N K U P OD C Z A S
JA Z DY NA T OR Z E ...
się salon Porsche, będący miejscem wyjątkowym. Niech najlepszym tego dowodem
będzie fakt, że odnotowuje on najwyższą
sprzedaż samochodów tej marki w kraju. To
za sprawą klientów, którzy przyjeżdżają tu
z całej Polski, aby zrealizować swoje długo wyczekiwane marzenie. Fakt, motoryzacja ma
wyjątkową siłę przyciągania. Magii pięknych
aut ulegamy bez względu na wiek, płeć czy
też status społeczny. Dziś drzwi do świata Porsche uchylają się nieco mocniej. Również dla
tych, którzy do tej pory o własnym egzemplarzu nawet bali się pomyśleć. Bo właśnie teraz,
kupując nowe Porsche Cayenne, otrzymasz
w Porsche Centrum Sopot na start aż 50 000
zł upustu od ceny wyjściowej. To naprawdę
spora suma, którą możesz przeznaczyć na
dowolnie wybrany przez siebie cel. I wcale nie
musi być on związany z utrzymaniem właśnie
nabytego przez Ciebie modelu Cayenne. Bowiem wraz z jego zakupem otrzymujesz jeden
z trzech prezentów przygotowanych przez

Porsche Centrum Sopot. Pierwszy z nich to
dwa bezpłatne przeglądy z wymianą wszystkich płynów. Każdy Porsche Centrum Sopot
wykona go dla Ciebie co 30 000 kilometrów
lub co dwa lata. A to oznacza, że przez cztery
pierwsze lata od momentu zakupu nie ponosisz żadnych kosztów związanych z utrzymaniem Twojego Porsche w szczytowej formie.
Jedyne, co musisz zrobić, to przyjechać do
serwisu. Na tym jednak nie koniec niespodzianek. Drugą, którą możesz wybrać, jest
przedłużona, czteroletnia gwarancja. Święty
spokój nie ma ceny. A wybierając tę opcję, zyskujesz święty spokój na okrągłe cztery lata.
Pozostaje czerpać radość z jazdy nowym Porsche Cayenne. Resztą zajmie się dział serwisu
Porsche. Jednak, jak mawiał Stanisław Jerzy
Lec, można zamknąć oczy na rzeczywistość,
ale nie na wspomnienia. Dlatego do wyboru masz również udział w niezapomnianym
wydarzeniu, jakim jest test całej gamy modelowej Porsche na torze Silesia Ring w Kamieniu Śląskim. Nie jest to jednak zwykły tor,
a najnowocześniejszy tego typu obiekt w kraju, spełniający surowe wymogi Porsche. Co
to oznacza? Ponad 3,6 km nowego asfaltu, 7
różnych konfiguracji i minimalna szerokość
wynosząca 12 metrów. To niepowtarzalna
okazja, aby podczas jazdy bez jakichkolwiek
ograniczeń sprawdzić swoje umiejętności za
kierownicą 25 modeli Porsche, m.in. kultowej 911 GTS, 911 GT3, Panamery Turbo, czy
też Cayenne GTS. Przekonaj się, jak to jest
prowadzić jedne z najszybszych samochodów
dostępnych na rynku podczas jazdy na torze,
kiedy jesteś tylko Ty, maszyna oraz adrenalina wydzielająca się falami.
Możesz więc do końca swoich dni zastanawiać się, jak wygląda życie zza kierownicy
Porsche. Ale możesz też już dziś przekonać
się o tym na własnej skórze. Tylko teraz masz
50 000 powodów aby to zrobić, zwłaszcza że
liczba egzemplarzy objętych tą akcją jest ograniczona. Bo podobno żyje się tylko raz, ale jak
zrobisz to dobrze, ten jeden raz wystarczy.
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...P OD OB NO Ż YJ E S I Ę
T Y L KO R A Z , A L E JA K
Z ROBI S Z T O D OBR Z E , T E N
J EDE N R A Z W YS TA RC Z Y.
ENGLISH

YOU HAVE 50 000 REASONS…
One of Polish alpinists said that dreams that are not
fulfilled become a murder. Because the older such
an unfulfilled person gets, the more difficult to put
up with they become. Yet what seems unreal and
unattainable can be closer than we think. A good
example thereof is Porsche.

“Operation Dumbo Drop” is a film from 1995,
the plot of which takes place during the Vietnam War. American army is tasked with a mission to transport a boy and a giant elephant to
a small village. The mission is fraught with adventures, but what leaves the greatest impression on the viewer is the scene in which one of
the protagonists admits he’s doing it so that in
a few years’ time he will be able to look at his
life from a perspective and say that he’s done
something really cool.
Clients of Porsche Centrum Sopot, looking
at their lives from the perspective of time, will
certainly see an equally beautiful view. Because
it is there, on the Polish coast, that the Porsche
salesroom is located, and it’s an exceptional

place. It’s enough to mention that it boasts the
highest sales of the make in Poland. And it’s all
thanks to clients who come there from all over
the country to make their long-awaited dream
come true. Indeed, the automotive industry
does have an exceptional power of attraction.
We succumb to the magic of beautiful cars irrespective of our age, sex or social status. Today,
the door to the world of Porsche cracks open
even wider. Also for those who up until now
have feared to even think about their own model. Because now, if you buy a new Porsche Cayenne in Porsche Centrum Sopot, you will receive 50000PLN discount off the base price. It’s
quite a considerable sum that you can spend as
you please, not necessarily on the maintenance
of your newly bought Cayenne – together with
the car, you get one of three gifts prepared by
Porsche Centrum Sopot. The first one of them
are two free car inspections with change of all
fluids. Each of the two inspections will be performed for you by Porsche Centrum Sopot after
every 30 000 kilometres or every two years.
This means that for the first four years after the
purchase you won’t bear any costs connected
with maintaining your Porsche in top condiWięcej na anywhere.pl

tion. The only thing you have to do is to come
to the service point. But that’s not all. Another
option you can choose is a prolonged, four-year
guarantee. Peace of mind is priceless. And
by choosing this option you present yourself
with four long years of peace. All is left for you
to do is to enjoy driving in your new Porsche
Cayenne, and the rest will be taken care of by
Porsche’s service department. And last but not
least – as Stanisław Jerzy Lec used to say, you
can pretend not to see the reality but never
the memories. That’s why the last of the three
options is participation in an unforgettable
event, namely in the test of the whole range
of Porsche models on the Silesia Ring track in
Kamień Śląski. By no means is it an ordinary
track – it’s the most modern object of this type
in the country and it meets Porsche’s strict requirements. And what does it mean? Over 3,6
kilometres of new asphalt, seven different configurations and a minimal width of 12 metres.
It’s a once-in-a-lifetime opportunity to check
your skills during an unconstrained drive behind the wheel of 25 models of Porsche, including the legendary 911 GTS, 911 GT3, Panamera
Turbo or Cayenne GTS. Find out for yourself
what it is like to sit behind the wheel of one of
the fastest cars available on the market during
a drive on the track, where there’s only you,
the machine and high levels of adrenaline.
You can wonder for the rest of your days
what life looks like from behind the wheel of
a Porsche. But you can also find out for yourself. Only now you have as many as 50 000
reasons to do it, especially that the number
of qualifying models is limited. It is said that
you live only once, but if you do it well, this
one time is enough.
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KONKURENCJA
POZY T Y WNE WSPÓ ŁZAWODNICT WO, ZBUDOWANE
NA ZDROW YCH ZASADACH RY WALIZAC JI,
WALCZĄCE O POZYC JĘ LIDERA I ZW YCIĘST WO
ZGODNIE Z PRZEPISAMI I ZASADAMI FAIR PL AY,
JEST ODBIERANE I OCENIANE PRZEZ WIELU JAKO
JEDEN Z NA JLEPSZYCH MECHANIZMÓW ROZWOJU
CZŁOWIEK A, ORGANIZAC JI LUB NAWET KRA JU.

Kiedy zdobyłem swój drugi medal olimpijski postanowiłem zmienić łódkę na większą, dwuosobową. Nie
miałem problemu z doborem załoganta, któremu mógłbym zaufać i na którym będę mógł polegać. Z Dominikiem zdobyliśmy wspólnie Mistrzostwo Świata! Kiedyś
rywale, dzisiaj załoga. Jeden zespół.
W biznesie też tak często bywa. Co więcej: są sytuacje, gdy nasz największy rywal zostaje naszym
szefem. A wtedy przeszłość i nasza postawa oraz
zachowanie mogą odegrać znaczącą rolę. Zawsze
o tym pamiętam!
ENGLISH

COMPETITION

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.

D

la mnie konkurencja była zawsze znakomitym
motywatorem. Kiedy nie chciało mi się iść na
siłownię, myślałem o swoich najgroźniejszych
rywalach. Wyobrażałem sobie wtedy, że oni właśnie
teraz są na siłowni. Nie mijały 3 sekundy, a już stałem w drzwiach z torbą na ramieniu, gotów do ciężkiego treningu.
Konkurenci są różni. Niektórzy potrafią dążyć do
celu za wszelką cenę, czasami po trupach. Ja miałem
szczęście do rywali z zasadami, wyznającymi cenne
w życiu wartości. Jednym z największych moich rywali był od zawsze Dominik Życki – znakomity żeglarz. Na wodzie cięliśmy się na całego. Nie zapomnę,
jak po ciężkim dniu na wodzie przypłynął jako pierwszy na brzeg, wyciągnął swoją łódkę, zwinął żagiel,
nie poszedł do hotelu pomimo wielkiego zmęczenia.
Czekał przy pomoście aż przypłynę, by pomóc mi wyciągnąć moją łódkę. Przybiliśmy piątkę, zwinęliśmy
mój żagiel i poszliśmy… pomóc Łukaszowi. Później
Rafałowi i innym naszym rywalom.
Więcej na anywhere.pl

For me, competition has always been an excellent
driving force. When I didn’t feel like going to the gym,
I thought about my most formidable rivals. I imagined
that they were at the gym right that very moment. After three seconds, I was dashing out the door with
a bag on my shoulder, ready for a hard training.
Competitors can be different. Some are determined to pursue their goals at any cost, by hook or by
crook. I have been lucky and had to do only with rivals
with principles, who adhered to precious values. One
of my greatest rivals has always been Dominik Życki
– an excellent sailor. On the water, we competed passionately, with all we had. I’ll never forget when after
a tough day of sailing, he reached the shore as the first
one, pulled out his boat, took in the sail, but despite
great weariness didn’t return to the hotel. He waited
on a bridge for me to finish the route, so that he could
help me pull out my boat. We gave each other a high
five, we took in my sail and went on to helping Łukasz.
And then Rafał, and then our other rivals.
When I won my second Olympic medal, I decided to change my boat for a double one. I didn’t have
any problem with choosing my partner that I could
trust and rely on. Together with Dominik, we won the
world’s championship! Once rivals, today – a team. It
happens a lot in business. What is more, there are situations when our rival becomes our boss. And then the
past, as well as our attitude and behaviour, can play
a significant role. I always keep it in mind!

ZDJĘCIE: SYLWESTER CISZEK

Positive competitiveness, based on healthy rules of rivalry, involving fight for leadership and victory with respect for
principles and rules of fair play, is perceived and assessed
by many as one of the best mechanisms of development for
people, organizations or even countries.
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JAK UJEŹDZIĆ

421 KONI?
No

i jak się pan czuje? – zapytał Tomasz Czopik.
– Jakbym pierwszy raz siedział za kierownicą.
– Okej – westchnął zrezygnowany.
Byłem wdzięczny, że nie skomentował. Wrzuciłem jedynkę i 421 koni zagulgotało, jakby miały iść na wojnę.
Tomasz Czopik, czterokrotny Rajdowy Mistrz Polski
i Rajdowy Mistrz Europy prowadzi Szkołę Bezpiecznej
Jazdy, w której ludzie zieloni, choć zaopatrzeni w prawo
jazdy i lata doświadczeń za kierownicą, mogą się nauczyć,
jak przeżyć, kiedy Ford Mustang zerwie przyczepność i zamiast jechać prosto, zacznie iść driftem.
W przednionapędowych autach, do jakich przywykłem, redukujesz bieg, a kiedy koła złapią nawierzchnię,
dodajesz gazu. W tylnonapędowym jest tak samo. Pod warunkiem, że jedziesz powoli.
Ale kto jeździ powoli Mustangiem?!
– Ruszyliśmy z Ford Performance Academy, ponieważ sprzedaż tego modelu w Polsce rośnie, auto stało

W CZASACH
DOWNSIZINGU, OSZUSTW
I PR-U TEN SAMOCHÓD
JEST SZCZERY.
JAK FACET, KTÓRY
NICZEGO NIE UDAJE.
TEKST Grzegorz Kapla
ZDJĘCIA Mat. Prasowe

się popularne, ale bez opanowania podstaw obsługi nie
będzie nas cieszyć tak, jak powinno – wyjaśnia Mariusz
Jasiński, dyrektor promocji i marketingu Ford Polska.
– Naprawdę trzeba pamiętać, że pod nogą jest moc,
która potrafi wszystko, trzeba podejść do zagadnienia
z należytą uwagą.
No, trochę nas nastraszyli. Grupa dziennikarzy i artystów kina i telewizji wymieniała między sobą spojrzenia
pełne niepokoju. Antoni Pawlicki był pewny siebie, ale
on przecież potrafiłby zagrać wszystko, Olivier Janiak jak
zawsze był elegancki i opanowany, ale chyba wątpił, czy
nowy Mustang, choć ma tylną kanapę, nadaje się na rodzinne auto. Rafał Jemielita cieszył się na tę jazdę, szybka
jazda nie ma dla niego tajemnic. Marcin Prokop górował
nad nami, bo ma własnego Mustanga i wie, jak długa jest
droga hamowania z maksymalnej dopuszczalnej w przepisach prędkości do zera. Poza tym zna się na samochodach
jak mało kto, więc idzie na pierwszy ogień.

JAK UJEŹDZIĆ 421 KONI?

W R Z UC I Ł E M
J EDY N K Ę I 421 KON I
Z AGU L G O TA Ł O, JA K BY
M I A ŁY I Ś Ć NA WOJ N Ę.

Po chwili słyszymy pisk opon, a potem rozbryzgi wody, kiedy Mustang wjeżdża na matę
poślizgową i… idzie bokiem, tyłem, obraca się
wokół osi. Próba nie jest łatwa.
– No – mówi Tomasz Czopik – ruszamy.
Wrzucam dwójkę i jak dog argentyński przejeżdżam obok ludzi po cichutku.
Wielki pies nie musi szczekać, żeby każdy
wiedział, kto naprawdę rządzi na dzielnicy.
Potem nie muszę przyspieszyć. Najpierw łukiem w lewo, potem ciasny zakręt w prawo.
Wszystko na dwójce.
– Widzę, że dwójka całkowicie nam wystarczy – mówi pan Czopik beznamiętnym
tonem spikera z GPS, a ja rozumiem, że to
nie jest pochwała. Celuję między słupki,
a potem w lewo i wyjeżdżamy na matę. Przejeżdżam bez problemu, tocząc się 30 na go-

dzinę. Przy takich obrotach Mustang pali
tyle co mały fiat. Potem pętla, trochę ciasna,
trzeba przekładać ręce na kierownicy. Rajdowi kierowcy robią to jedną ręką, ale boję
się, że w tak ostrym skręcie za mocno przycisnę i samochód wpadnie w poślizg. Nie
wpada, przyspieszam, biorę zakręt w prawo,
potem szykany, potem można trochę szybciej, z ostrzejszym zahamowaniem tuż przed
wjazdem pod górę. Za przewyższeniem jest
kolejna mata poślizgowa i strumienie wody.
Na szczęście na wprost.
Nie włączam wycieraczek. Szkolny błąd.
Jeszcze dwie kałuże i można wyhamować.
– No, powiem, że powinieneś poćwiczyć.
Spróbuj na automacie.
– Ale ja całe życie jeżdżę z klasyczną
skrzynią biegów.
– Ale spróbuj, posłuchaj doświadczonego kierowcy.
Przesiadam się na automat.
No i katuję okrążenie za okrążeniem.
Najpierw z pewną nieśmiałością, a potem
zaczynam czuć się całkiem nieźle…

W przerwach jemy, rozmawiamy z Agnieszką Podrazą o akcji Ford Kite Cup, opalamy się,
a na parkingach ustawiają się uczestnicy Mustang Race 2017. Co najmniej 50 Mustangów,
wśród nich sławny „Bullitt” wyprodukowany
w krótkiej serii po światowym sukcesie filmu ze Stevem McQueenem. Dark Highland
Green Mustang GT 390 Fastback z 1968 roku.
Właściciel pozwala, żeby Antoni Pawlicki
zrobił nim rundę na torze.
– To jest dopiero przygoda – opowiada
Antek. – Kiedy już zrozumiesz, jak działa ta
czterobiegowa skrzynia i że na ruchy kierownicy reaguje z opóźnieniem, to taka jazda staje się metafizyczna.
– Jesteśmy tu, żeby nowego Mustanga poznać, ty przed kilkoma miesiącami zdecydowałeś się go kupić, czy mogę zapytać, dlaczego? – pytam Marcina Prokopa.
– Zaczęło się od odkrycia, że ten samochód jest rozsądnym kompromisem między
autem sportowym i użytkowym. On się po
prostu nadaje do jazdy na co dzień – uśmiecha się Marcin. – Traktuję go jak gran turi-
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... S I L N I K M U S TA NGA
DA J E T O, C O C I
OBI E C UJ E . J E S T
W T Y M PR AW DA .
smo, bo w ciągu dwóch miesięcy zrobiłem ponad dziesięć
tysięcy kilometrów i choć mam dwa metry wzrostu, nie
czuję zmęczenia. Podoba mi się linia. To nawiązanie do
legendarnych modeli z przeszłości jest doskonałe. Nie
ma wątpliwości, najmniejszej wątpliwości, że Mustangi
z lat sześćdziesiątych i ten nowoczesny, wyposażony we
wszystkie udogodnienia samochód, należą do jednej rodziny. Poza tym lubię jego rasowy wydech. Ten dźwięk,
który pochodzi z silnika, a nie z głośników. Kiedyś BMW
328 oznaczało 2,8 litra pojemności, a dziś nadrabia się to
turbiną. Tymczasem silnik Mustanga daje to, co ci obiecuje. Jest w tym prawda. W erze downsizingu i oszustwa ten
samochód jest szczery jak mężczyzna, który niczego nie
udaje. W dodatku to dobra opcja cenowa, bo za 200 tysięcy złotych mamy samochód, którego konkurenci kosztują przynajmniej 400 tysięcy.
– Rzeczywiście cena może być jedną z przyczyn rynkowego sukcesu – przyznaje Mariusz Jasiński. – Ale chodzi o coś więcej. Kto spróbuje poprowadzić Mustanga,
chce go potem mieć. Może chodzi o tę legendę amerykańskiej wolności, jaką ucieleśnia. Może o tę tradycję – pierwWięcej na anywhere.pl

sze Mustangi miały być proste, szybkie i skuteczne. I nowe
też takie są. Ale od swoich kierowców wymagają wiele.
Lekko naciśniesz gaz i masz na liczniku setkę. Trzeba się
nauczyć nad nim panować.
Próbuję znowu. Wchodzę w zakręt z rykiem silnika, hamuję z piskiem opon, ciasne zakręty biorę dodając gazu,
wychodzę na prostą, zarzucając tyłem, na macie poślizgowej stawia mnie bokiem, ale wyprowadzam zwyczajnie za
pomocą hamulca i gazu na prostych kołach. Rzuca wściekle, ale jest posłuszny.
Pod górę idziemy jak pocisk…
ENGLISH

HOW TO TAME 421 HORSES?
In the times of downsizing, trickery and PR, this car is frank. It’s like
a guy who doesn’t pretend anything.

‘How are you feeling?’ asks Tomasz Czopik.
‘As if I was driving the car for the first time in my life.’
‘Okay,’ he sighs resignedly.
I’m glad he doesn’t make any comments. I put the car
in first gear, and 421 horses roar as if ready for a war.
Tomasz Czopik, a four‑time winner of the Polish
Rally Championship and a winner of the Europe Rally
Championship, runs the Performance Academy, where
beginners, regardless of the fact that they hold a driving
licence and have years of experience, may learn how to
handle Ford Mustang when it loses adhesion and begins to
drift instead of going straight.
In the case of front‑wheel drive cars, to which I’m used
to, you put the car in a lower gear, and when the wheels are
back on the track, you step on the gas. It’s the same with
rear drive vehicles. Provided that you’re going slowly.
But who drives a Mustang slowly?!
‘We set up the Ford Performance Academy because
the sales of this model go up in Poland, the car has become popular, but to derive real pleasure from driving,
you need to know how to handle it,’ explains Mariusz
Jasiński, Ford Poland Promotion and Marking Manager.
‘You really need to remember what power it generates.
You should approach it properly.’

JAK UJEŹDZIĆ 421 KONI?

L EK KO NAC I Ś N I E S Z
GA Z I M A S Z NA
L IC Z N I K U S E T K Ę.
T R Z EBA S I Ę
NAUC Z YĆ NA D
N I M PA NOWAĆ.

Well, that was a bit scary. A group of journalists as well as cinema and TV artists exchanged anxious looks. Antoni Pawlicki was
confident, but he could play every role; Olivier
Janiak was smart and composed, as usually, but he seemed to doubt whether the new
Mustang, despite its rear seats, was a family
car. Rafał Jemielita was looking forward to
the drive, as he knows everything about fast
driving. Marcin Prokop towered over us, because he has his own Mustang and he knows

the braking distance from the maximum allowable speed to zero. Besides, he is knowledgeable about cars like nobody else here, so
he’s sent to the frontline.
After a while, we can hear tyres screeching
as Mustang goes into a sliding mat and… goes
sideways, skids and spins. The test is not easy.
‘Fine,’ says Tomasz Czopik. ‘Here we go.’
I put the car in second gear and pass people quietly like an Argentine Mastiff. Large
dogs don’t have to bark; people know who

rules the district anyway. I don’t have to accelerate. I make a wide turn to the left, then
a sharp turn to the right. Still in second gear.
‘I can see that the second gear is enough,’
says Mr Czopik composedly, like a GPS speaker, and I understand that it’s not a compliment. I aim in between the posts, I turn
left and we get to the mat. I go through easily, going 30 km per hour. At such a speed,
Mustang’s consumption is like a small Fiat’s
one. Next, a loop, a bit narrow, so I have to
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do hand over hand steering. Rally drivers use only one
hand in such a case, but I’m afraid that I’ll go too fast and
the car will go into a skid. It doesn't, so I speed up, take
the right turn, then chicanes, I may go a bit faster and
brake sharply before going up. Then, there is another
sliding mat and jets of water. Luckily, in front of me.
I don’t switch on the wipers. An elementary mistake.
Two puddles more and I may stop the car.
‘Well, I’d say you need some practice. Try an automatic transmission car.’
‘But I've been driving manual cars for all my life.’
‘Listen to the experienced driver and try it.’
I get in a car with the automatic transmission. And
I take turn by turn.
First a bit shyly, but then it begins to feel good…
I spend breaks with Agnieszka Podraza, eating,
talking about the Ford Kite Cup and sunbathing, while
participants of the Mustang Race 2017 arrive at the car
park. There are at least 50 Mustangs here, including
the famous ‘Bullitt’ produced in a short series after the

world success of the film starring Steve McQueen. Dark
Highland Green Mustang GT 390 Fastback of 1968.
The owner allows Antoni Pawlicki to take a short
ride in it.
‘That’s what you call adventure,’ says Antek. ‘When
you understand how this four‑speed transmission works
and that there’s a time-lag between the action of the
steering wheel and the transmission’s reaction, such
driving becomes metaphysical.’
‘We are here to try out the new Mustang; you decided to buy it a few months ago. May I ask you why?’ I ask
Marcin Prokop.
‘At the beginning, I realised that this car is a reasonable compromise between a sports car and a utility
car. It may be used on a daily basis,’ says Marcin, smiling. ‘I treat it like gran turismo because I’ve driven over
ten thousand kilometres within two months, and even
though I’m two metres tall, I don't feel tired. I like the
line. The reference to legendary models from the past is
amazing. I have no doubt whatsoever that the Mustangs
from the 60s and this modern vehicle, with its high‑tech
equipment, are members of the same family. Besides,
I like the roar it makes. The sound comes from the engine, not from the speakers. Some time ago, BMW 328
meant 2.8 litre; today turbines are used to make an impression. Mustang’s engine tells no lies. In the times of
downsizing and trickery, this car is frank like a man who
doesn’t pretend anything. Besides, it’s a good value for
money. For PLN 200 thousand, you get a car whose competitors cost at least 400 thousand.
‘Indeed, the price may contribute to its market success,’ admits Mariusz Jasiński. ‘But there’s more about
it. Anyone who has driven a Mustang at least once, wants
to have it. Maybe it’s because it embodies the legendary
American freedom. Maybe it’s because of tradition – the
first Mustangs were to be simple, fast and effective. And
the new ones are like that too. But they require a lot of
their drivers. You step on the gas lightly, and the car goes
100 km/h all of a sudden. You need to learn to handle it.’
I try again. The engine roars as I take a turn, I screech
to a halt, take sharp turns at full speed, the car skids and
spins on the sliding mat, but I handle it, using the brake
and the gas with the wheels set straight. It skids and
spins, but it obeys.
We go up like a missile…
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MACIE J GL AMOWSKI:

WARTO MIEĆ
MARZENIA
TRADYCJONALISTA I REFORMATOR. NAUKOWIEC, MENEDŻER
I SAMORZĄDOWIEC. PASJONAT, DLA KTÓREGO NAJWAŻNIEJSZA
JEST RODZINA. MACIEJ GLAMOWSKI OPOWIADA O ŻYCIU,
PRACY I MIŁOŚCI DO RODZINNEGO MIASTA.
TEKST Monika Reszko

ZDJĘCIA Tomasz Sagan

Człowiek z Pomorza, konkretnie z Grudziądza, dzisiaj
w Gdańsku. Naukowiec, samorządowiec, człowiek
w biznesie, Maciej Glamowski, czyli kto?

Przede wszystkim grudziądzanin. Ale to syndrom naszych
czasów, że pracujemy w różnych miejscach. Kto? Myślę, że
trzy w jednym. Bo po części naukowiec i przedsiębiorca,
może raczej menedżer, i do tego samorządowiec. Te sprawy nie wykluczają się.
Do której z tych trzech tożsamości Panu najbliżej?

To jest pewna ewolucja. Zacząłem od nauki. Zaraz po studiach podjąłem pracę na Uniwersytecie Gdańskim. Zawsze
byłem jednak człowiekiem aktywnym, czyli chciałem coś
działać, zmieniać i sprawdzić się również w biznesie. Skończyłem wydział zarządzania, więc praca w biznesie była
czymś naturalnym. Ta moja biznesowa aktywność nie była
jednak w najmniejszym stopniu przeszkodą do kontynuowania kariery naukowej. Natomiast samorząd traktuję jako
swego rodzaju powołanie. Myślę, że wynika to z tej mojej pasji do Grudziądza. To taka działalność bardzo misyjna.
No właśnie, trzy obszary w życiu. Dużo decyzji, czym
zatem kieruje się w życiu Maciej Glamowski?

Każdy ma swoje wartości, którym pozostaje wierny. Dla
mnie bardzo ważna jest rodzina. To jest coś, co człowieka
kształtuje, a później w tym dynamicznym otoczeniu, w którym żyjemy, w stresie, korzenie rodzinne dają stabilność.
Zapewne nie jestem w tej kwestii za bardzo oryginalny, ale
krąg najbliższych mi osób to jest coś, do czego wiem, że zawsze mogę wrócić. Zostałem wychowany w bardzo otwartym domu. Stąd moja otwartość i wrażliwość na drugiego
człowieka. Staram się tym kierować we własnym życiu
i wpajać w życie moich dzieci.
Przenieśmy się na chwilę w przeszłość. Jakie
najciekawsze wydarzenie zapadało panu w pamięć
i w jakiś sposób pana ukształtowało?

Rok 1989. Wtedy rozpoczęła się moja historia z ekonomią. To był ważny czas. Wtedy zdawałem maturę. W Polsce to był okres przełomu. Jeden system się rozsypywał,
drugi zaczynał budować. Mój ojciec, który miał bardzo
duży wpływ na moje życie, był lekarzem i zawsze marzył, żebym poszedł na medycynę. Chciał, żebym kontynuował tradycję rodzinną. Mój brat jest lekarzem, więc
po części marzenie naszego ojca się spełniło. Ale ja wybrałem inną drogę, bo właśnie ten okres przełomu spowodował, że zdecydowałem się pójść na ekonomię, na
zarządzanie. To była bardzo ważna decyzja, która zapoczątkowywała moją drogę naukowca, później menadżera i wreszcie samorządowca.
Mówi pan o przełomowych momentach, burzliwych
czasach, kiedy czyhało również sporo różnych pokus. To
co z autorytetami?

Dzisiaj żyjemy w czasach, gdzie wiele autorytetów zostało
zburzonych i to jest błąd. My, jako młodzi ludzie, mieliśmy
autorytety, w oparciu o które budowaliśmy swoją przyszłość. Te autorytety wywierały bardzo duży wpływ na to,
co robiliśmy. Takim autorytetem na pewno byli nasi wykładowcy. To był też czas Jana Pawła II. Dla mnie wielkim
autorytetem był mój ojciec, który był blisko mnie, który
mnie kształtował. Te wartości, które mi wpajał, staram się
do dziś pielęgnować.
Mówiliśmy o nauce. Zatem pora na biznes. Tożsamość
człowieka w biznesie – jak się kształtowała?

To też jest swoista ewolucja. Jak mówiłem, zawsze byłem
nastawiony na działanie, na zmiany, na robienie czegoś
w praktyce i zawsze starałem się łączyć pracę naukową
z biznesem. Zawsze starałem się też, aby moim doświadczeniem biznesowym dzielić się ze studentami. Wydawało
mi się, że jest to dla nich ciekawe. Spotykam moich studentów sprzed lat. Do dziś pamiętają, że zajęcia, które prowadziłem, miały charakter praktyczny. A wartości, które
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BY Ł C Z A S , K I EDY Z AC H W YC A L I Ś M Y
S I Ę M A R K A M I GL OBA L N Y M I,
GL OBA L I Z M E M. DZ I Ś NAT OM I A S T
W R AC A M Y D O NA S Z YC H
M A ŁYC H OJC Z YZ N, C Z Y T EŻ
D O L OK A L N YC H M A R EK .
usiłowałem im przekazać, to na pewno stawianie sobie celów, otwartość i komunikacja. To
w biznesie jest też bardzo ważne.
A właśnie miałam pytać: Maciej Glamowski
w biznesie to samotnik czy człowiek
kontaktów?

Relacje w biznesie są bardzo ważne. Budowanie relacji jest podstawą do robienia dobrych biznesów.
Tradycjonalista czy reformator?

Tradycjonalista i reformator. Oczywiście tradycyjne wartości, wyniesione z domu: rodzina, wrażliwość na drugiego człowieka. Ważny
jest dla mnie również patriotyzm, bo ten Grudziądz, o którym mówiłem, że leży tak głęboko w moim sercu, to właśnie objaw lokalnego
patriotyzmu, przywiązania do konkretnego
miejsca na ziemi. Był czas, kiedy zachwycaliśmy się markami globalnymi, globalizmem.

Dziś natomiast wracamy do naszych małych
ojczyzn, czy też do lokalnych marek. Ja jestem
przykładem takiego tradycjonalisty i właśnie
lokalnego patrioty.
Naukowiec, człowiek w biznesie, ale
wychodzi na to, że w jakiś sposób też
społecznik.

Tak. Samorząd wynika z mojej pasji. Moją
pasją jest Grudziądz. Przywiązanie do mojego miasta w naturalny sposób pokierowało
mnie do pracy w samorządzie. Uważam że
to miasto ma nieodkryty potencjał i jestem
przekonany, że warto poświęcić się poszukiwaniu i uwalnianiu tej energii, która w Grudziądzu drzemie.
A pasje? Co w wolnym czasie?

O pierwszej pasji już powiedziałem. To właśnie
odkrywanie Grudziądza. Druga pasja, którą
też chyba po części ojciec we mnie zaszcze-

pił, to historia. Ojciec zbierał pamiątki, był
kolekcjonerem. I z tego też chyba ja odziedziczyłem cząstkę. Może nie kolekcjonera, ale
jednak takiego pasjonata historii.
Wiele zainteresowań, wiele pasji,
a jakie wyzwania dzisiaj, jakie plany na
przyszłość?

Na pewno w obszarze biznesowym. Branża,
w której dziś pracuję, dynamicznie się zmienia. Przemysł targowy to aktualnie bardziej
przemysł spotkań, otwarcia na świat. Dzisiaj
organizujemy kongresy światowe. To jest
wyzwanie, bo wszystko wygląda zupełnie
inaczej niż jeszcze kilka lat temu. W samorządzie także. Znów wracam myślami do
Grudziądza. To moje miasto wymaga zmian,
co z kolei stawia przede mną, jako samorządowcem, wielkie wyzwania. Ale wyzwania
tylko wyzwalają we mnie jeszcze większą
chęć pracy.
W życiu rodzinnym natomiast zmiana polega na tym, że nasza starsza córka już rozpoczęła okres studiów, więc to jest też taki czas,
kiedy dziecko wychodzi z domu.
Jakie emocje wywołuje to u ojca?

Emocje na pewno temu towarzyszą, ale taka
jest kolej losu. Jest to czymś naturalnym.
Ja też wyszedłem z domu w wieku 19 lat i to
samo spotyka dzisiaj moją córkę, ale myślę,
że jest dobrze do tego przygotowana. Nie ma
kompleksów, tak jak moje pokolenie w roku
1989, kiedy ja zdawałem maturę. Byliśmy
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inną młodzieżą i nie mieliśmy możliwości studiowania
w Europie czy innych zakątkach świata. Dzisiaj, widzę
to po własnej córce, młodzież nie ma żadnych kompleksów i może podejmować tego typu wyzwania. Ja temu
kibicuję i bardzo mnie to cieszy.
Co chciałby pan przekazać czytelnikom?

Chciałbym przede wszystkim zaprosić do Grudziądza,
który jest postrzegany przez takie standardowe rzeczy
– spichlerze, cytadela, ale jest przecież bardzo dużo innych „smaczków". Chociażby to, że w Grudziądzu właśnie Kopernik wygłosił traktat o monecie. Pokazał się
jako ekonomista, nie jako wybitny astronom. W zeszłym
tygodniu miałem okazję gościć w Grudziądzu Marcina
Kydryńskiego, który prowadził festiwal muzyki fado.
Jego ojciec, Lucjan Kydryński, urodził się w Grudziądzu
i to też jest taka ciekawostka, miałem przyjemność pokazać Panu Marcinowi kamienicę, w której urodził się
jego tato. Wyszukiwanie takich smaczków i ciekawostek
też wynika z mojej historycznej pasji wyszukiwania materiałów źródłowych o tym moim miejscu na ziemi.
Czyli raz jeszcze wartości – rodzina i otwartość
na innych i lokalny patriotyzm. Panie Macieju –
naukowiec, samorządowiec, człowiek w biznesie,
pasjonata, ale jak się okazuje – i historyk. Dziękuję
za rozmowę.
ENGLISH

MACIEJ GLAMOWSKI: IT’S WORTH
HAVING DREAMS
A traditionalist and a reformer. A scientist, manager and a member
of a local government. A man of many passions, for whom the
most important thing is family. Maciej Glamowski talks about life,
work and love for his hometown.

A man from Pomerania – from Grudziądz, to be precise
– today in Gdańsk. A scientist, a member of a local
government, a man in business. So who is Maciej
Glamowski exactly?

First and foremost, a man from Grudziądz. But it’s a sign
of our times that we work somewhere else. Who? I think
three in one. Because I’m partly a scientist, partly an entrepreneur, perhaps more of a manager, and on top of that
– a member of a local government. Those three occupations don’t rule each other out.
With which of those three identities do you identify
yourself the most?

It’s some kind of evolution. I began from education. Right
after graduation, I started working at the University of
Gdansk. But I’ve always been an active person, so I wanted to do something, change something, and prove myself
in business as well. I graduated from the Management
Department, so a job in business was something natural.
This business activity of mine, however, hasn’t been hampering my scientific career at all. The local government,
on the other hand, is something I regard as a calling of
sorts. I think it results from my passion for Grudziądz. I’d
say it’s a very missionary-like activity.

DZ I S I A J ORGA N I Z UJ E M Y
KONGR E S Y Ś W I AT OW E .
T O J E S T W YZ WA N I E , B O
WS Z YS T KO W YGL Ą DA
Z U PE Ł N I E I NAC Z E J N I Ż
J E S Z C Z E K I L K A L AT T E M U.
Exactly, there are three spheres in your life. Many
decisions must be involved, so what is Maciej Glamowski
guided by in life?

Everyone has their own values to which they stick. For me,
a very important thing is family. It is something that shapes
us, and then – in the dynamic environment in which we live,
in all the stress we experience – family roots give us stability.
I suppose I’m not very original in this matter, but the circle of
people that are closest to me is something that I know I can
come back to at any moment. I was brought up in a very open
house, hence my openness and sensitivity to another person. I try not only to be guided by it in my life, but also to instil
it into my children’s lives.
Let’s go back in time for a while. What is the most
interesting event that is engraved in your memory and
has it influenced you in any way?

The year 1989. It was then that my adventure with economy
began. It was an important time. I was taking my high school
finals back then. In Poland, it was the time of a breakthrough.
One system was falling apart, the other one started to shape.
My father, who had a big influence on my life, was a doctor,
and had always wished for me to study medicine. He wanted
me to continue the family tradition. My brother is a doctor, so
my father’s dream has partly come true. But I chose another
way, as it was that crucial time that made me decide to study
economy, management. It was a very important decision
that marked the beginning of my path as a scientist, then as
a manager, and finally as a member of a local government.
You are talking about crucial moments and turbulent
times that were also riddled with different temptations.
What about authorities?

Today, we’re living in times in which many authorities have
been toppled, and that’s a mistake. We, as young people,
had authorities, and it was by following their example that
we were building our future. Those authorities had an enormous influence on what we were doing. Amongst such authorities were certainly our lecturers. It was also the time of
Pope John Paul II. For me, a great authority was my father
who was close to me and shaped me. I’ve been trying to nurture the values he instilled into me ever since.
We’ve talked about science. So let’s get down to business.
The identity of a man in business – how has it shaped?

It’s also some kind of evolution. As I said, I’ve always
been set on acting, on changes, on putting things into
practice, and I’ve always strived to combine my sciWięcej na anywhere.pl
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Something connected to business, that’s for
sure. The branch in which I now work is changing dynamically. The trade fair industry is
currently more like an industry of meetings,
openness to the world. Today, we organize
global conventions. It’s a challenge, because
everything is entirely different from how it was
several years ago. It applies also to the local
government. I come back to Grudziądz in my
thoughts again. But my town requires changes, which poses great challenges for me as
a member of the local government. But challenges only make me want to work even harder. When it comes to my family life, on the other hand, what’s changing is that our daughter
has already began her studies, so it’s this time
when a child leaves home.
What kind of emotions does that stir in
a father?

There are emotions, of course, but it’s only
natural. It’s something normal. I too left
home when I was nineteen, and now my
daughter follows in my footsteps, but I think
that she’s well prepared for this. She doesn’t
have complexes my generation suffered from
back in 1989, when I was taking my high
school finals. We were different as teenagers,
and we didn’t have the opportunity to study
in other countries in Europe or the world.
I can say by looking at my daughter that today young people don’t have any complexes
and can take up such challenges. I support it
and I’m happy about it.
entific work with business. And I’ve always
tried to share my business experience with
students. I believe they find it interesting.
I sometimes meet my former students. Even
after many years, they remember that my
classes had a practical character. And the
values that I attempted to teach them were
as follows - setting goals for oneself, openness and communication. All those things
are vital in business as well.
I was about to ask – Maciej Glamowski
in business is a lone wolf or a man of
connections?

Relations in business are very important. Building relations is a foundation for good deals.
Are you a traditionalist or a reformer?

Both a traditionalist and a reformer. Of
course, traditional values learnt at home –
family, sensitivity to another person. What is
also important for me is patriotism, because
my passion for Grudziądz which – as I’ve already said – resides deep in my heart, is a sign
of local patriotism, attachment to a specific
place on Earth. There was a time when we
were all in raptures about global brands, globalism as such. Today, on the other hand, we

come back to our small homelands, or local
brands. I’m an example of such traditionalist
and local patriot.
A scientist and a man in business. But it looks
like you’re some kind of social activist as well.

Yes. The local government is the result of my
passion. My passion is Grudziądz. In a natural way, the attachment to my town led me
towards the local government. I think that
this town has potential that has yet to be discovered, and I’m confident that it’s worth devoting yourself to searching for this dormant
energy and setting it free.
And what about passions? What do you do
in your free time?

I’ve already mentioned one of them. It’s discovering Grudziądz. The other passion that
has also been partly instilled into me by my father is history. My father collected memorabilia, was a collector. And I think I inherited it to
some extent. I might not be a collector as such,
but I’m a fan of history.
Many hobbies, many passions. And what
are your challenges now, what plans do you
have for the future?

What would you like to tell our readers?

First and foremost, I’d like to invite them
to Grudziądz, which tends to be perceived
through the prism of its granaries and citadel, but there is so much more to it than this.
For example, it was in Grudziądz that Nicolaus Copernicus delivered his treatise about
coin. It was there that he showed himself as
an economist, and not as a superb astronomer. Last week, Grudziądz was visited by
Marcin Kydryński, who hosted a fado music
festival. His father, Lucjan Kydryński, was
born in Grudziądz, and – another curiosity
– I had the pleasure to show Mr. Marcin Kydryński the tenement house in which his dad
was born. Discovering such pieces of information and curiosities is also the result of my
passion for history and searching for source
materials about my place on Earth.
So values again – family, openness
for others, and local patriotism. Maciej
Glamowski – a scientist, a member of
a local government, a man in business,
a man of many passions, and, as it turns
out – a historian. Thank you very much for
our conversation.

FELIETON / COLUMN

SIŁA CZY

ROZUM?
FELIETON POWINIEN DOTYKAĆ SPRAW BIEŻĄCYCH, AKTUALNYCH,
ŚWIEŻYCH. JEST JEDNAK RYZYKO, S ŁUSZNIE ZAUWAŻONE OSTATNIO
PRZEZ SYLWIĘ CHUTNIK, ŻE AKTUALNE TEMATY, NAWET JEŚLI
DOBRZE KLIKAJĄ SIĘ W INTERNECIE, ŻYJĄ JEDEN DZIEŃ.

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

myśl tej zasady powinnam opisać tłum manifestujących, walczących o niezależność sądów przed
Sejmem. Opisać posłanki z Nowoczesnej,
które mają w sobie więcej energii i charyzmy, niż męska połowa sejmowej sali. Swoją
drogą – najwyższy czas, by przesiadły się
z drugiego do pierwszego rządu w sejmowych ławach. Ale te analizę zostawię na
później. O posłankach jeszcze nie raz nie
usłyszymy, temat nie zgaśnie. Chciałabym
wrócić do mojego felietonu sprzed miesiąca. Do kultu ciała, który przybiera na sile.
Temat przetrwał, tendencja dbania o ciało rośnie. Po fali hejtu wylanego na Annę
Lewandowską - za to, że szybko po ciąży
wróciła do formy i namawia inne kobiety do bycia fit - broniłam jej. I bronię da-

lej. Pokazanie wyćwiczonego kaloryfera na
brzuchu nie powinno przelewać czary goryczy u kobiet, które wyciskają siódme poty
na siłowni i nie osiągają podobnych rezultatów. To płytkie, niskie i obnażające nasze
powierzchowne myślenie. Owszem - podziwiam kobiety, dla których sport stał się stylem życia. Sama chciałbym ćwiczyć więcej,
brakuje mi determinacji. Na siłownię ruszam
bez przygotowania, planu i z zapałem, który gaśnie jak świeca. Może dlatego, że nadal
mam rozmiar 36. A może, że nie uległam pustej i próżnej modzie pokazywania własnego
ciała wszędzie? Czy naprawdę warto obnażać
się z intymności dla kilku lajków? Czy warto
dawać pod ocenę swoje ciało ludziom, którzy
nie widzą w nas nic, poza kilkoma wyrzeźbionymi mięśniami? Dlaczego nie pokazujemy, jak myślimy, co robimy, jakie mamy
marzenia? To bardziej intrygujące, interesujące, niż pokazanie tysięcznego podobnego
zdjęcia. Drogie panie, po co wylewacie tyle
potu? By być silną i zdrową? Czy dlatego, by
pokazać super półnagie, wygibaśne zdjęcie
na Instagramie i stanąć w szranki z pół milionem innych kobiet. Jeśli to drugie, szczerze
współczuję, bo wysiłek nie zawsze jest współmierny z korzyściami. Czterdziestolatki próbują nadgonić ciało dwudziestolatki. Efekt
może i podobny, ale komentarze i tak gorsze,
liczba polubień mniejsza. Ćwiczmy, jedzmy,
bądźmy chude i grubsze, nie dajmy się zwariować. Prawdziwa siła tkwi w nas, nie w mięśniach. Rozwijajmy je, ale nie zapominajmy
o mózgu. Zdrowy rozsądek jest dziś w cenie.
Mam wrażenie, że wraz z upływającym czasem jego cena tylko będzie rosła.
Więcej na anywhere.pl
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STRENGTH OR REASON?
A feature article should discuss fresh, presentday,
current affairs. However, there is a risk, rightly
pointed out by Sylwia Chutnik recently, that current
topics, even if popular on the Internet, are mostly
one-day revelations.

Following this principle, I should describe
the crowd of demonstrators, fighting over
the independence of courts in front of the
Sejm. Describe the female members of the
Nowoczesna party, who have more energy
and charisma than the male Sejm members.
By the way, it’s high time they came to the
front rows in the Sejm sessions chamber. But
let’s drop it now. We’ll hear about the female
members of the Sejm many times in the future. I would like to come back to my article
released last month. To the growing cult of
the body. The topic is still on, the trend for
fitness is rising. After a wave of hate towards
Anna Lewandowska – for the fact that she
has returned to good form after pregnancy
and she’s encouraging other women to be fit
– I defended her. And I still do. Showing a flat,
sculpted abs shouldn’t make women drain the
bitter cup if they drench in sweat in the gym
and don’t achieve similar results. It’s shallow
and mean, and it exposes our superficiality.
Indeed, I admire women for whom sport has
become a lifestyle. I would like to exercise
more, but I lack determination. I go to the
gym unprepared and without a plan, and my
enthusiasm is really shortlived. Perhaps it’s
because I still wear a size 36. Or perhaps because I don’t follow blindly the shallow and
vain trend for showing my body everywhere?
Is it worth it to lose your privacy for a few
likes? Is it worth it to allow our body to be
commented on by people who define us based
on a few sculpted muscles? Why don’t we
rather show what we think, what we do, what
dreams we have? It’s more intriguing and interesting than showing a thousand similar
pictures. Dear ladies, why do you work out so
hard? To be strong and healthy? Or rather to
show fancy, halfnaked pictures on Instagram
and compete with half a million other women.
If the latter is the case, I’m really sorry for you,
because the effects of your efforts are not always worth the trouble. Fortyyearolds try to
get the body of a twentyyearold. The effect
may be similar, but comments are worse, and
they get fewer likes anyway. Exercise, eat, be
slim or not, but don’t go crazy about it. The
true strength is within you, not in your muscles. Build them up, but don’t forget about the
brain. Reason is at a premium nowadays. And
it seems to me that as the time goes by, it will
be harder and harder to come by.

ZDJĘCIE: MONIKA SZAŁEK
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REKREACJA
Z KLASĄ

POKAZAŁEM POWYŻSZE ZDJĘCIE ZNAJOMYM
Z PROŚBĄ O KOMENTARZ. REAKCJA BYŁA ŁATWA
DO PRZEWIDZENIA I DOSYĆ KRYTYCZNA, JEDNAK
JEDEN Z MOICH ZNAJOMYCH ZAREAGOWAŁ
INACZEJ, MÓWIĄC: „NIESAMOWITY POTENCJAŁ!”.
TEKST Krzysztof Król

ZDJĘCIA: AEROLAB.PL (1), MAT. PRASOWE (2)
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„P

omorze to jedna z najbardziej popularnych destynacji turystycznych Polaków” – informuje
Łukasz Magrian z Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. „Prognozujemy, że w sezonie 2017
roku nasze województwo odwiedzi 9 mln samych Polaków. Do tego należy jeszcze dodać turystów z zagranicy”
– dodaje. To spora liczba, jednak oparta na twardych danych i wynikająca z tendencji, która utrzymuje się od co
najmniej 4 lat. Doskonałe skomunikowanie regionu dzięki autostradzie A1, świetnym połączeniom kolejowym
i rozwojowi tanich linii lotniczych powoduje, że na Pomorze bez trudu można dotrzeć z wielu największych ośrodków w kraju nawet na krótki pobyt weekendowy. Jednak
potencjał, który dostrzegł mój kolega, wcale nie odnosi
się do najbardziej obleganego Trójmiasta z Gdańskiem
na czele, lecz niewielkiego miasta, leżącego u wrót Półwyspu Helskiego. Władysławowo – plaża z tego miasta jest
na zdjęciu – to najliczniej odwiedzany kurort w województwie pomorskim. Liczba turystów przedstawionych na
zdjęciu rzeczywiście jest zastanawiająca i skłania do bardziej wnikliwej analizy, tym bardziej, że dla prywatnych
inwestorów ten potencjał może oznaczać spore zyski.
Półwysep Helski oferuje atrakcje, które trudno szybko
wyliczyć. Od lat jest polskim centrum sportów wodnych,
a to, że na parkingach campingów często można spotkać
zagraniczne rejestracje samochodów najlepiej dowodzi,
że na półwysep warto jechać nawet kilkaset kilometrów.
Władysławowo przyciąga także miłośników innych sportów i każdy, kto miał okazję przejechać się trasą rowerową
od Władysławowa po Hel wie, że jest to jedna z najbardziej
malowniczych tras w kraju. Szeroka na ponad 100 metrów plaża, czy Nadmorski Park Krajobrazowy wypełniony starodrzewem to kolejne miejsca, w których wakacje
można spędzić aktywnie, uprawiając jogging, nordic walking, a nawet jazdę konną. W Polsce, podobnie jak w innych krajach Europy, rozwija się trend bycia fit i zdrowego
stylu życia. Coraz większa grupa miłośników sportu także wakacje chce spędzić aktywnie. Stąd potrzeba rozwoju
infrastruktury dla turystów, szukających na plaży czegoś
więcej niż zimne piwo i chipsy.
Gmina Władysławowo dobrze wyczuwa ten trend i stawia na inwestycje, które przyciągną do miasta turystów
z zasobniejszym portfelem. Wraca się tu do żeglarskich
tradycji. Po stronie Zatoki Puckiej powstanie marina
jachtowa. Dzięki staraniom władz do miasta powracają
imprezy żeglarskie. W czerwcu tego roku po raz pierwszy od 10 lat na otwartym morzu zostały rozegrane regaty w ramach klasyfikacji do Pucharu Polski, Mistrzostw
Świata i Europy. Powołane zostało również stanowisko
plastyka miejskiego, który zadba o rozwój parków i terenów zielonych oraz zmianę estetyki miasta. W ślad za
rozbudową infrastruktury turystycznej podąża profesjonalne zaplecze hotelowe. W najlepszej nadmorskiej lokalizacji, tuż obok plaży i portu powstaje duży kompleks
hotelowo-apartamentowy z rozbudowanym zapleczem
rekreacyjnym. „Jako prywatny inwestor wykorzystujemy
aktualne trendy w stylu życia i turystyce” – mówi Agnieszka Łuczak, dyrektor zarządzający Gwiazdy Morza, spółki
odpowiedzialnej za budowę hotelu. „Stąd pomysł, aby
nasz obiekt wyposażony był w rozbudowaną strefę SPA,
gabinety urody i centrum rekreacji”. Istnieje więc szansa,
że powstanie miejsce, które miłośnikom sportu zaoferuje

znacznie więcej niż przyczepy campingowe i wspólne toalety czy prysznice, którymi dotychczas musieli się zadowolić mieszkańcy campingów. Jak tłumaczy Agnieszka
Łuczak: „W hotelu znajdą się m.in. cztery baseny i blisko
17-metrowa przeszklona ścianka wspinaczkowa z wyjściem na dach obiektu. Przygotowujemy również eleganckie restauracje i centrum bankietowo-konferencyjne. Hotel Gwiazda Morza Resort Spa&Sport, doskonale wypełni
lukę w tej części Polski. Będzie to najnowocześniejszy prestiżowy hotel pomorskiego odcinka polskiego wybrzeża”.
Dla inwestorów, którzy dostrzegą korzyści tego projektu,
rodzi się dobra okazja do lokowania kapitału. Hotel już na
etapie budowy został wprowadzony do sprzedaży w modelu
condo. To oznacza, że inwestorzy indywidualni mogą sporo
zarobić na inwestycji, która zakłada zwrot kapitału na poziomie 7% w skali roku i to przez okres 15 lat. To znacznie więcej
od innych stabilnych wariantów lokowania kapitału. Model
condo jest cały czas nowością na polskim rynku inwestycji,
ale jest bardzo popularny w Stanach Zjednoczonych i na zachodzie Europy. Nabywca kupując pokój, podpisuje równocześnie umowę najmu nieruchomości z operatorem hotelu,
co daje mu gwarancję stabilnych i z góry określonych dochodów przez cały czas trwania inwestycji.

DL A I N W E S T ORÓW,
KT ÓR Z Y D O S T R Z E GĄ
KOR Z YŚ C I T E G O
PROJ EKT U, RODZ I S I Ę
D OBR A OK A Z JA D O
L OKOWA N I A K A PI TA ŁU.
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C O S EZ ON PR Z EZ
M I A S T O PR Z EW I JA
S I Ę 750 T YS I Ę C Y
T U RYS T ÓW.
Wiadomości o zmianach we Władysławowie rodzą nadzieję na to, że miasto czekają niezbędne inwestycje, które spowodują, że olbrzymi potencjał turystyczny miasta
zostanie odpowiednio wykorzystany. Co sezon przez miasto przewija się 750 tysięcy turystów. Odpowiedź na pytanie, czy są wśród nich tacy, którzy chcą aktywnie spędzić
urlop w komfortowym hotelu, nasuwa się sama.
ENGLISH

CLASSY RECREATION
I showed the above picture to my friends and asked them
to comment. As you could probably guess, the reaction was
rather critical. Only one of my friends responded differently,
saying, “What an incredible potential!”

Władysławowo – it is there that the beach shown in the picture is located – is the most frequently visited spa town in
Pomeranian Voivodeship. “Pomerania is one of the most
popular tourist destinations amongst Poles,” says Łukasz
Magrian from the Pomeranian Regional Tourist Organization. “We estimate that in the season 2017, our voivodeship
will be visited by 9 million Poles alone. To this we should
add tourists from abroad,” he adds. It’s a high number, but
based on hard and fast data and resulting from a tendency
that has remained unchanged for at least four years.
Excellent communication with the A1 national road,
great railway connections and the dynamic development
of low-cost carriers make it easy to reach Pomerania from
many biggest centres in the country even for a short stay
over the weekend. But in this case, the potential that was
noticed by one of my friends doesn’t pertain to the most
popular Tricity with Gdansk in the lead, but to a small town
located by the Hel Peninsula. The number of tourists visible in the picture is indeed puzzling and encourages a more
meticulous analysis, especially that the potential can mean
great profit for private investors.
The Hel Peninsula, at the base of which Władysławowo
is situated, offers attractions that are hard to list in one
breath. For years, it has been a Polish centre of water sports,
and the fact that we can spot many foreign license plates in
the car parks located by camping sites is the best proof that
it’s worth covering even several hundred kilometres to get
there. Władysławowo attracts fans of other kinds of sport
as well, and whoever has had the chance to use the cycle
path from Władysławowo to Hel knows that it’s one of the
most picturesque routes in Poland. The one-hundred-metre-wide beach or the Coastal Landscape Park replete with
old growth of trees are other places in which you can spend
your vacation actively, by enjoying jogging, Nordic walking, or even riding a horse. In Poland, just like in other EuWięcej na anywhere.pl

ropean countries, there’s the growing trend of being fit and
leading a healthy lifestyle. An increasing number of sport
fans want to be active even during their holidays. For those
reasons, there has appeared the need to develop infrastructure for tourists who come to the beach in search of something else than just cold beer and crisps.
The town of Władysławowo senses this trend very well
and focuses on investments that will attract more affluent
tourists. What is also being revived are sailing traditions.
There are plans to build a yacht marina on the side of the
Bay of Puck. Thanks to the endeavours of the town’s authorities, Władysławowo is the host of various sailing
events yet again. In June this year, for the first time in ten
years, the town organized sailing races qualifying to Poland’s Cup, as well as to European and World Championships. On top of that, the town created a post for an urban
designer, who will take care of the development of parks
and greenways, as well as introduce changes to the town’s
aesthetics. The development of tourist infrastructure
prompts the expansion of professional hotel base. In the
best seaside location, right by the beach and the harbour,
a huge hotel-apartment complex is being built, along with
a wide range of recreation facilities.
“As a private investor, we use current trends in lifestyle and tourism,” says Agnieszka Łuczak, the Managing Director of Gwiazda Morza, a company responsible
for the construction of the hotel. “Hence the idea for
our object to be equipped with a SPA zone, beauty parlours and a recreational centre.” There is a good chance,
therefore, for a place that will offer fans of sport much
more than just campers and common toilets or showers,
with which people living at campsites have had to make
do up until now. As Agnieszka Łuczak explains, “The
hotel will offer e.g. four swimming pools and an almost
17-metre glazed climbing wall with an exit to the roof of
the object. We are also preparing elegant restaurants
and a banquet-conference centre. The Hotel Gwiazda
Morza Resort Spa&Sport will fill the gap in this part of
Poland perfectly. It will be the most modern and prestigious hotel in this part of the Polish coast.”
For those investors who will notice the advantages of
this project, there appears a good opportunity for investments. Already during the construction phase, the hotel
has been placed on the market in the condo model. It
means that individual investors can earn much money on
an investment which assumes return on capital at the level
of 7% on an annual basis, and during the period of fifteen
years at that. It’s much more than other stable options of
investment offer. The condo model is still a novelty on the
Polish investment market, but it’s immensely popular in
the United States and in the western part of Europe. Buying a room, the acquirer additionally signs the real estate
rent agreement with the operator of the hotel, which gives
them a guarantee of a stable and predetermined income
throughout the duration of the investment.
News about changes in Władysławowo raises hopes that
there will be necessary investments allowing for the enormous tourist potential of the town to be properly utilised.
Each season, the town is visited by 750 thousand tourists.
The answer to the question whether there are also those
who want to spend their holidays actively in a comfortable
hotel is rather obvious.
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100% WEŁNY

100%
WEŁNY

ANETA KOŁODZIEJSKA TWORZY ORYGINALNE STROJE
WYKONANE ZE 100% WEŁNY. UBRANIA TWORZYĆ
ZACZĘŁA DLA SAMEJ SIEBIE. KIEDY KOBIETY NA ULICY
ZACZĘŁY PYTAĆ JĄ, SKĄD WZIĘŁA TO, CO MA NA
SOBIE, POMYŚLAŁA O PROJEKTOWANIU DLA INNYCH.
JAK RADZI SOBIE DEBIUTANTKA ZE STAROGARDU
GDAŃSKIEGO W WYMAGAJĄCEJ BRANŻY FASHION?
TEKST Edyta Bartkiewicz

ZDJĘCIA Mat. Prasowe

Czy bycie projektantką to twoje ukryte,
dawne marzenie, które ma szansę niedługo
się spełnić?

Jako dziecko chciałam pracować w telewizji.
Byłam zafascynowana kolorowymi, święcącymi strojami. Biorąc pod uwagę czasy,
w których dorastałam, gdzie na półkach sklepowych nie było praktycznie nic – tak, marzyłam o tworzeniu ubrań od dziecka.
Z zawodu jesteś księgową. Czym jest
więc dla ciebie projektowanie i szycie?
Jak dzielisz swój czas między pracę, pasję
i rodzinę?

Projektowanie i tworzenie rzeczy jest dla mnie
odskocznią od tego, co robię. Pracując nad
każdym projektem, ogromnie się relaksuję.
Uwielbiam to. Jak dzielę czas? Każdą wolną
chwilę poświęcam na tworzenie – jadąc do pracy lub czekając na spotkanie, stojąc w kolejce
w sklepie. Gdy pielęgnujemy swoją pasję, każda chwila jej poświęcona jest przyjemnością.

Dlaczego wybrałaś akurat ten sposób
tworzenia?

Dlaczego wełna? Chyba dlatego, że zupełnie
nie potrafię pracować z innym materiałem
i przelewać swoich pomysłów na papier. Pracując na drutach, mogę stworzyć to, co chcę.
Poza tym uważam, że jest za mało oryginalnych rzeczy tworzonych z wełny.
Dlaczego tworzysz akurat dla kobiet?

Jestem kobietą, więc tworzenie dla kobiet jest
dla mnie zupełnie naturalne.
Jaka jest kobieta, dla której tworzysz?

Jest kobietą zdecydowaną i odważną, lubiącą się wyróżniać, ale będąc przy tym sensualną i zmysłową.
Każdy twój projekt jest tak inny od
poprzedniego, a jednocześnie tak spójny.
Ile czasu trwa praca nad nowymi rzeczami?
Skąd czerpiesz inspiracje?
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U W I EL BI A M
C HODZ IĆ U L IC A M I
I OB S ERWOWAĆ LU DZ I,
J EDNA K T O KOBI E T Y
I N S PI RUJĄ M N I E
NA J BA R DZ I E J. LU BI Ę
PR Z YGL Ą DAĆ I M S I Ę
I P OD GL Ą DAĆ IC H S T Y L .
Trudno mi określić, jak długo powstaje każdy projekt. Tak jak wspomniałam, tworzę
w każdej wolnej chwili, więc jest to uzależnione od wolnego czasu w danym momencie. Uwielbiam chodzić ulicami i obserwować ludzi, jednak to kobiety inspirują mnie
najbardziej. Lubię przyglądać im się i podglądać ich styl. Zgadywać, jaką mają osobowość, jakie potrzeby nimi kierują, o czym
marzą, nad czym pracują, gdzie się spieszą...

nie. Branża modowa jest bardzo trudną branżą, ale będę się starała z całych swoich sił,
żeby móc spełnić wszystkie jej rygorystyczne
oczekiwania. Jeśli choć jedna kobieta poczuje się dzięki moim projektom wyjątkowo,
będę szczęśliwa. To będzie najlepszy dowód
na to, że było warto spróbować.

Wybór materiałów, z których tworzysz
swoje rzeczy z pewnością nie jest łatwy.
Czy przed kupnem dokładnie wiesz, co
i w jakiej ilości jest ci potrzebne?

Aneta Kołodziejska makes original outfits made of
100% wool. At the beginning, she made clothes for
herself. When women began to approach her in the
street and ask where she had bought the clothes
she was wearing, she came up with an idea to take
up designing. How is the beginner from Starogard
Gdański doing in the demanding fashion industry?

Nigdy nie planuję tego, co kupię. Wchodzę do
sklepu i przepadam... Mogłabym godzinami
wybierać włóczki, to właśnie wtedy nakreśla
mi się szkic tego, co będę z niej tworzyła.
Co sprawiło, że tworzysz w domowym
zaciszu od tak dawna, zamiast zbudować
pracownię i założyć swoją markę jeszcze
przed stworzeniem pierwszej rzeczy?

Nie sądziłam, że będę tworzyła dla kogoś innego poza swoją osobą czy rodziną. Ostatnimi czasy często przebywałam w Warszawie
i to w zasadzie spowodowało, że zaczęłam
tworzyć dla kogoś. Bardzo często zaczepiano mnie na ulicy i pytano, gdzie można
kupić coś, co miałam na sobie. Więc pomyślałam, dlaczego nie.
W jaki sposób chciałabyś się rozwijać
dalej? Czy planujesz przeprowadzkę do
Warszawy, żeby stworzyć tu swoje atelier,
czy raczej wolisz projektować w swoich
czterech kątach z rodziną u boku?

Na razie nie myślę tak daleko, zdaję się na los.
Życie samo pokaże, jak to wszystko się rozwi-
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100% WOOL

Is being a designer your hidden, old dream
that may come true soon?
When I was a child, I wanted to work in TV.

I was fascinated by colourful, glossy outfits.
Given the times I grew up in, when all stores
were practically empty – yes, I’ve been dreaming of designing clothes since my childhood.
You're an accountant by profession. What
are designing and tailoring for you? How
do you manage your time, dividing it
between work, passion and family?

Designing and making clothes is a kind of
break from my daily routine. Working on
a design is very relaxing to me. I love it.
How do I manage my time? I devote every
moment I can spare to creating – when I’m
on my way to work or when I’m waiting for
a meeting, or queuing in a store. When you
develop your passion, every moment spent
on it is a pleasure.
Więcej na anywhere.pl

Why did you decide on this particular
method of creation?

Why wool? I suppose I simply can’t work with
any other material and commit my thoughts
to paper. Knitting allows me to create everything I want. Besides, I believe there are few
original items made of wool.
Why did you choose women as your target
group?

I’m a woman, so creating for women comes
natural to me.
What is your target woman like?

She is decisive and courageous, she likes to
stand out, but is sensual and attractive at
the same time.
Every design is unique in its own way, but is
line with your other works at the same time.
How much time does a new design take?
Where do you draw your inspiration from?

It’s difficult to specify the time a design takes.
As I’ve already said, I create in every moment
I can spare, so it all depends on how much free
time I have. I enjoy walking the streets and observing people; but I’m fascinated by women
the most. I like to watch how they dress and
behave. To guess what they are like, what needs
they have, what they dream of, what they work
on, where they are going in a hurry…
It must be difficult to choose materials for
your work. Do you know what you need, and
in what amount, before you go to a store?

I never make any plans as to what to buy.
I enter a store and I’m a lost case… I could be
browsing yarns for hours; that’s when I get
a rough idea of what I’m going to do with it.
How come that you’ve been working at
home for such a long time instead of
opening an atelier and setting up your own
brand in the first place?

I didn’t think I would create for anyone else
than myself or my family. I’d been staying a lot
in Warsaw lately, and that’s the reason I began
to create for someone else. I was accosted
many times and asked where I’d bought my
clothes. And so I thought, why not.
Do you have any plans for the future?
Would you like to move to Warsaw to open
your own atelier or would you rather stay at
home with your family and work there?

I don't have any plans for the distant future,
I’ll take it as it comes. Time will tell. The fashion industry is a difficult one, but I’ll do my
best to come up to all its high expectations.
And if my designs make at least one woman
feel special, I’ll be happy. It will prove that it
was worth the try.

100% WEŁNY
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TXL.
BERLIN-TEGEL
JAKI BYŁ TEN DZIEŃ? NIE PAMIĘTAM ZA DOBRZE. ILE MIAŁEŚ
W TEDY L AT? PARĘ. NIEWIELE. NIE NA T YLE, ŻEBY PAMIĘTAĆ.
ALE PRZECIEŻ WSZYSCY PAMIĘTA JĄ? RZECZY WIŚCIE…
TO ZADZIWIA JĄCE. NAWET CI CO MIELI W TEDY TRZY T YGODNIE
I DOPIERO UCZYLI SIĘ POWIETRZA. JA NIE PAMIĘTAM.

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.

N

ic nie pamiętasz? No nie… Pamiętam
buty. Buty? Tak. Kozaki. Właściwie to
kozaczki, bo to były buty dla dziecka.
Dla mnie. Ale teraz już nie mówi się kozaczki,
bo to kojarzy się z prowincją. W ogóle nie lubię zdrobnień. Kozaczki, szpileczki, okienka.
No i słowo-obrzyg: „pieniążki”. Jak ktoś mówi
„pieniążki”, to zawsze boję się mu podać rękę.
Prawie zawsze jest spocona, tłusta i niemiła
w dotyku. Wyobrażasz sobie jak trzeba być
skrupulatnym, spiętym i bez poczucia humoru, żeby mówić „pieniążki”? Albo „moim
skromnym zdaniem”. O! To już wiem, że to
nieskromna osoba. Ale chciałeś zapytać o coś
innego? Tak, ciągle pytam Cię o tamten dzień.
Dobrze. Muszę się skupić. To nie była moja
pierwsza daleka podróż. Z Mamą ciągle gdzieś
podróżowaliśmy. Cały czas powtarzała, że to
będzie nasze największe bogactwo. Jedyne,
co może nam zostawić. I do dziś mam w głowie te wszystkie obrazy i doznania. Zimną
wodę Sanu w Przemyślu, gorzki smak Mazur,

chropowatość Gór Sowich, ultramarynę nieba
nad Sobieszewem. Pewnie dlatego nie miałem
o czym rozmawiać z rówieśnikami. Widziałem
więcej, a im człowiek więcej zobaczy, tym jest
starszy. Ja miałem dużo, dużo lat. No ok, ale
wróćmy do tamtego dnia. Ale jesteś czepliwy.
Poczekaj. Chcę poskładać myśli. To miasto
Mama kochała, jeździła tam często. Więc ja też
je kochałem. Wiesz przecież, jakie dzieci są bezkrytyczne. Szczególnie jeśli chodzi o uczucia.
W końcu Mama mnie tam zabrała. Po długiej
nocy w pociągu obudziłem się w nowym świecie. To był Berlin, dla mnie był całością, nie
miałem świadomości, że są dwa. Nie mogłem
jeszcze tego rozumieć. Pierwszego dnia Mama
kupiła mi właśnie te buty. To o nich mówiłem.
Brązowe, na kożuszku. Ciepłe. To miasto było
ciepłe, choć był środek zimy. Tak je zapamiętałem. Tego samego dnia okazało się, że w Polsce
wybuchła wojna. Tak to zrozumiałem z pospiesznych relacji. Musieliśmy biec, żeby zdążyć na pociąg do Warszawy. Mama chciała być
jak najszybciej w domu. Teraz sobie wyobrażam co musiała czuć. Ja nic z tego nie rozumiałem. Przy wsiadaniu do pociągu niefortunnie
zahaczyłem o krawędź peronu i jeden z moich
butów wpadł pod pociąg. Byłem zrozpaczony.
Płakałem przez kilka godzin. Inni pasażerowie
myśleli, że to z powodu tej wojny. Ten drugi but
trzymałem koło łóżka jeszcze bardzo długo.
Nie mogłem się z nim rozstać. Już nigdy potem
niczego tak bardzo nie żałowałem. Zresztą, do
dzisiaj nie żałuję rzeczy. Tylko ludzi. A po co
wróciłeś do Berlina? Pewnie po to, żeby odnaleźć tamten but…
ENGLISH

TXL. BERLIN–TEGEL
What day was it? I don't remember exactly. How old
were you then? A few years old. I wasn’t old enough
to remember. But everyone remembers it. Well,
that’s amazing. Even those who were three weeks
old and had just begun to learn to breathe. But
I don’t remember.

Więcej na anywhere.pl

Don’t you remember anything? Well…
I remember booties. Booties? That’s right.
Winter booties. Actually, snow booties, because those were snow boots for a kid. For
me. But nobody calls them booties anymore; that sounds so provincial. I don’t
like diminutives at all. Everything today is
so itsy bitsy and infantile. But what I hate
the most is the word ‘pennies’ used generally for money. When someone says ‘pennies’, I’m even afraid of shaking his hand.
It’s usually sweaty, fat and clammy to the
touch. How tense and uneasy one must be
to refer to money as ‘pennies’. Or ‘in my
humble opinion’. When I hear it, I instantly know this person is not very humble. But
you wanted to ask about something else.
Yes, I still want you to tell me about that
day. Fine. I need to focus. It wasn’t my first
long journey. I would travel with my mum
all the time. She would say it was our greatest treasure. The only thing nobody could
take away from us. And I still have these
pictures and sensations in my head. Cold
water in the San River in Przemyśl, bitter
taste of Masuria, the rough Owl Mountains,
the ultramarine blue sky over Sobieszewo.
I suppose that’s why I hardly got along with
my peers. I had seen more; and the more
you see, the older you become. I was really,
really old. But let’s come back to that day.
You won’t give up, will you? Give me a sec.
I need to concentrate. My mum loved that
city, she had gone there many times. So
I loved it too. Children are so uncritical, you
know. Especially when it comes to feelings.
Finally, mum took me there with her. After
a long night in a train, I woke up in a new
world. It was Berlin. It was a whole to me
then, I didn’t know there were two of them.
I couldn't understand it those days. On the
first day, mum bought me those boots. The
ones I told you about. Brown ones, with
wool lining. Warm. That city was warm
even though it was the middle of winter.
That's how I remember it. On the same day,
were told that the war broke out in Poland.
That’s how I understood some hasty pieces of information I heard. We had to run
to catch a train to Warsaw. Mum wanted to
get home as soon as possible. Now I understand what she must have felt. But I didn't
get it then. While we were getting on, one of
my boots got stuck and fell under the train.
I was devastated. I cried for several hours.
Other passengers assumed it was because
of the war. I kept the other boot near my
bed for a long time. I couldn’t throw it away.
I’ve never missed anything more in my life.
Well, I don’t miss anything these days. Only
people. But why did you go back to Berlin?
I suppose I wanted to find that boot…

ZDJĘCIE: MONIKA SZAŁEK
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Edyta Bartkiewicz
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Julia/Eastern Models
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PROJEKTANTKA / DESIGNER:

Justyna Polkowska

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

08.
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

7

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
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MOLDE

ALESUND

BERGEN
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* Połączenia sezonowe / seasonal connections

?

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

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

NEWS

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

PONAD 2 MILIONY PASAŻERÓW
W PÓŁ ROKU

OVER 2 MILLION PASSENGERS
IN HALF A YEAR
EN

Od stycznia do czerwca 2017 roku Lotnisko Gdańsk im. Lecha Wałęsy
obsłużyło 2 089 947 pasażerów. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku stanowi to wzrost aż o 14,2%. W samym drugim
kwartale bieżącego roku port lotniczy obsłużył ponad 1,2 miliona pasażerów. Najwięcej, bo aż 439 603 pasażerów obsłużono w czerwcu.
Tym samym czerwiec był dziewiątym z kolei miesiącem, w którym
wzrost w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku mogliśmy
oznaczać dwucyfrową liczbą. Te rekordowe wyniki są zgodne z przewidywaniami lotniska i związane z uruchomieniem nowych, atrakcyjnych tras. Wśród nich są funkcjonujące 15 maja loty do Amsterdamu
(KLM), wznowiony kierunek do Berlina (AirBerlin) i otworzone 15
czerwca dwa kierunki do Izraela – Tel Awiwu i Ejlat (LOT). Trzy najpopularniejsze destynacje pierwszego półrocza 2017 roku to nadal: Warszawa, Londyn i Oslo. Warto dodać, że w sezonie letnim z Lotniska
Gdańsk można skorzystać dodatkowo z połączeń czarterowych.

From January to June 2017, Gdansk Lech Walesa Airport served
2 089 947 passengers. It is a 14.2% increase, as compared with
the corresponding period in 2016. Only in the second quarter of
2017, the airport served over 1.2 million passengers. June witnessed the greatest number of passengers served, i.e. 439 603,
and it was therefore the ninth month with a two-digit increase,
as compared with the corresponding period in 2016. These record figures are in line with the airport’s forecasts, and they
result from opening new, attractive routes, including flights to
Amsterdam (KLM) operated from 15 May, a re-opened route to
Berlin (AirBerlin), and two Israel destinations – Tel Aviv and
Eilat (LOT) – operated from 15 June. Three most popular destinations in the first half of 2017 were still: Warsaw, London, and
Oslo. In addition, Airport Gdansk offers charter flights in the
summer season. 

PORT LOTNICZY GDAŃSK
Z MEDALEM EUROPEJSKIM

EUROPEAN MEDAL FOR
GDANSK AIRPORT

7 czerwca w Warszawie odbyła się 28 edycja finału Medalu Europejskiego. W Salach Redutowych Teatru Wielkiego – Opery
Narodowej uhonorowano 132 firm. Wśród nich znalazł się Port
Lotniczy im. Lecha Wałęsy. Medal Europejski przyznawany jest
polskim firmom, które spełniają standardy europejskie i w znaczny sposób przyczyniają się do rozwoju dobrych praktyk w biznesie międzynarodowym.
„Cieszymy się, że dzięki dobremu zarządzaniu liczba pasażerów
jest z roku na rok coraz większa — w 2016 roku przekroczyła 4 miliony. Port Lotniczy Gdańsk jest rozpoznawalny na świecie, wchodzi na nowe rynki i wciąż podnosi jakość świadczonych usług” —
powiedział Tomasz Kloskowski, Prezes Zarządu Portu Lotniczego
Gdańsk im. Lecha Wałęsy. 

The 28th edition of the European Medal took place in Warsaw on
7 June. 132 companies received awards during the ceremony held
in the Redutowe Rooms in the Grand Theatre – National Opera.
Among the winners, there was Gdansk Lech Walesa Airport. The
European Medal is awarded to Polish companies which comply
with European standards and significantly contribute to the development of good practices in international business.
‘We welcome the fact that thanks to good management, the
number of passengers served is rising year by year – and it exceeded 4 million in 2016. Gdansk Airport is recognisable in
the world; it enters new markets and it is constantly improving
the quality of services provided,’ said Tomasz Kloskowski, the
CEO of Gdansk Lech Walesa Airport. 

EN

BERLIN

CO WZIĄĆ ZE SOBĄ?

To zależy od tego, po co tam jedziemy. Berlin można zwiedzać na
wiele różnych sposobów, od podróży szlakiem modnych knajpek po
zgłębianie historii. 
EN

KULTURALNE CENTRUM EUROPY ŚRODKOWEJ,
MIEJSCE NAJWAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ
ARTYSTYCZNYCH, JEDNO Z NAJWIĘKSZYCH MIAST
W EUROPIE. PO PRZERWIE ZNOWU POLECIMY
DO STOLICY NIEMIEC. NA LOTNISKO GDAŃSK
POWRÓCIŁO POŁĄCZENIE LINII AIRBERLIN.
Tekst: Sylwia Gutowska

Zdjęcie: pixabay.com

GDZIE TO JEST?

W kraju związkowym Berlin, w otoczeniu Brandenburgii, godzinę lotu
z Gdańska samolotem linii AirBerlin.

JAK DOJECHAĆ?

Samolot ląduje na lotnisku Berlin-Tegel, na północny zachód od centrum miasta, dokąd dostaniemy się za pomocą miejskich autobusów
BVG, które stają pod samymi terminalami A i B. Można też skorzystać
z kolejki podmiejskiej, taksówki lub oferty carsharing.

CIEKAWOSTKI

Berlin to miasto bardzo przyjazne dla przybyszy i gości, w tym z Polski
– biletomaty, podobnie jak strona internetowa lotniska Berlin-Tegel,
mają opcję języka polskiego.

WARTO ZOBACZYĆ

Bundestag, siedziba jednej z dwóch izb niemieckiego rządu i jeden
z najbardziej rozpoznawalnych gmachów w całych Niemczech.
Brama Brandenburska, najsłynniejsza budowla Berlina i znak jego
burzliwej historii, dziś symbolizuje Pokój i Wolność.
Pomniki Muru Berlińskiego, a w szczególności Mauermuseum
przy Checkpoint Charlie, jedno z najczęściej uczęszczanych muzeów
w Berlinie.
East Side Gallery, ciągnąca się przez prawie kilometr galeria sztuki
ulicznej, przypominająca o dawnym podziale miasta. Znajdziemy tam
słynny mural przedstawiający pocałunek Breżniewa z Honeckerem.
Pomnik Pomordowanych Żydów Europy to robiące wrażenie
2771 betonowych stelli odpowiadających stronom Talmudu i podziemne muzeum.

BERLIN

A CULTURAL CENTRE OF CENTRAL EUROPE, A VENUE OF
THE MOST IMPORTANT ARTISTIC EVENTS, AND ONE OF
THE LARGEST EUROPEAN CITIES. AFTER A BREAK, WE
WILL FLY TO THE CAPITAL OF GERMANY AGAIN. GDANSK
AIRPORT WELCOMES THE RE-OPENING OF THE ROUTE
OPERATED BY THE AIRBERLIN AIRLINE.

WHERE IS IT?

In Berlin constituent state, in the Brandenburg region, within a onehour flight with the AirBerlin airline from Gdańsk.

HOW TO GET THERE?

Planes land at Berlin–Tegel Airport, located northwest of the city
centre. You can get to the centre by BVG city bus, which stops in
front of A and B terminals. You can also take a suburban train or
a taxi, or use car sharing.

INTERESTING FACTS
Berlin welcomes visitors and tourists, including Poles – ticket machines, as
well as Berlin–Tegel Airport website, offer a Polish language version.

PLACES TO VISIT

Reichstag, the seat of one of two houses of German parliament and one
of the best‑known edifices in Germany.
Brandenburg Gate, the most famous landmark in Berlin and the
symbol of its turbulent past; today it symbolises Peace and Freedom.
Berlin Wall Memorials, in particular Mauermuseum by Checkpoint
Charlie, one of the most frequently visited museums in Berlin.
East Side Gallery, almost a one-kilometre long street art gallery,
showing the division of the city in the past. One of the famous murals
depicts the kiss of Brezhnev and Honecker.
Memorial to the Murdered Jews of Europe, an impressive site, consisting of 2771 concrete stelae, which symbolise Talmud pages, and an
underground museum.

WHAT TO TAKE?

It depends on the purpose of your visit. There are many ways of exploring Berlin, ranging from visiting fancy restaurants to tracing the
history of the nation. 

N I E B O S T R A DA
O D A M S T E R DA MU
LINIE LOTNICZE KLM NAJWYRAŹNIEJ CENIĄ SOBIE POŁĄCZENIE GDAŃSKAMSTERDAM. ICH PRZEDSTAWICIELE JUŻ ZAPOWIEDZIELI, ŻE OD JESIENI LICZBA
LOTÓW NA TEJ TRASIE ZOSTANIE PODWOJONA.
Tekst: Jakub Milszewski

Zdjęcia: Tomasz Sagan

W TE J CH W I LI SA MO LOT Y
M I Ę DZ Y S TO LI C Ą
H O L A N D I I A G DA Ń S KI E M
L ATA JĄ S I E D E M R A Z Y
T YG O D N I OWO.

W

tej chwili samoloty między stolicą Holandii a Gdańskiem latają siedem razy tygodniowo. Od 29 października ta liczba zostanie zwiększona do 14. Taka informacja została podana przez KLM zaledwie niespełna dwa miesiące
po uruchomieniu trasy.
W jesiennej siatce połączeń zmieni się nie tylko liczba lotów do
Amsterdamu, ale także ich godziny. Wszystko po to, żeby pasażerowie z Polski mogli w pełni korzystać z oferty lotów do praktycznie każdego zakątka świata z amsterdamskiego portu lotniczego Schiphol.
Od 29 października można będzie zatem polecieć do Amsterdamu
z Gdańska o godzinie 6:50, a lądowanie w stolicy Holandii przewidziane jest na godzinę 8:45 czasu lokalnego. Dzięki temu porannemu lotowi można będzie wygodnie korzystać z siatki połączeń KLM,
również tych międzykontynentalnych, ale także choćby efektyw-

niej wykorzystać weekendy i urlopy w samej Holandii. Drugi lot będzie startował z Gdańska o 14:00 i lądował w Amsterdamie o 15:55.
Samoloty powrotne startować będą z Schiphol o godzinach 11:45
i 20:50, a przylot jest obliczony na 13:30 i 22:35.
Decyzja o dodaniu kolejnego połączenia między Amsterdamem
i Gdańskiem spowodowana była rosnącym zainteresowaniem tą
trasą oraz optymistycznymi przewidywaniami na przyszłość. – Od
uruchomienia lotów KLM na trasie Gdańsk-Amsterdam w maju
tego roku obserwujemy niesłabnące zainteresowanie przelotami
na tej trasie zarówno ze strony polskich pasażerów, jak też zagranicznych gości pragnących odwiedzić bardzo ciekawy pod względem turystycznym Gdańsk. Współczynnik wykorzystania miejsc
od początku był i nadal jest bardzo dobry, dlatego wyjątkowo szybko zadecydowaliśmy o drugim połączeniu dziennie. Liczymy, że
z nowego rejsu ucieszą się zarówno turyści zainteresowani bogatą ofertą KLM zwłaszcza na trasach międzykontynentalnych, jak
i pasażerowie biznesowi, którzy teraz mogą planować jednodniowe
podróże do Holandii i do wielu miast w Europie Zachodniej – mówił Frantisek Siling, dyrektor handlowy Air France KLM na Polskę.
Z kwitnącej współpracy między KLM a Portem Lotniczym
Gdańsk cieszy się także Tomasz Kloskowski, prezes zarządu Portu
Lotniczego Gdańsk: – W Porcie Lotniczym Gdańsk od począt-

M I Ę DZ Y N A R O D OW Y P O R T
LOTN I CZ Y S CH I PH O L
W A M S TE R DA M I E TO
TR ZE CI E P O D W ZG LĘ D E M
W I E LKO Ś CI I R U CH LI WO Ś CI
LOTN I S KO W E U R O PI E .
ku roku obsłużono ponad 2 mln pasażerów, co stanowi 14,2 proc.
wzrostu w porównaniu z poprzednim rokiem. Do tak dużego postępu przyczynił się sukces KLM na trasie Amsterdam-Gdańsk.
Z niecierpliwością czekaliśmy na zwiększenie liczby lotów do
Amsterdamu, ponieważ już w maju można było zaobserwować
duże zainteresowanie pasażerów ofertą KLM. Cieszymy się, że grupa Air France KLM doceniła potencjał Portu Lotniczego Gdańsk,
dzięki czemu pasażerowie mogą korzystać z ogólnoświatowej oferty połączeń – mówił Tomasz Kloskowski.
Międzynarodowy Port Lotniczy Schiphol w Amsterdamie to trzecie
pod względem wielkości i ruchliwości lotnisko w Europie – w zeszłym
roku obsłużyło około 63,5 miliona pasażerów. Oferuje 322 bezpośrednie połączenia, którymi operuje 108 linii lotniczych współpracujących z lotniskiem. Co ciekawe, jest to też najstarsze międzynarodowe
lotnisko – pierwszy samolot wylądował w miejscu dzisiejszego, nowoczesnego Schiphol jeszcze w 1916 roku. Port Lotniczy w Amsterdamie
jest drugim na świecie lotniskiem także pod względem... niskości
położenia, leży bowiem 4,5 metra poniżej poziomu morza (niżej usytuowane jest jedynie inne holenderskie lotnisko, Rotterdam Haga),
w miejscu byłego jeziora, sztucznie osuszonego i otoczonego groblami, które chronią teren przed ponownym zalaniem.
Schiphol oferuje mnóstwo lotów w przeróżne krańce świata.
Można się stąd dostać nie tylko do największych metropolii na całym globie, ale także do mniejszych, ale równie ciekawych ośrodków, jak wyspa Sal w Republice Zielonego Przylądka, Paramaribo
w Surinamie czy Oranjestadna wyspie Aruba.
EN

SKYWAY FROM AMSTERDAM

KLM AIRLINE APPEARS TO VALUE THE GDAŃSK–
AMSTERDAM ROUTE. ITS REPRESENTATIVES HAVE
ALREADY ANNOUNCED THAT THE NUMBER OF FLIGHTS
ON THIS ROUTE WILL DOUBLE FROM THIS AUTUMN.

At present, the frequency of flights on the Gdańsk–Amsterdam
route is seven times a week. From 29 October, this number will increase to 14. KLM released such information only two months after
the opening of the route.
In the autumn timetable, not only the number of flights to
Amsterdam will change, but also their time. The aim is to allow Polish
passengers to fully benefit from flights from Amsterdam Airport
Schiphol to almost all destinations in the world. From 29 October,
the first flight will depart from Gdańsk to Amsterdam at 6:50 and it
will arrive in the capital of the Netherlands at 8:45 of the local time.
This morning flight will allow passengers to benefit from KLM airlines’ routes, including the intercontinental ones, but also to spend
weekends and holidays in the Netherlands more effectively. The
second flight will depart from Gdańsk at 14:00 and it will arrive in
Amsterdam at 15:55. The return flights will depart from Schiphol at
11:45 and 20:50, and the arrival is planned at 13:30 and 22:35.

The decision to add one more connection between Amsterdam
and Gdańsk was caused by growing popularity of this route and optimistic forecasts for the future. ‘Since the opening of KLM’s route
Gdańsk–Amsterdam in May 2017, continued popularity of flights
on this route has been observed both among Polish passengers and
foreign visitors coming to Gdańsk, which is a really attractive tourist destination. The load factor has been at a very good level, that’s
why we decided to open the second connection. We hope that it will
be popular among both tourists interested in KLM’s rich offer, in
particular on intercontinental routes, and business passengers,
who may now plan one‑day trips to the Netherlands and many cities
in Western Europe,’ said Frantisek Siling, Country Sales Manager
Poland in Air France KLM.
Tomasz Kloskowski, the CEO of Gdansk Lech Walesa Airport,
also welcomes the fruitful collaboration between KLM and Airport
Gdansk: ‘Gdansk Airport has served over 2 million passengers this
year, which is a 14.2% increase as compared with the previous year.
KLM’s success on the route Amsterdam–Gdańsk has contributed
to such great progress. We have been waiting for an increase in the
number of flights to Amsterdam, as a great interest of passengers
in KLM’s offer could be observed already in May. We welcome the
fact that Air France KLM has appreciated Gdansk Airport’s potential and, as a result, passengers may now benefit from the wide
selection of routes to destinations all over the world,’ said Tomasz
Kloskowski.
International Amsterdam Airport Schiphol is the third largest
and most popular airport in Europe – it served about 63.5 million
passengers last year. The airport offers 322 direct flights and collaborates with 108 airlines. What's interesting, it’s also the oldest
international airport – the first flight landed on the current site of
the modern Schiphol airport already in 1916. Amsterdam Airport
is the second airport in the world in terms of… its location, as it is
situated 4.5 metres below sea level (the first airport is also Dutch
– Rotterdam The Hague), on the site of a former lake, artificially
dried and secured with dykes preventing inundation.
Schiphol offers flights to a variety of destinations, including
the largest cities in the world as well as smaller but equally interesting locations, such as Sal Island in Cabo Verde, Paramaribo in
Suriname, and Oranjestad on the Aruba island.

