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ANDRZEJ
SARAMONOWICZ

GRZEGORZ
KAPLA

RAFAŁ
BRYNDAL

WOJTEK
KALARUS

JERZY
SCHEJBAL

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

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

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

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

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

ENGLISH A satirist, lyricist, jo-

ENGLISH A theatre, film
and TV actor. A director

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

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).

ENGLISH He lives by writing.

MICHAŁ
FIGURSKI

JAKUB
MILSZEWSKI

RAFAŁ
RUTKOWSKI

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”.

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

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

Kobieta-dynamit. Dziennikarka i prezenterka telewizyjna, trener autoprezentacji
i rozwoju osobistego.
Aktywnie działa na rzecz
kobiet w biznesie.

ENGLISH A non-stop talker

ENGLISH He grumbles,

ENGLISH An actor and

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

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

ENGLISH A dynamite wom-

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.'

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.

ENGLISH He has

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

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

PAULINA
SMASZCZKURZAJEWSKA

PAWEŁ
DURKIEWICZ

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

Kochający mąż, ojciec i redaktor. 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.
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ENGLISH A director, screen-
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KATARZYNA
ZDANOWICZ

WOJCIECH
ZAWIOŁA

JAKUB
FIREWICZ

MAGDALENA
JUSZCZYK

TOMASZ
SOBIERAJSKI

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.

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

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

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

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

ENGLISH Has been working
in TVN24 since 2012. She

ENGLISH He’s a reporter

ENGLISH an actor of a ‘still’

ENGLISH A journalist,

ENGLISH A sociologist

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

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.

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

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.

SYLWIA
GUTOWSKA

ALEKSANDRA
BUDKA

EDYTA
BARTKIEWICZ

TOMASZ
SAGAN

CEZARY
ŁAZAREWICZ

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

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

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

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

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

ENGLISH Her dream was to

ENGLISH She is a pho-

ENGLISH She talks, writes

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

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

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

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

ENGLISH A photographer

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

ENGLISH Aged 52,

comes from Darłowo. He
has worked for, among
others, Gazeta Wyborcza, Polityka, Przekrój.
Currently unemployed
for two years. He writes
reportage.
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NIE PRZ YSZED ŁEM WA S ROZBAWIAĆ

NIE PRZYSZEDŁEM
WAS ROZBAWIAĆ
SPOTK ALIŚMY SIĘ KRÓTKO PO SUKCESACH „ZIMNE J WOJNY” W CANNES, NA MOMENT
PRZED OGŁOSZENIEM DO PUBLICZNE J WIADOMOŚCI, K TO OSTATECZNIE ZAGRA ROLĘ
ROMANA POL AŃSKIEGO W NA JNOWSZ YM FILMIE QUENTINA TARANTINO. NA Z WISKO
BORYSA SZYCA POJAWIŁO SIĘ NA PEWNYM ETAPIE OBSADOWYCH SPEKULACJI. W TEJ
ROZMOWIE NIE ROZWIKŁAMY ZAGADKI, JAK UDAŁO SIĘ AKTOROWI NIE OSZALEĆ Z ZAZDROŚCI, GDY BILET DO HOLLYWOOD DOSTAŁ KOLEGA Z TEATRU. NIEKŁAMANA RADOŚĆ
Z CUDZEGO SUKCESU I SZCZEROŚĆ MÓWIENIA O WŁASNYCH UZALEŻNIENIACH ROBIĄ
WRAŻENIE. ODWAŻNY MARZYCIEL I AKTOR DO ZADAŃ SPECJALNYCH BYŁ W TEATRZE
PŁATONOWEM I HAMLETEM, DLA KINA STAŁ SIĘ KANTOREM I PIŁSUDSKIM.
TEKST Magdalena Juszczyk

ZDJĘCIA Tomasz Sagan

WYWIAD WIDEO DOSTĘPNY
NA ANYWHERE.PL
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Jesteś postrzegany na ogół jako specjalista od poczucia
humoru i zgrywy. Tymczasem w twoich wypowiedziach
bardzo często słychać refleksje człowieka mądrego,
oczytanego, budującego wcale nieproste frazy. Czy
współczesność sprzyja intelektualnemu rozkwitowi?

Kiedyś starałbym się was na siłę rozśmieszyć, ale odzyskałem świadome życie, co sprawiło, że dorosłem i nie mam
już potrzeby nieustannego rozbawiania towarzystwa.
Chociaż uważam, że nie ma większego wyznacznika intelektu niż poczucie humoru. To taki papierek lakmusowy.
Aczkolwiek znam niezwykle inteligentne osoby pozbawione poczucia humoru. Wiadomo jednak, że wolimy
przebywać z ludźmi, którzy nas rozśmieszają i sprawiają,
że czujemy się weselsi.
Polskie kino, ewoluując, daje ci coraz większe
możliwości. Dostrzegasz tę metamorfozę, drogę ku
lepszemu?

Ta ewolucja następuje wraz ze zmianą czasów – otworzyliśmy się na świat (chociaż ostatnio jakbyśmy się od
świata odwracali). Możliwości są dużo większe. Można
skontaktować się z każdym na świecie i próbować pokazać swój talent. Na pewno łatwiej nam dziś zaistnieć
w Europie niż naszym starszym kolegom. Na przykład
„Zimna wojna” – po Cannes ten film jest oglądany i komentowany na całym świecie! To wielka radość, że to, co
robisz, dociera do większego grona ludzi i do miejsc, na
których zawsze ci zależało.
Chcesz wypłynąć na szerokie wody? Czekasz na to?

Czekałem zawsze i czekam wciąż. Myślę, że to naturalne.
Po pobycie w Cannes wiem, że jest to niezwykle pociągające, interesujące, dowartościowujące – spotykasz ludzi, którzy zajmują się tym samym, co ty, tylko na poziomie światowym. To przecież te same instynkty, ten sam powód, dla
którego zostało się artystą. Mogłem z tymi ludźmi spędzić
czas, będąc na tym samym poziomie, nieodcięty kurtyną,
już nie żelazną, ale kurtyną relacji fan-aktor. To są moi koledzy aktorzy, którzy oglądają i oceniają moją pracę. To jest
niezwykle ważne dla każdego artysty, dla jego wewnętrznego rozwoju. Z aktorstwem to złożona sprawa. Język jest
główną blokadą. Ale teraz powstaje bardzo dużo filmów,
których założeniem jest koprodukcja. One nie muszą być
w języku angielski – tak jak „Zimna wojna” jest już na całym świecie pokazywana w języku polskim.

K I E DY Ś S TA R A Ł BY M S I Ę WA S
N A S I Ł Ę ROZ Ś M I E S Z YĆ , A L E
O DZ Y S K A Ł E M Ś W I A D O M E
Ż YC I E , C O S PR AW I Ł O, Ż E
D O RO S Ł E M I N I E M A M J U Ż
P O T R Z E BY N I E U S TA N N E G O
ROZ B AW I A N I A T OWA R Z Y S T WA .

Marzysz o spektakularnym sukcesie na festiwalu
w Gdyni?

„Zimna wojna” jest w konkursie, a drugi film z moim udziałem, „Kamerdyner” Filipa Bajona, otworzy tegoroczny
Festiwal Polskich Filmów Fabularnych.
Z Filipem Bajonem pracowałeś wielokrotnie. Czy
spotkanie po raz kolejny oznacza dla ciebie większy
komfort?

Darzę Filipa niezwykłym sentymentem. To pierwszy
reżyser, który zaprosił mnie do filmu. Wcześniej jedynie gdzieś się przewijałem. „Przedwiośnie” realizowano jako ogromną produkcję, bardzo przejęty byłem nią
i swoją rolą Buławnika.
Który to był rok? 2002?

Nie pamiętam nawet... Natomiast „Wojnę polsko-ruską”
kręciliśmy dziesięć lat temu... To już dziesięć lat!
Wtedy zgarnąłeś w Gdyni nagrodę za najlepszą
pierwszoplanową rolę męską.

Nagrodę wręczyli mi bohaterowie „Ziemi obiecanej”. To
było przeżycie! A Krzysztof Krauze był szefem jury.
Pamiętasz takie rzeczy, czyli to dla ciebie ważne?

To niesamowite wspomnienia i cieszę się, że po tylu latach
znowu pojawimy się z Filipem na festiwalu. A „Kamerdyner”
to też niezwykła historia, to saga dwóch, a nawet trzech rodzin. Ich dramatyczne losy toczą się podczas jednej wojny,
drugiej... Mamy tu historię Kaszubów, pewnego pruskiego
rodu. A obsada jest wyśmienita.
Sebastian Fabijański, Janusz Gajos, Anna Radwan...

Wreszcie spotkałem się z Januszem Gajosem! Przez tyle
lat to było moje marzenie. Robiłem wszystko, żeby móc
z nim pracować – nie udawało się. Spotkałem się z nim
raz w programie Szymona Majewskiego. Było zabawnie.
Mam jeszcze jedno wzruszające dla mnie wspomnienie.
Lata temu moi przyjaciele nakręcili dla mnie film z okazji
urodzin, pan Janusz wychodził zza drzewa i mówił: „Panie
Szyc, ja pana znam, pa-pa-pa-pam...”. Popłakałem się, gdy
mi to pokazali. Janusz Gajos to niesamowita postać. Swoją
rolę w „Kamerdynerze” zbudował genialnie. Jego był pomysł, by naprawdę mówić po kaszubsku. Wprowadził zatem pewien rodzaj zamieszania w produkcji. Trzeba było
przepisać dialogi, nauczyć mówić po kaszubsku wszystkich, którzy grali Kaszubów. Przykład dał sam Janusz
Gajos. Wszedł w tę rolę fantastycznie. To, jak mówił,
brzmiało dla nas jak zupełnie obcy język ze zrozumiałymi
zaledwie fragmentami. Wszystko płynęło z jego ust, jakby
był rodowitym Kaszubem.
Pracujesz teraz nad rolą Józefa Piłsudskiego.
Spotykamy się krótko przed rozpoczęciem
zdjęć do filmu o marszałku. Już na tym etapie
przeczuwasz, jakie będzie dzieło filmowe, w które się
angażujesz, czy to zawsze jest niewiadoma, nawet
dla kogoś, kto okrzepł w zawodzie?

W ogóle fakt, że film powstaje, to jest cud.

NIE PRZ YSZED ŁEM WA S ROZBAWIAĆ
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...W N ĘT R Z N I E CZ U Ł E M
BLISKO ŚĆ TE J PO STACI,
KT ÓR A BY Ł A DL A
M N I E I KON ICZ NA.
Co masz na myśli? Odwołujesz się do przejść z filmem
o Tadeuszu Kantorze?

Ten przypadek to na razie brak cudu, ale czekamy.
Zobaczymy. Natomiast mówiąc, że powstawanie filmu jest
cudem, mam na myśli to, że należy połączyć wiele elementów. Trzeba najpierw mieć historię. Twórcy muszą się dobrać
– lubić albo inspirować. Aktorzy muszą mieć czas, zgodzić
się wziąć udział, później dać z siebie całą energię... Trzeba
trafić z wyborem obsadowym, a nie zawsze tak się dzieje...
Trzeba mieć dobrego producenta, kierownika produkcji,
drugiego reżysera. To są postaci, o których zapominamy,
a one na planie budują całą atmosferę i powodują, że sukces
się zbliża lub oddala... Zatem powstanie filmu to cud.
I ten Piłsudski…

Wygląda na to, że tu cud się wydarzy. Mamy super ekipę,
twórców i obsadę aktorską. Michał Rosa reżyseruje, ja
gram Piłsudskiego, a wokół mnie genialni aktorzy: Magda
Boczarska jako małżonka, Marysia Dębska jako Ola
Szczerbińska, przyszła małżonka, a jeszcze wtedy kochanka, Krzysztof Stroiński, Marcin Hycnar, Grzegorz Małecki...
Uwierzymy w twojego Piłsudskiego? Wiesz, o czym
chcę porozmawiać? O emploi, warunkach aktorskich.

W tworzeniu tej roli stoi za mną Waldek Pokromski. Nie
może być z nami przez cały czas zdjęciowy, ale przygotował postać Piłsudskiego do filmu, zrobiliśmy wszystkie odlewy głowy, twarzy, detale w rodzaju zarostu... I jesteśmy
już po wielu próbach. Ale na początku sam się zastanawiałem nad trafnością wyboru.
Tak jak ja, gdy usłyszałam, że będziesz Kantorem.

Praca nad rolą Kantora jest chyba większą transformacją…
Jednak przy angażu nie miałem wątpliwości, ponieważ wewnętrznie czułem bliskość tej postaci, która była dla mnie
ikoniczna. Znałem go od dziecka, moja mama ukończyła
Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie, studiowała architekturę wnętrz, miała legitymację do Krzysztoforów podpisaną przez Kantora. To wszystko było w naszym domu
jak świętość. Kiedy nagle po latach Kantor do mnie wrócił,
też pomyślałem, że to jakiś rodzaj cudu. Jego duch chyba
krąży nad tą produkcją, więc zobaczymy.
Ale wracając do emploi... Reżyser filmu „Nigdy tu już
nie powrócę” Jan Hryniak mówił, że w obsadzeniu
ciebie w roli Tadeusza Kantora nie chodziło mu
o szukanie zewnętrznych podobieństw. Kierował się
tym, że masz w sobie brawurę. To fantastyczna odwaga
reżysera, który potrafi zaryzykować albo uwierzyć
w określoną cechę, która stanowi sedno aktorskiego
odzwierciedlenia postaci.

Chwała mu za to. Dobrze jest mieć sąsiada reżysera.

NIE PRZ YSZED ŁEM WA S ROZBAWIAĆ
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Jak to? Dostałeś tę rolę po znajomości?

On jest moim sąsiadem, ale my się w ogóle
nie znaliśmy. Oglądał mnie przez okno, kiedy
wracałem, robiłem coś, krzyczałem do kogoś
na ulicy. Tylko tak mnie znał i z tego „podglądania” objawiłem mu się jako Kantor. Więc
nie było w tym żadnego kumoterstwa.
Chudnięcie po nic, rozstawianie szczęki
aparatem po nic... Filmu nie ma.

Już tyle przeszedłem z tym filmem... Trwa to
prawie czwarty rok. Nie chcąc zapeszać, mogę
jedynie powiedzieć, że widziałem bardzo dużo
materiałów i wszystkie robią wrażenie. Piotr

Śliskowski wykonał niesamowitą robotę. On
też realizuje zdjęcia do filmu o Piłsudskim.
Miałeś na to wpływ?

To on był najpierw w projekcie o Piłsudskim
i to on mógł spowodować, że się tam znalazłem. Zaczął opowiadać, jak pracuję, jak można mnie zmienić plastycznie. On patrzy na aktora jak na materiał, który można uformować.
Agnieszka Holland też tak na ciebie
patrzyła?

Byłem podobno jedyną osobą, która dostała
rolę tak po prostu, nie w drodze castingu. Tu

ON PAT R Z Y NA A KT OR A
JA K NA M AT ER I A Ł , KT ÓRY
MOŻ NA U F OR MOWAĆ.

z kolei wyczuwam wpływ Weroniki Migoń, genialnej reżyserki castingu, której już z nami nie
ma. Odeszła jeszcze przed premierą „Pokotu”.
Film jest jej dedykowany. Teraz przyznawane są
nagrody Weroniki Migoń dla najlepszych reżyserów castingu. To wielka sztuka i takich osób
jest w kraju kilka, od nich zależy, jak wygląda
obsada filmu, czyli jak wygląda film, jak układa
się cała historia i kto ją opowiada.
Porozmawiajmy o wierności. Nie chodzi
mi o życie prywatne, ale o teatr. Jesteś
bardzo wierny teatralnej miłości. Teatr
Współczesny od początku stulecia
i właściwie dwa nazwiska: Agnieszka
Glińska oraz Maciej Englert. Literatura
rosyjska, ale też Szekspir, Hrabal, Horvath...

Również Martin McDonagh, autor „Porucznika
z Inishmore”, a szerszej widowni znany ostatnio z genialnego filmu „Trzy billboardy za
Ebbing, Missouri”.
Bardzo lubię cię w rosyjskim repertuarze:
Czechow, Bułhakow, Kuroczkin, bracia
Presniakow. Ale we Współczesnym
można posądzić cię o zachowawczość,
o to, że masz po prostu zaciszną przystań
i gwarancję, że reżyser, dyrektor teatru da
ci kolejną rolę. Co sprawia, że czujesz się
sensownie w tym zespole?

Przede wszystkim sprawia to Maciej Englert,
dyrektor i mój dobry duch od wielu lat.
Jestem tam... 17 lat. Skończyłem szkołę
w 2001 roku i właściwie jeszcze w trakcie
realizacji dyplomu...
...To był „Płatonow” Czechowa w reżyserii
Agnieszki Glińskiej.

Przyszedł do mnie Maciej Englert z propozycją angażu. Ja rozważałem także propozycję
Teatru Dramatycznego. Całe wakacje dopytywałem Agnieszkę, czy coś dla mnie ma.
Mówiła jedynie: coś mam. To była moja karta
przetargowa w tych negocjacjach. Wakacje
były dla mnie najpiękniejsze w życiu: skończyłem szkołę, miałem angaż. Spełnienie absolutnie wszystkich marzeń.
Mokotowska – dobry adres.

Łomnicki chodził po tej scenie! Pamiętam
swoją pierwszą premierę, „Bambini di Praga”
Hrabala w reżyserii Agnieszki Glińskiej...
Za tę rolę otrzymałeś Feliksa
Warszawskiego, jednego z dwóch, jakie masz!
[Drugiego Feliksa Warszawskiego Borys Szyc
otrzymał osiem lat później za rolę Płatonowa
w „Sztuce bez tytułu” Antoniego Czechowa
w reż. Agnieszki Glińskiej.]

CZASU JEST MAŁO WOBEC TEGO, CO PRZEDE MNĄ

O C Z Y W I Ś C I E ODDA Ł E M T E J
ROL I C A Ł E S WOJ E S ERC E ,
S PA L A Ł E M S I Ę, MOŻ E
C Z A S E M N I EBEZ PI E C Z N I E ,
Z A BA R DZ O.

Rzeczywiście, Feliksa dostałem za debiut w „Bambini
di Praga”. Pamiętam wieczór premiery. Później był bankiet, uciekłem z niego, poszedłem na wygaszoną scenę,
położyłem się tam i tak leżałem wzruszony... Aż się teraz wzruszyłem.
Niesamowita scena. Dziś toczy własny bój o widza.

Tak, i ten widz też jest jej wierny. Mieszczańska inteligencja przychodzi do tego teatru i też pilnuje, żeby trzymany
był poziom; wyraża swoje opinie, kiedy czuje, że coś jest
nie tak. Ale to daje nam też gigantyczną energię, wsparcie
i poczucie, że nasza praca ma sens. A ma.
Maciej Englert musi ci ufać. Aby powracać do
współpracy z tobą, musi też wytrzymywać rozmaite
przejścia w twoim życiu prywatnym?

Nie wiem, czy musi, ale wytrzymywał to wszystko.
Hamleta powierzył ci w ważnym momencie.

My się do tego „Hamleta” przymierzaliśmy już od Płatonowa.
Tego drugiego Agnieszki Glińskiej, czyli od „Sztuki bez
tytułu” z 2009 roku.

Tak. Płatonow to wiejski Hamlet, tak mówi o nim
Czechow. Płatonow jest niezwykle rozedrganą postacią,
emocjonalną, rozbitą. To akurat łączyło się z moim ówczesnym życiem. Może dlatego tak dobrze mi się grało?
Pławiłem się w tym troszeczkę. Oczywiście oddałem tej

roli całe swoje serce, spalałem się, może czasem niebezpiecznie, za bardzo. Prywatnie mnie to wręcz wyniszczało. Ale kolejnym krokiem powinien być Hamlet intelektualny, myślący, mniej powodowany sercem, a bardziej
głową i sumieniem, Hamlet z manifestem intelektualnym, odniesieniami do czasów, w których żyjemy. Stąd
ten Hamlet się wziął.
Zagrałeś w reklamie, by móc się oddać pracy,
pamiętasz?

Tak.
I przepadłeś, tak byłeś skupiony na celu. Stałeś
się mnichem albo zakonnikiem sztuki?

Sztuki pewnie tak. Zresztą zawsze oddawałem się teatrowi
w dwustu procentach. Inaczej nie umiem. To nie jest tak,
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...BLUŹ N I Ę NA T E AT R , M A M
G O D O S YĆ, N I E C HC Ę
G O J UŻ, Z A DUŻ O M N I E
KO S Z T UJ E . A L E I NAC Z E J N I E
P O T R A F I Ę I KO C H A M T O!
że ja się do tego bardzo zmuszam, po prostu
inaczej nie potrafię. Często jestem wykończony, bluźnię na teatr, mam go dosyć, nie chcę
go już, za dużo mnie kosztuje. Ale inaczej nie
potrafię i kocham to! To rodzaj zniszczenia
się i nowego narodzenia w dniu premiery.
Zawsze jest wielka niewiadoma, czy widzowi
się spodoba, czy wszystko się razem sklei,
zwłaszcza przy takiej kolubrynie, jaką jest
„Hamlet”, gdzie jesteśmy prawie cztery godziny na scenie. Zagraliśmy ten spektakl już 202
razy. 800 godzin na scenie.
W teatrze możesz też poprawiać. Poprawisz
coś w „Psim sercu”? Odnajdziemy tę sztukę
Bułhakowa na afiszu w nowym sezonie
w Teatrze Współczesnym?

Absolutnie tak! Dla „Psiego serca” i dla mnie
to był niezwykle intensywny sezon, przedstawienie zagraliśmy 66 razy. Kilka ostatnich
spektakli w czerwcu, kiedy w teatrze jest
30 stopni, to było naprawdę wyzwanie. Nie
mamy wciąż klimatyzacji, ciągle o niej marzymy, a tu peruka, płaszcz, kołnierz, przebranie
psa... Ale był to też niesamowity sezon. Za rolę
Szarika alias Szarikowa dostałem nagrodę publiczności na Międzynarodowym Festiwalu
Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych. To
było akurat dla mnie bardzo przyjemne.
Życzę ci nagród, ale przede wszystkim
– partnerów do wspólnych przygód
w świecie sztuki.

To jest najważniejsze: mieć fajnych ludzi
wokół.
ENGLISH

I AM NOT HERE TO ENTERTAIN YOU
We met shortly after the success of ‘Cold War’ in
Cannes and before Quentin Tarantino announced
who would play Roman Polański in his new
production. Borys Szyc’s name was mentioned at
a certain point of the debate about the cast. We won’t
solve the mystery of how the actor didn’t go green
with envy when his theatre colleague got a ticket

to Hollywood. His ability to be happy for someone
else’s success and speak about his addictions openly
is impressive. A bold dreamer and actor for special
tasks, who has appeared as Platonov and Hamlet in
theatre and Kantor and Piłsudski in cinema.

You’re generally perceived as an expert
in humour and comedy, while your
statements often express reflections of
a wise, well-read and articulate man.
Do modern times encourage intellectual
development?

In the past, I would try to make you laugh
at all costs, but now, I’m more mindful
and mature and I don’t feel the need to
entertain people all the time. Even though
I believe that a sense of humour tells a lot
about someone’s intelligence. It’s a litmus
paper. On the other hand, I know extremely intelligent people with a poor sense of
humour. Still, we prefer to surround ourselves with people who make us laugh and
feel happy.
The development of Polish cinema opens
up new opportunities. Can you see this
metamorphosis, a change for the better?

This evolution results from a change in
our reality – we have opened ourselves up
to the world (although recently it seems
we’ve been turning our back on the world).
We have tremendous opportunities now.
We may get in touch with anyone in the
world and try to show our talent. For certain, it’s easier for us to make a career in
Europe than it was for actors in the past.
For example, ‘Cold War’ – after Cannes,
the film is watched and commented on all
over the world! It’s amazing that your work
reaches more people and places you’ve always dreamed about.
Do you want to jump in at the deep end?
Are you waiting for it?

I’ve always been waiting for it. I think it’s
natural. After Cannes Festival, I know it’s
WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

extremely appealing, interesting, rewarding
– you meet people who do what you do, but
at an international level. We share the same
instincts, the same reason for being artists.
I could spend time with them like equals,
without being separated with a curtain; not
the iron curtain this time, but the curtain
of ‘a fan and actor relationship’. They are
fellow actors, who watch and evaluate my
work. It’s extremely important for every
artist, his or her personal and professional
development. It’s complicated. The major
limitation is language. However, at present,
a lot of films are co-produced. They don’t
need to be in English – just like ‘Cold War’ is
shown in Polish all over the world.

NIE PRZ YSZED ŁEM WA S ROZBAWIAĆ

Are you dreaming about a spectacular success at
the festival in Gdynia?

You received the Award for Best Actor at the Polish Film
Festival for it.

‘Cold War’ has been nominated, and another film I’ve
appeared in, Filip Bajon’s ‘Kamerdyner’ will open this
year’s Polish Film Festival.

The award was announced by the cast of ‘Ziemia Obiecana’.
It was a memorable experience! Krzysztof Krauze was the
president of the jury.

You’ve worked with Filip Bajon many times. Do you feel
more comfortable now because you know each other?

You remember it, so it must have been important to you?

I’m very fond of Filip. He was the first director to offer me
a role in a film. Before that, I only had some small parts
here and there. ‘Przedwiośnie’ was a huge production,
and I was very excited about it and my role of Buławnik.
When was it? In 2002?

I don’t even remember… But ‘Wojna polsko-ruska’
came out ten years ago… It’s been ten years!

It was incredible, and I’m glad that after so many years,
I’ll appear with Filip at the festival again. ‘Kamerdyner’
is an unusual story, too; it’s a saga about two or even
three families and their tragic situation during the First
and the Second World War… The film shows the history
of Kashubians, a Prussian house. And the cast is brilliant.
Sebastian Fabijański, Janusz Gajos, Anna Radwan…

I finally met Janusz Gajos! It’d been my dreams for
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years. I’d been doing everything to work with him, but
without success. I met him once in Szymon Majewski’s
show. It was fun. And I have one more fond memory.
Some years ago, my friends shot a film for my birthday. Mr
Gajos came from behind a tree and said, ‘Mr Szyc, I know
you, pa-pa-pa-pam…’ I cried when they showed it to me.
Janusz Gajos is an amazing person. He built his character in ‘Kamerdyner’ brilliantly. It was his idea to speak
Kashubian. He caused some confusion in the production
– dialogues had to be rewritten, the cast had to learn to
speak Kashubian. Janusz Gajos set the example. He made
a brilliant appearance. He spoke Kashubian fluently, and
we only could understand some parts. He sounded like
a native Kashubian.

to me. I’d known him since I was a child. My mum graduated from the Academy of Fine Arts in Cracow, she studied interior design. She had a card for the Krzysztofory
Gallery signed by Kantor. It was sacred in my family.
When Kantor appeared in my life again, I thought it was
a kind of miracle. His ghost must be watching over this
production, so we’ll see.

At present, you’re working on a role of Józef Piłsudski.
The shooting will soon begin. Can you tell at this stage
if the film is a success or is it always a great unknown
even for an experienced actor?

And all credit to him for that. It’s good to have a neighbour director.

The fact that the film is being made is a miracle.
What do you mean? Are you talking about the film
about Tadeusz Kantor?

In this case, there has been no miracle, but we’re still waiting. We’ll see. By saying that it’s a miracle, I mean that
there are many essential elements to combine. Firstly, you
need a story. The authors must get on well – like or inspire
each other. Actors must have time, agree to participate,
and later do their best… The cast must be well-selected,
and this is not always the case… You need a good producer,
production manager, assistant director. We often forget
about them, but they build the atmosphere on the set and
contribute to the success of the film… Therefore, making
a film is a miracle.
And that Piłsudski…

It seems that the miracle will happen in this case. We
have a great crew, authors and cast. The film is directed
by Michał Rosa, I play Piłsudski, and it also stars some
brilliant actors: Magda Boczarska as Piłsudski’s wife,
Marysia Dębska as Ola Szczerbińska, Piłsudski’s lover
and future wife, Krzysztof Stroiński, Marcin Hycnar,
Grzegorz Małecki…
Will we believe in your Piłsudski? Do you know
what I mean? I’d like to ask about your emploi,
predispositions.

Waldek Pokromski has helped me a lot with the role. He
can’t be present on the set all the time, but he has prepared
the character for the film. We’ve made casts of the head,
face, details like the beard and moustache, etc. And we’ve
rehearsed a lot. But at the beginning, I wasn’t sure if I was
a good choice.

But as regards your emploi… Jan Hryniak, the director
of ‘Nigdy tu już nie powrócę’ said that he didn’t look
for similarities in appearance when he chose you for
the role of Tadeusz Kantor. The reason was your
bravado. It’s fantastic that a director can take a risk
or believe in a given quality which is the essence of
developing a character.

How come? Did you get the role because the director
was your friend?

He’s my neighbour, but we hadn’t known each other before
the film. He was watching me through the window when
I was coming home, doing something, shouting to someone on the street. And he saw Kantor in me. There was no
favouritism about it.
Losing weight and widening your smile with braces was
no good… The film hasn’t come out yet.

I’ve been through a lot… It’s been almost four years.
I don’t want to jinx it, but I can say that I’ve seen some
footage, and it’s impressive. Piotr Śliskowski did a great
job. He is dealing with the pictures for the film about
Piłsudski, too.
Did you have anything to do with it?

He was involved in the project before me and could suggest
me for the role. He began to describe how I work, how flexible I am. He sees an actor as a material to be formed.
Did Agnieszka Holland see you that way, too?

Supposedly, I was the only person who got the role without an audition. This might have been thanks to Weronika
Migoń, a brilliant casting director, who passed away before ‘Pokuta’ came out. The film is dedicated to her. Now,
Weronika Migoń Awards are given to the best casting directors. It’s a difficult job, and there are few such people in
Poland. They decide about the cast, and so the film itself,
how and by whom the story is told.

Just like me when I heard you’re going to be Kantor.

Let’s talk about loyalty. Not in private life but in
theatre. Since the beginning of the century, you’ve
been very faithful in theatre love – to the Współczesny
Theatre and two names: Agnieszka Glińska and Maciej
Englert. Russian literature, but also Shakespeare,
Hrabal, Horvath…

I believe the role of Kantor required a greater transformation… But when I was offered the role, I didn’t hesitate
to accept it as I felt close to this character; he was iconic

And Martin McDonagh, the author of ‘The Lieutenant
of Inishmore’, also known for a brilliant film, ‘Three
Billboards Outside Ebbing, Missouri’.
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He gave you the role of Hamlet in an
important time.

We had been planning to take up ‘Hamlet’
since we did Platonov.
The one in ‘A Play Without a Title’ directed
by Agnieszka Glińska in 2009.

Yes. According to Chekhov, Platonov is
a country Hamlet. He’s an extremely twitchy,
emotional and broken character. That was in
line with my life then. Perhaps that’s because
it went so well. I wallowed in his emotions. I put
my heart and soul into that role and I burned.
It was sometimes too much. It destroyed me in
private. But the next step should be an intellectual and thinking Hamlet, driven by reason
and conscience rather than heart and emotions, a Hamlet with an intellectual manifesto,
references to our contemporary times. That’s
how it was created.
You appeared in a commercial to be able
to pursue your work, remember?

Yes.
And you were so focused on your goal
that you were lost. Did you become
a monk of art?

I like you in the Russian repertoire: Chekhov,
Bulgakov, Kurochkin, Presnyakov brothers.
But in the case of the Współczesny Theatre,
you might be accused of playing it safe –
you have a safe space and a guarantee that
you’ll get another role. Why do you feel
good in this team?

You received Feliks Warszawski Award
for that role, one of the two you have!
[Borys Szyc received his second Feliks
Warszawski Award eight years later, for
the role of Platonov in Anton Chekhov’s
‘A Play Without a Title’ directed by
Agnieszka Glińska.]

It’s primarily owing to Maciej Englert, the
theatre director and my good friend for many
years. I’ve been there… for 17 years. I graduated in 2001, and already during the work on my
diploma performance…

Indeed, I won a Feliks for my debut in
‘Bambini di Praga’. I remember the premiere evening. After the premiere, there
was a banquet – I left it, went on the dark
stage, and lied down there, moved… I’m
moved even now.

…It was Chekhov’s ‘Platonov’ directed by
Agnieszka Glińska.

Maciej Englert offered me a job in the theatre. Another theatre I was taking into consideration was the Dramatic Theatre. I was
asking Agnieszka if she had anything for me
all summer. She would only say, ‘There may
be something.’ This was my bargaining chip.
It was the best holidays in my life: I graduated
from school, got a job in the theatre. It was
a dream come true.
Mokotowska Street is a good address.

Łomnicki was on that stage! I remember my
first premiere, Hrabal’s ‘Bambini di Praga’ directed by Agnieszka Glińska…

It’s an amazing stage. Today, it fights for
the audience.

Yes, and the audience is faithful to it, too.
The intelligentsia go to the theatre and
expect it to keep up the good work; they
express their opinions when they feel that
something is wrong. They motivate and
support us, and make us feel that our work
makes sense. And it does.
Maciej Englert must trust you. To work
with you again, he must bear all twists
and turns in your private life?

I don’t know whether he must do it, but
he has.

Perhaps. Well, I’ve always done my best and
more in theatre. I don’t need to force myself
to do it, I just can’t do otherwise. I’m often
exhausted and I curse the theatre, I’m fed
up with it, don’t want it anymore, because it
costs me too much. But I can’t do otherwise
and I love it! This destruction and rebirth
at the premiere. We never know whether
the audience will like the play, whether it
will work out, especially in the case of such
a long play as ‘Hamlet’, when we’re on stage
for almost four hours. We’ve played it 202
times. 800 hours on stage.
In theatre, you can make improvements, too.
Will you change anything in Bulgakov’s ‘The
Heart of a Dog’? Will this play be on in the
Współczesny Theatre in the new season?

Absolutely! It was an intense season for
me and ‘The Heart of a Dog’; we’ve played
it 66 times. The last performances in June,
when it was 30 degrees in the theatre, were
a challenge. We don’t have air-con, we still
dream about it, and I had to wear a wig,
a coat, a collar, a dog costume… But it was an
amazing season. I won the Audience Prize at
the International Festival of Plays Pleasant
and Unpleasant for the role of Szarik aka
Szarikow. It was very pleasant.
I wish you awards, but primarily – partners
to adventures in the world of art.

And that’s what really matters: to surround
yourself with great people.
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OSZUKANA

WYSPA
MAJORKA JEST NAJWIĘKSZĄ WYSPĄ ARCHIPELAGU BALEARÓW, KTÓRY ZNAJDUJE
SIĘ U WYBRZEŻY HISZPANII. RAZEM ZE SWOJĄ MNIEJSZĄ KOLEŻANKĄ IBIZĄ
ZOSTAŁA OKRZYKNIĘTA RAJEM DLA IMPREZOWICZÓW. CO JEDNAK, JEŚLI TAKA
PLAKIETKA PRZYLGNĘŁA DO TEJ WYSPY ZUPEŁNYM PRZYPADKIEM?
TEKST I ZDJĘCIA Edyta Bartkiewicz

OSZUK ANA W YSPA
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ajorka najczęściej kojarzy się z białymi plażami, kolorowymi drinkami i głośnymi turystami wszelkiej narodowości, którzy zalewają
wyspę w godzinach wieczornych, a w dzień odpoczywają, opalając się nad morzem. W efekcie wielu pojawia się tu z przekonaniem, że poza życiem nocnym
i długimi plażami wyspa nie ma nic więcej do zaoferowania. A to nieprawda.

PÓŁNOC
Choć na całej wyspie rozrzucone są mniejsze lub większe rajskie plaże, tylko tu znajduję taką, na której mogę
pobyć sama, bez ludzi. Siadam w ciepłej wodzie (naprawdę ciepłej!), wsłuchuję się w szum powstających fal,
śpiew ptaków i radosne beczenie kóz, które raz na jakiś
czas mijają mnie, wesoło skacząc po wystających z piasku skałach. Oglądam słońce zachodzące nad starożytnym cmentarzyskiem Son Real (pamiętającym Fenicjan), gdzie ponad sto grobów zostało wykutych w skale.
Kolory kontrastują ze sobą, dając na niebie pokaz w postaci jednego z najpiękniejszych zachodów słońca, jaki
widziałam w życiu. Majorka, imprezowe serce letniej Europy, a dookoła mnie pusto!
Majorka poza swoimi licznymi plażami, słynie również z przepięknych gór Serra de Tramuntana. Punkt
widokowy Mirador Es Colomer jest obowiązkowym
miejscem do odwiedzenia - widoki tutaj zapierają dech

w piersiach. Niestety, dzikie tłumy turystów dookoła
mnie sprawiają, że krajobraz znika gdzieś za dziesiątkami selfiesticków wystawianych ku niebiosom. Jedyną
możliwością wydostania się z gąszczu ludzi i smartfonów jest ucieczka wyżej. Wyżej, to znaczy na wysokość
380 metrów n.p.m., gdzie znajduje się opuszczona wieża
strażnicza powstała na przełomie XVI i XVII wieku. Widok na cypel Formentor, wysepkę Colomer, zatokę Pollenca i resztę pasma górskiego sprawił, że był to idealny
teren do obserwacji i obrony wybrzeża przed groźnymi
korsarzami (m.in. słynnym Barbarossą). Dzika roślinność, surowe góry, budzące się do życia słońce i obudzone już od dawna kozy sprawiają, że zmęczenie odchodzi
gdzieś na bok. Pobudka o 5 rano nie jest taka zła!

POŁUDNIE
Jest wiele słów, którymi mogłabym opisać stolicę Balearów. Palma de Mallorca jest zatłoczona i gorąca, ale
jest też piękna, urokliwa i niezwykle bogata w architektoniczne perełki. Jedną z nich bez wątpienia jest katedra
La Seu, stojąca na przyportowym wzgórzu. Otoczona
kobaltową wodą i blaskiem promieni słonecznych góruje
nad miastem, ściągając na siebie przepełniony zachwytem wzrok zarówno turystów, jak i mieszkańców. Ciasne
kamienice skąpane w popołudniowym słońcu, zachowane do dzisiaj zabytki kultury arabskiej oraz twierdza
Bellver stojąca dumnie na wzgórzu nad największym

OSZUK ANA W YSPA

miastem Majorki, to idealne punkty do powolnej wędrówki w upalne popołudnie.
Mało kto wie, że Majorka słynie z naturalnej soli morskiej zwanej Flor de Sal
(kwiat soli), która jest zbierana ręcznie
od początku czerwca do końca sierpnia.
Droga na plażę Es Trenc (najdłuższa, więc
jednocześnie najbardziej zaludniona plaża wyspy) obfituje w piękne krajobrazy mijam rozległe saliny, w których w wielkie
stada zbierają się czajki zwyczajne i inne
ptactwo wodne. Na pierwszym planie wznoszą się białe góry z usypanej soli, za to gdzieś
w tle, leniwie wyłaniają się szczyty Serra de
Tramuntana.

WSCHÓD
Uroki wschodniej część Majorki są schowane
pod ziemią. To za sprawą wielu jaskiń, które
kryją w sobie krystalicznie czyste jeziora w wapiennych pieczarach oraz ogromnych rozmiarów stalagmity, które tworzyła przyroda przez
miliony lat. Znajduje się tu również naturalny most skalny Es Pontàs, bardzo popularny wśród wspinaczy, oraz dziesiątki małych
i uroczych plaż, niestety zatłoczonych przez
większość dnia.

ZACHÓD
To przede wszystkim pasmo górskie Serra
de Tramuntana, które zachwyca swoją suro-

M A JOR K A POZA SWOI M I
LICZ N Y M I PL A ŻA M I,
S ŁY N I E RÓW N I EŻ
Z PR Z EPI ĘK N YCH G ÓR
SER R A DE TR A M U N TA NA.
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M A JOR K A J E ST PE Ł NA CU DÓW
NAT U RY. Ż EBY ZOBACZ YĆ
J E W NA J PI ĘK N I E JSZ YCH
CH W I L ACH, TR Z EBA
T Y LKO Z R EZ YGNOWAĆ
Z K L A SYCZ N EG O PL A N U DN I A.
wością. Tuż obok zatoki Sa Colobra znajduje się wąwóz Torrent de Pareis, który zimą
odprowadza ogromne ilości wody z pobliskich szczytów, ale latem wysycha, umożliwiając turystom przejście między skałami. Nie działa tu telefon ani nawigacja, a po
wejściu do wąwozu czuję się, jakbym była
w wygłuszonym pomieszczeniu. Cisza tu
jest nierealna, jakby z innego świata. Ale
od czego są niezastąpione kozy, które raz
na jakiś czas przerywają ją swoim pojedynczym beknięciem...
Między górskimi szczytami ukryte są
dwa jeziora: Gorg Blau i Cúber, z których
wodę czerpie cała wyspa. Byłam pewna, że
tak piękne jeziora otoczone górami są tylko
w Szwajcarii, ewentualnie w Austrii. Ale na
Balearach? Na imprezowej wyspie, na której
poza plażami i klubami miało nie być nic?
Majorka jest pełna cudów natury. Żeby
zobaczyć je w najpiękniejszych chwilach,
trzeba tylko zrezygnować z klasycznego planu dnia. Lepiej iść spać, gdy tylko się ściemni, ale obejrzeć budzące się słońce z jednego z wielu punktów widokowych. Zejść po
urwistym zboczu na ukrytą plażę, zamiast
podjeżdżać samochodem do tej publicznej.
Ale przede wszystkim, nie uprzedzać się do
wyspy, a dać się jej zaskoczyć. Majorka, gdy
tylko dostanie tę szansę, będzie wiedziała,
jak ją wykorzystać.
ENGLISH

A SURPRISING ISLAND
Mallorca is the largest island in the Balearic Islands,
an archipelago near the coast of Spain. Mallorca
and its smaller friend, Ibiza, have been dubbed
a paradise for party animals. What if that label has
been attached to the island purely by accident?

When you hear ‘Mallorca’, the first thing
that comes into your mind is white beaches, colourful drinks, and boisterous tourists

from all over the world, who go out late in
the evening and relax on the beach during
the day. As a result, plenty of people believe
that the island doesn’t have much more in
store apart from night life and long beaches.
But that’s not true.

THE NORTH
Although small and large paradise beaches
are scattered all over the island, here I find
one where I can be alone, without people.
I sit down in warm water (really warm!), listen to the murmur of the sea, the chirping
of birds and the cheerful bleating of goats,
which pass me by now and then, jumping on
the rocks sticking out of the sand. I watch
the sunset over the ancient Son Real cemetery (which remembers Phoenicians),
which boasts over a hundred stone graves.
In the sky, contrasting colours paint one of
the most beautiful sunsets I’ve ever seen.
Mallorca, the throbbing heart of summer
Europe, and I’m all alone here!
Apart from a slew of beaches, Mallorca is
also famous for the majestic Serra de Tramuntana mountains. The Mirador Es Colomer viewing point, where you can enjoy
breath-taking views, is absolutely a must.
Unfortunately, crowds of tourists make
the landscape disappear behind dozens
of selfie sticks put in the sky. The only way
to get out of that jungle of people and their
smartphones is up – to 380 metres above
sea level, to a deserted guard tower dating
back to the turn of the 16th and 17th century. A view of Cap de Formentor, Colomer
Island, the Bay of Pollença, and the mountain range makes it a perfect spot for observation and defence of the coast against
dangerous privateers (including famous
Barbarossa). Wild flora, majestic mountains, the sun coming to life, and lively
goats take away my fatigue. It’s not so bad
to get up at 5 o’clock after all!
WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL
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mire beautiful views – I pass by large salt evaporation
ponds with flocks of northern lapwings and other water birds. At the front, I see white mountains of salt
and, in the background, there are the Serra de Tramuntana Mountains.

THE EAST
The treasure of eastern Mallorca is hidden underground – a lot of caves with crystal clear lakes in calcareous caverns and huge stalagmites carved by nature for millions of years. This part of the island also
boasts Es Pontàs, a stone bridge popular with climbers, and dozens of small and picturesque beaches, regrettably crowded most of the day.

THE WEST

THE SOUTH
There are many words to describe the capital of the
Balearic Islands. Palma de Mallorca is crowded and hot,
but also beautiful, charming and full of architectural
pearls. One of them is La Seu erected on a port hill. The
cathedral, surrounded by cobalt water and sunshine,
overlooks the city, attracting astounded tourists and
the locals. Narrow houses bathed in the afternoon sun,
preserved Arabic monuments, and the Bellver Castle
on the hill over the largest city in Mallorca are the highlights of a slow hiking trip in a hot afternoon.
Few people know that Mallorca is known for natural sea salt, Flor de Sal (the flower of salt), which is
hand-scooped from the beginning of June to the end
of August. On my way to the Es Trenc Beach (the longest and the most crowded beach on the island), I ad-

It’s primarily the majestic Serra de Tramuntana
Mounains. Near the Bay of Sa Colobra, there is the Torrent de Pareis canyon, which largely drains the nearby mountains in winter and becomes dry in summer,
enabling tourists to walk among the rocks. Neither my
phone nor GPS work here, and in the canyon, I feel as if
I was in a soundproof room. The silence is unnatural,
like from another world, broken only from time to time
by the bleating of goats…
Among the mountains are two lakes: Gorg Blau and
Cúber, which supply water to the whole island. I was
sure that such beautiful lakes surrounded by mountains can be found only in Switzerland, perhaps in
Austria. But in the Balearic Islands? On a party island
famous only for its beaches and clubs?
Mallorca is full of natural wonders. Just give up
a typical schedule to discover them and enjoy memorable moments. Go to sleep when it gets dark to see
the sunrise from one of many viewing points. Go down
a steep slope to a hidden beach instead of driving to the
public one. But first of all, don’t be prejudiced, but let
the island surprise you. Given the chance, Mallorca
will know how to seize it.
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ZASŁUŻ
NA TO
W FANTASTYCZNIE NAKRĘCONYM, CHOĆ W WIELU MOMENTACH
PATETYCZNYM „SZEREGOWCU RYANIE” JEST SCENA, W KTÓREJ
KAPITAN JOHN MILLER SZEPCZE JAMESOWI RYANOWI:
„ZASŁUŻ NA TO”. MIAŁ ZASŁUŻYĆ NA TO, CO DOSTAŁ OD
LOSU. TO „ZASŁUŻ NA TO” CIĄGLE TKWI W MOJEJ GŁOWIE, BO
TO SŁOWA, KTÓRE ŁATWO ODNIEŚĆ DO WIELU SYTUACJI.

den sposób tłumaczyć. Jest jak jest. Coraz mniej widzę
powodów do ekscytowania się polską piłką na co dzień.
Jednym z nich są pewnie sympatie klubowe, ale takie
można mieć i w okręgówce (bez urazy).
To nic, że piłka nożna jest numerem jeden na świecie i u nas. Na billboardach w centrach dużych miast
błyszczeć powinni Adam Kszczot, Anita Włodarczyk
albo złota sztafeta 4x400. W reklamach telewizyjnych
pojawiać się powinni Paulina Guba, Wojciech Nowicki
czy Piotr Lisek. Wywiady, wizyty w zakładach pracy (!).
Zaproszenie mógłby otrzymać również triathlonista
Robert Karaś ze swoim niebywałym wręcz rekordem
świata. Albo najlepszy w Tour de Pologne Michał Kwiatkowski. Im nie trzeba byłoby mówić „Zasłuż na to”.
ENGLISH

EARN THIS
In brilliant, although sometimes mawkish, ‘Saving Private
Ryan’, there is a scene in which Captain John Miller whispers
to James Ryan, ‘Earn this.’ He ought to earn what he got.
I have this ‘Earn this’ still in my head, because this phrase
can refer to a lot of different situations.

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.

C

hoć pewnie niewiele by to dało, to jednak nikt
przed wakacjami nie wypowiedział tych słów polskim piłkarzom, bądź piłkarzom grającym w polskich klubach. Zasłuż na to. Na zainteresowanie kibiców, na prośby o autografy, na rolę idola, na wywiady
w każdym medium, na chęć transmitowania każdego
podłego meczu, na nowoczesne stadiony, na miliony
płynące strumieniami, na propozycje reklamowe za
dobre pieniądze… Na wszystko.
Przebolałbym mundial. Zdarza się, naprawdę się
zdarza. Choć boli, że najczęściej nam. Przebolałbym,
gdyby nie późniejsze mecze w europejskich pucharach. Mundialowe „przeziębienie” przeszło w chorobę nowotworową. Legia przegrywa z klubem, który
maluje trawę na zielono, po czym jest słabsza od zespołu z Luksemburga. Górnik nie daje rady klubowi,
którego stadion sprawia wrażenie postawionego „naprędce”. Lech niby gra, ale wyraźnie nie daje rady Belgom – zbyt wyraźnie. Walcząca z portugalskim Rio Ave
Jagiellonia sprawiała w tym wszystkim wrażenie, jakby
była drużyną z Chorwacji. Potem zresztą i tak odpadła
z Belgami. Tego piłkarskiego, polskiego lata nie da się
niczym wytłumaczyć. I nawet nie chcę tego sobie w żaWIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

Although it would have been no use anyway, nobody
said these words to Polish footballers or footballers
playing in Polish clubs before holidays. Earn this.
Earn the interest of supporters, their requests for autographs, being a role model, interviews in the media,
broadcasting every single poor match, state-of-the-art
stadiums, millions flowing in, appearing in adverts and
commercials for good money… Everything.
I would have got over the World Cup. It happens, it
really does. Although it hurts that it usually happens to
us. I’d have got over it had it not been for the matches in
the Europe League. Our indisposition at the World Cup
turned into a malignant disease. Legia loses with a club
that paints the grass green at the stadium and is worse
than a team from Luxemburg. Górnik can’t beat a club
whose stadium seems to have been ‘hastily’ built.
Lech tries to play something but is far poorer than the
Belgians – too far poorer. In this mess, Jagiellonia,
fighting with Portuguese Rio Ave, seems like a team
from Croatia. It loses with the Belgians afterwards anyway. This Polish football summer can’t be excused in
any way. And I don’t even want to excuse it. It is what it
is. I see few reasons to be excited about Polish football.
Supporting local clubs is one thing, but you can do it in
a minor league, too (no offense).
It makes no difference whatsoever that football is
number one in the world and in Poland. But it’s Adam
Kszczot, Anita Włodarczyk or our golden relay team
4x400 that should be on billboards in city centres. TV
commercials should star Paulina Guba, Wojciech Nowicki or Piotr Lisek. Interviews, visiting companies (!).
Another person that should be invited is Robert Karaś,
our triathlete who has broken the world record. Or Michał Kwiatkowski, the winner of Tour de Pologne. We
wouldn’t need to tell them to ‘earn this.’
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W E E K E N D NA Ż U Ł AWAC H
ŻUŁAWY TO JEDEN Z TYCH ZAKĄTKÓW REGIONU POMORSKIEGO, KTÓRY W OSTATNICH LATACH ZYSKUJE NA
POPULARNOŚCI. TURYŚCI POMAŁU ZACZYNAJĄ ODKRYWAĆ TUTEJSZE SIELSKIE KRAJOBRAZY I CHWALĄ
SOBIE POZYTYWNY KLIMAT, MIMO ŻE JEST TO JEDYNY OBSZAR W CAŁEJ POLSCE, GDZIE ODNOTOWUJE SIĘ
DEPRESJĘ… NA SZCZĘŚCIE STWIERDZAJĄ JĄ NIE PSYCHIATRZY, A GEOLODZY. KORZYSTAJĄC Z OSTATNICH
CIEPŁYCH TYGODNI W ROKU, WARTO ZAPLANOWAĆ SOBIE WEEKEND W OKOLICACH DELTY WISŁY.
TEKST Paweł Durkiewicz

N

ZDJĘCIA ISIT/pomorskie.travel

ieskalanie masową turystyką da się
na Żuławach zauważyć na każdym
roku i jest to zdecydowanie wrażenie
pozytywne. Na bezkresnych, równinnych
polach często aż po horyzont nie widać żywego ducha, co stwarza niebywale bezstresową
atmosferę. Podobny klimat panuje w okolicznych miejscowościach.
Znajdziemy w nich przede wszystkim zabudowy stanowiące dla tego regionu swoisty
emblemat. Mowa o domach podcieniowych,
charakteryzujących się wspartymi na drewnianych słupach wystawkami przylegającymi
do szczytu lub ściany bocznej. Najstarsze tego
typu budowle pochodzą z XVI wieku, a dziś możemy je podziwiać w Trutnowach, Steblewie,
Żuławkach, Marynowach, Nowej Kościelnicy,
czy Orłowie, gdzie znajdziemy dom z… wąsami, bo tak właśnie układają się drewniane
zdobienia na efektownym podcieniu. Trzeba
tu podkreślić, że żuławskie wsie, harmonijnie
zabudowane i pozbawione na ogół nadmiaru
szpetnych reklam czy krzykliwych szyldów, są
ucztą dla oczu krajobrazowych estetów.

A skoro o ucztach mowa, wspomnieć należy o tutejszych tradycjach serowarskich
– miejscowa specjalność to tradycyjny ser
Werderkäse – oraz o ich genezie. Otóż Żuławy to obszar, który niegdyś zasiedlali mennonici, czyli protestanccy osadnicy z Niderlandów. Pod koniec XVI wieku uciekali ze
swoich stron przed represjami, poszukując
przy okazji miejsca do życia i pracy na roli.
Jako że Polska uchodziła wówczas za kraj
otwarty i tolerancyjny, mennonici znaleźli
swoją ziemię właśnie na Żuławach. Przybysze z Zachodu sprowadzili ze sobą technologię budowania kanałów, nasypów i wałów,
która pozwoliła przekształcić podmokłe tereny delty Wisły w żyzne pola.
Mennonici przez kilka stuleci tworzyli
kulturę Żuław, jednak pod koniec XVIII wieku nastały dla nich trudne czasy. Wówczas,
wskutek rozbiorów Polski, ich ziemie przeszły pod władanie króla pruskiego, który
nakazał powoływanie do armii miejscowych
mężczyzn, nie bacząc na to, że ich religia
zakazywała im brania udziału w działaniach

wojennych. W efekcie wiele rodzin uciekło
do… carskiej Rosji. Kolejna czystka miała
miejsce po II Wojnie Światowej, gdy nad
deltę Wisły przesiedlano ludność z kresów.
Dla mennonitów, jako „elementu germańskiego” zabrakło więc miejsca, przez co
musieli powrócić na Zachód… Pozostało po
nich ciekawe dziedzictwo kulturowe, a także m.in. cmentarze z charakterystycznymi
nagrobkami w Stawcu czy Stogach. Wpływy
holenderskie wyraźnie widać w charakterystycznej architekturze miejscowości Żuławki, zaliczonej swego czasu do „50 najciekawszych wsi w Polsce”.
Przez stulecia kolejnym elementem żuławskiego krajobrazu, przywodzącym na myśl
Niderlandy, były efektowne wiatraki, których
niestety zachowało się do dziś zaledwie kilka.
Warto jednak uwzględnić je w swoim planie.
Znajdziemy je w Drewnicy i Palczewie. W Nowej Kościelnicy czeka na nas z kolei Manufaktura Hersztek, oferująca przepiękne rękodzieła, w tym ręcznie robione płytki z żuławskimi
motywami, w tym wiatrakami właśnie.

WEEKEND NA ŻU Ł AWACH

We wspomnianym Palczewie znajduje
się zabytkowy Kościół Najświętszej Maryi
Panny, jedyny tego typu obiekt na Żuławach
zbudowany w całości z drewna. Kameralne
wnętrze, z ponad dwustuletnimi, wciąż działającymi organami, jest tak urokliwe, że swoje śluby chcą tu zawierać pary z całej Polski.
Żuławy zwiedzać można na różne sposoby, a jednym z najlepszych pomysłów
jest droga wodna. Pętla Żuławska łączy ze
ze sobą szlaki wodne Wisły, Martwej Wisły,
Szkarpawy, Wisły Królewieckiej, Nogatu,
Wisły Śmiałej, Wielkiej Świętej – Tugi, Motławy, Kanału Jagiellońskiego, rzeki Elbląg
i Pasłęki, a także wody Zalewu Wiślanego.
To łącznie 303 kilometry, które można przepłynąć kajakiem, jachtem, czy motorówką.
Po drodze zobaczymy wszystko, co na tych
ziemiach najpiękniejsze, w tym obiekty
historyczne: zamki gotyckie czy domy podcieniowe, a także zabytki hydrotechniczne:
mosty zwodzone czy śluzy.
Krajobrazy Żuław rozbudzają ciekawość,
dlatego warto bliżej poznać historię tych
miejsc. Doskonale służy temu Żuławski Park
Historyczny w Nowym Dworze Gdańskim.
W placówce ulokowanej w odrestaurowanym
budynku dawnej serowni odnajdziemy szereg wystaw, w interesujący sposób dokumentujących różne okresy historii regionu. Muzeum czynne jest we wszystkie dni tygodnia,
z wyjątkiem poniedziałków.
ENGLISH

WEEKEND IN ŻUŁAWY
In recent years, Żuławy has been more and
more popular among tourists visiting Pomerania.
Tourists are starting to appreciate local idyllic
landscapes and enjoy the positive climate of the
region even though it’s the only area in Poland
where depression is observed… Luckily, by

geologists, not psychiatrists. Enjoy the last warm
weeks this year and plan a weekend trip near the
delta of the Vistula River.

Żuławy is unspoilt and free from mass tourism, which shows in a relaxed atmosphere of
the region. There is often not a living soul in
the endless, plain fields. The general feeling
in local towns and villages is also peaceful
and welcoming.
One of the highlights of the region is its
characteristic architecture, namely arcade
houses, which feature a protruded storey on
the ceiling or a side wall, supported by wooden pillars. The oldest arcade houses date
back to the 16th century and can be found
in Trutnowy, Steblewo, Żuławki, Marynowy,
Nowa Kościelnica and Orłowo. In the latter,
there is a house with… a moustache, because
that’s how wooden ornaments on the remarkable arcade look like. Those who are after
aesthetic landscapes will surely fall in love
with towns and villages of Żuławy, characterised by harmonious architecture and free
from advertisements or gaudy signboards
marring the landscape.
Another distinctive feature of Żuławy is its
cheese-making tradition – the local speciality
is traditional Werderkäse cheese – which has
its origins in the history of the region. The
area used to be inhabited by the Mennonites,
namely Orthodox settlers from the Netherlands. At the end of the 16th century, due to
repressions, they had to ran away from their
country and were looking for a place to live
and farm. At that time, Poland was regarded
as an open and tolerant country, so the Mennonites settled down in Żuławy. They brought
technologies of constructing canals, embankments and flood banks, which allowed
marshy areas of the delta of the Vistula River
to be transformed into fertile fields.
WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

For several centuries, the Mennonites influenced the culture of Żuławy, but their situation got worse at the end of the 18th century.
As a result of the partitions of Poland, their
lands came under the reign of the King of
Prussia, who ordered men to be called up regardless of the fact that their religion forbade
them to fight. In consequence, many families
ran away to… czarist Russia. The next purge
took place after the Second World War, when
people from the Polish eastern frontier were
moved to the delta of the Vistula River. There
was no place for the Mennonites, who were
regarded as ‘a German element’, and they
had to go back to western countries… What’s
left of them is cultural heritage and, among
others, cemeteries with characteristic tombs
in Stawiec or Stogi. Dutch influences can be
found in the distinctive architecture of the
village of Żuławki, once classified as one of
the ‘50 most interesting villages in Poland’.
For centuries, other elements of Żuławy
landscape associated with the Netherlands
included effective windmills. Although only
few of them have been preserved, including
in the towns of Drewnica and Palczewo,
they’re definitely a must. In Nowa Kościelnica, you will find HERSZTEK Manufacture,
offering remarkable handicrafts, such as
hand-made tiles with Żuławy themes, including windmills.
Palczewo also boasts historical St. Mary’s
Church, the only church in Żuławy built
entirely of wood. Its cosy interior and over
two-hundred-year-old organs, which are
still in use, is so remarkable that couples
from all over Poland come to Żuławy to get
married here.
One of the best ways to explore Żuławy
is the Żuławy Waterway, which comprises
water routes of the Vistula River, the Martwa
Wisła, the Szkarpawa, the Wisła Królewiecka, the Nogat, the Wisła Śmiała, the Wielka
Święta – Tuga, the Motława, the Jagiellonian
Canal, the Elbląd River, and the Pasłęka, as
well as the bodies of water of the Vistula Lagoon. The waterway is 303 kilometres long in
total, which you can cover by canoe, yacht, or
motorboat. On your way, you’ll have a chance
to enjoy splendid views of nature and historical buildings, including Gothic castles and
arcade houses, as well as hydrotechnical
structures: drawbridges and locks.
Żuławy is a picturesque region, which is
definitely worth exploring. To learn about
its history, visit the Żuławy Historical Park
in Nowy Dwór Gdański, housed in a restored
building of a former cheese making workshop.
The museum offers a number of exhibitions
presenting different periods of the history of
the region in an interesting way. The museum
is open every day but Monday.
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MUC - MONACHIUM

TOMASZ
SOBIERAJSKI
Socjolog z zawodu i z pasji.
Wytrawny badacz społecznych zjawisk
i kulturowych trendów. Naukowiec 3.0 nie
bojący się trudnych wyzwań, międzynarodowej
współpracy i interdyscyplinaroności. Felietonista
magazynu „Sens” i współpracownik DDTVN.
Znakomity słuchacz oraz wnikliwy obserwator.
Apostoł dobrej nowiny i przeciwnik złych emocji.
Z zamiłowania podróżnik i sportowiec. Życiowy
optymista. Dla nas będzie pisał o tym co jest
ważne w ludziach i dla ludzi.

M

ój samolot się opóźniał, a ja z nudów porządkowałem rzeczy w swoim plecaku. Nagle usłyszałem obok
siebie piskliwy głos: „O jejku! Ile ma pan
rzeczy!”. Zanim moja głowa zdążyła zareagować, oblała mnie fala wstydu. Zupełnie
nie wiem, z jakiego powodu. Uśmiechnąłem
się lekko w stronę Piskliwego Głosu, który
wydobywał się z ust niezdrowo wyglądającej, chudej blondynki okutanej w szare
szale i jutowy worek. „Przepraszam” – bąknąłem, choć już w momencie, w którym to
mówiłem, wydało mi się to szalenie głupie.
Nabrałem powietrza i zapytałem, może niezbyt grzecznie: „Ale właściwie, to o co chodzi?”. Byłem zły na siebie, że dałem się podejść jak sztubak i zły na Piskliwy Głos za
to, że zagląda mi do plecaka i wścibia swój
ptasi nos w nie swoje sprawy. „Och, zupełnie o nic. Po prostu ma pan dużo rzeczy”
– Piskliwy Głos już się nie dziwił, on wiedział!!! Czułem, jak krew pulsuje mi w aorcie. „A stwierdza to pani, bo?” – zapytałem,
siląc się na grzeczność. „Bo ludzie kupują
rzeczy bez opamiętania!” – Piskliwy Głos
lekko przymknął oczy i pomagając sobie

lewą ręką, którą niezgrabnie kręcił kółka
w powietrzu, zaczął mnie instruować, jak
powinienem żyć – „Kupują dla kupowania.
Otaczają się rzeczami. Uważają, że rzeczy
dadzą im szczęście. A nie dadzą. Ja jestem
minimalistką. Nie pozwalam na to, żeby
rzeczy zabrały mi moją duszę. Nie wiem,
czy pan wie, ale wystarczy 50 rzeczy, żeby
mieć wszystko. Wszyyyyystko! A pan tu
w samym plecaku ma pewnie z 50!” – zakończyła z triumfem. Spojrzałem na plecak,
potem na Nią. Ciekawe, jak zdążyła to tak
szybko policzyć? Miałem dość. Moja granica cierpliwości kończy się tam, gdzie ktoś
zaczyna mi mówić, jak mam żyć. „Droga
pani” – zacząłem spokojnie, choć może tylko tak mi się wydawało – „Pochodzę z kraju
pod nazwą Polska. Mam już tyle lat, że zdążyłem jeszcze załapać się na ostatnie lata
komunizmu. Czarnego, strasznego czasu,
w którym nie było nic. NIC. Nie było tych,
tak pogardzanych przez panią, RZECZY.
I ja już raz w życiu byłem minimalistą.
Z musu. Z biedy. To mi wystarczy. Dziś bycie
minimalistą, w sytuacji, kiedy można wstać
rano, pójść do sklepu dla minimalistów i kupić sobie minimalistyczne życie, zwyczajnie
mnie śmieszy. I oburza. I jeśli pani pozwoli, to zabiorę teraz mój wypasiony plecak
z mnóstwem RZECZY w środku, udam się
do wypasionego samolotu, żeby polecieć do
mojego wypasionego życia. A pani zamiast
minimalizmu zalecam zdrowy rozsądek.
Do widzenia!”.
ENGLISH

MUC – MUNICH
I love Munich Airport. It’s huge, spacious, bright
and very, very rich… Its splendour may be
intimidating or, on the other hand, give a sense
of safety, welcoming passengers in the world of
luxury. I like it!

My flight was delayed, and I was organising stuff in my backpack just to while away
the time. All of a sudden, I heard a squeaky
voice next to me, ‘Oh my goodness, how
much stuff you have!’ Before I respondWIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

ed, I felt ashamed. I didn’t know why.
I only smiled faintly at the Squeaky Voice,
which was coming out of the mouth of an
unhealthy, skinny blonde dressed in grey
scarves and a jute bag. ‘I’m sorry,’ I said,
but as soon as I said it, it seemed extremely
stupid. I took a deep breath and asked, perhaps not too kindly, ‘But what do you want
anyway?’ I was angry that I let her trick me
and that the Squeaky Voice had stuck her
nose into my backpack and my affairs. ‘Oh,
it’s nothing. You just have a lot of stuff,’ the
Squeaky Voice wasn’t surprised anymore;
she knew!!! I felt the blood coursing in my
veins. ‘And you’re saying so because…?’
I asked, trying to be polite. ‘Because people buy lots of stuff they don’t need!’ The
Squeaky Voice squinted her eyes and began
to instruct me how I should live, making circles in the air with her left hand, ‘They buy
only for the sake of buying. They surround
themselves with stuff and are convinced
it’ll bring them happiness. But it won’t. I’m
a minimalist. I don’t allow material things
to steal my soul. I don’t know if you know
but 50 things are enough to have everything. Everything! And you have about 50
things in this backpack of yours only!’ she
finished triumphantly. I looked at the backpack and at her. I wondered how she managed to count it all so fast. I had enough. My
patience ends where someone starts to tell
me how to live. ‘Madam,’ I began calmly, or
at least I thought so, ‘I come from a country
named Poland. I’m old enough to remember the last years of Communism. Dark,
terrible times when people had nothing.
NOTHING. None of these THINGS that you
hate so much. And I was a minimalist once.
Because I had to. Out of poverty. That’s
enough for me. Nowadays, when you can
get up, go to a shop for minimalists and
buy a minimalist life, minimalism is only
a funny attitude. And it’s outrageous. And
if you allow me, I’ll take my fancy backpack with plenty of THINGS, go to a fancy
plane and fly to my fancy life. To you, instead of minimalism, I recommend common sense. Goodbye!’

ZDJĘCIE: MONIKA SZAŁEK

UWIELBIAM LOTNISKO W MONACHIUM. JEST WIELKIE, PRZESTRONNE, JASNE I BARDZO, BARDZO BOGATE… MOŻE
ONIEŚMIELAĆ SWOIM PRZEPYCHEM, ALE RÓWNIE DOBRZE DAWAĆ POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA, DZIĘKI TRANZYTOWEJ
UCIECZCE W ŚWIAT LUKSUSU. LUBIĘ TO!
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GDAŃSK

WESTERPLATTE:
PAMIĘĆ I PRZYSZŁOŚĆ
WRZESIEŃ TO W GDAŃSKU CO ROKU MIESIĄC SZCZEGÓLNY. TO WŁAŚNIE
TERAZ WSPOMINAMY Z REFLEKSJĄ POCZĄTEK II WOJNY ŚWIATOWEJ,
A TAKŻE CZCIMY PAMIĘĆ BOHATERÓW WESTERPLATTE, KTÓRZY BRONILI
PÓŁWYSPU W PIERWSZEJ BITWIE NAJWIĘKSZEGO W DZIEJACH LUDZKOŚCI
KONFLIKTU ZBROJNEGO. OBCHODZĄC TĘ WAŻNĄ ROCZNICĘ, MIASTO GDAŃSK
CHCE MÓWIĆ TEŻ O PRZYSZŁOŚCI TEGO HISTORYCZNEGO MIEJSCA.
TEKST Paweł Durkiewicz

G

ZDJĘCIA Mat. Prasowe

łówne uroczystości miały miejsce 1
września, czyli dokładnie 79 lat po
pierwszych wystrzałach pancernika
Schleswig-Holstein w kierunku składnicy
wojskowej. W wydarzeniu jak co roku wzięły
udział najwyższe władze państwowe, a także
przedstawiciele Wojska Polskiego i Związku
Harcerstwa Polskiego.
Na tym nie kończą się jednak obchody
Września '39. W dniach 14 i 15 września
w godz. 19:00-22:00 odbędą się pokazy „Westerplatte – Światłocienie”, podczas których
wykorzystane zostaną techniki iluminacji
i videomappingu. Efektownie podświetlone
zostaną m.in. napis „Nigdy więcej wojny”,
Wartownia nr 1 i ruiny Nowych Koszar. Do
końca września historię gdańskiej obrony
można poznawać w nietypowy sposób poprzez samoobsługową grę miejską „7 Dni

Westerplatte”, przygotowaną przez harcerzy
z Bałtyckiego Hufca Gdańsk-Portowa. Aby
zagrać, wystarczy przyjść na teren dawnej
Wojskowej Składnicy Tranzytowej, trzymając w ręku telefon z dostępem do Internetu
i zainstalowaną aplikacją do skanowania kodów QR. Gra poprowadzi uczestników przez
siedem wrześniowych dni obrony Składnicy,
oprowadzając jednocześnie po terenie Westerplatte i jego najważniejszych punktach.
Tegoroczna rocznica to również okazja
do dyskusji nad tym, jak Westerplatte mogłoby wyglądać w przyszłości. Zaczątek tej
debaty miał miejsce już w lipcu, gdy w Dworze Artusa odbyło się seminarium poświęcone kierunkom zagospodarowania historycznych terenów. Przedstawiono wówczas trzy
wizje przygotowane przez różne pracownie
architektoniczne.

– Trzeba z rozwagą podejść do działań na
Westerplatte, aby nie zmienić prawdy, którą
niesie, że każde działanie na rzecz obrony
wolności drugiego człowieka, a zwłaszcza
oddawanie życia w obronie ojczyzny, wymaga najwyższego szacunku, również w działaniach muzealnych i przestrzennych – powiedział wówczas Paweł Adamowicz, Prezydent
Miasta Gdańska.
Wszystkie koncepcje zakładają zachowanie unikalnych właściwości historycznych półwyspu z jednoczesnym wprowadzeniem nowoczesnej infrastruktury muzealnej i przestrzennej.
Koncepcja pracowni Fort Targowski sp.
z o.o. główny nacisk kładzie na uczytelnienie historycznego układu Westerplatte,
umożliwiające wyobrażenie i zrozumienie
przebiegu walki poprzez podkreślenie historycznych pozostałości. Autorzy przewidują
zaznaczenie dawnej, wschodniej granicy
Składnicy. – Nasze założenie oparliśmy na
trzech głównych tezach: podkreślenia autentyzmu, budowę odpowiedniego nastroju miejsca oraz uczytelnienie historycznego układu. Nie chcemy zmieniać obecnego
krajobrazu Westerplatte z wyjątkiem umiejscowienia w nim infrastruktury obsługi
turystów w strefie wejściowej. W strefie pamięci odradzamy wycinkę drzew do stanu
sprzed wojny. Proponujemy jedynie uczytelnić miejsca niezalesione w czasie II WŚ.
W warstwie narracyjnej można skorzystać
z multimedialnych rozwiązań – lunet czasu,
pozwalających spojrzeć w przeszłość Westerplatte – wyjaśnia dr Wojciech Targowski, autor pierwszej koncepcji.
Druga z rozważanych wizji, autorstwa
pracowni Restudio sp. z o.o., zakłada przygotowanie w głównej strefie wejściowej pawilonu ekspozycyjnego, sąsiadującego z linią brzegową. Jego umiejscowienie na styku z morzem miałoby budzić skojarzenia
z niezłomną postawą polskich żołnierzy.
– Ważnym elementem naszej drogi projektowej było kryterium umiarkowania. Mając
świadomość miejsca, które projektujemy,
nie chcieliśmy tworzyć architektury ikonicznej, a architekturę tła i kontekstu, która nie
konkuruje z otoczeniem i uzupełnia je o historyczne i symboliczne treści – komentuje
Maciej Jacaszek z Restudio.
Trzecia koncepcja inspirowana jest
japońskim Muzeum Pokoju w Hiroszimie.
– W naszym projekcie są ważne trzy sfery:
miejsce – półwysep Westerplatte, pretekst –
wydarzenia mające tu miejsce, oraz maszyna, czyli Muzeum do obsługi gości. Zdecydowaliśmy się na zastosowanie pawilonu podziemnego, który symbolizowałby moment
przejścia pomiędzy wartością historyczną
a współczesnością. Jako jedyni chcemy

W E S T E R P L AT T E : PA M I Ę Ć I P R Z Y S Z Ł O Ś Ć

T E G O RO C Z N A RO C Z N I C A T O RÓW N I E Ż
O K A Z JA D O DY S K U S J I N A D T Y M ,
JA K W E S T E R P L AT T E M O G Ł O B Y
W YG L Ą DAĆ W P R Z Y S Z Ł O Ś C I .
odbudowy, ale takiej, która pokazuje przestrzeń w stanie dawnym, przestrzeń dającą
muzealnikom pretekst do narracji czy organizacji wystaw – opisuje Marcin Kaniewski
z Pracowni Architektonicznej Proconcept,
która nakreśliła tę wizję.
Przygotowane koncepcje są udostępnione do połowy września w formie wystawy
planszowej w Dworze Artusa.
ENGLISH

WESTERPLATTE: MEMORY AND
THE FUTURE

The official ceremony took place on 1 September – 79 years after the first shots of
Schleswig-Holstein at the military depot.
Like every year, national authorities and representatives of the Polish Armed Forces and
the Polish Scouting and Guiding Association
participated in the event.
But that’s not the end of events commemorating September ‘39. On 14 and 15
September, at 19:00–22:00, a light show
‘Westerplatte – chiaroscuro’ will be held,
using illumination and video mapping techniques. Some important spots in the depot
will be illuminated, including the inscription ‘Nigdy więcej wojny’ [No more war], the
Guardhouse No 1, and the ruins of the New
Barracks. What’s more, you can also learn
about the heroic defence of the depot with
an urban game ‘7 Days of Westerplatte’, prepared by scouts from the Baltic Gdańsk-Portowa Troop, which will be on until the end of
September. You can play it in the former Military Transit Depot; the only thing you need is
a phone with Internet access and a QR code
reader app. The game tells a story of seven
days of the September defence and takes
players on a tour around Westerplatte and its
most important spots.
This year’s anniversary is also an opportunity to discuss the future of Westerplatte. The debate has already begun in

WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

Zbliż telefon i odczytaj film

September is a special month for Gdańsk. It’s a time
to reflect on the beginning of the Second World
War and commemorate the memory of the Heroes
of Westerplatte, who defended the peninsula in
the first battle of the greatest military conflict in
the history of mankind. On the occasion of the
anniversary, the City of Gdańsk is also looking to
the future of this historical site.

July, during a seminar on the development
of historical areas held in Artus Court.
Three proposals drawn up by different architecture firms were presented.
‘Activities regarding Westerplatte development must be well-thought-out in order not
to distort the truth the place conveys, namely that every activity for the defence of freedom, and giving your life for your country in
particular, deserves respect, also in terms of
museum and space development,’ said Paweł
Adamowicz, the Mayor of Gdańsk.
All the projects provide for preserving the
unique historical character of the peninsula
and introducing modern museum and space
infrastructure.
The project proposed by Fort Targowski
sp. z o.o. focuses on highlighting the historical character of Westerplatte area, which
would allow visitors to visualise and understand the course of the battle through highlighting the historical remains of the depot.
The project authors are planning to mark the
former eastern border of the depot. ‘Our project is based on three major objectives: highlighting the authenticity of the place, creating a specific atmosphere, and highlighting
the historical character of the area. We don’t
wish to change the current landscape of
Westerplatte except for adding some tourist
infrastructure in the entrance zone. We are
against cutting trees in the memory zone

to reconstruct the pre-war landscape. We
propose to highlight the spots that were unwooded in the times of the WW2. As regards
the narrative aspect, multi-media solutions
can be used, such as time telescopes, which
would allow visitors to look back to the past of
Westerplatte,’ explains dr Wojciech Targowski, the author of the first project.
Another project, proposed by Restudio
sp. z o.o., provides for building an exhibition
pavilion in the main entrance zone, which
would neighbour the coastline. Its location
near the sea is supposed to evoke associations with the heroic attitude of Polish soldiers. ‘One of the most important criteria in
our project is moderation. Given the significance of the place, we didn’t want to create
iconic architecture, but background and
context architecture, which doesn’t dwarf
the landscape, but complements it with historical and symbolic content,’ says Maciej
Jacaszek of Restudio.
The third project is inspired by Japanese Hiroshima Peace Memorial Museum.
‘Our project gives priority to three zones:
the place – the Westerplatte peninsula, the
pretext – the events that took place there,
and the machine, namely a Museum for
visitors. We opted for an underground pavilion, which would symbolise the transition
between the past and modern times. We are
the only ones to propose reconstruction, but
we would like it to show the area in its former
state, which would give a pretext for museum narration or organising exhibitions,’
says Marcin Kaniewski of Proconcept, the
authors of this project.
The projects are available until mid-September in a form of a board exhibition in
Artus Court.
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DRAMAT
POLSKIEGO
SMAKOSZA
TE WAKACJE BĘDĄ ABSOLUTNIE WYJĄTKOWE. POTRWAJĄ DŁUŻEJ NIŻ
ZWYKLE. PROGNOZY POGODY OD LIPCA KRZYCZĄ: CIEPŁY MA BYĆ WRZESIEŃ,
MOŻE I PAŹDZIERNIK. JUŻ WIDZĘ TEN TŁUM LUDZI, NIEKOŃCZĄCY SIĘ LETNI
SEZON NA PLACU ZBAWICIELA W WARSZAWIE. A TAM LEJĄ SIĘ GŁÓWNIE
DWA TRUNKI: PIWO I PROSECCO. I WŁAŚNIE O TEN DRUGI ALKOHOL CHODZI.

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.

Bo

jeśli wierzyć zapewnieniom
Włochów, którzy chcieliby
ograniczyć produkcję ich ulubionego trunku, to polski smakosz może
przeżyć dramat.
Z badań wynika, że to lekko musujące
wino bardzo dobrze przyjęło się w Polsce.
Pije je ponad 40 procent Polaków. Ale niebawem prosecco, które szturmem zdobyło nasze podniebienia, może być nie tylko
trudniej dostępne, ale i droższe.
Paradoksalnie ma to związek z atrakcyjnością tego trunku. Rocznie produkuje się aż 550 milionów butelek, a wartość
wina wyceniana jest na ponad 2,5 miliarda
euro. Dane, które powinny cieszyć, powoli

zaczynają być jednak zmorą, bo boom na
prosecco spowodował skutek odwrotny.
Tam, gdzie powstają winnice, ceny gruntów poszybowały ostro w górę, co przestało się podobać okolicznym mieszkańcom.
Oni w zamian za utracony materialny
komfort życia chętnie oddaliby wszystkie
winnice tym, którzy zazdroszczą tak genialnego biznesu. Kolejny negatywny skutek to wysyp producentów. Prosecco produkuje się podobno w ponad 14 tysiącach
winnic, firm. Przy tak dużych liczbach
coraz trudniej odróżnić dobre wino od
tego, co je tylko udaje. Dochodzi do tego
jeszcze kwestia ekologiczna, bo produkcja
wina lekko musującego narusza biologiczną równowagę. Włoski minister rolnictwa
podnosi znak STOP i zapowiada liczne
ograniczenia. Co to oznacza w praktyce?
Nie każdy teren będzie przeznaczony do
produkcji prosecco. Ci, którzy złamią zakaz, poniosą odczuwalne konsekwencje.
Takie obwarowania mogą prowadzić tylko
do jednego – zmniejszenia produkcji, a co
za tym idzie, wzrostu ceny za butelkę. Po
kieszeni dostaną konsumenci.
Żeby nie dołować smakoszy, jest jedno
pocieszenie. Przepisy nie wchodzą w życie
od razu. Ten sezon na pewno nie obejmą.
Można zatem spokojnie rozkoszować się
lekko musującym winem po dobrej, przystępnej cenie. Aż do października. A może
i dłużej. Bo zakładając, że klimat się ociepla i za kilka lat to Polska ma być terenem,
gdzie produkcja win będzie szkła na masową skalę, możemy być spokojni, że lekko
musującego wina nie zabraknie.
WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL
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TRAGEDY OF A POLISH WINE LOVER
These holidays will be absolutely special. They
will last longer than usual. Since July, weather
forecasts have suggested the same: warm
September, perhaps even October. I can see that
crowd of people, a never-ending summer season
in the Saviour Square in Warsaw, where two main
alcoholic beverages are served: beer and prosecco.
And it’s about the latter.

If we’re to believe the Italians, who would
like to reduce the production of their
favourite drink, it may be a tragedy for
Polish wine lovers.
Surveys show that this light sparkling
wine is very popular in Poland. Over 40 percent of Poles drink it. But soon, prosecco,
which has captured our hearts and tastes,
may be not only less accessible, but also
more expensive.
Paradoxically, this results from its attractiveness. About 550 million bottles of
it are produced a year, and the wine value
is estimated at over EUR 2.5 billion. These
promising data are becoming a problem,
because the prosecco boom has had the
opposite effect. In areas where vineyards
are set up, the price of the land has increased, which bothers the locals. They’d
gladly give all vineyards to those who envy
them their successful business just to get
back their comfort of life. Another negative outcome is a growing number of producers. Prosecco is said to be produced in
over 14 thousand vineyards, companies.
With such a great number of producers,
it’s more difficult to tell the difference
between good and second-quality wine.
Moreover, another question to consider is
ecology since the production of this light
sparkling wine affects biological balance.
The Italian Minister of Agriculture says
STOP and announces considerable restrictions. What does it mean in practice? There
will be area restrictions on prosecco production, and all breaches will be severely
punished. This may only lead to one thing
– a reduction in the production and, consequently, an increase in prices, which
will mostly affect consumers.
But if it’s any consolation, the new regulations will not come into force right
away, at least not this season. So you can
enjoy your light sparkling wine at an accessible price. Until October. Or even longer, perhaps. Given the global warming, in
a few years’ time, Poland will be a perfect
place for mass wine production and then,
rest assured, we won’t be short of light
sparkling wine.

ZDJĘCIE: MONIKA SZAŁEK
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OKIEŁZNYWANIE WIATRU
MAŁGORZATA SPRENGEL JEST WŁAŚCICIELK Ą .FARYS.DESIGN., FIRMY PRODUKUJĄCE J DESIGNERSKIE
AKCESORIA JUBILERSKIE ZWIĄZANE Z JEŹDZIECT WEM. POJAWIA SIĘ NA NA JWAŻNIE JSZYCH
IMPREZACH JEŹDZIECKICH W KRA JU, JE J W YROBY POZNAŁA JUŻ CAŁA POLSK A, POWOLI SZYKUJE
SIĘ NA PODBÓJ RYNKÓW ZAGRANICZNYCH. DL A ANY WHERE.PL ROZMAWIA Z MACIE JEM BĄKIEM.
TEKST Maciej Bąk

ZDJĘCIA Mat. Prasowe

Jakimi słowami możemy określić relację
między koniem a jego właścicielem?
A może słowo „właściciel” w tym
przypadku powinno być zastąpione
innym słowem?

Najlepiej powiedzieć: koń i jeździec, chociażby dlatego, że nie zawsze właściciel konia
jest tą samą osobą, która go dosiada. Koń jest
zwierzęciem na ogół płochliwym i trzeba najpierw zarówno zbudować szacunek konia do
jeźdźca, jak i jeźdźca do konia. A jak to działa?
Porównałabym to do technologii Bluetooth.
Najpierw jest pewien okres, w trakcie którego
budowana jest relacja i zaufanie, natomiast po
jakimś czasie, gdy się wsiada na konia i tworzycie jedność, to właśnie jest ten moment,
w którym dopiero zaczyna się ta prawdziwa
jazda. Wtedy można dokonywać niemożliwego i podnosić poprzeczki. I tu się zaczyna
prawdziwe jeździectwo, pasja i radość.
Rozumiem, że z koniem bardziej się
współpracuje niż zaprzyjaźnia?

To wszystko jest powiązane. Ważne jest to,
że budowana relacja i więź nie może być tylko określona treningami. Samą przysłowiową „marchewką” konia się nie przekupi. To,
co robię, to nieustanne spacery, chodzenia,
jeżdżenia, treningi. Sprawia to, że teraz, gdy
mojego konia na przykład coś wystraszy, to
on przestaje się tego bać, jeżeli ja na nim siedzę. Tymczasem normalnym bodźcem konia byłaby ucieczka, ponieważ te zwierzęta
w taki właśnie sposób reagują na potencjalnie
niebezpieczne sytuacje. Dlatego więź treningowa oczywiście jest potrzebna, ale potrzeba
też czegoś więcej, jakiejś głębszej relacji. Jej
zbudowanie powoduje to, że koń ma do jeźdźca zaufanie, a dodatkowo jeździec też nabiera
umiejętności dokładnego wyczucia nastroju
zwierzęcia. Wie on dzięki temu, czy koń jest
nabuzowany, spięty i tak dalej. Działa to trochę jak automat, właśnie jak wspomniany
przeze mnie Bluetooth!
A jakie cechy powinien mieć dobry jeździec?
Cierpliwość? Empatia?

Na pewno wymaga to skupienia, czasu i poświęcenia. Bo to jest relacja taka jak z ludźmi.
Żeby poznać dobrze drugiego człowieka trzeba dużo z nim przebywać, znać jego zachowania, rozumieć jego gesty i ruchy. Tak samo
wychodzi w relacji z koniem. Jeden ruch, jedno spojrzenie i od razu wiadomo, o co chodzi.
A cechy? Na pewno nie można być nerwowym, bo konie bardzo łatwo wyczuwają emocje. I jeśli podchodzimy do nich zestresowani
albo rozemocjonowani, to lepiej w ogóle nie
podchodzić. Więc spokojne cechy charakteru
na pewno pomagają w takiej relacji. Ale wydaje mi się, że przede wszystkim bardzo dużo
robi tutaj czas.

W I Ę Ź T R E N I N G OWA O C Z Y W I Ś C I E
JEST POTRZEBNA, A LE
P O T R Z E B A T E Ż C Z E G O Ś W I Ę C E J,
JA K I E J Ś G Ł Ę B S Z E J R E L AC J I .
No właśnie, a jak dużo pani poświęca czasu
swojemu koniowi – Farysowi?

Staram się być u niego przynajmniej trzy razy
w tygodniu. Zwykle nie są to całodniowe wizyty, choć latem, przy pięknej pogodzie, spędzamy ze sobą więcej czasu. Ale trzy razy
w tygodniu to jednak minimum do tego, żeby
coś fajnego z tego wyszło. Zresztą na początku miałam i trenera do jazdy, i trenera do tak
zwanego „naturalsa”, czyli rozumienia się
w dwie strony, więc to też wymagało dodatkowych godzin i czasu. A teraz czerpię z tego
tylko radość i to już jest bardzo fajne, że jeździ
się dla samej przyjemności.
Jakie chwile są kluczowe dla relacji jeźdźca
z koniem?

Tereny, absolutnie. Czyli wyjazdy poza stajnię. Piękne okolice, lasy, jeziora, rzeki, które
w pełnym galopie możemy przemknąć, i człowiek przestaje już myśleć o niczym i w pełni
się odstresowuje. Zresztą właśnie w terenie

najpełniej można poczuć możliwości konia
krwi arabskiej. Nie bez powodu mówi się,
że dosiąść takiego konia, to tak jak dosiąść
wiatr. Uwielbiam więc dosiadać taki wiatr
i jeszcze się z nim gonić.
A w jaki sposób koń okazuje wdzięczność
albo serdeczność?

Do głowy przychodzi mi chociażby sytuacja, w której przyjeżdżam do stajni, on
mnie jeszcze nie widzi, ale już słyszy jak rozmawiam z dziewczynami na kawie i potrafi
faktycznie przybiec z drugiego końca pastwiska, wręcz przylecieć i głośno rżeć. I nagle koń, którego po drodze nikt nie może zatrzymać, nagle staje obok swojego pana lub
pani i jest potulny jak baranek. To są właśnie
takie momenty.
Gdzie mieszka na co dzień Farys?

Jest to stajnia w Lisewcu, kilkanaście kilometrów od Trójmiasta.
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Z W IER ZĘTA SĄ BA R DZO
RÓŻ N EJ M A ŚCI, W IĘC K A ŻDY
M A I N DY W IDUA L N YCH
TR EN ERÓW I POD SWOJ EGO
KON I A, I POD SIEBIE.

ków, pamiętajmy o tym że jeśli mamy jedną
prawdziwą pasję, to nie ma sensu jej rozmieniać na drobne. Tak samo jak ktoś uwielbia
narty i zbiera przez cały rok na kolejne wyjazdy w góry, tak samo jak ktoś kocha morze
i jego życiowym celem jest wybranie się na
upragniony rejs, tak samo też jeśli złapaliśmy bakcyla jeździectwa, to całkowicie się
mu oddajemy. Ja na pewno tak mam.
ENGLISH

TO TAME THE WIND
I pani koniem opiekuje się zespół
fachowców?

Oczywiście, mamy bardzo fajne dziewczyny, które opiekują się wszystkimi końmi.
Zwierzęta są bardzo różnej maści, więc każdy ma indywidualnych trenerów i pod swojego konia, i pod siebie. Jeden trenuje skoki,
drugi ujeżdżeniówkę. Więc do każdego konia dopasowana jest osoba. Osobną historią
jest wyżywienie – każdy koń ma dopasowaną do siebie paszę.
Miałem kiedyś okazję spędzić dobrych kilka
dni z pasjonatami lotnictwa. Zauważyłem,
że bardzo trudno jest z nimi rozmawiać
na inne tematy niż ich życiowa pasja.
I tak zastanawiam się, czy z miłośnikami
jeździectwa jest podobnie?

Zdecydowanie tak! Bycie z koniem, zarówno
dla mnie, jak i wszystkich ludzi z tego światka, to jest czysta przyjemność. Nie wyobrażam sobie innego, spokojnego życia, bez tej
adrenaliny w terenie, bez tych emocji i bez
tej pasji. Miłość do koni mnie napędza i stała
się punktem odniesienia i inspiracją w życiu.
Także potwierdzam – to wkręca!
Ale jeżeli już wybierzemy jeździectwo
jako swoją pasję, to już chyba na żadne
inne hobby nas nie będzie stać? Mówi się
o tym, że nie jest to tani sport…

Powiem szczerze – na pewno nie jest to tani
sport, choć powstają teraz coraz to nowe alternatywy, które sprawiają że staje się on coraz bardziej dostępny dla każdego chętnego.
Natomiast pomimo tych kosztów i wydatWIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

Małgorzata Sprengel is the owner of .Farys.
Design., a company producing designer equestrian
jewellery accessories. She attends the most
important equestrian events in the country. Her
jewellery is already known across Poland, and
she’s getting ready to conquer foreign markets.
She’s talking with Maciej Bąk for Anywhere.pl.

How would you describe the
relationship between a horse and its
owner? Or perhaps we shouldn’t say
‘owner’ in this case?

The best words to use are ‘a horse’ and ‘a rider’, because the owner and the rider aren’t
sometimes the same person. In general,
horses are skittish, and first you need to
build a loving and respectful relationship
between the horse and the rider. How does it
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work? I’d compare that to Bluetooth technology. At first,
there is a period when the relationship and trust is built,
and only after some time, when the rider and the horse
are one, the real ride begins. Only then can they achieve
the impossible and raise the bar. This is the essence of
real horse-riding, passion and joy.
I understand that a relationship with a horse is more
collaboration than friendship?

It’s all interconnected. The bond can’t be developed in
training sessions only. You can’t bribe a horse with a proverbial carrot. The process involves regular walks, rides
and training sessions. As a result, for example, when my
horse gets scared, he stops fearing when I’m on him,
while a natural response would be to run away as that’s
how these animals responds to potentially dangerous
situations. Therefore, the training bond is important, of
course, but you also need something more, a closer relationship. If the rider builds it, the horse starts to trust
him, and the rider can gauge the mood of the horse. He
knows whether the horse is hyped up, tense, and so on.
It’s automatic, like Bluetooth.
What qualities should a good rider have? Patience?
Empathy?

For certain, it requires concentration, time, and devotion. Just like relationships with people. To get to know
another person, you need to spend a lot of time with
them, know their behaviour, understand their gestures
and moves. A relationship with a horse is the same.
One move, one look, and you understand each other. Qualities? A rider can’t be nervous, because horses
can sense emotions easily. If you approach a horse when
you’re stressed or emotional, it’s better not to approach
it at all. So a rider should be calm and relaxed. But I believe that time is the most important aspect.

How much time do you spend with your horse, Farys?

I try to visit him at least three times a week. Usually,
it’s not for all day, but in summer, when the weather is
good, we spend more time together. Three times a week
is a minimum to build a good relationship. At the beginning, I had two coaches – one for training and another
one for ‘natural riding’, to learn to understand each other, which took some extra time. Now, it’s mostly fun, and
it’s great to be able to ride for pleasure.
What are the key moments in a relationship with
a horse?

Rides outdoors, definitely. Taking the horse out of the
stables. Beautiful landscapes, forests, lakes, rivers,
which we can gallop through, allow me to clear my mind
and relax. Anyway, Arabian horses show their abilities
in the field. It’s not without reason that riding an Arabian
horse is said to be like riding the wind. So I love riding
that wind and chasing it.
How does a horse show gratitude or kindness?

For example, when I come to the stables, and Farys
doesn’t see me yet but hears me talking with the girls
over a cup of coffee and he runs from the other side of the
pasture, neighing loudly. All of a sudden, a horse that nobody can stop on his way, stops next to his master or mistress and is meek as a lamb. It shows in such moments.
Where does Farys live?

In the stables in Lisewiec, several kilometres of Tricity.
And a team of professionals take care of him on
a daily basis?

Of course, the girls who take care of all horses at the stables are great. The horses are very different, so riders
have their own coaches, adjusted to their horse and themselves. One coach for jumping and another one for riding.
Coaches are chosen depending on horses. Food is another story – each of the horses has its own fodder.
Once, I’ve had a chance to spend a few days with
aviation buffs. I’ve noticed that it’s difficult to talk
with them about anything else but their passion.
And I’m wondering whether it’s the same with
horse lovers?

Definitely! For me and all people from this world, being
with a horse is a sheer pleasure. I can’t imagine a different, peaceful life, without adrenaline in the field, these
emotions and passion. My love for horses motivates and
inspires me. So I confirm – it’s addicting!
When someone takes up horse riding, I guess they
won’t afford another hobby? It’s said to be an
expensive sport…

To be honest, it’s not a cheap sport even though there
are many opportunities that make it more accessible for
everyone. But despite costs and expenses, bear in mind
that if you have one true passion, it’s no good to spread
yourself too thin. Just like some people enjoy skiing and
save up for trips to the mountains all year, some love the
sea and their life goal is to go on a dream cruise, people
who are keen on horse riding live for it. At least I do.

56–57

WIĘCEJ FELIETONÓW

FELIETON / COLUMN

znajdziesz na www.anywhere.pl

PR AW DZI W YCH

HIP S T E R Ó W

JU Ż N IE M A …

WYDAWAŁO MI SIĘ, ŻE TELEFON
ZŁAPAŁ ZADYSZKĘ, ŻE OTO NA
MOICH OCZACH ODBYWA SIĘ
TOTALNE DÉJÀ VU. WSZYSTKO
CO WIDZIAŁEM, DZIAŁO SIĘ JUŻ
WCZEŚNIEJ. CZY INSTAGRAM POZA
FILTRAMI I HASZTAGAMI POTRAFI
PRZENIEŚĆ UŻYTKOWNIKA
W PRZESZŁOŚĆ – DO WCZORAJ, DO
ROKU 2016, DO CZASU STUDIÓW?

odpowiadają za cały ten ambaras? Zapewne zdążyli oddalić się w miejsca, o których nam się nawet nie śniło - niedoświetlone, takie, w których nie pomogą filtry wygładzające skórę czy wyostrzające barwy. Nie spotkasz ich
na poznańskim Kreuzbergu, nie pojawią się na koncercie
znanej gwiazdy, nie jedzą też wegańskiej kiełbasy. Są tam,
gdzie my będziemy za jakiś czas, za rok, za pięć lat, w dalekiej przyszłości.
KRZYSZTOF
KOCZOROWSKI

ENGLISH

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.

R

elacja pierwsza – ludzie na mieście jedzą wegański
(a jakże) street-food. Na co dzień dają się pokroić
za schabowego w panierce, ale tenże jegomość nie
wygląda dość atrakcyjnie w kadrze. Żaden filtr tu nie pomoże. Flaczki z boczniaków, sojowy schabowy, mielone
z kaszy jaglanej, bio-oranżada, polski Bruce Willis, nasza
Coco Chanel albo rodzima Edith Piaf. Szaro-czarne knajpy, tablicówka zapisana kredą, napoje w słoikach.
Social story numer dwa – kto opuścił wczorajszą imprezę w sypiącej się, lecz chwilowo modnej norze, bawi
się tam dzisiaj. Jest też relacja z koncertu alternatywnego zespołu, o którym podobno nikt nie słyszał, a na którym pojawiły się tłumy na pozór różnych, a tak naprawdę takich samych ludzi. Do tego oczywiście koktajle
z jarmużem, dieta pudełkowa i pozowane na niepozowane zdjęcia z własnego eMdwa, gdzie mimochodem pokazujemy książki o designie, nowy model sedesu z deską
wolnoopadającą oraz garderobę pełną ubrań z przyklejonymi metkami.
Od dawien dawna ludzie chcą rozwijać w sobie gen
niepowtarzalności i oryginalności, a tymczasem większość z nas stała się taka sama – niczym odbita z matrycy współczesności albo wydrukowana w technologii 3D.
Nawet usta i policzki stają się punkt w punkt tak samo
sztuczne i przerażające. Gdzie się podziali tamci trendsetterzy i niepozorni hipsterzy, którzy byli tu pierwsi, którzy
WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

THERE ARE NO REAL HIPSTERS ANYMORE…
I thought that my phone had frozen and I was having a déjà vu.
Everything I saw had already happened. Apart from filters and
hashtags, can Instagram take back the past – yesterday, 2016,
days at university?

Story number one – people are eating out; it’s vegan street
food, of course. On a daily basis, they’d do anything for
pork chops, but this doesn’t look good in a picture. And
no filter can change that. Oyster mushroom soup, soya
chops, millet balls, bio-orange soda, Polish Bruce Willis,
our Coco Chanel or Edith Piaf. Grey and black food spots,
chalkboard menus, drinks in jars.
Social story number two – those who left a party in
a derelict but fashionable spot yesterday are having fun
there tonight. There is also a story from a concert of an
alternative band nobody has heard of, which attracted
crowds of seemingly different people, who are all the
same in the end. Of course, there are also kale cocktails,
food subscription boxes, and posed spontaneous pictures
taken in tworoom apartments, with books about design,
a new model of slow-close toilet, and a closet full of branded clothes with labels untouched.
For centuries, people have yearned to develop a gene
of individuality and originality, while most of us have become the same – a copy of a contemporary pattern or a 3D
print-out. Even our lips and cheeks have become equally
artificial and disturbing. Where are all those trendsetters
and unassuming hipsters who were first there, who are responsible for all of this. They must have gone to faraway
lands – dim places, where photo filters or contrast are of
no use. You won’t find them in Kreuzberg in Poznań or at
a concert of a famous star; nor do they eat vegan sausages.
There are in a place we will reach in some time – a year,
five years, in the distant future.
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ŚWIEŻY START
W FILHARMONII
WRZESIEŃ TO CZAS POWROTÓW. DZIECI WRACAJĄ DO SZKOŁY,
STUDENCI ZACZYNAJĄ MYŚLEĆ O UCZELNI, A W FIRMACH KOŃCZY
SIĘ SEZON URLOPOWY. POLSKA FILHARMONIA BAŁTYCKA RAZEM
W GDAŃSZCZANAMI WRACA DO REGULARNEJ PRACY.
TEKST Sylwia Gutowska

ZDJĘCIE źródło: PFB

N

ie oznacza to bynajmniej nudy. Po
letnim programie załoga Filharmonii wraca z nową energią. We wrześniu nie zabraknie miejsca na specjalne
wydarzenia.

FILHARMONIA NARODOWA
Z REWIZYTĄ
W marcu w Filharmonii Narodowej w Warszawie wystąpiła orkiestra Filharmonii
Bałtyckiej pod przewodnictwem Dyrektora
Artystycznego Orkiestry, Goerge'a Tchitchinadze. Teraz to filharmonicy z Warszawy
goszczą u nas z wizytą. 14 września orkiestra
pod batutą Jacka Kaspszyka zagra koncert
wprowadzający słuchaczy w jesienną aurę.
Solista skrzypcowy Jakub Jakowicz wykona

Koncert skrzypcowy e-moll Mendelssohna,
jeden z najpopularniejszych utworów romantycznych na skrzypce. Głównym punktem
tego wieczoru będzie jednak IV Symfonia odkrywanego na nowo polskiego kompozytora
Mieczysława Weinberga. Utwór ten, stworzony tuż po wojnie, ma duży ładunek dramatyczny, choć jak inne utwory tego kompozytora nasycony jest liryzmem.

„PRZEWODNIK PO
ORKIESTRZE” DLA RODZINY
16 września odbędzie się specjalny koncert
familijny. Orkiestra Symfoniczna PFB pod
batutą młodego i osiągającego międzynarodowe sukcesy dyrygenta Dawida Runtza zagra dwa ikoniczne utwory. Będzie to Bolero

Ravela i „Piotruś i Wilk” Prokofiewa. Bolero,
przez które przewijają się bodajże wszystkie
instrumenty orkiestrowe, pierwotnie było
przeznaczone do baletu. W czasie swoich
pierwszych przedstawień budziło powszechne zdumienie, a nawet protesty. Ten słynny
utwór oparty jest bowiem na jednym 18-taktowym temacie tanecznym, którego coraz to
inne wariacje wykonują kolejne instrumenty.
Sam kompozytor zwykł mówić, że na pomysł
tego utworu mógł wpaść każdy uczeń konserwatorium. Jednak geniusz Bolera tkwi
właśnie w jego prostocie. Utwór był wykorzystywany w niezliczonych przedstawieniach,
filmach, w tym bajkach Disneya. Trudno pomyśleć o lepszym wprowadzeniu do klasyki.
Drugi z utworów koncertu jest równie rozpowszechniony, mimo swojego nieco mrocznego klimatu. Choć „Piotruś i Wilk” powstał
jako opowieść o małym sowieckim pionierze, to jej muzyczna uniwersalność jest zdolna przetrwać epoki. To chyba najsłynniejsza
bajka muzyczna XX wieku, której dźwięki
na zawsze zapadną w pamięć. Urocze realizacje imitujące odgłosy zwierząt kształtują
w dziecku wrażliwość słuchową i po prostu
niosą radość. Te dwa utwory są idealnie skrojone pod młodego odbiorcę. Przez tę bajeczną muzyczną podróż słuchaczy przeprowadzi znany głos Zbigniewa Zamachowskiego.
Młodzi melomani w wieku od 5 do 12 lat
mogą wygrać bilet na ten koncert, nadsyłając
pracę plastyczną inspirowaną „Piotrusiem
i Wilkiem” Prokofiewa. Zwycięzców wybiorą internauci za pośrednictwem Facebooka.
Szczegóły konkursu na stronie Polskiej Filharmonii Bałtyckiej.

ROMANTYCZNIE
I PODNIOŚLE
Jesień to również czas patriotyzmu. Rok 2018
szczególnie skłania do takiej refleksji. Motyw
stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości Polska Filharmonia Bałtycka uczci nie
tylko zapraszając gości zza granicy, ale też
organizując własne wydarzenie. 23 września
odbędzie się specjalny koncert celebrujący
100-lecie odzyskania niepodległości.
26 września zaś odbędzie się koncert Laureatów X Międzynarodowego Konkursu Muzyki
Organowej im. Jana Pieterszoona Sweelincka.
Koncert „Polonia i romantyczne skrzypce”, który odbędzie się 28 września, oficjalnie rozpocznie sezon jesienny w Filharmonii
Bałyckiej. Orkiestrę poprowadzi Dyrektor
Artystyczny Orkiestry PFB, George Tchitchinadze, a tytułowe skrzypce należeć będą
do Konstantego Andrzeja Kulki, wybitnego
solisty z Gdańska, wykładowcy tutejszej
Akademii Muzycznej. Wieczór otworzy polonez „Pożegnanie Ojczyzny” Ogińskiego, a zamknie „Polonia” op. 76 brytyjskiego kompo-

Ś W I E Ż Y S TA R T W F I L H A R M O N I I
SPONSOR STRATEGICZNY PFB

SPONSOR NAGRÓD W KONKURSIE
„PIOTRUŚ I WILK”

zytora Edwarda Elgara. To ostatnie to dzieło
napisane na zlecenie polskiego dyrygenta
Emila Młynarskiego i inspirowane polskimi
klasykami – „Mazurkiem Dąbrowskiego”,
Chopinem i Paderewskim.

NORDIC PULSE –
CELEBRATION OF FREEDOM
Jeden z ciekawszych koncertów tego sezonu odbędzie się 24 września. Na Ołowiankę
zawita Baltic Sea Philharmonic, orkiestra
złożona z muzyków z Danii, Estonii, Finlandii, Niemiec, Litwy, Łotwy, Norwegii, Polski,
Rosji i Szwecji. Ten unikatowy konglomerat
pod przewodnictwem estońskiego dyrygenta
i kompozytora Kristjana Järviego w Gdańsku
wystąpi w ramach projektu „Nordic Pulse”.
To cykl koncertów celebrujących stulecie
odzyskania niepodległości przez kraje bałtyckie od Polski przez Litwę, Łotwę, Estonię, aż po Finlandię. Gdańska publiczność
usłyszy polskie akcenty. Przede wszystkim
będzie to inspirowana folklorem góralskim
Orawa Wojciecha Kilara, która otworzy
przedstawienie. Przedstawienie, bo występy Baltic Sea Philharmonic to coś więcej niż
koncerty. To gra światła, video-art i choreografii, które w połączeniu z nowoczesnym
podejściem do muzyki klasycznej tworzy
niepowtarzalny spektakl.
Wydarzeniu patronuje Konsulat Generalny Republiki Federalnej Niemiec w Gdańsku. Projekt finansowany jest przez Fundację
Współpracy Polsko-Niemieckiej ze środków
Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec.
Bilety na wszystkie wrześniowe wydarzenia
dostępne w kasie i na stronie Polskiej Filharmonii Bałtyckiej: www.filharmonia.gda.pl.

month, the musicians from Warsaw are returning the visit. On 14 September, the audience will feel the autumn vibes at a concert given by the orchestra conducted by
Jacek Kasprzyk. Jakub Jakowicz, a violin
soloist, will perform Mendelssohn’s ‘Violin
Concerto in E minor’, which is one of the
most popular Romantic compositions for
violin. The highlight of the evening will be
‘Symphony No. 4’ by Mieczysław Weinberg,
a re-discovered Polish composer. The composition, which was created just after the
war, is very dramatic but also lyrical, like
other pieces of the composer.

‘A GUIDE TO ORCHESTRA’
FOR FAMILIES

NATIONAL PHILHARMONIC
RETURNS THE VISIT

On 16 September, the Philharmonic will
hold a special family concert. The Philharmonic Symphonic Orchestra conducted by
young and world-famous Dawid Runtz will
play two iconic compositions – Ravel’s ‘Bolero’ and Prokofiew’s ‘Peter and the Wolf’.
‘Bolero’, a piece for practically all orchestra instruments, was originally composed
as a ballet. The first performances were
received with surprise or criticism. The
famous piece is based on one dance theme
of 18 bars, with different variations of the
theme performed by successive instruments. The composer would say that every
conservatory student could have come up
with the idea. But Bolero’s genius is in its
simplicity. The composition was used in
plenty of plays and films, including Disney
animated films. It’s hard to find a better introduction to classical music.
The latter piece is equally popular despite its dark character. Even though ‘Peter
and the Wolf’ was composed as a story of
a little Soviet pioneer, its universality has
made it a world‑famous composition. It’s
supposedly the most famous and memorable music tale of the 20th century. Adorable arrangements imitating animal sounds
shape children’s musical sensitivity and
bring joy and happiness. These two compositions are a perfect choice for the little
audience. The well-known voice of Zbigniew
Zamachowski will accompany the audience
on their musical journey.
Young music lovers aged between 5 and
12 may win a ticket for the concert by submitting an artwork inspired by Prokofiew’s
‘Peter and the Wolf’. The winners will be
selected by Internet users via Facebook. To
read more about the competition, visit the
Polish Baltic Philharmonic’s website.

In March, the Baltic Philharmonic orchestra conducted by the Artistic Director,
George Tchitchinadze, performed in the
National Philharmonic in Warsaw. This

Autumn is also a time for patriotism, especially in 2018. The Polish Baltic Philharmonic
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A FRESH START IN THE
PHILHARMONIC
September is a time to go back to our everyday
life. Children go back to school, students begin to
think about their studies, and the holiday season
in companies comes to an end. Just like Gdańsk
inhabitants, the Polish Baltic Philharmonic goes
back to regular work.

But this doesn’t mean boredom. After the
summer season, the musicians come back
with new energy, and the September calendar is full of special events.

ROMANTIC AND SOLEMN

WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

will celebrate the hundredth anniversary of
regaining independence by Poland not only
by inviting foreign guests, but also by holding
its own special event. A concert for the hundredth anniversary of regaining independence will take place on 23 September.
On 26 September, the Philharmonic will
hold a concert of laureates of the 10th Jan
Pieterszoon Sweelinck International Organ
Music Competition.
The autumn season will open with the
‘Polonia and Romantic Violin’ concert on 28
September. The Orchestra will be conducted
by the Artistic Director, George Tchitchinadze, while Konstanty Andrzej Kulka,
a prominent soloist from Gdańsk and lecturer in the Academy of Music, will play the
title violin. The event will open with Ogiński’s
‘Farewell to the Homeland’ polonaise and
end with ‘Polonia’ Op. 76 by a British composer, Edward Elgar. The latter was composed at
the request of Emil Młynarski, a Polish conductor, and inspired by Polish classics, such
as ‘Mazurek Dąbrowskiego’ and Chopin and
Paderewski’s works.

NORDIC PULSE –
CELEBRATION OF FREEDOM
One of the most attractive concerts of this
season will be held in the Polish Baltic Philharmonic on 24 September. On that day,
the Baltic Sea Philharmonic – an orchestra
made up of musicians from Denmark, Estonia, Finland, Germany, Lithuania, Latvia,
Norway, Poland, Russia and Sweden – will
perform on Ołowianka Island. This unique
orchestra, conducted by an Estonian conductor and composer, Kristjan Järvi, will perform in Gdańsk as part of the ‘Nordic Pulse’
project. It’s a series of concerts celebrating
the hundredth anniversary of regaining independence by the Baltic Sea countries, including Poland, Lithuania, Latvia, Estonia,
and Finland. There will also be some Polish
elements. First of all, the spectacle will open
with Wojciech Kilar’s ‘Orawa’ inspired by
Polish highlander folklore. The Baltic Sea
Philharmonic’s performance is more than
a concert – it’s a show of lights, video-art
and choreography combined with a modern
approach to classical music, which together
create a one-of-a-kind spectacle.
The event partner is the Consulate General of the Federal Republic of Germany in
Gdańsk. Project is financed by The Foundation for Polish-German Cooperation from
the funds of Federal Ministry for Foreign Affairs of The Federal Republic of Germany.
Tickets to all September events are available in ticket offices and online on the Polish
Baltic Philharmonic’s website at www.filharmonia.gda.pl.
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ŁOBUZI A RSK I PA BLO
I SPOKOJ N Y PAVO
PABLOPAVO, PABLOPAVO I LUDZIKI, VAVAMUFFIN, ZJEDNOCZENIE SOUNDSYSTEM – TO TYLKO NAJWAŻNIEJSZE
Z JEGO MUZYCZNYCH PROJEKTÓW. OSTATNIO JAKO PAWEŁ SOŁTYS WYSTĄPIŁ W JESZCZE JEDNEJ ROLI. NAPISAŁ
ZBIÓR OPOWIADAŃ „MIKROTYKI”, ZA KTÓRY OTRZYMAŁ NAGRODĘ LITERACKĄ GDYNIA W KATEGORII PROZA.
TEKST Sylwia Gutowska

ŁO BU Z I A R S K I PA BLO I S P O KOJN Y PAVO

RÓŻ N E R Z E C Z Y S K Ł A DA JĄ S I Ę
NA TĄ PI SA R S K Ą K UC H N I Ę,
Z KT ÓR E J S I Ę PIC HC I OP OW I E Ś Ć.
cego impulsu, żeby to zebrać w książkę. To się
zaczęło dziać dopiero dwa- trzy lata temu.
„Mikrotyki” zbierają pozytywne recenzje,
posypały się nominacje. Jak to przyjmujesz?

Z zadziwieniem. Jestem nawet zaszokowany,
bo liczyłem na pięćset sprzedanych egzemplarzy i ze dwie recenzje, dobrze, jeśli nie byłyby
napisane przez bliskich znajomych. To nie jest
kokieteria, to co się stało naprawdę bardzo
mnie zaskoczyło. Co oczywiście jest miłe, pisze się książki po to, żeby ktoś je czytał.
To zachęta do dalszego pisania?

To trudne pytanie, bo nominacje oczywiście
są miłe, ale po pierwsze wysoko stawiają poprzeczkę następnej książce, a po drugie przyczyny pisania są jednak inne. Nie pisze się dla

Chciałam porozmawiać o tobie jako pisarzu.

Trudno.

ZDJĘCIA: MONIKA SZAŁEK (1-2).

Coś mi podpowiada, że nie stałeś się nim
tak nagle.

Żeby zostać pisarzem, trzeba chyba napisać
dwie książki, więc ciągle jestem na statusie
„mężczyzna, który napisał książkę”. Do tego
bardzo ładnego słowa „pisarz” chyba się jeszcze nie przyznaję. Tak, oczywiście, publikowałem opowiadania zanim jeszcze wydałem
pierwszą płytę, jakieś osiemnaście lat temu.
Nie miałem natomiast czasu ani wystarczają-

recenzji czy nagród. Impuls idzie z trochę innej części mózgu. Nie ma prostego przełożenia
nominacji na powód do pisania.
Te opowiadania mocno tkwią w przeszłości.
Są chyba też dość mocno autobiograficzne...

Czy są autobiograficzne, to nie jest pewne. To
są opowiadania. Narrator opowiada w pierwszej osobie, ale zazwyczaj to nie jestem ja – to
może być ktoś podobny do mnie. Co do przeszłości, ktoś kiedyś powiedział, że przeszłość
to teraźniejszość, z której odpadły niepotrzebne didaskalia. Ta książka jest o mechanizmie
wspominania: jak w ludzkim mózgu tasują się
różne rzeczy z przeszłości i teraźniejszości, jak
to jest zupełnie nielinearne, idzie za jednym
punktem, nagle wracają sprawy sprzed dwudziestu kilku lat.
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M A M TA K Ą DWOI S TĄ NAT U R Ę
– J E S T E M Ł OBUZ I A R S K I
PA BL O I S P OKOJ N Y PAVO. ON I
R A Z E M T WOR Z Ą PA BL OPAVO.

Wykorzystuję swoje wspomnienia, wspomnienia swoich przyjaciół. Różne rzeczy składają
się na tą pisarską kuchnię, z której się pichci
opowieść. Starałem się, żeby to było realistyczne i żeby czytelnik w nie uwierzył.
Udało ci się to. Twoje opowiadania są
bardzo wiarygodne.

Kiedy pada pytanie, czy to są historie prawdziwe, czy nieprawdziwe, najlepiej odpowiedzieć,
że to nie ma znaczenia. Znaczenie ma to, czy
czytelnik da się im uwieść. A z czego one są
zrobione, to już tajemnica tego, który pisze.
Obok żywych i umarłych ludzi występują
tam koty. Piszesz o nich z czułością. Czy
kochasz koty?

Nie wiem, czy słowo „kocham” jest odpowiednie. Miałem koty przez całe swoje życie, siłą
rzeczy zakradły się do tych opowiadań. Ale
czy koty można kochać? Pewnie tak, jak każde
zwierzę, ale myślę, że o wiele trudniej jest kochać kota niż psa. To wyzwanie – dla człowieka, a potem wyzwanie pisarskie, bo te kontakty
z kotami są często bardzo niesprawiedliwe. Kot
dostaje wszystko, czego chce, a od siebie daje

stosunkowo mało albo daje wtedy kiedy i jak
chce. To nie jest miłość bezwarunkowa, jak
u psa. Natomiast kot jest też figurą literacką. Nie
piszę przecież w oderwaniu od historii literatury. Koty przewijają się w literaturze od tysięcy
lat, więc do moich opowiadań też zaszły.
Jeden z najsłynniejszych kotów w literaturze
to oczywiście ten z „Mistrza i Małgorzaty”.
Twoje związki z literaturą rosyjską są silne.
Dlaczego i kogo czytasz z rosyjskich pisarzy?

Nie wiem, czy mamy tyle czasu... Przede
wszystkim studiowałem rusycystykę dziesięć
lat. Studiowałem dogłębnie, ale nie skończyłem tych studiów. Więc tak, literatura rosyjska
miała na mnie bardzo duży wpływ, szczególnie ta z pierwszej połowy XX w., kiedy wybuchła autorami fantastycznych opowiadań,
prozą ornamentalną, która jest dla mnie ważna. Z drugiej strony duży wpływ wywarła na
mnie poezja lat 50. i 60., tak zwani konkretyści moskiewscy – grupa Lianazowo, oberiuci,
Charms. Ale też klasyka, od Puszkina przez
Turgieniewa po Tołstoja. Rosjanie mają to
szczęście albo nieszczęście, że geniuszy pisarskich mieli więcej niż setkę. Można o tym bardzo długo gadać i właściwie z każdego okresu
literatury wynaleźć parę nazwisk, które są
wstrząsająco ciekawe i zapładniające.
Co przyciągnęło cię do Rosji?
W opowiadaniu twój bohater odkrywa swoje
rosyjskie korzenie...

Ja nie musiałem niczego odkrywać, bo o części swoich rosyjskich korzeni wiedziałem. To
jest skomplikowane i ciężko powiedzieć, gdzie
Rosjanie, gdzie Ukraińcy. W każdym razie
część rodziny na pewno była prawosławna.
Zresztą moi rodzice skończyli filologię rosyjską, więc ta kultura była obecna w moim życiu
od wczesnego dzieciństwa.
Czy ta fascynacja ma związek z twoją
sentymentalną stroną? Dziś związki
Polski z Rosją przeminęły z oczywistych
powodów. Teraz patrzymy na Zachód,
mówimy po angielsku.
PAWEŁ SOŁTYS, „MIKROTYKI”,
Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2017.

To jest oczywiście sprawa geopolityki. Trudno się dziwić takiemu stanowi rzeczy. Ludzie
reagują na zasadzie przeciwieństw – jeśli

coś było nadobecne w naszej kulturze przez
pięćdziesiąt lat, to zwrócili się ku innym
językom. Trzeba było nadrabiać zaległości
w literaturze angielskiej czy amerykańskiej.
Myślę, że ten zwrot polityczny stał się też
absolutnie zwrotem kulturowym i dzisiaj
Polacy o współczesnej kulturze rosyjskiej
wiedzą bardzo mało. To też pewnie będzie
się jeszcze zmieniać, wahadło będzie się
odbijać raz w jedną, raz w drugą stronę. Ja
byłbym najszczęśliwszy, gdyby zainteresowanie kulturą rosyjską było niezależne od
polityki. Oczywiście nie da się tego zrobić
całkowicie, ale polityka powinna iść swoim
torem, a kultura swoim.
Czy twoje opowiadania będą tłumaczone na
język rosyjski?

To zupełnie niezależne ode mnie. Parę opowiadań przetłumaczyła „na dziko” pewna
dziewczyna, która jest fizykiem w Moskwie,
a zna polski i interesuje się polską kulturą.
To tłumaczenie nie jest oficjalne, wisi sobie
w Internecie. Parę moich piosenek zostało
przetłumaczonych na rosyjski w gazecie
„Nowaja Polsza” kierowanej do Rosjan

ZDJĘCIA: MONIKA SZAŁEK (3), MAT. PRASOWE (4), MONIKA SZAŁEK (5)

W jednym z opowiadań wyłożyłeś swoją
metodologię – wspominasz, zmieniasz
fakty, miksujesz...

ŁO BU Z I A R S K I PA BLO I S P O KOJN Y PAVO

mieszkających w Polsce. Oczywiście chciałbym, żeby
„Mikrotyki” ukazały się po rosyjsku, na razie jednak
prędzej chyba ukażą się po ukraińsku, co też mnie bardzo cieszy. Każdy przekład na język obcy jest ciekawy
i napawa dumą.
Jak ma się twoje reggae, które wykonujesz m.in.
z Vavamuffin, do tych nostalgicznych opowiadań? Co ze
stereotypem? Czy rastamani nie powinni być weseli?

Od wielu lat nie uważam się za rastamana. Był krótki
moment w mojej młodości, kiedy uważałem się za rasta,
potem przez wiele lat kultura jamajska (nie tylko rastafariańska) była dla mnie inspiracją. Reggae powstała na
początku lat 70. jako muzyka rozrywkowa, nie religijna. Potem to się zaczęło mieszać. Jamajka jest jednym
z najbiedniejszych państw na świecie, pełnym przestępczości, smutku, i ten stereotyp Jamajczyka jako faceta
z jointem, który siedzi na plaży, ma się nijak do tamtejszej rzeczywistości. Oczywiście, różne piosenki, w tym
te, które ja wykonuję z Vavamuffin, mają pozytywne
przesłanie, ale raczej opisują one smutną rzeczywistość
i z niej starają się wyciągnąć jakąś nadzieję dla słuchacza. To bardzo symptomatyczne dla kultur państw objętych biedą. A zadowoleni, uśmiechnięci ludzie w dreadlockach to jak typowa reklama wakacji na Jamajce
– nie jest nawet jedną setną prawdy o tym kraju.

Jak w twoim życiu muzyka, z koncertami, wyjazdami,
fanami i adrenaliną udaje się znaleźć chwile ciszy,
których potrzeba do napisania tekstu? I które chwile
lubisz bardziej?

Nie umiem odpowiedzieć jednoznacznie. Gdybym nie lubił
życia muzyka, to pewnie bym go nie wiódł. Ono jest fantastyczne i paskudne naraz. To chaos, hotele, siedzenie przez
większość czasu w jakimś busie, potem rozstawianie gratów. Cały dzień to ciężka praca, jedzenie w pośpiechu. Zazwyczaj miasta, w którym się gra, w ogóle się nie widzi, bo
nie ma na to czasu. Aż wreszcie wieczorem przychodzi nagroda – koncert. To coś, czego nie mają żadni inni artyści
poza muzykami. Można na żywo przeglądać się w ludziach,
którzy cię słuchają. Patrzeć, czy im się podoba, czy tańczą,
czy przeżywają. Tylko muzyk może od razu rzucić swoją
sztukę na lustro, które odbija. Oprócz tego dzięki muzyce
poznałem setki osób z różnych części świata, z niektórymi
z nich się zaprzyjaźniłem.
Kiedy się wraca z trasy, potrzeba zazwyczaj kilku dni na
powrót do normalności.
Ja właściwie pisałem książkę w momencie, kiedy nie było
szans na pisanie, czyli kiedy urodziło mi się dziecko. Wracałem do domu i prawie na nic nie miałem czasu. Ale to spowodowało, że kiedy miałem tę godzinę czy dwie, bo córka zasnęła albo moja żona ją w dobroci serca zabrała, to wtedy ten
czas wykorzystywałem. Nie prokrastynowałem, nie ogląda-
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łem telewizji i nie siedziałem w Internecie, tylko pracowałem. Ten brak czasu spowodował, że
nie marnowałem wolnych chwil.
Pisanie to zupełnie inny rodzaj działalności. Ale lubię i to, i to. Mam taką dwoistą naturę – jestem łobuziarski Pablo i spokojny Pavo.
Oni razem tworzą Pablopavo.
ENGLISH

PLAYFUL PABLO AND PLACID PAVO
Pablopavo, Pablopavo i Ludziki, Vavamuffin,
Zjednoczenie Soundsystem – these are only some
of his music projects. Recently, as Paweł Sołtys, he
played another role. He wrote a collection of short
stories ‘Mikrotyki’, for which he received the Gdynia
Literary Award for Prose.

I would like to speak about you as a writer.

It’s quite complicated.

‘Mikrotyki’ has got positive reviews, you have
won plenty of nominations. How do you feel
about it?

Actually, I’m surprised. I’m even shocked because I expected five hundred books sold and
about two reviews written by someone else than
my close friends. It’s not false modesty; I was
really surprised at the outcome. Of course, it’s
great because books are written to be read.
Does it encourage you to write more?

It’s a difficult question because nominations
are a good thing, of course, but firstly, they set
high standards for the next book and secondly, my reasons for writing are different. I don’t
write for reviews or awards. The impulse comes
from a different part of the brain. Nominations
aren’t a reason for writing or a motivation boost,
it’s not that simple.

I guess that it wasn’t unexpected.

Your stories are deeply rooted in the past.
They also seem to be very autobiographical…

To become a writer, one needs to write at least
two books, I suppose, so I’m still ‘a man who has
written a book’. I wouldn’t call myself a ‘writer’
yet. Of course, I published some short stories
before I released my first album, about eighteen years ago. But I didn’t have time or enough
motivation to make a book out of it. It happened
only two or three years ago.

It’s not certain whether they’re autobiographical. They are stories. The narrator speaks in
first person, but usually that’s not me – it may
be someone similar to me. As regards the past,
someone once said that the past is the present
without redundant stage directions. The book
is about a memory mechanism: how the human brain mixes different things from the past
WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

and the present, in a non-linear way, follows one
thing to come back to another situation that
happened twenty or so years before.
In one of the stories, you show your methodology – you recall, change facts, mix up…
I use my memories and memories of my
friends. A story is like a delicious dish with
plenty of ingredients. I wanted it to be
realistic, so that my readers could believe it.

And you did it. Your stories are very credible.
When someone asks me if they are true or
made-up, it’s best to say that it doesn’t matter.
What matters is whether they are captivating.
The elements that comprise a story are a secret of a writer.
In your stories, apart from alive and dead
people, there are also cats. You write about
them with fondness. Do you love cats?

I don’t know whether I should use the word
‘love’. I’ve had cats all my life, they must have appeared in those stories. But can one love cats?
I suppose so, just like every animal, but I think
it’s far more difficult to love a cat than a dog. It’s
a challenge – for a person, and later a huge writing challenge, because the relationship with
a cat is often unfair. The cat gets everything it
wants and gives very little in return or only on
its own terms. It’s not unconditional love, like in

ZDJĘCIE: ANNA REZULAK (6).
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the case of dogs. But the cat is also a literary figure. I don’t write in isolation from the history
of literature. Cats have been present in literature for thousands of years, so they appear in
my stories, too.
One of the most famous cats in literature is
the one in ‘The Master and Margarita’. The
influence of Russian literature is very strong
in your writing. Which Russian writers do
you read and why?

How did you first get interested in Russia?
One of your characters discovers his
Russian roots…

I didn’t have to discover anything because I’d
known about my Russian roots. It’s complicated, and it’s hard to specify whether they
were Russians or Ukrainians. Anyway, some
members of my family were surely Orthodox.
My parents graduated from Russian studies,
so Russian culture has been present in my life
since I was a child.
Is your fascination connected with your
sentimental side? The relations between
Poland and Russia have been broken for
obvious reasons. We look to the West,
speak English.

It’s a question of geopolitics. This state of play
is hardly surprising. People tend to go from
one extreme to another – if something was
excessively present in our culture for fifty
years, they opt for other languages. We had
to catch up with English and American literature. I think that this political turn also affected our culture, and Poles know little about
Russian literature nowadays. This might
change in the future, go back and forth. I’d
be happiest if an interest in Russian culture
was independent of politics. Of course, it’s
generally impossible, but politics should be
separated from culture.
Will your stories be translated into Russian?

It’s not up to me. Some stories have been spon-

taneously translated by a girl from Moscow,
who is a physicist, speaks Polish and is interested in Polish culture. Her translation isn’t
official, it’s available on the Internet. A few
of my songs have been translated into Russian and published in ‘Nowaja Polsza’ magazine for Russians living in Poland. Of course,
I’d like ‘Mikrotyki’ to come out in Russian,
but it’s more likely they’ll be translated into
Ukrainian, which is also great. Every translation is interesting and makes me proud.
How do you reconcile reggae you play
with, among others, Vavamuffin and
these nostalgic stories? What about
the stereotype – shouldn’t rastamen be
cheerful?

I haven’t regarded myself as a rastaman for
many years. There was a time in my youth
when I thought I was one; Jamaican culture
(not only Rastafarian culture) was my inspiration for many years. Reggae emerged at the
beginning of the 70s as entertainment music,
not religious. Afterwards, it began to blend.
Jamaica is one of the poorest countries in the
world, full of crime and sadness. The stereotype of a Jamaican guy sitting on the beach
with a joint has nothing to do with reality. Of
course, there are songs, including those I play
with Vavamuffin, which have a positive message, but they rather describe a sad reality
and try to find some hope in it. It’s very typical
of cultures in developing countries. Happy,
smiling people in dreadlocks are like a typical
commercial of holidays in Jamaica – it doesn’t
even get close to the truth.

In your life of musician, with all concerts,
tours, fans and adrenaline included, how
do you find time to write a literary text?
What moments do you like the most?

I can’t say. I suppose that if I didn’t like the
life of musician, I wouldn’t live that way. It’s
fantastic and terrible at the same time. It
involves chaos, hotels, sitting on a bus most
of the time, setting equipment; every day is
hard work, eating in a hurry. I don’t usually
see cities I perform in because I don’t have
time for it. In the evening, I get my prize –
a concert. No other artists except for musicians can have it. You can see people who listen to you live. See if they like your music, if
they dance, experience it. Only a musician
may see his art reflected in the eyes of people. Besides, music has allowed me to meet
hundreds of people from all over the world;
I’ve even made friends with some of them.
When a tour is over, you usually need
a few days to come back to reality.
Actually, I was writing the book when
I didn’t stand a chance to write, that is when
my child was born. I came home and didn’t
have time for anything. But thanks to this,
when I had an hour or two because my
daughter was asleep, or my wife kindly took
her, I made the best out of it. I didn’t procrastinate, watch television or surf the Internet,
but worked. In this busy time, I learned to
value every moment.
Writing is a different kettle of fish. But
I like both. I have a dual nature – I’m both
playful Pablo and placid Pavo. When put together, the two make Pablopavo.

ZDJĘCIE: ANNA REZULAK (7).

I don’t know if we have enough time for this
question… First of all, I studied Russian studies
for ten years. I studied it profoundly although
I didn’t graduate. Well, Russian literature was
a huge influence, in particular the first half of
the 20th century, fantasy stories and ornamental prose, which is important to me. On
the other hand, my other influences include
the poetry of the 50s and 60s, the so-called
Moscow Concretists – the Lianazowo group,
the Obeiruts, Charms. But also classics, from
Pushkin, through Turgenev, to Tolstoy. Russians are lucky, or unlucky, to have had over
a hundred genius writers. There’s a lot to talk
about, and in every literary period, there were
a few fascinating and inspiring writers.
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TO BEZ WĄTPIENIA JEDNA Z NA JLEPSZYCH MASZYN NA ŚWIECIE. MIG-29, BO O NIM WŁAŚNIE
MOWA, JEST PRAWDZIW YM WILKIEM W PRZEST WORZACH. JUŻ NIE JEDNOKROTNIE POK AZAŁ
SPEK TRUM SWOICH MOŻLIWOŚCI, CZYM ZDOBYŁ ŚWIATOW Y PODZIW I CHWAŁĘ. ZE SWOJE J
STRONY S ŁOWA UZNANIA DORZUCIŁ RÓWNIEŻ AVIATOR SWISS MADE. T YM SPOSOBEM NA
ŚWIAT PRZYSZŁA LIMITOWANA EDYC JA ZEGARKÓW. CO CZYNI JĄ GODNĄ UWAGI?
TEKST Anna Nazarowicz

ZDJĘCIE Mat. Prasowe

ZEGARKI DOSTĘPNE NA
www.poljot.com.pl

P O W I E T R Z N Y G L A D I AT O R

Z

acznijmy od tego, że Aviator Swiss
Made w lotniczym świecie zapuścił bardzo silne korzenie. Marka od początku
swojego istnienia zajmowała się bowiem produkcją czasomierzy zarówno dla pilotów, jak
również obsługi naziemnej. Zegarki te musiały więc odgrywać trudną i odpowiedzialną
rolę. A warunki panujące na pokładzie samolotu do łatwych nie należą. Pilot musi być twardy, jeszcze twardszy musi być zegarek. Szwajcarski producent, za sprawą bogatej wiedzy
i doświadczenia, dobrze wie, jak sprostać tak
dużym wymaganiom. Również, jeżeli mowa
o pilotach myśliwca.
Limitowana edycja MIG -29 SMT to unikatowa kolekcja będąca nawiązaniem do
wybitnej konstrukcji, jaką jest MIG -29. I już
jeden rzut oka wystarczy, aby nie mieć co do
tego żadnych wątpliwości. Zegarek jest bowiem wyposażony w cały szereg elementów
nawiązujących do wspomnianej maszyny. Na
pierwszy plan zdecydowanie wysuwają się gabaryty. Za sprawą masywnej obudowy zegarka mamy do czynienia ze sporym czasomierzem. Nie jest to jedynie wymysł producenta,
lecz konieczność. Dzięki temu liczne funkcje
i wskaźniki zegarka pozostają dla użytkownika czytelne. W skład kolekcji wchodzi sześć
wariantów kolorystycznych. A więc jeżeli
mowa o kopercie, warto wspomnieć, że jest
ona wykonana ze stali szlachetnej i może być
w stalowym kolorze, pokryta powłoką PVD

NR: M.2.30.0.220.6

NR: M.2.30.5.215.6

S Z WA JC A R S K I PRODUC E N T, Z A
S PR AWĄ B O GAT E J W I EDZ Y
I D O Ś W I A D C Z E N I A , D OBR Z E W I E ,
JA K S PRO S TAĆ TA K DUŻ Y M
W Y M AGA N IOM.
w odcieniu czerni lub w odcieniu szarości
naniesionej metodą YTAS. Ta ostatnia, w połączeniu z szarością paska, jest wyjątkowo
udana. Bo paski są wykonane z kauczuku i występują w szarym, czerwonym, czarnym oraz
niebieskim kolorze.
Obok oryginalnej kolorystyki, zegarki
Aviator Swiss Made z serii MIG -29 SMT Limited Edition, zostały uzbrojone w funkcje,
które są dla pilota niezbędne. Do takich
z pewnością należy zaliczyć obsługiwany za
pomocą koronki suwak logarytmiczny, który
bazuje na kultowym już kalkulatorze lotniczym E6B. Pozwala on na dokonywanie tak
skomplikowanych obliczeń, jak ilość zużytego paliwa czy też przewidywany czas lotu. Suwak działa w oparciu o dwie skale: zewnętrzną umieszczono na lunecie koperty, zaś
wewnętrzną na obrotowym bezelu. Na tym
jednak nie koniec atrakcji, ponieważ zegarki
posiadają chronograf z funkcją międzyczasu,
co mają podkreślać dodatkowe sub-tarcze.
Całość przykryta odpornym na zarysowania
szafirowym szkłem z powłoką antyrefleksyjną, która sprawia, że prawidłowe odczytanie
godziny nie nastręcza żadnych trudności nawet w pełnym słońcu.
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BYS T R E OKO Z AU WA Ż Y W I Ę C , Ż E
Z E GA R EK , P OD OB N I E JA K SA MOL O T,
J E S T I DE A L N I E S Y M E T RYC Z N Y
WZ GL ĘDE M W Ł A S N E J O S I.
Mawiamy, że diabeł tkwi w szczegółach,
dlatego producent zwrócił na nie szczególną uwagę. Bystre oko zauważy więc, że zegarek, podobnie jak samolot, jest idealnie
symetryczny względem własnej osi. Dodatkowy smaczek stanowi wewnętrzna część
paska, pokryta wzorem aeronautycznego
kamuflażu. To nie tylko miły akcent dla
oka, ale również zabieg niwelujący nadmierne pocenie się skóry. Warto również
zwrócić uwagę na specjalnie umieszczony
na pasku napis: True Airspeed. To jedna
z prędkości powietrznych oznaczająca prędkość lotu względem opływających samolot
strug powietrza. A wygląd zakręcanego dekla jedynie utwierdza w przekonaniu, że to
zegarki będące pokłonem dla podniebnego
łowcy. Na każdym z nich bowiem widnieje
płaskorzeźba MIG -29 będąca odzwierciedleniem widoku z radaru. Myśliwiec posiada trójkątny wzór kamuflażu, a szczegóły
techniczne zegarka zostały umieszczone na
3 poziomach radaru. Ponadto uszy koperty
zostały zakrzywione w taki sposób, aby pasek idealnie komponował się z krzywizną
koperty. Dzięki temu każdy z modeli MIG -29
SMT wręcz idealnie układa się na nadgarstku. Do każdego egzemplarza dołączona jest
nie lada gratka w postaci spersonalizowanej

kurtki typu flyers. Można wybrać zarówno
jej rozmiar (od S do XXL), jak również treść
haftu, który można umieścić na ramieniu
w formie naszywki na rzep. Uroku dodaje dodatkowo naszywka przedstawiająca
emblemat samolotu MIG -29. Bo to nie jest
jedynie kolejny, niepowtarzalny zegarek.
To jeden z tych rozdziałów, z którego świat
awiacji może być wyjątkowo dumny.
ENGLISH

SKY GLADIATOR
It’s undoubtedly one of the best machines in the
world. The MIG-29 is a true sky king. Many a time,
it has shown its outstanding possibilities, which has
won it admiration and glory in the world. The credit
was also given by Aviator Swiss Made, which has
launched a limited edition of watches. What makes
it so special?

First of all, Aviator Swiss Made has put down
roots in the aviation world. Since the very
beginning, the brand has produced watches
for pilots and ground crews. The watches
have played a difficult and responsible part,
and conditions on the aircraft can be harsh.
A pilot must be tough, and his watch must be
even tougher. The Swiss manufacturer uses
WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

its knowledge and experience to meet high
expectations set by the circumstances and
its clients, including fighter pilots.
The limited MIG-29 SMT edition is a unique
collection referring to the outstanding MIG-29.
One look is enough to know that. The watch
features a number of elements referring to the
machine. First of all, its size. A massive casing
makes it look large and majestic. It’s not a whim
of the manufacturer but a necessity – it makes
numerous watch functions and indicators legible and user-friendly. The watch is available
in six colour versions. The case is made of
stainless steel and is available in a steel colour,
covered with black PVD finish, or grey – made
using YTAS technology. The latter version, combined with a grey belt, is particularly attractive.
Belts are made of rubber and are available in
grey, red, black and blue.
Apart from unique colours, Aviator Swiss
Made’s MIG -29 SMT Limited Edition watches
are fitted with functions essential for pilots,
including a slide rule operated with a crown,
based on the cult E6B flight computer. It performs complicated calculations, such as the
amount of fuel consumed or the estimated
flight duration. The slide rule uses two scales:
an exterior one, set on the case bezel, and an
interior one, on the rotating bezel. But this special watch has much more in store – it also features a chronograph with a stopwatch function,
which is highlighted with additional sub-faces.
All this covered with scratch-resistant sapphire
glass with anti-reflective coating, which makes
it easy to read the time even in full sun.
The devil is in the details, so the manufacturer has paid special attention to them.
A keen observer will notice that the watch,
just like the aircraft, is perfectly symmetrical
with its own axis. The inner part of the belt
covered with aeronautical camouflage is an
added boon. It’s not only a nice touch, but also
a solution reducing excessive sweating. Don’t
miss out a special inscription on the belt: True
Airspeed. It’s the speed of the aircraft relative
to the airmass in which it is flying. The cover design only confirms that these watches
are a tribute to the sky fighter. Each of them
features a carving of the MIG -29, depicting
a radar view. The fighter features a triangle
camouflage pattern, and technical details of
the watch are shown on 3 radar levels. What’s
more, the case shape has been curved to
match the belt; thus, all MIG -29 SMT models
perfectly fit the wrist. To every MIG -29 SMT,
you get a personalised Flyers jacket, which you
can customise in terms of size (from S to XXL)
and embroidered patch you can put on the
sleeve. You can also get a patch depicting the
MIG-29 aircraft emblem. It’s not only another
unique watch. It’s one of the chapters the aviation world may be proud of.
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„KLER”: 7 GRZECHÓW

GŁÓW N YCH KSIĘŻY

„CO ŁASKA, ALE NIE MNIEJ NIŻ TYSIĄC” — TE S ŁOWA JEDNEGO
Z BOHATERÓW „KLERU” WOJTKA SMARZOWSKIEGO Z PEWNOŚCIĄ
WYWOŁAJĄ UŚMIECH ZROZUMIENIA U POLSKIEGO WIDZA. NAJWYRAŹNIEJ
JEDNAK REŻYSER LICZY NA O WIELE GŁĘBSZĄ REFLEKSJĘ.
ZDJĘCIA Bartosz Mrozowski / Kler

OLGA
ŻARNASIEK
Dziennikarka polsko-rosyjskiego pochodzenia
urodzona na Białorusi. Od trzech narodów dostała
najgorsze cechy. Wierzy, że słowo potrafi okaleczyć
i zabić, ale również uwolnić.

D

la premiery swojego najnowszego filmu Wojtek Smarzowski nie mógł wybrać lepszego czasu. Od kilku tygodni
światowe media huczą o skandalu pedofilskim
w Stanach Zjednoczonych — przez 70 lat 300
księży w stanie Pensylwania molestowało około tysiąc dzieci.
„Proszę księdza, czy ksiądz jest pedofilem?”
— pyta jedna z młodych bohaterek w zwiastunie „Kleru”, który trafił do sieci na początku
sierpnia. I już wiemy, że reżyser raczej nie zamierza unikać najtrudniejszych tematów.
Zresztą już sama zapowiedź filmu zdążyła wywołać skandal w internecie. Niecałe 24
godziny po upublicznieniu, zwiastun „Kleru”
został usunięty z serwisu YouTube przez dystrybutora produkcji. Dzień później zapowiedź

pojawiła się ponownie, ale już bez sceny łóżkowej z udziałem Joanny Kulig i Roberta
Więckiewicza. Zamierzone czy nie, to działanie
z pewnością jeszcze bardziej rozbudziło ciekawość kinomanów w całym kraju.
Złamanie celibatu to nie jedyny grzech bohaterów Smarzowskiego. Na ekranie widzimy
pychę, chciwość, pijaństwo — bodajże wszystkie 7 grzechów głównych wymienionych przez
Kościół katolicki. Film opowiada o losach
trzech księży, których przed kilkoma laty połączyły tragiczne wydarzenia. W każdą rocznicę
wypadku duchowni się spotykają, żeby uczcić
swoje ocalenie. Nic, co ludzkie, nie jest im obce.
W postać księdza Lisowskiego wcielił się
Jacek Braciak. Jego bohater pracuje w kurii w wielkim mieście i marzy o karierze
w Watykanie. Na drodze duchownego staje
jednak pławiący się w luksusach arcybiskup
Mordowicz zagrany przez Janusza Gajosa.
Kolejny bohater to wiejski proboszcz Trybus.
Postać Roberta Więckiewicza sprawuje posługę w miejscu pełnym ubóstwa, coraz bardziej
ulegając ludzkim słabościom. Z problemami zmaga się również trzeci bohater. Ksiądz
Kukula zagrany przez Arkadiusza Jakubika
z dnia na dzień traci zaufanie członków parafii.
„Kościół jest święty, ale tworzą go ludzie grzeszni” — podsumowuje jeden z bohaterów filmu.
„Kler” trafi do kin 28 września. Wcześniej
produkcja nominowana do Złotych Lwów zostanie pokazana podczas 43. Festiwalu Polskich
Filmów Fabularnych w Gdyni.
WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL
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‘KLER’: THE SEVEN DEADLY SINS OF
THE CLERGY
‘It’s up to you, but not less than a thousand’ –
Poles will surely smile with understanding at
these words said by one of the characters of ‘Kler’
[The Clergy] directed by Wojtek Smarzowski.
But the director intends it to be more
thought-provoking.

Wojtek Smarzowski couldn’t pick a better
time for the première of his latest film. For
several weeks, the world’s media have been
buzzing about a paedophile scandal in the
US, where 300 priests in the Pennsylvania
state sexually abused about a thousand
children within the last 70 years.
‘Father, are you a paedophile?’ asks
a young woman in the trailer released at
the beginning of August. And we already
know that the director won’t avoid the most
difficult topics.
The trailer itself was enough to cause
a scandal on the Internet. Within fewer
than 24 hours, the trailer was removed from
YouTube by the production distributor.
On the following day, the trailer was published again, but without a bed scene with
Joanna Kulig and Robert Więckiewicz. Be
it intended or not, this has aroused the curiosity of cinema-goers across the country
even more.
Breaking the vow of celibacy isn’t the
only sin of Smarzowski’s characters. There
is also Pride, Greed, Gluttony – practically
all the seven deadly sins in Catholic teachings. The film tells a story of three priests
connected by some tragic events several
years before. On every anniversary of the
accident, they meet to celebrate their survival. Nothing human is alien to them.
The film stars Jacek Braciak as Priest
Lisowski, who works in a curia in a big
city and dreams about a career in Vatican.
One day, however, he meets Archbishop
Mordowicz (played by Janusz Gajos), who
lives in the lap of luxury. Another character
is a parish priest, Trybus (played by Robert
Więckiewicz), who performs his spiritual
work in a poor village and begins to give in to
human weakness. The third character also
struggles with his problems. Priest Kukula
played by Arkadiusz Jakubik is losing trust of
parishioners day by day.
‘The Church is sacred, but it’s composed
of sinners,’ concludes one of film characters.
‘Kler’ is coming out on 28 September.
The production has been nominated for
the Golden Lions Award and will also be
previewed at the 43rd Polish Film Festival
in Gdynia.
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TRUDNE
PYTANIA
MOJE ŻYCIE TO CIĄGŁA PODRÓŻ. JAKBYŚCIE NIE PRZECZYTALI
STOPKI BIOGRAFICZNEJ Z INFORMACJĄ O CZYM SIĘ
ZAJMUJĘ, PEWNIE POMYŚLELIBYŚCIE, ŻE ANYWHERE.PL
WYNAJĘŁO ZAWODOWEGO PODRÓŻNIKA I MIŁOŚNIKA PKP.

wyrazami. Na cały bezprzedziałowy wagon postanowiły zapytać się: „Tato, a co to jest Penis, Pedał, Pedofil”.
Pierwszy raz widziałem człowieka, któremu w jednej
chwili wypadł telefon, laptop, szczęka z zawiasów, ręce
odbiły się od podłogi, a w gardle ugrzęzło pytanie „gdzie
popełniłem błąd?”. Tak wygląda koniec świata, pomyślałem. Chłopie, kibicuję Ci z całych sił. Weź to na klatę.
Wszyscy w wagonie wstrzymaliśmy oddech. Biznesmen
pozbierał szczękę i inne swoje atrybuty z podłogi, po
czym bez słowa odebrał dziewczynkom Ipada i po chwili
zapytał: „Drożdżówkę?”.
ENGLISH

DIFFICULT QUESTIONS

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”.

N

ic bardziej mylnego, rzekłbym nawet, że gdybym mógł, to już nigdy więcej nie wsiadłbym do
pociągu. Ale nie mogę tego zrobić, dlatego z dobrodziejstwem inwentarza przyjmuję wszystko, czym
obdarzy mnie los. A tak się składa, że los w pociągach
naszego narodowego przewoźnika potrafi hojnie obdarzyć doświadczeniami. Wsiadając ostatnio do pociągu,
pomyślałem sobie, że tym razem będzie normalnie.
Tym razem w spokoju uda mi się pokonać wyznaczoną trasę z punktu A do punktu B. Niestety poradniki
pozytywnego myślenia i afirmacji rzeczywistości nie
uwzględniły podróżowania PKP. Tuż za mną usadowiły się dwie dziewczynki, plus minus 4 lata, a w rzędzie
obok nich, mniemam, ojciec. Człowiek biznesu z laptopem i komórką przy uchu. Ów biznesman, w przerwie
miedzy jednym a drugim telefonem z pracy, wręczył
dziewczynkom swojego Ipada, żeby umilić milusińskim
podróż. Wszystko zaczynało się układać, biznesmen
w spokoju wykonywał obowiązki szefa, wysyłał maile,
odbierał kolejne hektolitry telefonicznych rozkazów.
Czas mijał, a dziewczynki nie nudziły się dzięki zabawce
Steve’a Jobsa. Nagle spokój biznesmena został zakłócony w dosyć druzgoczący sposób. Młode damy natrafiły na stronę z trudnymi i niezrozumiałymi dla nich
WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

My life is a never-ending journey. But for my bio, which says
what I do for a living, you’d surely think that Anywhere.pl hired
a professional traveller and Polish Railways PKP enthusiast.

You couldn’t be more wrong. I’d even say that I’d never
get on a train again if I could. But it’s impossible, so I must
accept everything life has in store for me. And it just so
happens that a journey with our national carrier may be
quite an experience. Recently, when I was getting on the
train, I thought it might be ordinary this time. I might go
from point A to point B in peace. Unfortunately, books
on positive thinking and affirmation of life haven’t taken
into account travelling with Polish Railways PKP. Behind
me were sitting two little girls, about 4 years old, and in
a row next to them, there was their father, I suppose.
A businessman with a laptop and a mobile phone. The
businessman, in between business phone calls, gave his
daughters his iPad to make their journey more pleasant.
Everything was beginning to work out – the businessman
was carrying out his duties in peace, sending e-mails, receiving hectolitres of phone orders. Time was going by,
and the girls weren’t bored thanks to Steve Job’s toy. All
of a sudden, the businessman’s peace was disrupted in
quite a brutal way. The young ladies found a website with
difficult words they didn’t understand. So they decided to
ask their father out loud, ‘Dad, what’s a penis? A faggot?
A paedophile?’ For the first time in my life, I saw a man
who dropped his phone, laptop, and jaw at the same time;
whose hands were down; and who asked without a word
‘What have I done to deserve this?’ This is the end of the
world, I thought. Man, I’m keeping my fingers crossed for
you. Just take it on the chin. Everyone held their breath.
The businessman picked up his jaw and electronic equipment, took his iPad without a word, and asked them after
a while, ‘Would you like a bun?’
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UDANY EKSPERYMENT

U DA N Y

EKSPERY MENT
JESZCZE PÓŁ ROKU TEMU PRAKTYCZNIE NIKT O NICH NIE SŁYSZAŁ, A TERAZ SZTURMEM PODBIJAJĄ
POLSKI RYNEK MUZYCZNY. TULIA BICZAK, PATRYCJA NOWICKA, JOANNA SINKIEWICZ I DOMINIKA SIEPKA
ZACZĘŁY OD WŁASNYCH WERSJI UTWORÓW DEPECHE MODE I DAWIDA PODSIADŁO WRZUCONYCH
DO INTERNETU. TAK POWSTAŁ ZESPÓŁ TULIA, WYKONUJĄCY MUZYKĘ FOLKOWĄ W STROJACH
LUDOWYCH. NA OSTATNIM FESTIWALU W OPOLU Z PIOSENKĄ „JESZCZE CIĘ NIE MA” ZDOBYŁY AŻ
TRZY NAGRODY. WYDAŁY TEŻ DEBIUTANCKĄ PŁYTĘ ZATYTUŁOWANĄ PO PROSTU „TULIA”. JESIENIĄ
W RAMACH TRASY KONCERTOWEJ WYSTĄPIĄ M.IN. W WARSZAWIE, ŁODZI, GDAŃSKU CZY WROCŁAWIU.
TEKST Adam Cissowski

ZDJĘCIA Mat. Prasowe

Ponoć wcale nie planowałyście wydania albumu. Jak to
się stało, że płyta w ogóle powstała?

Nie planowałyśmy tego, ponieważ nie tworzyłyśmy wcześniej zespołu. Jesteśmy nim dopiero od ponad pół roku.
Znałyśmy się z zespołu pieśni i tańca, w którym każda
z nas robiła coś innego, jedna tańczyła, inna śpiewała czy
była w kapeli. Nie spotykałyśmy się więc, żeby coś tworzyć czy nawet śpiewać. Po opublikowaniu amatorskiego
nagrania w Internecie odezwali się do nas producenci muzyczni i zaproponowali współpracę, na początku eksperymentalną. Nagrałyśmy więc cztery utwory: „Enjoy the
Silence” Depeche Mode, „Nieznajomego” Dawida Podsiadło, a także piosenki Metallici i Seweryna Krajewskiego.
Nie sądziłyśmy jednak, że powstanie z tego cała płyta. To
też był eksperyment, ale jak widać udany.
Ważne były też komentarze ludzi. Pisali, co chcieliby
usłyszeć w naszym wykonaniu i wzięłyśmy to pod uwagę.
W planach miałyśmy nieco inne utwory, ale postawiłyśmy
głównie na muzykę polską lat. 80. i 90. XX wieku. Dzięki
temu można usłyszeć „Jaskółkę uwięzioną” Stana Borysa
czy „Kiedy powiem sobie dość” zespołu O.N.A.
Premiera płyty zbiegła się też z debiutem na Festiwalu
w Opolu, gdzie odniosłyście niesamowity sukces.
Spodziewałyście się nie jednej, ale aż trzech nagród?

Byłyśmy całkowitymi debiutantkami podczas Konkursu Premier. Dla nas to było podwójnie coś wyjątkowego
i zaskakującego. Nie spodziewałyśmy się nagród i byłyśmy tam tylko po to, by zaprezentować nowy singiel z debiutanckiej płyty. Żadna z nas nie miała oczekiwań, poza
tym, że chciałyśmy dobrze wypaść.

Na samym koncercie, gdy usłyszałyśmy, że publiczność klaszcze, bawi się i przeżywa muzykę razem z nami,
byłyśmy szczerze poruszone. Jak tylko zeszłyśmy ze sceny, za kulisami polały się łzy wzruszenia. Samo to, że miałyśmy możliwość wystąpienia na tak kultowej scenie było
spełnieniem marzeń.
Na tle innych wykonawców wyróżniałyście się nie tylko
sposobem śpiewania, ale też tym jak wyglądacie.

Wszystkie jesteśmy ze Szczecina, ale nasz region właściwie nie ma własnego folkloru. Te stroje, w których występujemy, to stroje opoczyńskie, bardzo podobne do tych
narodowych, łowickich. Przypadły nam do gustu i dlatego w takich chciałyśmy występować. Wcześniej miałyśmy
już do czynienia ze wszystkimi, od góralskich na południu przez centralną Polskę aż do kaszubskich na północy. Prezentując taki odświętny strój, chcemy przybliżać
kulturę naszego kraju odbiorcom, widzom i słuchaczom.
Wspomniany singiel to wasz pierwszy autorski utwór.
Co to za piosenka?

Tak, został napisany specjalnie dla nas. Charakter kompozycji mówi o tym, jakie jesteśmy, ale jest dosyć nieoczywisty. Jeżeli chodzi o warstwę tekstową, można go
odbierać w rożny sposób i wszystko zależy od słuchacza.
Nie chcemy niczego narzucać, ponieważ naszym zdaniem artysta powinien oddać muzykę, żeby publiczność
mogła z niej skorzystać na własne potrzeby.
W utworze „Jeszcze Cię nie ma” podmiot liryczny
zadaje pytania i zastanawia się. To, czego nie ma, czy
nigdy nie było, czy jeszcze nie ma, może być dla każde-
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go odbiorcy czymś innym. Wzruszamy się, jak słyszymy
o wrażeniach słuchaczy.
Do tej piosenki powstał też teledysk.

Bardzo miło wspominamy ten czas, ponieważ nagrywałyśmy go w Muzeum Wsi Opolskiej w przepięknych okolicznościach przyrody. Towarzyszyły nam zwierzęta i to
była naprawdę fajna współpraca. Nie spodziewałyśmy
się, że mogą na tyle dobrze wypaść i powtarzać sceny.
Duża w tym oczywiście zasługa opiekunów. Był z nami
wilczur czechosłowacki, czyli szczególna rasa powstała z połączenia wilka i wilczura. Poza nim jeszcze sowa
puszczyk oraz kozy i owce.

Po opolskim sukcesie pojawiła się już popularność.
Jak się z nią mierzycie?

Na razie pojawiły się jedynie na portalach plotkarskich
artykuły na nasz temat, które miały być sensacyjne, a zawierały informacje, np. że Asia kończy 20 lat. Nie chcemy
w tym uczestniczyć, ponieważ zdecydowanie bardziej wolimy nagrywanie, koncerty, bycie na scenie czy spotkania
ze słuchaczami.
A co z show-biznesem, bo nie da się być artystą, nie
funkcjonując w tym świecie?

To nie jest nasz główny temat, ale wiadomo, że media są
potrzebne po to, żeby zaprezentować się opinii publicz-

UDANY EKSPERYMENT

PR Z EDE WSZ YSTK I M J E STE ŚM Y
Z W Y K ŁY M I DZ I EWCZ Y NA M I,
KT ÓR E ROBI Ą T O, C O KOCH A JĄ
I DZ I EL Ą SI Ę SWOJĄ PA S JĄ.
Marzy Wam się występ z którymś
z artystów, których utwór nagrałyście?

W pierwszej kolejności z Dawidem Podsiadło,
a w drugiej z Depeche Mode, ale z Metallicą też
byśmy chętnie wystąpiły. Jesteśmy generalnie
otwarte na różne projekty, duety i nawet niektóre się już szykują. Poza tym cenimy wszystkich artystów, których utwory znalazły się na
naszej płycie, więc współpraca z każdym byłaby niesamowita. Pomarzyć zawsze można,
może akurat się spełni.
ENGLISH

SUCCESSFUL EXPERIMENT
Almost nobody heard of them until six months
ago. Now, they’re rising to the top of the Polish
music market. Tulia Biczak, Patrycja Nowicka,
Joanna Sinkiewicz and Dominika Siepka started
with covers of Depeche Mode and Dawid
Podsiadło’s songs uploaded to the Internet. That

nej, pokazać, kim jesteśmy i co robimy. To
naturalna droga i bycie w show- biznesie wydaje się nieuniknione. Nie zamierzamy jednak się w to wkręcać i być w tym jak najmniej.
Przede wszystkim jesteśmy zwykłymi dziewczynami, które robią to, co kochają i dzielą
się swoją pasją.
Mamy już za sobą pierwsze koncerty i zapraszamy na trasę w październiku. Mamy nadzieję, że występy na żywo się spodobają, ponieważ
razem z zespołem towarzyszącym i Tomkiem,
który gra na instrumentach ludowych, przygotowałyśmy bardzo ciekawy program.
WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

was the beginning of TULIA , a band performing
folk music in folk costumes. At the last Opole
Festival, they won as many as three awards for
their song ‘Jeszcze Cię nie ma’. They released their
debut album entitled ‘Tulia’. This autumn, they’re
going on a concert tour and will perform in cities
such as Warsaw, Łódź, Gdańsk and Wrocław.

Some say you didn’t plan to release an
album. How did it happen?

We didn’t plan it because we weren’t a band
then. We didn’t set up a band until about
six months ago. We were in a singing and
dancing ensemble, where each of us did
something else – danced, sang or played an
instrument. We didn’t meet to create something or even to sing. When we published an
amateur video on the Internet, music producers called and offered us cooperation,
as an experiment at first. So we recorded
four songs: ‘Enjoy the Silence’ by Depeche
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With these festive costumes, we want to show Polish
culture to our audiences.
The single you’ve mentioned is your first author
song. What is it about?

Yes, the song has been written for us. The composition shows our nature, but it’s non-obvious at the same
time. As regards the lyrics, the song may have a lot of
interpretations; it depends on the person listening to it.
We don’t want to impose anything because we believe
that artists should allow the audience to interpret music the way they need.
In ‘Jeszcze Cię nie ma’, the lyrical subject asks questions and wonders. What is not there, what has never
been there, or hasn’t been there yet may be something
else for everyone. We’re deeply moved when we hear
people’s impressions.
This song also has a video.

We have fond memories of that time because we recorded the video in the lap of nature, in the Country
Museum of the region of Opole. We were accompanied
by animals, and it was great to work together. We didn’t
expect that they can do so well and do retakes. Credit
should be given to their keepers, of course. There was
a Czechoslovakian wolfdog, which is a special breed,
a combination of wolf and German shepherd. Besides,
there were sheep, goats, and a tawny owl.
Mode, ‘Nieznajomy’ by Dawid Podsiadło, and Metallica
and Seweryn Krajewski’s songs. But we didn’t expect it
to turn into an album. It was an experiment, too, but it
ended in success.
People’s comments were also important. They wrote
what they wanted us to sing, and we considered it. We
planned to sing different songs, but in the end, we opted for the Polish music of the 1980s and 1990s, including
Stan Borys’ ‘Jaskółka uwięziona’ and O.N.A.’s ‘Kiedy powiem sobie dość’.
Apart from the album premiere, you also enjoyed
huge success at Opole Festival. Did you expect to win
as many as three awards?

We made our debut at the Premiere Contest, so it was
twice as surprising and special for us. We didn’t expect to
win. We went there to present a new single from our debut
album. None of us expected anything but to perform well.
At the concert, when we heard the audience clapping, having a good time and enjoying our music, we
were overwhelmed with emotion. As soon as we left the
stage, we started to cry. An opportunity to perform on
such an epic stage was a dream come true.
You stood out from the other artists not only in
terms of singing but also appearance.

We come from Szczecin, but our region doesn’t have its
own folklore. The costumes we perform in are from the
Opoczno region; they’re very similar to the national
ones, from Łowicz. We liked them, so we chose them.
We had already performed in costumes from all regions of Poland, ranging from highlander in the south,
through Central Poland and Kashubian in the north.

You became very popular after your success in Opole.
How do you handle it?

So far, a few articles about us have been published on
gossip sites. They were supposed to be sensational
but informed that, for example, Asia is turning 20. We
don’t want to be a part of it because we prefer recording, concerts, being on stage and meeting our fans.
What about show business – can an artist choose not
to be a part of this world?

We don’t focus on it, but we need the media to show ourselves to the public – who we are and what we do. It’s
natural, and it seems inevitable to be in show business.
But we don’t want to get involved too much. First of all,
we are ordinary girls who do what they love and share
their passion with others.
We’ve already played a few concerts and we’re inviting everyone to our concerts in October. We hope
that the audience will like our live performances because together with our band and Tomek, who plays
folk instruments, we’ve prepared a very interesting
programme.
Would you like to perform with any of the artists
whose songs you’ve covered?

First of all, with Dawid Podsiadło, and then with Depeche Mode, but we’d like to perform with Metallica
as well. In general, we’re open to various projects,
duos, and we’re already working on some. Besides, we
appreciate all the artists whose songs we’ve recorded, so working with any of them would be amazing.
A man can dream – perhaps our dreams will come
true one day.
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DZ I E W C Z Y N A
Z W I N DY
KIEDYŚ W PIĘTROWYM SUPERMARKECIE WSIADŁEM DO WINDY, KTÓRĄ Z WYŻSZEGO POZIOMU ZJEŻDŻAŁY
DWIE BARDZO ATRAKCYJNE DZIEWCZYNY W WIEKU DWUDZIESTU PIĘCIU, MOŻE DWUDZIESTU SIEDMIU
LAT – NIE WIĘCEJ. BYŁY WYJĄTKOWO AKTYWNE I ROZMAWIAŁY O TYM, ŻE PRZED SEKUNDĄ, ZANIM
JA WSIADŁEM, WYSIADŁ Z WINDY ZNAKOMITY POLSKI PIANISTA LESZEK MOŻDŻER. I RZECZYWIŚCIE,
POCZUŁEM DELIKATNY, ZNIEWALAJĄCY ZAPACH MĘSKIEJ, SZORSTKIEJ WODY TOALETOWEJ,
POCHODZĄCEJ PEWNIE Z NAJWYŻSZEJ PÓŁKI PARYSKIEGO BUTIKU PRZY POLACH ELIZEJSKICH...

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

P

adał straszny deszcz, a samochód zostawiłem na
zewnątrz (robię tak od czasu, kiedy na mojego
Forda Capri – model z serii limitowanej, rok 1977
– zawalił się strop parkingu w centrum Rotterdamu).
W ręku trzymałem parasol, typową długą laskę, a materiał był w szkocką kratę. Jedna z dziewcząt miała na nogach płytkie skórzane czarne baleriny, które odsłaniały
delikatnie opalone stopy. Postanowiłem skierować szpic
parasola w stronę jednej z nich i w ten sposób zwrócić
na siebie uwagę. Kiedy krople chłodnego deszczu zaczęły spływać z parasola na jej lewą stopę, dosłownie
kilka, może trzy, poprawiłem okulary i łokciem niezauważalnie wcisnąłem guzik STOP, który zlokalizowałem,
jak tylko spostrzegłem, że jedna z nich przygląda mi się
w lustrze. Co tu dużo opowiadać, byłem sprytny jak nikt
inny w tym cholernym mieście pełnym szczurów, które
żarły każde gówno i dalej srały ze szczęścia po każdym
zwycięstwie, co naprawdę nic nie znaczyło już trzysta kilometrów od Poznania w lewo, stojąc przodem do mapy,

***
W VI wieku, Carcassonne zostało przejęte przez
Wizygotów, którzy rozbudowali fortyfikacje stojące po
dzisiejsze czasy, i wiosną 2019 roku przyjechałem tu ze
swoją drugą żoną, która odbywała międzynarodowe tournée z Batsheva Dance Company, gdzie była pierwszą
solistką. Afra była Libanką i po raz drugi w życiu czułem, że miłość stała się dla mnie najważniejsza...
„Dziewczynę z windy” napisałem dla niej, a filmową
realizacją zajął się bardzo sprawny amerykański reżyser japońskiego pochodzenia, Horitu Ayashi, prywatnie niestety skrajnie opętany pojeb i przyjaciel Toma
Cruise'a – tego od scjentologów.
Gdy tłumaczyłem mu, że jedna z dziewczyn w scenie w windzie musi zwymiotować po gwałtownym
szarpnięciu, bo nawiązujemy do twórczości polskiej
pisarki Masłowskiej, nie wiedział o kogo chodzi, powiedział, że na świecie tego kompletnie nie zrozumieją i muszę przenieść kulminację w inne miejsce.
Pierdolnąłem drzwiami od kampera, bo niestety wiedziałem, że ma rację. Tego dnia przerwaliśmy zdjęcia,
a Hollden zadzwonił do mnie z awanturą, po czym zaprosił mnie na kolację i przeprosił. Wróciłem do domu
i zacząłem zmieniać to, co już wcześniej napisałem,
dałem słowo, że do północy Ayashi oraz aktorzy otrzymają tekst, jednak nie mogłem sobie przypomnieć dokładnie zdarzenia, które skłoniło mnie do napisania
tej historii... Wróciłem więc do wątku, w którym przerwałem opowiadanie. Niestety musiałem wypierdolić
Masłowską. Zacząłem od miejsca, w którym bohater
widzi w lustrze spojrzenie jednej z dziewczyn, gnałem
z opisywaniem tego wszystkiego i nie opisałem najważ-

ZDJĘCIE: MONIKA SZAŁEK

czyli w stronę Ameryki, w której od jedenastu lat mieszkałem. Winda mocno szarpnęła i jedna z dziewcząt zwymiotowała prawie jak w powieściach Masłowskiej...

DZIEWCZYNA Z WINDY

T K W I Ł E M W PR Z ER A Ż E N I U, I P OW I EDZ I A Ł E M J E J,
Ż E N I E J E S T E M W S TA N I E NA PI SAĆ D OK Ł A DN I E
T E G O, C O S I Ę W T EDY S TA Ł O, B O TA H I S T OR I A
PR Z E S TA Ł A BY BYĆ KOM EDI Ą ...
niejszej rzeczy, jaką zobaczyłem w lustrze.
Zapomniałem też wspomnieć, że winda, do
której wsiadłem, była windą bardzo dużą
i mogła pomieścić kilkadziesiąt osób, ale
wtedy jechaliśmy tylko we trójkę, tak mi
się przynajmniej wydawało.
Przypomniałem sobie, że zacząłem się
strasznie bać, a sztuczka z cieknącym parasolem nie była motywem przewodnim,
nie było też w tym nic z erotycznego wątku, który w pierwszym momencie poczułem. Przypomniałem sobie, że udałem się
do tego ogromnego supermarketu w celu
wymiany szkieł w moich okularach na
mocniejsze, i że z powodu panującej ulewy na zewnątrz miałem zaparowane szkła.
Nie czułem już zapachu wody toaletowej
Leszka Możdżera, lecz przypomniałem
sobie, że słuchałem jego muzyki w samochodzie i miałem ją jeszcze w głowie. Jedna
z dziewczyn zauważyła moje spojrzenie
w lustrze i nacisnęła STOP. Kiedy to wszystko sobie przypominałem i próbowałem zapisać – było już po północy – zadzwoniła
Afra z pretensjami, że nie odbieram telefonów od Holldena. Tkwiłem w przerażeniu,
i powiedziałem jej, że nie jestem w stanie
napisać dokładnie tego, co się wtedy stało,
bo ta historia przestałaby być komedią...
„Ok”, powiedziała, „chciałam ci tylko
powiedzieć, że wszyscy na to czekamy.
Ayashi miał zawał, musicie zatrzymać produkcję. Hollden mówił, że musisz zmienić
polski wątek, musisz zamienić Możdżera
i przerzuć tę historię gdzie indziej, Polska
nikogo nie interesuje, skup się na szczegółach samego zdarzenia!”.
„Jeśli masz to napisać dla mnie, zrób to
dobrze”, powiedziała.
Sami rozumiecie, że muszę niektóre rzeczy poprawić, z wyjątkiem tekstu
o Masłowskiej.
Ją niestety będę musiał wypierdolić.
ENGLISH

A GIRL FROM A LIFT
Once, in a story supermarket, I took a lift in
which two attractive girls of about 25 or 27 were
going down. They were really active and were
chatting that a moment ago, before I entered
the lift, Leszek Możdżer, a brilliant Polish

pianist, got off. Indeed, I could sense a subtle,
intoxicating smell of top‑quality men’s eau de
toilette, probably from some Parisian boutique
on Champs-Élysées…

It was raining cats and dogs, and I’d left my
car outside (I’ve done it since my Ford Capri
– limited edition, 1977 – was crushed against a car park’s ceiling in Rotterdam city
centre). I was carrying a plaid umbrella with
a wooden stick. One of the girls was wearing
flat, black, leather ballet pumps, which
exposed her slightly tanned feet. I decided
to direct the umbrella spike towards one of
her feet to get her attention. When cold raindrops fell from the umbrella on her left foot,
a few of them, maybe three, I adjusted my
glasses and pushed the STOP button with
my elbow when I noticed that one of them
was looking at me in the mirror. To make
long story short, I was the most cunning one
in this bloody city of rats, eating everything
and shitting rainbows after every victory,
which didn’t mean a thing three hundred
kilometres left from Poznań, when standing
in front of the map, towards America, where
I’ve been living for eleven years. The lift pulled sharply, and one of the girls vomited like
in Masłowska’s novels…
***
In the 6th century, Carcassonne was conquered by the Visigoths, who expanded the fortifications that can still be found in the city.
In spring 2019, I came here with my second
wife, who was on an international tour with
Batsheva Dance Company, where she was
the first soloist. Afra was Lebanese, and for
the second time in my life, I felt that love was
the most important thing to me…
I wrote ‘A girl from a lift’ for her, and
it was going to be made into a film by a gifted American director of Japanese origin,
Horitu Ayashi, personally an extremely fucked-up guy and friend of Tom Cruise – the
one from scientologists.
When I told him that in the lift scene,
one of the girls must vomit after a sharp
pull because we’re referring to the works of
Masłowska, a Polish writer, he didn’t know
who I meant and told me that nobody would
understand it and I had to move the climax
WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

somewhere else. I slammed the caravan
door because I knew he was right. That day,
we left off shooting, and Hollden called me
and made a big fuss. Afterwards, he asked
me to dinner and apologised. I came home
and began to change what I’d written. I promised to send the script to Ayashi and the
cast by midnight, but I couldn’t remember
the event that had made me tell that story…
So I began where I left off. I had to get rid
of Masłowska, unfortunately. I began with
a scene where the protagonist spots that one
of the girls is looking at him in the mirror.
I rushed to describe all the details, but I failed to describe the most important thing I’d
seen in that mirror. I also forgot to mention
that the lift I’d entered was very large and
could house up to several dozen people, but
there were only three of us then, or at least
I thought so.
I recalled that I began to be afraid,
and the trick with raindrops falling from
the umbrella wasn’t the theme; nor was it
erotic, which I thought at first. I recalled
that I went to that huge supermarket to
replace lenses in my glasses, and my glasses were super steamed-up due to the rain
outdoors. I didn’t smell Leszek Możdżer’s
eau de toilette anymore, but I recalled that
I was listening to his music in the car and
I still had it in my head. One of the girls saw
my gaze in the mirror and pushed the STOP
button. When I recalled that and tried to
write it down – it was past midnight – Afra
called me and complained that I had been
ignoring calls from Hollden. I was terrified
and told her I couldn’t describe what had
happened then because that story would
no longer be a comedy…
‘Fine,’ she said. ‘I just wanted to tell you
we’re all waiting for it. Ayashi had a heart
attack, you must leave off the shooting.
Hollden said you had to change the Polish
plot, replace Możdżer with someone else
and move the story somewhere else; nobody cares about Poland, focus on the details
of the event!’
‘If you are writing it for me, it better be
good,’ she said.
So you see, I need to correct some things, except for Masłowska.
Unfortunately, I’ll have to get rid of her.
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SAFARI SZ Y TE NA MIARĘ

SA FA R I

SZ Y TE NA M I A R Ę
TEKST I ZDJĘCIA Piotr Jaźwiński / avidhiker.pl
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Od

dobrych paru chwil nie działo się nic. Słychać
było cykady i świerszcze. Słońce, opadając
ku horyzontowi, wydłużało cień, lekki wiatr
chłodził popołudniowy żar. Zaczynaliśmy się nieco niecierpliwić, bo przed zachodem słońca chcieliśmy coś jeszcze zobaczyć. - Ok, to możemy jechać - padło z naszej strony. John, Absalum, nasz tropiciel, przewodnik i kierowca
w jednym, spojrzał na nas z ukosa, potem na wyświetlacz
zegarka w komórce. - Zaczekamy jeszcze 15 minut - odparł.
Od kilkunastu minut nasza Toyota Landcruiser w wersji Safari, stała w cieniu jednego z wielu kopjes - niewielkich skałek, powstałych w wyniku wybuchu wulkanu,

rozsianych po całej nizinie Serengeti. Razem z nami, trzy
metry od samochodu, w niewysokiej trawie, nic nie robiąc
sobie z naszej obecności, wylegiwała się para młodych
lwów - samiec z piękną grzywą i piękna samica. Oba lwy
leniwie odganiały się od much, samiec od czasu do czasu
łypał na nas okiem.
Odczekaliśmy te 15 minut, które nakazał nam John.
No i byliśmy świadkami sceny przedłużania gatunku. Nie
mieliśmy pojęcia, że właśnie przypada czas lwich amorów. Lwy kopulują wówczas nawet 40 razy dziennie, czyli
średnio co pół godziny. By doszło do narodzin małego
lwiątka, lew musi pokryć samicę przynajmniej 3 tysią-

W Ł O C H Y. GDZ I E I N DZ I E J

OD K I LKU L AT, PR Z YJA Z DY T U RYST ÓW
DO TA NZA N I I RO SNĄ W TE M PI E
K I LKU NA ST U PROCE N T ROCZ N I E.
W U BI EG ŁY M ROKU DO TEG O K R A J U
PR Z YJ ECH A Ł O PONA D 1,2 M L N
T U RYST ÓW, Z CZ EG O OK. J EDNA
TR Z ECI A TR A FI A DO SER E NGETI.

ce razy. Nic dziwnego, że wszystko trwało kilkanaście sekund. Młody lew tylko wstrząsnął
grzywą i powalił się w trawę, lwica leniwie się
przeciągnęła, oboje poszli spać. Pół godziny
przerwy do następnego razu, my mogliśmy
jechać dalej.
Nie był to jedyny raz, kiedy oglądaliśmy podobną scenę. Dzień później podczas
przedpołudniowego objazdu po Serengeti,
wcześniej w Kenii czy Botswanie. Ale dopiero
w Tanzanii uświadomiłem sobie, jak bardzo
my, ludzie, wkroczyliśmy w zwierzęcy habitat. Tak bardzo, że dla dzikich zwierząt, coraz

bardziej przyzwyczajonych do naszej obecności, przestaliśmy być zagrożeniem, nawet nie
jesteśmy traktowani ze zniecierpliwieniem,
a raczej z lekceważeniem.
To przeświadczenie było bardziej dojmujące następnego dnia. Gdy jechaliśmy
przez sawannę Serengeti, z daleka zobaczyliśmy rząd stojących samochodów, takich
jak nasz - przedłużoną wersję Landcruisera,
mogącą pomieścić ośmioro pasażerów. Jeśli w afrykańskim parku zobaczysz stojące
„dżipy”, widomy to znak, że dzieje się tam
coś ciekawego. I rzeczywiście. Po dojechaniu na miejsce okazało się, że stado 7 lwów
kończyło właśnie dojadać upolowaną tego
poranka antylopę gnu. Lwy nic nie robiły
sobie z obecności kilkunastu samochodów. Zmęczone polowaniem i narastającym upałem odpoczywały w cieniu aut.
Nie miało dla nich znaczenia, że wszystko
dzieje się na poboczu jednej z głównych
dróg w parku Serengeti, którą kursują liniowe autobusy z Aruszy na południu do
jeziora Wiktorii na północy.
Jeśli mowa o Serengeti… Cały świat widział filmik, pokazujący jak gepard wchodził
do wnętrza samochodu z turystami. Byliśmy
o krok od podobnej sytuacji, gdy spotkaliśmy
dwa gepardy, które zaczepiły się przednimi

łapami o tył naszego samochodu. Nie była to
tylko zwierzęca ciekawość. John wytłumaczył nam, że gepardy, jak każde dzikie koty,
muszą od czasu do czasu zrobić sobie mały
stretching i spiłować pazury (każdy kociarz
zresztą wie, do czego domowym kotom służy
słupek-drapaczka). A ponieważ na sawannie nie ma wielu drzew, o które mogłyby się
oprzeć przednimi łapami - wykorzystują do
tego, przy nadarzającej się okazji, samochody turystów.
To pokazuje, z jaką łatwością dzika zwierzyna przystosowuje się do nowych warunków, tworzonych przez wzrastający ruch turystyczny. Dotyczy to też setek tysięcy antylop
gnu i zebr, biorących udział w wielkiej migracji. Bo właśnie dla widoku tych zwierząt, przemierzających jedno za drugim afrykańską
równinę, przyjeżdża się do Serengeti.
Od kilku lat, przyjazdy turystów do Tanzanii rosną w tempie kilkunastu procent
rocznie. W ubiegłym roku do tego kraju przyjechało ponad 1,2 mln turystów, z czego ok.
jedna trzecia trafia do Serengeti. Od stycznia
do września, polowe lotnisko Seronera, położone w samym sercu parku, przyjmuje ok.
3,7 tys. lotów. W lutym 2019 r. w pobliżu lotniska ma być otwarte centrum multimedialne,
współfinansowane przez Koreę Południową.
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A F RY K A Ń S K I E SA FA R I PR Z E S TA Ł O
J U Ż BYĆ T Y M , C Z Y M BY Ł O
Z A C Z A S ÓW K A R E N B L I X E N
I D E N Y SA F I N C H A H AT T O N A , TA K
R E W E L AC YJ N I E P O K A Z A N YC H
W „ P OŻ E G N A N I U Z A F RY K Ą”.
Afrykańskie safari przestało już być tym,
czym było za czasów Karen Blixen i Denysa
Fincha Hattona, tak rewelacyjnie pokazanych
w „Pożegnaniu z Afryką”. Choć pewne zwyczaje z tamtej epoki przetrwały, jak np. odprowadzanie wieczorem gości do ich namiotów przez
Masajów, uzbrojonych w dzidy i pałki. No, bo
lodge’e są przecież położone na terenach, gdzie
żyją dzikie zwierzęta.
Safari mocno się już „zindustrializowało”.
I tak np. jedna z tanzańskich firm specjalizuje się wyłącznie na przerabianiu Landcruiserów na samochody dostosowane do
safari, nawet je eksportuje do innych krajów
afrykańskich. To chłonny rynek, bo tego
typu auta na tanzańskich drogach szybko
się zużywają (średnia to 8-9 lat), a w samej
Aruszy jest kilkadziesiąt firm oferujących
safari. Każdego dnia, po drodze do Serengeti
ciągnie sznur Landcruiserów 4x4.

Równie dobrze mają się ci, którzy sprzedają w Tanzanii panele słoneczne. Każdy niemal
lodge lub „tented camp” (to nie są namioty
w europejskim stylu, raczej wielkie pokoje
z brezentowymi ścianami, z łazienką i wc
w osobnym pomieszczeniu) jest zasilany energią słoneczną, w wielu możemy ochłodzić się
w basenie. Widoczna jest dbałość o sprawy jak
najbardziej przyziemne. Ani w Serengeti, ani
w Tarangire nie widzieliśmy zaniedbanej toalety, jak w innych krajach afrykańskich.
Rośnie ruch turystyczny, rosną wymagania wobec tych Tanzańczyków, którzy zajmują
się obcokrajowcami. John, nasz przewodnik
i kierowca, opowiada, że zdobycie licencji
przewodnika nie jest wcale takie łatwe. Trzeba wykazać się znajomością języka, najczęściej angielskiego (angielszczyzna Johna była
lepsza od mojej), wiedzą o historii kraju i, co
najważniejsze, o świecie zwierząt. Tej można
WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

było Johnowi pozazdrościć. Nic dziwnego, bo
jeszcze kilka lat temu był tropicielem pracującym dla zachodnich myśliwych. Ale do tej pracy zniechęciła go postawa samych myśliwych,
ten brak szacunku dla świata zwierząt, chęć
napawania się trofeum.
Rozmawiamy o tym siedząc w miejscu,
wyznaczonym w parku na piknik. W trawie
szeleszczą mangusty, obok, w cieniu wielkiego
drzewa grupa uczniów na wycieczce słucha
parkowego strażnika. - Safari jest grą między
człowiekiem a zwierzęciem - wyjaśnia John.
I dodaje: jeśli nawet w niej przegrasz, bo nie
zobaczysz lwa czy lamparta, wystarczy, że spojrzysz na krajobraz, który nigdzie się nie kończy
- to i tak wygrałeś.
Tak, to prawda.
ENGLISH

TAILORED SAFARI

Nothing happened for some time. We could
hear cicadas and crickets. The sun was setting, and the shadows were beginning to fall.
The afternoon heat was cooling in the light
wind. We began to become impatient because
we wanted to see something more before sunset. ‘Okay, we can go now,’ we said. John, Absalum, our explorer, guide and driver looked
at us sideways and checked the time on his
phone. ‘Let’s give it 15 more minutes,’ he said.
For several minutes, our Toyota Landcruiser in a Safari version had been parked in
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the shadow of one of many kopjes – small rocks formed as
a result of a volcanic eruption, spread around the Serengeti plain. Three metres of our car, a couple of young lions,
a male with a beautiful mane and a beautiful female, were
lying in low grass, ignoring us. The lions were swatting
away flies lazily; the male peeked at us from time to time.
We waited for 15 minutes like John said. And we saw
animal reproduction. We didn’t know it was the time of
lion romance. Lions copulate even 40 times a day, every
30 minutes on average. For a little lion to be born, the male
needs to cover the female at least three thousand times. It’s
therefore no surprise that the whole act didn’t take more
than several seconds. The young male shook his mane
and laid down in the grass again, the female stretched lazily, and they fell asleep. 30 minutes until the next one, we
could go further.
It wasn’t the only time we witnessed a similar scene.
The following day, during our morning tour around Serengeti, and in Kenya and Botswana before. But only in Tanzania did I realise how much we, humans, had entered the
animal habitat. Wild animals, more and more used to our
presence, didn’t see us as a threat or treat us with impatience. They rather ignored us.
That feeling was even stronger the next day. When we
were going through the Serengeti savannah, we saw a line
of cars just like ours – a Landcruiser with an extended cab
for up to eight passengers. If you see ‘jeeps’ parked in an
African park, you should know that something’s going on.
And indeed, when we arrived, we saw a pride of 7 lions finishing eating a wildebeest they had hunted that morning.
The lions didn’t pay attention to several cars and spectators. Tired with the scorching sun and the hunt, they were
resting in the shadow of the cars. They didn’t care that
they were on a side of one of the main roads in the Serengeti park where buses ran from Arusha in the south to Lake
Victoria in the north.
As regards Serengeti… The whole world saw a video on
which a cheetah got into a car with tourists. That almost

happened to us when two cheetahs clawed to the back of
our car. It wasn’t only out of animal curiosity. John explained that cheetahs, like all wild cats, needed to have
a good stretch and to file off their claws from time to time
(every cat lover knows what scratching posts are for). Since
there aren’t many trees to scratch in savannah, they use
tourists’ cars for that purpose when they have a chance.
This shows how easily wild animals can adapt to new
circumstances created by a tourist boom. This also concerns hundreds of thousands of wildebeest and zebras
that take part in the Great Wildebeest Migration. People
visit Serengeti to see these animals traversing the African
plain one after another.
For a few years, the number of tourists visiting Tanzania has been increasing several percent per year. Last
year, over 1.2 million tourists visited the country, one
third of which went to Serengeti. From January to September, about 3.7 thousand flights arrive at Seronera Airfield, located in the heart of the park. In February 2019,
a multimedia centre co-financed by South Korea is going
to be opened near the airfield.
The African safari is no longer what it used to be in the
times of Karen Blixen and Denys Finch Hatton, perfectly
shown in ‘Out of Africa’. Although some customs from that
time are still followed, for example, seeing guests to their
tents by the Masai armed with spears and bats. Because
lodges are located in areas inhabited by wild animals.
Safari has become ‘industrialised’. For example, there
is a Tanzanian company specialising in converting Landcruisers to vehicles adapted to Safari, which even exports
its cars to other African countries. The demand for the
product is buoyant because such cars wear out quite soon
on Tanzanian roads (8–9 years on average), and there are
several dozen companies offering Safari trips only in Arusha. Every day, a number of Landcruisers 4x4 appear on
the road to Serengeti.
Another profitable business in Tanzania is solar panels.
Almost every lodge or ‘tented camp’ (these aren’t tents in
a European style, but rather large rooms with tarpaulin
walls, a bathroom and a separate toilet) is solar-powered;
many of them have pools. They pay attention to conveniences. We didn’t find a dirty toilet, like it happens in other
African countries, neither in Serengeti nor Tarangire.
With the increase of tourism, expectations of Tanzanians dealing with foreigners are growing. John, our guide
and driver, says that it’s not easy to obtain a guide licence.
You are required to speak a foreign language, most often
English (John spoke English better than me), know a lot
about the country history and, what’s most important,
about the world of animals. And John did know a lot. It’s no
surprise as he used to track animals for Western hunters
a few years ago. But he got discouraged with the attitude of
hunters, their lack of respect for the world of animals and
desire to get trophies.
We are talking about it in a picnic place in the park.
Mongooses are rustling in the grass. A group of students on
a school trip are sitting in the shadow of a large tree and listening to a conservator. ‘Safari is a game between humans
and animals,’ says John. And he adds, ‘Even if you lose because you don’t see a lion or a leopard, it takes one look at
the boundless landscape to win.’
Yes, that’s true.
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CZYTANIE WEDŁUG
SARAMONOWICZA

i okrucieństwa, nie nadaje się na następcę
wodza i dość szybko traci wpływy. Odsunięty
od centrum, zaszywa się na prowincji, gdzie
wchodzi w namiętny związek z byłą prostytutką, mając nadzieję, że świat o nim zapomni.
Wszelako rewolucja – która coraz bardziej
usiłuje się wyemancypować od Dona, który
ją stworzył - potrzebuje ofiar. A skoro nie ma
już Dona, któż lepiej nada się na ofiarę niż jego
adiutant i podnóżek...?
ENGLISH

ŁUNA,

KTÓRA ZABIJA

ANDRZEJ
SARAMONOWICZ
Reżyser, scenarzysta, pisarz, dramaturg
i dziennikarz. Autor największych polskich hitów
komediowych w XXI w. (m.in. "Ciało", "Testosteron"

i "Lejdis"). "Testosteron" - stale obecny w teatrach
w kilkunastu krajach - jest również jedną
z najpopularniejszych dziś polskich sztuk na
świecie. W 2015 roku Saramonowicz wydał
bestsellerową powieść „Chłopcy".

EUSTACHY RYLSKI „BLASK”, WYD.
WIELKA LITERA, WARSZAWA 2018

„Blask” jest bez wątpienia jedną z ważniejszych polskich powieści 2018 roku. Opowiada
o upadłym państwie, którym – przez swojego
reprezentanta, dyktatora Dona - rządzi zdemoralizowana tłuszcza. W pewnej chwili Don
znika (umiera? rozpływa się w nieistnieniu?
dematerializuje z powodu własnej brzydy?)
i chaos w kraju się powiększa. Walka o sche-

dę po Donie niszczy resztki instytucji, represje się nasilają, krótkoszyi troglodyci głoszą
swoją wizję patriotyzmu, a moralny cynizm
osiąga apogeum. Zwłaszcza, że zniknąwszy,
Don nie przestaje modelować kraju oraz rodaków. Ofiarował im przecież tytułowy „blask”,
czyli karykaturę godności, mówiąc: „Kruche
jest nasze istnienie i najczęściej byle jakie. Od
trwogi do trwogi. Ale upływać może w mroku
lub blasku. Obiecuję was blask”.
Eustachy Rylski nie ukrywa, że krajem,
który opisał jest Polska. „W nieodległej przyszłości. Za trzy, cztery, pięć lat. A może już
za chwilę? – mówi pisarz, dodając, że postać
Dona wzorował na Jarosławie Kaczyńskim.
Tak kreśli w swojej powieści obraz dyktatora:
„Wyobcowana z doczesności twarz, można
by rzec, skryta w półmroku, gdyby nie trupia
bladość, która wręcz lśni. Napięty jak cięciwa, nic go nie zwalnia, nawet ta samotność.
Wyprowadzony z wszelkiej rzeczywistości,
nawet tej, którą kontroluje”.
Wszelako nie Don jest głównym bohaterem „Blasku”, ale jego najbliższy współpracownik i zausznik Fabian Gaponia. Cynik,
raczej tchórz, choć również – o, paradoksie!
– człowiek nie pozbawiony odruchów szlachetności, Inteligentny introwertyk, celnie
analizujący rzeczywistość, pełen fizycznych
kompleksów, nieskory do bezmyślności
WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

'Blask' is undoubtedly one of the most important Polish novels published in 2018. It tells
a story of a failed state ruled by the corrupt
mob through its representative, Dictator Don.
At some point, Don disappears (dies? falls
into non‑existence? dematerialises because
of his own ugliness?), and the chaos reigns in
the country. The fight over Don’s legacy destroys what’s left of institutions, repressions
escalate, short-necked troglodytes propagate
their idea of patriotism, and moral cynicism
reaches its peak. Especially because despite
his disappearance, Don continues to model
the country and the nation. He gave them the
glow, or a caricature of dignity, by saying, ‘Our
existence is fragile and often mediocre. It goes
from fear to fear. But either we live in darkness
or in a glow. And I promise you the glow.’
Eustachy Rylski admits that the country
described in his novel is Poland. ‘In the foreseeable future. In three, four, or five years.
Or perhaps in a moment?’ the writer says.
He adds that the character of Don is based on
Jarosław Kaczyński. In his novel, he describes
the dictator in the following way, ‘His face was
alienated from reality, or even hidden in dimness, but for deadly paleness, which seems to
glow. Tense like a bowstring, never to relax,
even in solitude. Far from any reality, even the
one he controls.’
Still, the protagonist of ‘Blask’ isn’t Don,
but his closest colleague and talebearer, Fabian
Gaponia. A cynic, rather a coward, but also –
what a paradox! – a generous man, an intelligent introvert, who can critically analyse reality, with many physical complexes, not inclined
to carefreeness and cruelty, who is not fit for
the next leader and loses his influences quite
soon. Ousted from the centre, he holes up in
the province, where he develops a passionate
relationship with a former prostitute. He hopes
that the world will forget about him. Because
revolution – which tries to free itself from Don,
who made it – needs victims. And when Don’s
no longer there, who would be a better victim
than his right hand and minion?

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

A GLOW THAT KILLS
EUSTACHY RYLSKI ‘BLASK’, PUBLISHED
BY WIELKA LITERA, WARSAW 2018
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NOWY FORD

MUSTANG

- PIERWSZA JAZDA. DOJRZAŁOŚĆ
POTRAFI BYĆ POCIĄGAJĄCA
MA JUŻ PONAD 50 LAT. A MIMO TO NIE TRACI „BŁYSKU
W OKU”. JEST NICZYM SEAN CONNERY, DLA KTÓREGO
UPŁYWAJĄCY CZAS STANOWI ELIKSIR MŁODOŚCI.
W LATACH 70. PRYSZCZATY NASTOLATEK, DZIŚ IKONA
BĘDĄCA W SZCZYTOWEJ FORMIE. BO NA SALONY
WŁAŚNIE WJECHAŁ NAJNOWSZY FORD MUSTANG.
ZMIENIŁ SIĘ JEGO WYGLĄD, ZMIENIŁY SIĘ RÓWNIEŻ
MOŻLIWOŚCI. MIAŁ JEDEN DZIEŃ, ABY MNIE ZDOBYĆ.
ZDJĘCIA Mat. Prasowe

N O W Y F O R D M U S TA N G - P I E R W S Z A JA Z D A . . .

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

F

ord Mustang w Europie? Jeszcze do niedawna nie śniło się to filozofom. A jednak doczekaliśmy dnia, w którym amerykańską legendę można zamówić w polskim
salonie. Samochód dość szybko zaklimatyzował się w naszym kraju, a słupki sprzedaży są
tego najlepszym dowodem. Po ubiegłorocznej
przygodzie z żółtą, zadziorną odmianą GT
5.0 sądziłam, że on już lepszy być nie może.
O tym, jak bardzo się myliłam, przekonałam
się kilka dni temu. Na zaproszenie Ford Polska

wzięłam bowiem udział w pierwszych, polskich jazdach jego najnowszą odsłoną.
Nie miałam żadnych wątpliwości, że po raz
kolejny chcę zasiąść za sterami właśnie tej najmocniejszej odmiany. Ford Mustang GT 5.0 po
konferencji prasowej już czekał na mnie w garażu. Trudno nie zauważyć, że po nadwoziu
przeszło tornado zmian. W efekcie nowy Ford
Mustang ma jeszcze bardziej zadziorne oblicze. Zmodyfikowany zderzak, dyfuzor oraz
dwie, podwójne końcówki układu wydechowego mają podkreślać, że oto bandzior pierwszej wody. Ten wizerunek skutecznie wzmocniły czarne, 19-calowe obręcze (standard dla
wersji GT) oraz równie czarny kolor lakieru.
Informacyjnie nadmienię, że kolorów nadwozia do wyboru jest 11, zaś wzorów obręczy nieco mniej, bo 4. Najistotniejsze zmiany zaszły
jednak zupełnie gdzie indziej.
Pod maską testowanego GT 5.0 nadal bije
potężne serce V8. Z tym, że teraz oferuje ono
nieco więcej mocy, bowiem aż 460 KM. Do
tego 529 Nm przenoszonych na tylną oś. Mamy
tu zatem do czynienia z bestią, która głupich
błędów kierowcy nie wybacza. Transformację
przeszła również skrzynia biegów: teraz automat oferuje aż 10 przełożeń. Dla tradycjonalistów wciąż pozostaje 6-biegowa, manualna
opcja. Pojawił się też system wspomagania
kierowcy obejmujący wykrywanie pieszych,
asystenta utrzymania pasa ruchu oraz 12-calowy zestaw wskaźników. Nowość stanowi
zawieszenie MagneRide oraz cztery tryby
pracy układu wydechowego. A ten potrafi się
solidnie wydrzeć. Aby uniknąć rozlewu krwi
na osiedlu, producent zadbał również o obecność trybu „Przyjazny sąsiad”, w którym Ford
Mustang skrada się do garażu niczym na paluszkach. Tyle od teoretycznej strony. Bo po
uruchomieniu silnika garaż podziemny hotelu Hilton zadrżał w posadach. A ja wiedziałam,
że to będzie naprawdę fajny dzień.
Po wyjechaniu z garażu zderzyłam się ze
ścianą deszczu. W takich warunkach Ford
Mustang w trybie jazdy „Normal” tańczy
po asfalcie niczym John Travolta w filmie
„Grease”. Kto zatem popuści wodze fantazji,
może popuścić je po raz ostatni. Koniecznym
zatem było zastosowanie kagańca w postaci
trybu do jazdy po śniegu. Tylko wtedy Ford
Mustang daje się okiełznać na mokrej nawierzchni. Kiedy jednak udało mi się zgubić
deszczową chmurę i nieco zluzować mu lejce,
przekonałam się, że nowe GT 5.0 nie tylko lepiej wygląda, ale też znacznie lepiej się prowadzi. Sportowe oblicze wydechu jest na tyle
głośne, że drzewa dookoła niemal zaczęły gubić
liście. O przejściu w jego najgłośniejszy tryb nie
było mowy. Jest to bowiem dozwolone wyłącznie poza terenem zabudowanym. Co do samej
jazdy, to ten czarny bydlak prowadził się jak diabeł z piekła rodem. Nigdy nie sądziłam, że ta-

96–97

TECHNOLOGIE / TECHNOLOGIES

J EDNO J E ST PEW N E: NOW Y FOR D
M USTA NG POTR A FI TOPIĆ K IEROWCĘ
W A DR ENA LI N IE. A LE JA CH ĘT N IE
SIĘ W N IEJ ZA N U R ZĘ NA DŁUŻEJ.
kie słowa przejdą mi przez gardło, ale nadszedł
ten moment: zbyt duża ilość mocy. 460 KM to
już potężne stado jak na maszynę z napędem
przenoszonym na tylne koła. Za mocno wygórowane zdanie na temat swoich umiejętności
za kierownicą może się szybko spotkać z brutalną weryfikacją. Nowy Ford Mustang GT 5.0
to zatem resorak dla ludzi z wyobraźnią… i pieniędzmi. O ile bowiem ceny zakupu startują
od 195 300 zł (z manualną, 6-biegową skrzynią), o tyle apetyt na paliwo pozostał. I zbiornik o pojemności 61 litrów może się okazać
jedynie kocią miseczką, która będzie wysychać w mgnieniu oka. Kto jednak nie czuje
się na siłach, aby posiadać tego typu pit bulla,
może się zdecydować na znacznie łagodniejszą wersję z silnikiem 2.3 EcoBoost (290 KM,
440 Nm momentu obrotowego), której cennik
otwiera kwota rzędu 170 300 zł (z manualną,
6-biegową skrzynią). Obydwie wersje są dostępne zarówno w wersji Fastback, jak również
Convertible (czyli cabrio z miękkim dachem).
Jedno jest pewne: nowy Ford Mustang potrafi
topić kierowcę w adrenalinie. Ale ja chętnie
się w niej zanurzę na dłużej.

ENGLISH

FIRST DRIVE IN A NEW FORD MUSTANG.
FALL IN LOVE WITH MATURITY
It’s over 50 years old, but it doesn’t lose its shine. It’s
like Sean Connery, unaffected by the passing years.
From a pimply teenager in the 1970s to an icon of
style – the latest Ford Mustang with a new look and
opportunities has just been released. All it took was
one day for me to fall in love with it.

Ford Mustang in Europe? Not so long ago, it
was beyond our wildest dreams. But there
comes a day when the American legend
may be ordered in a Polish showroom. The
car didn’t need much time to get settled in
Poland, which shows in its sale results. After
my last year’s adventure with a yellow and
fiery GT 5.0, I thought that it couldn’t get any
better. A few days ago, I realised I couldn’t
be more wrong. Ford Polska invited me to
first test drives of its latest vehicle.
I had no doubts that I wanted to drive the
most powerful car version again. After a press
conference, a Ford Mustang GT 5.0 was waitWIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

ing for me in the garage. The first thing I noticed is an updated body. A new Ford Mustang
looks even fierier than its previous version.
Its modified bumper, diffuser, and two dual
tips of the exhaust system highlight its spirits.
Black, 19-inch alloys (that come as a standard
in GT) and its black paint complement the
image. There are 11 body colours and 4 alloy
versions available. But there’s more to report
under the bonnet.
The heart of GT 5.0 remains the same (the
V8 engine), but it now develops up to 460 hp,
with 529 Nm torque on the rear axle. This beast
doesn’t forgive silly mistakes. The most significant change is a new 10-speed automatic gearbox. The traditional 6-speed manual gearbox remains unchanged. Other changes see a system
with pedestrian detection, lane keeping and
a 12-inch index set. Another news is MagneRide
suspension and four exhaust modes, which can
give a roar. For those who prefer to keep it quiet,
the manufacturer offers a ‘neighbour-friendly’, quiet mode, in which Ford Mustang tiptoes
to the garage. That’s enough of theory. When
I started the engine, the underground car park
of Hitlon Hotel shook. And I knew that it’s going
to be a good day.
When I left the car park, I ran into a wall of
rain. In such conditions, Ford Mustang in the
‘normal’ mode dances on the road like John
Travolta in ‘Grease’. If you let your imagination run wild, it may run wild for the last time.
I had to use a snow-drive mode. That’s the only
way to tame Ford Mustang on a wet surface.
When the rain subsided, and I could lengthen
the reins, I noticed that the new GT 5.0 doesn’t
only look better, but drives better as well. The
sporty character of its exhaust system is loud
enough to make leaves fall from trees. I didn’t
even think of switching to the loudest mode.
It’s allowed only outside built-up areas. The
drive itself was an exhilarating experience.
I never thought that I’d ever say that, but now
it’s time: too much power. 460 hp is a strong
herd of horses for a machine with a rear drive.
If you overestimate your driving skills, you
may soon have a reality check. The new Ford
Mustang GT 5.0 is a car for people with imagination and… money. Its prices start from PLN
195 300 (with a manual, 6-speed gearbox),
but its fuel consumption remains high. It may
turn out that a 61-litre fuel tank is only a small
bowl that will get empty in the blink of an
eye. But if you aren’t ready for such a Pit Bull,
you may opt for its gentle version with the 2.3
EcoBoost engine (290 hp, 440 Nm torque),
whose prices start from PLN 170 300 (with
a manual, 6-speed gearbox). Both versions
are available in Fastback or Convertible (with
a soft roof) options. One thing for sure: in the
new Ford Mustang, you’ll get your adrenalin
flowing. And I’ll go with the flow.
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MUZEU M
POLSKIEJ
WÓDK I
K AŻDY KRA J POSIADA SWÓJ NARODOW Y TRUNEK .
TO COŚ WIĘCE J NIŻ T YLKO ELEMENT KULINARNEGO
FOLKLORU – TO ODZWIERCIEDLENIE WSPÓLNE J
HISTORII, KULTURY I OBYCZA JOWOŚCI. POLSK A
OD WIELU WIEKÓW SZCZYCI SIĘ WÓDK Ą, K TÓRA
ZDOBYŁA S ŁAWĘ NA CAŁYM ŚWIECIE. K TO ODWIEDZI
OT WARTE W T YM ROKU MUZEUM POLSKIE J
WÓDKI W WARSZAWIE, PRZEKONA SIĘ, JAK WIELK Ą
TRADYC JĘ MA NAD WIS ŁĄ PROCES DEST YL AC JI.
TEKST Paweł Durkiewicz

ZDJĘCIA Mat. Prasowe

M

uzeum Polskiej Wódki mieści się przy Placu Konesera 1, w XIX-wiecznym budynku Rektyfikacji, na terenie dawnej Warszawskiej Wytwórni
Wódek „Koneser”. Trudno o lepszą lokalizację. To właśnie
w tym miejscu pod koniec XIX w. powstała jedna z najbardziej znanych fabryk wódek na ziemiach polskich, w której zostały opracowane receptury i rozpoczęła się produkcja znanych do dziś polskich wódek. W Muzeum znajduje

się pięć galerii tematycznych oraz sala kinowa. Trwającą
około godziny wycieczkę przez kilka wieków historii polskiego trunku rozpoczyna pokaz filmowy, a nowoczesne
instalacje multimedialne doskonale komponują się z historycznymi wnętrzami.
O polskiej wódce dowiemy się tu dosłownie wszystkiego – począwszy od korzeni gorzelnictwa sięgających średniowiecza, poprzez wnikliwe opisy produkcji

MUZEUM POLSKIEJ WÓDKI

trunków i barwne obyczaje związane z ich
konsumpcją w czasach Rzeczpospolitej
szlacheckiej, aż po prezentację najnowocześniejszych technologii destylacyjnych.
Co istotne, nie pominięto kwestii odpowiedzialnego spożywania alkoholu i jego wpływu na organizm.
Każdego zwiedzającego czeka więc fascynująca podróż przez polską historię widzianą
z nieco innej perspektywy. Jak mawiał Jan
Himilsbach, „picie wódki jest wprowadzaniem elementu baśniowego do rzeczywistości”, warto więc przygotować się na barwną
opowieść z ciekawymi morałami.
Dodajmy, że w zabytkowym budynku
znajdziemy również Bar Akademii Wódki,
miejsce degustacji oraz warsztatów edukacyjnych poświęconych zasadom serwowania polskiej wódki i łączenia jej z potrawami.
Natomiast na trzecim i czwartym piętrze
warto zajrzeć do eleganckiego baru „¾”,
w którym można skosztować wyjątkowych
koktajli m.in. właśnie na bazie Polskiej Wódki. Ponadto w budynku Muzeum znajduje
się czynne 24 godziny na dobę bistro WuWu
oraz restauracja ZONI, w której goście zasiądą przy stolikach ulokowanych nad ogromnymi zabytkowymi piecami dawnej fabryki
wódek. Na deser będzie można wybrać się
do Pijalni Czekolady E. Wedel zlokalizowanej w lobby Muzeum.
Muzeum Polskiej Wódki dedykowane
jest wyłącznie pełnoletnim gościom. Otwarte jest codziennie, od niedzieli do czwartku
w godzinach 10:00-20:00, a w piątki i soboty od godziny 11:00 do 21:00. Bilet wstępu
kosztuje 40 zł. Dla gości, którzy wyrażą taką
chęć, przewidziany jest voucher na degustację Polskich Wódek.
ENGLISH

POLISH VODKA MUSEUM
Every country has a national liquor. It’s more than
only an element of culinary folklore – it reflects
common history, culture and traditions. For centuries,
Poland’s pride and joy has been vodka, which has
become recognised all over the world. Visit the Polish
Vodka Museum in Warsaw and learn about the
tradition of the distillation process in Poland.

The Polish Vodka Museum is located at 1,
Plac Konesera in a historical rectification
plant built in the 19th century, on the site of
the former Warsaw Vodka Factory ‘Koneser’. We couldn’t ask for a better location.
Here, at the end of the 19th century, one of
the most famous vodka factories in Poland
was opened, where recipes were developed
and flagship Polish vodka brands were produced. The museum offers five theme galleries and a cinema room. A museum trip lasts

about an hour, during which you can learn
about several centuries of the Polish liquor
history. It begins with a movie show, and
modern multi-media installations perfectly match the historical museum interiors.
You will get to know everything about Polish vodka here – beginning with the origins
of alcohol distillation in the Middle Ages,
through detailed descriptions of liquor
production and customs related to its consumptions in the times of the First Polish
Republic, to presentations of latest distillation technologies. What’s important, responsible alcohol consumption and the influence of alcohol on the human body are
also discussed.
It’s a fascinating journey through Polish history from a different perspective. As
Jan Himilsbach said, drinking vodka adds
a fairy-like element to the reality, so get
ready for a colourful story with an interesting message.
WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

The historical building of the museum also houses the Vodka Academy Bar,
where vodka tasting events and workshops on serving Polish vodka as well
as on vodka and food pairings are held.
When at the museum, visit the elegant ‘¾’
bar on the third and fourth floors, where
you can taste excellent cocktails, also
with Polish vodka. What’s more, there
is WuWu bistro open 24 hours a day and
ZONI restaurant in the museum, where
guests can sit at the tables situated over
historical stoves of the former vodka factory. For a dessert, visit E. Wedel Chocolate Lounge in the museum lobby.
To enter the Polish Vodka Museum,
you must be 18. The museum is open seven days a week, from Sunday to Thursday
between 10:00 and 20:00, and on Friday
and Saturday between 11:00 and 21:00.
The ticket is PLN 40. You can also buy
a voucher for Polish vodka tasting.

LEŚNY DOM SENIORA
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w każdym wieku. Goście i pensjonariusze
mogą liczyć na całodobową opiekę i różnorodne formy wypoczynku i relaksu w nowoczesnym SPA.
ENGLISH

MODERN METHODS TO STOP
BACK PAIN
Back pain is one of the most problematic
conditions of patients at different stages of life.
Apart from comfortable stay, relaxation, and
all mod cons, Leśny Dom Seniora in Piastowo
offers its guests and residents modern
rehabilitative treatments for back and spine.

NOWOCZESNE METODY WALKI
Z BÓLAMI PLECÓW I KRĘGOS ŁUPA
BÓLE PLECÓW I KRĘGOS ŁUPA NALEŻĄ DO NA JBARDZIE J UCIĄŻLIW YCH
DOLEGLIWOŚCI, Z JAKIMI ZMAGA JĄ SIĘ PAC JENCI NA RÓŻNYCH ETAPACH
ŻYCIA. LEŚNY DOM SENIORA W PIASTOWIE, OPRÓCZ KOMFORTOW YCH
WARUNKÓW DO W YPOCZYNKU I CODZIENNEGO FUNKC JONOWANIA,
OFERUJE SWOIM GOŚCIOM I PENSJONARIUSZOM NOWOCZESNE
METODY REHABILITAC JI T YCH NEWRALGICZNYCH PARTII CIAŁA.
TEKST Paweł Durkiewicz

J
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edną z metod stosowanych w ośrodku
jest kompleksowy program rehabilitacji bólu pleców Tergumed, składający
się z pięciu stacji terapeutyczno–treningowych. System Tergumed jest linią produktów w całości produkowaną w Niemczech,
cechującą się niezawodnością i najwyższym standardem. Nowoczesny sprzęt pozwala na ocenę siły i zakresu ruchu, analizę uzyskanych wyników, porównywanie
wyników z danymi referencyjnymi i automatyczne przekształcanie ich w program
treningowy. Każdy trening wykonany
przez pacjenta jest archiwizowany i kontrolowany, a jego wyniki dokumentowane. Tergumed znajduje zastosowanie u pacjentów z dyskopatią, złamaniami trzonów
kręgów, urazami kręgosłupa leczonymi
zachowawczo i operacyjnie, chorobami
zwyrodnieniowymi kręgosłupa, bocznym
skrzywieniem kręgosłupa, czy zmianami
zwyrodnienioniowymi. Z systemu można również korzystać profilaktycznie, by
wzmocnić mięśnie tułowia.

Innym przykładem nowoczesnego sprzętu rehabillitacyjnego wykorzystywanego
w Leśnym Domu Seniora jest Platinium,
czyli nowoczesny stół do trakcji kręgosłupa
szyjnego i lędźwiowego z możliwością trójpłaszczyznowej korekcji ułożenia leżyska
za pomocą precyzyjnych sprężyn gazowych. Platinium pozwala wykonać trakcję statyczną, harmoniczną oraz przerywaną. Zabiegi są zalecane pacjentom
z takimi dolegliwościami jak przepuklina jądra miażdżystego z wypadnięciem
dysku, zwyrodnienie krążka, choroba
stawowa, zmniejszona ruchomość stawów
(sztywność tkanki miękkiej), hypomobilność stawów kręgosłupa (w tym zablokowanie stawów międzywyrostkowych),
zwiększone napięcie mięśniowe, wypadnięcie dysku międzykręgowego, choroba zwyrodnienia dysku międzykręgowego, czy rwa kulszowa.
Wszystkie zabiegi przeprowadzane są
przez wykwalifikowaną i doświadczoną
kadrę, która rozumie potrzeby pacjentów
WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

One of the methods used in the centre is
a comprehensive rehabilitation programme for back pain ‘Tergumed’, which includes five stations for back therapy and
training. Tergumed system is a line of
reliable and top-quality products entirely made in Germany. The modern equipment allows for assessing the patient’s
strength and range of motion, analysing
results obtain, comparing the results
with the reference data, and developing
a training programme based on the individual results of the patient. Each training carried out by the patient is archived and controlled, and the results are
documented. Tergumed is designed specifically for patients with a slipped disk,
vertebral body fractures, spinal injuries
(preventive or rehabilitative treatment),
degenerative back conditions, scoliosis,
and degenerative lesions. The system also
offers preventive training aimed at strengthening back muscles.
Another example of modern rehabilitative equipment used in Leśny Dom
Seniora is Platinium, a modern traction
table for cervical and lumbar spine with
three dimensional adjustment of the table
bed with the use of precise gas springs.
Platinum allows static, harmonic and intermittent traction to be performed. The
treatment is recommended for patients
suffering from a prolapsed intervertebral
disc, intervertebral disc degeneration, joint disorders, reduced mobility of joints
(stiffness of soft tissue), hypermobility of
facet joints (including blocking of zygapophysial joints), increased muscle tension,
a slipped disc, degenerative disc disease,
and sciatica.
All the treatments are carried out by
our qualified and experienced staff, who
understand the needs of patients of all
ages. Guests and residents are provided
with 24-hour care as well as a variety of rest
and relaxation activities in a modern SPA.
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GYOZA MI
J E SI E Ń SI Ę ZACZ Y NA

ROZPOCZĄŁ SIĘ WRZESIEŃ, CZAS POWROTÓW DO PRACY I SZKO ŁY. DL A CZĘŚCI Z NAS TO CZAS
OSTATNICH WAK ACYJNYCH W YJAZDÓW I WĘDRÓWEK . ZAZDROSZCZĄC T YM, K TÓRZY W YBRALI
SIĘ NA W YPOCZYNEK W GÓRY (TO WED ŁUG MNIE ZDECYDOWANIE NA JLEPSZY OKRES, ABY JE
ODWIEDZIĆ), W YBRAŁEM SIĘ NA D ŁUGI SPACER PO LESIE W POSZUKIWANIU GRZYBÓW.
TEKST I ZDJĘCIA Aleksander Domański

GYOZAMI JESIEŃ SIĘ ZACZYNA
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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.

L

etnia susza skutecznie opóźniła wszelakiego typu wędrówki leśne w poszukiwaniu borowików, podgrzybków i kurek. Grzyby najczęściej używałem do sosów
lub jako skromny dodatek do dań. Oczywi-

ście są mocno aromatyczne, ale rzadko stanowiły główny składnik - chyba, że mowa
o świątecznych uszkach. Dziś przygotujemy je w połączeniu z ciastem Gyoza, chodź
to raczej wariacja i coś w rodzaju polskiej
wersji japońskiego przysmaku. Pozwoli
nam to stworzyć smak kończącego się lata.
Natomiast wersja z mięsem wieprzowym
zadowoli nie jednego fana pierogów.
Polecam zacząć od przygotowania ciasta na pierogi. To ważne, bo powinno się
chłodzić przynajmniej godzinę w lodówce.
Łączymy mąkę tortową z mąką chlebową,
dodajemy sól i dolewamy gorącej wody.
Całość najpierw mieszamy łopatką lub po
prostu łyżką, później wyrabiamy rękami.
Przed włożeniem do lodówki dzielę ciasto na dwa części i robię z niego wałeczki
o średnicy około 2 cm, po czym zawijam
w folię spożywczą. Jeżeli nie mam mąki
chlebowej, wszystko można zrobić z mąki
uniwersalnej. Ciasto może mieć trochę
lepką konsystencję, dlatego należy je podczas późniejszego wałkowania solidnie

...DZ I Ś PR Z YG O T UJ E M Y J E
W P O Ł ĄC Z E N I U Z C I A S T E M GYOZ A ,
C HODŹ T O R AC Z E J WA R I AC JA I C O Ś
W RODZ A J U P OL S K I E J W ER S J I
JA P OŃ S K I E G O PR Z YS M A K U.

podsypać mąką. Podczas chłodzenia ciasta, zabieramy się za szykowanie mięsnego farszu. Kurki oczyszczamy, wrzucamy
na masło i smażymy przez dłuższą chwilę.
Szatkujemy drobno szczypiorek, a mięso
w misce łączymy z grzybami i szczypiorkiem. Dodajemy paprykę, troszkę imbiru
i tak oto mamy pierwszy farsz do pierogów.
Drugi zaczniemy od oczyszczenia i obgotowania grzybów przez około 5 minut. Do
mojego farszu użyłem borowika ceglastoporego i koźlaków, ale tu oczywiście mamy
dowolność w wyborze ulubionych grzybów.
Na patelnię wrzucamy zieloną cebulkę,
dwa posiekane ząbki czosnku i obgotowane grzyby. Wszystko smażymy, solimy
oraz dodajemy ok. pół łyżeczki sambalu,
aby farsz zrobił się przyjemnie ostry. Teraz
pozostaje nam wyjąć ciasto z lodówki, pokroić na mniejsze kawałki, wałkować i nadziewać zimnymi farszami. Po przygotowaniu pierwszej partii pierożków, wrzucamy
je na rozgrzaną patelnię z masłem.
Smażymy, aż dół pierogów zrobi się
rumiany, po czym dolejemy pół szklanki
wody i przykrywamy patelnię. Gotujemy
tak jeszcze około 12 minut. Trzeba pamiętać, aby pierożki leżały na patelni, nie
dotykając siebie. Wszytko podajemy oczywiście z sosem sojowym. Azjatycko-polski
miks na koniec lata? Czemu nie!
ENGLISH

BEGIN AUTUMN WITH GYOZA
DUMPLINGS
September has just begun; it’s time to go
back to work and school. For some of us, it’s
time for last holiday trips and hikes. I envied
all those who went to the mountains (in my
opinion, September is the best time to go
there) and went on a long walk in the woods to
pick some mushrooms.

This year’s mushroom picking was delayed
due to summer drought. Still, I wanted to
pick some penny buns, bay boletes, and
chanterelles for sauces or side dishes.
Of course, they have a strong aroma, but
I rarely used them as the main ingredient,
except for Polish Christmas ravioli. Today,
to keep the taste of summer, we’ll make
Gyoza dumplings with mushrooms although it’s a variation and a Polish version
of a Japanese delicacy. Foodies will also
like it with pork.
First, make dumpling dough. It’s important because it should be put in the
fridge for at least an hour. Take cake flour
and bread flour, add some salt and hot
water. Stir with a spatula or a spoon and
knead. Before you put it in the fridge,
WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL
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split it in half and make rollers about 2 cm
wide, and wrap them in cling film. If you
don’t have bread flour, use universal
flour to make the dough. The dough may
be a little sticky, so sprinkle it with flour
before you roll it out. When the dough is
in the fridge, prepare the meat stuffing.
Clean chanterelles and fry them in butter
for a long while. Chop chives and mix the
mushrooms and the chives with meat in
a bowl. Add pepper, some garlic, and the
first stuffing is ready. To make the second
one, clean the mushrooms and cook them
for about 5 minutes. I used dotted stem boletes and rough‑stemmed boletes, but it’s
up to you what mushrooms you’ll use. Fry
green onion, two chopped cloves of garlic
and the cooked mushrooms. Add some
salt and about half a teaspoon of sambal to
make it spicier. Now, take the dough out of
the fridge, cut it in pieces, roll them out and
stuff with the cold stuffing. Cook the dumplings and fry them in butter.
Fry until brown, add half a glass of water
and cover the frying pan. Cook for about 12
minutes more. Remember to put the dumplings on the frying pan separately, so that
they don’t touch each other. Serve with
soya sauce. How about an Asian and Polish
mix for the end of summer? Why not!

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

ENGLISH

INSPIRING AUTUMN IN SOPOT
The end of summer doesn’t mean that Sopot is
losing its magic. Quite the opposite! Visit Focus
Hotel Premium Sopot and check it out yourself.

INSPIRUJĄCA
JESIEŃ W SOPOCIE
SCHYŁEK SEZONU LETNIEGO NIE OZNACZA WCALE, ŻE SOPOT
TRACI SWOJĄ MAGIĘ. JEST WPROST PRZECIWNIE! PRZEKONAJ
SIĘ O TYM, ODWIEDZAJĄC FOCUS HOTEL PREMIUM SOPOT.
TEKST Paweł Durkiewicz

W

ZDJĘCIA Mat. Prasowe

ielu twierdzi, że kurort nad Zatoką
Gdańską właśnie teraz ma w sobie
najwięcej uroku. Na ulicach nie ma
już tak wielkich tłumów, jak w środku lata,
co pozwala wszystkim poznać kameralne
i nastrojowe oblicze Perły Bałtyku. Pogoda
bywa przy tym na tyle łaskawa, że wciąż pozwala aktywnie spędzać czas nad brzegiem
morza. To także idealna pora, by korzystać
z udrowiskowego charakteru miasta i naładować swoje akumulatory. Idealną bazą
wypadową do odkrywania jesiennych atutów Sopotu jest otwarty w tym roku Focus
Hotel Premium Sopot, którego lokalizacja
pozwala na relaks w spokojnej okolicy, blisko
najważniejszych atrakcji Sopotu. Zaledwie
200 metrów dzieli hotel od ul. Bohaterów
Monte Cassino, 1 kilometr od molo i plaży,
a 450 metrów od dworca PKP - wszędzie dotrzemy bez trudu pieszo.
Wszystkie pokoje hotelu posiadają klimatyzację, przestronną łazienkę, telewizor LCD
oraz zestaw do parzenia kawy i herbaty. Jeśli
zdarzy się deszczowy dzień, nasze pociechy
mogą liczyć na gry planszowe i książki z hotelowego lobby. Wszyscy młodsi goście zaproszeni są do pokoju zabaw, w którym można
m.in. pograć na konsoli PlayStation. Warto
podkreślić także fakt, że dzieci do 18. roku
życia mają zapewnione bezpłatne zakwate-

rowanie w pokoju z rodzicami. Ponadto, goście mogą korzystać z szybkiego bezpłatnego
Internetu Wi-Fi, dostępnego w całym budynku. Przy porannym wyjściu z hotelu każdy
gość otrzyma kawę i kanapkę na wynos
gratis, tak jak ma to miejsce we wszystkich
obiektach sieci Focus Hotels.

WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

A lot of people say that the end of summer
is the best time to visit the resort by the
Gdańsk Bay. Summer crowds of tourists
are gone, which makes it possible to enjoy
the charming and convivial atmosphere of
the Pearl of the Baltic Sea. The weather is
still good, and you may still enjoy different
activities by the seaside. It’s also a perfect time to benefit from the spa offer of
the city and recharge your batteries. A newly-opened Focus Hotel Premium Sopot is
a perfect spot to stay in the city and enjoy
autumn to the fullest. The hotel location
makes it a perfect place for relaxation in
a peaceful area within a short walk of Sopot
highlights. It’s situated only 200 metres of
Bohaterów Monte Cassino Street, 1 kilometre of the pier and the beach, and 450 metres of the railway station
All hotel rooms are fitted with air-con,
a spacious bathroom, an LCD TV, and a coffee and tea set. On a rainy day, children can
play board games and read books in the hotel lobby. There is also a playroom where
children 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, every guest will receive a take‑away coffee and a sandwich, like in all Focus Hotels.
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wieści przewijają się tak poważne tematy jak
wojna i trudna rzeczywistość powojenna.
A jeśli i dla siedmio- ośmiolatków będzie to
pierwszy kontakt z Kubusiem? Cóż, rodzice
powinni pójść za przykładem bohaterów filmu i całą rodziną wziąć urlop. Na odkrycie
książkowych i filmowych wersji Puchatka
rzecz jasna.
ENGLISH

WINNIE THE POOH 25 YEARS LATER
‘CHRISTOPHER ROBIN’, DIRECTED BY
MARC FORSTER, DISTRIBUTED BY
WALT DISNEY PICTURES POLSKA
Quite time-worn Winnie and other animals
from the Hundred Acre Wood meet grownup Christopher. The latest Disney production
is a sentimental journey for all ages, both
grown‑ups and children.

KUBUŚ PUCHATEK
25 LAT PÓŹNIE J
NIECO ZMECHACONY KUBUŚ I ZWIERZĄTKA ZE STUMILOWEGO LASU
SPOTYKAJĄ SIĘ Z DOROSŁYM KRZYSIEM. NAJNOWSZA PRODUKCJA
DISNEYA TO SENTYMENTALNA PODRÓŻ DLA STARSZYCH, NA
KTÓREJ RÓWNIE DOBRZE BĘDĄ BAWIĆ SIĘ NAJMŁODSI.
TEKST Sylwia Gutowska

ZDJĘCIE Walt Disney Studios

„KRZYSIU, GDZIE JESTEŚ?”
(„CHRISTOPHER ROBIN”), REŻ. MARC
FORSTER, DYSTR. WALT DISNEY
PICTURES POLSKA,

Kto nie zna przygód misia o małym rozumku?
Dorośli dziś widzowie znają go z lektur „Kubusia Puchatka” i „Chatki Puchatka” A. A. Milne, ale pokolenie lat 80. pierwszy kontakt z tą
milusią postacią miało zapewne za pośrednictwem disneyowskiej dobranocki. W latach
90. Kubuś Puchatek był gwiazdą popkultury
zupełnie jak dzisiejsze księżniczki z „Krainy
Lodu”. Jednak tym, co urzekało wszystkich,
był optymizm i naiwne, dziecięce spojrzenie
na świat, niepozbawione jednak dużej dozy
mądrości. Z tym wszystkim spotkamy się
w nowej wersji filmowej.
Krzyś (w tej roli Ewan McGregor, w polskim dubbingu Tomasz Kot) jest już dorosłym mężczyzną, ma swoją rodzinę i bardzo odpowiedzialną pracę. Jego życie jest

perfekcyjnie poukładane, dlatego kiedy
spotyka starego przyjaciela Kubusia, myśli,
że postradał zmysły. Spotykane w dalszej
drodze zabawki – Kłapouchy, Królik, Tygrys
i reszta – mają za zadanie pokazać Krzysztofowi, że kierowanie się tylko rozsądkiem jest
zgubne, a „czasami z nicnierobienia wychodzą najlepsze cosie”. Nie trzeba tłumaczyć,
że w momentach kulminacyjnych ta opowieść to prawdziwy wyciskacz łez.
Film może zachwycić dzieci dorosłych
dzieci – w pierwszej kolejności warstwą
wizualną. Postaci, wykonane w technice
komputerowej, wyglądają jak prawdziwe
zabawki, nieco zmechacone, bo w końcu
mają już sporo lat, ale tak samo urocze i zabawne. Dla dzieci w wieku szkolnym będzie
to też okazja do reinterpretacji postaci ze
Stumilowego Lasu (tu: Stuwiekowego Lasu
– kilka szczegółów różni się od popularnego
przekładu Ireny Tuwim). I pewnie one z filmu Forstera wyciągną najwięcej – w tle opoWIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

Who doesn’t know the adventures of a bear
of very little brain? Adults know him from
A. A. Milne’s books ‘Winnie the Pooh’ and
‘The House at Pooh Corner’, but the 80s
generation first saw that adorable character in a Disney bedtime series. In the 1990s,
Winnie the Pooh was a pop culture star just
like Frozen princesses today. The bear
captured the audience’s hearts with his optimism and naive, childlike perspective of
the world full of life wisdom. You’ll find it all
again in the new film version.
Christopher (played by Ewan McGregor, voiced-over by Tomasz Kot in Poland)
is a grown-up man, who has a family and
a responsible job. His life is well-ordered,
so when he meets his old friend, Winnie,
he thinks he’s losing his mind. The toys he
meets later – Eeyore, Rabbit, Tigger and
others – want to persuade Christopher that
reason may be deceiving and ‘doing nothing often leads to the very best something.’
No need to add that in its climaxes, the story is a true weeper.
Both grown-ups and children will love
the pictures – the computer-generated
characters look like real toys, a bit timeworn, but they’re quite old after all, yet
still equally funny and adorable. Schoolchildren will also have a chance to re-interpret the inhabitants of the Hundred
Acre Wood and learn a lot since Forster’s
film offers great educational value – in the
background, it touches upon serious topics, such as war and difficult post-war reality. What about seven- and eight‑year‑olds
who will see Winnie for the first time? Well,
their parents should follow the example of
the film characters and take some time-off.
To discover book and film versions of Winnie the Pooh, of course.

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

09.
2 01 8
www.airport.gdansk.pl
airport@airport.gdansk.pl
facebook.com/AirportGdansk
twitter.com/AirportGdansk

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

do 10 min
/ to 10 min

do 20 min
/ up to 20 min

każde następne 10 min
/ each next 10 min

bezpłatnie / free

20,00 PLN

10,00 PLN

P2

każde następne 10 min
/ each next 10 min

bezpłatnie / free

20,00 PLN

10,00 PLN

4,00PLN

34,00 PLN

1-3 dni / 1-3 days

4-8 dni / 4-8 days

9-15 dni / 9-15 days

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

19,00 PLN

69,00 PLN

89,00 PLN

10,00 PLN

19,00 PLN

69,00 PLN

89,00 PLN

10,00 PLN

P4
P5

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

P6

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

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

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

4,50 PLN

7,00 PLN

-

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

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

6,00 PLN

60,00 PLN

1-2 dni / 1-2 days

3-10 dni / 3-10 days*

*
11-14 dni / 11-14 days

15-21 dni / 15-21 days

18,00 PLN

3,00 PLN*

2,00 PLN*

52,00 PLN

22-28 dni / 22-28 days

Każda kolejna doba /
each nex day

61,00 PLN

3,00 PLN*

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

PREMIUM

P1

do 55 min
/ up to 55 min

5-23 godzin /
5-23 hours

P3

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.
do 45 min
/ to 45 min

za 1 godzinę
/ per 1 hour

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

7-14 dni
/ 7-14 days

15-21 dni
/ 15-21 days

48,00 PLN

68,00 PLN

68,00 PLN*

22-27 dni
/ 22-27 days

Każda kolejna doba /
each nex day

466,00 PLN

476,00 PLN

486,00 PLN

10,00 PLN*

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

REKLAMA

USŁUGI
PREMIUM

PREMIUM SERVICES
1. USŁUGI VIP

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

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

2. SALON EXECUTIVE LOUNGE**

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

3. USŁUGA FAST TRACK DLA
KAŻDEGO***

. 40 zł + VAT
. kontrola bezpieczeństwa bez kolejek

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

2. SALON EXECUTIVE LOUNGE**
. 100 PLN

. intimate atmosphere
. comfortable "all inclusive"
recreational salon

3. FAST TRACK SERVICE FOR
EVERYONE***

.
.

40 PLN + VAT
check-in without queues

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

Oliwa

Kierunek
Gdynia

ka

brzes

Koło

Przymorze Uniw.
Zaspa

>
T2

S6

Wrzeszcz
Politechnika
Słowackieg

Nowatorów

Stocznia

o

Gdańsk Główny

Gdynia
Kar tu

7

7

sk a

Gdańsk

7
Armii Krajowej

Kierunek Warszawa
Bydgoszcz

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

1

221

MINIBUSEM

SAMOCHODEM

BY MINIBUS

BY CAR

AIR-TRANSFER.PL		

• z kierunku Banina (zachód) – ul. Nowatorów

• from Banino (west) – Nowatorów St.

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

• from Gdynia/Sopot (north) – route S6

• z kierunku Tczewa (południe) – trasa S6

• from Tczew (south) – route S6

• z kierunku Gdańska (północ) – ul. Słowackiego

• from Gdansk (north) – Słowackiego St.

• z kierunku Torunia, Bydgoszczy – trasa A1

• from Torun, Bydgoszcz – route A1

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

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

TAKSÓWKĄ

(i z powrotem)

BY TAXI

ARRIVA

Taxi rekomendowane przez Port Lotniczy
Gdańsk im. Lecha Wałęsy

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

GDNEXPRESS

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

www.translineair.pl

PRZEWOŹNICY NIEREGULARNI:
NIWOTRANS
www.niwo.pl

BYTNER TRANSPORT
www.bytnertransport.pl

TWOJBUS24PL
twojbus24.pl

OLIMPIC
www.olimpic.net.pl
Hel-Władysławowo

LOTRANS
www.lotrans.pl

Taxi recommended by Gdansk Lech Walesa
Airport

AUTOBUSEM
BY BUS

AUTOBUSY Z/DO GDAŃSKA

TRANSLINEAIR

MAJBUS
www.majbus.eu

TAXI

AD-MAR
www.admartransport.pl
Grudziądz

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

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

Z K M GDYNIA

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

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

BY TRAIN

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

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

NORWEGIA / NORWAY
www.viennaairport.com

DANIA / DENMARK
AARHUS

www.aar.dk

BILLUND

www.billund-airport.com

KOPENHAGA

www.cph.dk

FINLANDIA / FINLAND
TURKU

www.finavia.fi

HELSINKI

www.finavia.fi

FRANCJA / FRANCE
PARYŻ-BEAUVAIS

www.aeroportbeauvais.com

HISZPANIA / SPAIN
BARCELONA

www.barcelona-airport.com

ALICANTE*

www.alicante-airport.net

HOLANDIA / NETHERLANDS
www.schiphol.nl

EINDHOVEN

www.eindhovenairport.com

IRLANDIA / IRELAND
CORK

www.corkairport.com

DUBLIN

www.dublinairport.com

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

LIZBONA

www.lisbon-airport.com

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

CHARKÓW

hrk.aero

KIJÓW

airport.kiev.ua

LWÓW

lwo.aero

WIELKA BRYTANIA / GREAT BRITAIN

www.belfastairport.com
www.birminghamairport.co.uk

BRISTOL

www.bristolairport.co.uk

DONCASTER-SHEFFIELD

www.robinhoodairport.com

www.iaa.gov.il

EDYNBURG

www.edinburghairport.com

www.telaviv-airport.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

www.kefairport.is

www.vilnius-airport.lt

www.riga-airport.com

WŁOCHY / ITALY

MALTA / MALTA
MALTA

OSLO -GARDERMOEN

BIRMINGHAM

ŁOTWA / LATVIA
RYGA

www.avinor.no/en/airport/
kristiansand

BELFAST

LITWA / LITHUANIA
WILNO

KRISTIANSAND

www.aberdeenairport.com

IZRAEL / ISRAEL

TEL AVIV

www.avinor.no/en/airport/
haugesund

ABERDEEN

ISLANDIA / ICELAND

*

HAUGESUND

UKRAINA / UKRAINE

AMSTERDAM

EJLAT

www.avinor.no/en/airport/bergen

SZWECJA / SWEDEN
www.aia.gr

REYKJAVIK

www.avinor.no

PORTUGALIA / PORTUGAL

GRECJA / GREECE
ATENY

ALESUND
BERGEN

www.maltairport.com

NIEMCY / GERMANY

MEDIOLAN-BERGAMO

www.orioaeroporto.it

NEAPOL*

www.aeroportodinapoli.it

PIZA*

www.pisa-airport.com

DORTMUND

www.dortmund-airport.de

FRANKFURT AM MAIN

www.frankfurt-airport.de

POLSKA / POLAND

HAMBURG

www.fhl-web.de

KRAKÓW

www.krakowairport.pl

KOLONIA-BONN

www.koeln-bonn-airport.de

WARSZAWA

www.lotnisko-chopina.pl

MONACHIUM

www.munich-airport.de

WROCŁAW

www.airport.wroclaw.pl

* Połączenia sezonowe / seasonal connections

TROMSØ

REYKJAVIK

TRONDHEIM

ALESUND
BERGEN

OSLO

HAUGESUND
ABERDEEN
EDYNBURG
BELFAST
DUBLIN

GÖTEBORG

NEWCASTLE
LEEDS-BRADFORD

AARHUS

LONDYN-STANSTED
LONDYN-LUTON

HELSINKI

SZTOKHOLM-SKAVSTA

VÄXJÖ

RYGA

BILLUND
KOPENHAGA
MALMÖ - STURUP

BIRMINGHAM

BRISTOL

SZTOKHOLM

KRISTIANSAND

MANCHESTER
LIVERPOOL
DONCASTER-SHEFFIELD

CORK

TURKU

STAVANGER OSLO-TORP

HAMBURG

WILNO

AMSTERDAM

GDAŃSK

EINDHOVEN
DORTMUND
PARYŻ-BEAUVAIS

WARSZAWA

KOLONIA-BONN
FRANKFURT

WROCŁAW
KRAKÓW

MONACHIUM

KIJÓW
LWÓW

WIEDEŃ

MEDIOLAN-BERGAMO
NEK

KIERU

NA

LIZBO

PIZA*
BARCELONA

IV
AV
EL
KT
NE
RU
T*
KIE
JLA
KE
NE
RU
KIE

*

ALICANTE*
NEAPOL*

ATENY

* Połączenia sezonowe / seasonal connections

MALTA

?

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

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

CHARKÓW

NEWS

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

STREFA WOLNOCŁOWA
Z PRESTIŻOWĄ NAGRODĄ

Gdańska strefa wolnocłowa została wyróżniona podczas Airport Food
and Beverage (FAB) Awards w Helsinkach. Część gastronomiczna Lotniska Gdańsk, Premium Food Gate Gdańsk, otrzymała od jury wyróżnienie „highly recommended”.
– Jesteśmy bardzo dumni z naszej strefy wolnocłowej, zarządzanej przez firmę Lagardere Travel Retail Polska. Osiągnięcie prestiżowego wyróżnienia przez punkt, który łączy sklep sprzedający m.in.
regionalne produkty z restauracją, w której oferowane są dania
z owych produktów, jest wspaniałą wizytówką Pomorza. Możliwość
skosztowania dań regionalnych, a następnie zakupu składników potrzebnych do ich skomponowania i zabranie tych smaków ze sobą
do domu spotyka się z wielkim entuzjazmem odwiedzających nas
turystów. Teraz zostało to również wyróżnione, przez międzynarodowe jury oceniające tysiące punktów gastronomicznych na lotniskach całego świata. – powiedział Tomasz Kloskowski, prezes Portu
Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy.

WAKACJE NA SPORTOWO
Z LOTNISKIEM GDAŃSK

Port Lotnicy Gdańsk chętnie wspiera trójmiejskie drużyny sportowe.
Pod skrzydłami Lotniska Gdańsk prezentują się koszykarze Trefla Sopot, siatkarze Trefla Gdańsk, żużlowcy GKŻ Wybrzeża, rugbiści MKS
Ogniwa Sopot, piłkarze ręczni Energi Wybrzeże i piłkarki AZS -u Futsal
Ladies. Przez całe lato gdańskie lotnisko wspierało również inne inicjatywy kulturalno-sportowe. Było na wyścigach rajdowych w Sopocie,
gdyńskich pokazach lotniczych, wspierało drużynę smoczych łodzi
na zawodach w Chinach i przede wszystkim zorganizowało bieg po
pasie startowym. Frekwencja dopisała jak nigdy dotąd, dlatego organizatorzy myślą już o kolejnej edycji w 2019 roku. Póki co 9 września
2018 roku na Stadionie Energa w Gdańsku odbędzie się mecz piłkarski
Lechia Gdańsk – Karpaty Lwów. Pasażerowie mogą podróżować z i do
Lwowa – w ofercie Lotniska Gdańsk widnieją aż trzy połączenia na
Ukrainę (do Lwowa, Kijowa i Charkowa). Natomiast dla najmłodszych
kibiców meczu czekać będą drobne upominki. 

DUTY-FREE ZONE WINS
A PRESTIGIOUS AWARD
EN

Gdańsk Airport duty-free zone won an award at the Airport Food
and Beverage (FAB) Awards in Helsinki. Gdańsk Airport food
zone, Premium Food Gate Gdańsk, was awarded a commendation ‘highly recommended’ by the jury.
‘We are very proud of our duty-free zone, managed by Lagardere Travel Retail Polska. Receiving the prestigious commendation for a zone that houses a store selling, among others, regional
products and a restaurant offering dishes made from these products is a great showcase of Pomerania. An opportunity to taste regional dishes, buy ingredients essential to prepare them and take
these flavours home is enthusiastically received by tourists. And
now, the airport has also been awarded a commendation by an
international jury evaluating thousands of food spots at airports
all over the world,’ said Tomasz Kloskowski, President of Gdańsk
Lech Walesa Airport. 

SPORTS HOLIDAYS WITH
GDAŃSK AIRPORT
EN

Gdańsk Airport eagerly supports Tricity sports teams,
including Trefl Sopot basketball team, Trefl Gdańsk volleyball
team, GKŻ Wybrzeże speedway riders, MKS Ogniwo Sopot
rugby team, Energa Wybrzeże handball players, and AZS Futsal
Ladies female football team. In summer, Gdańsk Airport has
also supported other cultural and sports initiatives, such as
rally races in Sopot, Gdynia Aerobaltic Airshow, supported
our dragon boat team at a competition in China and, primarily,
held a runway run. The turnout was the highest ever, so the
organisers are already planning the next edition in 2019. For
now, on 9 September 2018, a football match between Lechia
Gdańsk and Karpaty Lviv is held at the Energa Gdańsk Stadium.
Passengers may travel to and from Lviv – Gdańsk Airport offers
flights to as many as three Ukrainian destinations (Lviv, Kiev
and Kharkov). At the match, little football fans will receive
small gifts. 

KRAKÓW
MIASTO ARTYSTÓW, TURYSTÓW I STUDENTÓW.
TAK W SKRÓCIE MOŻNA OKREŚLIĆ KRAKÓW.
STOLICA MAŁOPOLSKI JEST ŚWIETNYM
POMYSŁEM NA KRÓTKI URLOP.
Tekst: Sylwia Gutowska

Zdjęcie: Pixabay.com

zatrzymania się w Krakowie jest ogromna. Pomimo komunikacji
miejskiej przygotujmy się na długie spacery.
EN

CRACOW

CRACOW IS DESCRIBED AS A CITY OF ARTISTS, TOURISTS
AND STUDENTS. THE CAPITAL OF LESSER POLAND IS
A GREAT SPOT FOR SHORT HOLIDAYS.

GDZIE TO JEST?

WHERE IS IT?

JAK DOJECHAĆ?

HOW TO GET THERE?

W południowej Polsce, nad Wisłą, około dwie godziny jazdy samochodem do przejść granicznych ze Słowacją i Czechami.

Najszybciej i najwygodniej – samolotem z Lotniska Gdańsk. Do wyboru mamy LOT (codzienne loty z przesiadką w Warszawie) i Ryanair
(bezpośrednie wieczorne loty w poniedziałek, środę i piątek). Bezpośrednim lotem w na lotnisku w Balicach znajdziemy się w 1h 20 min.

CIEKAWOSTKI

In southern Poland, by the Vistula River, within a two-hour drive from border crossings with Slovakia and Czech Republic.

The fastest and most comfortable way is to go by plane from Gdańsk Airport. Flights to Cracow are operated by LOT (every day, with a change in
Warsaw) and Ryanair (direct evening flights on Monday, Wednesday and
Friday). A direct flight to the airport in Balice takes about 1 hour and 20
minutes.

Wszechobecne gołębie, które stanowią dodatkową atrakcję dla turystów, są swoistą zmorą mieszkańców Krakowa. Radni miasta od dawna postulują wprowadzenie zakazu dokarmiania tych ptaków. Jak na
razie bez skutku.

INTERESTING FACTS

WARTO ZOBACZYĆ

PLACES TO VISIT

Rynek Starego Miasta, będący sercem Krakowa, wpisany jest na listę
światowego dziedzictwa kultury UNESCO. W jego obrębie znajdziemy
jedne z najpiękniejszych zabytków, jakie można spotkać w Polsce.
Kościół Mariacki z wieżą, z której codziennie w południe wybrzmiewa hejnał, ze słynnym ołtarzem Wita Stwosza, to punkt obowiązkowy każdej wycieczki do Krakowa.
Sukiennice, dawne „centrum handlowe” mieszczące się w renesansowej budowli pośrodku Rynku, mieści w sobie muzeum, galerię i restaurację.
Kazimierz, dawna dzielnica żydowska, ma swój odrębny rynek,
a dawna atmosfera jest dziś kultywowana w licznych knajpkach z jedzeniem i muzyką klezmerską oraz miejscami pamięci o kulturze żydowskiej. To też miejsce nowoczesnych, klimatycznych klubów.
Wawel, wzgórze zamkowe, gdzie pochowanych jest wielu sławnych
Polaków, to kolejny punkt obowiązkowy.
MOCAK, czyli Muzeum Sztuki Współczesnej, znajduje się w ciekawym architektonicznie budynku nad Wisłą.

CO WZIĄĆ ZE SOBĄ?

Wygodne buty – niezależnie od tego, czy pójdziemy bogatym
szlakiem gastronomicznym, czy muzealnym, ilość miejsc do

Ever-present pigeons, which are an extra tourist attraction, are a menace
to the locals. City authorities have been proposing a ban on feeding the
birds for a long time. Without effect, though.

The Main Square, the heart and soul of Cracow, is classified as a UNESCO World Heritage Site. It boasts some of the most beautiful monuments in Poland.
Saint Mary’s Church with a trumpet signal (Hejnał) played from its
tower and an Altarpiece of Veit Stoss is a must.
The Cloth Hall (Sukiennice), a former ‘shopping centre’ in a Renaissance building in the middle of the square, now houses a museum, a gallery and a restaurant.
Kazimierz, a former Jewish district, has its own square. Nowadays, the
historical atmosphere of the place is cultivated in lots of food spots with
Klezmer music and food as well as places dedicated to the memory of
Jews. In the district, there are also plenty of modern, atmospheric clubs.
Wawel, a castle hill, which is a resting place of many famous Poles is
another city landmark.
MOCAK, the Museum of Contemporary Art, is housed in an eye-catching building by the Vistula River.

WHAT TO TAKE?

Comfortable shoes – whether you follow an attractive food or museum
trail, there are plenty of spots to visit in Cracow. Despite public transport,
get ready for long walks. 

DOBRY WIDOK NA LOTNISKO
WIZYTA NA WIEŻY KONTROLNEJ LOTNISKA TO MARZENIE WIELU PASJONATÓW LOTNICTWA,
CZĘSTO NIEMOŻLIWE DO SPEŁNIENIA. JA MAM SZCZĘŚCIE - PRACA W MEDIACH CZĘSTO WIĄŻE
SIĘ Z WCHODZENIEM DO MIEJSC TRUDNO DOSTĘPNYCH… WYBRAŁEM SIĘ WIĘC NA GÓRĘ.
Tekst: Paweł Duriewicz

Zdjęcia: Mat. Prasowe PLG

W

ycieczka zorganizowana przez Port Lotniczy Gdańsk dla
szkolących się tu stażystów była świetną okazją do poznania zawodowej kuchni ludzi, którzy pracując nieco w cieniu
sprawiają, że ruch lotniczy może się odbywać z tak wielką intensywnością przez 24 godziny na dobę, 365 dni w roku.
Ściśle strzeżona wieża kontroli lotów to ośrodek Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej i mieści się w sąsiedztwie terminala cargo przy ul. Słowackiego. Po dopełnieniu wszystkich procedur bezpieczeństwa, mogliśmy wdrapać się na górę. Tego poranka nad Gdańskiem szalała burza,
istniała więc obawa, że kontrolerzy mogą być zbyt zajęci, by nas ugościć.
Na szczęście pogoda na czas naszej wizyty uspokoiła się. Choć z drugiej
strony – mało jest chyba równie spektakularnych widoków, jak burza
na lotnisku... Niedługo później usłyszałem anegdotkę o sytuacji sprzed
kilkunastu lat, kiedy samolot lądujący podczas srogiej niepogody po dotknięciu płyty lotniska został trafiony piorunem (!), co poskutkowało
awarią wszystkich urządzeń elektronicznych. Kontrolerzy stracili kontakt z załogą, a z wieży widzieli tylko, jak na pokładzie momentalnie gasną wszystkie światła. Na szczęście skończyło się na strachu, a maszyna
„usiadła” na pasie bez większych problemów.
Nasze pierwsze kroki skierowaliśmy do sali „Zbliżań”. To pomieszczenie z zasłoniętymi oknami, w którym kontrolerzy monitorują ruch
lotniczy na obszarze północno-centralnej Polski – taki jest bowiem zasięg „jurysdykcji” gdańskiej wieży. Ich zadaniem jest naprowadzanie
przelatujących samolotów na odpowiednie korytarze powietrzne tak,
by uniknąć kolizji z innymi samolotami, spiętrzonych chmur wywołujących turbulencje, czy też obszarów zarezerwowanych na potrzeby
lotnictwa wojskowego. Nagromadzony w sali sprzęt robi wrażenie – na
monitorach wyświetlają się informacje o samolotach, wszelkie niezbędne dane ich kursów, a także szczegółowe warunki pogodowe. Na wszystkich zegarach widnieje godzina 8:07, mimo że nasza wizyta rozpoczęła
się ok. 10:00. Kontrolerzy na całym świecie pracują bowiem w oparciu
o uniwersalny czas koordynowany (UTC), co oznacza, że ta sama godzina obowiązuje na wszystkich lotniskach globu.
Co oczywiste, pracownicy wieży kontroli lotniska nie mogą być
przypadkowymi ludźmi. Łatwo to zrozumieć, widząc skomplikowaną
aparaturę obrazującą na monitorach ruch lotniczy. Poza certyfikatami
uzyskanymi po długotrwałych szkoleniach, muszą wykazywać się także biegłą znajomością języka angielskiego (piloci w radiu często mówią
z egzotycznymi akcentami!), a także odpowiednimi predyspozycjami
psychologicznymi – opanowaniem, odpornością na stres i gotowością
na bardzo intensywny wysiłek umysłowy. Pracują w krótkich zmianach, przepisy stanowią bowiem jasno – kontroler nie może pracować

jednorazowo dłużej niż 2 godziny w dzień i 3 godziny w nocy. Dyżury
przeplatane są więc 1-godzinnymi przerwami, w czasie których można
odpocząć, zjeść lunch, obejrzeć odcinek serialu, bądź rozprostować kości, uprawiając sport.
Następnie przyszedł czas na szczyt wieży, na którą wjechaliśmy
małą windą. Kontrolerzy ruchu pracują na wysokości 24 metrów i – jak
sami z uśmiechem podkreślają – piastują najwyższe stanowisko w gdańskim porcie lotniczym. I faktycznie, w okolicy nie ma – bo być nie może
– żadnych wysokich zabudowań. Z przeszklonej na okrągło sali widać
dokładnie całe lotnisko, a także jego okolice, choć bywały już tak gęste
mgły, że ginęły w nich nawet najbliższe zabudowy, nie wspominając
o pasie startowym. W takich sytuacjach wybawieniem jest system ILS –
radiowe narzędzie wspomagające lądowanie samolotów w ograniczonej
widoczności. Kontrolerzy i ich komunikaty są jednak pilotom niezbędni
– przydzielają im pas startowy, zezwalają na manewry startu lub lądowania, a także informują o warunkach na lotnisku.
W oddali widzimy, jak na pasie kołuje boeing 737 linii WizzAir. Ustawia się na początku drogi startowej i po otrzymaniu zgody kontrolera
rusza. Z perspektywy wieży ciężko uwierzyć, że rozpędza się aż do kilkuset kilometrów na godzinę. Cała sekwencja wygląda bardzo płynnie –
po chwili samolot znika w oddali, unosząc się w przestworza. W kolejce

EN

A GOOD VIEW OF THE AIRPORT

VISITING AN AIRPORT TRAFFIC CONTROL TOWER IS
A DREAM OF MANY AVIATION BUFFS, WHICH IS OFTEN
IMPOSSIBLE TO FULFIL. BUT I AM LUCKY – WORKING IN THE
MEDIA INVOLVES VISITING PLACES THAT ARE NORMALLY
INACCESSIBLE… SO I WENT TO THE TOP OF THE TOWER.

A trip for trainees organised by Gdańsk Airport was a great opportunity to learn about the work of people who don’t deal with passengers, but who make it possible for the airport to operate 24 hours
a day, 365 days a week.
The closely guarded airport traffic control tower is a centre of the
Polish Air Navigation Services Agency, located near the cargo terminal on Słowackiego Street. Having completed all safety procedures,
we could go up. There was a storm in Gdańsk that morning, therefore, there was a risk that controllers might be too busy to show us
around. Fortunately, the weather improved for the time of our visit.
On the other hand, there are few as spectacular sights as a storm at
an airport… Shortly thereafter, I heard an anecdote about a situation
that happened several years before when a plane landing in unfavourable weather conditions was struck by lightning (!) after it touched
the ground, which resulted in a failure of all electronic devices. The
controllers lost touch with the crew, and the only thing they saw from
the tower were all lights go down in a second. Fortunately, nobody was
hurt, and the machine landed without too much of a problem.
First, we went to the ‘Approach’ room. It’s a room with curtained windows, where the controllers monitor the airport traffic
in northern and central Poland – that’s the scope of ‘jurisdiction’
of the Gdańsk tower. Their task is to guide planes to proper flightways to avoid collision with other airplanes, heavy clouds causing
turbulence, or areas reserved for air forces. The equipment in the

room is impressive – information on aircrafts, data on their courses, and detailed weather conditions are displayed on the screens.
All clocks are set to 8:07 even though our visit began at about 10:00.
Controllers all over the world regulate their time by the Universal
Time Coordinated (UTC), which means that the same time applies
at all airports in the world.
Of course, the airport traffic control tower staff are carefully selected. It’s easy to understand when you see the complicated equipment monitoring the airport traffic. Apart from certificates obtained
after comprehensive training, they also must speak English fluently
(pilots on the radio often speak with exotic accents!) and have some
psychological qualities – self-control, resilience to stress and readiness for hard mental effort. They work in short shifts because according to the regulations, a controller cannot work more than 2
hours during the day and 3 hours at night in a row. Therefore, they
have 1-hour breaks, during which they may rest, have lunch, watch
an episode of a TV series or do some sports.
Next, we take a small lift to the top of the tower. The airport traffic controllers work at the height of 24 metres. They say with a smile
that they work in the top positions at Gdańsk Airport. Indeed, there
are no high buildings in the vicinity – and there cannot be any. The
round glass room has a view of the airport and its surroundings although in thick fog, the controllers can’t see the buildings in the
vicinity, not to mention the runway. In such cases, they use the ILS
system – a radionavigation system supporting aircrafts before and
during landing in reduced visibility. Controllers and their messages
are essential to pilots – they assign runways, allow them to start departure or landing, and notify them of the conditions at the airport.
In the distance, we can see a WizzAir Boeing 737 on the taxiway.
It positions itself at the beginning of the runway and when it receives
the controller’s permission, it starts. From the perspective of the
tower, it’s hard to believe that it gains a speed of several hundred kilometres per hour. The whole sequence seems very smooth – the plane
flies in the air and fades into the distance. And the next one is already
waiting in line. There will be about a hundred such operations that
day. The calmness and self-control of the controllers suggest that the
aircrafts are in good hands.

ZDJĘCIE: SEBASTIAN ELIJASZ

na swój start czeka już kolejny. Takich operacji będzie tego dnia jeszcze
około stu. Spokój i opanowanie na twarzach kontrolerów podpowiada
nam, że samoloty będą w dobrych rękach.

