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 NASI AUTORZY

ANDRZEJ 
SARAMONOWICZ

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

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

GRZEGORZ 
KAPLA

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

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

RAFAŁ 
BRYNDAL

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

ENGLISH A satirist, lyricist, jo-
urnalist, founder of cabarets, 
playwright and screenwriter. 
A jazz, golf, and hockey 
enthusiast.

JERZY 
SCHEJBAL

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

ENGLISH He has 
portrayed outstanding 
film and theatre roles. 
For many years, he has 
been teaching new gen-
erations of Polish actors.

MICHAŁ 
FIGURSKI

Od 45 lat gada jak najęty, od 
25 najczęściej do radiowego 
mikrofonu, czasami z dość 
skandalicznym skutkiem. 
Życiowe motto: „Staczać się 
trzeba powoli, żeby starczyło 
na całe życie”. 

ENGLISH A non-stop talker 
for 45 years; mostly talking 
to the radio microphone 
for 25 years, sometimes 
with a scandalous outcome. 
His life motto is: 'Go down 
slowly to have enough for all 
your life.'

JAKUB
MILSZEWSKI

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

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

RAFAŁ
RUTKOWSKI

Aktor, dyrektor artystyc-
zny „Teatru Montownia”. 
Specjalista od one-man 
show i stand-upów. 
Słowem pisanym para 
się rzadko, ale za to 
długodystansowo. 

ENGLISH An actor and 
the Artistic Director of the 
Montownia Theatre. A spe-
cialist in one man shows 
and stand-up comedy. To 
him, writing is an occasion-
al but long-term activity. 

PAULINA 
SMASZCZ-
KURZAJEWSKA

Kobieta-dynamit. Dziennikar-
ka i prezenterka telewizy-
jna, trener autoprezentacji 
i rozwoju osobistego. 
Aktywnie działa na rzecz 
kobiet w biznesie.

ENGLISH A dynamite wom-
an. A journalist and television 
presenter, self-presentation 
and personal development 
coach. She actively promotes 
women in business.

PAWEŁ 
DURKIEWICZ

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

ENGLISH A loving husband, 
father and editor. He 
watches NBA League at 
night and overcomes all 
difficulties with the power 
of calm during the day.

WOJTEK 
KALARUS

Aktor teatralny, filmowy 
i telewizyjny. Reżyser, fe-
lietonista. Związany z No-
wym Teatrem Krzysztofa 
Warlikowskiego.

ENGLISH A theatre, film 
and TV actor. A director 
and columnist. Actor in 
Krzysztof Warlikowski's 
Nowy Teatr.
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CEZARY 
ŁAZAREWICZ

Lat 52, pochodzi z Darło-
wa. Pracował m.in. w Ga-
zecie Wyborczej, Polityce, 
Przekroju. Od dwóch lat 
bezrobotny. Zajmuje się 
pisaniem reportaży.

ENGLISH Aged 52, 
comes from Darłowo. He 
has worked for, among 
others, Gazeta Wybor-
cza, Polityka, Przekrój. 
Currently unemployed 
for two years. He writes 
reportage.

KATARZYNA
ZDANOWICZ

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

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

JAKUB 
FIREWICZ

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

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

MAGDALENA
JUSZCZYK

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

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

TOMASZ 
SOBIERAJSKI

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

ENGLISH A sociologist 
by profession and pas-
sion. An experienced 
explorer of social phe-
nomena and cultural 
trends. A 3.0 scientist.

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, Od wielu 
lat związana z radiową Trójką.

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

EDYTA
BARTKIEWICZ

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

ENGLISH She is a pho-
tographer of fashion and 
lifestyle. Although she comes 
from Szczecin and works in 
Warsaw, she travels the world 
in her mind. Her bucket list is 
mostly about travelling.

TOMASZ 
SAGAN

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

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

WOJCIECH 
ZAWIOŁA

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

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

SYLWIA 
GUTOWSKA

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

ENGLISH She talks, writes 
and edits. She is interest-
ed in high, middlebrow 
and low culture because 
she is a true (post)
humanist. 
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O SAMOTNOŚCI, SZALEŃSTWIE, WSPINACZCE NA BROAD PEAK, MU-
ZYCE MARILLION I OCZYWIŚCIE O MIŁOŚCI. Z DAWIDEM OGRODNIKIEM 
ROZMAWIA GRZEGORZ KAPLA.
TEKST Grzegorz Kapla ZDJĘCIA Tomasz Sagan

CZASU JEST MAŁO 
       WOBEC TEGO, 
CO PRZEDE MNĄ
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T E R A Z  RO Z P O Z N A J E 
C Z Ł OW I E K A ,  K T Ó RY  C A ŁY 

C Z A S  S I Ę  K R E U J E ,  C A ŁY 
C Z A S  S T WA R Z A  S I Ę   JA K I M Ś, 

M U S I  S I Ę  D O S T O S OWAĆ 
D O  W Y M Y Ś L O N E G O 

PR Z E Z  S I E B I E  O B R A Z U. 

Wybierasz skomplikowane role i znowu zamiast zagrać 
w komedii jakiegoś wesołka będziesz się wspinał na 
ośmiotysięcznik.
No tak, zagram Adama Bieleckiego w filmie ,,Broad Peak” 
Leszka Dawida. Myślę sobie, że za kilkadziesiąt lat będę 
dumny, że jednak to zrobiłem, że wyszedłem na te 5000 
metrów, bo na takiej wysokości będą zdjęcia. Warto pod-
jąć takie wyzwanie dla własnego doświadczenia, żeby 
przeżyć coś nieoczywistego. Kręciłem w Portugalii film, 
w którym skakałem w cyrku na trapezie bez zabezpiecze-
nia. To było niesamowite przeżycie, mogłem mieć kaska-
dera, ale usiadłem sobie na ławce po zdjęciach i pomyśla-
łem, że kiedy będę miał 60 lat  i zobaczę jak skaczę, to sam 
nie uwierzę, że to zrobiłem. 

Dla mnie trudniejszą wydaje się rola w „Chce się żyć” 
Macieja Pieprzycy. 
Trudniejsze było przygotować się do tego trapezu niż do 
,,Chce się żyć”. Pod względem psychicznym to jest nie do 
porównania, ale fizycznie w cyrku było dużo ciężej. Ręce 
bolały, jakby ktoś ci żyletkami ciął skórę. Po którymś 
skoku nie wiedziałem, co się dzieje, nie mogłem ręki 
podnieść, akrobaci mówili, że to normalne, że czasami 
przed występem ich to chwyta, rozmasowują i skaczą ze 
łzami w oczach. Nikt tego nie widzi, nikt nie wie, że to się 
tak dzieje. To są dla mnie wyjątkowe chwile. Dotknąłem 
losu innego człowieka. I to jest fascynujące. 

Na wysokości 5000 metrów nie pochylaj się za często. 
Kiedy się prostujesz, uderzenie krwi jest takie, że 
możesz zemdleć. 
Nie jestem sobie w stanie jak na razie tego wyobrazić. 

Myślałem, że takie filmy kręci się w studio. 
Na pewno też coś będzie w studio. Na razie kręcą plenery 
w Karakorum. 

Nie poleciałeś? To świetna przygoda.
Nie jestem tam potrzebny teraz, a przed filmem Leszka 
Dawida jeszcze inne wyzwanie przede mną.

Nie myślisz czasem, że za szybko wszedłeś na szczyt?
Nie wiem, bo ja nigdy nigdzie nie wchodziłem. 

Ale po filmie Pieprzycy wiadomo było, że możesz 
wszystko zagrać. 
Każdy film jest wyzwaniem, jeśli nie chcesz się powielać. 
Z Maćkiem Pieprzycą kolejny raz stoimy przed górą trudną 
do zdobycia. Postać Mietka Kosza. Niewidomy pianista ja-
zzowy. Każde takie wyzwanie wyzwala we mnie ogromną 
determinację, jednak postawienie siebie w tej postaci jest 
wyjątkowo trudne i wymagające pod każdym względem.

Kosz był muzykiem, żył w świecie dźwięku, odczuwał 
je pewnie bardziej intensywnie. 
Z pewnością, z tym że ja nigdy tak nie żyłem i to jest dla 
mnie nawet trudne do opisania. 

Dużo twoich pomysłów jest w postaci Tomka 
Beksińskiego?
Postać budowałem pod nadzorem Janka Matuszyńskiego 
i reżyser stale się przyglądał, czasami szedł na jakieś ugody 
w stosunku do pewnych rozwiązań. Dotyczyło to np. jednej 
z kluczowych dla mojej postaci scen z punktu widzenia 
dramaturgii przebiegu scenariusza. Kiedy buduję postać, 
szukam kluczowych miejsc, które pośrednio lub bezpo-
średnio mają wpływ na inne sceny, wymuszając przy tym 
określoną grę. Tutaj schemat był ryzykowny, gdyż jedna 
scena miała tłumaczyć wszystko. Scena rozmowy matki 
z synem i z ojcem. Ta rozmowa w rzeczywistości trwała 
półtorej godziny, a nam pozostało skrócić ją do 7 minut. 
I tak początkowo było 40 stron tekstu, następnie 15 i 10 
i na tydzień przed wysyłałem wszystkim ostateczną wer-
sję tej sceny składającej się z 7 stron. Trwało to prawie dwa 
miesiące. Wtedy dopiero byłem zadowolony, że znalazłem 
sedno. Kwestie, które widz musi sobie transponować, na to 
co zobaczył wcześniej. Teraz rozpoznaje człowieka, który 
cały czas się kreuje, cały czas stwarza się jakimś, musi się 
dostosować do wymyślonego przez siebie obrazu. To jest 
o samotności, a ja tę jego samotność tak właśnie postrze-
gałem, przez tą scenę, w której uznałem, że wszystko, co 
się dzieje do tej pory jest wykreowane, bo tak trudno być 
sobą. Na mnie ta rozmowa zrobiła tak ogromne wrażenie, 
że zaryzykowałem i postawiłem cały film na tę jedną scenę. 

Ciekawe, czy by mu się podobało? Myślałeś o tym? 
Nie. 

Dla mojego pokolenia był ważną postacią, dorastaliśmy 
z jego głosem i każdy sobie go jakoś wyobrażał. Ale 
przecież miałeś szansę zmierzyć się z postacią, którą 
grałeś. Był taki moment w „Jesteś Bogiem”. 
Były inne okoliczności. Właściwie poza obserwacjami, 
small talkiem, który uprawialiśmy parokrotnie, nie było 
zwierzeń, czy głębszych opowieści. Może raz, gdy nocowa-
liśmy u Fokusa w studio. Ale raczej bazowałem na obser-
wacji, na opowieściach osób trzecich. Trzeba to wszystko 
było dzielić przez 10 lat, które upłynęły, czyli tego kim oni 
dzisiaj są, jacy chcą być, jak siebie chcą zobaczyć z perspek-
tywy minionego czasu. Staraliśmy się żyć sami tą historią. 
Produkcja nam to ułatwiała. W hotelu Katowice  mieliśmy 
pokój z komputerem z tamtych czasów i nagrywaliśmy 
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wszystkie utwory raz jeszcze ze swoimi wo-
kalami. Pamiętam jak którejś burzowej nocy 
z Marcinem Kowalczykiem, „Magikiem”, sie-
dzieliśmy nad jego autorskim tekstem. Zrobił 
kapitalny podkład, który idealnie oddawał 
klimat tekstu, ale też rejonów z pogranicza 
psychorapu. Wyjątkowe! Nagle huk, piorun. 
Słychać jak zatrzymuje się wiatrak komputera 
i jak 6 godzin roboty poszło się…

Ty się interesujesz przecież zapisem 
dźwięku! 
Mam takie hobby, że interesuję się sprzętem 
muzycznym. Teraz bardziej odsłuchem mu-
zyki, a więc akustyką, rozchodzeniem się fal 
itd. Chciałem się dowiedzieć jak to wygląda 
ze strony fizyki, jak ułożyć kolumny, gdzie 
są fale stałe, gdzie są zmienne, jak idzie prąd, 
jakie są kable potrzebne. To jest never en-
ding story. Sama listwa, która czyści prąd… 
Zastanawiałem się, jak to czyści prąd?! Prąd 
przecież to prąd, leci do gniazdka i tyle. Jak 
puścisz tę listwę, która czyści prąd, to masz 
czyściutki, potem jak to idzie do gramofonu, 
to nie ma żadnych zakłóceń, żadnych szme-
rów na igle. Proste. 

K I EDY J UŻ ZA A KCEP TOWA ŁEM TĘ 

FI L OZOFI Ę PATR ZEN I A TOM K A NA 

R ZECZ Y W ISTOŚĆ, POCZ U ŁEM, ŻE 

TO ROZ U M I EM. J EG O SPOJ R ZEN I E, 

J EG O FRUSTR ACJ Ę, W YOBCOWA N I E...
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A na końcu i tak najważniejsza jest płyta. 
Teraz jazz?
Tak, teraz jazz. Po Tomku Beksińskim 
został mi Marillion, którego uwielbiam, 
chociaż najnowsza płyta „Fear” to już tro-
chę nie moje klimaty, ale nie powstrzyma-
ło mnie to przed pojechaniem na ostatni 
koncert w Łodzi, gdzie zagrali też utwory 
z „Misplaced Childhood” i „Fugazi”. W całej 
historii Tomka Beksińskiego utwór Kayleigh 
był ważny. Tomek tak nazywał swoją wielką 
miłość i jej dedykował ten utwór, więc ja pod-
chodzę do tego z sentymentem. Kiedy leci ta 
piosenka, zawsze myślę o jego listach, które 
trzymałem w ręku. 

Prawdziwych listach?
Tak. Miałem w ręku nawet jego włos z bro-
dy, który wyrwał i umieścił w liście. Jest to 
doświadczenie niezwykłe. 

Robert Więckiewicz, kiedy grał Wałęsę, 
dostał na jeden dzień z muzeum ten żółty 
sweter, w którym Wałęsa występował. 
Dla aktora to są istotne momenty. Andrzej 
Seweryn też miał kilka rzeczy oryginalnych 

z muzeum z Sanoka i to było duże przeżycie. 
Sam parę też ich otrzymałem i powiem, że jest 
w tym jakaś magia, a jednocześnie jest to tro-
chę popierdzielone.

Jak myślisz, który z tych filmów, które 
zrobiłeś, jest najważniejszy? Czy też 
może – będzie najważniejszy, jak 
będziesz miał 60 lat.
Nie chcę dywagować, który będzie dla ludzi 
najważniejszy. Dla mnie to jest „Ostatnia 
rodzina”. Kiedy już zaakceptowałem tę fi-
lozofię patrzenia Tomka na rzeczywistość, 

poczułem, że to rozumiem. Jego spojrzenie, 
jego frustrację, wyobcowanie, potrzebę mi-
łości, partnerstwa, a jednocześnie zdawa-
łem sobie sprawę z  jego egocentryzmu. 
Rozmawiałem z psychologami, psychiatra-
mi, miałem wgląd w dokumenty z leczenia. 
Poznałem opinie ludzi, którzy go znali. W ja-
kiś sposób stał mi się bliski.

Dużo wiedział o smutku. 
To prawda. Dziś w psychiatrii funkcjonuje 
pojęcie, które mogłoby go określić jako typ 
borderline. Kiedyś używało się sformułowania 

P O Z N A Ł E M  O PI N I E  L U D Z I , 
K T Ó R Z Y  G O  Z N A L I .  W   JA K I Ś 
S P O S Ó B  S TA Ł  M I  S I Ę  B L I S K I . 
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„człowiek na krawędzi”. Wtedy nie było to proste do zdia-
gnozowania. Mówiono też, że pacjent nie jest chory, ale też 
nie jest zdrowy… Zapytałeś, czy Tomek byłby zadowolony. 
Mam wrażenie, że po tym, co się wydarzyło po filmie, czyli 
skrajnych ocenach, sprawiłoby mu to satysfakcję. 

Miał taką umowę z kolegą, nikt o tym nie wiedział, bo 
to była ich tajemnica. Przed śmiercią Tomek mu powie-
dział, że jak już umrze, to przez 10 lat ma nie mówić nic, 
a potem może nawymyślać, co chce. Tylko żeby było kolo-
rowo i kontrowersyjnie. Po śmierci Tomka wyjechał uczyć 
angielskiego do Arabii Saudyjskiej. Spotkaliśmy się przed 
zdjęciami. Przyleciał do Warszawy i tego spotkania metafi-
zycznego nigdy nie zapomnę.  Przyleciał z kasetami, które 
nagrywał z Tomkiem, z jego dokumentacją foniczną i vi-
deo. Załatwiłem odtwarzacz. Usiadł na dywanie i mówił do 
mnie tym samym językiem, jaki znałem z nagrań Tomka 
Beksińskiego. Facet po 50-tce, a zachowuje się w taki spo-
sób, o którym ja czytałem w książce czy wynotowałem z li-
stów czy w końcu zasłyszałem z opowieści. Czas się cofnął, 
a ja stałem się jego częścią. 

Jakieś hobby ?
Okazało się przy produkcji serialu „Rojst” w reżyserii Jana 
Holoubka, że jesteśmy z Andrzejem Sewerynem fanami 
NBA, więc całe play-offy pisaliśmy do siebie i dzwoniliśmy. 
Najpierw kibicowaliśmy Boston Celtics, a jak odpadli to by-
liśmy za Warriorsami. Piszę do niego: Widziałeś, co Curry 
zrobił w końcówce? A on dzwoni do mnie i mówi: Ty ch…, 
ja właśnie oglądam, jest powtórka, druga kwarta, a ty mi 
piszesz wynik?! 

Ale o filmach mieliśmy porozmawiać. Więc cię zapytam 
o “Cichą noc”. Film, w którym palicie na końcu „Dom zły” 
Smarzowskiego.
To było podwójnie symboliczne, bo „Róża” była kręco-
na dwa domy dalej, więc ten Smarzowski cały czas się 
gdzieś tam pojawiał. Trudny film. Przyszedł nieoczeki-
wanie. Piotrek Domalewski mnie zaskoczył, casting, 
partnerzy i potem to, co się stało z tym filmem, totalnie 
mnie zaskoczyło. 

W XXI wieku, powierzchownym, zajętym przewijaniem 
Facebooka i Instagrama, taki film przykuł uwagę. Czym? 
Tą zwyczajnością? 
Zrobiliśmy prostą historię. Mieliśmy wspaniałą ekipę, 
która dawała z siebie 120 proc. i każdy chciał zrobić 
swoje najlepiej jak potrafi, nie zapominając o tym, że po 
pracy trzeba też się porządnie napić. I myśmy wszystko 
porządnie zrobili.
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W końcu o to chodzi, żeby powiedzieć, że 
Polska to jedyny kraj, w którym możesz 
poczuć się sobą. 
Pamiętam, że idę  ulicą i  słyszę: „To ty, 
Ogrodnik?”. Odpowiadam:  „Tak” . Następnie 
pada pytanie, czy warto iść do kina na tę 
„Cichą Noc”.  Pan kontynuuje wypowiedź, iż 
był ostatnio w kościele i ksiądz powiedział, 
żeby broń Boże nie iść do kina na ten film, bo 
to antypolski obraz polskiego społeczeństwa 
i wspaniałej polskiej tradycji.

Jak to, przecież wszyscy w końcu jadą 
na pasterkę? 
No, ale ksiądz twierdzi, że takich wigilii w ogó-
le w Polsce nie ma i żeby broń Boże nie iść do 
kina. Odpowiedziałem mu, że sam musi pod-
jąć decyzję, na co usłyszałem: „To na razie nie 
pójdę”.  I znowu Smarzowskim trąca, prawda? 

Nie zagrałeś u niego.
Jakoś się z  panem Wojtkiem mijamy. 
Podszedłem do niego kiedyś i powiedziałem, 
że bardzo go szanuję, byłoby fajnie kiedyś się 
spotkać i chciałbym z nim pracować. I fak-
tycznie taka propozycja przyszła, tylko że ona 
przyszła znowu w momencie, kiedy musiałem 
wybierać: „Wołyń” albo ,,Ostatnia rodzina”…

Nie dałoby się połączyć? 
Nie lubię grać w kilku filmach naraz. Czuję 
dyskomfort pod każdym względem. Nie 
umiem tego pogodzić. Zawsze czuję, że to jest 
z niekorzyścią nie tylko dla pracy i dla samego 
efektu, ale dla mnie samego. 

Długo dochodzisz do siebie i zaczynasz 
myśleć własną głową? 
Ciężko to zaobserwować. Najbliżsi ci uświa-
damiają, że mają z  tobą kontakt, taki jak 
dawniej. A ty chcesz przetrwać i jak najszyb-
ciej zapomnieć. 

Dużo grasz w filmach o samotności. Jak to 
się przekłada na życie? 
Wczoraj pomyślałem, że przecież ja zawsze lu-
biłem samotność, tę swoją przestrzeń, w któ-

rej jestem sam i czuję się komfortowo. I mia-
łem taką refleksję, żeby wrócić do takiego 
bezpiecznego miejsca gdzieś w sobie, gdzie 
ta samotność ma wymiar bardzo pozytyw-
ny, bezpieczny, i daje ci kontakt z samym 
sobą, a jednocześnie daje ci poczucie bez-
pieczeństwa i ciekawych myśli. Od dwóch 
dni staram się pielęgnować w sobie uczucie 
samotności. Kiedy mam ten moment, my-
ślę, że jest przyjemnie. 

Znowu grasz człowieka, który jest samotny 
przez to, że jest niewidomy.
Zgadza się.

Ale wracasz do domu i nie ma miejsca na 
samotność. 
Nie ma. Ale staram się. 

Zaciskać oczy jak najmocniej?
Staram się  w  czas pracy wprowadzać jakiś 
reżim. Zakładam, że mam trzy godziny pra-
cy i muszę wtedy pracować. Nie położę się 
i  nie będę robić nic innego. Skupiam się. 
Skończymy wywiad, wracam i mam trzy go-
dziny na analizę tekstu, na scenariusz, na po-
prawki. Czasu jest strasznie mało wobec mate-
riału i odkryć, które przede mną stoją.

Wobec Broad Peaku? Tam trzeba iść 
powoli.
Jestem strasznym zmarźluchem, ale to bę-
dzie niesamowita przygoda. Zwłaszcza, że 
znowu z Leszkiem Dawidem. Kiedy pojecha-
łem na casting, ucieszyłem się, że znowu się 
spotkamy. Od niego wszystko się zaczęło.

Musisz wciąż jeździć na castingi? Po 
wszystkim, co pokazałeś, sami do ciebie 
nie dzwonią?
Różnie to bywa. Jan Holoubek np. przyje-
chał do mnie, porozmawialiśmy i kiedy po 
trzech latach spotkaliśmy się  ponownie, 
wiedzieliśmy, że w końcu zrobimy razem 
serial „Rojst” dla Showmax.  Jesteśmy w in-
nym miejscu życia, ale to było oczywiste. 
Nikt tego nie kwestionował.  

ENGLISH 

SO MUCH TO DO AND SO LITTLE TIME

About loneliness, madness, climbing Broad Peak, 
Marillion’s music and, obviously, love. Grzegorz Kapla 
is talking with Dawid Ogrodnik.

You take on complicated roles and again, 
instead of playing a funny guy in some 
comedy, you’ll be climbing an 8000-metre 
high mountain.
Yes, I’m playing Adam Bielecki in Leszek 
Dawid’s film, ‘Broad Peak’. I suppose that in 
a few dozen years’ time, I’ll be proud of it, of 
climbing 5000 metres, because that’s where 
we’re going to shoot. It’s worth doing for your-
self, to experience something unique. Once, 
I was shooting a film in Portugal, in which I was 
swinging, unprotected, on a trapeze in a cir-
cus. It was an incredible experience. I could 
have had a stuntman, but after shooting, I sat 
down on a bench and thought that when I was 
60 and I saw myself jumping, I wouldn’t be-
lieve that I did it. 

Your role in Maciej Pieprzyca’s ‘Chce się żyć’ 
seems more difficult. 
It was harder to prepare for the act on 
the trapeze than for ‘Chce się żyć’. It’s in-
comparable in terms of mental effort, but 
the act in the circus was physically more 
demanding. My hands were aching as if 
someone was cutting my skin with razor 
blades. After several jumps, I didn’t know 
what was going on – I couldn’t lift my arm. 
The acrobats said it was normal, that they 
sometimes had it before a performance, 
too, they massaged it and jumped with 
tears in their eyes. Nobody sees that, and 
nobody knows about it. That time was spe-
cial. I touched the life of another person. 
And that’s fascinating. 

Don’t bend down too much at the height of 
5000 metres. When you straighten up, the 
rush of blood is so strong that you may 
pass out. 
I can’t imagine that yet. 

I thought that such films are made in the 
studio. 
Some scenes will probably be shot in the stu-
dio. But for now, they’re doing the location 
shooting in Karakorum. 

Why didn’t you go? It’s a great adventure.
They don’t need me there now, and I have 
another challenge ahead of me before Leszek 
Dawid’s film.
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Don’t you sometimes think that you made it to the 
top too fast?
I don't know because I didn’t do anything for that purpose. 

But after Pieprzyca’s film, everyone knew you could 
play everything. 
Every film is a challenge if you don’t want to repeat your-
self. Now me and Maciek Pieprzyca have another moun-
tain to climb. The character of Mietek Kosz. A blind jazz 
pianist. Every challenge makes me determined, but this 
character is particularly demanding and difficult to play.

Kosz was a musician; he lived in the world of sounds 
and probably experienced them more intensely. 
For sure, but I’ve never been in that position and I even 
find it hard to describe. 

Did you have a lot of ideas for the character of 
Tomek Beksiński?
I was building the character under the supervision of Janek 
Matuszyński. The director was watching me closely and 
sometimes agreed to compromise on some solutions. For 
example, in one of the most important scenes for my char-
acter from the perspective of the dramatic development 
of the film. While building a character, I’m looking for key 
moments that directly or indirectly affect other scenes and 
the general creation. Here, it was risky as one scene was 
going to explain everything. The scene was a conversation 
between mother, father and son. The real conversation last-
ed an hour and a half, while we only had 7 minutes for it. 
At the beginning, we had 40 pages of text, later 15 and 10, 
and a week before shooting I sent the final version of the 
scene to the cast, which was 7 pages long. It took almost 
two months. Only then was I satisfied that I got the essence 
of it – the questions the audience had to transpose on the 
whole story. Now, they see a man who is creating himself 
all the time and has to conform to the image he created. 
It’s about loneliness, and I perceived his loneliness through 
this scene, where I decided that everything that had hap-
pened was created because it’s difficult to be yourself. That 
conversation affected me so much that I took the risk and 
bet the whole film on that one scene. 

I wonder if he would like it. Have you thought about it? 
No. 

He was an important person to my generation, we grew 
up with his voice and we all imagined him somehow. 
But you’ve had a chance to face a character you played. 
There was such a moment in ‘Jesteś Bogiem’. 
The circumstances were different. Apart from observa-
tions, a few small talks, we didn’t talk about personal stuff. 
Maybe once, when we slept in Fokus’ studio. But I rath-
er used my observations and remarks of other people. 
Besides, I also had to consider 10 years that had passed – 
who they are today, who they want to be, how they want to 
see themselves in retrospect. We tried to live that story. The 
production made it easier for us. In a hotel in Katowice, we 

had a room with a computer from that time and we record-
ed all songs once again. I remember how one stormy night, 
I was working with Marcin Kowalczyk, ‘Magik’, on his au-
thor lyrics. He made a great beat that perfectly matched the 
lyrics and came near to psychorap. Incredible! All of a sud-
den, we heard a thunder. The computer fan stopped work-
ing, and we lost everything we’d been doing for 6 hours…

You’re interested in sound recording! 
I’m interested in music equipment. At present, I’m more 
into acoustics, wave propagation, and so on. I wanted 
to know how it works from a physical perspective: how 
to place the columns, where permanent waves and al-
ternating waves are, how current flows, what cables are 
necessary. It’s a never-ending story. A power strip that 
‘cleans’ the current… How comes that it cleans the cur-
rent? The current is the current, it flows into a socket, 
and that’s it. If you have a power strip that cleans the cur-
rent, the current flows into a record player, and there are 
no additional sounds or noises on the needle. It’s simple. 

What matters in the end is the album. What now, jazz?
Yes, jazz. After Tomek Beksiński, I have Marillion, whom 
I love, although their latest album ‘Fear’ is not exactly 
my thing. Still, it didn't stop me from going to their lat-
est concert in Łódź, where they also played songs from 
‘Misplaced Childhood’ and ‘Fugazi’. The song ‘Kayleigh’ 
was important in Tomek Beksiński’s story. That’s how 
Tomek called his big love, and he dedicated this song to 
her, so I’m quite fond of it, too. When that song is on, I al-
ways think about his letters that I once held in my hands. 

Real letters?
Yes. I even had his beard hair, which he tore out and put in 
a letter. It’s an unusual experience. 

When Robert Więckiewicz played Wałęsa, he got his 
yellow sweater for one day from the museum. 
These are special moments for an actor. Andrzej 
Seweryn also had a few original things from the mu-
seum in Sanok, and it was quite an experience. I got 
some, too, and I can tell you that there’s some magic 
about it, and it’s a bit crazy at the same time.

In your opinion, which of your films is the most 
important one? Or will be the most important when 
you’re 60.
I don’t want to guess which one will be the most important 
to the public. To me, it’s ‘Ostatnia rodzina’. When I ac-
cepted Tomek’s philosophy of life, I realised I got it. His 
perspective, frustration, alienation, the need of love, part-
nership, and at the same time, I realised how egocentric 
he was. I talked with psychologists, psychiatrists, I could 
read his medical record. I heard opinions of people who 
knew him. And I felt close to him somehow.

He knew a lot about sadness. 
That’s true. At present, he would be diagnosed as a ‘border-
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line personality’. In the past, psychiatrists used a term ‘man 
on edge’. It wasn’t easy to diagnose then. They also said that 
the patient isn’t ill, but isn’t well either… You’ve asked if 
Tomek would like it. I think that given what happened after 
that film and its extreme reviews, he’d be satisfied. 

He had a deal with a friend – nobody knew that, it was 
their secret. Before his death, Tomek told his friend that 
if he died, the friend couldn’t say a thing about it for 10 
years and later, he could make up whatever he wanted 
as long as it’s colourful and controversial. After Tomek’s 
death, that friend went to Saudi Arabia to teach English. 
We met before shooting. He came to Warsaw, and I’ll 
never forget that metaphysical meeting. He brought cas-
settes he recorded with Tomek, with his voice and video. 
I got a video player. He sat down on the carpet and spoke 
with the language I’d known from Tomek Beksiński’s 
recordings. A guy in his sixties is acting in a way I read 
about in a book, jotted down from letters or heard about. 
Time turned back, and I became a part of it.

A hobby?
During the production of ‘Rojst’ series directed by Jan 
Holoubek, it turned out that me and Andrzej Seweryn 
were NBA fans, so we wrote to each other and called 
each other throughout the whole play-off stage. At first, 
we supported Boston Celtics and later, when they lost, 
the Warriors. I’m like, ‘Did you see what Curry did at the 
end?’ And he calls me and is like, ‘You motherfucker, I’m 
watching the re-run right now, the second quarter, and 
you’re telling me the score?!’

We were supposed to talk about films, so I’ll ask you 
about ‘Cicha noc’. A film in which you burn Smarzowski’s 
‘Dom zły’ at the end.
It had a double meaning. ‘Róża’ was shot two houses away, 
so Smarzowski appeared somewhere there all the time. 
A difficult film. It came out of the blue. Piotrek Domalewski 
surprised me. Then, there came an audition, partners, and 
what happened with that film was a surprise as well. 

In the superficial 21st century, when people are busy 
with scrolling Facebook and Instagram, such a film 
draws attention. With what? Its ordinariness? 
We told a simple story. We had a great cast, people, who 
worked 120% and did their best, but also knew how to re-
lax after work. And we made it.

After all, the thing is that Poland is the only country 
where you can be yourself. 
Once, I was walking down the street when I heard, ‘Is it 
you, Ogrodnik?’ And I’m like, ‘Yes.’ The next question is 
if it’s worth it to go to the cinema to watch ‘Cicha Noc’. 
The man keeps on talking and says that he was at church 
recently and the priest said that they mustn’t watch this 
film because it shows an anti-Polish image of the Polish 
society and wonderful Polish tradition.

Why is it so? They all go to the midnight mass in the end. 
Yes, but the priest claims that there are no such Christmas 
Eves in Poland and people mustn’t go to the cinema to see 

it. I told him that it’s up to him to decide, and he was like, 
‘So I won’t go for now.’ Again this Smarzowski, isn’t it? 

You haven’t appeared in his film yet.
I haven’t had that opportunity yet. Once, I approached him 
and told him that I respected him very much, I’d be great to 
meet one day, and I’d like to work with him. And I got a job 
offer, but it wasn't a good time for me. I had to choose be-
tween ‘Wołyń’ and ‘Ostatnia rodzina’…

It wasn’t possible for you to do them both? 
I don’t like to play in a few films at the same time. I feel 
uneasy. I can’t reconcile it. I always feel that it affects my 
work, its effect, as well as myself. 

Do you need a lot of time to get over a film and be 
yourself again? 
It’s difficult to observe. Your friends and family try to 
show that you can get on like in the past. And you just 
want to survive and get over it. 

A lot of your films are about loneliness. How does it 
affect your life? 
Yesterday, I thought that I’d always liked loneliness, my 
own space, where I can be alone and feel at ease. And 
I wanted to go back to a safe place within, where that lone-
liness is something good, lets you find your inner self and, 
at the same time, gives you a sense of safety and interest-
ing thoughts. For two days, I’ve been trying to cultivate 
the feeling of loneliness. That moment feels good. 

At present, you’re playing a man who is lonely 
because he is blind.
That’s right.

But you come home, and there’s no place for 
loneliness. 
No, there isn’t. But I’m doing my best. 

To keep your eyes closed?
I try to be regular and strict when it comes to work. I as-
sume I have three hours of work and I have to work then. 
I won’t lie down or do anything else. I try to focus. When we 
finish the interview, I’ll come home and have three hours to 
analyse the text and the script and make corrections. I have 
little time for what I’m planning to do and discover.

You mean Broad Peak? You need to climb slowly.
I’m a chilly person, but it’ll be an incredible adventure. 
Especially because I’ll be working with Leszek Dawid 
again. When I went to the audition, I was glad to see him 
again. Everything began with him.

Do you still go to auditions? After everything you’ve 
achieved, don’t they call you themselves?
It depends. For example, Jan Holoubek visited me, we 
talked and when we met again after three years, we 
knew that we’d make ‘Rojst’ series for Showmax togeth-
er. We’re at two different points in life, but it was clear. 
Nobody questioned that.  
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olny Śląsk i Sudety Środkowe były uważane przez 
nazistów za rdzennie niemieckie obszary, niedo-
stępne dla samolotów wroga i wojsk nieprzyja-

ciela. Nic dziwnego, że na tak odizolowanym i nieprzy-
jaznym terenie, jakim są Góry Sowie, powstał obiekt, 
którego przeznaczenie do tej pory spędza sen z powiek 
wielu badaczom. Dzisiaj zabiorę Was na wędrówkę po 
tajemniczym kompleksie Riese, który został okrzyknię-
ty największym projektem górniczo-budowlanym nazi-
stowskich Niemiec. 

Riese (niem. Olbrzym), to kryptonim tajnego projek-
tu obejmującego swym zasięgiem zbocza wielu gór. Jako 
pierwszy odwiedzam kompleks Włodarz, gdzie o świcie 
przeciskam się przez ciasne, metalowe wrota prowadzą-
ce w głąb góry. Choć we wszystkich tego typu miejscach 
wilgoć i półmrok nie są czymś niezwykłym, to tutaj oddzia-
łują na mnie mocniej. Jest jakby ciszej, spokojniej, trochę 
jak w zaczarowanej krainie... Błądząc po ciasnych tunelach 
dochodzę do podziemnej rzeki. Krystalicznie czysta woda 
(pełna leżących na dnie desek, śrub czy kawałków rur) 
wraz ze światłem latarki, wydobywa niesamowitą barwę 
i kształt otaczających mnie skał. Po krótkiej przeprawie 
łodzią docieram do ogromnej sztolni, której wymiary to 
blisko 80 metrów długości i 10 metrów wysokości. 

Potężne i odporne na bombardowanie pomieszczenia 
zostały wydrążone w skałach pofałdowanych i gęsto zale-
sionych Gór Sowich. Planowano stworzyć tu kolejną kwate-
rę główną Adolfa Hitlera, jednak prace porzucono po zbu-
dowaniu wielkich hal produkcyjnych połączonych między 
sobą siecią długich tuneli. Przechadzając się po sztolniach 
Walimskich znanych pod nazwą Rzeczka, odkrywam efek-
ty wycieńczającej pracy ludzkich rąk. Ogromna, częściowo 
zalana hala wydrążona przez więźniów z Al Riese (filii obo-
zu koncentracyjnego Gross-Rosen) znajduje się w samym 
sercu mającego zaledwie 500 metrów długości obiektu.

Według niektórych hipotez, we wrześniu 1943 roku 
właśnie tutaj zaplanowano budowę potężnego obiektu 
przemysłowego. Miał on przejąć produkcję rakiet V1 i V2 ze 
zbombardowanego przez wojska alianckie zakładu zbroje-
niowego w Peenemünde. Istnieje jednak duże prawdopodo-
bieństwo, że Riese nie miało służyć do odbudowy rakieto-
wych pocisków balistycznych V2 (do tego celu zbudowano 
fabrykę Mittlewerk niedaleko Turyngii), ale do prac nad 
tajną bronią III Rzeszy - Wunderwaffe. 

W  Ludwikowicach Kłodzkich odkrywam tajemniczy 
obiekt o nieznanym przeznaczeniu. Molke (inaczej Mu-
chołapka) to nietypowy, betonowy silos, który mógł kiedyś 
służyć jako podstawa chłodni kominowej dla pobliskiej ko-
palni i elektrowni. Sporo osób nie zgadza się z tą teorią su-
gerując, że komin zbudowany na tak dużej podstawie mu-
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siałby mieć ponad 30 m wysokości. Pewne jest, że w trakcie 
wojny nikt nie projektowałby tak rzucającego się w oczy bu-
dynku, a szczególnie, gdy mógł on narazić na odkrycie po-
bliską tajną fabrykę amunicji. Wśród teorii o przeznacze-
niu Muchołapki pojawia się również teoria spiskowa. Jedną 
z tajnych broni Wunderwaffe mającą zmienić bieg wojny 
i pomóc przegrywającej na wszystkich frontach III Rzeszy, 
był Die Glocke (dzwon). Dzisiaj z powodzeniem nazwaliby-
śmy go UFO, bo dzwon, to samolot w kształcie dysku wypo-
sażony w napęd antygrawitacyjny. Według wyznawców tej 
teorii, muchołapka to nic innego jak lądowisko dla takiego 
pojazdu kosmicznego, który miał zostać stworzony właśnie 
na terenie Gór Sowich. 

Na sam koniec wędrówki zostawiam sobie sztolnie 
w Osówce. To dobra decyzja. Stoję samotnie w ogromnej 
hali ukrytej przed światem w sercu góry, zapomnianej na 
lata przez kolejne pokolenia. Lekka mgła niczym wszech-
obecna tajemnica, otacza mnie w wąskich tunelach wydrą-
żonych przez więźniów obozów koncentracyjnych. Błądzę 
samotnie w półmroku, próbując z całych sił odgadnąć, co 
naprawdę miało się tu znajdować.

Góry skrywają w sobie wiele niebezpieczeństw, posia-
dają też działające na wyobraźnię sekrety. Powierzone im 
przed laty tajemnice są czasem dostępne jedynie dla wy-
branych. Czy odważysz się być jednym z nich i wejdziesz do 
Riese, by odkryć jego prawdziwe przeznaczenie?   

ENGLISH

A MYSTERIOUS GIANT

Lower Silesia and the Central Sudetes were regarded by 
the Nazi as indigenously German areas, inaccessible to 
enemy aircrafts and armies. There is therefore no sur-
prise that a facility whose purpose still disturbs many 
scholars was set in such an isolated and hostile place like 
the Owl Mountains. Today, I will take you on a trip around 
the mysterious Riese complex, which was hailed as the 
largest mining and construction project of Nazi Germany.

Riese (German for ‘Giant’) is the code name for a se-
cret project implemented in a number of mountains. I vis-
it the Włodarz complex first, where at the crack of dawn 
I make my way through a narrow, metal gate leading 
inside the mountain. Although dampness and darkness 
are common in such places, they affect me more here. 
It’s somehow quieter, calmer, a little magical… I wander 
in narrow tunnels and finally reach an underground river. 
Its crystal clear water (with boards, screws and pieces of 
pipes on the river bottom) along with flashlight bring out 
remarkable colours and shapes of the surrounding rocks. 
After a short ride in a boat, I reach a large adit, almost 80 
metres long and 10 metres high. 

The huge and bomb-resistant rooms were hollowed 
out in plicate and wooded rocks of the Owl Mountains. 
Another headquarters of Adolf Hitler was going to be 
built here, but works were abandoned after buidling 
huge production halls interconnected with a network 
of long tunnels. Walking around the Walim complex, 
aka Rzeczka complex, I discover the effects of hard hu-
man work. A large, partially flooded hall hollowed out 
by prisoners from Al Riese (a branch of the Gross-Ros-
en concentration camp) is located in the very heart of 
a 500-metre long facility.

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL

D

R I E S E  ( N I E M .  O L B R Z Y M), 
T O  K RY P T O N I M  TA J N E G O 

P RO J E K T U  O B E J M U JĄC E G O 
S W Y M  Z A S I Ę G I E M 

Z B O C Z A  W I E L U  G Ó R .
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Some say that this is where a massive industrial fa-
cility was planned to be built in September, 1943. It was 
supposed to take over the production of V1 and V2 mis-
siles from a military plant in Peenemünde bombed by the 
Allied forces. But it is very likely that Riese wasn’t intend-
ed to be used for producing V2 ballistic missiles (which 
were eventually produced in the Mittelwerk factory near 
Thuringia) but for works on the secret weapon of Nazi 
Germany – Wunderwaffe. 

In Ludwikowice Kłodzkie, I discover an unknown, 
mysterious place. Molke (or Muchołapka) is an unusual, 
concrete silo, which could be used as a base for a cooling 
tower of a mine and a power plant located nearby. A lot of 
people don’t support this theory, claiming that the tower 
built on such a large base must have been over 30 metres 
high. It is certain that nobody would erect such a con-
spicuous structure during the war, risking the exposure 
of the secret ammunition plant situated nearby. Among 
the theories about Muchołapka’s purpose, there is also 
a conspiracy theory. One of the secret weapons Wun-
derwaffe that could turn the tide of war and help Nazi 
Germany, defeated on all fronts, was Die Glocke (a bell). 
Today, we would surely call it UFO, because the bell was 
a disc-shaped aircraft with anti-gravity propulsion. Sup-
porters of this theory regard Muchołapka as a landing 
site for a spaceship, which was believed to be developed 
in the Owl Mountains.  

I reach the Osówka adit at the end of my trip. It’s 
a good choice. I stand alone in a huge hall hidden from 
the world in the heart of the mountain, forgotten for 
years for successive generations. In these narrow tun-
nels hollowed out by prisoners of concentration camps, 
light mist surrounds me like ever-present mystery. 
I wander alone in darkness, trying to guess what this 
place could have been in the past.

The mountains are full of dangers and mysteries ex-
citing my imagination. For years, they have been guard-
ing secrets known only by a few. Will you dare to be one 
of them and enter Riese to discover its true story?   





mieście spacerował dostojnie - ze splecio-
nymi na plecach rękami. Każdy dzieciak 
wiedział, że jest pisarzem. I nie byle ja-

kim. Wszyscy mówili do niego "panie prezesie" (dopie-
ro później się dowiedziałem, że kiedyś był prezesem 
lokalnego Związku Literatów Polskich), a jego książki 
można było wypożyczyć w naszej szkolnej bibliotece. 

Debiutował w  latach pięćdziesiątych przygo-
dową powieścią dla młodzieży "Ekspedycja". I  był 
wtedy tak popularny, jak Edmund Niziurski. Tylko, 
że o  Niziurskim wszyscy pamiętają, a  o  nim tylko 
w Darłowie, bo ma dziś rondo przy wyjeździe z miasta. 

Nazywał się Zbysław Górecki. Kiedy go poznałem 
w latach osiemdziesiątych, pisał właśnie dzieło swoje-
go życia - historię inteligencji polskiej. Chyba mnie lu-
bił, bo czasem ze mną rozmawiał. Stąd wiedziałem, że 
nie lubi komunizmu. Kiedyś wyciągnął z szafy własnej 
roboty rakiję i zaproponował brudenszaft. Bardzo mi 
to zaimponowało. Od tej pory mówiłem do niego "pa-
nie prezesie", a on do mnie po imieniu. 
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BYŁ DLA MNIE NAJWIĘKSZYM PISARZEM. WYGLĄDAŁ 
JAK PRZEDWOJENNY PROFESOR GIMNAZJUM. DOSTOJNY 
I WYSOKI. WYDAWAŁO SIĘ , ŻE PATRZY NA WSZYSTKICH 
Z GÓRY. ZAWSZE W GARNITURZE, KOSZULI I KRAWACIE. 
KRAWATA NIE ZDEJMOWAŁ NAWET W DOMU.

CEZARY 
ŁAZAREWICZ
 
Lat 52, pochodzi z Darłowa. 
Pracował m.in. w Gazecie Wyborczej, 
Polityce, Przekroju. Od dwóch lat bezrobotny. 
Zajmuje się pisaniem reportaży.

Po

DOBRA 
RADA

Niepotrzebnie mnie to ośmieliło. Bo kiedy z de-
ski i filcu zbiliśmy z kolegami naszą pierwszą dru-
karnię, pomyślałem, że to on najlepiej nadaje się na 
naszego głównego publicystę. Opowiedziałem mu, 
że mamy już farbę drukarską, wałek, ale potrzebuje-
my dobrych autorów. Spławił mnie zgrabnie. Że sza-
nuje inicjatywę, że stawia na młodość (bo wszyscy 
mogliśmy być jego wnukami), że jest w nas tyle entu-
zjazmu, że sami powinniśmy spróbować sami. On się 
nie zaangażuje, bo wszystko tylko popsuje. Trzyma 
za nas kciuki i będzie nas wspierał dobrymi radami. 
Dał tylko jedną. - Sztuka pisania to sztuka wykreśla-
nia - powiedział. 

Tego się trzymam. I jest to moje przekleństwo. 
Więc nie pytajcie, dlaczego piszę ze ściśniętymi po-

śladkami i dlaczego te moje książki są tak cienkie. 

ENGLISH

GOOD ADVICE

He was the greatest writer to me. He looked like a pre-war 
gymnasium teacher. Tall and dignified. He seemed to look 
down on us all. He would wear a suit, a shirt and a tie. He 
didn’t take off his tie even at home.
 
He walked with dignity, hands laced behind his back. 
Every kid in town knew he was a writer. And not just 
any writer. Everyone addressed him ‘Mr President’ 
(only later did I learn that he once was the President 
of a local Polish Writers’ Union), and his books were in 
our school library.

In the 1950s, he published his first book for young 
adults, ‘Ekspedycja’. At that time, he was as popular 
as Edmund Niziurski. The difference is that everyone 
remembers Niziurski, while he’s remembered only 
in Darłowo. A roundabout on a road out of town was 
named after him.

His name was Zbysław Górecki. When I  met 
him in the 80s, he was writing his life’s work – the 
history of Polish intelligentsia. I guess he liked me 
because he would talk with me sometimes. That’s 
how I learned he didn’t like Communism. Once, he 
took self-made rakia out of the closet and proposed 
a  toast of friendship. It impressed me very much. 
Since then, I had addressed him ‘Mr President’, and 
he’d addressed me by name. 

I  got encouraged unnecessarily. When me and 
my friends made our first printing house with boards 
and felt, I thought he would be a perfect candidate 
for our main publicist. I  told him we’d already had 
printing paint and a roller, but we needed good au-
thors. He kissed me off. He told me he appreciated our 
initiative, but he believed in youth (he could be our 
grandfather), and we had so much enthusiasm that 
we should try and do it ourselves. He wouldn’t get in-
volved because he would ruin everything. He would 
keep his fingers crossed and support us. He gave us 
only one piece of advice. ‘The art of writing is the art 
of crossing out,’ he said. 

I’ve kept to it. And that’s my curse. 
So don’t ask me why I’m writing with my butt 

clenched or why my books are so thin. 

W I Ę C E J  N A A N Y W H E R E . P L





ory Tucholskie to jedno z najwięk-
szych skupisk lasów sosnowych 
w Polsce, w znacznej części wcho-

dzące w skład obszarów Natura 2000. Swój 
dom mają tu liczne gatunki zwierząt, nie 
występujące w  innych zakątkach kraju. 
Malownicze gaje, łąki, rzeki i jeziora to raj 
dla tych, którzy cenią sobie ciszę, piękne 
widoki i kontemplację piękna natury. Po-
dziwiać je można zarówno spędzając czas 
aktywnie, jak i ciesząc się niespiesznym 
relaksem, np. w  poszukiwaniu grzybów 
i jagód. Do pełni szczęścia nie trzeba wiele 
– wystarczy zaczerpnąć tutejszego czyste-
go powietrza, by poczuć w duszy harmonię 
i nabrać dystansu do towarzyszących nam 
przez cały rok problemów dnia codzien-
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JEDŹM Y W BORY
WCIĄŻ SĄ JEDNYM Z NAJWIĘKSZYCH SKARBÓW PRZYRODNICZYCH REGIONU POMORSKIEGO. ROK TEMU MOCNO 
UCIERPIAŁY W WYNIKU PAMIĘTNEJ NAWAŁNICY, KTÓRA ZOSTAWIŁA PO SOBIE ZNISZCZENIA, JAKICH NIE WIDZIANO 
W POLSCE OD DZIESIĘCIOLECI. WCIĄŻ PROWADZONE SĄ PRACE ZWIĄZANE Z PORZĄDKOWANIEM LASÓW, NIEKTÓRE MIEJSCA 
ZMIENIŁY SWOJE OBLICZE, ALE JEDNO JEST PEWNE – BORY TUCHOLSKIE NADAL SĄ PIĘKNE I ZACHWYCAJĄ TURYSTÓW.

TEKST Paweł Durkiewicz ZDJĘCIA Daniel Frymark

nego. A przy odrobinie szczęścia, w oddali 
dojrzymy przechadzającego się jelenia…

Na usportowionych czekają przede wszyst-
kim wspaniałe warunki do jazdy na rowe-
rze, pieszych wędrówek i szeroko pojętego 
wodniactwa. Tutejsze akweny znajdują się 
w bezpośrednim sąsiedztwie gęstych lasów, 
co stwarza możliwość organizowania atrak-
cyjnych wycieczek i biwaków. Co ważne, po 
ubiegłorocznym kataklizmie rzeki są w peł-
ni spławne i udrożnione, dlatego wyprawa 
na kajaki jest doskonałym pomysłem. Na 
obszarze Borów znajdziemy szlaki o różnym 
charakterze i nurcie. Wśród najpopularniej-
szych są Brda, Wda, Wielki Kanał Brdy, Cho-
cina czy Zbrzyca. Bez względu na to, czy na 
spływ udajemy się w poszukiwaniu lekkiego 

B zastrzyku adrenaliny czy też przyjemnej re-
kreacji w rodzinnym gronie – bez problemów 
znajdziemy sobie szlak o odpowienim pozio-
mie trudności.

Jeśli zaś wieje wiatr i  marzy nam się 
przygoda na jachcie, za swój cel obierzmy 
Jezioro Charzykowskie, od wielu lat znane 
w całej Polsce z doskonałej infrastruktury 
żeglarskiej. To w miejscowości Charzyko-
wy, na południowym brzegu jeziora, mieści 
się siedziba najstarszego klubu żeglarskie-
go w kraju, odbywają się tu liczne regaty 
i obozy. Na północnym krańcu Jeziora Cha-
rzykowskiego, w Małych Swornegaciach, 
również znajdziemy przystań jachtową, 
w sąsiedztwie której znajduje się most zwo-
dzony nad szlakiem Brdy.



J E D Ź M Y  W  B O R Y

się jednak tutaj nie zmieniło, pstrąg z tutej-
szej hodowli wciąż jest bezkonkurencyjny 
i przyciąga smakoszy z najdalszych stron. 

Czerpmy zatem z różnorodnych bogactw 
naturalnych, jakie oferują nam Bory Tuchol-
skie, mając w pamięci szacunek dla przyro-
dy i zachowanie reguł bezpieczeństwa. Na 
spotkanie z przygodą czas wyruszać!  

ENGLISH

LET’S GO TO THE TUCHOLA FOREST!

It’s still one of the greatest natural wonders of 
Pomerania. Storms and strong winds that hit 
Poland last year caused widespread damage to 
the forest, unseen in Poland for a long course of 
years. Cleaning works are still in progress, some 
places have changed, but one thing remains the 
same – the Tuchola Forest is still beautiful and 
breath-taking.

The Tuchola Forest is one of the largest 
cluster of pinewoods in Poland, largely 
protected as part of Natura 2000. It’s home 
to plenty of species which don’t occur 
anywhere else in the country. Picturesque 
groves, meadows and lakes are a paradise 
for those who are after peace and quiet, 
splendid views and contemplation of na-
ture. The area offers both active leisure 
and relaxation, e.g. picking mushrooms or 
berries. Suffice to breathe the clean air to 
feel the harmony of nature and get some 
perspective on your daily problems. And if 
you’re lucky, you may see a deer strolling in 
the distance…

Those who are after active leisure will 
enjoy great conditions for cycling, hiking 
and water activities. The lakes and rivers 
are situated closely to dense forests, which 
makes them perfect spots for attractive 
trips and camps. What’s important, after 
the last year’s catastrophe, the rivers are 
fully navigable and passable, so a kayak-
ing trip is a  great idea. The area boasts 
a number of kayaking trails with differ-

ent surroundings and current, the most 
popular ones being Brda, Wda, the Grand 
Canal of Brda, Chocina and Zbrzyca. No 
matter if you’re after a rush of adrenalin 
or some pleasant family time, you’ll surely 
find a trail with a relevant difficulty level.

The best sailing spot in the area is 
Charzykowskie Lake, known for its excel-
lent sailing infrastructure. In the town of 
Charzykowy, on the southern part of the 
lake, there is a site of the oldest sailing club 
in Poland, which holds numerous sailing 
events and camps. On the northern side 
of Charzykowskie Lake, in Małe Sworneg-
acie, there is a yacht marina with a draw-
bridge over Brda.

The Tuchola Forest is also a perfect spot 
for cycling enthusiasts. Spontaneous trips 
along local forest trails may be great fun (if 
you ride with a fully charged GPS), but it’s 
also a good idea to check out one of the four 
trails of the so-called Kashubian Route, 
which covers 200 kilometres in total. The 
trails go along roads, but they’re separated 
from them by trees, which makes them saf-
er and more comfortable.

After an exciting trip, it’s time for some-
thing to eat. Make sure that your plan 
allows for a visit in the village of Zapora, 
famous for a 19th century impressive dam 
Mylof, dividing Brda waters into an oxbow 
lake and the Grand Canal of Brda. When 
you get there by bike or car, or by kayak 
through the MylofBrda trail, you’ll be near 
the village of Rytel, which suffered the 
most severe damage last year. All pictures 
of broken and shattered trees shown in the 
media were taken there. The damage to the 
forest was enormous, and some sights are 
truly heartrending, but they show the force 
of natural elements. One thing remains the 
same – trout in local farms is still a hit and 
attracts foodies from all over Poland.

Enjoy natural wonders of the Tuchola For-
est, but remember to respect nature and fol-
low safety rules. It’s time for an adventure!  

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL

Rowerzyści również będą w swoim żywio-
le. Spontaniczno-improwizowane wypra-
wy po tutejszych ścieżkach leśnych mogą 
być oczywiście wielką frajdą (o ile posiada-
my dobrze naładowany sprzęt nawigujący), 
warto jednak pojechać jednym z czterech 
oznaczonych szlaków tzw. Kaszubskiej 
Marszruty, liczącej łącznie 200 kilome-
trów. Trasy zostały poprowadzone zostały 
wzdłuż dróg, są jednak oddzielone od szosy 
„firankami lasu”, co poprawia bezpieczeń-
stwo i wygodę jazdy.

Każda eskapada, czy to wodna czy lądo-
wa, z czasem wzmaga apetyt, dobrze jest 
więc w planie wycieczki uwzględnić wizytę 
w miejscowości Zapora, słynącej – zgodnie 
z nazwą - z wybudowanej w połowie XIX 
w. efektownej zapory Mylof, rozdzielającą 
wody Brdy na koryto starorzecza i Wiel-
kiego Kanału Brdy. Docierając na miejsce 
rowerem bądź autem, bądź też płynąc ka-
jakiem szlakiem Mylof-Brda, znajdziemy 
się w okolicach Rytla, czyli na obszarze 
najbardziej poszkodowanym przez zeszło-
roczne nawałnice. To właśnie stąd pocho-
dziły pokazywane rok temu we wszystkich 
serwisach zdjęcia połamanych jak zapałki 
drzew. Skala zniszczeń w lesie jest ogrom-
na, widoki chwytają za serce, z drugiej zaś 
uczą pokory wobec potęgi żywiołu. Jedno 

B O RY  T U C H O L S K I E  T O 
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wintesencja tej imprezy to oczywiście 
rozmieszczone na całym Głównym Mie-
ście kramy z pamiątkami, antykami, 

rękodziełem czy kulinarnymi specjałami z re-
gionu. Jak co roku przygotowano jednak cały 
szereg ciekawych dodatkowych atrakcji, które 
ubarwiają ten czas.

Na Targu Rybnym, na przykład, pojawiła 
się konstrukcja, której jeszcze nad Motławą nie 
było. Niesamowita Karuzela Gdańska została 
wykonana w rodzinnej włoskiej manufakturze 
specjalnie na tę okazję, na wzór karuzeli wenec-
kiej. Ma ona dwa poziomy, 11,5 metra wysokości 
i 12 metrów średnicy. Jednocześnie może bawić 
się na niej 78 pasażerów. Zwieńczenie karuzeli 
udekorowane jest ręcznie rzeźbionymi orna-
mentami i malowidłami przedstawiającymi 
najważniejsze elementy gdańskiej architektu-
ry i krajobrazu: Bazylikę Mariacką, Fontannę 
Neptuna, ulicę Długą z Ratuszem Głównego 

GDAŃSK JAK CO ROKU HOŁDUJE JEDNEJ ZE SWOICH NAJSTARSZYCH 
TRADYCJI. JARMARK ŚW. DOMINIKA TO DZIŚ NIE TYLKO WIELKIE 
WYDARZENIE HANDLOWE, LECZ TAKŻE KOLOROWE ŚWIĘTO 
KULTURY, SZTUKI, LOKALNEJ KUCHNI CZY PO PROSTU DOBREJ 
ZABAWY. TEGOROCZNA, 758. EDYCJA POTRWA DO 19 SIERPNIA.

ZDJĘCIA Mat. Prasowe
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ŚWIĘTY DOMINIK 
ZNÓW RZĄDZI W GDAŃSKU

bera i The Pimps, Królewskiej Orkiestry Salo-
nowej oraz Mesajah. Miłośników klasyki zainte-
resują z pewnością koncerty organowe w bazy-
lice pw. św. Mikołaja. Ciekawie jest również na 
placu Kobzdeja, gdzie wieczorami odbywają się 
będą nieco bardziej kameralne występy.

Za dnia plac Kobzdeja jest natomiast areną 
Bajkowiska, czyli krainy baśni, wyobraźni, do-
brej zabawy i jeszcze lepszego humoru. Do 12 
sierpnia, codziennie w godzinach 14–17 odby-
wają się tutaj gry, animacje i spektakle teatralne 
w wykonaniu grup z całej Polski. Tu również od-
najdziemy karuzelę – efektowną, bo ozdobioną 
barwnymi postaciami i motywami z legend 
gdańskich, zaczerpniętych z tekstów zebra-
nych i opisanych przez prof. Andrzeja Januszaj-
tisa i prof. Jerzego Sampa. Na chętnych czeka 
też jedyne w swoim rodzaju auto – Game Truck 
(wzorowany na food truckach), w którym za-
miast jedzenia podawane są gry planszowe.

Interesujące wydarzenie zaplanowano na 
sobotę, 18 sierpnia. Tego dnia w południe roz-
pocznie się Fishmarkt – wydarzenie kulturalne 
na wyspie Ołowianka inspirowane wielowieko-
wą tradycją targów rybnych w Gdańsku, sięga-
jącej XIV wieku. W ramach imprezy zorganizo-
wana zostanie inscenizacja przemarszu ludzi 
morza z darami do ratusza.Odbędą się warsz-
taty i pokazy kulinarne. Będzie można spróbo-
wać swoich sił w rzemiośle rybackim oraz po-
słuchać opowieści o pracy na morzu i niezwy-
kłych zwyczajach społeczności nadmorskiej. 
Nie zabraknie również dużej dawki muzyki re-
gionalnej i szantowej, wydawnictw i produktów 
o tematyce kaszubsko-pomorskiej.

To oczywiście nie komplet atrakcji, 
które czekają na nas w Gdańsku podczas 

Miasta, Żuraw i morski brzeg. Obrazy wykona-
ne zostały według projektów Przemysława Gar-
czyńskiego z wydziału malarstwa Akademii 
Sztuk Pięknych w Gdańsku.

Jarmark to także święto muzyki. Wstęp 
na wszystkie zaplanowane koncerty jest wol-
ny, a zestawienie artystów, którzy pojawią 
się w Gdańsku – imponujące i różnorodne. 
W  pierwszych dniach Jarmarku na scenie 
przy Targu Węglowym zaśpiewały m.in. Mera 
Spolsky, Natalia Nykiel, Pola Rise, zespół The 
Dumplings i Bovska, a to dopiero preludium do 
dalszych wrażeń. W piątek, 10 sierpnia w tym 
samym miejscu gwiazdą wieczoru będzie Bar-
bara Wrońska, dzień później zagra święcący 
ostatnio wielkie triumfy Jazz Band Młynarski 
– Masecki, z kolei w niedzielę 12 sierpnia zapre-
zentuje się niXes, czyli sceniczne alter ego Ani 
Rusowicz. W ostatni weekend jarmarku (17–19 
sierpnia) zaplanowane są koncerty Łony, Web-



Jarmarku św. Dominika. Dodajmy, że całą, 
efektowną panoramę imprezy możemy po-
dziwiać z koła widokowego Amber Sky, usta-
wionego na Wyspie Spichrzów. Szczegółowy 
spis wydarzeń i propozycji dostępny jest na 
stronie jarmarkdominika.pl. 
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GDAŃSK WELCOMES SAINT 
DOMINIC AGAIN

Just like every year, Gdańsk keeps alive one of its 
oldest traditions. Nowadays, St Dominic’s Fair is not 
only a huge trade fair, but also a colourful festival of 
culture, art, local cuisine, and joy. The 758th edition of 
the event ends on 19 August.

The essence of the event is souvenir, an-
tique, craft and regional food stalls spread 
across the Main Town. But just like every 
year, a series of additional exciting attrac-
tions will be held.

Tourists and locals are flocking to Targ 
Rybny, where an unusual structure has 
been erected. Gdańsk Merry-Go-Round 
was made specially for the occasion in an 
Italian family manufacture. Modelled on 
a Venetian merry-go-round, the structure 
has two levels, is 11.5 metres high and 12 
metres in diameter. It can take up to 78 pas-
sengers for a ride at the same time. Its top 
is adorned with hand-sculpted ornaments 
and paintings depicting the highlights of 
Gdańsk architecture and landscape: St 
Mary’s Church, Neptune’s Fountain, Długa 
Street with the Main Town Hall, the Crane, 
and the seashore. The paintings were de-
signed by Przemysław Garczyński from the 
Faculty of Painting of the Academy of Fine 
Arts in Gdańsk.

The Fair is also a festival of music. The 
admission to all concerts is free, and this 

year’s line-up is impressive and diversified. 
During the first days of the Fair, artists such 
as Mera Spolsky, Natalia Nykiel, Pola Rise, 
The Dumplings and Bovska performed at 
Targ Węglowy, and that was only the be-
ginning. On Friday, 10 August, the star of 
the night is Barbara Wrońska, while on the 
next day, the audience will have a chance to 
listen to a band that has recently won great 
popularity, Jazz Band Młynarski – Masecki. 
NiXes, an artistic alter ego of Ania Ruso-
wicz, is performing on Sunday, 12 August. 
The last weekend of the Fair (17–19 August) 
is also full of events, including the concerts 
of Łona, Webber and The Pimps, Królewska 
Orkiestra Salonowa and Mesajah. Classical 
music enthusiast will surely enjoy organ re-
citals in St Nicholas Church. Another spot to 

visit is Kobzdej Square, where more niche 
concerts are held in the evenings.

During the day, Kobzdej Square is a ven-
ue of Bajkowsko – the land of fairy-tales, 
imagination, fun and happiness. Every day 
until 12 August, between 14 and 17, it hosts 
games, animations and theatre performanc-
es by groups from all over Poland. What’s 
more, the venue boasts another remark-
able merry-go-round. It’s decorated with 
colourful characters and themes from leg-
ends about Gdańsk, found in old texts and 
described by prof. Andrzej Januszajtis and 
prof. Jerzy Samp. Other attractions include 
an unusual car – Game Truck (modelled on 
food trucks), which serves board games in-
stead of food.

Another exciting cultural event is Fish-
markt held on Ołowianka Island on Sat-
urday, 18 August, at midday. The event is 
inspired by an old tradition of fish markets 
in Gdańsk, dating back to the 14th century, 
and includes a re-enactment of the march of 
people of the sea carrying gifts to the Town 
Hall, culinary presentations and work-
shops. Visitors will have a chance to try their 
hand at fishing and listen to stories about 
work on the sea and unusual habits of the 
seaside community. There will also be a lot 
of regional music and sea shanties, publish-
ers, as well as Kashubian and Pomeranian 
regional products.

These are only examples of attractions 
held in Gdańsk during St Dominic’s Fair. You 
can admire the spectacular panorama of the 
event from the AmberSky Wheel on Granary 
Island. A detailed list of all attractions and 
events is available at jarmarkdominika.pl. 
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ato w gdańskiej filharmonii obfitowało 
i nadal obfituje w muzyczne uniesienia. 
Nie zabrakło stałych już elementów let-

niego programu, dzięki którym sezon urlopo-
wy w Gdańsku to nie tylko plażowanie i gofry. 
Mówimy tu o takich imprezach jak lipcowy 
cykl „Chopin nad wodami Motławy”, „Muzy-
ka w zabytkach Starego Miasta” czy koncerty 
organowe w Kościele Św. Mikołaja, które od-
bywają się w ramach Jarmarku Św. Dominika. 
Z dwóch ostatnich wydarzeń możemy nadal 
korzystać – „Muzyka w zabytkach...” będzie 
rozbrzmiewać w najpiękniejszych i najciekaw-
szych budynkach historycznej części Gdań-
ska od 1 do 18 sierpnia, a ostatni koncert orga-
nowy odbędzie się dzień po zakończeniu Jar-
marku, czyli 20 sierpnia. Oba przedsięwzięcia 
są świetną okazją zarówno dla gdańszczan, by 
odkryć na nowo znane, ale nieco zapomniane 
zabytki, jak i dla turystów, którzy będą mogli 
zwiedzić je w zupełnie niebanalny sposób. 
Wstępy na oba wydarzenia są darmowe.

Lato w Gdańsku podsumuje jedno z naj-
bardziej spektakularnych i najważniejszych 
wydarzeń jazzowych w Polsce, Solidarity of 

LATO NA PÓŁMETKU. DLA POLSKIEJ FILHARMONII BAŁTYCKIEJ 
TO CZAS PODSUMOWANIA NAJGORĘTSZEGO OKRESU POGODOWO-
TURYSTYCZNEGO, A ZARAZEM PRZYGOTOWAŃ DO TEGO 
NAJGORĘTSZEGO JEŚLI CHODZI O KULTURĘ. PORA POWITAĆ JESIEŃ.
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Arts, w ramach którego Polska Filharmonia 
Bałtycka zaprasza na darmowy koncert 14 
sierpnia o godz. 19 (pozostałe wydarzenia 23-
26 sierpnia).

Filharmonia pożegna też lato koncertem 
na Zakończenie Gdańskiego Lata Muzycz-
nego 2018, 26 sierpnia. Wystąpi wtedy znane 
trio skrzypcowe, rodzina Povolotskych z Fil-
harmonii Izraelskiej. Artyści zagrają muzykę 
klasyczną w zaskakujących, bo jazzowych, 
aranżacjach. Bilety od 10 do 45 złotych.

Przed nami chyba najważniejszy okres dla 
kultury – początek jesieni. W PFB będzie ro-
mantycznie, podniośle i patriotycznie. W koń-
cu to właśnie jesień obfituje w ważne rocznice 
nie tylko dla Polski, ale i Pomorza. Wrzesień 
to dla Gdańska bardzo znaczący miesiąc. To 
w tym mieście rozpoczęło się najtragiczniej-
sze wydarzenie XX wieku. Listopad to trady-
cyjnie miesiąc zadumy, ale też radosne cele-
browanie stulecia odzyskania niepodległości. 
Z tej okazji 11 listopada będziemy mogli wy-
słuchać specjalnego koncertu symfonicznego 
z udziałem orkiestry PFB, podczas którego 
usłyszymy utwory Ignacego Jana Paderew-

skiego, Andrzeja Panufnika oraz Feliksa Men-
delssohna-Bartholdy’ego. Ale do listopada 
długa droga. Spójrzmy na bliższe wydarzenia.

W tym roku Polska Filharmonia Bałtycka 
73. sezon artystyczny oficjalnie rozpoczyna 28 
września. Podczas koncertu inauguracyjnego 
pod hasłem „Polonia i romantyczne skrzypce” 
orkiestrę symfoniczną poprowadzi Dyrektor 
Artystyczny Orkiestry PFB, George Tchitchi-
nadze. Na skrzypcach zagra wybitny solista 
wywodzący się z Gdańska, Konstanty Andrzej 
Kulka. W programie usłyszymy między inny-
mi słynny Polonez „Pożegnanie Ojczyzny”. 
Ten utwór, do niedawna najczęściej grany na 
studniówkach (dziś wyprzedził go polonez 
Wojciecha Kilara z filmu „Pan Tadeusz” An-
drzeja Wajdy), to bodajże najsłynniejszy polo-
nez romantyczny powstały przed Chopinem. 
Choć jego autorstwo przypisuje się Michałowi 
Kleofasowi Ogińskiemu, okoliczności jego 
powstania są owiane tajemnicą. Drugi z zapo-
wiedzianych na ten wieczór utworów, „Epizod 
na maskaradzie” op. 14 młodopolskiego kom-
pozytora Mieczysława Karłowicza, przeniesie 
nas ponad sto lat wstecz do czasów zgliszcz 
po Belle Epoque i wdrażaniu się w nowy wiek, 
a dla Polaków gorączkowego wyczekiwania 
na upragnioną wolność. Karłowicz swojego 
„Epizodu” nie ukończył, bo zginął tragicznie 
w Tatrach w 1909. Ostatnie części dopisał za 
niego inny znany kompozytor, Grzegorz Fitel-
berg, który jako pierwszy wykonał ten utwór 
w 1914 roku.

Muzyka to język uniwersalny, dlatego pod-
czas wrześniowego koncertu zabrzmi Piotr 
Czajkowski (Koncert skrzypcowy D-dur op. 
35). Ostatni utwór, jaki usłyszymy tego wie-
czoru, to “Polonia” op. 76 brytyjskiego kom-

PORA NA 
ROMANTYZM



pozytora Edwarda Elgara, który stworzył ten 
poemat symfoniczny na prośbę Emila Młynar-
skiego, dyrygenta i jednego z ojców polskiej 
Filharmonii Narodowej. To eklektyczne i zara-
zem podniosłe dzieło nosi znamiona „Mazur-
ka Dąbrowskiego”, Chopina i Paderewskiego. 

O tym, że romantyzm to nie tylko mar-
tyrologia, ale też twórcza energia płyną-
ca z muzyki, przekonamy się już wkrótce. 
Szczegółowy harmonogram, bilety, a także 
karnety na jesienne wydarzenia Polskiej Fil-
harmonii Bałtyckiej dostępny jest na stronie 
www.filharmonia.gda.pl. 
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TIME FOR ROMANTICISM

In the Polish Baltic Philharmonic, the middle of 
summer is a time to sum up the summer season, 
full of sunshine and tourists, and get ready for the 
high cultural season. It’s time to welcome autumn.

Summer in the Philharmonic has been full 
of wonderful music. Holidays in Gdańsk 
are not only the beach and waffles, but also 
annual music events, including July cycles 
‘Chopin by the Motława River’ and ‘Music in 
Monuments of the Old Town’, as well as organ 
concerts in St Nicholas Church held as part 
of St Dominic’s Fair. The two latter festivals 
are still on – beautiful and attractive Gdańsk 
monuments will reverberate with music be-
tween 1 and 18 August, and the last organ 
concert will be held a day after the end of St 
Dominic’s Fair, on 20 August. The events are 
a great opportunity both for the locals, who 
may rediscover well-known but a little forgot-
ten monuments, and tourists, who may visit 
Gdańsk highlights in unusual circumstan-
ces. Admission to the events is free.

Gdańsk will end the summer season 
with one of the most spectacular and im-
portant jazz events in Poland, Solidarity 
of Arts, during which the Polish Baltic 
Philharmonic is holding a free concert on 
14 August at 19 (the other events are held 
between 23 and 26 August).

In the Philharmonic, the summer season 
ends on 26 August with the Final Concert of 
the 2018 Summer of Music in Gdańsk. The 
Povolotsky family, a famous violin trio from 
the Israel Philharmonic, will perform classi-
cal compositions in surprising, jazz arrange-
ments. Ticket prices are PLN 10–45.

The beginning of autumn is also the begin-
ning of high cultural season, and this autumn 
will be romantic, solemn and patriotic. After 
all, it’s full of important anniversaries not only 
for Poland, but also for Pomerania. September 
is an important month in Gdańsk history as it 
marked the beginning of the most tragic event 
in the 20th century. November is a month of 
reflection, but also joyful celebration of the 
100th anniversary of Poland’s regaining inde-
pendence. On 11 November, a special sympho-
nic concert will be held on this occasion. The 
PBF Orchestra will perform compositions of 
Ignacy Jan Paderewski, Andrzej Panufnik and 
Feliks Mendelssohn-Bartholdy. But it’s a far 
way to go. Let’s have a look at events in the ne-
arest future first.

This year, on 28 September, the Polish 
Baltic Philharmonic officially begins its 
73th artistic season. At the inaugural con-
cert ‘Poland and the romantic violin’, the 
symphonic orchestra will be conducted by 
the Artistic Director of the PBF Orchestra, 
George Tchitchinadze. Konstanty Andrzej 
Kulka, a brilliant soloist from Gdańsk, will 
play the violin. The concert programme 
includes a well-known polonaise, ‘Farewell 
to the Homeland’. That composition used 
to be played at proms (recently, it has been 
supplanted by Wojciech Kilar’s polonaise 

from Andrzej Wajda’s film ‘Pan Tadeusz’) 
and is probably the most famous Romantic 
polonaise composed before Chopin. Altho-
ugh it is officially said to have been compo-
sed by Michał Kleofas Ogiński, its history is 
shrouded in mystery. Another composition 
performed that evening is ‘An Episode at 
a Masquerade’ Op. 14 composed by Mieczy-
sław Karłowicz, a Young Poland composer. 
The composition will take the audience over 
100 years back in time, to the ashes of Belle 
Epoque and the beginning of a new age, awa-
iting freedom in Poland. Karłowicz didn’t 
finish his ‘Episode’ because he tragically 
died in the Tatras in 1909. The last parts of 
the composition were written by another 
famous composer, Grzegorz Fitelberg, who 
was the first musician to perform it in 1914.

Music is a universal language, so the re-
pertoire of the September concert will also 
include Pyotr Tchaikovsky’s ‘Violin Concer-
to in D major’ Op. 35. The last composition 
played will be ‘Polonia’ Op. 76, a symphonic 
poem by a British composer, Edward Elgar, 
composed at the request of Emil Młynarski, 
a conductor and one of the fathers of the 
National Philharmonic. This eclectic and 
solemn composition was inspired by ‘Ma-
zurek Dąbrowskiego’, as well as Chopin and 
Paderewski’s works.

This autumn, the Philharmonic will 
show that Romanticism is not only martyr-
dom, but also creative energy and inspira-
tion. A detailed programme of the events, 
tickets and passes for autumn events in the 
Polish Baltic Philharmonic are available at 
www.filharmonia.gda.pl. 

SPONSOR 
STRATEGICZNY PFB 

L AT O  W   G DA Ń S K I E J  F I L H A R M O N I I 
O B F I T OWA Ł O  I   N A DA L  O B F I T U J E 
W   M U Z YC Z N E  U N I E S I E N I A . 

SPONSOR GŁOWNY 
I MECENAS KULTURY

KONCERTU NA ZAKOŃCZENIE GDAŃSKIEGO 
LATA MUZYCZNEGO DOFINANSOWANO 

ZE ŚRODKÓW MIASTA GDAŃSK
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MUNDIAL 
NA CHŁODNO

en mundial będzie mi się jawił jako seria rozcza-
rowań. Reprezentacja Polski to temat na osobną 
historię, może nawet na książkę (jestem pewny, 

że ktoś taką napisze, taką odsłaniającą kulisy) dla auto-
ra, który dostrzegł więcej, bo był na zgrupowaniach, tre-
ningach, widział relacje między piłkarzami, wreszcie był 
świadkiem wielu różnych wydarzeń. 

Ale rozczarowań było więcej. Od gry Argentyńczyków 
i męczarni Messiego skręcało najbardziej. Rumieniłem 
się też, kiedy Neymar zwijał się z bólu łącznie kilkanaście 
minut we wszystkich meczach. A typowałem go na króla 
strzelców, bo umiejętności ma kosmiczne. 

Szczęśliwie zwycięzcy, czyli dwóch finalistów, mo-
mentami zachwycali. Szczęśliwie w drodze do finału nie 
przegrali ani jednego meczu. Szczęśliwie mają też u siebie 
genialnych piłkarzy – Modrića i Mbappé – którzy z pew-
nością zostaną zapamiętani. Ale mundialowi w Rosji 
zabrakło jakości. Tylko kilka spotkań godnych zapamię-
tania to trochę za mało. Zbyt wiele natomiast spotkań 
średnich, żeby nie powiedzieć słabych. Ten mundial to 
kolejny dowód na to, że piłka klubowa zdystansowała tę 
reprezentacyjną, co jest fatalną wiadomością dla takich 
tradycjonalistów jak ja.   

T

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.

JUŻ PIERWSZEGO DNIA PO FINALE EMOCJE ZACZĘŁY 
POWOLI OPADAĆ. JESZCZE WTEDY BYŁA GĘSIA SKÓRKA 
W TRAKCIE TRANSMISJI POWITANIA PIŁKARZY 
Z FRANCJI I CHORWACJI. POTEM PRZYGASZONY UŚMIECH 
I ZAZDROŚĆ Z WIADOMYCH POWODÓW. I Z CZASEM 
ZMIENIA SIĘ PERSPEKTYWA… NA CHŁODNIEJSZĄ.

Mam też wątpliwości, czy rosnąca liczba goli padają-
cych ze stałych fragmentów gry to krok do przodu. Nie 
mam natomiast takich wątpliwości w przypadku goli 
samobójczych – aż 12 w mundialu. Źle się dzieje w pań-
stwie piłkarskim.

Królem strzelców został Harry Kane, który trzy z sze-
ściu bramek zdobył z rzutów karnych. To oczywiście nie 
jego wina, że z takim dorobkiem został królem, ale Just 
Fontaine, który w 1958 roku strzelił trzynaście goli, od-
chrząknąłby znacząco w reakcji na taki wynik. 

Za cztery lata mundial na przełomie listopada i grud-
nia. Nie będzie mowy o zmęczeniu sezonem. I dotyczyć 
to będzie wszystkich: Niemców, Hiszpanów, Brazylijczy-
ków, Argentyńczyków i… Polaków. 

ENGLISH

THE WORLD CUP - AFTER THE DUST 
HAS SETTLED

Only one day after the final, emotions began to cool down. We 
still felt a thrill of excitement as footballers from France and 
Croatia were greeted at their return. Then came a thin smile 
and feelings of jealously for obvious reasons. Now, after the 
dust has settled, we can look at it from a different perspective.

I will remember this World Cup as a series of disap-
pointments. The Polish national team is a separate 
story, or even a subject for a book (and I’m sure that 
someone will write it one day, from the backstage) 
for an author who has seen more as he participated 
in training camps and training sessions, saw the rela-
tionships among our footballers, and witnessed vari-
ous relevant events.

But there were many more disappointments. The 
worst one for me was Argentina and Messi’s hard-
ships. I also blushed when Neymar was wallowing on 
the ground in pain several minutes in all games in to-
tal. And I was rooting for him to be a top scorer as his 
skills are incredible.

Fortunately, the winners, that is the finalists, 
showed a lot. Fortunately, they didn’t lose a game on 
their way to the finals. Fortunately, they have brilliant 
footballers – Modrić and Mbappé – who will surely 
be remembered. But the World Cup in Russia lacked 
quality. A few memorable matches aren’t enough. 
There were too many average games, not to say poor. 
This shows that club football has outrun national 
teams, which is terrible news for such a traditional 
football fan as me.

I also wonder whether the growing number of set 
piece goals is a step forward. I have no doubt when it 
comes to own goals – as many as 12 at the World Cup. 
Something is terribly wrong in the world of football.

Harry Kane, who scored three out of six goals on pen-
alties, won the Golden Boot. It’s not his fault that this was 
enough to win, but Just Fontaine, who scored thirteen 
goals in 1958, would smile wryly at such a result. 

The next World Cup takes place at the turn of No-
vember and December. Tiredness after the season 
won’t be an excuse. For neither of teams: German, 
Spanish, Brazilian, Argentinian, nor… Polish. 

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL

F E L I E T O N  /  C O L U M N4 0 – 4 1



WIĘCE J NA ANY WHERE .PL



wieku 12 lat Ksawery wraz z rodziną 
przeprowadza się do Łodzi. Tam, 
jako młodzieniaszek, opuszcza dom 

(ojca już nigdy więcej nie spotka), wpada w złe 
towarzystwo, handluje dragami, wozi się po 
mieście ze spluwą, generalnie schodzi na bar-
dzo, ale to bardzo złą drogę i nic nie wskazuje 
na to, że coś sensownego dla społeczeństwa 
może z niego jeszcze wyjść. Tu napadnie, tam 
ukradnie. Prawo sobie z nim nie radzi, rzuca 
chłopaka to do poprawczaka, to do rodziny 
zastępczej, ale na niewiele się to zdaje. 

Aż tu nagle Ksawery odkrywa muzykę. 
Strasznie imponuje mu, powiedzmy, Ryszard 
Rynkowski. Ksawery wsiąka w muzykę głę-

Z A  U S Z A M I  /  A L L  E A R S4 2 – 4 3
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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”.

WYOBRAŹCIE SOBIE TAKĄ HISTORIĘ. JEST SOBIE CHŁOPAK, DAJMY MU 
NA IMIĘ KSAWERY. KSAWERY PRZYCHODZI NA ŚWIAT W RZESZOWIE 
ALBO ŁAŃCUCIE, W RODZINIE BARDZO KONSERWATYWNEJ I ODDANEJ 
KTÓREMUŚ Z BOGÓW AŻ POZA GRANICE ROZSĄDKU, NA DODATEK 
JAKO ÓSME Z CZTERNASTU DZIECI. ALE TO NIC NIE ZNACZY.

C U D O W N Y 
B I A Ł A S E K
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biej i głębiej, sam uczy się gry na instrumen-
tach, nawet czasami zdarzy mu się wślizgnąć 
ukradkiem na zajęcia w prestiżowej akademii 
muzycznej. Wychodzi na prostą, aż dochodzi 
na szczyt – w wieku 25 lat podpisuje kontrakt 
z nikim innym jak menedżerem samego 
Rynkowskiego, a dzięki temu chwilę później 
z dużą wytwórnią muzyczną. Kariera stoi 
otworem. Przyjmując swoje imię jako przy-
domek artystyczny, Ksawery przenosi się do 
Warszawy i zamierza szturmować sceny, choć 
zgodnie z duchem czasu menedżerowie i pra-
cownicy wytwórni każą mu śpiewać jakieś 
kiepskawe R'n'B, którego on w ogóle nie czuje. 
Na rynku ukazuje się pierwsza płyta Ksawere-
go, ale nie interesuje się nią nawet pies z kula-
wą nogą. Największy sukces? Wytwórnia wy-
pycha jeden z numerów z albumu na ścieżkę 
dźwiękową do całkiem udanego filmu.

I to w zasadzie tyle, ale przychodzi rok 
1999. Dochodzi do niemal śmiertelnego 
wypadku samochodowego, a Ksawery wy-
budza się ze śpiączki trzy miesiące później 
tylko po to, żeby dowiedzieć się, że stracił 
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pem” to „Please Don't Be Dead”. Na koniec 
zamień przydomek artystyczny „Cudowny 
Białasek” na „Fantastic Negrito” i otrzy-
masz najprawdziwszą historię zadziwiające-
go i porywającego artysty. 

ENGLISH

FANTASTIC WHITE GUY

Imagine a story about a boy named Ksawery. 
Ksawery is born in Rzeszów or Łańcut, to a very 
conservative and extremely religious family, as the 
eighth out of fourteen children. But this doesn’t 
mean anything.

When he is 12, Ksawery moves with his family 
to Łódź. As a young lad, he leaves his house 
(never to see his father again), begins mixing 
up with the wrong crowd, sells drugs, goes 
around the city with a gun, goes astray in 
general, and the chance that he may become 
a law-abiding citizen again one day is very re-
mote. He robs and steals. The law is helpless; 
Ksawery is sent to a juvie, a foster home, but 
this is no good. 

All of a sudden, Ksawery discovers music. 
He looks up to, let’s say, Ryszard Rynkows-
ki. Ksawery really gets into music, learns to 
play instruments, even sometimes sneaks 
into classes in a prestigious music acad-
emy. He gets straight and makes it to the 
top – when he is 25, he concludes a contract 
with Rynkowski’s manager and, some time 
later, with a huge record label. The world 
of music is wide open. With his name as his 
nickname, Ksawery moves to Warsaw and 
plans to bring the house down even though 
his managers and record label make him sing 
poor R’n’B, which isn’t his cup of tea. His first 
album comes out, but nobody buys it. His 
biggest success? One of his songs is used as 
soundtrack to quite a good film.

And that’s it. It’s 1999. Ksawery has an 
almost fatal car accident and comes out of 
coma three months later only to realise that 
he can’t move his hands. He has to undergo 
a hard and tedious physical therapy. Before 
he leaves the hospital, he gets a letter from the 
record label, which terminates his contract. 
It’s bad, because that’s the end of his dreams 
about music, but also good, because that’s 
the end of frustration over his unsuccessful 
career. Ksawery can’t move his hands, so he 
watches other people feed him and wipe his 
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władzę w rękach. Czeka go ciężka i mozolna 
fizjoterapia, a jeszcze zanim opuści szpital, 
przychodzi pismo z wytwórni – zrywają 
z nim kontrakt. To źle, bo to koniec marzeń 
o muzyce, ale to też dobrze, bo to koniec fru-
stracji nieudaną karierą. Ksawery nie może 
ruszać rękami, obserwuje zatem, jak inni lu-
dzie go karmią i podcierają mu tyłek. To tro-
chę zmienia jego optykę – jak sam twierdzi, 
został nawrócony z narcyzmu. Po wyjściu 
ze szpitala i odzyskaniu władzy w rękach 
radzi sobie jak może – trochę gra tu i tam, 
prowadzi też nielegalny, choć bardzo docho-
dowy klub nocny w starym lofcie na obrze-
żach Warszawy. Aż w końcu rzuca wszystko 
w cholerę, wyprzedaje cały sprzęt muzycz-
ny, jaki posiada, i wraca do Łodzi, żeby zało-
żyć rodzinę. Ma kawałek działki, hoduje tam 
marchewkę, ziemniaki i marihuanę. 

Życie płynie, Ksaweremu rodzi się nawet 
syn. Sam Ksawery poświęca się ojcostwu, ale 
pewnego wieczora, kiedy zostaje sam z nie-
mowlęciem, trafia go szlak – dziecko płacze 
i płacze, zwyczajowe sztuczki nie działają. 
Zdesperowany Ksawery sięga pod kanapę, 
gdzie leży zakurzona gitara – ostatni instru-
ment, jakiego nie sprzedał. Stroi, uderza 
w akord – niespodziewanie syn się rozpromie-
nia. Ksawery gra mu najpierw coś Beatlesów, 
a potem, przerażony powrotem do muzyki, 
wciąga się dalej. Uruchamia małą galerię 
sztuki, dziwną jak on, z nagimi barmankami 
i 80-latkami opowiadającymi o nazistach, ale 
w tle jest cały czas on grający na fortepianie. 
Aż w końcu – namówiony przez znajomych – 
wraca do muzyki na dobre. Przyjmuje nowy 
przydomek artystyczny – Cudowny Białasek 
– i szturmuje sceny w kraju i na świecie swoim 
niezwykle przebojowym połączeniem bluesa, 
soulu, rocka, R'n'B, hip-hopu i wszystkiego, 
co mu się nawinie pod rękę. Sporo w tym 
retro, ale równie dużo nowoczesności. Kie-
dy Ksawery jest już po czterdziestce, żadna 
wytwórnia nie jest w stanie mu się oprzeć, ale 
teraz to on ustala zasady. To działa. Nagrywa 
pierwszą płytę zatytułowaną „Cudowny Bia-
łasek”, potem kolejną: „Ostatnie dni Łodzi”, 
za którą zdobywa Grammy. A w 2018 roku 
ukazuje się album „Nie bądź trupem”, chyba 
jeszcze lepszy niż „Ostatnie dni”. Ksawery 
triumfuje, a ludzie na całym świecie oklasku-
ją fenomenalnego artystę.

Wyobraziłeś sobie taką historię? Super. 
Teraz zamieńmy fikcję w prawdę. Podmień 
więc „Ksawery” na „Xavier” (możesz też 
dodać nazwisko Dphrepaulezz), Rzeszów 
albo Łańcut na Massachusetts, Łódź na 
Oakland, Warszawę na Los Angeles, Ryszar-
da Rynkowskiego na Prince'a. Zastąp tytuły 
płyt prawdziwymi: „Cudowny Białasek” to 
„Fantastic Negrito”, „Ostatnie dni Łodzi” to 
„The Last Days of Oakland”, a „Nie bądź tru-

ass. This changes his perspective – as he ad-
mits, he drops his narcissistic behaviour. Af-
ter he leaves the hospital and recovers hand 
movement, he makes do with what he has 
– he performs here and there and runs an il-
legal but profitable night club in an old loft on 
the outskirts of Warsaw. At last, he gives it all 
up, sells his music equipment and returns to 
Łódź to start a family. He has a plot, where he 
grows carrots, potatoes and marijuana. 

Life goes on, Ksawery even has a son. He 
is a dedicated father, but one evening, when 
he is with the baby alone, he hits the roof – 
the child is crying and crying, and he can’t 
help it. Desperate, he takes a dusty guitar 
from under the couch – the last instrument 
he hasn’t sold yet. He tunes it up and begins 
to play – his son suddenly smiles. Ksawery 
plays some Beatles’ songs and then, though 
afraid of coming back to music, keeps on 
playing. He sets up an art gallery, as strange 
as him, with naked bartenders and 80-year-
olds telling stories about Nazis, and him 
playing the piano in the background. And 
in the end – persuaded by his friends – he 
comes back to music for good. He takes on 
a new nickname – Fantastic White Guy – 
and thrills audiences in the country and 
abroad with his smashing combination of 
blues, soul, rock, R’n’B, hip hop, and a bit of 
everything else. It’s a little retro and modern 
at the same time. In his forties, all record la-
bels strive for a contract with him, but he is 
the one laying down the rules now. It works. 
He releases his first album entitled ‘Fantas-
tic White Boy’ and the next one, ‘The Last 
Days of Łódź’, for which he wins a Grammy 
Award. In 2018, his album ‘Please Don’t Be 
Dead’ comes out and it’s even better than 
‘The Last Days’. Ksawery enjoys his success, 
and people all over the world love him.

Have you imagined it? Great. Now, let’s 
replace fiction with facts. Replace ‘Ksawery’ 
with ‘Xavier’ (you can also add his surname, 
Dphrepaulezz), Rzeszów or Łańcut with 
Massachusetts, Łódź with Oakland, Warsaw 
with Los Angeles, Ryszard Rynkowski with 
Prince. Replace fictional titles with the real 
ones: ‘Fantastic White Guy’ is ‘Fantastic Ne-
grito’, ‘The Last Days of Łódź’ – ‘The Last 
Days of Oakland’. At the end, replace the 
nickname ‘Fantastic White Boy’ with ‘Fan-
tastic Negrito’, and you’ll get a true story of 
an amazing and brilliant artist. 

Z D E S PE ROWA N Y  K S AW E RY  S I Ę G A  P O D 
K A N A PĘ,  G D Z I E  L E Ż Y  Z A K U R Z O N A 
G I TA R A  –  O S TAT N I  I N S T RU M E N T, 
JA K I E G O  N I E  S PR Z E DA Ł . 
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W JEJ ŻYCIU KONIE BYŁY OBECNE OD URODZENIA. ZA 
SPRAWĄ DZIADKA, KTÓRY KOCHAŁ TE ZWIERZĘTA 
I STARAŁ SIĘ ZARAZIĆ WNUCZKĘ TĄ MIŁOŚCIĄ. 
I UDAŁO MU SIĘ , CHOĆ BAKCYL JEŹDZIECTWA, 
ZASIANY W DZIECIŃSTWIE, KILKANAŚCIE LAT SPĘDZIŁ 
GDZIEŚ W PODŚWIADOMOŚCI, BY NIESPODZIEWANIE 
ODRODZIĆ SIĘ PARĘ LAT TEMU. „WYSTARCZYŁO, ŻE 
RAZ WSIADŁAM NA KONIA I JUŻ BYŁO PO MNIE”, 
ŚMIEJE SIĘ MAŁGORZATA SPRENGEL, WŁAŚCICIELKA 
KONIA FARYSA, OD ROKU PROWADZĄCA UNIKATOWĄ 
W SKALI POLSKI DZIAŁALNOŚĆ JUBILERSKĄ.

L U D Z I E  /  P E O P L E

PRZYJAŹŃ 
I INSPIRACJA

TEKST Maciej Bąk ZDJĘCIA Mat. Prasowe



ałgosia jest jednocześnie produ-
centką biżuterii, jej marketin-
gowcem, PR-owcem i  modelką. 

Na szyi ma łańcuszek, na który składają 
się dwa miniaturowe srebrne strzemiona. 
Kształt strzemion mają również kolczyki 
w  jej uszach. Wśród produktów jest też 
na przykład łańcuszek na wzór wędzidła 
– narzędzia służącego do przekazywania 
koniowi sygnałów. Bo właśnie jeździectwo 
jest inspiracją jej twórczości, która powsta-
ła z potrzeby chwili. „Chciałam po prostu 
zrobić coś ładnego dla siebie. Wprawy 
w fachu nie miałam żadnej, ale w rodzinie 
mam osoby z jubilerskim doświadczeniem. 
Wzięłam więc trochę sreber, przetopiłam 
je i zaczęłam kombinować”, opowiada wła-
ścicielka .Farys.Design. Kiedy pojawiła się 
na zawodach w swojej biżuterii, wszystko 
zadziało się bardzo szybko. Znajomi i przy-
jaciele zaczęli prosić o zrobienie czegoś po-
dobnego dla nich. Próśb było tyle, że w gło-
wie Małgosi zrodził się pomysł: „A może 
zrobić z mojego hobby coś więcej?”.

W dzisiejszej modzie masowej, szcze-
gólnie widać to wśród młodych osób, panu-
je dosłowność. Jeżeli chcemy mieć gadżet 
związany z jeździectwem, wybieramy sobie 
fikuśne kolczyki z najlepiej różowym koni-
kiem, a jeśli ma na głowie róg jednorożca, 
to tym lepiej. Małgorzata Sprengel postano-
wiła to przełamać. Wśród pasjonatów jeź-
dziectwa zachwyt budzą mniej oczywiste 

P R Z E Z  RO K  I S T N I E N I A 
. FA RY S . D E S I G N . 
J E Ź D Z I E C K Ą  B I Ż U T E R I Ę 
P O Z N A Ł A  C A Ł A  P O L S K A . 
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drobiazgi, przedmioty – jak wędzidła – któ-
re przeciętnemu zjadaczowi chleba mogą 
się nawet nie skojarzyć z tą dyscypliną, ale 
wśród ludzi z  branży wywołują zachwyt. 
„Koników więc u mnie nie uświadczycie, 
zostawiam to młodszym pokoleniom, z ma-
łym wyjątkiem – kształt konia mają moje 
zawieszki do toreb, ale proszę zobaczyć, 
jak to idealnie pasuje!”.

Inspiracją Małgosi jest Farys. Farys 
to siedmioletni koń wyścigowy, z piękną 
historią ojca i dziadka, którzy byli czem-
pionami czystej krwi arabskiej, z korze-
niami w Janowie i Białce. Sam Farys łączy 
krew arabską z  gorącą krwią angielską, 
co widać po jego temperamencie. Dlatego 
Małgosia wybrała jako dom dla niego od-
daloną 18 kilometrów od Trójmiasta staj-
nię w  Lisewcu. To piękna leśna okolica, 
otoczona jeziorami, idealne miejsce, gdzie 
charakterny koń może wyszaleć się ze 
swoją właścicielką. Farys odegrał ogrom-
ną rolę w życiu Małgorzaty Sprengel. To 
przy nim poczuła, że przechodzi pozytyw-
ną przemianę. To on zainspirował ją do 
tego, by życie zacząć pchać w innym kie-
runku. Do tej pory zajmowała się głównie 
rachunkowością, prowadząc biuro. Dziś – 
choć dotychczasowej działalności nie po-
rzuciła – jej myśli są skupione na tym, co 
było jej przeznaczone, czyli jeździectwie 
i realizowaniu jubilerskiej pasji. 

Przez rok istnienia .Farys.Design. jeź-
dziecką biżuterię poznała cała Polska. 
Małgosia jeździ z nią po najważniejszych 
zawodach w kraju, jej wyrobami zaczęła 
interesować się zagranica. Wszystko dzie-
je się w zaskakująco szybkim tempie. Kto 
wie, gdzie właścicielka Farysa będzie za ko-
lejny rok. Pewne jest jednak to, że nieważne 
ile miałaby pracy i zamówień, dla niej zaję-
ciem numer jeden pozostaną długie wypra-
wy ze swoim ulubieńcem po kaszubskich 
lasach. Bo przyjaźń z żywą inspiracją nale-
ży skrupulatnie pielęgnować.  

ENGLISH

FRIENDSHIP AND INSPIRATION

Horses have been a part of her life since she 
was born thanks to her grandfather, who loved 
these animals and wanted to pass down his 
passion to his granddaughter. He succeeded 
although her passion for horse-riding needed 
several years to germinate and to revive 
suddenly a few years ago. ‘It was enough 
to get on a horse once and that’s it,’ laughs 
Małgorzata Sprengel, the owner of Farys, 
running a unique jewellery business.

Małgosia makes jewellery, deals with mar-
keting and PR, and is a  model. She is 
wearing a chain with two miniature sil-
ver stirrups and stirrup-shaped earrings. 



Her products also include, for example, 
a chain in the shape of a bit – a tool that en-
ables a rider to cue a horse. Horse-riding 
is her inspiration, but her adventure with 
jewellery began by chance. ‘I simply want-
ed to make something nice for myself. 
I hadn’t done this before, but some mem-
bers of my family have some experience 
in jewellery making. So I took some silver, 
re-melted it and began to experiment,’ 
says the owner of .Farys.Design. When 
she appeared at a  competition wearing 
self-made jewellery, everything hap-
pened very fast. Her friends began to ask 
her to make something similar for them. 
Małgosia got so many requests that she 
thought, ‘Perhaps I should turn my hobby 
into something more?’

Nowadays, mass fashion is straightfor-
ward, which particularly shows in young 
people. If someone wants to have a gadget 
related to horse-riding, they go for fancy 
earrings, preferably with a pink horse and, 
even better, a unicorn horn. Małgorzata 
Sprengel decided to change it. Horse-riding 
enthusiasts love less obvious accessories 
and objects, such as bits. An average per-
son wouldn’t even associate them with this 
discipline, but riders simply adore them. 
‘You won’t find any horses here, I’ll leave it 
to younger generations, with one exception 
– my bag charms are horse-shaped, but 
have a look – it’s a perfect match.’

Małgosia draws inspiration from her 
horse, Farys. Farys is a  seven-year-old 

racehorse, with a beautiful history of his 
father and grandfather, which were pure 
Arab champions from Janów and Białka. 
Farys himself has Arab and hot English 

blood, which you can tell by his temper-
ament. For this reason, Małgosia opted 
for a stable in Lisewiec, 18 kilometres of 
Tricity, located in a beautiful woodland 
scenery, surrounded by lakes, which 
makes it a  perfect place for the fiery 
horse and his owner. Farys has been very 
important in Małgorzata Sprengel’s life. 
He made her feel some positive changes 
coming, inspired her to change her atti-
tude and goals. So far, she had been run-
ning an accounting company. At pres-
ent, even though she didn’t quit her job, 
she can concentrate on her destiny and 
passions, that is horse-riding and jewel-
lery making. 

Within a year of its operation, .Farys.
Design. horse-riding jewellery has gained 
nationwide popularity. Małgosia pres-
ents it at the most important horse-riding 
events in Poland, and it has also attracted 
the attention of foreigners. It’s happen-
ing very fast. Who knows what the next 
year will bring to Farys’ owner. One thing 
for sure – regardless of how much work 
she has, or how many orders, long trips 
around Kashubian forests with her favou-
rite horse will always come first. Because 
the friendship with the source of inspira-
tion is too precious to lose. 
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POJECHAŁEM NA BELWEDERSKĄ DO KINO ŚWIAT I W PUSTYM KINIE, TYLKO DLA MNIE, WYŚWIETLILI 
„303. BITWA O ANGLIĘ”. W ROLI JANA ZUMBACHA IWAN RHEON, GWIAZDA GRY O TRON, NIEZAPOMNIANY 
RAMSAY BOLTON. KIEDYŚ, DAWNO TEMU, MARZYŁEM O TYM, ŻEBY O POLSKIEJ HISTORII ZROBILI FILM 
AMERYKANIE. ŻEBY BYŁ PORYWAJĄCY, WZRUSZAJĄCY, CIEKAWY I ŻEBYM PRZEŻYŁ GO DLATEGO, ŻE JEST 
DOBRYM FILMEM, A NIE DLATEGO, ŻE JEST O KATYNIU… DWA DOSKONAŁE FILMY O HISTORII PAMIĘTAM: 
„POPIÓŁ I DIAMENT” O WYKLĘTYCH I „POTOP” O SZWEDZKIEJ OKUPACJI. NO I DOCZEKAŁEM SIĘ.
TEKST Grzegorz Kapla  ZDJĘCIA Tomasz Krupa

JAK WYGRALIŚMY 
BITWĘ O ANGLIĘ

J A K  W Y G R A L I Ś M Y  B I T W Ę  O  A N G L I Ę

Kiedy zgasły światła, zrozumiałem, że jest dobrze. 
A druga, że to dzięki temu, że nie ma w tym obrazie 
patosu. Kiedy samolot uderza w klify, widzisz to jak 
inny pilot, tylko ułamek sekundy. Nie ma sztuczek, nie 
ma slow motion. Widzisz ten moment i myślisz „Jak 
to? Tylko tyle jest warte ludzie życie”?
Michael Paszko, producent filmu „303. Bitwa o Anglię”: 
Od początku wiedzieliśmy, że robimy film dla szerokiej 
publiczności, który będzie wyświetlany w ponad 40 kra-
jach na całym świecie. Wiedzieliśmy, że trafi również do 
widzów, którzy nie będą do końca wiedzieli, czym była 
Bitwa o Anglię. Dla nich to będzie kolejny film o samo-
lotach i męskiej przyjaźni. W tej sytuacji nie mogliśmy 
zrobić filmu dokumentującego tylko historię Polaków. 
Chcieliśmy pokazać Bitwę o Anglię oraz ogromny wkład 
Polaków w jej wygranie, tak jak niegdyś Steven Spielberg 
pokazał lądowanie wojsk w Normandii przez pryzmat 
głównego bohatera - szeregowca Ryana. Dzięki jego oso-
bistej historii widzowie na całym świecie usłyszeli o naj-
większej operacji desantowej w historii wojen.

Od razu wiedzieliście, że chcecie, żeby zagrały gwiazdy? 
Tak, aczkolwiek braliśmy pod uwagę różne scenariusze. 
Prawa rynku filmowego są twarde, musieliśmy liczyć się 
z tym, „co rynek kupi i co oferuje”. 

Czekaliście aż „Gra o tron” przyniesie sławę Iwanowi 
Rheonowi?
Absolutnie nie. Wiedzieliśmy, że o tym, czy dystrybuto-
rzy na świecie kupią film i czy odniesie on sukces, w dużej 
części decyduje obsada. Często produkcje z pięknym sce-
nariuszem, ale małym budżetem, nie pozwalającym na 
to, żeby zatrudnić znanych aktorów, nie maja siły przebi-
cia, stąd tyle porażek. Prawda jest taka, że to aktor sprze-
daje film. Więc musieliśmy mieć gwiazdy. Aczkolwiek 
muszę przyznać, że nasi polscy aktorzy, młode pokole-
nie - Marcin Dorociński, Filip Pławiak, Adrian Zaremba 
- w żaden sposób nie odstawali. Trzymają poziom, o czym 
wkrótce będzie można się przekonać na dużym ekranie. 

Ale ta opowieść toczy się przez pryzmat jednego 
bohatera. Widz musi mieć szansę, żeby się na niej 
skupić. Jeśli mamy 30 bohaterów, z nikim się nie 
zdąży identyfikować. 
Absolutnie tak. Takie było założenie. 

Z tego względu ci polscy aktorzy muszą być na drugim 
planie. Hurricane jest samolotem, w którym jest jeden 
pilot. To była ważna decyzja, kto zagra tę główną rolę. 
Mieliśmy listę aktorów. Iwan był jednym z naszych trzech 
typów. Należy zaznaczyć, że dostępność gwiazd z reguły 
jest bardzo limitowana, co też jest częstym problemem 
wielu producentów, szczególnie w produkcjach takich, 
jak nasza, gdzie wierne oddanie historii łączy się bezpo-
średnio z różnymi czynnikami, na przykład porą roku. 
W tym przypadku oba te elementy zagrały i padło na 
Iwana, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni, choć na po-
chwałę zasługuje gra Marcina Dorocińskiego, jak również 
i Milo Gibsona, który zagrał fenomenalnie, wcielając się 
w rolę Johna Kenta, dowódcy Dywizjonu 303.

Na świecie film będzie wyświetlany jako „Hurricane”? 
Tak, w  Polsce zdecydowaliśmy się  zmienić tytuł na 
polski „303. Bitwa o  Anglię”, kojarzący się bardziej 
z Dywizjonem 303, który jest „brandem” rozpoznawal-
nym przez każdego Polaka.

Jak ty się znalazłeś w tym przedsięwzięciu? To był 
twój pomysł?
„303 Bitwa o Anglię” to projekt wspólny, na który pracowa-
liśmy razem z moimi partnerami biznesowymi Krystianem 
Kozłowskim, Mattem Whyte’em oraz Robertem Chadajem. 
Krystian zaszczepił w nas pomysł, każdy z nas do projektu 
wniósł coś innego. Wywodzimy się z rodzin o bardzo moc-
no patriotycznych korzeniach. Dziadkowie jednego z nas 
walczyli pod Monte Cassino, po czym wraz z armią Andersa 
znaleźli się w Anglii, przodkowie innych służyli z kolei 
w oddziałach Armii Krajowej. Ich wspomnienia i opowieści 
oraz nasza fascynacja historią polskich lotników w bitwie 

Zbliż telefon i odczytaj film
 



o Anglię, zmotywowała nas do działania, żeby 
pokazać tę piękną historię całemu światu. 

Piszą, że nasz film jest brytyjski. To pew-
nym stopniu jest prawda, natomiast większość 
z nas ma polskie korzenie i  mówi po polsku. 
Ja wychowywałem się w Polsce i w Stanach 
Zjednoczonych, zaś moi wspólnicy w Wielkiej 
Brytanii. Produkcja „303. Bitwa o Anglię” to 4 
lata naszej pracy, licząc od powstania pomysłu 
do jego realizacji. To 25 wersji scenariusza oraz 
dziesiątki spotkań w poszukiwaniu potencjal-
nych inwestorów, którzy widzieliby wielkie 
możliwości w produkcji o polskich lotnikach. 
Jest to film, który powstał w stu procentach 
za środki własne oraz środki pochodzące 
z Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. 
Niestety nikt w Polsce nie był zainteresowany 
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wsparciem produkcji o swoich bohaterach, 
mimo tego, że tak się dużo o tym mówi…  

A próbowaliście?
Oczywiście. 

Może dlatego, że ostatnimi czasy nie 
mieliśmy szczęścia do historycznego kina, 
wychodziły nam słabe filmy. 
Mam trochę inną teorię na ten temat. Nasz film 
to produkcja międzynarodowa, o Polakach, 
z  budżetem bliskim 10 milionów dolarów, 
utytułowanym reżyserem, doborową obsadą 
oraz ponad 600 ujęciami VFX . Czegóż więcej 
chcieć? Czyż nie takie projekty powinniśmy 
wspierać, pokazujące dokonania oraz czczące 
pamięć ludzi tamtych czasów? 

Dziś, będąc już w przededniu premiery, za-
uważam wzrost zainteresowania przedsięwzię-
ciem. Kilka dni temu patronat honorowy nad 
filmem objął Prezydent RP, zaś wczoraj Minister 
Kultury oraz Minister Spraw Zagranicznych. 

Na premierze w Warszawie spodziewamy 
się ponad 1100 gości, wśród nich będą również 
się potomkowie naszych dywizjonistów, Hubert 
Zumbach, Filip Feric, Witold Urbanowicz czy 
rodzina Stanisława Skalskiego, na co dzień 
wszyscy mieszkający za granica. Niektórzy 
z nich już wcześniej zaszczycili nas swoja obec-
nością na planie zdjęciowym, w sumie 27 osób 
z rodzin naszych bohaterów. Mieli okazję zoba-
czyć, jak powstaje film, a niejednokrotnie służy-
li nam radą, za co jesteśmy ogromie wdzięczni. 
To był dla nas wszystkich bardzo szczególny 
i emocjonalny dzień.

Nie jest łatwo zdobyć tyle samolotów, 
żeby wyposażyć dywizjon.  
Tak, to był faktycznie duży problem. 
Spitfire’ów przetrwało dużo więcej niż Hawker 
Hurricane’ów, mimo to na planie mieliśmy je-
den z dziewięciu wciąż latających samolotów 
na całym świecie. Ta niezwykle wymagająca 
maszyna była pilotowana przez kilkukrotnego 
mistrza Red Bull Races, dzięki czemu akroba-
cje w powietrzu były na najwyższym poziomie.

W czasie walk pilot latał do każdego ujęcia?
Skorzystaliśmy z różnych technik kręcenia, 
od tradycyjnych po innowatorskie, umiesz-
czając kamery na samolotach, uzyskując 
tym samym wiele ciekawych ujęć z każdej 
możliwej perspektywy.

Zbudowaliście też całe lotnisko?
Lotnisko było autentyczne, z czasów II woj-
ny światowej. Nie stacjonował tam co praw-
da Dywizjon 303, ale były inne dywizjony. 
Oczywiście musieliśmy zbudować scenografę 
tak, aby wiernie odwzorować tamtą epokę i wy-
darzenia. Postawiliśmy sobie za punkt honoru, 
aby lokalizacje były prawdziwe. Było ich ponad 
50, każda ze swoją historia. W niektórych miej-
scach nie musieliśmy nawet niczego zmieniać. 

Pokazaliście, że można duży film zrobić za 
pieniądze mniejsze niż w Hollywood.  Wasza 
wartość w filmowym świecie poszła w górę. 
Mam nadzieje, że tak się stanie. Faktycznie wy-
produkowanie filmu historycznego z tak dużą 
liczbą efektów komputerowych jest nie lada 
wyzwaniem. Wydaliśmy na film prawie 10 mln 
dolarów, z czego 1/3 to efekty. Dla porównania 
„Dunkierka” miała budżet 100 mln dolarów. 

Film zaczyna się od tego, że Iwan podnosi 
z ziemi polski sztandar, a kończy tym, jak 
brytyjskie flagi leżą na ulicy po paradzie 
zwycięzców. 

WS P OM N I E N I A  I   OP OW I E Ś C I  OR A Z 
N A S Z A  FA S C Y N AC JA  H I S T OR I Ą 

P OL S K IC H  L O T N I KÓW  W   B I T W I E 
O   A N GL I Ę,  Z MO T Y WOWA Ł A  N A S 

D O  DZ I A Ł A N I A ,  Ż E BY  P OK A Z AĆ  T Ę 
PI Ę K N Ą  H I S T OR I Ę  C A Ł E M U  Ś W I AT U. 



WIĘCE J NA ANY WHERE .PL
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Tak, ta scena ma wymiar symboliczny, to ta słynna para-
da, na którą nie zostali zaproszeni polscy żołnierze, zaś 
polscy lotnicy mogli w niej uczestniczyć jako jedni z licz-
nych pilotów Królewskich Sił Powietrznych. Ostatecznie 
w geście solidarności nie wzięli w niej udziału.

ENGLISH

HOW WE WON THE BATTLE OF BRITAIN

I went to Kino Świat on Belwederska Street and watched 
‘Hurricane: Squadron 303’ in the empty cinema. With Iwan 
Rheon, the star of Game of Thrones, unforgettable Ramsay 
Bolton, as Jan Zumbach. I dreamed that Americans make a film 
about Polish history – a gripping, moving, and thrilling one, 
so that it affects me because it’s good, and not because it’s 
about Katyń… I remember two perfect historical films: ‘Popiół 
i diament’, about the cursed soldiers, and ‘Potop’, about the 
Swedish occupation. And here is the next one.

When the lights went out, I realised it was good. 
Another advantage is that the film isn’t full of pathos. 
You see a plane hitting the cliff in a flash, from 
a perspective of another pilot. There are no tricks, no 
slow motion. You see that and think, ‘How come that’s 
how much human life is worth?’
Michael Paszko, Producer of ‘Hurricane: Squadron 303’: 
We knew from the very beginning that we were making 
a film for the mass audience, which would be shown in 
over 40 countries all over the world. We were also aware 
that it would be watched by people who didn’t know what 
the Battle of Britain was. For them, it will be another film 

about planes and male friendship. In these circumstances, 
we couldn’t make a film documenting solely the history of 
Poles. We wanted to show the Battle of Britain and a huge 
contribution of Poles just like Steven Spielberg once 
showed the landing of armed forces in Normandy through 
the lens of one hero – Private Ryan. Through his personal 
story, people all over the world heard about the greatest 
parachute operation in history.

Did you plan to take on top actors? 
Yes, but we considered various scenarios. Market has its 
own tough rules, and we had to take into account ‘what 
sells and what the market offers.’ 

Did you wait for Iwan Rheon to become famous thanks 
to ‘Game of Thrones’?
Absolutely not. We knew that it largely depends on the cast 
whether distributors buy the film and whether it achieves 
success. It often happens that productions with a beautiful 
screenplay but a small budget which doesn’t allow for tak-
ing on famous actors don’t stand a chance of success. The 
truth is that actors sell the film. So we had to have stars. 
But I must admit that our Polish actors, the young genera-
tion – Marcin Dorociński, Filip Pławiak, Adrian Zaremba 
– did a great job, too. They’re very talented, which you’ll 
soon have a chance to see for yourself. 

This story is told through the lens of one hero. The 
audience must focus on him. If there are 30 characters, 
it’s impossible to identify with someone. 
Of course. That was our assumption. 
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Therefore, the Polish actors had to be in 
the background. Hurricane is a one-pilot 
plane. The choice of the lead actor was an 
important decision. 
We had a list of actors. Iwan was one of three 
actors we considered for the role. Bear in 
mind that the availability of stars is usually 
very limited, which is a common problem of 
producers, especially in such productions like 
this, where faithful presentation of history 
requires taking into account a variety of fac-
tors, for example, season of the year. We were 
lucky to get Iwan although the performance 
of Marcin Dorociński and Milo Gibson, who 
did great as John Kent, the commanding of-
ficer of the 303 Polish Fighter Squadron, was 
also remarkable.

The official name of the film will be 
‘Hurricane’?
Yes, but we decided to change the Polish title 
into ‘Hurricane: Squadron 303’, more asso-
ciated with the 303 Polish Fighter Squadron, 
which is ‘a brand’ recognised in Poland.

How did you become involved in the 
project? Was it your idea?
 ‘Hurricane: Squadron 303’ is a common proj-
ect, on which I worked with my business part-
ners: Krystian Kozłowski, Matt Whyte and 
Robert Chadaj. Krystian came up with the 
idea for the film, and each of us brought some-
thing else to the project. We were born to very 
patriotic families. Our grandfathers fought 
in Monte Cassino and came to England with 
Anders’ Army; our ancestors were soldiers in 
the Home Army. Their memories and stories 
and our fascination with the history of Polish 

pilots in the Battle of Britain motivated us to 
show that beautiful story to the whole world. 

Some say our film is British. It’s true to 
some extent, but most of us have Polish roots 
and speak Polish. I grew up in Poland and 
the United States, while my partners – in 
Great Britain. The production of ‘Hurricane: 
Squadron 303’ took 4 years in total. We had 25 
screenplay versions and dozens of meetings in 
search for prospective investors, who would 
see great opportunities of the production 
about Polish pilots. This film was financed 
from our own funds and funds from Great 
Britain and the United States. Unfortunately, 
nobody in Poland wanted to support the pro-
duction about Polish heroes even though it’s 
a well-known and popular story…

Did you try?
Of course. 

Maybe that’s because our historical 
productions have been rather poor 
recently…
My theory is a bit different. Our film is an 
international production, about Poles, with 
a budget of almost USD 10 million, a titled di-
rector, a famous cast, and more than 600 VFX 
shots. What more do you need? Isn’t it a kind 
of project one should support – a project that 
shows accomplishments and honours the 
memory of those people?

Now, shortly before the premiere, I’m no-
ticing a greater interest in the project. The 
President of the Republic of Poland took pa-
tronage over the film a few days ago, while 
the Minister of Culture and the Minister of 
Foreign Affairs did that yesterday. 

We’re expecting 1100 guests at the film 
premiere in Warsaw, including descendants 
of the Squadron pilots – Hubert Zumbach, 
Filip Feric, Witold Urbanowicz – and the 
family of Stanisław Skalski, who live abroad. 
Some of them had already visited us on the 
set – 27 family members of our heroes in to-
tal. They had a chance to see how the film was 
made and they provided us with some advice, 
which we are grateful for. It was a special and 
emotional day for all of us.

It’s not easy to get enough planes to equip 
a squadron.
That was a serious problem indeed. Although 
more Spitfires than Hawker Hurricanes 
survived the war, on the set we had one 
of the nine operating planes in the world. 
This extremely demanding machine was 
piloted by a  multiple champion of Red 
Bull Races, and all aerial acrobatics were 
top-class.

Did the pilot have to fly around to take 
shots during the fights?
We used various shooting techniques, tradi-
tional and innovative ones. We put cameras 
on the planes to get spectacular shots from 
all perspectives.

Did you build the whole airport as well?
The airport was genuine, from the Second 
World War. The 303 Polish Fighter Squadron 
wasn’t stationed there, but other squadrons 
were. Of course, we had to build the set in 
a way so as it reflected that era and the events. 
It was our point of honour to shoot in genuine 
locations. There were over 50 of them, and 
each one had its own story. In some places, 
we didn’t need to change anything. 

You’ve shown that it’s possible to make 
a big film for less money than Hollywood 
productions need. Your value in the film 
industry has increased. 
I  hope so. Making a  historical film with 
a large number of special effects is indeed 
a huge challenge. We spent almost USD 10 
million on its production, 1/3 of which on 
special effects. For comparison, the budget 
of ‘Dunkirk’ was USD 100 million. 

The film begins with a scene in which Iwan 
picks up a Polish flag and ends with British 
flags lying on the street after the victory 
parade. 
Yes, that scene has a symbolic meaning – it’s 
the famous parade to which Polish soldiers 
weren’t invited, while Polish pilots could 
participate in it among pilots of the Royal 
Air Force. In the end, they refused to take 
part in the parade as a gesture of solidarity. 





omysł świetny, tylko że po trzech la-
tach partia rozpadła się i słuch o niej 
zaginął. Prawdopodobnie nie miała 

zbyt wielu członków i sympatyków.
Po prostu są rzeczy ważniejsze od Polski.  
Na przykład jedną z najważniejszych 

rzeczy w życiu jest mycie rąk. Statystycznie 
z powodu chorób brudnych rąk ginie na 
świecie więcej ludzi niż z powodu wojen 
i zamachów terrorystycznych. Gdyby lu-
dzie zwracali baczniejszą uwagę na hi-
gienę, byłoby mniej zakażeń i cierpienia. 
Moim zdaniem, gdyby partia „Mycie rąk 
jest najważniejsze” miała większość w na-
szym sejmie, Polska z pewnością byłaby 
zdrowsza i silniejsza. I pokonalibyśmy na 
Mundialu Senegal.

Dla wielu ludzi najważniejszy jest święty 
spokój. Żeby nikt ich nie pouczał, „w gary 
nie zaglądał” i żeby „wystarczyło do pierw-
szego i na łeb nie kapało”. Nie za dużo, nie 
za mało. Człowiek spokojny jest harmonij-
ny i częściej się uśmiecha. Nie potrzebuje 
za dużo używek i sportów ekstremalnych. 
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BYŁA SOBIE KIEDYŚ PARTIA POLITYCZNA. NAZYWAŁA SIĘ „POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA”. NAZWA 
PARTII SUGEROWAŁA, ŻE NIC WAŻNIEJSZEGO OD NASZEGO PIĘKNEGO KRAJU NIE MA. BA, NAWET 
SZWED I MEKSYKANIN MUSIELI ZROZUMIEĆ, ŻE: „POLAND IS THE MOST IMPORTANT”. I JUŻ!

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

P

O KILKU WAŻNYCH RZECZACH 
I JEDNEJ PIERDÓŁCE

Gdyby ugrupowanie „Święty spokój jest 
najważniejszy” rządziło krajem, Polacy by-
liby z pewnością stabilniejsi emocjonalnie. 
I nie awanturowaliby się po pijaku w samo-
lotach Ryanair czy w egipskich kurortach. 
A w TVP wszystkie programy byłyby o sza-
chach i kursach jogi.

Równie ważne są moim zdaniem podró-
że. Po pierwsz, kształcą. Po drugie tury-
styka nakręca lokalny biznes. A po trzecie 
powoduje, że ludzie, poznając inne kultury 
i obyczaje, stają się bardziej otwarci i to-
lerancyjni. Gdyby partia „Podróże są naj-
ważniejsze” była przewodnią siłą narodu, 
pięknie opaleni i tolerancyjni Polacy byliby 
ulubieńcami Europy i świata. Może wtedy 
udałoby się nam w końcu wygrać konkurs 
Eurowizji, bo wszyscy głosowali by na nas. 
Nawet gdyby śpiewał Sławomir.

Drodzy politycy. Polska znakomicie 
da sobie radę bez waszej pomocy. Wy 
się zajmijcie tym, żeby ludzie ręce myli, 
uśmiechali się częściej i  żeby się mniej 
denerwowali. I  taka „pierdółka” na ko-
niec: nie prześcigajcie się już w ogłasza-
niu „ważności” Polski. W  skali świata 
naprawdę niewielu to interesuje. A i tak 
w tym konkursie zawsze wygrają Chiny. 
Mają najwięcej głosów. 

ENGLISH

A FEW IMPORTANT THINGS AND ONE 
TRIVIALITY

Once there was a political party named ‘Poland 
is the most important’. Its name suggested 
that there was nothing more important than 
our beautiful country. Well, even Swedes and 
Mexicans had to understand that ‘Poland is the 
most important’. That’s it!
 
The idea was great, but the party was dis-
solved and forgotten after three years. 
They probably didn’t have many members 
and followers.

Some things are simply more import-
ant than Poland.

W I Ę C E J  N A A N Y W H E R E . P L

For example, one of the most important 
things in life is washing hands. According 
to statistics, more people die from diseas-
es of dirty hands than during the war and 
in terrorist attacks. If people paid more 
attention to hygiene, there would be less 
suffering and fewer infections in the world. 
In my opinion, if a party ‘Washing hands is 
the most important’ had a majority in the 
Sejm, Poland would be healthier and stron-
ger. And we would have beaten Senegal at 
the World Cup.

To many people, peace and calm is 
the most important thing. What they hate 
the most is preaching, ‘good advice’, and 
keeping the wolf from the door. A  calm 
person lives in harmony and smiles more 
often. He or she doesn’t need stimulants 
or extreme sports. If a party ‘Peace and 
calm is the most important’ ruled the 
country, Poles would be more emotional-
ly stable. They wouldn’t pick drunk fights 
on Ryanair planes or in Egyptian resorts. 
And all programmes on TVP would be 
about chess and yoga.

In my opinion, travelling is equally 
important. Firstly, it broadens the mind. 
Secondly, local business thrives thanks 
to tourism. What’s more, getting to know 
different cultures and their customs 
makes people more open and tolerant. If 
a party ‘Travelling is the most important’ 
would be the greatest power in the coun-
try, tanned and tolerant Poles would be 
Europe and world’s favourites. Perhaps we 
would finally win the Eurovision contest 
because everyone would vote for us. Even 
if Sławomir sang.

Dear politicians, Poland will be perfect-
ly fine without your help. Make sure that 
people wash their hands, smile more and 
get irritated less. And, finally, a triviality: 
don’t trip over yourselves in proclaiming 
‘the importance’ of Poland. At a global lev-
el, few people care. And China will always 
win this contest any way. They have the 
greatest number of votes. 
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KTO SIĘ BOI 
OŚMIOR NICY?

K T O  S I Ę  B O I  O Ś M I O R N I C Y ?

GOTOWANA, PIECZONA, A MOŻE GRILLOWANA? ODKĄD POJAWIŁA SIĘ W DYSKONTACH 
RAZ NA PARĘ MIESIĘCY POJAWIA SIĘ W MOJEJ KUCHNI. MOWA O OŚMIORNICY, DO KTÓREJ 
PRZYRZĄDZENIA BĘDĘ SIĘ STARAŁ WAS ZACHĘCIĆ.
TEKST I ZDJĘCIA Aleksander Domański 



szystko zaczęło się parę lat temu. Je-
den z moich znajomych po powrocie 
z Portugalii przywiózł garść koloro-

wych czasopism, w których były przepisy na 
owoce morza. Język nie był mi znany, dlatego 
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W

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

przez całe wakacje staraliśmy się tłumaczyć 
teksty i za ich pomocą gotować na wzór kuchni 
iberyjskiej. Teraz wiem, że były to dość luźne 
interpretacje, niemniej wzbudziło to we mnie 
ciekawość, dzięki której udało się przygoto-
wać coś więcej, niż same krewetki. 

Dziś przedstawię wam dwa bardzo proste 
przepisy. Jeżeli do tej pory obawialiście się się-
gać po egzotycznego głowonoga, zobaczycie, 
że jest to proste i nie wymaga bardzo dużych 
umiejętności w kuchni. Efekt będzie zniewala-
jący, a smak mięsa, uznawanego przez wielu za 
jedno z najdelikatniejszych, będzie wam czę-
ściej towarzyszył w kulinarnych przygodach.

Najpierw zaczniemy od przygotowania 
pieczonej ośmiornicy, która wymaga trochę 
więcej czasu, niż ta w wersji gotowanej. Trzeba 
pamiętać, aby ośmiornicę solidnie rozmrozić 
przed zabraniem się do jej przygotowania - naj-
lepiej wkładając ją na noc do lodówki. Ośmior-
nice, które przyjeżdżają do nas mrożone, są 
właściwe gotowe. Jedyne, co trzeba z nimi zro-
bić, to usunąć aparat gębowy, wyciskając go 
placem. Sam proces mrożenia powoduje kru-
szenie mięsa i w przypadku ośmiornicy jest 
właściwie procesem nieuniknionym. Dzięki 
temu wypadnie nam dodatkowa robota z ob-
tłuczeniem mięsa. A zatem - obieramy dwa 
duże bataty i kroimy je na mniejsze kawałki. 
Główkę czosnku przekrajamy na pół, a pie-
truszkę zieloną szatkujemy. W naczyniu żaro-
odpornym układamy ośmiornicę i przygoto-
wane wcześniej warzywa, zalewamy wszystko 
solidną dawką oliwy, dodajemy sól i pieprz, po 
czym wkładamy do piekarnika nastawionego 
na 180 stopni na około 1,5 godziny. Proste?

Wersja druga - ośmiornica gotowana. 
Obieramy pęczek włoszczyzny; do gotującej 
się wody, oprócz warzyw, dorzucimy jeszcze 
liść laurowy oraz ziele angielskie. Gotowanie 
zaczniemy od kilkukrotnego zanurzenia sa-
mych macek ośmiornicy, żeby po kilku sekun-
dach wrzucić ją całą do gotującego się bulionu. 
Całość będziemy gotować około 45–50 minut 
na każdy kilogram mięsa. Jako dodatek posłu-
ży nam por smażony na maśle, zblendowany 
z jogurtem greckim.

Mam nadzieję, że choć jeden przepis przy-
padnie wam do gustu. Nie bójmy się więc 
ośmiornicy i… Smacznego! 
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WHO’S AFRAID OF OCTOPUS?

Boiled, roasted, or grilled? When it first appeared 
in discount stores, it started to appear in my 
kitchen as well once in a few months. This time, 
I’ll try to encourage you to prepare octopus.

It all began a  few years ago. One of my 
friends went to Portugal and brought 
a few magazines with recipes for seafood. 
Neither of us speaks Portuguese, so we 
spent holidays translating those texts and 
trying to cook some Iberian dishes. Now 

EF EKT BĘDZ I E Z N I EWA L A JĄC Y, 
A S M A K M I Ę SA , UZ NAWA N E G O 
PR Z EZ W I ELU Z A J EDNO 
Z NA J DEL I K AT N I E JSZ YC H...





I know that it was loose interpretation, but it raised 
my curiosity and I  learned how to cook something 
more than shrimps. 

Today, I’ll give you two simple recipes. If you’ve 
been afraid of that exotic cephalopod, you’ll see that 

it’s easy to prepare and doesn’t require advance co-
oking skills. The effect will be spectacular, and you’ll 
include octopus, regarded as one of the most delicate 
kinds of meat, in your future culinary adventures.

Let’s begin with roasted octopus, which requires 
some more time than its boiled version. Make sure you 
defrost octopus before you start – the best idea is to put 
it in the fridge for the night. Octopus that is pre-frosted 
is practically ready to be used. The only thing to do is 
to remove the head with your finger. Frosting causes 
meat to crumble, and it’s inevitable in the case of oc-
topus. This will save you additional work on pounding 
the meat. Peel two large sweet potatoes and cut them 
into smaller pieces. Cut a garlic bulb in half, and shred 
green parsley. Place the octopus and the vegetables in 
an ovenware, add some olive oil, salt and pepper, and 
roast in 180°C for about 1.5 hours. Easy peasy?

Version No 2 – boiled octopus. Peel a bunch of 
mixed vegetables. Boil the vegetables with bay leaves 
and allspice. First, soak the tentacles several times 
and after a few seconds, place the whole octopus in 
the pot with the bouillon. Cook for about 45–50 mi-
nutes per meat kilogram. Serve it with leek fried on 
butter blended with Greek yoghurt.

I hope that you’ll like at least one of them. Don’t be 
afraid of octopus… Bon appetit!
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PRZEPIS 
    NA PAPUASA 

JEST TO KOLEJNA Z HISTORII, W KTÓRYCH INWESTORZY I JA POZOSTAJEMY 
W PRYWATNEJ, PRZYJACIELSKIEJ RELACJI, A PRACE NAD WNĘTRZEM DOSTARCZYŁY MI 
WIELU INSPIRUJĄCYCH POMYSŁÓW CZERPALIŚMY WSPÓLNIE Z TEGO PROJEKTU.
TEKST I ZDJĘCIA Lucyna Kołodziejska



P R Z E P I S  N A  P A P U A S A
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panią inwestor spotkaliśmy się pierw-
szy raz w mieszkaniu innej mojej klient-
ki. Tamto wnętrze po prostu ją urzekło, 

miała również zbliżone upodobania - podró-
że, egzotyka, orient, ciemna kolorystyka.

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.

Jednocześnie kuszące były elementy kla-
syczne, użycie ich we wnętrzu spowodowało, 
że nabrało ono w pewien sposób indywidual-
nego rysu. Sam egzotyczny wystrój to raz, ale 
pomieszanie go z klasyką było już bardziej 
wyrafinowanym zabiegiem. 

Dla mnie to wnętrze to przede wszyst-
kim Papuas wiszący na ścianie w holu.

Pewien czas temu odkryłam fotografa, 
który podróżuje po świecie, szukając śla-
dów wymierających kultur i fotografując je 
dopóki jeszcze mamy co dokumentować. 
Jimmy Nelson, bo o nim tutaj mowa, urzekł 
mnie swoimi zdjęciami całkowicie. W tym 
nieco globtroterskim mieszkaniu po prostu 
musiałam pokazać jedną z jego prac. Zanim 
Nelson dotarł do tej części Papui, przedzierał 
się przez dżunglę, co zajęło mu dwa tygodnie, 
ale po efektach pracy widać, że warto było. 
Pokazałam moim inwestorom jego prace, 
zakochali się w nich tak jak i ja, kupili wielko-
formatowy album jego autorstwa (polecam 
gorąco wszystkim miłośnikom egzotyki), 
z którego wybraliśmy fotografię do zeskano-
wania i wydrukowania w większym formacie.

Z

S A M  E G Z O T YC Z N Y  W Y S T RÓ J 
T O  R A Z ,  A L E  P O M I E S Z A N I E  G O 

Z   K L A S Y K Ą  B Y Ł O  J U Ż  B A R D Z I E J 
W Y R A F I N OWA N Y M  Z A B I E G I E M . 



Papuas to taka kropka nad „i” w tym wnętrzu, począw-
szy od wejścia mamy do czynienia z melanżem egzotyki 
i klasyki - sztukaterie płynnie przechodzą w japońskie 
ażurowe ścianki, klasyczna mniejsza łazienka z bardzo 
historyzującymi kaflami usytuowana jest obok całkowi-
cie orientalnego gabinetu. Gdy wybierałam do niego sza-
fę, miałam gęsią skórkę. Taka była piękna.

W drodze do sypialni mijamy pomieszczenie inne niż 
wszystkie dotychczas przeze mnie projektowane - pokój 
ze stołem mikserskim, do miksowania muzyki, zabawy, 
ale też i wyciszenia, w zależności od potrzeb. Łazienka 
przy sypialni to eksplozja klasyki, którą inwestorzy cu-
downie podkreślili (na własną rękę) wybierając do niej 
reprodukcję „Damy z łasiczką” Leonardo Da Vinci. 
Gdyby skręcić natomiast w drugą stronę, dotrzeć moż-
na do salonu, jadalni i obszernej kuchni. Tutaj bardzo 
klasyczne elementy zostały zharmonizowane obrazem 
Buddy oraz nowo zakupionymi donicami, do których 
włożyliśmy bambusowe kije.

Nie wszystkie ściany w tym wnętrzu są zapełnione, wie-
działam wszak, że wraz z podróżami właścicieli pojawią się 
kolejne pamiątki - maska tybetańska na pewno znajdzie 
towarzysza, podobnie jak taca powieszona na ścianie. Kto 
wie, może i Papuas znajdzie swoją drugą połówkę?  

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL
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RECIPE FOR A PAPUAN

It’s another story in which the relationship between me and my 
investors is private and friendly, and my work on their apartment 
was very inspiring. The design was beneficial for all of us.

I met the investor for the first time in an apartment of an-
other client of mine. She loved that interior and had a sim-
ilar taste – travelling, exoticism, the Orient, dark colours.

At the same time, she enjoyed classical elements used 
in the design, which made it more individual to some ex-
tent. Exotic décor is one thing, but blending it with clas-
sics was a more sophisticated solution.

M A M Y D O C Z Y N I E N I A 
Z M EL A NŻ E M E GZ O T Y K I I  K L A S Y K I 
-  SZT U K AT ER I E PŁY N N I E 
PR Z E C HODZ Ą W JA P OŃ SK I E 
A Ż U ROW E Ś C I A N K I...
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To me, that interior was primarily a Pap-
uan on the wall in the hall.

Some time ago, I discovered a photogra-
pher who travels around the world in search 
for traces of cultures that may soon become 
extinct and photographs them as long as 
there is still something to document. Jim-
my Nelson’s photographs captivated me, 
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and I simply had to show one of his works in 
this globetrotter apartment. Before Nelson 
reached that part of Papua, he hacked his 
way through the jungle, which took him two 
weeks, but given the effects of his work, it 
was absolutely worth it. I showed his works 
to my investors; they fell in love with them 
just like me, bought a large-sized album of his 

photographs (which I highly recommend to 
all fans of exoticism), from which we select-
ed a photo to be scanned and printed out in 
a larger size.

The Papuan is a finishing touch in this 
interior. From the entrance, the décor is 
a blend of exoticism and classics – mould-
ing naturally connects with Japanese open-
work walls, a classical, smaller bathroom 
with historicising tiles is next to an Oriental 
study. I got goose bumps when I was choosing 
a wardrobe to the room. It was so beautiful.

On the way to the bedroom, we pass by 
a room unlike any other I’ve ever designed – 
a room with a mixing desk for mixing music, 
fun, and relaxation, as required. The bath-
room next to the bedroom is a burst of clas-
sics, perfectly highlighted by the investors 
(themselves) with a reproduction of Leonar-
do Da Vinci’s painting ‘Lady with an Ermine’. 
On the other side of the apartment, there is 
the living room, the dining room, and the spa-
cious kitchen. Here, classical elements have 
been harmonised with a Buddha painting 
and new pots with bamboo sticks.

Not all the walls in the apartment are 
full as I knew that the owners would bring 
new souvenirs from their future trips – the 
Tibetan mask will surely find company, 
just like the tray hanging on the wall. Who 
knows, perhaps the Papuan will find his 
other half one day?  





WYSTARCZYŁY TRZY SEZONY, BY 
TERENY PO DAWNEJ STOCZNI 
GDAŃSK PRZEISTOCZYŁY SIĘ 
Z POPADAJĄCEGO W RUINĘ 
I ZAPOMNIENIE, NIECHCIANEGO 
PRZEZ NIKOGO TERENU 
W TOWARZYSKIE CENTRUM MIASTA.

ilkadziesiąt lat temu życie tętniło 
tu głównie za sprawą stoczniowców 
odzianych w charakterystyczne nie-

bieskie hełmy państwowego zakładu, dziś 
tłumy widać za sprawą ludzi chcących tu 
odpocząć, pobawić się i  posłuchać do-
brej muzyki.
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TEKST Maciej Bąk

K

ZDJĘCIA Mat. Prasowe

NOCNE ŻYCIE MIASTA 
       W STOCZNIOWYM DOKU
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JEDEN ORGANIZM, 
TRZY SERCA
Zaczęło się od Protokultury. Klubu, który 
z biznesowego punktu widzenia nie miał 
prawa przetrwać. Potężna hala stoczniowa, 
podzielona na kilka pomieszczeń, w której 
prezentowana jest niechciana nigdzie indziej 
muzyka. Brzmienia, które interesowały kilka, 
czasem kilkadziesiąt osób w całym Trójmie-
ście. Artyści znani tylko organizatorom i gru-
pie pasjonatów. A jednak. Panująca w klubie 
niczym nieskrępowana atmosfera zaowoco-
wała tym, że po paru latach coraz więcej ludzi 
zaczęło się tu po prostu dobrze czuć. A kiedy 
Protokultura otworzyła się jeszcze bardziej – 
uruchamiając dwie plenerowe sceny – ludzie 
niemający nigdy kontaktu z muzyką psytran-
ce, stoner czy dark ambient zaczęli dostrzegać 
atuty takiego grania.

Potem ożyła ulica Elektryków. A raczej 
stanęła na cztery nogi po tym, jak delikatnie 
zaczęła się podnosić z martwych za sprawą 
działającego na niej klubu B90. Jego właści-
ciel postanowił rozszerzyć działalność o ple-
ner i postanowił ściągać ludzi już nie tylko 
pod dach swojego muzycznego domu, ale też 
do pozbawionego jakiejkolwiek roślinności 
ogródka. Gdańszczanom nie trzeba było dwa 
razy powtarzać. Marka miejsca „zażarła” 
i praktycznie od pierwszej imprezy z ulicy 
Elektryków wręcz wysypywali się ludzie.

I wreszcie 100cznia. Najbardziej odjecha-
ny pomysł budowlany nie tylko na terenie 
dawnej stoczni, ale i chyba w całym Gdań-
sku. To kilka postawionych jeden na drugim 
kontenerów, które – niemalże wbrew pra-
wom fizyki – trzymają się solidnie, tworząc 
coś pomiędzy wioską przyszłości a zminiatu-
ryzowanym PRL-owskim blokiem. To indu-
strialne klocki lego, wewnątrz których żyją 
i pracują prawdziwi ludzie, serwując prawdzi-
we jedzenie i klasową muzykę. 

IMPREZA POD DŹWIGAMI
Jeszcze kilka lat temu mieszkańcy Trójmiasta 
nie mieli gdzie się podziać w sezonie. Sopocki 
Monciak zalany turystami, podobnie gdańska 
Długa. Chowali się wieczorem po plażach, 
mieszkaniach, małych pubach. Dziś nie mają 
już problemu z wyborem miejsca na spotkanie 
ze znajomymi. Wybierają stocznię. A co do-
kładnie? To już zależy od charakteru. Utarło 
się, że 100cznia jest dla tych, którzy chcą po-
gadać i dobrze zjeść, ulica Elektryków przycią-
ga fanów „grzeczniejszej” muzyki i bywania 
w modnych miejscach, tymczasem do Pro-
tokultury idziemy po mocniejsze wrażenia. 
Tu impreza nie kończy się wraz ze wschodem 
słońca. Wiele imprez techno trwa nawet do po-
łudnia, czasem można też tu trafić na napraw-
dę oryginalne pomysły jak… festiwal fetyszu. 

I te żurawie! Czyli słynne gdańskie dźwi-
gi stoczniowe. Niby znamy je na co dzień, 
mijając je, jadąc autem ulicą Jana z Kolna. 
Ale dopiero na kilka chwil przed wschodem 
słońca zyskują one coś magicznego. Coś, co 
sprawia, że choć ciałem opuszczamy stocz-
nię, to swoją duchową kotwicę i tak już tu na 
stałe zapuszczamy.   

ENGLISH

NIGHTLIFE IN A SHIPYARD DOCK

Three seasons were enough to turn the neglected 
and derelict area of the former Gdańsk Shipyard into 
a centre of social life.

Several dozen years ago, the area was buzzing 
with life mostly thanks to shipbuilders in char-
acteristic blue helmets of a state plant. Nowa-
days, people come here to relax, have fun and 
listen to good music.

ONE BODY, THREE HEARTS
It began with Protokultura, a club that had no 
chance to survive from a business perspec-
tive. A huge shipyard hall, divided into sever-
al rooms, where unpopular music is played 
– sounds that appealed only to a few or a few 
dozen people in Tricity and artists known 
only by organisers and avid fans. And yet, 
the convivial and informal atmosphere of the 
club attracted more and more people over the 
years. And when Protokultura developed and 
opened two outdoor stages, people who hadn’t 
heard of psy-trance, stoner or dark ambient 
music before began to take a liking to it.

Then, Elektryków Street revived, or rather 
came back to life thanks to B90 club locat-
ed there. Its owner decided to expand it by 
adding some outdoor seating – he invited his 

guests not only to his music house, but also to 
his garden without any plants. Inhabitants of 
Gdańsk took a shine to it and soon flocked to 
Elektryków Street, which won great populari-
ty from the outset.

Last but not least, 100cznia with its awe-
some design – the most original construction 
idea not only in the former shipyard, but per-
haps in the whole city. It consists of several 
piled containers, which – almost against the 
laws of physics – stay solid and create some-
thing in between a future village and a min-
iature communist block of flats. Real people 
live and work in these industrial Lego bricks, 
offering real food and great music.

A PARTY UNDER CRANES
A few years ago, inhabitants of Tricity had no-
where to go in the high season. Monte Cassi-
no Street in Sopot was crowded with tourists, 
just like Długa Street in Gdańsk. They used 
to spend evenings on the beach, in apart-
ments, or small pubs. Now, they can hang out 
with friends in the shipyard. Depending on 
their likes, they can opt for 100cznia, where 
they can have a delicious meal and chat with 
friends, Elektryków Street, which attracts 
fans of less niche music and fashionable spots, 
or Protokultura, which is a perfect spot for 
thrill seekers. Here, parties never end at dawn. 
Plenty of techno parties last even till midday. 
Besides, the club also holds unusual events, 
such as… a fetish festival. 

And those cranes! The famous Gdańsk 
shipyard cranes. You may perfectly know 
them and pass them every day while driving 
along Jana z Kolna Street. But only before 
sunrise, you can feel the sense of magic, which 
makes you cast your anchor in the shipyard 
and wish to come back here in the future.   

C H O Ć  C I A Ł E M  O P U S Z C Z A M Y 
S T O C Z N I Ę,  T O  S WO JĄ  D U C H OWĄ 
KO T W I C Ę  I   TA K  J U Ż  T U  N A 
S TA Ł E  Z A P U S Z C Z A M Y.
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początku miałam mieszane odczucia. Raził mnie 
język, ale mówili z sensem. Nauczyciele ich nu-
dzą, bo są bez pasji. Trudno się z tym nie zgodzić. 

Nie trzeba być ekspertem, żeby dostrzec, że wielu z nich 
poszło do szkoły, bo nie za bardzo wiedzieli, co mają 
z sobą zrobić. A nauczanie to wcale nie łatwa rzecz. Nie 
wystarczy mieć wiedzę, trzeba ją jeszcze umieć przeka-
zać. Wytłumaczyć zawiłe teorie, zainteresować. Jeden 
z chłopaków rzucił pomysł: „A może powinni nas uczyć 
youtuberzy?”. Odruchowo zanegowałam, ale młody 
nie odpuszczał. Pokazał mi autora kanału SciFun, któ-
ry wziął cukier w kostkach, młotek i wszedł z tym do 
ciemni. Chwilę później kamera na podczerwień zareje-
strowała błysk, pojawiający się w momencie uderzenia 
narzędzia. Youtuber tłumaczył tryboluminescencję. 
Pod filmikiem było prawie półtora tysiąca komentarzy. 
Okazuje się, że SciFun to tylko jeden z kanałów popula-
ryzujących naukę, z których korzystają polscy ucznio-
wie. Jest jeszcze kilku youtuberów objaśniających nauki 
ścisłe – Matemaks czy Matematikus. Karierę robi też 
kanał o nauce języka angielskiego. Gdyby się zatem nad 
tym zastanowić, pomysł z nauczycielami youtuberami 
wcale nie jest taki głupi. Z badań przeprowadzonych 
przez Brainly wynika, że w ten sposób wiedzę o świecie 

Z

zdobywa już połowa polskich uczniów. Najpopularniejsi 
influencerzy mają nawet po kilkaset tysięcy subskry-
bentów. Vlogerzy do perfekcji opanowali umiejętność 
tłumaczenia i pracy przed kamerą. Ogląda się ich z przy-
jemnością, bo nie są sztuczni, nie zakładają masek. Żyją 
tym, co robią. Problem w tym, że wielu Polaków, w tym 
nauczyciele, Internet i nowe technologie nadal traktują 
głównie jako źródło rozrywki. Tymczasem to przyszłość 
edukacji, od której nie ma już odwrotu. Lepiej zatem 
szybko się z nią zapoznać. 

ENGLISH 

TRENDY TEACHER

It’s been a long time since I heard so much criticism of teachers. 
Perhaps because it’s been a long time since I talked with teenagers.

I had mixed feelings about it at first. I didn’t like their lan-
guage, but they arguments made sense. Teachers bore 
them because they lack passion. It’s hard to disagree. It 
doesn’t take an expert to see that many of them became 
teachers simply because they didn’t know what else to 
do. But teaching isn’t a piece of cake. Knowledge isn’t 
enough when you don’t know how to share it; how to ex-
plain complicated theories, arouse interest. One of the 
boys came up with an idea, ‘Perhaps YouTubers should 
teach us.’ I instinctively disagreed, but he didn’t give up. 
He showed me the author of SciFun channel, who took 
sugar lumps and a hammer and went into a darkroom. 
A moment later, the infrared camera registered a flash 
when he hit the sugar with the tool. The YouTuber was ex-
plaining the phenomenon of triboluminescence. There 
were almost a thousand and a half comments under the 
video. It turns out that SciFun is only one of channels on 
science that Polish students watch. There are also a few 
other YouTubers talking about science – Matemaks 
or Matematikus, for example. A channel on learning 
English is also highly popular. If you give some thought 
to it, the idea with YouTuber teachers isn’t so silly after 
all. According to Brainly studies, almost half of Polish 
students use videos to study. The most popular influ-
encers have up to a few hundred thousand subscribers. 
Vloggers have perfected the ability to explain, describe 
and perform before a camera. It’s a pleasure to watch 
them as they aren’t fake and they don’t pretend any-
thing. They love what they do. The problem is that a lot 
of Poles, including teachers, still regard the Internet and 
new technologies mostly as a source of entertainment. 
Meanwhile, this is the future of education, and there’s no 
turning back. And we’d better learn to use it. 

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.

TRENDY   
    NAUCZYCIEL
DAWNO NIE NASŁUCHAŁAM SIĘ TYLU KRYTYCZNYCH 
UWAGA POD ADRESEM NAUCZYCIELI. MOŻE DLATEGO, 
ŻE DAWNO NIE ROZMAWIAŁAM Z NASTOLATKAMI.
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TEKST I ZDJĘCIA Piotr Jaźwiński

OSTATNIO WPADŁO MI W OKO ZDJĘCIE - NA MURZE W JA-
KIMŚ MIEŚCIE WIDNIAŁO WYPISANE SPRAYEM ZDANIE: 
„TOURISTS GO HOME”. MOŻE TO BYŁO W WENECJI ALBO 
W BARCELONIE, W KAŻDYM RAZIE NA PEWNO W MIE-
ŚCIE, KTÓREGO MIESZKAŃCY MAJĄ JUŻ DOŚĆ WZBIERA-
JĄCEJ FALI TURYSTÓW.

WŁOCHY 
        GDZIE 
I N DZIEJ
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od tym względem, do najbardziej zatłoczonych 
turystami miast należą z pewnością Wenecja 
i Barcelona, a także Dubrownik i czeska Praga. 

Dziennie do Wenecji, którą zamieszkuje ok. 55 tys. osób, 
przyjeżdża niemal tyle samo turystów; do Barcelony 
prawie 50 tys. osób, a w Dubrowniku każdego dnia zja-
wia się 35 tys. zwiedzających; w Pradze – nowych gości 
codziennie jest ponad 20 tys.

Na próby zatamowania wzbierającej fali tury-
stów zdecydowały się na razie Wenecja i Dubrownik. 
Władze miasta na wodzie, po zdecydowanej krytyce 
i  awanturach wokół metalowych bramek wejścio-
wych, postanowiły, że od 1 czerwca punkty wejściowe 
do miasta będą kontrolowane przez policjantów, któ-
rzy będą kierować ruchem pieszych, będzie też zamy-
kana droga dla samochodów.

W Dubrowniku z kolei zainstalowano system kamer 
monitorujących, który pozwala sterować  ruchem tury-
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P stów. Władze miasta chcą też ograniczyć liczbę zawija-
jących do portu wycieczkowców. Tą drogą przybywa do 
miasta dziennie ok. 9 tys. gości.

Tłok w popularnych, atrakcyjnych miejscach skłania 
do poszukiwania innych, wartych odwiedzenia. Oto kil-
ka propozycji miejsc, w których można uniknąć tłoku.

Jeśli policja nie wpuści nas do Wenecji, to może-
my pojechać na zachód, w kierunku Werony. Ale i tu, 
w mieście Romea i Julii, natkniemy się na tłum tury-
stów, zwłaszcza na podwórku kamienicy Julii czy na 
placu pod żebrem wieloryba i przy słynnym pręgierzu. 
Zdecydowanie spokojniejsze miasteczko to Cremona. 
Jak mówi łacińskie przysłowie: unus Petrus in Roma, 
unus portus in Ancona, una turris in Cremona – jeden 
św. Piotr w Rzymie, jeden port w Ankonie, jedna wie-
ża w Cremonie. Miasto słynie bowiem z najwyższej we 
Włoszech kampanili – wieży katedralnej, która ma wy-
sokość ponad 112 metrów.



Niezainteresowani zabytkami archi-
tektonicznymi Lombardii mogą zgubić się 
w Gubbio, sennym i mniej uczęszczanym 
miasteczku północnej Umbrii. To miastecz-
ko znane jest z legendy o św. Franciszku, któ-
ry ujarzmił tutaj okrutnego wilka. Do Gub-
bio warto przyjechać w czasie Palio della 
Balestra - odbywających się w średniowiecz-
nej scenerii, dwa razy do roku, zawodów 
kuszników (pod koniec maja i w sierpniu).

O Gubbio można powiedzieć, że to jedno 
z najbardziej malowniczych włoskich mia-
steczek Toskanii czy Umbrii. Jak słynne 
Montepulciano albo Bagnoregio czy mniej 
znane Todi.

Urok tych miejsc polega na tym, że mia-
steczka zbudowane są na wysokich wzgó-
rzach, więc zwiedzając je chodzi się - jak 

PROW I NC JONA L NĄ C ISZ Ę I  M I E JS C A 
Z DA L A OD T U RYS T YC Z N E G O 
Z GI E Ł K U DA SI Ę J EDNA K Z NA L EŹ Ć 
NAW ET W PR Z EPE Ł N ION Y M 
Z W I EDZ A JĄC Y M I W I EL K I M M I E Ś C I E.

napisał Zbigniew Herbert - „ulicami rwący-
mi jak górskie potoki”. Dzisiaj turyści mają 
też do dyspozycji Funiculare w Orvieto, ru-
chome schody w Perugii czy windę w Todi, 
dzięki którym mogą bez wysiłku dostać się 
do górnego miasta.

Największe wrażenie robi system wind 
i schodów ruchomych w umbryjskim Spo-
leto. Ma aż trzy podziemne tunele, którymi 
z parkingów u podnóża miasta można dostać 
się do historycznego centrum. Ostatni ciąg 
schodów ruchomych i wind wybudowano 
pod koniec 2014 r. Obejmuje on wielopozio-
mowy parking na prawie pół tysiąca samo-
chodów, kilkukilometrowy tunel schodów 
ruchomych, system wind, rozmieszczonych 
w kilku punktach miasta. Kosztowało to 60 
mln euro, ale Spoleto może sobie na takie wy-
datki pozwolić. Słynie z dorocznego, między-
narodowego festiwalu sztuki, który odbywa 
się na placu przed katedrą.

Z parkingu najlepiej wjechać na samą 
górę, do podnóża twierdzy Rocca Alborno-
ziana i stamtąd schodzić w dół, oglądając 
to wszystko, co w Spoleto jest do obejrze-
nia. A jak poczujemy się zmęczeni, może-
my na planie miasta znaleźć windę i zjechać 
na odpowiedni poziom tunelu i dalej rucho-
mymi schodami na parking.

W tym systemie jest chwalebny rozmach, 
choć wydaje się sprzeczny z duszą i klimatem 
miasta. To już bardziej „dopasowana” jest 
mała przeszklona winda, którą spod Por-
ta Orvietana można wjechać ponad dachy 
przedmieść małego Todi. Niespieszny wjazd 
współgra z wolnym tempem życia miasteczka.

Prowincjonalną ciszę i miejsca z dala od 
turystycznego zgiełku da się jednak znaleźć 
nawet w przepełnionym zwiedzającymi wiel-
kim mieście. Na przykład w Rzymie rzadko 
kto zagląda na Awentyn - jedno z siedmiu 
wzgórz, na których zbudowano Wieczne Mia-

W Ł O C H Y .  G D Z I E  I N D Z I E J
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sto. Wycieczki w tym rejonie jedynie docierają 
do słynnych Bocca della verita – ust prawdy, 
znajdujących się w przedsionku bazyliki Santa 
Maria in Cosmedin.

Kilkaset metrów dalej, na awentyńskim 
wzgórzu, znajduje się klasztor, należący do 
Zakonu Maltańskiego, z którego roztacza się 
jedyny w swoim rodzaju widok na ikonę Rzy-
mu – bazylikę św. Piotra. Z tego miejsca, ko-
pułę bazyliki widać jedynie przez dziurkę od 
klucza. Bo do klasztornego ogrodu, wejść nie 
można. Ale niedaleko jest Ogród Pomarańczo-
wy, z którego będziemy mieli wspaniałą pano-
ramę Rzymu, bez żadnych ograniczeń.

Spoglądając na rzymskie zabytki, możemy 
sparafrazować słynne zdanie Napoleona Bona-
parte: „patrzy na nas 28 wieków historii”.   

ENGLISH

ITALY. SOMEWHERE ELSE

Recently, I saw a picture depicting a wall in 
a city with a graffiti: ‘Tourists go home.’ It 
might have been in Venice or Barcelona, but for 
certain, it was in a city whose inhabitants are fed 
up with swarms of tourists.

The most crowded cities surely include Ven-
ice and Barcelona as well as Dubrovnik and 
Prague. Venice, whose population is about 
55 thousand inhabitants, is visited by almost 
the same number of tourists a day; Barce-
lona –  by almost 50 thousand people; Du-
brovnik –almost 35 thousand; while Prague 
– over 20 thousand.

So far, Venice and Dubrovnik have made 
attempts to stop the growing number of vis-
itors. The authorities of Venice, after strong 
criticism and commotion around metal en-
trance gates, decided that as of 1 June, city 
entrance points would be controlled by police-
men, who would direct pedestrian traffic; the 
road for vehicles would be closed.

In Dubrovnik, a monitoring system has 
been installed, which allows pedestrian traffic 
to be directed. The city authorities also intend 
to reduce the number of cruise ships coming 
into the port since about 9 thousand tourists 
arrive in the city this way.

Crowds in popular, attractive spots create 
a need to look for other spots worth visiting, 
where you can avoid swarms of tourists.

If the police don’t allow you to enter Ven-
ice, go west towards Verona. But still, the city 
of Romeo and Juliet is also crowded with 
tourists, flocking to Juliet’s yard or a square 
near the whale rib and the famous pillory in 
particular. Cremona is much more peaceful. 
As a Latin saying goes, unus Petrus in Roma, 
unus portus in Ancona, una turris in Cremo-
na – one Peter in Rome, one port in Ancona, 
one tower in Cremona. The city is known for 

the highest bell tower in Italy, which is over 
112 metres high.

Those who aren’t interested in the archi-
tecture of Lombardy should opt for Gubbio, 
a slow and less visited town of northern Um-
bria. It is known from a legend about Saint 
Francis of Assisi, who saved it from a cruel 
wolf. It’s best to plan your visit during Palio del-
la Balestra – a spectacular shooting challenge 
held in a Medieval scenery twice a year, at the 
end of May and in August.

Gubbio is also said to be one of the most 
picturesque Italian towns in Tuscany and Um-
bria, along with famous Montepulciano or Ba-
gnoregio or lesser known Todi.

All these towns are situated on high hills, 
so visitors walk – as Zbigniew Herbert wrote 
– ‘along streets fast-flowing like mountain 
streams.’ Nowadays, tourist can also use Fu-
niculare in Orvieto, an escalator in Perugia, or 
a lift in Todi and get to the upper town easily.

The system of lifts and escalators in Spo-
leto, Umbria, is the most impressive one. It 
boasts as many as three underground tunnels, 
which lead from car parks at the foot of the 
town to the historical centre. The latest net-
work of escalators and lifts was constructed at 
the end of 2014. It consists of a multi-storey car 
park for up to five hundred cars, a several-kilo-
metre long tunnel of escalators, a system of 
lifts located in several spots in the town. The 
construction costed EUR 60 million, but Spo-
leto can afford such an investment. It’s famous 
for an annual international art festival held in 
a square in front of the cathedral.
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From the car park, it’s best to go to the 
top, to Rocca Albornoziana, and head down-
wards, watching all attractions in Spoleto. 
When you feel tired, you can always find 
a lift on a map, go to a given tunnel level and 
use escalators to get to the car park.

The system complexity is spectacular 
although it seems contradictory to the spir-
it and atmosphere of the city. A small glass 
lift which takes tourists from Porta Orvi-
etana over the roofs of the suburbs in Todi 
seems ‘more appropriate’. The lift is quite 
slow, just like the life in the town.

But even in crowded cities you can find 
provincial silence and spots far away from 
the hustle and bustle. For example, the 
Aventine Hill in Rome – one of the seven 
hills on which the Eternal City was built. 
In this area, trips don’t go further than 
Bocca della verita – the Mouth of Truth in 
the portico of the Santa Maria in Cosme-
din church.

Several hundred metres further, on the 
Aventine Hill, there is a monastery church 
of the Priory of the Knights of Malta, which 
gives a one-of-a-kind view of one of Rome 
landmarks – St Peter’s Basilica. From there, 
the dome of the basilica can be seen only 
through a keyhole since the monastery gar-
den is closed for visitors. However, nearby, 
there is the Orange Garden, which gives 
splendid views of Rome panorama.

As Napoleon Bonaparte said, when we 
look at Roman monuments, we can see 
twenty-eight centuries of its history.  



MAMY WOLNY WIECZÓR, ŚWIADOMIE PLANUJEMY, BY 
SPĘDZIĆ DANY CZAS W WYJĄTKOWY SPOSÓB. PODEJMUJEMY 
DECYZJĘ, GDZIE TEN CZAS SPĘDZIMY. WYBIERAMY KINO — 
WIEMY DLACZEGO, IDZIEMY  DO TEATRU — WIEMY DLACZEGO;  
GDY NASZ WYBÓR PADA NA KONCERT LUB WYSTAWĘ – 
STOSUNKOWO ŁATWO JEST POZNAĆ TEGO PRZYCZYNĘ. 
DECYZJA O WYBORZE OPERY BYWA ZAGADKOWA.

OPERA 
W NOWOCZESNYCH 

CZASACH

ROMUALD WICZA-POKOJSKI
Dyrektor Opery Bałtyckiej w Gdańsku

czywiście mogę udzielić tutaj równie prostej odpo-
wiedzi jak w przypadku kina i powiedzieć, że i do 
opery przychodzimy po dawkę emocji, przeżywaną 

w bezpiecznych okolicznościach, w wygodnych fotelach. 
Jednak opera to coś więcej. 

W nowoczesnych czasach, kiedy czasem więcej niż list 
do przyjaciela znaczy zamieszczone w sieci zdjęcie potraw, 
które spożyliśmy na obiad, opera jest szansą na oddech dla 
naszego umysłu. Jest doświadczeniem totalnym, a prze-
cież tego oczekujemy od sztuki. Dzieło operowe, które oglą-
damy i słuchamy jednocześnie, otacza nas i uruchamia na-
sze zmysły. To niezapomniane doświadczenie, można rzec: 
jedność wszechświata. 

Kiedy z Maestro José Maria Florêncio, wybitnym dyry-
gentem, z którym wspólnie tworzymy przyszłość Opery 
Bałtyckiej,  dyskutujemy o kolejnych dziełach, o kształ-
cie, jaki ma mieć widowisko, o znaczeniu opery, zawsze 
rozmawiamy o ludzkich emocjach. Naszym wspólnym 
celem jest tworzenie niezapomnianych przeżyć, które po-
ruszają odbiorców. 

Opera jest sztuką o bardzo określonej konwencji. Na 
tym zasadza się jej piękno i jej możliwości. Ostatnio je-
den z reżyserów powiedział mi, że konwencja, w której 
bohater umiera przez piętnaście minut i w tym czasie 
wyznaje miłość, nie jest dla niego. Cóż, być może żyje-
my w tak szybkich czasach, że przez te piętnaście mi-
nut tracimy część naszej nowoczesności. Jednak, czyż 
nie jest to idealny moment na refleksję?

Wizyta w  operze to czas na uruchomienie emo-
cji i opanowanie ich naszym umysłem. Chcę, by wi-
dzowie raczyli się pięknem, które jest nieodzowne 
w operowym dziele. Być może będzie to zbyt śmiałe 
stwierdzenie, a niech tam – uważam, że opera jest 
częścią nowoczesnego świata. Jest jego kontempla-
cyjną częścią. Sztuką, która potrafi wyzwolić umysł. 
Nowoczesność jest dla mnie pełna, kiedy znajduję 
czas na ten „więcej niż spektakl”.  

ENGLISH

OPERA IN MODERN TIMES

You have the evening off and want to spend this time in 
a special way. You choose a place to go to. If you go the 
cinema – you know why, to the theatre – you know why; 
if you opt for a concert or an exhibition – it’s relatively 
easy to justify this decision. But the opera may be 
a mysterious choice.

Of course, the answer can be as simple as in the case 
of the cinema – that we attend the opera to experience 
a gamut of emotions, in safe circumstances, in com-
fortable chairs. But the opera is something more. 

In modern times, when a photo of your lunch post-
ed in social media may sometimes mean more than 
a letter to a friend, the opera can be a break for the tor-
mented mind. It’s an absolute experience, which is ex-
actly what we expect of art. An opera, which we watch 
and listen to at the same time, surrounds us and arous-
es our senses. It’s an unforgettable experience, which 
can be described as harmony in the universe.

When we discuss compositions, prospective perfor-
mances, and the significance of the opera with Maestro 
José Maria Florêncio, an eminent conductor, with 
whom we shape the future of the Baltic Opera, we al-
ways talk about human emotions. Our common goal is 
to provide our audience with a memorable experience. 

The artistic convention of the opera is very specif-
ic, which is the essence of its beauty and opportuni-
ties. Recently, a director told me that the convention in 
which the hero is dying for fifteen minutes and declares 
his love in the meantime is not his cup of tea. Well, per-
haps the world we live in is so fast and busy that we lose 
some modernity within these fifteen minutes. But isn’t 
it a perfect moment for reflection?

Going to the opera is an opportunity to stir up emo-
tions and handle them with your mind. I want the au-
dience to enjoy the inherent beauty of opera composi-
tions. Perhaps this may sound too bold, but whatever 
– I believe that the opera is a part of the modern world. 
It’s its contemplative part. Art which can free your 
mind. To me, modernity is complete when I find time 
for ‘more than a performance’.  

O
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ietetycy nie mają wątpliwości, że 
mięso królika ma na nasze zdrowie 
wpły w dobroczynny. Wiąże się to 

z niskim poziomem cholesterolu przy jed-
noczesnej obecności wielu witamin i ami-
nokwasów. Ze względu na swoje walory 
zdrowotne i lekkostrawność zalecane jest 
wszystkim, nawet niemowlętom.

Przede wszystkim zaś, królik jest przy-
smakiem cenionym w polskiej i europejskiej 
kuchni od wieków. Rozkoszą dla podniebie-
nia bywa szczególnie w mariażu z aroma-
tycznymi warzywami. Marcin Faliszek, szef 
kuchni restauracji Piwna 47 Food&Wine 
Bar, zadbał o to, by lekkie i smakowite mięso 
doskonale sprawdziło się wśród letnich no-
walijek, zaczerpniętych z zielonego bogac-
twa regionu Kaszub. I tak duszonemu sko-

kowi (królicza nóżka) z dodatkiem białego 
wina towarzyszy sos pietruszkowy z bobem 
i gnocchi marchewkowym. Tak przyrządzo-
ne danie stanowi idealną letnią alternatywę 
dla potraw z cięższymi mięsami.

Degustację wyśmienitego królika umili 
nam wino z bogatej restauracyjnej karty. 
A po tak lekkim i wartościowym posiłku 
z pewnością będziemy jeszcze w stanie sku-
sić się na deser.

Bon appetit! 

ENGLISH 

RABBIT – A HEALTHY TRADITION IN 
PIWNA 47 FOOD&WINE BAR

Every season, the menu of Piwna 47 Food&Wine 
Bar contains seasonal culinary inspirations. This 

7 8 – 7 9

WDOBIERANIU WIN DO KULINARNYCH KOMPOZYCJI NIETRUDNO 
O BŁĘDNY KROK, CZYLI Z FRANCUSKIEGO – FAUX PAS. JEŚLI JEDNAK 
TRAFIMY W DZIESIĄTKĘ, MOŻEMY LICZYĆ NA DOZNANIA SMAKOWE, 
JAKICH WCZEŚNIEJ NAWET SOBIE NIE WYOBRAŻALIŚMY. O TRUDNEJ 
SZTUCE FOODPAIRINGU ROZMAWIAMY Z PRZEMYSŁAWEM BOGDAŃSKIM, 
SOMMELIEREM RESTAURACJI PIWNA 47 FOOD & WINE BAR W GDAŃSKU.

TEKST Paweł Durkiewicz ZDJĘCIE Marta Różalska

K U C H N I A  /  C U I S I N E

KRÓLIK, CZYLI ZDROWA 
TRADYCJA W RESTAURACJI 
PIWNA 47 FOOD&WINE BAR

PIWNA 47 FOOD & WINE
ul. Piwna 47, Gdańsk
www.piwna47.pl

D

year, summer specialities include rabbit leg – 
excellent and nutritious meat, which, if prepared 
and served properly, will satisfy even the most 
discerning foodies.

Dieticians have no doubt that rabbit meat is 
good for our health, being low in cholester-
ol and, at the same time, rich in vitamins 
and amino acids. It’s easily digestible and 
thus recommended to everyone, including 
babies, due to its health benefits.

But above all, rabbit is a delicacy appre-
ciated in Polish and European cuisine for 
ages. It tastes excellent when served with 
aromatic vegetables. Marcin Faliszek, the 
chef at Piwna 47 Food&Wine Bar, makes 
sure that this light and delicious meat is 
prepared properly and served with early 
summer vegetables from green Kashubia. 
The stewed rabbit leg with white wine is 
served with parsley sauce, broad bean, and 
carrot gnocchi. It’s a perfect summer alter-
native to dishes with fatty meat.

Delicious rabbit tastes best when paired 
with wine selected from the restaurant 
wine menu. After such a light and nutri-
tious meal, you’ll surely have some room 
for an excellent dessert.

Bon appetit! 
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Volvo Gdynia Sailing Days – jak ważna to 
impreza w kalendarzu żeglarza?
Paweł Kołodziński: To rzeczywiście szcze-
gólny moment w roku, a w tej edycji mamy 
w Gdyni mistrzostwa Europy w naszej kla-
sie 49er, co mówi samo za siebie. Volvo 
Gdynia Sailing Days to na pewno najwięk-
sze święto żeglarstwa w Polsce, na które 
zjeżdżają zawodnicy z wielu stron świata, 
dlatego towarzyszy nam w tych dniach za-

MISTRZOSTWA EUROPY W KLASIE 49ER BYŁY JEDNYM Z WAŻNIEJSZYCH PUNKTÓW PROGRAMU TEGOROCZNEJ EDYCJI VOLVO 
GDYNIA SAILING DAYS. DOŚWIADCZONA ZAŁOGA PAWEŁ KOŁODZIŃSKI – ŁUKASZ PRZYBYTEK ZAJĘŁA W NICH 4. MIEJSCE. 
PRZED ROZPOCZĘCIEM REGAT POROZMAWIALIŚMY Z REPREZENTANTAMI POLSKI O GDYŃSKIEJ IMPREZIE, SPECYFICE 
JACHTU, NA KTÓRYM WYSTĘPUJĄ, ORAZ O NADZIEJACH PRZED IGRZYSKAMI OLIMPIJSKIMI W TOKIO W 2020 ROKU.
TEKST Paweł Durkiewicz ZDJĘCIA Hanna Jakóbczyk

tu pojawiają. Czujemy się tu jak w domu.
Paweł Kołodziński: Podchodzimy z pełną 
mobilizacją do każdych regat, bez względu na 
to, gdzie się odbywają i jaka jest stawka. To, że 
jesteśmy na Zatoce Gdańskiej, jest dla nas na 
pewno atutem, bo to my czujemy się u siebie.

Jakim akwenem pod względem warunków 
do żeglowania jest Zatoka Gdańska 
w okresie letnim?

NA SKRZYDŁACH 49ERA

równo duma, jak i zaszczyt. Z chęcią poja-
wiamy się tu co roku. 

Fakt, że zawody rangi mistrzowskiej 
odbywają się na polskim akwenie, 
dodatkowo mobilizuje?
Łukasz Przybytek: Przede wszystkim fajne 
jest to, że impreza z roku na rok się rozrasta, 
dzięki czemu możemy pokazać żeglarstwo 
szerokiej grupie polskich kibiców, którzy się 
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ŁP: Latem jest ona akwenem wymagają-
cym, ponieważ silne wiatry wieją rzadko, 
często występują burze. Niemniej, podczas 
tegorocznej edycji warunki są znakomite, 
mamy słońce, wiał wiatr, więc nie było na 
co narzekać. Gdyńska aura jest dla zawod-
ników łaskawa. 

Żeglujecie w duecie w dość elitarnej 
klasie 49er. Na czym polega specyfika 
tych jachtów?
ŁP: Nazwa klasy wzięła się od długości kadłu-
bu, która wynosi 4 metry 90 centymetrów. Jest 
to klasa olimpijska,  młoda, bo zadebiutowała 
na igrzyskach w Sydney w 2000 roku. Charak-
teryzuje ją wąski kadłub i szerokie skrzydła. 
Podczas wyścigu obaj balansujemy na stojąco, 
żeby niwelować siły działające na żagle, które 
mają bardzo dużą powierzchnię. Wszystko to 
sprawia, że łódka jest szybka, a zawody wido-
wiskowe. Wywrotki zdarzają się dość często, 
ponieważ zanurzenie łodzi jest małe, a maszt 
bardzo wysoki, stąd konieczność ciągłego ba-

lansowania. Ja jako sternik kieruję łódką, z ko-
lei Paweł operuje wszystkimi żaglami i dostar-
cza informacji o przeciwnikach na akwenie 
i prędkości naszego jachtu. Musimy ze sobą 
współpracować i dobrze się dogadywać – moż-
na to porównać do rajdów samochodowych, 
gdzie pilot podaje informacje, a kierowca musi 
pokonywać trasę. Nasza praca jest bardzo in-
tensywna, często wymaga podejmowania de-
cyzji w ciągu ułamków sekundy.

Ile trwa pojedynczy wyścig?
PK: Około 30 minut, przy czym, przykładowo, 
w ramach regat Volvo Gdynia Sailing Days 
mamy ich łącznie 18. 

Jak wygląda i ile trwa sezon żeglarski? 
Sport ten wiąże się zapewne z wieloma 
podróżami.
PK: Sezon trwa praktycznie cały rok. Chwilę 
oddechu mamy tylko w okolicach listopada-
-grudnia, niemniej w żeglarstwie wyczyno-
wym kontakt z wodą trzeba mieć cały czas. 

W sezonie letnim trenujemy i startujemy na 
akwenach europejskich, z kolei gdy przycho-
dzi jesień czy zima, latamy na Puchar Świata 
w różne rejony globu, np. do Miami. W sierp-
niu czekają nas mistrzostwa świata w duń-
skim Aarhus, kolejne – za rok – w Nowej Ze-
landii. Jak łatwo się domyślić, ważna w tym 
wszystkim jest logistyka i dobre planowanie.

Macie swoje ulubione miejsca na żeglarskiej 
mapie świata?
PK: Żeglarzowi zawsze potrzebne jest słońce 
i wiatr, dlatego praktycznie każde miejsce 
może być przyjemne. A miejscem, w którym ta-
kie warunki są chyba najczęściej, jest Australia.

Za dwa lata igrzyska w Tokio. Obaj znacie 
już smak regat olimpijskich – myślicie już 
o Japonii i tamtejszych wodach?
ŁP: Tak, już w tym roku lecimy tam na re-
konesans zatoki, w której odbywać się będą 
zawody. Wyciągnęliśmy wnioski z poprzed-
nich igrzysk w Rio (Łukasz i Paweł zajęli tam 

N A S Z A  PR AC A  J E S T  BA R DZ O 
I N T E N S Y W N A ,  C Z Ę S T O  W Y M AG A 
P ODE J MOWA N I A  DE C Y Z J I 
W   C I ĄGU  U Ł A M KÓW  S E K U N DY.

Zbliż telefon i odczytaj film
 



8. miejsce – red.), dlatego cały ten czterolet-
ni cykl przygotowawczy między igrzyskami 
mamy zaplanowany w taki sposób, by wyeli-
minować błędy, które tam się nam przydarzy-
ły. Na pewno chcielibyśmy poprawić nasz wy-
nik i włączyć się do walki o medale.

Jaką rolę podczas regat odgrywa 
nieprzewidywalność? Wiadomo, że karty 
rozdaje tu wiatr, który jednym może 
przeszkadzać, a innym sprzyjać, tak jak 
bywa to np. w skokach narciarskich…

ŁP: Podczas regat odbywa się duża liczba 
wyścigów - właśnie po to, by zrównoważyć 
wpływ warunków zewnętrznych. Nie moż-
na przecież mieć szczęścia kilkanaście razy 
z rzędu, zresztą na ogół szczęście sprzyja 
tym lepszym i w czołówce są zawsze mniej 
więcej te same załogi. Podczas Volvo Gdy-
nia Sailing Days mamy 6 dni regat, podczas 
których ścigamy się 18 razy i aby zająć do-
bre miejsce w końcowej kolejności, musimy 
dać z siebie 100 procent w każdym wyścigu. 
Odrzucony będzie tylko jeden, najgorszy 

wynik, a pozostałe będą się liczyć do końco-
wego wyniku.
PK: Na starcie wyścigu wszystkie załogi 
ruszają jednocześnie, więc na tzw. dzień 
dobry każdy ma te same warunki. Zdarza 
się jednak, że po dwóch stronach trasy 
wiatr układa się inaczej. Stąd też bardzo 
cenną umiejętnością jest odczytywanie 
zmian w wietrze i szybkie decydowanie, 
w którym kierunku popłynąć, by uzyskać 
optymalny podmuch.

Jest tak, że niektórzy żeglarze preferują 
mocny lub słabszy wiatr?
ŁP: Doświadczone załogi lubią i silny, i słaby 
wiatr. Akurat 49er jest łódką bardzo technicz-
ną i trzeba wiedzieć, jak prowadzić ją przy sil-
nym wietrze. Początkujący mogą mieć z tym 
problem. My jesteśmy już na tyle zaprawieni 
w bojach, że potrafimy dostosować się do każ-
dych warunków i przed zawodami nie musi-
my drżeć o pomoc pogody. Lubimy jednak 
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 PAWEŁ KOŁODZIŃSKI – ŁUKASZ PRZYBYTEK
Polska załoga klasy 49er, wielokrotni mistrzowie kraju. Olimpijczycy z Rio de Janeiro (8. miejsce w 2016) i Londynu (13. miejsce w 2012). Brązowi 
medaliści mistrzostw Europy w Porto w 2015 roku. Czwarta załoga świata na mistrzostwach globu w Buenos Aires w 2015 r. oraz w portugalskim 
Matosihnos w 2017. Inne ważne osiągnięcia to trzecie miejsce na mistrzostwach Ameryki Północnej w 2015 r. oraz wicemistrzostwo Ameryki 
Południowej w 2016. Regularni uczestnicy cyklu Pucharu Świata (drugie miejsce w finale PŚ Santander 2017, trzecie miejsce w zawodach PŚ 
w japońskim Gamagori 2017, drugie miejsce w Pucharze Europy Kiel 2017, trzecie miejsce w PE Kiel 2018).

C A ŁY T E N C Z T EROL ET N I C Y K L 
PR Z YG O T OWAWC Z Y M I ĘDZ Y IGR Z YSK A M I 

M A M Y Z A PL A NOWA N Y W TA K I SP O S ÓB , 
BY W Y EL I M I NOWAĆ B Ł ĘDY, KT ÓR E 

TA M SI Ę NA M PR Z Y DA R Z Y ŁY.

L U D Z I E  /  P E O P L E
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żeglować w silnym wietrze, w ślizgu, kiedy prawie cały 
jacht odrywa się od wody. Mamy wtedy uczucie, że leci-
my. Za to kochamy klasę 49er. 

ENGLISH 

ON 49ER WINGS

The 49er European Championship was one of the most 
important events held during Volvo Gdynia Sailing Days in 
2018. Our experienced crew of Paweł Kołodziński and Łukasz 
Przybytek placed fourth. Before the race, we talked with the 
Polish crew about the event, their yacht, and hopes for Tokyo 
Olympics 2020.

Volvo Gdynia Sailing Days – how important is the 
event in a sailing calendar?
Paweł Kołodziński: It’s indeed a special event in a sport-
ing calendar. This year, Gdynia is hosting the 49er Eu-
ropean Championship, which speaks for itself. Volvo 
Gdynia Sailing Days is the greatest sailing event in Po-
land; the participants come from all over the world, and 
we feel proud and honoured to host them. We are happy 
to be here every year.

Is it extra motivation that championships are held 
in Poland?
Łukasz Przybytek: First of all, it’s great that the event 
is growing in popularity year by year, and we may show 
sailing to a large group of Polish supporters that come 
to watch the races. We feel at home here.
Paweł Kołodziński: We do our best in every race, re-
gardless of its location and importance. The fact that 
the event is held on the Gdańsk Bay is our advantage 
because we feel at home there.

What sailing conditions exist on the Gdańsk Bay in 
summer?
ŁP: In summer, it’s a challenging body of water because 
the wind is rarely strong, and storms are quite fre-
quent. Still, this year, the weather conditions in Gdynia 
are very favourable – there is sunshine and wind. We 
can't complain.

The 49er class is quite an elite one. What are the 
characteristics of these yachts?
ŁP: The class name comes from the hull length, which 
is 4 metres and 90 centimetres. It’s an Olympic class 
– quite a new one since it was introduced at the Syd-
ney Olympics in 2000. 49er yachts are characterised 
by a narrow hull and wide wings. During a race, we 
both stand up to keep our balance and reduce forces 
affecting the sails, which have a large surface. Thus, 
the boat is fast, and races are spectacular. Capsizing 
is quite frequent because the boat immersion is low, 
and the mast is very high, which makes it necessary 
to balance all the time. As a  helmsman, I  steer the 
boat, while Paweł deals with the sails and keeps me 
informed about our competitors and speed. We must 
collaborate and get on well – it’s like car racing, where 
the pilot provides information, and the driver drives. 
Our work requires considerable physical effort and 
fast decision-making.

How long is a single race?
PK: About 30 minutes. During Volvo Gdynia Sailing 
Days, for example, there are 18 races in total. 

What is a sailing season like? How long is it? This 
sport surely involves a lot of travelling.
PK: The season lasts almost all year round. We only have 
a short break between November and December, but 
professional sailors must practise all the time. In the 
summer season, we practise and take part in competi-
tions in Europe, while in autumn or winter, we go to the 
World Cup to different parts of the world, e.g. to Miami. 
In August, we’re participating in the world champion-
ship in Aarhus, Denmark, and the next year – in New 
Zealand. It requires good logistics and planning.

Do you have any favourite sailing spots?
PK: A sailor always needs two things – sunshine and 
the wind, so sailing may be a pleasure practically every-
where. But Australia is a place where the weather condi-
tions are the most favourable most of the time.

In two years’ time, you’re participating at the Tokyo 
Olympics. You both already know the taste of Olympic 
races – are you thinking about Japan and its waters?
ŁP: Yes. This year, we’re flying there to explore the bay 
where the races will be held. We made some conclusions 
after the Rio Olympics (Łukasz and Paweł placed 8th 
there – Editor’s note) and planned these 4-year prepara-
tory period between the Olympics to eliminate the mis-
takes we made in Brazil. For sure, we’d like to beat our 
result and fight for medals.

How important is luck in sailing? After all, a lot 
depends on the wind that can make the race harder 
or easier for some participants, like in, for example, 
ski jumping…
ŁP: A lot of races are held during a sailing event to offset 
the influence of weather conditions. It’s impossible to be 
lucky a few dozen times in a row. Besides, in general, for-
tune favours the brave, and practically the same crews 
always achieve good results. Volvo Gdynia Sailing Days 
are 6 days of racing, during which we take part in 18 rac-
es. To get a good final result, we must do our best in each 
race. Only the worst result will be crossed out, and the 
remaining ones will count in the final classification.
PK: All crews start at the same time, so everyone be-
gins the race with the same conditions. But it some-
times happens that the wind is different on two sides 
of the route. Thus, it’s important to be able to notice 
changes in the wind and decide on the direction to get 
an optimal wind.

Is it true that some sailors prefer strong or light wind?
ŁP: Experienced crews like both strong and light wind. 
The 49er is a technical boat, and you need to know how 
to steer it in strong wind. It may be difficult for begin-
ners. We are experienced enough to adapt to any con-
ditions and we don’t need to worry about the weather 
before a race. We like sailing in strong wind, skimming, 
when the boat almost loses touch with the water surface. 
It feels like flying. That’s why we love the 49er class.  





KINDERBIZNES
WYSTARCZY WŁĄCZYĆ KANAŁ NADAJĄCY KRESKÓWKI PRZEZ CAŁĄ DOBĘ, ABY PO JEDNYM WIECZORZE MIEĆ 
SERDECZNIE DOŚĆ REKLAM ZABAWEK NA KOLEJNY ROK. NAJMŁODSI, KTÓRZY PRZECIEŻ NIE POTRAFIĄ 
SOBIE GRATYFIKACJI CZY UCIECHY ODSUNĄĆ W CZASIE, NAPASTOWANI SĄ PLASTIKIEM W KOLORZE 
TANDETY, HOJNIE OBSYPANYM BROKATEM I WYDAJĄCYM DŹWIĘKI ZARZYNANEJ MYSZKI MIKI.

spotów uśmiechają się do nas bohaterki dzie-
cięcych marzeń, księżniczki rodem ze snów 
i baśni, władczynie tęczy, a wtórują im właści-

ciele tajemnych mocy ubrani w lateksowe skafandry oraz 
zwierzęta o ludzkich twarzach. Szczęście, zabawa, tęcza, 
marzenia. Tak się zarabia na dzieciach, ich pragnieniach, 
potrzebach i uczuciach. To jednak nie media, nie rynek 
i nawet nie rówieśnicy w największym stopniu wpływają na 
to, co dzieci myślą, co czują i jakimi kierują się wartościami.

Żeby nakreślić w czym rzecz, czas na historię prosto 
z samolotu, zasłyszaną, więc prawdziwą. Dwoje dorosłych 
rozprawia o swoich dzieciach, które na co dzień uprawiają 
jedną ze sztuk walki. Pół godziny licytowania się, które jest 
zdolniejsze, które wyżej podniosło nogę, jakiego koloru pas 
leży w domowej gablocie z trofeami oraz jak solidnie utytu-
łowany jest trener. Owszem, w czasach, gdy sami byliśmy 
dziećmi, nie było tak wielu możliwości. Dzisiaj można wy-
bierać w ofertach szkół, szkółek, kursów, akademii czy kó-
łek zainteresowań. Kursy stepowania, rysunku, wszystkich 
języków nowożytnych, grania na ukulele, warsztaty teatral-
ne, baseny i tańce w parach albo solo. No więc bezwiednie 
lub z pełną premedytacją chcemy, aby dzieci realizowały 
to, z czego my sami nie mogliśmy korzystać lata temu, czy 
to z powodów finansowych, czy z racji miejsca zamiesz-
kania, czy braku tak w ogóle, bo to przecież smutny PRL 
był, choć dla nas i tak najcudowniejszy. Być może właśnie 

dlatego, że mieliśmy czas na nudę, ale też na to, aby po od-
robieniu lekcji skakać po dachach, drzewach czy eksploro-
wać najbliższą okolicę na rowerze. Nasze wspomnienia to 
coś więcej niż wnętrze samochodu rodziców i zmieniający 
się krajobraz za oknem. Ciekawe, czy najmłodsi z rozrzew-
nieniem wspominać będą czasy nadmiaru, smartfonów 
i robienia kolejnych czelendżów. 

ENGLISH

KIDS BUSINESS

Suffice to switch to a cartoon channel and watch it one evening to 
have enough of toy commercials for the whole year. Little viewers 
that can’t put off pleasure or fun are swamped with plastic in cheap 
colours and glitter, whining like a strangled Mickey Mouse.

Spots show smiling characters from childhood dreams, 
fairy-tale princesses, queens of the rainbow, along with su-
perheroes dressed in latex suits, and animals with human 
faces. Happiness, fun, rainbows, dreams. That’s how you 
make money on kids, their dreams, needs, and feelings. 
But it’s not the media, the market, or peers who shape what 
kids think, feel, and value in life.

To illustrate my point, I’ll tell you a story that happened 
on a plane – a true one, I heard it myself. Two grown-ups 
are speaking about their kids, who practise a martial art. 
It’s half an hour of bragging which one is more talented, 
which raised their leg higher, what kind of belt they have 
in a display cabinet with trophies, and how successful their 
coach is. I agree that when we were kids, we didn’t have as 
many opportunities. Today, one can pick and choose from 
the offers of schools, private schools, courses, academies 
or clubs. Tap-dance classes, painting, all foreign languag-
es, ukulele, drama workshops, swimming, and solo or 
couple dancing. Therefore, unintentionally or on purpose, 
we want our children to benefit from the opportunities we 
didn’t have years ago, whether for financial or location rea-
sons or simply because they weren’t available. The Polish 
People’s Republic was a sad period even though we have 
fond memories of it. Perhaps because we had time for bore-
dom and jumping on rooftops, climbing trees or exploring 
the neighbourhood on a bike after school. Our memories 
are something more than the interior of our parents’ car 
and landscapes behind the window. I wonder if contempo-
rary kids will fondly remember the times of excess, smart-
phones and Internet challenges. 

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

NAJWIĘKSZA W CAŁYM ARCHIPELAGU WYSPA ZACHWYCA ZRÓŻ-
NICOWANĄ PRZYRODĄ, WSPANIAŁYMI ZABYTKAMI I DOSKONAŁĄ 
KUCHNIĄ. MIESZKAŃCY SĄ BARDZO PRZYWIĄZANI DO SWOICH TRA-
DYCJI, DZIĘKI CZEMU KEFALONIA NIE ZOSTAŁA SKAŻONA MASOWĄ 
TURYSTYKĄ. WARTO TO DOCENIĆ. 
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aczynam odkrywanie Kefalonii od 
portu w Argostoli, gdzie poznaję sym-
patycznego rybaka, który wręcza mi 

amulet mający mnie chronić. Witam się z żół-
wiem karetta i ruszamy do klasztoru Agios 
Gerasimos, patrona wyspy. Schodzę po meta-
lowej drabince, żeby zobaczyć, gdzie niegdyś 
mieszkał święty. – Przejdź przez ten otwór 
– zachęcają mnie sympatyczni Francuzi. – 
W środku pachnie gumą balonową! – I fak-
tycznie. Na czworakach docieram do małej 
komnaty. Ponoć tylko prawdziwi wyznawcy 
mogą się tu dostać. Nie pierwsza i nie jedyna 
legenda, którą usłyszę na wyspie. Niebo spo-
wija mgła i zaczyna kropić, więc wpadamy 
na szybką degustację do pobliskiej winnicy. 
Taką pogodę należy przecież przeczekać!  

Naszym kolejnym celem jest zamek Agios 
Georgios w miejscowości Travliata. Niegdyś 
wewnątrz murów znajdowało się wiele pry-
watnych i publicznych budynków, które na 
przestrzeni wieków popadły w ruinę. Forte-
ca najpewniej została zbudowana w czasach 
bizantyjskich, ale to Wenecjanie nadali jej 
ostateczny kształt. Minas wykonuje szybki 
telefon i z zadowoleniem informuje mnie, 
że przyjmą nas w klasztorze Agios Andreas 
słynącym z przepięknych fresków. Kilkana-
ście minut później zjawiamy się w wiosce Pe-
ratata. Zwiedzanie zaczynamy od muzeum 
eklezjastyczno-bizantyjskiego, w którym 
podziwiamy wspaniałe ikonostasy, przeno-
śne rzeźbione ikony oraz malowidła świętych 
stworzone przez artystów w ciągu ostatnich 
czterech stuleci. Specjalnie dla nas zostaje 
otwarty kościół. Doceniam gest, słysząc, że 
zdarza się to jedynie parokrotnie w roku. 

W królestwie wina Divino w Pesadzie 
rządzą doskonałe trunki. Gerasimos Harto-
uliaris, właściciel, tworzy magię z czterech 
gatunków winogron. Jego białe wina opowia-
dają historie, różowe wprowadzają powiew 
świeżości, a czerwone – w szczególności San 
Giorgio – urzekają złożonym charakterem. 
W trakcie degustacji będziecie mieli okazję 
przenieść się w czasie, bo na terenie winiar-
ni mieści się małe muzeum z ciekawymi eks-

ponatami. Przypadkowo dowiaduję się, że 
na wyspie działa także mikrobrowar. Jako 
entuzjastka lokalnych greckich produktów 
nie mogłam odpuścić sobie takiej okazji. Ke-
falonian Beer mieści się w Karavomylos nie-
opodal Sami. Tu poznaję Giannisa Polyxro-
natosa, który stoi za jego założeniem. Z pasją 
opowiada o procesie tworzenia piwa i o tym, 
jak marzenie przekuł w rzeczywistość. Przez 
lata prowadził kluby i bary, więc jak sam 
przyznaje, trochę piwa w swoim życiu wypił. 
I zaczął szukać swojego smaku. Obok lagera, 
którego miałam już okazję spróbować, Gian-
nis częstuje mnie swoim nowym dziełem. 
Czerwone piwo, zwane „siora”, z nutami kar-
melu i winogron jest mocniejsze i pełniejsze 
w smaku. Proszę o dolewkę i ze zdumieniem 
stwierdzam, że nie uderza mi ono do głowy, 
ale wprowadza w przyjemny stan odpręże-
nia. Giannis podkreśla, że właśnie w tym 
tkwi cały sekret jego piwa. 

Korzystając z okazji, że jesteśmy w pobli-
żu, odwiedzamy jaskinię Melissani, zwaną 
również Jaskinią Nimf. To dlatego, że spele-
ologowie odnaleźli tutaj figurki nimf i boż-
ka Pana, które można obejrzeć w Muzeum 
Archeologicznym w Argostoli. Swoją wyjąt-
kowość jaskinia zawdzięcza częściowo nie-
kompletnemu stropowi, przez który docie-
rają promienie słońca, pięknie oświetlając jej 
wnętrze i jasnoniebieską wodę. Inną jaskinią 
wartą odwiedzenia na wyspie jest licząca 150 
milionów lat Dragorati. Swoją wyjątkowość 
zawdzięcza nie tylko rzadkim, czerwonym 
stalaktytom i stalagmitom, ale i wspaniałej 
akustyce, dzięki której stanowiła scenę dla 
wielu koncertów. Pięknym miejscem jest 
również leżący na południu wyspy Park Na-
rodowy Ainos, gdzie występują liczne ende-
miczne gatunki roślin i zwierząt. Rośnie tu 
m.in. jodła z czarnymi liśćmi, która nadaje 
najwyższej górze Wysp Jońskich górze niesa-
mowity kolor. Jeśli będziecie mieć szczęście, 
zobaczycie małe dzikie konie, które mieszka-
ją w wyższych partiach masywu.

Zwiedzając akropol Sami, nie kryję roz-
czarowania. Spodziewałam się czegoś wię-
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cej. – Uważaj na węże – mówi Minas, co 
powoduje, że bardziej zwracam uwagę na 
to, co mam pod nogami niż na okoliczne 
ruiny. W drodze do Drakopoulaty, gdzie 
podziwiam stare kamienne domy, mija-
my piękne krajobrazy i plażę Antisamos, 
o której tyle słyszałam. Jednak najsłyn-
niejszą ze wszystkich kefalońskich plaż 
jest otoczona białymi klifami Myrtos, któ-
ra zachwyca przejrzystymi, turkusowy-
mi wodami. Na mnie jednak największe 
wrażenie robi Chorgota, gdzie kręcono 
sceny do hollywoodzkiego filmu „Kapitan 

Corelli”. Gdy tylko wysiadam z samocho-
du, znajduję liść w kształcie serca. Zanu-
rzam stopy w szmaragdowej wodzie oszo-
łomiona pięknem okolicy. Minas szybko 
przywraca mnie do rzeczywistości. Pora 
ruszać w drogę. 

Północ Kefalonii różni się od południo-
wej części nie tylko zabudową, ale i atmos-
ferą. Jednym z  najbardziej urokliwych 
miejsc jest leżące na półwyspie wśród 
drzew sosnowych i cyprysów Asos z we-
neckim zamkiem zbudowanym pod ko-
niec XVI wieku. Tak jak piraci wieki temu, 
razem z Minasem udajemy się na podbój 
kastro. Niewiele pozostało z weneckiej for-
tecy, ale widoki są warte wysiłku. Polecam 
wspiąć się na wzgórze szlakiem przy morzu 
i wrócić brukowaną alejką. Panorama ko-
lorowego miasteczka oblanego lazurową 
wodą zachwyca!

Późniejszym popołudniem docieramy 
do Fiskardo. Mijamy malutką plażę i widzi-
my kąpiących się ludzi. Spacerujemy aleją 
portową. W miasteczku panuje niezwykle 
zrelaksowana atmosfera. Złociste słońce ob-
lewa stare pastelowe kamienice, które nie 
ucierpiały w wyniku trzęsienia ziemi w 1953 
roku. Po raz kolejny daję się porwać uroko-
wi tego miejsca. Chwilę później trafiamy do 
Tassia Restaurant, gdzie dajemy się rozpie-
ścić. Mule w winie, świeże smażone kalmary 
i obowiązkowy kieliszek wybornego różowe-
go wina. Magia! Nic dziwnego, że restaura-
cja szczyci się nieposzlakowaną opinią – tu-
tejsze jedzenie jest doskonałe! Łódki leniwie 
kołyszą się na morzu, słońce chyli się ku za-
chodowi, a ja nie mogę odżegnać się od my-
śli, że to właśnie proste przyjemności nadają 
życiu najwięcej smaku.  
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CEPHALONIA – AN UNSPOILT PEARL 
OF THE IONIAN ISLANDS

The largest of the Ionian Islands boasts diversified 
landscapes, magnificent monuments and excellent 
cuisine. The locals cherish their tradition, which keeps 
Cephalonia from becoming a mass tourist destination. 
That’s a thing to appreciate.

I begin my trip around Cephalonia in the port 
in Argostoli, where I meet a nice fisherman, 
who gives me a protection talisman. I say hel-
lo to a loggerhead sea turtle, and we head for 
the Monastery of Agios Gerasimos, the pa-
tron of the island. I go down a metal ladder to 
see a place where the saint lived. ‘Go through 
that hole,’ nice Frenchmen encourage me. ‘It 
smells like bubble gum inside!’ They are right. 
On all fours, I reach a small chamber. Suppos-
edly, only true believers can get there. That’s 
not the first nor the last legend I will hear on 
the island. The sky clouds over, and it starts 
raining, so we go for food tasting in a vineyard 
nearby to wait out this weather.

The next point on our list is the Castle of 
Agios Georgios in Travliata. In the past, the 
walls housed a lot of private and public build-
ings, which now lie in ruins. The fortress is said 
to have been built in the Byzantine period, but 
its final form was constructed by Venetians. 
Minas makes a quick phone call and tells me 
that we can visit the Monastery of Agios An-
dreas, famous for beautiful frescoes. Several 
minutes later, we reach the town of Peratata. 

We begin with visiting the Ecclesiastical Byz-
antine Museum, which exhibits remarkable 
iconostases, movable sculpted icons, and paint-
ings of saints made by artists within the last 
four centuries. The church is opened special-
ly for us. I appreciate it when I hear that it hap-
pens only a few times a year. 

In the kingdom of wine, Divino, in Pesada, 
I have an opportunity to taste excellent spirits. 
Gerasimos Hartouliaris, the owner, makes 
magic with four kinds of grapes. His white 
wines tell stories, rosé are refreshing, while 
red – San Giorgio in particular – delight with 
their complex character. Wine tasting is also 
a journey in time because the vineyard houses 
a small museum with interesting exhibits. By 
accident, I learn that there is also a micro-brew-
ery on the island. As a big fan of local Greek 
products, I can’t pass it up. Kefalonian Beer is lo-
cated in Karavomylos, near Sami. There, I meet 
Giannis Polyxronatos, the founder of the brew-
ery. He talks with passion about the process of 
beer brewing and how he managed to make his 
dream come true. He had run clubs and bars 
for years, so he had drunk some beer in his life. 
And he began to search for his own taste. Apart 
from lager, which I’ve had a chance to taste, Gi-
annis treats me to his new invention – red beer 
called ‘siora’ with caramel and grapes notes, 
which is excellent and strong. I ask for a refill. 
I’m surprised to see that it doesn’t go to my 
head but makes me feel relaxed. Giannis stress-
es that’s the essence of his beer. 

We visit Melissani Cave situated in the vi-
cinity, which is also called the Cave of Nymphs. 

9 4 – 9 5 P O D R Ó Ż E  /  T R A V E L

Speleologists have found figures of nymphs and 
Pan there, which are now displayed in the Ar-
chaeological Museum in Argostoli. The cave is 
only partially covered, and the sunshine illumi-
nating the cave interior and the light-blue water 
create a remarkable picture. Another must-see 
is 150-year-old cave Dragorati, boasting rare 
red stalactites and stalagmites as well as great 
acoustics, which makes it a perfect concert ven-
ue. The Ainos National Park in the south of the 
island is home to plenty of endemic species of 
plants and animals, including Greek fir, which 
makes the colour of the highest mountain on 
the Ionian Islands truly remarkable. If you’re 
lucky, you’ll spot wild ponies, which inhabit the 
upper parts of the mountain.

The Acropolis of Sami is a slight disap-
pointment. I expected something more. ‘Be-
ware of snakes,’ Minas says, which makes me 
concentrate on the ground instead of the sur-
rounding ruins. On our way to Drakopoulata, 
where I admire old stone houses, we pass by 
picturesque landscapes and Antisamos Beach 
I heard so much about. But the most popular 
beach on Cephalonia is Myrtos, surrounded 
by white cliffs, boasting clear, turquoise wa-
ter. Chorgota Beach, where they shot Captain 
Corelli’s Mandolin, takes my breath away. 
When I get out of the car, I find a heart-shaped 
leaf. Delighted with the surroundings, I put 
my feet in the emerald water. Minas brings me 
down to earth quite soon. It’s time to go. 

Northern Cephalonia differs from the 
southern part of the island not only in terms 
of buildings, but also atmosphere. One of the 
most charming places is Asos, located on 
a peninsula among pine and cypress trees, 
boasting a Venetian castle built at the end of 
the 16th century. Just like pirates centuries 
ago, we go to conquer the castle. There isn’t 
much left of the Venetian fortress, but the 
views are worth the trouble. I recommend 
going up the hill along the trail by the sea and 
coming back along the stone road. The pan-
orama of the colourful town in the blue water 
is truly breath-taking.

In the late afternoon, we reach Fiskar-
do. We pass by a small beach and see people 
bathing. We walk along a port alley. The at-
mosphere in the town is pleasant and relaxed. 
The golden sun is touching old, pastel houses, 
which weren’t damaged in an earthquake in 
1953. I feel captivated by the place again. A mo-
ment later, we enter Tassia Restaurant, where 
we have delicious mules in wine, fresh fried 
calamari, and an obligatory glass of excellent 
rosé wine. Sheer magic! It’s no surprise that 
the restaurant enjoys high reputation – the 
food is superb! Boats are floating on the sea la-
zily, the sun is setting slowly in the west, and 
I can’t help thinking that simple pleasures that 
make life worth living.   Z
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ODWA L C I E  S I Ę   
      OD KOBIET!

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

tak! Młode dziewczyny, kobiety 
mają być szybko wyedukowane, 
gotowe do pracy, by wnosić środki 

materialne do wspólnego gniazda, by brać 
kredyt na mieszkanie, samochód, lepsze ży-
cie. Jednocześnie mają już pomyśleć, by być 
matkami, bo to ich powinność biologiczna, 
a presja rodziny oraz społeczeństwa jest tak 
duża, że czują się nią zmęczone, obciążone, 
zestresowane i stłamszone. A to dopiero po-
czątek! Państwo chce zarządzać ich zdro-
wiem oraz decyzjami o macierzyństwie. 
Przecież jak urodzi dziecko, to szybko ma 
wracać do pracy, bo jest zestresowana, czy 
stanowisko będzie na nią czekać. Szuka żłob-
ka, przedszkola, opiekunki. Chce, żeby part-
ner wiedział, że może na nią liczyć, bo ona go 
kocha i pragnie tylko ich szczęścia i kocha-
jącej się rodziny. Pragnie być dobra w pracy, 
choć serce tęskni do maluszka, który uśmie-
cha się w ciągu dnia nie do niej. Biegnie do 
domu, a tutaj jeszcze obowiązki domowe. 
Oczywiście wspaniale, jeśli partner dzieli 
się obowiązkami, ale o wspaniałego, mądre-
go, przygotowanego do życia w partnerstwie 
mężczyznę też bardzo trudno, bo przecież 
wcześniej mamusia wszystko robiła za niego 
i w sumie nie miał żadnych obowiązków do-
mowych. Opadają tej pięknej, młodej, rozpo-
czynającej życie kobiecie ręce, kiedy jeszcze 
spotyka się z krytyką otoczenia, które pyta: 
„Jak to? Nie zostałaś z dzieckiem w domu? 
Nie czekasz na partnera z obiadkiem? Nie 
jeździsz cały dzień na miotle i szmacie jak 
dziecko śpi?”. A w pracy: „No nie, ona znowu 
na zwolnieniu? Ona chora czy dziecko? Zno-
wu jej nie ma? Kto zrobi jej pracę?”. A jednak 
jak ta młoda kobieta zdecyduje się, że zosta-
nie w domu, odchowa latorośl, pojawia się 
krytyka: „Nigdy nie pracowała, tylko siedzia-

Oj

PODCZAS MOICH WARSZTATÓW, WYKŁADÓW, SPOTKAŃ I ROZMÓW 
Z KOBIETAMI WIDZĘ, JAK Z KAŻDĄ MINUTĄ MASKA SZCZERYCH 
WYPOWIEDZI „WSZYSTKO JEST WSPANIALE”, ZAPEWNIEŃ „ALE INNI 
MAJĄ GORZEJ”, UŚMIECHU „PRZECIEŻ NIE POWINNAM NARZEKAĆ” 
SPADA CENTYMETR PO CENTYMETRZE I NAGLE ODKRYWAM 
PRAWDZIWĄ DUSZĘ KOBIETY, KTÓRA SIEDZI PRZEDE MNĄ Z RÓŻNYMI 
WĄTPLIWOŚCIAMI, ROZCZAROWANIAMI, Z POCZUCIEM, ŻE NIE 
DAJE RADY SPEŁNIAĆ TYCH WSZYSTKICH OCZEKIWAŃ I W CAŁYM 
GALIMATIASIE WIELOZADANIOWOŚCI ZAPOMNIAŁA O SOBIE.



ła w domu. Ten biedny mąż tylko pracował. 
Przecież to niewyedukowana i niedoświad-
czona gęś. Nie ma z nią tematu do rozmowy!”. 
I tak źle, i tak niedobrze! Ja mogę tylko im 
podpowiedzieć, że warto zrobić sobie plan, 
pomyśleć o własnych ambicjach, marzeniach 
i - co jest ważne – nauczyć się asertywności 
i komunikacji, dać całusa i mocno przytulić, 
mówiąc: „Nie musisz tego wszystkiego robić! 
Spójrz na siebie. Czego ty chcesz? Czego po-
trzebujesz? Naucz się mówić głośno o swoich 
potrzebach i poproś o pomoc”. To nie jest ła-
twy proces, więc na warsztatach spędzamy 
godziny, omawiając komunikaty. Ważymy 
słowa, myślimy o konsekwencjach pozytyw-
nych i negatywnych. Jeśli myślimy, że doty-
czy to tylko młodych dziewczyn, bardzo się 
mylimy. Niestety, te same rozterki dotyczą 
kobiet dojrzałych, które odchowały dzieci, 
pomagały mężowi w karierze, a teraz chcą się 
spełniać, edukować, żyć wolniej lub łapczy-
wiej. Po prostu realizować swój plan i wrócić 
do marzeń sprzed lat: tańczyć, śpiewać, ukoń-
czyć studia, założyć własną firmę i lepić garn-
ki. I znów brak akceptacji otoczenia, rodziny, 
partnera, a czasem nawet dorosłych dzieci do-
pada je jak zbrodniarz z ukrycia. „Po co ci to? 
Źle ci? Zwariowałaś? Za dobrze ci?”. A jest tak 
dobrze… „Wszystko chcesz zniszczyć? Wymy-
ślasz sobie problemy, bo tyłek cię swędzi?” O, 
nie!!! Nie dajmy się stłamsić! Trzeba powie-
dzieć głośno i wyraźnie, z pełną odpowiedzial-
nością, że nadal będzie pomagać dzieciom 
i opiekować się starzejącymi rodzicami, ale 
przyszedł czas TERAZ JA! A co z kobietami, 
które stają się babciami? Kobiety w dojrza-
łym wieku zwierzają mi się, że nagle wszyscy 
zapomnieli, że są kobietami, że chcą pięknie 
wyglądać, że nadal marzą o seksie, dotyku, 
romantycznych randkach. Społeczeństwo 
wkłada je do szuflady pt. „stara baba niczego 
nie potrzebuje”. Mało tego, widzi się je tylko 
w roli nieopłacanych opiekunek swoich wnu-
ków. Oczywiście one kochają swoje wnuki, ale 
nie chcą być gosposiami w domu córki i syna. 
Chcą cieszyć się wnukami, ale są też kobieta-
mi! Chcą iść do kina, na randkę, napić się z in-
teresującym mężczyzną kawy lub kieliszka 
wódki i poczuć jeszcze swoją kobiecość, gdy 
świeci słońce, pada deszcz lub we włosy wplą-
tuje się wiatr. A może chcą jeszcze pracować 
i uczyć nowe pokolenia fachu, być mentorka-
mi. Niestety, nasz polski świat nie daje im ta-
kiej szansy, nie widzi tych potrzeb i marnuje 
tak wielki potencjał.

Kobiety są kobietami zawsze! Nie zmu-
szajcie nas do wykonywania tylko zadań 
i  powinności, bo przestaniemy być na-
tchnieniem poetów i zatracimy swoje po-
czucie kobiecości. 

Społecznym krytykom, niezależnie, czy 
to obcy, czy rodzina lub znajomi, którzy wi-

dzą w nas tylko roboty i jeszcze bestialsko 
oceniają nasze życie przez obgadywanie, 
ubliżanie, krytykanctwo i presję, na wszyst-
ko mówię po prostu: „Odwalcie się!”. 

ENGLISH

LEAVE WOMEN ALONE!

During my workshops, lectures, meetings and 
conversations with women, I can see how minute 
by minute, they get rid of their masks and stop 
claiming that ‘everything’s fine,’ assuring that 
‘some people do much worse,’ smiling and saying 
‘I can’t complain,’ so that suddenly, I discover the 
true soul of a woman sitting in front of me, with 
her doubts, disappointments, and worries that 
she isn’t up to scratch or she has forgotten about 
herself in this muddle.

Oh, yes! Young girls and women have to be 
educated fast and ready to work to contribute 
to the household, get a mortgage and a loan 
for a new car and a better life. At the same 
time, they have to start thinking about being 
a mother, because that’s their biological duty, 
and pressure exerted by their family and the 
society is so strong that they feel tired, over-
whelmed, stressed out and tense. And that’s 
only the beginning! The state wants to de-
cide about their health and maternity. When 
a woman has a child, she has to get back to 
work soon because she worries whether 
her post is still waiting for her. She looks for 
a nursery, a kindergarten, a babysitter. She 
wants her partner to know that he can rely on 
her because she loves him and wishes them 
to be a happy family. She wants to be good 
at work even though her heart misses the 
baby that smiles at someone else during the 
day. She goes home in a hurry and has some 
chores to do. Of course, it’s great when her 
partner helps her with the chores, but a won-
derful, wise, and emotionally stable partner is 
hard to find since his mom did everything for 
him in the past and he didn’t have any domes-
tic duties. It’s even more discouraging when 
that beautiful, young woman is criticised by 
those around her, who ask, ‘You didn’t stay 
home with your child? You don’t wait for your 
partner to have dinner with him? You don’t 
keep your house spic and span, cleaning up 
when your child is asleep?’ And at work, ‘Oh 
no, she’s on sick leave again? Is she sick or is it 
about the baby? She has a day off again? Who 
will cover for her?’ But when this young wom-
an decides to stay home to bring up her child, 
she’s criticised again, ‘She has never worked, 
she’s only stayed home. Her poor husband 
worked all the time. She's an uneducated 
and inexperienced silly girl. She has nothing 
to talk about!’ It’s a lose-lose situation. I can 
only advise them to make a plan, think about 

O D W A L C I E  S I Ę  O D  K O B I E T !
WIĘCEJ FELIETONÓW 
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their own ambitions and dreams, and – 
what’s important – learn how to be assertive 
and to communicate, kiss and hug them, 
and say, ‘You don't have to do it all! Look at 
yourself. What do you want? What do you 
need? Learn to speak about your needs 
and ask for help.’ It’s not an easy process, so 
during the workshops, we spend hours on 
discussing messages. We weigh words, con-
sider possible positive and negative conse-
quences. If you think that this only concerns 
young women, you can’t be more wrong. 
Unfortunately, mature women, who have 
raised children, helped their husband with 
his career, and now want to satisfy their own 
needs, educate themselves, and live slower 
or faster, struggle with the same dilemmas. 
They want to carry out their own plans and 
fulfil their dreams of youth: dance, sing, 
graduate from university, set up their own 
company, and do pottery. Again, they meet 
with criticism from their friends, family, 
partner, and even grown-up children. ‘What 
is it for? Do you feel bad? Have you lost your 
mind? Is your life too good?’ Her life is so 
good… ‘Do you want to ruin everything? You 
come up with imaginary problems and you 
can’t sit still for a minute?’ Oh, no! Don’t let 
them get you down! You need to say it loud 
and clear, with full responsibility, that you 
will still help children and look after ageing 
parents, but now it’s time FOR YOU! What 
about women who are grandmas? Mature 
women tell me that everyone suddenly for-
gets that they are women, they want to look 
beautiful, they still dream about sex, touch, 
romantic dates. They’re attached the label 
of ‘an old lady that doesn’t need anything’. 
And, to cap it all, they’re only seen as unpaid 
babysitters. Of course, they love their grand-
children, but they don’t want to be maids in 
their children’s home. They want to enjoy 
time spent with their grandchildren, but 
they’re also women! They want to go to the 
cinema, on a date, have a coffee or a glass 
of vodka with an intriguing man, and feel 
attractive when the sun is shining, when it 
is raining, or the wind is blowing their hair. 
Or, perhaps, they still want to work and 
teach new generations, to be mentors. Un-
fortunately, our Polish reality doesn’t give 
them a chance, doesn’t see these needs, and 
wastes such a potential.

Women are always women! Don’t reduce 
us to carrying out our duties because we will 
no longer be inspiration for poets and will 
lose our sense of femininity. 

To all social critics, whether they are 
strangers, friends, or family, who see us only 
as robots, judge us and talk behind our back, 
criticise us, and put us under pressure, I’d 
like to say, ‘Leave us alone!’  
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ednym ze sprzętów, wykorzystujących 
najnowsze technologie, jest urządze-
nie do oceny dystrybucji obciążenia 

Gamma. Dwupłytowa platforma dynamo-
graficzna umożliwia zarówno testowanie, 
jak i trening pacjentów neurologicznych, 
z zaburzeniami równowagi czy koordynacji 
ciała, a także pacjentów ortopedycznych. 
Dzięki analizie danych sprzęt pozwala na 
prowadzenie rzetelnego rejestru postępów 
w rehabilitacji.

Innym przykładem nowoczesnej apara-
tury używanej w Leśnym Domu Seniora do 
diagnostyki irehabilitacji narządów ruchu, 
jest platforma Alfa. Umożliwia ona ocenę i tre-
ning równowagi oraz ocenę reakcji sił podło-
ża. Urządzenie to pomaga zwiększyć spraw-
ność pacjentów po urazach głowy, udarach, 
a także chorujących na stwardnienie roz-
siane, chorobę Parkinsona i dysfunkcje mię-
śniowe. Ponadto poprawia propriocepcję koń-
czyn dolnych, ułatwiając rekonwalescencję 
po skręceniach i złamaniach stawu kolano-
wego i skokowego. Umożliwia również terapię 
pacjentów po amputacjach kończyn dolnych.

J

kę, rehabilitację, ale również różnorodne 
formy wypoczynku i relaksu w nowocze-
snym SPA. 

ENGLISH

MODERN DIAGNOSTICS OF MOTOR 
ORGANS IN LEŚNY DOM SENIORA

Apart from comfortable stay, all mod cons, and 
relaxation, Leśny Dom Seniora in Piastowo provides 
its guests and residents with modern diagnostics and 
rehabilitation, which allows them to keep fit and cope 
with health issues that may arise.

Its cutting-edge equipment includes Gamma 
two-plate dynamographic platform – a device 
for the assessment of weight distribution, en-
abling testing and training of neurological and 
orthopaedic patients, as well as patients suf-
fering from balance disorder or coordination 
problems. The device carries out data analysis 
to register the rehabilitation progress.

Another example of modern diagnostics 
and rehabilitation equipment used in Leśny 
Dom Seniora is Alfa platform. It enables 
balance assessment and training as well as 
assessing the ground forces response. The 
device helps to increase the performance of 
patients after head injuries, strokes, as well 
as patients suffering from multiple sclerosis, 
Parkinson’s disease and muscle dysfunc-
tions. It also improves the proprioception 
of lower limbs, accelerating recovery after 
ankle or knee sprains and fractures. In ad-
dition, Alfa platform enables treatment of 
patients after amputations of lower limbs.

All treatments offered by Leśny Dom 
Seniora are carried out by qualified and ex-
perienced staff, who understand the needs 
of patients of all ages. Guests and residents 
are provided with 24-hour care, diagnostics, 
rehabilitation, as well as a variety of rest and 
relaxation activities in a modern SPA. 

LEŚNY DOM SENIORA W PIASTOWIE, OPRÓCZ KOMFORTOWYCH WARUNKÓW 
DO WYPOCZYNKU I CODZIENNEGO FUNKCJONOWANIA, OFERUJE SWOIM 
GOŚCIOM I PENSJONARIUSZOM NOWOCZESNE METODY DIAGNOSTYKI 
I REHABILITACJI. POZWALAJĄ ONE W NAJLEPSZY MOŻLIWY SPOSÓB DBAĆ 
O KONDYCJĘ I PRZEZWYCIĘŻAĆ POJAWIAJĄCE SIĘ PROBLEMY ZDROWOTNE.

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL

Wszystkie zabiegi w  Leśnym Domu 
Seniora przeprowadzane są przez wykwa-
lifikowaną i  doświadczoną kadrę, która 
rozumie potrzeby pacjentów w  każdym 
wieku. Goście i pensjonariusze mogą li-
czyć na całodobową opiekę, diagnosty-

M I E J S C A  /  P L A C E S

NOWOCZESNA DIAGNOSTYKA 
NARZĄDÓW RUCHU 
W LEŚNYM DOMU SENIORA

TEKST Paweł Durkiewicz ZDJĘCIA Mat. Prasowe
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„MCQUEEN”, REŻ. IAN BONHÔTE, 
PETER ETTEDGUI 
DYSTR. GUTEK FILM

Niewielu jest prawdziwych artystów w świe-
cie mody. McQueen nim był i zasłużenie 
odniósł sukces. Na wyrobioną pozycję cięż-
ko pracował, zaczynając w małych pracow-
niach krawieckich i konsekwentnie pnąc się 
po szczeblach kariery – od atelier do atelier. 
Jego niespotykany w tym snobistycznym 
środowisku wygląd prostego Angielskiego 
chłopaka z blokowiska, niewyparzona gęba i, 
ponad wszystko, nieodparta charyzma przy-
kuwały uwagę. Nic więc dziwnego, że wraz 
z artystycznymi sukcesami przyszedł sukces 
medialny. Niestety, Alexander McQueen-ce-
lebryta był jednym z tych ludzi, którzy nie 
udźwignęli ciężaru sławy. 

Odebrał sobie życie u szczytu kariery. Te-
atralne pokazy, z których każdy kolejny był 
coraz bardziej pożądanym wydarzeniem, iko-

ENGLISH

A BEAUTIFUL DANCE WITH DEATH
‘MCQUEEN’, DIRECTED BY IAN BONHÔTE, 
PETER ETTEDGUI, DISTRIBUTED BY 
GUTEK FILM

He made his debut in his twenties and soon 
conquered the world of fashion. ‘McQueen’, 
a documentary about the designer, who 
passed away eight years ago, is as hypnotising 
as his collections.

There are few real artists in the world of fa-
shion. McQueen was one of them and achie-
ved well-deserved success. But he had to 
work hard for it – he began with small tailor 
studios and gradually made his way to the top 
– from one atelier to another. His appearan-
ce of an average English guy, so unusual in 
snobbish fashion circles, smart mouth, and, 
primarily, great charisma made him stand 
out from the rest. It is therefore no surprise 
that along with artistic success came popula-
rity in the media. Unfortunately, Alexander 
McQueen was one of celebrities who couldn’t 
handle their fame. 

He took his own life in his prime. No pri-
zes for guessing that theatrical shows, which 
were more and more desired and popular, 
iconic outfits, and working with show busi-
ness stars were only one side of the coin. The 
other was drugs, a secret he guarded his who-
le life, an illness, and the death of two persons 
closest to him – the suicide of Isabella Blow, 
his friend and mentor, and the illness and 
death of his beloved mother. He passed away 
a day before the funeral of the latter. But one 
has to hand it to him that his death was so 
spectacular because it was premature and, 
as opposed to the story of Whitney Houston, 
which is now on in the cinema, mysterious 
enough to make us wonder whether things 
could be different for him.

The film comprises a few parts dedicated 
to successive stages of McQueen’s life and is 
a feast for the eyes lined with tragedy – a tra-
gedy so fascinating that it makes Lee (as this 
was his real name) McQueen’s works authen-
tic. The film is shown in multiplexes, which 
is an added boon and makes the silly season 
less insufferable. 

TEKST Sylwia Gutowska ZDJĘCIE Mat. Prasowe

DEBIUTOWAŁ JAKO DWUDZIESTOKILKULETNI CHŁOPAK ZNIKĄD 
I W KRÓTKIM CZASIE RZUCIŁ SOBIE DO STÓP CAŁY ŚWIAT MODY. „MCQUEEN”, 
FILM DOKUMENTALNY PRZYPOMINAJĄCY POSTAĆ ZMARŁEGO OSIEM LAT 
TEMU PROJEKTANTA, JEST TAK HIPNOTYZUJĄCY, JAK JEGO KOLEKCJE.

PIĘKNY TANIEC 
ZE ŚMIERCIĄ
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niczne stroje i współpraca z gwiazdami show-
biznesu to, jak łatwo można się domyślić, tyl-
ko jedna strona medalu. Druga to narkotyki, 
skrywany przez całe życie sekret, choroba 
i śmierci dwóch bliskich osób – samobój-
stwo przyjaciółki i mentorki, Isabelli Blow, 
i ukochanej matki, która zmarła po chorobie. 
Odszedł w przeddzień pogrzebu tej ostatniej. 
No i trzeba mu przyznać – ta śmierć była spek-
takularna, bo przedwczesna. I, w przeciwień-
stwie do przytaczanej właśnie na ekranach 
kin historii Whitney Houston, na tyle tajem-
nicza, że możemy zastanawiać się, czy w jego 
przypadku rzeczy mogły potoczyć się inaczej.

Film, składający się z kilku części odpowia-
dających kolejnym etapom życia McQueena, 
jest ucztą dla oka podszytą tragizmem. Tra-
gizmem, który tak fascynuje i czyni dzieła Lee 
(bo tak naprawdę miał na imię) McQueena 
autentycznymi. I jeszcze jeden, niemały plus 
– obraz wyświetlany jest w multipleksach, co 
czyni sezon ogórkowy nie tak nieznośnym. 

PREMIERA 20 LIPCA 2018
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okalizacja hotelu pozwala na relaks 
w  spokojnej okolicy, na tyle blisko 
najważniejszych atrakcji Sopotu (200 

metrów dzieli hotel Focus Premium Sopot 
od ul. Bohaterów Monte Cassino, 1 kilo-
metr od molo w Sopocie i plaży, a 450 me-
trów od dworca PKP), że wszędzie dotrze-
my bez trudu pieszo.

Wszystkie pokoje posiadają klimatyza-
cję, przestronną łazienkę, telewizor LCD 
oraz zestaw do parzenia kawy i herbaty. 
W okresie wakacyjnym hotel oferuje swoim 
gościom specjalne pakiety pobytowe, w któ-
rych skład wchodzą m.in. akcesoria plażowe 
dla całej rodziny, śniadania i obiadokolacje, 
a także codziennie uzupełniany minibar. 

Udając się na plażę, możemy wypoży-
czyć ręczniki i leżaki, a także zamówić ko-
szyk piknikowy z prowiantem. Jeśli mamy 

L

ENGLISH

HOTEL FOCUS PREMIUM SOPOT 
– YOUR PLACE IN THE SUMMER 
CAPITAL OF POLAND

Sopot is buzzing with life just like every summer. 
Tourists from Poland and abroad are flocking 
to the Baltic resort to enjoy the sunny summer 
and feel the summer vibes. When planning 
your holidays, make sure you find an attractive 
and comfortable place to stay for your family. 
Newlyopened Hotel Focus Premium Sopot is 
surely a great choice.

The hotel location makes it a perfect place 
for relaxation in a peaceful area within 
a short walk of Sopot highlights (200 metres 
of Bohaterów Monte Cassino Street, 1 kilo-
metre of the pier and the beach, and 450 me-
tres of the railway station).

All rooms are fitted with air-con, a spa-
cious bathroom, an LCD TV, and a coffee 
and tea set. During summer holidays, the 
hotel offers special stay packages includ-
ing beach accessories for the whole fami-
ly, breakfasts and dinners, and a minibar 
filled up daily. 

If you’re going to the beach, you can 
rent towels and beach chairs, as well as or-
der a picnic basket with food. Guests trav-
elling with little children may rent bikes 
with child seats and a toddler bathtub to 
the room. For older children, there are 
board games and books in the hotel lob-
by. There is also a playroom, where chil-
dren and teenagers can, among others, 
play PlayStation games. Children under 18 
can stay with their parents in one room for 
free. Moreover, guests are provided with 
fast Internet access in the whole building. 
While leaving the hotel in the morning, ev-
ery guest will receive a takeaway coffee and 
a sandwich, like in all Focus Hotels. 

Hotel Focus Premium Sopot sets a new 
standard of comfort – check it out! 

SŁONECZNE LATO JAK CO ROKU SPRAWIA, ŻE SOPOT TĘTNI ŻYCIEM. 
TURYŚCI Z POLSKI I CAŁEGO ŚWIATA PRZYJEŻDŻAJĄ TU, BY POCZUĆ 
POZYTYWNĄ AURĘ NADBAŁTYCKIEGO KURORTU, GWARANTUJĄCĄ 
UDANE WAKACJE. PLANUJĄC WYPOCZYNEK WARTO ZNALEŹĆ 
MIEJSCE, W KTÓRYM CAŁA RODZINA BĘDZIE CZUĆ SIĘ KOMFORTOWO 
I SPĘDZI NIEZAPOMNIANY URLOP. ŚWIETNYM WYBOREM BĘDZIE NA 
PEWNO OTWARTY W TYM ROKU HOTEL FOCUS PREMIUM SOPOT.

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL

ze sobą małe dzieci, hotel na życzenie udo-
stępni nam rower z fotelikiem dla dziecka 
oraz wanienkę do pokoju. Nieco większe 
pociechy mogą liczyć na gry planszowe 
i książki z hotelowego lobby. Wszystkich 
młodszych gości zapraszamy również do 
pokoju zabaw, w którym można m.in. po-
grać na konsoli PlayStation. Warto podkre-
ślić także fakt, że dzieci do 18. roku życia 
mają zapewnione bezpłatne zakwaterowa-
nie w pokoju z rodzicami. Ponadto, goście 
mogą korzystać z szybkiego bezpłatnego 
Internetu Wi-Fi, dostępnego w całym bu-
dynku. Przy porannym wyjściu z hotelu każ-
dy gość otrzyma kawę i kanapkę na wynos 
gratis, tak jak ma to miejsce we wszystkich 
obiektach sieci Focus Hotels. 

Oto nowy standard komfortu - przekonaj 
się sam! 

M I E J S C A  /  P L A C E S
FOCUS HOTEL PREMIUM SOPOT
ul. 1 Maja 7, 81-807 Sopot
tel. +48 58 728 45 28 / sopot@focushotels.pl

HOTEL FOCUS PREMIUM SOPOT 
- TWOJE MIEJSCE W LETNIEJ 
STOLICY POLSKI

TEKST Paweł Durkiewicz ZDJĘCIA Mat. Prasowe

1 0 8 – 1 0 9
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alipie, wioska położona na wscho-
dzie województwa małopolskiegos 
jest przyćmiona wielkimi ośrodkami 

turystycznymi w tym regionie, ale czy war-
to ją pomijać? Przekonajcie się sami. Na po-
czątku trochę historii. Pierwsze malunki 
powstały panad sto lat temu. Na początku 
malowano, tworząc nieregularne kształ-
ty wapienne na ścianach pieca, sadzą roz-
robioną z mlekiem. Z czasem z wewnątrz 
chat, ta forma ozdabiania domostw prze-
niosła się na zewnętrzne ściany budynków, 
gdzie malowano białe podmurówki. Dość 
szybko styl malowania zaczął się rozwijać, 
pojawiły się kwiaty oraz liczne wzory. Wraz 
z pojawieniem się kwiecistych wzorów za-
częto nie tylko malować samą sadzą, ale 
dodawano do niej barwniki, które rozpusz-
czano w mleku. Wymusił to również nowy 
styl w budownictwie – domy były drewnia-
ne, więc ozdabianie ich kolorowymi wzo-
rami przynosiło niesamowite rezultaty. 
Mimo mijających lat, wojny i innych zda-
rzeń tradycja przekazywana z pokolenia na 
pokolenie utrzymała się aż do dziś.

Aby jak najlepiej poznać historię Zalipia, 
warto udać się w pierwszej kolejności do 
„Domu Malarek“, czyli gminnego ośrodka 
kultury. Tam też rozpoczniemy naszą wy-

WYBIERZMY SIĘ DO KRAINY MALOWANYCH CHAT, DO MIEJSCA 
TROCHĘ JAK Z BAJKI. TRADYCJI, KTÓRE KULTYWOWANE 
SĄ Z POKOLENIA NA POKOLENIE. WIEŚ ZALIPIE OD LAT 
PRZYCIĄGA TURYSTÓW SPRAGNIONYCH POZNAWANIA 
SZTUKI LUDOWEJ TEGO REGIONU. PODOBNO JEST TO 
JEDYNA TAKA MALOWANA WIEŚ W POLSCE. MIEJSCE, KTÓRE 
PRZYNAJMNIEJ RAZ W ŻYCIU TRZEBA ODWIEDZIĆ.
TEKST I ZDJĘCIA Aleksander Domański

M A L O W A N E  D O M Y

Z

MALOWANE 
DOMY

cieczkę. Cały czas odbywają się tutaj warsz-
taty z technik malowania dla grup. W cha-
tach panie malują tradycyjne wzory na 
deskach, szklankach i innych przedmiotach 
codziennego użytku. Ciężko nie oprzeć się 
wrażeniu, że tradycja zakorzeniona jest 
tutaj tak mocno, że każdy mieszkaniec na 
swoim domu ma przynajmniej fragment za-
lipiańskich wzorów. Tuż przy „Domu Mala-
rek“ znajduje się najpiękniej wymalowany 
dom w całym Zalipu. To on pojawia się na 
większości zdjęć robionych przez turystów. 
Warto też odwiedzić drugą część wsi i wstą-
pić do zagrody Felicji Curyłowej. Jest to 
przepięknie zachowana część gospodarcza, 
która pomaga przenieść się w klimat czasów 
świetności Zalipia. Sama pani Curyłowa 
była pomysłodawczynią utworzenia „Domu 
Malarek“ oraz jedną z najznamienitszych 
kultywatorek tradycji zalipiańskich. Mu-
zeum, które znajduje się w jej domu poma-
ga zrozumieć całą historię, pokazując przy 
tym radość i chęć działania ludzi w trudnch 
czasach. Na sam koniec wycieczki warto zaj-
rzeć do kościółka pw. Św. Józefa. Po drodze 
mijamy współczesne domy, mniej lub bar-
dziej przyozdobione kwiecistymi wzorami, 
studnie, płoty wiszące na nich garnki. Na-
wet słupki graniczne działek potrafią mieć 



na sobie tradycyjne zalipiańskie wzory. Wi-
dać, że okoliczni mieszkańcy dbają o to, by 
dziedzictwo kulturowe tego regionu prze-
trwało dla kolejnych pokoleń.

Mam dla Was także małą wskazówkę. Bu-
dynki są porozrzucane po całej wsi, więc jeśli 
komuś z was zależy na szybkim i kompakto-
wym zwiedzaniu, najłatwiej przemieszczać 
się samochodem. Jeżeli jednak macie trochę 
więcej czasu, warto przejść się lub wsiąść na 
rower i dokładnie przyjrzeć się malowidłom 
- jest ich naprawdę dużo i wszystkie są warte 
uwagi. Jedyny minus, jest taki, że będzie to 
spacer wzdłuż drogi, ale mijać Was będą tyl-
ko pojedyncze samochody nielicznych tury-
stów. Jeżeli lubicie odkrywać najpiękniejsze 
zakątki Polski, to właśnie wieś Zalipie jest 
jednym z tych punktów na mapie, który war-
to wziąć pod uwagę.

ENGLISH 

PAINTED HOUSES

Let’s visit a fairy-tale land of painted houses, where 
traditions are cherished and handed down from 
generation to generation. For years, the village of 
Zalipie has been attracting tourists fascinated by 
the folk art of the region. Supposedly, it’s the only 
such a painted town in Poland. A place you must 
visit at least once in a lifetime.

Zalipie, a village in the south of Małopolskie 
Province, is overshadowed by large tourist 
centres in the region, but you can't pass it 
up. Let’s begin with some history. The first 
paintings appeared here over a hundred 
years ago. At first, painters used soot with 
milk to paint irregular limestone shapes 
on oven walls. Over time, this form of in-

J E Ż E L I  L U B I C I E  O D K RY WAĆ 
N A J PI Ę K N I E J S Z E  Z A K ĄT K I  P O L S K I , 

T O  W Ł A Ś N I E  W I E Ś  Z A L I PI E  J E S T 
J E D N Y M  Z   T YC H   P U N K T ÓW  N A  M A PI E , 

K T Ó RY  WA RT O  W Z I ĄĆ  P O D  U WAG Ę .
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terior decoration began to be used on exte-
rior walls of buildings, on white wall bases. 
Soon, the painting style began to develop, 
and flowers and various patterns appeared. 
Together with floral patterns, dyes dissolved 
in milk were introduced and used apart 
from soot. This was also due to a new style 
in construction – houses were wooden, so 
decorating them with colourful patterns 
produced remarkable effects. Despite the 
lapse of time, the war, and other events, the 
tradition handed down from generation to 
generation is still preserved.

To learn about the history of Zalipie, 
visit ‘The House of Painters’, which is the 
municipal cultural centre. That’s where 
we begin our trip. The centre holds group 
workshops on painting techniques, during 
which women paint traditional patterns on 
boards, glasses and other everyday objects. 
It’s hard not to notice that this tradition is so 
well-established here that every house in the 
village is at least partially covered with the 
regional patterns. Next to ‘The House of the 
Painters’, there is the most beautiful painted 
house in the whole village. It’s often photo-
graphed by tourists visiting Zalipie. Another 

must-see is Felicja Curyłowa’s croft on the 
other side of the village – a well-preserved 
part of the holding, reminiscent of the hey-
day of Zalipie. Ms Curyłowa initiated the 
founding of ‘The House of the Painters’ and 
was deeply engaged in continuing the tra-
dition of Zalipie. The museum in her house 
shows the history of the region as well as the 
good spirits and liveliness of the locals in 
hard times. At the end of the trip, visit St Jo-
seph Church. On your way, you will go past 
contemporary houses, more or less deco-
rated with floral patterns, wells, fences with 
pots hanging on them. Even marking posts 
are sometimes adorned with the tradition-
al patterns. It shows that the locals do their 
best to preserve the cultural heritage of the 
region for future generations.

Last but not least, a piece of advice. Build-
ings are scattered around the village, so if 
you want to visit all the attractions fast and 
easily, it’s best to go by car. But if you have 
more time, take a walk or go by bike to have 
a closer look at the paintings – there are plen-
ty of them, and all are worth-seeing. The only 
downside is that you’ll have to walk along the 
road – but it’s used mostly by some tourists 
visiting the village now and then. If you are 
after exploring the most beautiful places in 
Poland, the village of Zalipie is one of spots 
you should definitely consider.

M A L O W A N E  D O M Y



F E L I E T O N  /  C O L U M N
WIĘCEJ FELIETONÓW 

znajdziesz na www.anywhere.pl

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

iem również, że wielu artystów wykony-
wało ten gatunek dla tak zwanej „beki”- 
patrz Szymon Jachimek (kabaret LIMO) 

i jego genialny „Mariush”. Są też tacy, którzy wyszli 
z „beki”, ale przez pomyłkę stali się gwiazdami - patrz 
Sławomir Zapała (tak wiem, że Sławomir wykonuje 
odmienny gatunek - Rock Polo). Prawdziwy trzon tego 
gatunku muzycznego stanowią ludzie, którzy uwie-
rzyli, że banał w stylu „majteczki w kropeczki o ho 
ho ho”, albo „ona tańczy dla mnie” czy „oczy zielone” 
wywinduje ich na szczyty gatunkowego raju utracone-
go. Przecież od czasu, kiedy telewizja ze słoneczkiem 
w logo, zapodała w niedzielne przedpołudnie program 
„Disco relaks”, ten wyśmiewany i napiętnowany złym 
smakiem gatunek dokonał cywilizacyjnego skoku 
porównywalnego z zasiedleniem Ameryki Północnej 
przez białych ludzi. Rzesze fanów, miliony sprzeda-
nych płyt (najwięcej w Chinach), wielotysięczne od-
słony na YT, trasy koncertowe po 40 występów w mie-

W

siącu, własne festiwale, nagrody, firmy fonograficzne, 
a nawet własna mafia. W prostej analizie, jest popyt, 
jest podaż i ja w tym nic złego nie widzę, wręcz prze-
ciwnie. Nieznośny kornik, zaczął drążyć w moich my-
ślach. Odmóżdżając budyniowaty narząd znajdujący 
się w mojej głowie, natrafiłem na telewizję POLO TV, 
gdzie moją uwagę przykuł zespół „After Party” i tekst 
ich piosenki. „Bo w moim sercu jest Agnieszka/Ona 
tu niedaleko mnie mieszka/Taka seksowna, roze-
śmiana/Codziennie rano je banana”. Po tym niemal 
ekstatycznym przeżyciu, doznałem olśnienia i posta-
nowiłem, niczym Jerzy Stuhr po zobaczeniu bociana 
w „Seksmisji”, że skoro oni tak mogą, to ja też. Drżyj 
przemyśle muzyki dance. Nadchodzi nowy Król Disco 
Polo - „Qbuś” w utworze „Siostrzyczki”.

„Bianka, Dżesika i Andżelina/To imiona dziew-
czyn jak malina/Każda ładna, zgrabna, roześmiana/
Każda będzie kochać swojego Brajana”. 

ENGLISH

DISCO POLO KING

I know that the subject of Disco Polo has been thoroughly 
discussed like Mickiewicz’s Invocation in the last year of 
high school.

I also know that a lot of artists performed this genre 
of music ‘for fun’ – see: Szymon Jachimek (LIMO 
Cabaret) and his brilliant ‘Mariush’. There are also 
examples of people who did it ‘for fun’ but became 
stars by mistake – see: Sławomir Zapała (yes, I know 
that Sławomir performs another genre, Rock Polo). 
But the core of the genre are people who believe 
that they will make it to the top with cheesy songs 
like ‘Majteczki w kropeczki’, ‘Ona tańczy dla mnie’ 
or ‘Oczy zielone’. Since the TV channel with the sun 
in its logo launched a  programme ‘Disco relax’ on 
Sunday mornings, this mocked and infamous genre 
has made a breakthrough comparable to the coloni-
sation of North America by white people. Crowds of 
fans, millions of albums sold (mostly in China), thou-
sands of views on YT, tours with 40 concerts a month, 
their own festivals, awards, phonographic films, and 
even their own mafia. To put it simply, where there 
is demand there will be supply, and I don’t see any-
thing wrong with it, quite the opposite. An insuffer-
able woodworm began to eat into my thoughts. As 
part of the process of shutting off my brain, I found 
POLO TV channel, where the band ‘After Party’ drew 
my attention. Their song was about a hot, sexy girl 
eating a banana every morning. After this almost ec-
static experience, I saw the light and decided – like 
Jerzy Stuhr after seeing a stork in ‘Seksmisja’ – that 
if they can do it, I can, too. Beware, dance music in-
dustry. A new Disco Polo King is coming – ‘Qbuś’ and 
his song ‘Siostrzyczki’. 

KRÓL 
    DISCO 
POLO

WIEM, ŻE TEMAT DISCO POLO ZOSTAŁ WIELOKROTNIE 
PRZEROBIONY NA WSZYSTKIE MOŻLIWE STRONY NICZYM 
INWOKACJA MICKIEWICZA W PRZEDMATURALNEJ KLASIE.

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL
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REKLAMAREKLAMA

USŁUGI 
PREMIUM
PREMIUM SERVICES

Szczegóły dotyczące usług dostępne są na 
stronie internetowej www.airport.gdansk.pl 
w zakładkach Executive Lounge, Fast Track 
i Obsługa VIP.

Details available at www.airport.gdansk.pl 
in Executive Lounge, Fast Track and VIP 
Service sections.

KONTAKT 
CONTACT:

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

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

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

2. SALON EXECUTIVE LOUNGE** 
. 100 zł brutto
. kameralna atmosfera, 
. komfortowy salon wypoczynkowy 
w formule „all inclusive”. 
   
3. USŁUGA FAST TRACK DLA 
KAŻDEGO***
. 40 zł + VAT 
. kontrola bezpieczeństwa bez kolejek

2. SALON EXECUTIVE LOUNGE**
. 100 PLN
. intimate atmosphere
. comfortable "all inclusive" 
recreational salon

3. FAST TRACK SERVICE FOR 
EVERYONE***
.  40 PLN + VAT
.  check-in without queues

6,00 PLN 60,00 PLN

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

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

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

4,50 PLN 7,00 PLN -

P1

P2

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

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

BEZPŁATNY PARKING KISS&FLY 

do 10 min  
/ to 10 min

do 20 min  
/ up to 20 min

każde następne 10 min  
/ each next 10 min

bezpłatnie / free 20,00 PLN 10,00 PLN

FREE OF CHARGE KISS&FLY CAR PARK

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

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

do 45 min  
/ to 45 min

do 55 min  
/ up to 55 min

każde następne 10 min  
/ each next 10 min

bezpłatnie / free 20,00 PLN 10,00 PLN

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

1-2 dni / 1-2 days 3-10 dni / 3-10 days* 11-14 dni / 11-14 days* 15-21 dni / 15-21 days 22-28 dni / 22-28 days Każda kolejna doba /  
each nex day

P6 18,00 PLN 3,00 PLN* 2,00 PLN* 52,00 PLN 61,00 PLN 3,00 PLN*

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

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

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

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

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

za 1 godzinę 
/ per 1 hour

5-23 godzin / 
5-23 hours

4,00PLN 34,00 PLNP3

za 1 godzinę 
/ per 1 hour

do 2 godzin  
/ up to 2 hours

do 3 godzin  
/ up to 3 hours

1 doba
/ 1 day

Każda kolejna doba (2-6 dni)  
/ each nex day (2-6 days)

12,00 PLN 24,00 PLN 48,00 PLN 68,00 PLN 68,00 PLN*

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

7-14 dni 
/ 7-14 days

15-21 dni
/ 15-21 days

22-27 dni
/ 22-27 days

Każda kolejna doba /  
each nex day

466,00 PLN 476,00 PLN 486,00 PLN 10,00 PLN*
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18,00 PLN 3,00 PLN* 2,00 PLN* 52,00 PLN 61,00 PLN 3,00 PLN*

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

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

4,00PLN 34,00 PLN

 Stocznia

 Zaspa

Przymorze Uniw.

Oliwa

Sopot

Sopot Wyścigi

Zatoka Gdańska

Gdańsk

Kołobrzeska

Chwaszczyno

77

7

S6

S6

221

 Politechnika

Gdańsk Główny

 Wrzeszcz

1

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

Z K M G D Y N I A

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

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

AUTOBUSY Z/DO GDAŃSKA 

AUTOBUSY Z / DO GDYNI

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

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

TAKSÓWKĄ

AUTOBUSEM

BY TAXI

BY BUS

Taxi rekomendowane przez Port Lotniczy 
Gdańsk im. Lecha Wałęsy  

Taxi recommended by Gdansk Lech Walesa 
Airport

• z kierunku Banina (zachód) – ul. Nowatorów

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

• z kierunku Tczewa (południe) – trasa S6

• z kierunku Gdańska (północ) – ul. Słowackiego

• z kierunku Torunia, Bydgoszczy – trasa A1

• from Banino (west) – Nowatorów St.

• from Gdynia/Sopot (north) – route S6

• from Tczew (south) – route S6

• from Gdansk (north) – Słowackiego St.

• from Torun, Bydgoszcz – route A1

SAMOCHODEM
BY CAR

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

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

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

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

TRANSLINEAIR
www.translineair.pl

PRZEWOŹNICY NIEREGULARNI:      

NIWOTRANS
www.niwo.pl

TWOJBUS24PL
twojbus24.pl

MAJBUS 
www.majbus.eu

LOTRANS 
www.lotrans.pl

MINIBUSEM
BY MINIBUS

TAXI

BYTNER TRANSPORT 
www.bytnertransport.pl 

OLIMPIC
www.olimpic.net.pl
Hel-Władysławowo

AD-MAR
www.admartransport.pl 
Grudziądz

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

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

Gdynia

Kierunek 
Gdynia

T2

 Kierunek Warszawa 
Bydgoszcz

>

DOJAZD DO PORTU LOTNICZEGO GDAŃSK IM. LECHA WAŁĘSY

HOW TO GET TO GDANSK LECH WALESA AIRPORT

Słowackiego

Kartuska

Nowatorów

Armii Krajowej



FL IG HT  DEST INAT IONS

KIE RUNKI  LOTÓW

AARHUS www.aar.dk

BILLUND       www.billund-airport.com

KOPENHAGA www.cph.dk

TURKU         www.finavia.fi

HELSINKI www.finavia.fi

BARCELONA         www.barcelona-airport.com

ALICANTE* www.alicante-airport.net

WILNO         www.vilnius-airport.lt

AMSTERDAM  www.schiphol.nl

EINDHOVEN www.eindhovenairport.com

CORK www.corkairport.com

DUBLIN   www.dublinairport.com

DORTMUND www.dortmund-airport.de

FRANKFURT AM MAIN www.frankfurt-airport.de

HAMBURG www.fhl-web.de

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

MONACHIUM www.munich-airport.de

PARYŻ-BEAUVAIS www.aeroportbeauvais.com

DANIA / DENMARK

FINLANDIA / FINLAND

HISZPANIA / SPAIN

LITWA / LITHUANIA

HOLANDIA / NETHERLANDS

IRLANDIA / IRELAND

NIEMCY / GERMANY

FRANCJA / FRANCE

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

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

OSLO -GARDERMOEN www.osl.no

OSLO-TORP   www.torp.no

STAVANGER www.avinor.no/en/stavanger

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

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

GÖTEBORG  www.goteborgairport.se

MALMÖ-STURUP www.lfv.se/sv/Malmo

SZTOKHOLM-ARLANDA www.swedavia.se/arlanda

SZTOKHOLM-SKAVSTA www.skavsta.se

VÄXJÖ www.smalandairport.se

ABERDEEN www.aberdeenairport.com

BELFAST www.belfastairport.com

BIRMINGHAM www.birminghamairport.co.uk

BRISTOL www.bristolairport.co.uk

DONCASTER-SHEFFIELD www.robinhoodairport.com

EDYNBURG www.edinburghairport.com

LEEDS-BRADFORD www.leedsbradfordairport.co.uk

LIVERPOOL www.liverpoolairport.com

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

LONDYN-STANSTED www.stanstedairport.com

MANCHESTER www.manchesterairport.co.uk

NEWCASTLE www.newcastleairport.com

MEDIOLAN-BERGAMO www.orioaeroporto.it

NEAPOL* www.aeroportodinapoli.it

PIZA* www.pisa-airport.com

KRAKÓW  www.krakowairport.pl

WARSZAWA www.lotnisko-chopina.pl

WROCŁAW www.airport.wroclaw.pl

SZWECJA / SWEDEN

WIELKA BRYTANIA / GREAT BRITAIN

WŁOCHY / ITALY

POLSKA / POLAND

EJLAT *         www.iaa.gov.il

TEL AVIV www.telaviv-airport.com

IZRAEL / ISRAEL

* Połączenia sezonowe / seasonal connections

CHARKÓW hrk.aero

KIJÓW airport.kiev.ua

LWÓW lwo.aero

UKRAINA / UKRAINE

ALESUND  www.avinor.no

NORWEGIA / NORWAY

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

REYKJAVIK         www.kefairport.is

ISLANDIA / ICELAND

LIZBONA     www.lisbon-airport.com

PORTUGALIA / PORTUGAL

MALTA         www.maltairport.com 

MALTA / MALTA

RYGA         www.riga-airport.com

ŁOTWA / LATVIA

ATENY www.aia.gr

GRECJA/ GREECE

WIEDEŃ         www.viennaairport.com

AUSTRIA / AUSTRIA



DUBLIN

LIVERPOOL

LONDYN-LUTONBRISTOL

PARYŻ-BEAUVAIS 

EINDHOVEN

HAMBURG

KOPENHAGA
MALMÖ - STURUP

SZTOKHOLMOSLO-TORPSTAVANGER

KRISTIANSAND

GÖTEBORG

OSLO
BERGEN

HAUGESUND

TRONDHEIM

TURKU
HELSINKI

KOLONIA-BONN
FRANKFURT

BARCELONA

MEDIOLAN-BERGAMO 

PIZA*

LONDYN-STANSTED

DONCASTER-SHEFFIELD

LEEDS-BRADFORD 

CORK

EDYNBURG

DORTMUND
WARSZAWA

MANCHESTER

KRAKÓW

MONACHIUM

BIRMINGHAM

MALTA

ALESUND

SZTOKHOLM-SKAVSTA

BILLUND

ABERDEEN

ALICANTE*

REYKJAVIK

BELFAST
NEWCASTLE

KIJÓW

VÄXJÖ

NEAPOL*

GDAŃSKAMSTERDAM

AARHUS

WROCŁAW

KIERUNEK TEL A
VIV

KIERUNEK EJLA
T *

LIZBONA

WILNO

RYGA

KIERUNEK LIZBONA

TROMSØ

ATENY

LWÓW

WIEDEŃ

CHARKÓW

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

?

* Połączenia sezonowe / seasonal connections

*



EN  HELSINKI – MORE FLIGHTS 
FROM GDAŃSK AIRPORT
The first flight of Norwegian Airlines to Helsinki is departing 
from Gdańsk Airport on 28 October at 8:00. Ticket prices start 
from PLN  138 for a  single ticket. The flight takes 35 minutes. 
Flights depart from Helsinki at 9:05 and arrive in Gdańsk at 11:40. 

Flights from Gdańsk to the capital of Finland are operated by 
Finnair Airlines. Helsinki is one of several northern destinations 
that are the highlight of Gdańsk Airport offer. Other attractive 
destinations include Amsterdam (KLM), Oslo (Norwegian, SAS), 
Stockholm (Ryanair, SAS), Bergen, Copenhagen (SAS), Tromsø 
(Wizzair) and Reykjavik (Wizzair). 

EN  GDAŃSK AIRPORT ACHIEVES 
GREAT RESULTS
The results for Q2 2018 are really impressive. Between April and 
June, Gdańsk Airport served 1 341 773 passengers, while since 
the beginning of the year, as many as 2 324 648 passengers. It’s an 
over 10% increase as compared with the corresponding period in 
the previous year. The greatest increase was observed in March 
(12.6% as compared with March 2017), while the greatest number 
of passengers were served at Gdańsk Airport in June (as many 
as 493 441 passengers). The three most popular destinations are 
London, Oslo and Stockholm. According to Tomasz Kloskowski, 
President of the Management Board of Gdańsk Airport, 
a considerable change in 2018 was removing flights to Warsaw 
operated by Ryanair from the airport schedule. It was the most 
popular route from Gdańsk in 2017; at present, the destination 
has lost its strong position in statistics. Still, a constant increase 
of 10% is good news for the airport serving 4.5 million passengers 
a year. As President Kloskowski announced, exceeding a magical 
number of 5 million passengers served is possible, and waiting for 
the results is very exciting. 

N E W S
GDANSK LECH WALESA AIRPORT NEWS

AKTUALNOŚCI PORTU LOTNICZEGO GDAŃSK IM. LECHA WAŁĘSY

HELSINKI – WIĘCEJ POŁĄCZEŃ 
Z LOTNISKA GDAŃSK
28 października o godzinie 8:00 z Lotniska Gdańsk wystartuje 
pierwszy samolot do Helsinek linii Norwegian. Ceny zaczynają się 
już od 138 złotych w jedną stronę. Lot potrwa 35 minut. Z Helsinek 
do Gdańska polecimy o 9:05 i wylądujemy 11:40. 

Z  Gdańska do stolicy Finlandii możemy już polecieć liniami 
Finnair. To jeden z kilkunastu kierunków północnych, będących 
najbogatszą częścią oferty Lotniska Gdańsk. Z Gdańska polecimy 
między innymi do Amsterdamu (KLM), Oslo (Norwegian, SAS), 
Sztokholmu (Ryanair, SAS), Bergen, Kopenhagi (SAS), Tromso 
(Wizzair) czy Reykjaviku (Wizzair).

LOTNISKO ZE ŚWIETNYMI 
WYNIKAMI
Wyniki za drugi kwartał 2018 roku mogą napawać dumą. Od 
kwietnia do czerwca Lotnisko Gdańsk obsłużyło 1.341.773 pasa-
żerów, zaś od początku roku przewieziono 2.324.648 osób. Stano-
wi to wzrost o ponad 10% w stosunku do analogicznego okresu po-
przedniego roku. Największy wzrost zanotowano w marcu (12,6% 
w  stosunku do marca 2017 roku), natomiast największa liczba 
pasażerów przewinęła się przez gdańskie lotnisko w czerwcu (aż 
493.441 pasażerów). W  pierwszej trójce najbardziej uczęszcza-
nych kierunków jest Londyn, Oslo i Sztokholm. Znaczącą zmianą 
w 2018 roku, jak zauważył Tomasz Kloskowski, Prezes Zarządu 
Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy, było wycofanie kie-
runku do Warszawy linii Ryanair. W 2017 była to najpopularniej-
sza trasa z Gdańska, obecnie Warszawa spadła na dalsze pozycje 
w statystykach. Jednak stały wzrost na poziomie 10% to dobra in-
formacja dla obsługującego rocznie 4,5 miliona pasażerów lotni-
ska. Jak zapowiedział prezes Kloskowski, dążenie do przekrocze-
nia magicznych 5 milionów obsłużonych pasażerów jest możliwe, 
a oczekiwanie na kolejne wyniki – bardzo ekscytujące. 



GDANSK LECH WALESA AIRPORT NEWS

NA UPALNE LATO PÓŁNOCNE KIERUNKI TO IDEALNE 
ROZWIĄZANIE. JUŻ TERAZ Z GDAŃSKA DO STOLICY 
FINLANDII POLECIMY LINIAMI FINNAIR, A OD 
JESIENI TAKŻE LINIAMI NORWEGIAN.

GDZIE TO JEST?
Na południu Finlandii, w regionie Uusimaa nad Zatoką Fińską.

JAK DOJECHAĆ?
Bezpośrednim lotem z Lotniska Gdańsk. Natomiast z lotniska Hel-
sinki Vantaa do centrum miasta dojedziemy w około pół godziny 
pociągiem lub autobusem.

CIEKAWOSTKI
W niewielkich Helsinkach jest kilka największych rzeczy w Euro-
pie: największa izba wytrzeźwień, największa aukcja dzieł sztuki 
i największy dom towarowy.

WARTO ZOBACZYĆ
Plac Senatu i znajdująca się na nim chyba najbardziej znana budowla 
Helsinek, katedra luterańska to miejsca, do których zawędrować musi 
każdy odwiedzający to miasto. Znajdują się tam też gmachy Uniwer-
sytetu Fińskiego, Biblioteki Narodowej oraz pewien słynny pomnik.

Pomnik cara Aleksandra II na Placu Senatu upamiętnia pano-
wanie Imperium Rosyjskiego. Stoi on na wprost katedry, zupełnie 
jak w innych krajach „ojciec narodu”. 

Parlament fiński mieści się w Töölö, wyjątkowej części miasta, 
ulokowanej niedaleko centrum.  

Stadion olimpijski i  mieszcząca się wewnątrz mierząca 72 
metry wieża widokowa – to nietypowe zestawienie jest kolejnym 
punktem obowiązkowym na liście zwiedzających.

Suomennlina, stojąca na sześciu wyspach forteca zbudowana 
tuż nad brzegiem morza. 

Kościół Temppeliaukio – ten wyjątkowy przykład architektury 
modernistycznej znajduje się w  Töölö.

CO ZABRAĆ ZE SOBĄ?
Internetowy translator albo słowniki: fiński, rosyjski i szwedzki, 
bo w tych trzech językach odnaleźć można tablice z nazwami ulic. 
Wszystko przez fascynujące zawirowania historyczne, jakie prze-
toczyły się przez Finlandię. 

EN  HELSINKI
NORTHERN DESTINATIONS ARE A PERFECT CHOICE 
FOR HOT SUMMER DAYS. AT PRESENT, FLIGHTS FROM 
GDAŃSK TO HELSINKI ARE OPERATED BY FINNAIR 
AIRLINES, AND NORWEGIAN AIRLINES ARE LAUNCHING 
A ROUTE TO THE CAPITAL OF FINLAND THIS AUTUMN.

WHERE IS IT?
In the south of Finland, in the Uusimaa region, on the shore of 
the Gulf of Finland.

HOW TO GET THERE?
Take a direct f light from Gdańsk Airport. You can get to the 
city centre from Helsinki Vantaa Airport by train or bus in 
half an hour.

INTERESTING FACTS
Little Helsinki boasts a  few Europe’s largest places: the larg-
est drunk tank, the largest art auction, and the largest depart-
ment store.

PLACES TO VISIT
The Senate Square and the most famous building in Helsinki, the 
Lutheran Cathedral, are a must for visitors. Other spots you can’t 
pass up in the Square are the University of Helsinki, the National 
Library and a well-known statue.

The Statue of Emperor Alexander II in the Senate Square com-
memorates the rule of the Russian Empire. It’s located opposite 
the cathedral, like ‘the father of the nation’ in other countries. 

The Parliament House is located in the district of Töölö, an 
amazing part of the city near the city centre.

The Helsinki Olympic Stadium and the 72-metre high tower 
of the stadium are an unusual combination that you simply can’t 
pass up.

Suomenlinna, the sea fortress located on six islands on the 
seashore. 

Temppeliaukio Church – you will find this wonderful example 
of modernist architecture in the district of Töölö.

WHAT TO TAKE?
An online translator or dictionaries: Finnish, Russian and 
Swedish. Street name signs are written in these three languages 
due to the twists and turns of Finland’s history. 

Tekst: Sylwia Gutowska Zdjęcie: Pixabay.com

HELSINKI



SŁUŻBA CELNO-SKARBOWA, UTWORZONA W ZESZŁYM ROKU W MIEJSCE SŁUŻBY CELNEJ, 
TO JEDEN Z NAJWAŻNIEJSZYCH ORGANÓW PAŃSTWOWYCH FUNKCJONUJĄCYCH 
W PORCIE LOTNICZYM GDAŃSK. JAK WYGLĄDA JEJ CODZIENNA PRACA?
Tekst: Paweł Duriewicz

GARŚĆ CELNYCH PORAD 
DLA PASAŻERÓW

ddział Celny Port Lotniczy Gdańsk-Rębiechowo na gdań-
skim lotnisku liczy sobie obecnie 37 funkcjonariuszy, 
obsługujących międzynarodowe przejście graniczne. 11 

z nich zajmuje się w głównej mierze sprawami związanymi z obro-
tem cargo. Reszta koncentruje się na ruchu pasażerskim, pracu-
jąc w terminalach T1 i T2.

- Pracujemy całodobowo, przez 365 dni w roku - mówi nadkom. 
Marcin Gołaszewski, kierownik oddziału celnego Port Lotniczy 
Gdańsk-Rębiechowo. – Pasażer ma z nami do czynienia w kilku 
standardowych sytuacjach: po pierwsze, gdy potrzebuje naszej 
usługi. Dotyczy to np. potwierdzenia dokumentów tax free. Oby-
watele krajów spoza Unii Europejskiej mają prawo zakupywać 
u nas towary i je wywieźć. Kupują je w sklepach, gdzie dostają od-
powiednie dokumenty, następnie my je weryfikujemy w naszych 
systemach celnych i  pieczętujemy. Z  takim, potwierdzonym 
przez nas dokumentem, pasażer może już na lotnisku udać się 
do kantoru, gdzie otrzymuje zwrot podatku VAT. Klienci pojawia-
ją się też u nas, by złożyć deklaracje dewizowe lub uiścić opłaty 

O celne, związane z eksportem lub importem drogiego towaru, np. 
sprzętu elektronicznego. 

Drugim rodzajem spotkań pasażerów z  funkcjonariuszami 
SCS są kontrole, przeprowadzane przy połączeniach z krajami 
nienależącymi do Unii Europejskiej. Choć na ogół przebiegają 
bez problemów, zdarzają się też przykre niespodzianki, wynika-
jące głównie z braku świadomości przepisów celno-skarbowych. 

- Należy pamiętać, że nieznajomość prawa nie usprawiedliwia 
działań z nim niezgodnych – podkreśla Marcin Gołaszewski. -  
Zdarzały się np. przypadki odnalezienia przez nas większych ilo-
ści papierosów, które nie miały znaków akcyzy, co oznaczało, że 
pochodziły z czarnego rynku. Nawet jeśli wywożąc je z Polski pa-
sażer o tym nie wiedział, w świetle prawa popełnił przestępstwo 
przemytu towaru paserskiego.

Funkcjonariusze SCS mają na terenie terminala swoje po-
mieszczenie, w którym przeprowadzają rutynowe kontrole. Przy 
monitoringu wywożonego bagażu korzystają ze skanerów Por-
tu Lotniczego Gdańsk, skupiając swoją uwagę głównie na tym, 



czy wśród opuszczających Polskę rzeczy nie ma szeroko poję-
tych dzieł sztuki. W przypadku podejrzeń, bagaż jest sprawdzany 
w obecności pasażera. Jeśli chodzi zaś o przyloty, skanowane są 
bagaże z wybranych lotów.

- Pasażerowie przylatujący do Polski z krajów spoza UE, po od-
byciu lotu mogą skierować się do zielonej bramki z napisem „nic 
do zgłoszenia” lub do czerwonej „towary do zgłoszenia” – wyja-
śnia Marcin Gołaszewski. – W momencie, gdy decydują się na 
pierwsze rozwiązanie, deklarują tym samym, że faktycznie nie 
mają nic, co podlegałoby przymusowi zgłoszenia Służbie Celno-
-Skarbowej. Jeśli jednak mają w  walizce czy torbie taki przed-
miot, grożą im poważne konsekwencje, w tym mandat lub postę-
powanie karno-skarbowe.

Wśród rzeczy często przewożonych nielegalnie – dotyczy to 
zwłaszcza przylotów z krajów egzotycznych – są przedmioty ob-
jęte tzw. konwencją waszyngtońską (CITES), mówiącą o między-
narodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków 
zagrożonych wyginięciem. Przepisy te znajdują zastosowanie 
w dość zaskakujących dla pasażerów sytuacjach.

- Dotyczy to np. torebek lub butów, wykonanych z wężowej 
skóry, figurek z kości słoniowej, fragmentów rafy koralowej… 
Długo można by wymieniać – tłumaczy Marcin Gołaszewski. 
– Najbardziej spektakularne przykłady z historii naszego lotni-
ska to wypchane krokodyle, zęby aligatorów, czy spreparowane 
węże i pająki. 

Zgodnie z art. 128 ustawy o ochronie przyrody z 16 kwietnia 
2004 r. za przewożenie przez granicę państwową okazów CITES 
bez stosownego zezwolenia grozi kara pozbawienia wolności od 
trzech miesięcy do pięciu lat. 

- Oddział Celny Port Lotniczy Gdańsk-Rębiechowo odnotowu-
je sporą liczbę zatrzymań produktów pochodzenia zwierzęcego, 
co staje się bardzo istotnym elementem czynności kontrolnych 
funkcjonariuszy zwłaszcza w kontekście zagrożeń wynikających 
z epidemii ASF, czyli Afrykańskiego Pomoru Świń – dodaje Mar-
cin Gołaszewski.

Wśród zatrzymań zdarzają się także przypadki łamania prawa 
ustawy Prawo Farmaceutyczne poprzez przywóz środków farma-
ceutycznych niedopuszczonych do obrotu na terytorium Polski, 
np. sterydów anabolicznych. W tego typu sytuacjach funkcjona-
riusze przekazują sprawę do policji celem dalszego postępowania.

W PRZYPADKU 
PODEJRZEŃ, BAGAŻ 
JEST SPRAWDZANY 
W OBECNOŚCI 
PASAŻERA. JEŚLI CHODZI 
ZAŚ O PRZYLOTY, 
SKANOWANE SĄ BAGAŻE 
Z WYBRANYCH LOTÓW.

Będąc w krajach egzotycznych warto więc zapoznać się z ze-
stawieniem CITES, a także z ogólnymi przepisami celno-skarbo-
wymi dotyczącymi przemieszczania się między państwami. In-
formacje dla pasażerów są dostępne na stronie Portu Lotniczego 
Gdańsk, a także na witrynie Ministerstwa Finansów.

EN  CUSTOMS TIPS FOR PASSENGERS

CUSTOMS AND EXCISE SERVICE, WHICH REPLACED 
CUSTOM SERVICE LAST YEAR, IS ONE OF THE MOST 
IMPORTANT STATE BODIES OPERATING AT GDAŃSK 
AIRPORT. WHAT DO THEY DO?

Gdańsk-Rębiechowo Customs and Excise Department at Gdańsk 
Airport has 37 officers operating at the international border cross-
ing. 11 officers mostly deal with cargo transport, while the other 
ones deal with passenger traffic and work in T1 and T2 terminals.

‘We work 24/7, 365 days a year,’ says Customs Chief Commis-



sioner Marcin Gołaszewski, Head of Gdańsk-Rębiechowo Cus-
toms and Excise Department. ‘We deal with passengers in a few 
standard situations: firstly, when they need our services, for ex-
ample, the confirmation of tax free documents. Third-country 
nationals are allowed to buy goods in Poland and take them out 
of the country. They buy goods in stores, where they receive rele-
vant documents, which are later verified in our customs systems 
and sealed. With such a confirmed document, passengers may 
get a VAT refund at the bureau de change at the airport. Passen-
gers may also submit foreign exchange declarations and pay du-
ties on exporting or importing expensive goods, such as electron-
ic equipment. 

Customs and Excise Service also deals with customs con-
trol for passengers travelling to and from third countries. Al-
though there aren’t any problems in general, there are some 
unpleasant surprises resulting from ignorance of customs and 
excise regulations. 

‘Bear in mind that ignorance of law is no excuse,’ stresses 
Marcin Gołaszewski. ‘Sometimes we find large quantities of ciga-
rettes without an excise stamp, which means they were bought on 
the black market. Even if a passenger who wants to take them out 
of Poland didn’t know that, in the eyes of the law, they committed 
a crime of smuggling stolen goods.

Customs and Excise Service officers carry out routine checks 
in an office in the airport terminal. They monitor luggage using 
Gdańsk Airport scanners, concentrating on whether no works of 
art are taken out of Poland. When there is a  suspicion of smug-

gling, luggage is checked in the presence of the passenger. As re-
gards arrivals, luggage from selected flights is scanned.

‘Passengers arriving in Poland from third countries may go 
to a green gate with a sign “nothing to declare” or to a red one: 
“goods to declare”,’ explains Marcin Gołaszewski. The first op-
tion means that they aren’t carrying any goods that must be de-
clared to Customs and Excise Service. But if they have such goods 
in their suitcase or bag, they may face serious consequences, in-
cluding a fine or fiscal penal proceedings.

Unauthorised goods – mostly from exotic countries – include 
objects covered by the Washington Convention (CITES) on Inter-
national Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. 
Passengers are often unaware of these regulations.

‘The Convention applies to, for example, bags or shoes from 
snake skin, ivory figurines, parts of coral reef, and so on…’ says 
Marcin Gołaszewski. ‘The most spectacular examples in the his-
tory of our airport include stuffed crocodiles, alligator teeth, or 
snake or spider specimens.’

Pursuant to Article 128 of the Act of 16 April 2004 on Nature 
Conservation, transporting CITES specimens across the border 
without a proper permit is punishable by imprisonment from 
three months to five years. 

‘Gdańsk-Rębiechowo Customs and Excise Department de-
tains a fair amount of products of animal origin, which has be-
come an important part of control activities of officers, especially 
in the context of threats posed by African Swine Fever (ASF) epi-
demic,’ adds Marcin Gołaszewski.

There are also cases of breaking the Pharmaceutical Law by 
importing unauthorised pharmaceuticals, e.g. anabolic steroids. 
In such cases, the officers refer the case to the police for further 
investigation.

Before you visit an exotic country, read the CITES list as well 
as general customs and excise regulations on movement between 
states. Information for passengers is available on the websites of 
Gdańsk Airport and the Ministry of Finance.






