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 NASI AUTORZY

ANDRZEJ 
SARAMONOWICZ

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

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

GRZEGORZ 
KAPLA

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

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

RAFAŁ 
BRYNDAL

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

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

IGA  
GÓRECKA

Emocjonalna ekshibicjonistka. 
Aktorka, wychowanka szkoły 
filmowej. Z wykształcenia rów-
nież mgr pedagogiki pracy. Od 
2003 roku użycza swojego ciała 
i duszy branży filmowej. Od 2013 
pisze. Kieruje się zmysłami.

ENGLISH An emotional exhibitio-
nist. An actress and film school 
graduate. An MA in Pedagogy 
of Work by training. Since 2003, 
she has been giving her body 
and soul to the film industry. She 
has been writing since 2013. She 
follows her senses.

MICHAŁ 
FIGURSKI

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

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

DAGMARA
KOWALSKA

Szkołę dziennikarską prz-
eszła w mediach. Warsztat 
telewizyjny doskonaliła m.in. 
w TVN Warszawa i TVP 1. 
W Chillizet codziennie nasta-
wia słuchaczy na chillout.

ENGLISH She went through 
the journalistic school in the 
public media., Television 
technique has been perfect-
ed at TVN Warsaw, TVP 1.
In Chillizet, she sets the chill-
out music on a daily basis.

RAFAŁ
RUTKOWSKI

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

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

MALWA 
WAWRZYNEK

Pasjonatka i analityk mody. 
Redaktor, stylista, kolorysta 
i baczny obserwator tego, 
co w modzie było, jest 
i będzie. Współpracuje 
z poczytnymi tytułami oraz 
instytucjami branży mody. 

ENGLISH A fashion fan and 
analyst. An editor, stylist, 
colourist, and a watchful 
observer or past, current, 
and future fashion trends. 
She works for popular 
fashion magazines and 
establishments.

TOMASZ
KOWALSKI

Z wykształcenia prawnik. Kato-
wiczanin. Pisarz. Autor „Mędrca 
kaźni”, „Rozmów na trzech 
grabarzy i jedną śmierć”, „Nie 
pozwolisz żyć czarownicy” oraz 
zbioru opowiadań „Przysionek, 
dom dla pozornie umarłych”.

ENGLISH A lawyer by train-
ing. A writer. An author of 
'Mędrzec Kaźni', 'Rozmowy na 
trzech grabarzy i jedną śmierć', 
'Nie pozwolisz żyć czarowni-
cy' and a collection of stories 
entitled 'Przysionek, dom dla 
pozornie umarłych'.

TOMASZ
ORGANEK

Muzyk, wokalista, autor 
tekstów, kompozytor i po-
wieściopisarz. Lider zespołu 
Organek, z którym nagrał 
dwa albumy: Głupi (2014) 
i Czarna Madonna (2016).

ENGLISH A musician, sin-
ger, songwriter, composer, 
and novelist. The leader 
of Organek, with whom he 
has recorded two albums: 
Głupi (2014) and Czarna 
Madonna (2016).
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ŁUKASZ
RADWAN

Dziennikarz i wieloletni za-
stępca szefa działu kultury 
tygodnika „Wprost”. Znany 
z ciętego języka i bezkom-
promisowych poglądów. Od 
wielu lat w „DDTVN” realizu-
je reportaże o sztuce.

ENGLISH A journalist and 
long-time Deputy Head 
of Culture Department in 
‘Wprost’ weekly. Known 
for his sharp tongue and 
uncompromising opinions. 
For many years, he has 
been doing reportages 
about art on DDTVN.

KATARZYNA
ZDANOWICZ

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

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

JAKUB 
FIREWICZ

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

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

MAGDALENA
JUSZCZYK

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

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

JAKUB 
WEJKSZNER

Jego główną aspiracją 
w życiu jest zostanie pu-
blikowanym autorem lub 
przetłumaczenie sobie, 
że społeczeństwo nie 
było gotowe. Redaktor 
prowadzący Anywhere.pl.

ENGLISH  His main goal 
is to become a published 
author or convince him-
self that society wasn't 
ready. Editor-in-chief at 
Anywhere.pl.

MARIKA 
KRAJNIEWSKA

Pisze książki i scenariusze 
filmowe. Jest reżyserką i pro-
ducentką krótkometrażowe-
go filmu fabularnego „Głód”.
Na co dzień przeciwdziała 
uprzedzeniom opartym na 
krzywdzących stereotypach. 

ENGLISH A writer and 
screenwriter. The director and 
producer of a short feature 
film ‘The Hunger’. Daily, she 
breaks down prejudice based 
on damaging stereotypes.

PIOTR 
SOBIK

Od ponad 10 lat przygląda się 
ludziom. Ich zachowaniom, 
emocjom, przyzwyczajeniom. 
Wykonał ponad 400 repor-
taży i sesji ślubnych w całej 
Europie. Autor projektu „Naj-
ważniejszy dzień w życiu”. 

ENGLISH For more than 10 
years, an observer of people, 
their actions, emotions, and 
habits. He has done over 400 
reportages and wedding pho-
toshoots all over Europe. The 
author of the project ‘The Most 
Important Day in Your Life’.

WOJCIECH 
ZAWIOŁA

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

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

KATARZYNA 
WOŹNIAK

Dźwiękoczuła i światłolub-
na. Na co dzień analizuje 
rynek w „Media i Market-
ing Polska”. Po godzinach 
kolekcjonuje opowieści. 
Z wykształcenia polonistka 
i filmoznawczyni.

ENGLISH Sound-sensitive 
and light-loving. Daily, she 
deals with market analysis 
in ‘Media i Marketing 
Polska’. After hours, she 
collects stories. A specialist 
in Polish studies and film 
expert by training.

MONIKA
SZAŁEK

Fotografka, artystka, 
pasjonat, osoba zafascy-
nowana ludźmi, twarza-
mi, pozami, życiem ale 
zawsze z człowiekiem 
na pierwszym planie. 
Skończyła Warszawską 
Szkołę Filmową.

ENGLISH A photographer 
and artist fascinated with 
people, faces, poses and 
life – always with man 
in the foreground. She 
finished the Warsaw Film 
School .
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TEKST Dagmara Kowalska    ZDJĘCIA Aleksandra Mecwaldowska

TA ROZMOWA BYŁA ZA KRÓTKA. POZOSTAŁ 
NIEDOSYT. W DZIENNIKARSTWIE MÓWI SIĘ, ŻE 
MIMO WSZYSTKO JEST LEPSZY NIŻ PRZESYT. TAK, 
ALE… Z PERSPEKTYWY ZWYKŁEGO SŁUCHACZA 
LUB WIDZA NAWET GDYBYŚMY ROZMOWĘ Z MELĄ 
KOTELUK PODZIELILI NA PIĘĆ UROZMAICONYCH 
POSIŁKÓW, ROZŁOŻONYCH NA CAŁY DZIEŃ 
I TAK BYŁOBY MAŁO, ZA MAŁO, WCIĄŻ MAŁO. 
DELIKATNA JAK WIOSNA, ALE TYLKO Z WYGLĄDU, 
BO PIĘKNY I MOCNY CHARAKTER UJAWNIA 
W ROZMOWIE I MUZYCE, KTÓRĄ KARMI NAS OD 
SIEDMIU LAT. SPOTKAŁYŚMY SIĘ W EDENIE I JAK 
TO W NIEBIE (RAJU?) KAŻDA CHWILA SPĘDZONA 
W TOWARZYSTWIE ARTYSTKI BYŁA BEZCENNA.

WYWIAD WIDEO DOSTĘPNY 
NA ANYWHERE.PL
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Uważna na życie, na zwierzęta, na przyrodę, ale 
przede wszystkim bardzo dojrzała w ostatnim czasie, 
Mela Koteluk jest naszym gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry. Nie przesadzałabym z tą dojrzałością, czuję 
się dość niedojrzała, ale rozwijam się i jest to większy pro-
ces. Ale faktycznie, takie skojarzenia może nasuwać cha-
rakter ostatniej płyty. 

Właśnie o tym myślałam, bo kojarzysz mi się 
absolutnie z muzyką, ale też z wyczuwaniem 
dobrych ludzi i dobrych miejsc. Jesteśmy zresztą 
w przepięknym ogrodzie na Saskiej Kępie, w Edenie. 
Czy tu można trochę odpocząć od zgiełku miasta?
Tak, ja bardzo lubię tę okolicę, tę strefę. Nigdy nie sądzi-
łam, że tak zwiążę się z jakimś parkiem, a tutaj jesteśmy 
nieopodal Parku Skaryszewskiego i to jest bardzo dobre 
miejsce na regenerację. Kontakt z naturą na pewno poma-
ga mi utrzymać równowagę, sama świadomość że jeste-
śmy częścią natury działa już zbawiennie. Żyjąc w mieście 
łatwo o dezorientację, łatwo w pędzie oderwać się od pew-
nych podstaw. Myślę sobie, że takie łażenie boso, gapienie 
się w niebo czy wodę to jest świetna medycyna, można nią 
zastępować tabletki.

Fajna sprawa. Jest gdzie połazić boso na Saskiej 
Kępie? Oprócz Edenu.
Wszędzie można chodzić boso jeśli się tego chce, na prze-
kór panującym normom wprowadzać nowe jakości i inspi-
rować tym innych, aby żyć po swojemu.

Słyszałam ostatnio o koloniach dla dorosłych, 
o takim miejscu gdzie możesz się totalnie 
wyluzować, wyczilować. Zapomnieć o kłopotach, 
po prostu pojechać na kolonię, którą ktoś ci 
zorganizuje. Fajna sprawa, nie? 
O tak, to musi być świetne dla tych dzieciaków w nas, 
które mają wyobraźnię i chcą się bawić, rozwijać i two-
rzyć. Tak zwana dorosłość wiąże się z wieloma ograni-
czeniami i ta tęsknota za dzieciństwem też jest u mnie 
żywa. Jednocześnie dorosłość postrzegam jako proces, 
w którym świadomie odrzucamy narzucone z zewnątrz 
ograniczenia, schematy, systemy i na nowo urucha-
miamy własną wyobraźnię i odzyskujemy to co kojarzy 
się z dzieciństwem: na przykład zdolność do powącha-
nia kwiata lub świeżo upieczonego ciasta. Zachwyce-
nie się tym. Być może te kolonie, o których mówisz 
cieszą się popularnością, bo pomagają odzyskać tego 
typu doświadczenia i przypomnieć sobie o tym, gdzie 
jest "raz", co jest ważne. 

W 2013 roku na początku Twojej kariery 
powiedziałaś, że chciałabyś ratować świat i nigdy się 
nie zmienisz. Cały czas tak masz? 
Ratować świat… a w jakim kontekście to było? Brzmi 
to trochę patetycznie i utopijnie, ale może chodziło 
o to, że uratowanie świata może polegać najpierw na 
uratowaniu siebie?

Chodziło o to, że jesteś dla każdego otwarta 
i każdemu chciałabyś podać rękę.
A tak, lubię ludzi i to się nigdy nie zmieniło. To, że cza-
sami muszę od nich odpoczywać, bo potrafię i lubię 
pobyć sobie sama, to normalna sprawa. Wraz z wie-
kiem, z nowymi doświadczeniami, uczę się nowych 
rzeczy. Na przykład tego czym jest dbanie o  siebie, 
jest to bardzo ważny temat, bo wierzę, że tylko wtedy 
gdy potrafimy zadbać o siebie, potrafimy rzeczywi-
ście zadbać o innych ludzi. Wciąż uczę się dbać o swo-
je samopoczucie, o zdrowie, o to, żeby mieć zasoby by 
dzielić się z innymi tym, co dobre. A życie podrzuca 
mi lekcje, które weryfikują te umiejętności. Krótko 
mówiąc: uczę się.

Rozumiem już skąd biorą się przerwy między 
płytami. Przyjęło się, że ledwie artysta wyda 
płytę, a już mówi się o tym, że czekamy na 
kolejną. Masz na swoim koncie 3 płyty, między 
Spadochronem a Migracjami były 2 lata przerwy. 
Na Migawkę czekaliśmy 4 lata, ale sama Twoja 
trasa koncertowa trwała 2. To jest naturalne, że po 
takim wysiłku trzeba odpocząć. W Twoich social 
mediach widać, że muzyka jest miłością każdego 
członka zespołu. Jednak jest potrzebny czas na 
złapanie dystansu i zebranie materiału. 
Grunt, żeby nie wpaść w pułapkę presji i wziąć dokład-
nie tyle czasu ile nam potrzeba. I tutaj nie powinniśmy 
się w ogóle w swoim życiu poddawać tym czynnikom ze-
wnętrznym, tej presji, że coś trzeba zrobić. Nie trzeba, 
te 4 lata brzmią dla mnie samej poważnie i teraz nawet 
z perspektywy czasu myślę sobie: Wow, 4 lata! Ale prze-
cież w listopadzie 2014 roku ukazały się Migracje i po tej 
premierze wyruszyliśmy w trasę koncertową na niemal 
dwa lata, graliśmy ten materiał aż do grudnia 2016 roku, 
tak jak wspomniałaś. Potem zaczęłam przerwę, która 
trwała do końca 2017 roku, a już w styczniu 2018 roku 
zaczęliśmy pracę nad płytą, także przerwy był raptem 
rok. To było dla mnie akurat. 

Ale wiesz, dla nas słuchaczy to tak daleko i długo…
Zdaję sobie z tego sprawę, wciąż dążę do swojej drożno-
ści. Czasami zastanawiam się dlaczego tak jest, że ja nie 
nagrywam na co dzień, że nie wydaję na bieżąco i my-
ślę sobie: kto wymyślił taki system? Taki tryb, że teraz 
płyta, a potem trasa, a potem dopiero za dwa lata kolej-
na płyta i tak dalej. Myślę, że to bardzo ważne odnaleźć 
swój rytm i za tym iść. Teraz jestem na takim etapie, że 
myślę sobie: zrobię to po swojemu, na swoich zasadach, 
jeżeli nagram coś wartościowego, co będę chciała poka-
zać światu, to po prostu to pokażę i nie będę się zastana-
wiać czy to jest dobry, czy zły moment. Myślę sobie, że to 
jest moja dojrzałość, takie pełne zaufanie do siebie. I idę 
w tym kierunku dalej.

T E R A Z  J E S T E M  N A 
TA K I M  E TA PI E ,  Ż E 

M YŚ L Ę  S OB I E:  Z ROB I Ę 
T O  P O  S WOJ E M U,  N A 

S WOIC H  Z A SA DAC H... 

Ż Y C I E  J A K  M I G A W K A
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Myślę, że potrzebujesz też w pewnym 
sensie migawki, a taką migawką do 
stworzenia „Migawki” był koncert 
Nick’a Cave’a. Musiał być niesamowity 
skoro tak po nim zareagowałaś. Wyszłaś 
i nagrałaś fragment muzyczny, który 
przyszedł Ci do głowy w trakcie koncertu, 
a potem z tego rozwinęła się cała płyta. 
Faktycznie, było tak jak mówiłaś, ten kon-
cert był fantastyczny, po wyjściu z Torwaru, 
to było bodajże w październiku, chwyciłam 
za dyktafon w telefonie i nagrałam sobie linię 
melodyczną. Nie pamiętam już, czy zwrotki 
czy refrenu, ale to był zaczyn piosenki „Ja 
fala”. Ona otworzyła tę płytę i wtedy zrozu-
miałam, pod wpływem tamtego momentu, że 
otwieram nowy albumu i że rozpoczął się we 
mnie proces twórczy, że bardzo tego już chcę. 
Wcześniej nie miałam takiej potrzeby.

Migawka jest dla mnie dojrzałą płytą, ale 
też zupełnie inaczej nagraną. 432 herce, 
skąd ten pomysł? 
To się wiąże też z tym o czym wspomniały-
śmy na początku, czyli z naturą. Jakimś zbie-
giem okoliczności trafiłam na informacje, że 
istnieje coś takiego jak naturalny strój dźwię-
ku i że odbywa się to na częstotliwości 432Hz. 
Dowiedziałam się, że to na tym poziomie 
szumią drzewa, śpiewają ptaki, szumi morze. 
I zaczęłam wgryzać się w ten temat, czytać, 
słuchać, interesować się tym. Poczułam, że 
to jest dobry pomysł, aby zrobić taki ekspery-
ment przy "Migawce" i samemu się przyjrzeć 
temu tematowi, zobaczyć jak to faktycznie 
działa. Dźwięk jest nieco niższy i łagodniej-
szy dla ucha. 

A zespół jak zareagował? 
Zespół ma w sobie ducha eksperymentu 
i poszedł za tym pomysłem, ale wiązała się 
z nim pewna akrobatyka. Trzeba było prze-
strajać niektóre instrumenty i było to na 
początku dość karkołomne. Ten strój jest 

Z E SP Ó Ł M A 
W S OBI E DUC H A 
EK SPERY M E N T U 
I  P O SZ ED Ł Z A 
T Y M P OM YS Ł E M, 
A L E W I Ą Z A Ł A 
SI Ę Z N I M PEW NA 
A K ROBAT Y K A .

Ż Y C I E  J A K  M I G A W K A

SPECJALNE PODZIĘKOWANIA
dla Bistro Eden ( ul. Jakubowska 16, 03-902 Warszawa)   
za udostępnienie przestrzeni na potrzeby wywiadu  
oraz sesji zdjęciowej.



trochę „pływający”, czyli nie jest to żyleta 
jak w 440Hz. Niemniej, mówiąc językiem 
cywilnym, w dużym skrócie, to się wszyst-
ko da zrobić i ja jestem z tego powodu dum-
na, że poszliśmy razem za tą wizją. Do dziś 
jesteśmy konsekwentni i będziemy aż do 
ostatniego koncertu, który zagramy stric-
te z „Migawką”, a potem zobaczymy. Sama 
mam takie wrażenie, że muzyka w tej czę-
stotliwości bardziej wycisza, ten dźwięk nie 
jest atakujący, nie jest ostry. Potrafię przy 
tym nawet zasnąć.

Czyli Ty dajesz nam wytchnienie swoją 
muzyką i dzięki temu my też możemy 
trochę odpocząć, nawet niekoniecznie 
w takim miejscu, w jakim dzisiaj się 
znajdujemy. Wystarczy włączyć twoją 
płytę. Wydaje mi się, że pierwszy 
odsłuch Twojej płyty powinien być mega 
intymny. Trzeba pozwolić sobie pobyć 
sam na sam z Tobą, z Twoją muzyką. 
Też słucham i lubię słuchać muzyki w poje-
dynkę, są takie utwory, których nigdy nie 
chciałabym słuchać z nikim.

Na przykład?
Nie mogę powiedzieć, ale jest taka muzyka, 
strzelam np. z płyty Daughter, gdzie są mo-
menty słodko-gorzkie, smutne, ale też bardzo 
intymne i dobrze słucha mi się ich solo. Two-
rzą atmosferę wycofania się i nie jestem w sta-
nie tej muzyki słuchać w towarzystwie. Cza-
sami lubię też pójść sama do kina, najlepiej 
w nocy. Są momenty, kiedy lubię być sama ze 
sobą i nie rozpraszać się.
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M A M  TA K I E  W R A Ż E N I E , 
Ż E  M UZ Y K A  W   T E J 

C Z Ę S T O T L I WO Ś C I  BA R DZ I E J 
W YC I S Z A ,  T E N  DŹ W I Ę K  N I E  J E S T 

ATA K UJĄC Y,  N I E  J E S T  O S T RY.

A co widziałaś ostatnio? 
Serial wspaniały na HBO – Euforia – który jest bardzo 
mocny i zawiera dużo brutalności, ale jest to niesamowicie 
dobre. To tzw. teen drama, opowiada o pokoleniu młodych 
ludzi, którzy mieszkają w Stanach i mierzą się ze światem 
pełnym uzależnień i samotności. 

Tego, co nas otacza.
Tak, świat jest złożony. W tym obrazie zostało dobrze 
pokazane to, dlaczego młodzi nie mają mechanizmów 

T WOR Z Ą  AT MO S F E R Ę 
W YC OFA N I A  S I Ę  I   N I E 
J E S T E M  W   S TA N I E 
T E J  M UZ Y K I  S ŁUC H AĆ 
W   T OWA R Z YS T W I E .

Ż Y C I E  J A K  M I G A W K A
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ochronnych, które dają im tarczę w świecie jednak 
w sporej mierze złożonym z zagrożeń. Ja nie lubię pa-
trzeć na świat przez pryzmat niebezpieczeństw, bo to 
zamyka na życie pełną piersią, ale jak wiemy takowe 
istnieją i czasami trzeba powiedzieć: Nie, dziękuję. Nie 
wchodzę w to. Nie kupuję tego. 

To jest ta dojrzałość, cały czas o tym mówimy gdzieś 
między wierszami. Melu, muszę Cię zapytać jeszcze 
o Twoje najbliższe plany. Jest Męskie Granie, widzę, 
że w męskim towarzystwie się świetnie czujesz.
Tak jak w kobiecym teamie, mamy przecież Women’s Vo-
ices, to świetny i mocny skład.

Prawda, ale zastanawiam się, co przed nami 
słuchaczami. Wrócicie do nas z jesienną koncertową 
odsłoną „Migawki”? 
Dokładnie tak. W ostatnim kwartale tego roku zagramy 
niewielką trasę koncertową z "Migawką", która zapowia-
da się pięknie i na które to koncerty serdecznie zapra-
szam, będziemy zimą dogrzewać się muzyką i tworzyć 
nową atmosferę. 

Dziecko dojrzało, trzeba je wysłać w świat i zacząć 
pracować nad nowym, ale bez stresu?
Absolutnie.

Na totalnym luzie. 
Tak jest, teraz mamy taki fajny etap, że materiał jest do-
brze ograny, można się nim bawić i czerpać z tego ogrom-
ną przyjemność. Piosenki z "Migawki" są niezwykle 
plastyczne i wciąż pokazują swoje oblicze. I o to właśnie 
chodzi, nie ma nudy. 

Muzyka jest super zabawą, jak dobrze mieć tego 
świadomość. Ty ją masz, dlatego tak dobrze się 
Ciebie słucha.
Muzyka jest super medium.

Melu, niezwykle przyjemnie się z Tobą rozmawia 
i pije kawę. Musimy to kiedyś powtórzyć.
Na zdrowie.

Na zdrowie. Pogadamy jeszcze o muzyce.
Zapraszam na Saską Kępę. 

Fantastyczna Mela Koteluk w Anywhere.pl. 
Zapraszamy do obejrzenia wywiadu i  pięknej sesji. 
Dziękuję bardzo. 

JA  N I E  LU B I Ę  PAT R Z E Ć  N A 
Ś W I AT  PR Z E Z  PRY Z M AT 

N I E B E Z PI E C Z E Ń S T W,  B O 
T O  Z A M Y K A  N A  Ż YC I E 

PE Ł N Ą  PI E R S I Ą ...

ENGLISH

MIGAWKA – LIFE IN A FLASH

That meeting was definitely too short. It left me unsatisfied. 
Well, in journalism, it is still better than satiety. Yes, but… From 
the perspective of an ordinary listener or viewer, even if our 
meeting with Mela Koteluk had been divided into five varied 
meals, spread out across the day, it still would not have been 
enough. Subtle like spring, but only from the outside, because 
her beautiful and strong personality shows during the conver-
sation and in her music, which she has been giving us for seven 
years. We met in Eden and, like it usually is in heaven (para-
dise?), every moment spent in her company was priceless.

Our today’s guest is Mela Koteluk – an artist 
attentive to life, animals, and nature, but – most of 
all – very mature in recent times. Hello.
Hello. Let’s not exaggerate my maturity; I feel quite im-
mature but I’m constantly growing. It's a long process. 
But indeed, the character of my latest album might 
evoke such associations. 

That’s what I mean, because I associate you 
with music, of course, but also with sensing 
good people and good places. Besides, we’re in 
a beautiful garden in the District of Saska Kępa, in 
Eden. Is it a good place to take a break from the 
hustle and bustle of city life?
Yes, I  like this place, this area very much. I  never 
thought I’d be so fond of a park, but now we’re near the 
Skaryszewski Park, and it’s a lovely relaxation spot. 
Communing with nature allows me to maintain bal-
ance; just knowing that we’re a part of nature does won-
ders. When you live in a city, it’s easy to get confused 
and forget about certain values. I think that walking 
barefoot, staring at the sky or the water is excellent 
medicine; it can replace pills.

A great idea. Is there a place where one can walk 
barefoot in Saska Kępa? Apart from Eden.
You can walk barefoot anywhere you want to; in defiance 
of the established rules, we can introduce new quality and 
inspire others to live life their own way.

I’ve recently heard about camps for adults, where 
you can totally relax and chill out. Forget about your 
problems – just go to a camp organised by someone 
else. How cool is that? 
Oh yes, that must be great for our inner children, who 
have a vivid imagination and want to play, grow, and 
create. The so-called maturity involves a lot of limi-
tations, and I feel this longing for childhood, too. At 
the same time, I see adulthood as a process in which 
we consciously reject the limitations, patterns, and 
systems imposed from the outside and use our imagi-
nation to recover things we associate with childhood, 
such as an ability to smell a flower or a freshly-baked 
cake. The amazement of it. Perhaps the camps which 
you’re referring to are so popular because they help 
people take back such experiences and remind them-
selves what is important.

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL

Ż Y C I E  J A K  M I G A W K A
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In 2013, at the beginning of your career, 
you said you wanted to save the world 
and you would never change. Do you still 
feel that way? 
To save the world… What was the context? It 
sounds a little pompous and utopian, but per-
haps what I meant was that to save the world, 
we should save ourselves first?

You said you were open and you would 
like to shake hands with everyone. 
Oh yes, I like people; that hasn’t changed. 
It’s natural that I sometimes need a break 
from them, because I  can be alone and 
I like it. As you get older and more expe-
rienced, you learn a lot of new things. For 
example, self-care; it’s a very important 

matter, because I believe that only when we 
can take care of ourselves properly, we can 
take care of other people. I’m still learning 
to take care of my well-being and health so 
that I’m able to share the good stuff with 
others. Life teaches me some valuable les-
sons which verify these abilities. In short, 
I’m learning.

Now I understand the interval 
between your albums. As soon as an 
artist releases an album, we start to 
wait for the next one. You’ve released 
three albums – there was a two-
year gap between Spadochron and 
Migracje. We were waiting four years 
for Migawka, but your concert tour 

I’M  S T I L L  L E A R N I NG  T O 
TA K E  C A R E  OF  M Y  W E L L -

B E I NG  A N D  H E A LT H 
S O  T H AT  I’M  A B L E  T O 

S H A R E  T H E  G O OD 
S T U F F  W I T H  O T H E R S.
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alone took two years. Naturally, you needed 
rest after such an effort. On your social media, 
it’s clear that each member of your band simply 
loves music. But one needs to take time to back 
off a little and collect some material. 
The point is not to get trapped under pressure and 
take your time. In this case, we shouldn’t give in to 
external influences and the pressure that you have 
to do something. You don’t; these four years sound 
serious to me and now, in retrospect, I’m like, ‘Wow, 
four years!’ But Migracje came out in November 2014, 
and after its premiere, we went on a concert tour for 
almost two years, playing that material until Decem-
ber 2016, just like you said. Then, I had a break which 
lasted until the end of 2017, and in January 2018, we 
started working on the new album, so I actually took 
only one year off. And it was enough. 

But, you know, it was so long for your fans…
I realise that; I’m constantly striving for patency. I some-
times wonder why it’s so that I don’t record songs or release 
albums regularly and I think, who came up with such a sys-
tem? The mode where I record an album, go on a concert 
tour, record another album after two years, and so on. 
I think it’s very important to find your rhythm and follow 
it. Now, I’m at a point in my life where I think, I’ll do it my 
own way, by my own rules, if I record something valuable, 
which I’ll want to show the world, I’ll just show it and I won’t 
think whether it’s a good or bad moment. I think this is my 
maturity – the complete trust to myself. And I’ll keep on 
going in this direction.

I guess you also needed a flash is some sense, and 
Nick Cave’s concert was such a flash for creating 
‘Migawka’. It must have been incredible if it inspired 
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you so much. You went out and 
recorded a piece which you’d come up 
with during the concert, and it started 
the whole album. 
Yes, it was like you said; that concert was 
fantastic. After I left Torwar, I guess it was in 
October, I took my phone, turn on a record-
er, and recorded a melody. I don’t remember 
if it was a verse or a chorus, but it initiated 
the song ‘Ja fala’. It opened that album, and 
then I realised that that moment inspired me 
to open a new album and start the creative 
process, and I really wanted that. I didn’t feel 
the need to do it before.

In my view, Migawka is a mature 
album but it’s recorded differently. 
432 Hz, why? 
This results from what we mentioned at the 
beginning, namely nature. I happened to 
find out that there is something like a natu-
ral musical pitch at 432 Hz. I discovered it 
was the frequency of the rustle of trees, bird-
song, and the hum of the sea. I started to 
dig deeper, read, listen, explore. I felt it was 
a good idea to do such an experiment with 
Migawka and check it out myself, see how it 
works. The sound is a little lower and milder.

How did your band take it? 
My band enjoy the spirit of experiment and 
they welcomed the idea, but it involved some 
acrobatics. We needed to retune some of the 
instruments, and it was tough at the beginning. 

This pitch tends to ‘flow’ a little; it’s not as ra-
zor-sharp as 440 Hz. Still, in a nutshell, it's all 
possible, and I’m proud we pushed the idea 
forward together. We’re still consistent and we 
will be until the last concert played strictly with 
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Migawka, and then we’ll see. I have this feeling 
myself that in this frequency, music is more re-
laxing, the sound isn’t sharp or aggressive. I can 
even fall asleep while listening to it.

With your music, you give us a breather, 
a chance to relax a little. And we don’t 
have to be in such a place as we’re today. 
Suffice to turn on your album. I believe 
that listening to it for the first time should 
be ultra-intimate. One should be alone 
with you, with your music. 
I listen and like to listen to music alone; there are 
songs which I’d never like to listen with anyone.

Such as?
I can’t tell, but there is such music as, for exam-
ple, from Daughter’s album, which has sweet 
and bitter moments, sad, but also very intimate, 
and I really enjoy listening to it alone. It creates 
an atmosphere of withdrawal, and I can’t listen 
to this music in a company. I also like to go 
to the cinema on my own, preferably at night. 
There are moments when I like to be alone with 
myself and don't want to get distracted.

What have you watched recently? 
A great TV series on HBO – Euphoria – which 
is very strong and contains a lot of violence, 
but it’s incredibly good. It’s the so-called teen 
drama. It’s about a generation of young people 

who live in the US and face the world full of ad-
dictions and loneliness. 

Which surrounds us.
Yes, the world is a complex place. This series 
perfectly shows why young people don’t have 
any protection mechanisms, which would work 
as a shield in the world full of dangers. I don't 
like to look at the world through the lens of dan-
ger, because this locks us up, but when we’re 
aware of the danger out there, we may say, ‘No, 
thanks. I’m out. I don’t buy it.’ 

That’s the maturity we’re talking about 
between the lines. Mela, I must ask you 
about your plans for the nearest future. 
Męskie Granie is coming up, and I can see 
you feel great in men’s company.

Just like in the women’s team – we have Wom-
en’s Voices; it’s a great and strong crew. 

That’s true, but I was wondering what we 
can expect. Will you come back to us with 
Migawka in the autumn spirit? 
Exactly. In the last quarter of the year, we’re 
going on a small concert tour with Migawka, 
which is very promising, and I’d like to invite 
you to these concerts – we’re going to warm 
ourselves up with music and create a new at-
mosphere in winter. 

The child has grown, we need to send it 
to the world and start working on a new 
one, without pressure?
Absolutely.

At ease. 
That’s right. Now, we’re at a great point in life 
where the material is well-prepared, and we 
can play with it with pleasure. The pieces on 
Migawka are very malleable and show their 
new faces all the time. And that's what it’s 
about, no boredom. 

Music can be terrific fun if you have 
musical awareness. You do, that’s why it's 
so good to listen to you.
Music is an amazing medium.

Mela, it’s a great pleasure to talk to you 
over coffee. I hope we can do it again 
some time.
Cheers.

Cheers. We’ll talk about music some 
more.
Feel invited to Saska Kępa. 

Fantastic Mela Koteluk in Anywhere.pl. 
Check out our interview and the beautiful 
photoshoot. 
Thank you very much. 



olosalnie różnię się jednak od ciebie 
– tak mówią. Choć mamy dwie dłonie 
i ręce, choć mamy zęby i kość ogono-

wą, różnimy się od siebie tak, jak różnią się 
ptaki i jaszczurki. Różnimy się w tym, co nas 
dotknęło. Gdy ja patrzę na ser żółty gouda, 
widzę swoje dzieciństwo i pikniki z rodzica-
mi, siostrą i kuzynostwem. Gdy ja patrzę na 
piłkę do kopania, widzę swoją zaprzepaszczo-
ną karierę, swoje spocone i brudne nogi oraz 
grozę podwórka, jaka dopada chłopców, któ-
rzy często zmieniają adres. Nie ma między 
nami tyle podobieństw, ile jest różnic. Dla 
mnie kraj ojczysty jest wartością nadrzędną. 
Gdy widzę orła białego, chce mi się płakać, 
bo wspomnienia milionów walczących za 
ten kraj przychodzą do mnie i są tak silnie, 
że nie mogę się z nich pozbierać. Gdy prze-
jeżdżam tramwajem obok kościoła, zdejmu-
ję czapkę, bo pamiętam, jak jeszcze nie tak 
dawno temu, tylko tam mogliśmy się schro-
nić i mówić o czymkolwiek. To była nasza 
ostoja wolnomyślicielstwa. Nie ma nas w tym 
kraju już. Jestem tylko ja i jesteś tylko ty. Nie 
mamy wspólnych pragnień, nie mamy wspól-

RÓŻNIMY SIĘ 
KOLOSALNIE

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL

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

znajdziesz na www.anywhere.pl

nej istoty, trzony, który stawia do pionu, gdy 
wstrętna ręka sięga gdzieś za pazuchę po nóż. 
A gdy patrzę na ulice, którymi niegdyś jesz-
cze jeździły konie, nie mam sentymentu do 
innego świata. Mam tylko tęsknotę za tym, 
że byłem wtedy młody i tę młodość brutalnie 
mi odebrano.

Kolosalnie może i nie. Może trochę mniej. 
Może dwie ręce i dwie nogi zmieniają więcej 
niż przeżycia i doświadczenia. Może to, że 
takie same potrzeby budzą nas w nocy, czyli 
pić, spać, jeść, defekować i pieprzyć – to coś 
bardziej prawdziwego niż to, kto ma rację 
w sporze ideologicznym. Czy gdybym miał 
dziób i pióra, nie różniłbym się bardziej od 
ciebie? Może to wieczne szukanie, wiecznie 
porównywanie, wieczny sentyment wracania 
do wyidealizowanej przeszłości lub zdeinte-
lektualizowanego świata pięknych i prostych 
rzeczy, jest bardziej toksyczne? Bo mógłbym 
na przykład powiedzieć, że mnie już nie bił 
ojciec. I nas już tak nie bito jak was. I nam 
się nie poprzewracało w głowie od tego „do-
brobytu”. I pamiętam też, że i ja lubiłem grać 
w piłkę, którą ktoś, kiedyś przebił nożem. Ale 
wciąż oddycham i mówię, ba, jestem przed-
stawicielem jedynego gatunku, z którym mo-
żesz porozmawiać. Czy to nie jest większe niż 
wszystko? Czy może, każda ideologia będzie 
późniejsza niż to, że jesteśmy ludźmi? A to, że 
wydaje się taka ogromna, świadczy jedynie 
o tym, że mamy wspólne, ludzkie przywary?

Albo, po prostu nie chce nam się już więcej 
kłamać. I nam dziś, i wam kiedyś. Sentyment 
młodzieńczy jest ten sam, jedynie przesunię-
ty w czasie. 

ENGLISH

WE ARE ENORMOUSLY DIFFERENT. 
LIKE TWO PEAS IN A POD

I am enormously different from you, they 
say. Although we both have two palms and 
hands, although we both have teeth and 

JAK DWIE KROPLE WODY

Jego główną aspiracją w życiu jest 
zostanie publikowanym autorem lub 
przetłumaczenie sobie, że społeczeństwo 
nie było gotowe. Redaktor prowadzący 
Anywhere.pl.
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a  tailbone, we are as different as birds 
and lizards. We differ in terms of our ex-
periences. When I look at Gouda cheese, 
I see my childhood and picnics with my 
parents, sister, and cousins. When I look 
at a ball, I see my squandered potential, 
my sweaty and dirty legs, and the dread of 
playing outside experienced by boys who 
often move. There are more differences 
than similarities between us. To me, my 
country is of paramount importance. 
When I see the white eagle, I want to cry, 
because it rekindles the memories of mil-
lions of people fighting for the country, 
and the feeling is overwhelming. When 
I go past the church on the tram, I  take 
off my hat, because I remember how not 
so long ago, it was the only place where 
we could hide and speak about anything 
openly. It was our citadel of freethinking. 
There is no ‘us’ in this country anymore. 
There is ‘me’, and there is ‘you’. We do not 
have common dreams, common essence, 
the core which would get us on the right 
track when the hideous hand reaches for 
a knife hidden in the bosom. And when 
I look at the streets, where people used to 
ride horses some time ago, I am not fond 
of the other world. I only miss the times 
when I was young, and my youth was bru-
tally taken away from me.

Perhaps not enormously. Perhaps a lit-
tle less. Perhaps two hands and two legs 
can change a person more than their ex-
periences. Perhaps the fact that the same 
needs wake us up at night, that is drink-
ing, sleeping, eating, defecating, and f*ck-
ing – is much truer than who is right in an 
ideological argument. If I had a beak and 
feathers, would I not be more different 
from you? Perhaps this endless searching, 
comparing, coming back to the idealised 
past or the deintellectualised world of 
beautiful and simple things is much more 
toxic. Because I, for example, could say 
that my father would not beat me. And 
we were not as beaten as you. And that 
‘prosperity’ did not go to our heads. And 
I also remember that I  liked to play with 
a ball, which was once cut with a knife. 
But I still breathe and I speak; well, I am 
a representative of the only species which 
you can talk to. Is it not bigger than any-
thing else? Perhaps every ideology will be 
less important than the fact that we are 
humans? And the fact that it seems so big 
only means that we have some human vic-
es in common?

Or that we do not want to lie anymore. 
We do not want to do it today like you did 
not in the past. The youthful sentiment is 
the same, only moved in time. 
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    ESTEKST I ZDJĘCIA Piotr Sobik

MOCNY CIOS MACZETY POWODUJE, 
ŻE COŚ, CO PRZYPOMINA KOKOS, 
ROZBIJA SIĘ NA DWIE CZĘŚCI.



uzują we mnie jeszcze emocje po sie-
demnastogodzinnej podróży życia na 
wodach Amazonii. Na przeciwko mnie 

siedzi Pastor Marcos. To u niego i jego żony Fa-
timy mam spędzić kolejne dwa tygodnie mojej 
podróży po Brazylii. Mają spory dom i dwa 
olbrzymie psy oraz ogród pełen kokosów i in-
nych egzotycznych drzew. Rozmawiają tylko 
po portugalsku, więc cała nasza trójka uczy się 
nowego języka komunikacji. Dzielą nas języki, 
kolor skóry, kultura, ale mimo wszystko, kiedy 
człowiek jest skazany na drugiego człowieka, 
okazuje się, że mamy tak wiele wspólnego, iż 
po tych dwóch tygodniach praktycznie rozma-
wialiśmy płynnie.

Pastor i Fatima należeli do ludzi zamoż-
nych jak na warunki życia w Maues. Byli to 
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ludzie bardzo religijni, opiekowali się dzie-
ciakami z pobliskich domów. Już pierwszego 
dnia poznałem Caio, Tomasa oraz Jakè a. 
Chłopaki mieli po dziewięć, jedenaście i dwa-
naście lat. Każdego dnia po szkole przycho-
dzili do Pastora i spędzali tutaj całe dnie. Fa-
tima przygotowała dla nich zawsze kawę oraz 
herbatniki, dostawali też obiad.

Mieli opracowane twarde zasady, żaden 
z nich nie wchodził nigdy do domu, chyba że 
za pozwoleniem. Kiedy my jedliśmy obiad, 
Jake, który zazwyczaj pojawiał się pierwszy, 
czekał na zewnątrz, często patrząc przez 
okno na mnie. Dopiero po obiedzie Fatima 
zanosiła im kawę na taras. Z chłopakami 
grałem w piłkę, szybko się zaprzyjaźniliśmy, 
oddawałem im także mój telefon do zabawy. 

BUZ UJĄ W E M N I E J E SZCZE EMOCJ E 
PO SI EDEM NA STOG ODZI N N EJ 

PODRÓŻ Y Ż YCI A NA 
WODACH A M A ZON I I. 

W IĘKSZOŚĆ DOMÓW 
BY ŁA W IELODZIETNA, 
W JEDN Y M SPOTK A ŁEM 
NAW ET OŚMIORO 
RODZEŃSTWA. 
BEZ OJCA.

Byli to też harcerze pastora. Pomagali przy domu, myli 
motor i samochód. 

Każdego dnia wyjeżdżałem na motorze z pastorem 
do portu, gdzie mnie oprowadzał i przedstawiał ludziom. 
Kiedy chłopaki pojawiali się w domu, wyjeżdżaliśmy 
w piątkę jego pickupem. W porcie wsiadaliśmy na  łódkę 
i płynęliśmy w różne miejsca. Każda taka krótka podróż 
to wyjątkowe przeżycie. Na łodzi każdy z chłopaków wie-
dział co robić, pastor trzymał ster, wskakiwaliśmy do rze-
ki, pokazywali mi delfiny, docieraliśmy do rybaków, na 
druga stronę rzeki, poznawałem ludzi, niektórzy pierw-
szy raz widzieli takiego przybysza. Bardzo szybko zado-
mowiłem się w tym miejscu.

Każdego dnia odbywały się wieczorne spotkania, na 
których Pastor czytał i interpretował Pismo Święte. Za każ-
dym razem w pierwszym rzędzie trójka Jake, Caio oraz To-
mas, zawsze razem. Dostrzegłem silną wieź pomiędzy nimi 
a Marcosem, w kolejnych rzędach stały inne dzieciaki i ich 
matki, mało małżeństw.

To przedstawienie zawsze skradał Marcos. Czytał 
i przemawiał bardzo pewnie, z wielkim zaangażowaniem 
i wiarą w to, co mówi. Słuchacze większość czasu z wielką 
pokorą, zamkniętymi oczami i pochylonymi głowami słu-
chali jego przemowy. Powagę sytuacji przerywała Fatima, 
która zajmowała się muzyczną oprawą. Na koniec spo-
tkań Fatima zawsze miała przygotowany popcorn i każdy 
z uczestników, dzieci i dorośli, dostawali swój przydział.

Wszyscy zjadali od razu. Ci ludzie byli zwyczajnie głod-
ni, trudno tego było nie zauważyć. Przez kolejne dni pozna-
wałem domy chłopaków i innych dzieciaków z okolicy. Za-
zwyczaj były to pokoje bez podłóg, łóżek i z prowizoryczną 
kuchnią, składającą się z palnika i dwóch garnków. Więk-

M A U E S

szość dzieciaków łączyło to, że nie mieli ojca. Królowie 
jednej nocy zazwyczaj zostawiali swoje ciężarne kobiety. 
Co nie zniechęcało tych młodych dziewcząt do kolejnych 
takich relacji. Większość domów była wielodzietna, w jed-
nym spotkałem nawet ośmioro rodzeństwa. Bez ojca.

Pastor tłumaczył mi też, że to, co my mamy na obiad, 
niestety w większości tych domów nie ma. Nie ma nawet 
ryżu, zazwyczaj są ryby, bo można je łowić. Bieda i nędza 
miały się tutaj w najlepsze, zarzucając własną sieć na tych 
ludzi. Ta sytuacja produkowała społeczność, która była 
na uboczu tego miasta. Nędza wyniszcza człowieka od 
wewnątrz, zawęża mu perspektywy, zabiera marzenia 
i blokuje możliwość samodzielnego myślenia. Uzależnia-
ła od siebie. Produkuje również głębokie spojrzenia, bezna-
dziejności i iskry nadziei. Jake miał takie iskry w oczach, 
był liderem grupy, inteligentny. Miał wrażliwą duszę i biła 



P O D R Ó Ż E  /  T R A V E L3 2 – 3 3 M A U E S



od niego energia, ale był uwięziony w swojej 
świadomości istnienia. Gdy przyjechałem do 
niego, aby poznać jego siostry i matkę, siedział 
na ulicy wpatrzony w ziemię. To było spojrzenie 
osoby, która układa coś w głowie, ma marzenia. 

To była też wielka wiara w coś większego, 
jakaś nadzieja, a także strach. Wyobraziłem 
sobie również co działo się w głowach tych 
najmłodszych dzieciaków. Pastor donośnym 
głosem mówił co dobre, a co złe, za co będzie 
kara i jak powinno wyglądać życie, mówił też 
o nadziei i wychwalał Jezusa. Zmieniał też 
swój ton, na łagodny, wesoły, rozweselał ludzi. 
Miałem wrażenie, że jest dla nich wielkim au-
torytetem i w jakimś sensie ojcem. 

Przez kolejne wieczory postanowiłem się 
urywać i wychodziłem do miasta. W domu 
nie było alkoholu, a ja potrzebowałem napić 
się piwa w tym upale. Nocą Maues zmieniał się 
w zielono, różowo-żółte miasto. Po 18 było już 
ciemno. Ulice nieoświetlone, jedyne światła 

to motocyklowe, które poruszały się jak ruch 
latarki. Wyjątkowo piękne kobiety, zwykle o in-
diańskiej urodzie. W tym czasie do portu przy-
pływali Indianie, którzy odbierali zapasy żyw-
ności oraz pieniądze rządowe, zostawali parę 
dni i wracali do swoich rezerwatów. Chodziłem 
tak ulicami, obserwując jak uspokaja się to 
miasto, jak stoi w miejscu. Tutaj w porcie jest już 
inne życie, jest handel, są jakieś pieniądze, nie 
ma głodu. Jest telewizja, jest sport są uśmiech-
nięte kobiety. Mijam największy, najbardziej za-
dbany budynek, jest nim kościół, w środku kli-
matyzacja i jakby inni ludzie. Ubrani w koszule, 
garnitury i sukienki. Ludzie dobrze usytuowani 
zazwyczaj omijają tych wykluczonych.

Sukces omija nędze, nie idzie nigdy w parze, 
nie ma ochoty się asymilować, wzbudza pewne 
współczucie, czyli krótką emocję i odchodzi da-
lej. Chodzę od baru do baru, poznaje ludzi, czę-
sto to starsi mężczyźni, problemy z komunika-
cją utrudniają nam zdobywanie wiedzy o sobie. 
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T O  BY Ł A  T E Ż  W I E L K A  W I A R A 
W   C O Ś  W I Ę K S Z E G O,  JA K A Ś 

N A DZ I E JA ,  A   TA K Ż E  S T R AC H.

A każdy z nich, chce się dowiedzieć czegoś o mnie. Prawie 
nikt tutaj nie rozmawia po angielsku. Spotkania z młodymi 
ludźmi ograniczają się do uśmiechów oraz najprostszych 
pytań. Jedno się powtarzało, czy mam żonę, czy może 
chciałbym tę dziewczynę za żonę? Zauważyłem, że nigdy nie 
proponowano mi dziewczyny, ale zawsze zonę. W łodziach 

większość dziewczynek w wieku od 13 lat wzwyż miało już 
swoich mężów, dzieci. Widok osiemnastoletniej dziewczyny 
z czwórką dzieci nie był niczym szczególnym. 

Dochodzi 22, dzwoni pastor. Przyjedzie po mnie za 15 
min. Spotkamy się tam, gdzie zawsze. Obok kościoła. 

ENGLISH

MAUES

With a sharp blow of a machete, something that looks like a coconut 
breaks in two.

It is the Brazil nut. Very thick, very hard – I can imagine 
what that machete can do. Inside, there are more smaller 
nuts, which also need to be cracked with a hammer to get 
to the proper nut. 

I am sitting, eating nuts, sipping fresh coconut juice.
My emotions are high after a seventeen-hour journey 

of a lifetime on the waters of Amazonia. In front of me, Rev-
erend Marcos is sitting. He and his wife Fatima are going to 
be my hosts for the next two weeks of my trip around Brazil. 
They have a big house, two large dogs and a garden full of co-
conuts and other exotic trees. They only speak Portuguese, 
so all three of us are learning a new language of communi-
cation. We differ in terms of language, skin colour, and cul-
ture; but when people are stuck with each other, it turns out 
we have so much in common that after those two weeks we 
practically communicated fluently.

The Reverend and Fatima were wealthy people for the 
conditions in Maues. They were very religious; they looked 
after children from the neighbourhood. On the first day, 
I met Caio, Tomas and Jake. The boys were nine, eleven, and 
twelve years old. Every day after school, they came to the 
Reverend and spent the whole day there. Fatima always treat-
ed them to coffee and biscuits; they also had dinner there.

They had strict rules – none of them would go in un-
less invited. When we were having dinner, Jake, who usu-
ally came first, was waiting outside, often looking at me 
through the window. Only after dinner, Fatima brought 
them coffee on the terrace. I played football with them, 
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and we soon became friends; I also let them 
play with my phone. They were the Rever-
end’s scouts. They helped him around the 
house, cleaned his motorcycle and car. 

Every day, I went with the Reverend to 
the port by motorcycle, where he showed me 
around and introduced to people. When the 
boys appeared in the house, all five of us went 
in his truck. In the port, we got on a boat and 
sailed to different places. Every short trip was 
a memorable experience. On the boat, every-
one knew what to do – the Reverend stood 
at the helm, we jumped into the river, they 
showed me dolphins, we went to fishermen on 
the other side of the river, I met people, some 
of them had seen such a stranger for the first 
time. I soon felt settled there.

Every evening, people gathered to listen 
to the Reverend reading and interpreting the 
Gospel. Jake, Caio, and Tomas were always 
in the first row together. I noticed a strong 
bond between them and Marcos. In the next 
rows, there were other kids and their moth-
ers, few married couples.

Marcos always stole the show. He read and 
spoke with confidence, commitment, and 
belief. The crowd listened to him with hum-
bleness, their eyes closed and head bowed. 
Fatima broke the seriousness of the situation 
with music. She prepared popcorn for the par-
ticipants and at the end of the meeting, every-
one – children and adults – got their ration.

All of them ate it right away. Those people 
were just hungry, it was easy to notice. For the 
following days, I visited the houses of the boys 
and other children from the neighbourhood. 
Most of them lived in rooms without floors 
or beds, with a makeshift kitchen composed 

of a burner and two pots. What most of those 
children had in common was that they did not 
have a father. The one-night kings usually left 
their pregnant women. This, however, did not 
discourage young girls from such relationships. 
The families were large; in one of them, there 
were eight children. Without a father.

The Reverend told me that most of them did 
not eat such food as we did. They did not have 
rice; they usually had fish because they could 
catch it themselves. They lived in severe pover-
ty, tangled in the net of life. As a result, a com-
munity was created on the sidelines. Poverty 
destroys people from within, limiting their pros-
pects, depriving them of dreams, and making 
them unable to think independently. It is addic-
tive. It also produces deep looks of hopelessness 
and a twinkle of hope. Jake had such a twinkle 
in his eye. He was intelligent and was the leader 
of the group. He was also sensitive and full of en-
ergy, but he was trapped in his consciousness of 
existence. When I visited him to meet his sisters 
and mother, he was sitting on the street, looking 
at the ground. It was a look of a person full of 
dreams, planning something in their head. 

It was also faith in something bigger, some 
hope, but also fear. I imagined what was go-
ing on in the heads of the youngest children. 
The Reverend told them about the good and 
evil, punishment, and the right way to live; he 
also spoke about hope and praised Jesus. He 
changed his voice to sound gentle, joyous; he 
made people laugh. It seemed they regarded 
him as a role model and, in some sense, a father. 

For the following evenings, I decided to 
hide and went downtown. They did not have al-
cohol in the house, and I needed a beer in that 
heat. In the night, Maues turned into a green, 

pink, and yellow city. It was dark after 18. 
There were no lights on the streets – the only 
lights were the motorcycles, moving like hand 
torches. Women were exceptionally beautiful, 
most of them had Native American looks. In 
that time, Native Americans arrived in the 
port to pick food and allowances; they stayed 
for a few days and returned to their reserva-
tions. I wandered the streets, watching the city 
calm down, come to a standstill. Here, in the 
port, life is different – there is trade and some 
money; there is no hunger. There is television 
and sport; there are smiling women. I go past 
the largest, well-kept building – the church. 
Inside, there is air-con. People seem different. 
They are wearing shirts, suits, and dresses. 
Wealthy people usually avoid outcasts.

Success avoids poverty; they never go hand 
in hand. It does not want to assimilate. Poverty 
arouses sympathy, which is a short-lasting emo-
tion and soon goes away. I go from one bar to 
another, meet people, they are often old men, 
communication problems make it hard to get 
to know each other. And each of them wants 
to get to know something about me. Hardly 
anyone speaks English here. My conversations 
with young people are limited to smiling and 
simple questions. A question that kept repeat-
ing was whether I had a wife and maybe I would 
like to marry that girl? I noticed that they did 
not offer me a girl but always a wife. Most of the 
girls on the boats that were 13 and over already 
had a husband and children. An eighteen-year-
old girl with four children was an ordinary sight. 

It was getting on for 22, the Reverend 
called me. He would come and pick me up 
in 15 minutes. We would meet in the regular 
spot. Next to the church. 
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rogram składał się z dwóch części 
i w dużej mierze opierał się będzie 
na kompozycjach z Halki oraz Strasz-

nego dworu. Obie opery bowiem na stałe 
weszły do panteonu klasyków i właściwie 
trudno pomyśleć o  polskiej operze bez 
tych dwóch tytułów. Dodatkowo, usły-
szeliśmy kilka utworów na bazie Sonetów 
Krymskich oraz z mniej znanej opery Mo-
niuszki pt. Paria.

To była prawdziwa uczta dla meloma-
nów. Teraz czas na nowy sezon w Operze 
Bałtyckiej -  pełen nowy tytułów nieznanych 
do tej pory na polskiej scenie. Już 11 paź-
dziernika, po raz pierwszy w Europie, obej-
rzeć będziemy mogli Olgę Jorge Antunesa. 
Oprócz tego, już teraz możemy szykować 
się na wyjątkowy koncert sylwestrowy (29 
i 31 grudnia 2019), podczas którego usłyszeć 
będziemy mogli najwybitniejsze utwory 
z musicali oraz operowe arie przy akompa-
niamencie thereminu. 

2020 rok to natomiast premiera Don 
Bucefala Antoniego Cagoniego, która od-
będzie się 31 stycznia. 29 maja dla widzów 

w każdym wieku, przedstawiona zostanie 
opera dla dzieci – Wehikuł czasu France-
sco Bottigilero. Koniec sezonu to natomiast 
widowisko poświęcone Henrykowi Czyżo-
wi, wyjątkowemu polskiemu dyrygentowi 
i kompozytorowi, a w ramach niego zoba-
czyć będziemy mogli Judytę Honnegera, 
Święto Wiosny Strawińskiego oraz Syna 
marnotrawnego Debussy’ego.

Nowy sezon to jednakże nie tylko pre-
miery, ale także powroty. Po pełnym suk-
cesów sezonie powracają bowiem Cyrulik 
sewilski, Thais, Dziadek do orzechów, Gi-
selle, Straszny dwór, Hrabina oraz Madame 
Curie. Możemy się także nastawić na wiele 
wydarzeń edukacyjnych przedstawiających 
bogactwo opery młodszym widzom. Wśród 
tych najciekawszych na pewno należy wy-
mienić zajęcia Opera na start dla dzieci do 
3. roku życia, Taneczną paczkę, Operowy 
Chór dziecięcy, a także serię spotkań z Je-
rzym Snakowskim w ramach cyklu Opera? 
Si oraz w trakcie Opera Chat.

Szykuje się sezon pełen wrażeń, którego 
nie można przegapić! 

ENGLISH

NEW SEASON IN THE BALTIC OPERA 
DEDICATED TO MONIUSZKO

This year, we are celebrating the 200th anni-
versary of Stanisław Moniuszko’s birthday. On 
28–29 September, the Baltic Opera held a gala 
to commemorate the occasion, which inaugurat-
ed the new cultural season in the Baltic Opera 
– 2019/2020.

The programme comprised two parts and 
was largely based on the compositions 
from Halka and The Haunted Manor. 
These two operas have become a part of 
the canon of classics, and it is practically 
impossible to imagine Polish opera with-
out them. Moreover, a few compositions 
based on The Crimean Sonnets and an-
other famous Moniuszko’s opera entitled 
Paria were presented.

It was a  real feast for music lovers. 
The new season in the Baltic Opera will 
be full of new titles, never shown in Po-
land before. On 11 October, for the first 
time in Europe, Olga by Jorge Antunes 
will be presented. What is more, you can 
start getting ready for the exceptional 
New Year’s Eve concerts (on 29 and 31 De-
cember 2019), during which the most out-
standing musical pieces and opera arias 
will be performed to the accompaniment 
of the theremin. 

The year 2020 will also witness a pre-
miere of Don Bucefal by Antoni Cagoni, 
which will be held on 31 January. On 29 
May, the Baltic Opera invites music lovers 
of all ages to a children’s opera The Time 
Machine by Francesco Bottigliero. The 
end of the season marks a performance 
dedicated to Henryk Czyż, a  prominent 
Polish conductor and composer. The rep-
ertoire includes Judith by Honegger, The 
Rite of Spring by Strawiński, and Prodigal 
Son by Debussy.

Apart from the premieres, the new 
season will also hold many returns. After 
the successful previous season, the per-
formances such as The Barber of Seville, 
Thais, The Nutcracker, Giselle, The Haunt-
ed Manor, The Countess, and Madame 
Curie are on again. We can also expect 
plenty of educational events introducing 
children and teenagers to the world of op-
era. The highlights include Opera for the 
start for children under 3, Dancing Group, 
Opera Children’s Choir, as well as a series 
of meetings with Jerzy Snakowski within 
Opera? Si and during Opera Chat.

It will be a really exciting season. Don't 
miss it out! 

P

NOWY SEZON W OPERZE BAŁTYCKIEJ 

POD ZNAKIEM MONIUSZKI

W TYM ROKU PRZYPADA DWUSETNA ROCZNICA URODZIN STANISŁAWA 
MONIUSZKI. 28-29 WRZEŚNIA ODBYŁA SIĘ GALA WPISUJĄCA SIĘ 
W GDAŃSKIE OBCHODY TEGO ŚWIĘTA INAUGURUJĄCA TEŻ NOWY 
SEZON KULTURALNY W OPERZE BAŁTYCKIEJ – 2019/2020.
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ensacyjne pościgi, dramatyczne strze-
laniny i wybuchy, a to wszystko w wy-
obraźni. Polacy szaleją za kryminała-

mi, od lat pozycje tego gatunku królują na 
listach bestsellerów. Warto zatem wybrać 
się do źródła, szukając poszlak podczas Afe-
ry Kryminalnej – festiwalu kryminału dzia-
łającego na Pomorzu już od 2011 roku.

Inicjatywa Wojewódzkiej i  Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w  Gdańsku oraz 
gdańskiego wydawnictwa Oficynka święci 
triumfy od samego początku swojego ist-
nienia. Mistrzowie kryminału, debiutanci 
czy sprawni rzemieślnicy jeszcze czekający 
na przebicie się do mainstreamu z ogrom-
ną chęcią odwiedzają Gdańsk, by wspólnie 
z czytelnikami snuć intrygi i odpowiadać na 
dręczące ich pytania.

W tegorocznym programie znajdziemy 
wyjątkowe spotkania z autorami, warsztaty, 
gry kryminalne, spacery literackie, wysta-
wy oraz spotkania dla dzieci i młodzieży.

Wśród gości festiwalu na wydarzeniach 
w bibliotekach pojawią się m. in.: Marek 
Krajewski, Marta Guzowska, Zygmunt Mi-
łoszewski, Krzysztof Beśka, Vincent S. Se-

AFERA KRYMINALNA W GDAŃSKU

JUŻ OD 10 PAŹDZIER NIK A

verski, Aleksander Rogoziński, Piotr Borlik, 
a także Martin Widmark - jeden z najpopular-
niejszych współczesnych szwedzkich twór-
ców literatury dla dzieci.

Tegorocznym gościem specjalnym bę-
dzie Arne Dahl, pisarz, krytyk i redaktor 
oraz jeden z najwybitniejszych szwedzkich 
autorów kryminałów. Jego książki zosta-
ły przetłumaczone na ponad 30 języków 
i sprzedały się w 4 milionach egzemplarzy. 
Popularność w Szwecji oraz za granicą zdo-
był cyklem powieści kryminalnych o Dru-
żynie A, specjalnej jednostce policji szwedz-
kiej, przeznaczonej do walki z przestępstwa-
mi o zasięgu międzynarodowym.

Afera Kryminalna odbędzie się 10-12 
października 2019 r. 

ENGLISH

CRIMINAL AFFAIR FESTIVAL IN 
GDAŃSK KICKS OFF ON 10 OCTOBER

Sensational chases, dramatic shootings and 
explosions – all that in your imagination. 
Poles love crime stories, and crime novels 

are top best-selling books in the country. 
Let’s go straight to the source, searching for 
clues during Criminal Affair Festival held in 
Pomerania since 2011.

The initiative of the Provincial and City 
Public Library in Gdańsk and Oficynka 
Publishing House from Gdańsk has been 
a  hit from the very beginning. Masters 
of crime, novices and skilful craftsmen 
striving to make it to the mainstream vis-
it Gdańsk to weave a web of intrigue and 
answer burning questions together with 
inquisitive readers.

This year’s programme includes excep-
tional meetings with authors, workshops, 
crime games, literary walks, exhibitions, and 
meetings for children and youth.

The festival guests who will take part in 
the library events include Marek Krajew-
ski, Marta Guzowska, Zygmunt Miłosze-
wski, Krzysztof Beśka, Vincent S. Sever-
ski, Aleksander Rogoziński, Piotr Borlik, 
and Martin Widmark – one of the most 
popular contemporary Swedish writers of 
children’s literature.

The special guest will be Arne Dahl, 
a  writer, critic, and editor and one of the 
most prominent Swedish authors of crime 
stories. His books have been translated into 
over 30 languages and sold in 4 million cop-
ies. He has won popularity in Sweden and 
abroad with a series of crime stories about 
the ATeam, a special police unit dealing 
with international crimes in Sweden.

Criminal Affair Festival is held on 10–12 
October 2019. 

TEKST Jakub Wejkszner   ZDJĘCIE Mat. Prasowe
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POCZĄTEK 
JESIENI
W FILH A R MONII 
NA D MOTŁAWĄ
DŁUŻSZE WIECZORY PAŹDZIERNIKOWE WIECZORY SĄ ŚWIETNĄ 
OKAZJĄ, ABY SPĘDZIĆ CZAS NIE TYLKO W MIŁYM GRONIE, ALE TEŻ 
W MIEJSCU, KTÓRE DOBRZE WPŁYNIE NA NASZ NASTRÓJ, ZOSTAWI 
POZYTYWNE WSPOMNIENIA ORAZ ZABIERZE NAS W JAKĄŚ CIEKAWĄ 
PODRÓŻ BEZ KONIECZNOŚCI PAKOWANIA CIĘŻKIEJ WALIZKI.
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ym miejscem jest Filharmonia na 
Ołowiance, gdzie spotkanie z muzyką 
klasyczną w wykonaniu Orkiestry Sym-

fonicznej Polskiej Filharmonii Bałtyckiej znaj-
duje się na całkowicie drugim biegunie wobec 
nieustannego miejskiego zabiegania i szumu.

W październiku zespołu gdańskich muzy-
ków w ich siedzibie można wysłuchać tylko 
raz. 4.10 natomiast artysta z Kanady, Garry 
Hoffman wykona wraz z gdańską orkiestrą 
Koncert wiolonczelowy Roberta Schumanna. 
Poza tym wysłuchamy uwertury z opery Wolny 
strzelec Carla Marii von Webera i III Symfonii 
c-moll op. 44 Sergiusza Prokofiewa. 11.10 (pią-
tek) w Archikatedrze w Oliwie Szymon Morus 
zadyryguje dziełami G. Faure, Arvo Parta i R.V. 
Williamsa. W 1980 Pärt został zmuszony do 
emigracji i dopiero po 30 latach wrócił do swojej 
ojczystej Estonii, która w międzyczasie zdążyła 
odzyskać niepodległość. IV Symfonia, której 
wysłuchamy tego wieczoru powstała na zamó-
wienie orkiestry w Los Angeles i tam też została 
prawykonana w 2009 roku. Dzieło utrzymane 
w charakterystycznym dla Pärta kontemplacyj-
nym stylu (zwanym przez niego tintinnabuli) 
można, skomentować słowami samego kompo-
zytora: Porównałbym moją muzykę do białego 
światła, które zawiera wszystkie barwy.

W niedzielę 20.10 Orkiestra Symfoniczna 
Filharmonii zagra utwory W.A. Mozarta pod-
czas gali finałowej festiwalu Gdynia Classica 
Nova pod batutą Massimiliano Caldiego. Ży-
wiołem Mozarta była opera buffo (czyli żar-
tobliwa), pełna humoru i niespodziewanych 

T

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL

SPONSOR STRATEGICZNY PFB GŁÓWNY SPONSOR PFB
MECENAS KULTURY  

P O C Z Ą T E K  J E S I E N I  W  F I L H A R M O N I I . . .

zwrotów. Nawet tak poważny temat, jak historia 
niepoprawnego uwodziciela Don Giovanniego, 
która nie jest wolna od morderstw i gwałtów zo-
staje obleczona przez Mozarta w formę wesołe-
go dramatu (dramma giocoso). Jednak w tych 
wesołych ariach kryją się nierzadko poważne 
treści i tylko czasami, jak w uwerturze do Don 
Giovanniego, utrzymanej w fatalistycznej tona-
cji d-moll, pokazuje Mozart swoje inne oblicze.

25.10 w  piątek w  Sanktuarium NMP 
Wspomożenia Wiernych w Rumii odbędzie 
się koncert z udziałem chóru Narodowego 
Forum Muzyki we Wrocławiu pod batutą 
Andrzeja Kosendiaka. 

Jednocześnie Filharmonia ma dużo do za-
oferowania nauczycielom przedszkoli i szkół, 
ale także rodzicom z dziećmi. Ci pierwsi mają 
do dyspozycji bezpłatne warsztaty, które 
przybliżą im sylwetki trzech wybitnych kom-
pozytorów, Fryderyka Chopina, Stanisława 
Moniuszki i Feliksa Nowowiejskiego. Odbędą 
się 24.09, 1.10 oraz 16.10. Jest to szczególna 
okazja dla uczniów szkół podstawowych.

Filharmonia zaprasza też rodziców z dzieć-
mi na koncert pt. Muzyczne Zoo. Impreza 
z udziałem artystki Teatru Muzycznego z Gdy-
ni Mai Gadzińskiej, która zaśpiewa piosenki 
z filmów dla dzieci takich jak Król Lew, Mu-
stang z Dzikiej Doliny czy Akademia Pana 
Kleksa. Towarzyszyć jej będzie kilkuosobowy 
zespół instrumentalny. Aranżacje muzyczne 
przygotował Beniamin Baczewski. Ten koncert 
dla dzieci powyżej lat 3 odbędzie się 29.09 (nie-
dziela) o godz. 12. Więcej informacji na filhar-
monia.gda.pl. W mediach społecznościowych 
Filharmonii: fb.com/filharmonia zaplanowane 
są bardzo atrakcyjne konkursy, w których do 
wygrania bilety na koncerty i nie tylko. 

ENGLISH

BEGINNING OF AUTUMN  
AT THE PHILHARMONIC BY THE 
MOTŁAWA RIVER

Long October evenings are a great opportunity to 
spend time in a good company at a place which will 
put you in a good mood, create happy, lasting memo-
ries, and take you on a memorable journey without the 
need to pack a heavy suitcase.

This place is the Baltic Philharmonic on 
Ołowianka Island, where you can commune 
with classical music presented by the Sympho-
ny Orchestra of the Polish Baltic Philharmonic, 
far away from the hustle and bustle of city life.

In October, the musicians from Gdańsk 
will perform in their concert hall only once. 
On 4 October, Garry Hoffman from Canada 
in the company of the orchestra will perform 
the Cello Concerto by Robert Schumann. The 
repertoire also includes The Overture from 

The Freeshooter by Carl Maria von Weber and 
Symphony No. 3 in C Minor Op. 44 by Sergei 
Prokofiev. On 11 October, Friday, selected 
compositions of G. Fauré, A. Pärt and R.V. Wil-
liams will be presented. The concert will be 
conducted by Szymon Morus and held in the 
Archcathedral Basilica in Oliwa. In 1980, Arvo 
Pärt was forced into exile and returned to Es-
tonia 30 years later, after the country regained 
its independence. Symphony No. 4, which will 
be presented that evening, was written to the 
order of the orchestra in Los Angeles and it was 
performed there for the first time in 2009. The 
composition maintains a contemplative style, 
characteristic of Pärt and referred to by him as 
‘tintinnabuli’, and it can be described with the 
composer’s words, ‘I could compare my music 
to white light which contains all colours.’

On 20 October, Sunday, the Philharmon-
ic Symphony Orchestra conducted by Massi-
miliano Caldi will present selected composi-
tions of W.A. Mozart during the final gala of 
Gdynia Classica Nova Festival. Mozart's favour-
ite genre was opera buffa, aka comic opera, full 
of humour and unexpected twists and turns. 
Even such a serious topic as the story of an 
incorrigible womaniser, Don Giovanni, full of 
murders and rapes, was presented as a dramma 
giocoso (drama with jokes). Still, these jovial 
arias often convey serious messages and only 
sometimes, like in the Overture to Don Giovan-
ni kept in a fatalistic D minor key, Mozart shows 
a different face.

On 25 October, Friday, the Church of Our 
Lady Help of Christians in Rumia will host a con-
cert of the Choir of the National Music Forum in 
Wrocław conducted by Andrzej Kosendiak. 

At the same time, the Philharmonic has a lot 
in store for kindergarten and school teachers as 
well as families with children. The first can par-
ticipate in free workshops dedicated to three 
prominent composers – Fryderyk Chopin, 
Stanisław Moniuszko, and Feliks Nowowiejski 
held on 24 September, 1 October, and 16 Octo-
ber. It is an exceptional opportunity for primary 
school students.

The Philharmonic also invites families with 
children to a concert Muzyczne zoo [The Music 
Zoo], during which Maja Gadzińska, an artist 
from the Musical Theatre in Gdynia, will sing 
songs from well-known children’s film, such as 
The Lion King, Spirit: Stallion of the Cimarron, 
and The Academy of Mr Kleks. She will perform 
with an instrumental ensemble. The music ar-
rangements have been prepared by Beniamin 
Baczewski. The concert is intended for chil-
dren aged 3 and over and it will take place on 
29 September, Sunday, at 12. Read more at fil-
harmonia.gda.pl. Follow us on our social media 
(at fb.com/filharmonia), where we hold compe-
titions with attractive prizes, such as concert 
tickets and more. 

Zbliż telefon i odczytaj film
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pomorskich restauracjach trwa 
właśnie bogactwo urodzaju szefo-
wie kuchni prześcigają się w pomy-

słach na wykwintne dania z owoców, darów 
lasu i lokalnej dziczyzny. Zachęcamy do 
wzięcia udziału w jesiennej uczcie unikal-
nych smaków i przedstawiamy garść inspi-
racji dla podniebienia. 

KUCHNIA RETRO NA NOWO
Pomorskie słynie z wyśmienitej dziczyzny 
i długich tradycji jej unikalnego przyrzą-
dzania. Żeberka z dzika z restauracji 1906 
Gourmet Restaurant zlokalizowanej w Pa-
łacu Ciekocinko to ukłon w stronę tradycji 
kuchni serwowanej w majątkach ziemskich 
sprzed wieku. Szef kuchni Paweł Dołżonek 
serwuje je w towarzystwie selera, rosołu z ce-
buli i szczawiku, który zrobił zawrotną karie-
rę w pomorskiej kuchni ostatnich miesięcy. 
Szef kuchni nieustannie czerpie z bogactwa 

TEKST Katarzyna Woźniak    ZDJĘCIA www.pomorskie-prestige.eu

POMORSKIE DARY

JESIENI
WCZESNA JESIEŃ TO WYJĄTKOWO ATRAKCYJNY CZAS DLA 
WIELBICIELI NIESPIESZNYCH WĘDRÓWEK I RODZINNYCH WYCIECZEK. 
UCZTĘ DUCHOWĄ WARTO DOPEŁNIĆ NIEPOWTARZALNYMI 
SMAKAMI DOSTĘPNYMI TYLKO W REGIONIE POMORSKIM.
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pobliskich lasów, bałtyckich wód i obfitości 
upraw przypałacowego ogrodu, dlatego od-
wiedziny w Pałacu Ciekocinko to gwarancja 
niezapomnianych połączeń smaków w wy-
kwintnej odsłonie. 

Gdański Bowke przy ul. Długie Pobrzeże 
11 w Gdańsku pozwala poczuć portowy kli-
mat miejsca sprzed 200 lat. W jesiennej kar-
cie znajduje się rarytas  polędwica z jelenia na 
ostro z sosem demi-glace, szczyptą chilli i po-
dana ze smażonym borowikiem, skorzonerą 
oraz ziemniakiem kaszubskim. Tu spróbuje-
my również ręcznie lepionych pierogów, świe-
żo wypiekanego chleba czy pralin wypełnio-
nych likierem Goldwasser. 

W Starym Browarze Kościerzyna (ul. Sło-
dowa 3) szef kuchni poleca zupę myśliwską 

W

z suszonymi grzybami i pikantną niespo-
dzianką żubrówką dla zaostrzenia smaku. 
To wyborny pomysł na jesienne rozgrzanie, 
kiedy wieczory już chłodne. Urokliwe miejsce 
z historią w tle zachęca też do skosztowania 
piwa z lokalnej warzelni. 

POWOLI I DO WOLI
Restauracja Pałacu Poraj (Poraj 5) słynie z ce-
lebracji najlepszych tradycji kuchni polskiej. 
Zlokalizowana w sercu niewielkiej wioski 
nieopodal Łeby kusi bliskością olbrzymie-
go parku z trzema stawami i wyspą. W menu 
znajdziemy tak wykwintne danie jak polęd-
wica z jelenia w sosie grzybowym serwowana 
z dodatkiem kaszy pęczak i aromatycznego 
grzybowego sosu. 

W Otominie przy ul. Konnej 29 restaura-
cja Tabun ugości nas jesiennie polędwicą wie-
przową z leśnymi grzybami. Miejsce słynie 
z  kultywacji idei „slow food” i  wybornych 
lokalnych cydrów. Własna wędzarnia, stadni-
na i wszechobecny spokój pozwolą poczuć się 
jak na sielskich wakacjach.  

Najstarsza restauracja w Gdańsku, Kubic-
ki (ul. Wartka 5) zaprasza na carpaccio z jele-
nia na jałowcowym sosie. Karta restauracji 
nawiązuje do starogdańskich tradycji, kuch-
nia oferuje również unikalne dania garmaże-
ryjne. Jako danie główne szef kuchni poleca 
polędwiczki z dzika w sosie śliwkowobalsa-
micznym. Ucztę można zakończyć słodką 
codą lodami chałwowymi na marynowanej 
śliwce. Niezapomniany widok na Motławę to 
dodatkowy powód, żeby odwiedzić to wyjąt-
kowe miejsce. Pomorskie restauracje usatys-
fakcjonują również wegetarian. Propozycją 
restauracji Browar PG4 (Gdańsk, ul. Podwale 
Grodzkie 4) są bezmięsne gołąbki wykorzy-
stują grzyby z kaszubskich lasów, dziko rosną-
ce maliny, a także jagody, z których powstaje 
oryginalny wegański kawior. Jak też wskazuje 
nazwa natrafimy tam także na znane w całym 
regionie pomorskim piwa regionalne, krafto-
we oraz smaki, które mogą zaskoczyć.

Więcej inspiracji kulinarnych na  
www.pomorskie-prestige.eu. 
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AUTUMN GIFTS IN POMORSKIE

Early autumn is an exceptionally attractive 
time for hiking and family trips. Apart from the 
spiritual feast, the region of Pomorskie also 
offers unique tastes, which you will not find 
anywhere else.

Explore them in restaurants in Pomorskie, 
where the chefs try to outdo each other in cre-
ating exquisite dishes from fruit, forest gifts, 
and local venison. Take part in the autumn 
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feast of unique tastes and have a look at our 
pick of mouth-watering inspirations.

DISCOVER RETRO  
CUISINE ANEW
Pomorskie is famous for excellent venison 
and long traditions of its unique prepara-
tion. Boar ribs offered in 1906 Gourmet Res-
taurant in the Ciekocinko Palace are a nod 
to the traditional cuisine served in landed 
estates a century ago. Chef Paweł Dołżonek 
serves it with celery and onion and wood 
sorrel broth, which has become very popu-
lar in the cuisine of Pomorskie in the recent 
months. The chef uses the ingredients from 
the local forests, the Baltic Sea, and the pal-
ace garden. The Ciekocinko Palace offers re-
markable flavour combinations in excellent 
and refined dishes. 

In Gdański Bowke (11, Długie Pobrzeże 
Street) in Gdańsk, you can go back in time 
and enjoy the atmosphere of a port from 
about 200 years ago. The autumn menu con-
tains a real treat for foodies – spicy deer ten-
derloin with demi-glace sauce and a pinch of 
chilli served with fried boletus, scorzonera, 
and Kashubian potato. The restaurant also 
recommends homemade dumplings, fresh-
ly baked bread and pralines with Goldwas-
ser liqueur. 

In the Old Brewery Kościerzyna (3, 
Słodowa Street), the chef recommends 
hunter’s soup with dried mushrooms and 
a spicy surprise – Zubrowka Bison Brand 
Vodka, which will warm you up on a chilly 
evening. This lovely place with a historical 
background also offers beer from a local 
brewery. 

SLOWLY AND TO YOUR 
HEART’S CONTENT
The Poraj Palace Restaurant (5, Poraj) is 
known for cherishing the best traditions of 
Polish cuisine. Located in the heart of a small 
island near Łeba, the restaurant attracts visi-
tors with its surroundings – a large park with 
three ponds and an island. The menu contains 
exquisite dishes, such as deer tenderloin in 
mushroom sauce served with pearl barley and 
aromatic mushroom sauce. 

Tabun Restaurant (29, Konna Street) in 
Otomin offers pork tenderloin with forest 
mushrooms. The restaurant is famous for ex-
cellent local ciders and promoting the idea of 
slow food. It boasts its own smoking chamber, 
stud, and ever-present peace, which creates 
an atmosphere of idyllic holidays.

The oldest restaurant in Gdańsk, Kubicki 
(5, Wartka Street) serves deer carpaccio with 
juniper sauce. The restaurant menu refers to 
the old Gdańsk traditions, and the kitchen 
also offers unique ready-made dishes. For the 
main course, the chef recommends pork ten-
derloin in balm plum sauce. Finish the feast 
with a sweet coda – halva ice cream with mar-
inated plum. From the restaurant, you can 
enjoy a splendid view of the River Motława. 
Restaurants in Pomorskie have something in 
store for vegetarians, too. PG4 Brewery (4, Pod-
wale Grodzkie Street) recommends meat-free 
stuffed-cabbage with mushrooms from Kaszu-
by forests, wild raspberries, and bilberries for 
the original vegan caviar. As the name suggests, 
it also offers regional and craft beers popular in 
the whole region and unexpected tastes. 

More culinary inspirations at   
www.pomorskie-prestige.eu. 



  CZY JEŹDZIECTWO
TO SPORT DLA ELIT

DAWNE PRZYSŁOWIE MÓWI, ŻE LACH BEZ KONIA JEST JAK CIAŁO BEZ DUSZY, ŻE POLAK 
RODZI SIĘ I UMIERA W SIODLE. I COŚ W TYM JEST, GDYŻ JESZCZE CAŁKIEM NIEDAWNO 
SŁYNĘLIŚMY NA CAŁYM ŚWIECIE JAKO ZAPALENI JEŹDŹCY I HODOWCY. 

ZDJĘCIA MAt. Prasowe Hipodrom SopotTEKST Alicja Kocik
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onie towarzyszyły nam w czasie pokoju 
i na wojnie, były oddanymi towarzysza-
mi, pomagały w gospodarstwie, niosły 

na swoich grzbietach myśliwych i kurierów, 
a także po prostu miłośników hippiki, dla któ-
rych nie ma większej przyjemności, niż prze-
jażdżka po leśnych ostępach i dzikich łąkach. 

Z tej miłości do jeździectwa pod koniec 
dziewiętnastego wieku zaczęły rodzić się 
sporty konne w kształcie, w jakim znamy je 
dzisiaj. Sprzyjał temu rozwój technologicz-
ny – koń w wojsku, czy w gospodarstwie był 
wypierany przez pojazdy mechaniczne, na 
drogach zaś pojawiły się samochody. 

Polscy jeźdźcy sportowi byli w tamtym 
czasie w światowej czołówce, a sporty konne 
były równie popularne, jak dziś piłka nożna. 
Kibicowali wszyscy i każdy znał się nie tylko 
na zasadach obowiązujących w poszczegól-
nych dziedzinach jeździectwa, ale także na 
rasach i hodowli. 

Dziś zaś na trybunach podczas zawodów 
konnych spotkać można raczej ludzi „z bran-
ży”, którzy sami uprawiają jeździectwo i wie-
dzą o co w tym wszystkim chodzi, a osoby spo-
za tego zaklętego kręgu nieco się chyba oba-
wiają tej dziedziny sportu. O tym, że zupełnie 
niepotrzebnie, przekonuję w krótkim prze-
wodniku poniżej. I zachęcam do odwiedzenia 
sopockiego Hipodromu, na którym startuje 
właśnie sezon jesienno-zimowy, podczas któ-
rego będzie można oglądać przede wszystkim 
zawody w skokach przez przeszkody. 

Skoki to najbardziej popularna z dyscy-
plin jeździeckich. Zawodnicy jeżdżą tutaj po 
placu z przeszkodami, zwanym parkurem. 
Przeszkód jest kilkanaście, a  kolejność, 
w jakiej trzeba je pokonać wcale nie jest 
tak oczywista, jak mogłoby się wydawać. 
Planowaniem ustawienia przeszkód zajmuje 
się budowniczy parkuru, który w zależności 
od poziomu trudności konkursu ustawia je 
w odpowiedni sposób. Tutaj liczy się nie tylko 
trasa, jaką trzeba pokonać, ale także to, jak 
należy na każdą przeszkodę najechać, jakie 
są pomiędzy mini odległości oraz oczywiście 
– na jakiej wysokości zawieszone są drągi. 

Zasady są proste, nie może spaść żaden 
drąg, a zawodnik dodatkowo musi się zmie-
ścić w wyznaczonej normie czasu. Za zbyt 
długi czas przejazdu oraz zrzutki, nalicza-
ne są punkty karne. 

Zawody w  skokach przez przeszkody 
odbywają się na różnych poziomach, te najważ-
niejsze, to oczywiście międzynarodowe, 
następne w kolejności są zawody ogólnopol-
skie, potem zaś organizowane na szczeblu 
regionalnym. Wiele ośrodków rozgrywa też 
zawody towarzyskie, które obwarowane są 
mniejsza ilością restrykcji, a dla młodych 
sportowców są doskonałą wprawką przed po-
ważniejszymi startami. 

K

C Z Y  J E Ź D Z I E C T W O  T O . . .

ZASA DY SĄ PROSTE, N IE MOŻE 
SPAŚĆ ŻA DEN DR ĄG, A ZAWODN IK 
DODATKOWO MUSI SIĘ ZMIEŚCIĆ 
W W YZ NACZON EJ NOR MIE 
CZASU. ZA ZBY T DŁUGI CZAS 
PR ZEJA ZDU OR A Z ZR ZU TK I, 
NA LICZA N E SĄ PU N KT Y K A R N E. 

Zawody regionalne trwają dwa lub trzy 
dni, w trakcie których rozgrywanych jest 
kilkanaście konkursów, które różnią się po-
ziomem trudności i wysokością przeszkód. 
W nomenklaturze jeździeckiej podział kon-
kursów oznaczany jest literami, które odpo-
wiadają wysokości przeszkód, i tak w konkur-
sie klasy LL przeszkody nie będą wyższe niż 
90 cm, klasa L to wysokość do 105 cm, P do 
115 i tak dalej, aż do N, czyli 125 cm. 

Kibicom, szczególnie tym, którzy pierw-
szy raz są na zawodach, sprawę ułatwi spiker, 
który na bieżąco komentuje to, co dzieje się na 
parkurze. Sopockie zawody można także śle-
dzić w portalu internetowym zawody konne, 
w którym działa system wyników na żywo. 

Warto odwiedzić Hipodrom jesienią, 
czy zimą. Napić się gorącej herbaty, zasiąść 
na widowni, poczuć te wszystkie emocje na 

żywo. Nic bowiem nie może się równać z od-
głosem galopującego konia, pod którym nie-
mal ziemia drży. Gdy raz zobaczymy zawody 
konne na żywo, będziemy na nie wracać już 
zawsze. Gwarantuję. I serdecznie zapraszam 
na Hipodrom w Sopocie!  

ENGLISH

IS HORSE-RIDING AN ELITE SPORT?

An old saying goes that a Lach without 
a horse is like a body without a soul; Poles are 
born and die in the saddle. And there is some-
thing in it , because not so long ago, we were 
known as keen riders and breeders.

Horses accompanied us in times of peace and 
war; were our loyal companions; helped us on 

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL
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the farm; carried on their back hunters and 
couriers, as well as lovers of horse-riding, for 
whom there is no greater pleasure than riding 
through the forest and wild meadows. 

For the love of horse-riding, in the late 
19th century, horse sports as we know them 
today started to emerge. This was also 
thanks to technological development – hors-
es in the army or on the farm were replaced 
with mechanical vehicles, and cars appeared 
on the roads. 

At that time, Polish sports riders were 
one of the top riders in the world, and 
horse sports were as popular as football 
is today. Everyone cheered on the riders 
and was knowledgeable about the rules of 
specific disciplines as well as horse breeds 
and breeding. 

Nowadays, horse-riding competitions are 
mostly attended by people ‘from the industry’ 
who practise the sport themselves and know 
what it is all about, while people from outside 
the circle are a little afraid of it. Quite un-
necessarily, I can assure you. Visit the Sopot 
Hippodrome, where autumn and winter sea-
son has just begun, during which spectators 
can mostly watch show jumping events. 

Show jumping is the most popular 
horse-riding discipline. The competition is 
held in an arena with several obstacles. The 
order in which the rider has to negotiate the 
obstacles is not as obvious as it may seem. 
The constructor of the arena is responsible 
for placing the obstacles depending on the 

nalised for faults and completing the course 
in a non-timely manner. 

Show jumping competitions are held at 
different difficulty levels; the most prestig-
ious ones are international competitions, 
then there are national and regional com-
petitions. A lot of horseriding centres also 
organise friendly competitions with fewer 
restrictions, which are great practice for 
young riders before their participation in 
more serious events. 

Regional competitions last two or three 
days and comprise several events, differ-
ent in terms of difficulty level and obstacle 
height. In equestrian terminology, compe-
titions are marked with letters signifying 
the height of obstacles; for example, in 
LL competitions, obstacles will be lower 
than 90 cm, in the L class – 105 cm, the P 
class –115 cm, and so on, until the N class 
– 125 cm. 

At every event, there is a running com-
mentary, which makes it easier for specta-
tors to understand what is happening in the 
arena. You can also follow Sopot competi-
tions on the website zawody konne, which 
provides live results. 

Visit the Hippodrome in autumn or 
winter to have some hot coffee and experi-
ence these emotions live from the stands. 
Nothing compares to the sound of a  gal-
loping horse with the earth trembling un-
der it. Once you see a horse-riding competi-
tion live, you will always want to come back. 
I can guarantee that. And I cordially invite 
you to the Hippodrome in Sopot! 

difficulty level of a given competition. This 
includes not only the course to be covered, 
but also a specific way of negotiating the 
obstacles, the distance between the specific 
obstacles, and the height of the rails. 

The rules are very simple – the rider has 
to complete the course on time and cannot 
knock down any of the rails. The rider is pe-
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kończył się festiwal w Gdyni, rozpo-
częły się post-gdyńskie rozmyślania 
me, który to zresztą był na tym festiwa-

lu i nawet niektóre z filmów obejrzał. A przy-
najmniej tak mi się wydaje. 

To, co próbowałem wmówić wszystkim 
swoim rozmówcom, zazwyczaj nieudol-

DLACZEGO TYGRYS 
NIE DZIAŁA? 
– PODSUMOWA NIE 44. FPFF OKIEM REDAKTOR A K.

szpiku każdego z dzieł. Wyobrażam sobie je-
dynie, bo wiedzieć nie mogę, ale widzę w tym 
kłótnie o dotacje, kłótnie o sprzęt, o dogady-
wanie się z aktorami, dziennikarzami, pu-
blicystami, całą dobrem publicznym nawet, 
które to dobro ma jedynie za zadanie usiąść 
naprzeciw i krzyczeć nie, gdy ktokolwiek 
chce powiedzieć tak. Jak gdybyśmy byli zmę-
czeni nie samymi procedurami nawet, ale 
w tych procedurach brakiem jakiegokolwiek 
człowieczeństwa. Był to, w mojej interpreta-
cji, festiwal pt. muszę zapytać prezesa i owego 
prezesa wiekuiste milczenie.

Jednym z pierwszych filmów, jaki udało 
mi się w pomiędzypracowniczym okresie 
gdyńskim zobaczyć, był Obywatel Jones, 
puszczany podczas ceremonii otwarcia całe-
go festiwalu. Film ów otrzymał również zasłu-
żoną, bądź nie, na tyle to się nie znam, nagro-
dę główną całego przedsięwzięcia. Paralela, 
jaką pani Holland rysuje pomiędzy działa-
niami Związku Radzieckiego w stosunku do 
Ukrainy, a tym jak to robi rząd polski jest cał-
kiem jasna i łatwa do przeprowadzenia. Tak 
jak władza radziecka opierała swój sukces 
na cierpieniu Ukraińców, tak i władza pol-
ska opiera, w mniemaniu tej metafory, swój 
sukces na cierpieniu Polaków, nie tylko tym 
fizycznym, kiedy to, po prostu – bida, panie, 
ale również metaforycznym, czyli demarkacji 
intelektualnych pomiędzy złymi i dobrymi, 
jasnymi i ciemnymi, bogatymi i biednymi. 
W mojej interpretacji dzieła pani Holland, to 
właśnie stanowi o gloryfikowanej sile głów-
nego bohatera, a także w tym reżyserka znaj-
duje ukojenie i nadzieję na przyszłość – jest TEKST Jakub Wejkszner   ZDJĘCIE Mateusz Sałata
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nie, bo mam talent jedynie do rozmawiania, 
a mniej do przeprowadzania wywiadów, to 
motyw przewodni, jaki chciałem wyłuskać 
z Zeitgeistu, który to nad naszym krajem 
się roztoczył. Z wszystkich puzzli złożyłem 
więc portret tego, o czym myślą inteligentni 
obywatele Polski, którzy to jeszcze mają tyle 
umiejętności wyrażenia siebie, że są w sta-
nie przedstawić to w ładnym opakowaniu 
artystycznym i jeszcze ciekawszym meryto-
rycznym, na tyle, by choć zostać nominowa-
nym przez współodczuwających te same lęki 
współbraci. I ułożył mi się z tego wszystkiego 
sardoniczny uśmiech sugerujący, że my to 
możemy, ale nas nie. Że ten system ustawio-
ny to nie dla was, ale dla nas jest, dla władzy, 
wiedzy, wiedzo-władzy oraz wszelkich in-
nych kwestii, które rozporoszone po pejza-
żu wrażliwości naszych elit uzyskały miano 
wartościowych. Innymi słowy – system, ja-
kikolwiek by nie był, zawiódł współczesnych 
intelektualistów. Zasadniczo, choć w dużym 
uproszczeniu, nic nie działa, a jak już działa 
to i tak kiepsko, więc jakby nie działało. Pol-
ska, instytucje w tym kraju, służba, władza, 
wojsko – niczemu już ufać nie możemy, bo 
wszystko posiada grzech pierworodny nie 
tylko niedoskonałości, ale doskonałości 
wmówionej nam wszystkim, fałszywej, którą 
to można rozprzestrzenić jak wirus między 
chłonne młode umysły, najczęściej agresyw-
ne i męskie, najczęściej pragnące się wyżyć, 
by nie wyżywać się już więcej. Uwikłanie się 
w te wszystkie formalności i niemożliwości 
z uwagi na większe dobro grupy stało się dla 
świata kinowców tak męczące, że przenika do 

S YS T E M ,  JA K I KOLW I E K 
BY  N I E  BY Ł ,  Z AW IÓD Ł 
WS P Ó Ł C Z E S N YC H 
I N T E L E KT UA L I S T ÓW.



akcentach, których może ja bym nie położył, uznając je 
za dość toporne, ale może to moja wrażliwość jest za mało 
intensywna. Z tego co słyszałem – podobno się podobał. 
Czy zatem Boże ciało wpisuje się w poprzednią twórczość 
reżysera? Raczej nie. To zupełnie inna estetyka, z buntow-
niczych emo-nastolatków, przeszliśmy do szkoły życia 
w poprawczaku. Z celowego przerysowania do komedii. 
Innymi słowy – jak najbardziej na plus. Czego można się 
bowiem spodziewać po historii gościa, który chciał być 
księdzem, ale ma wyrok, więc zostaje księdzem przypad-
kiem? Tragedii? Nie sądzę. To jest scenariusz, w którym 
aż prosi się o gafy, o żarty, skecze i inne komediowe tropy, 
aż do momentu totalnego zbawienia, w którym to Ci źli 
zaczynają rozumieć. Tu jednak Komasa idzie w realizm. 
Katharsis jest, ale to katharsis tylko dla doświadczających, 
nie dla tworzącego performera z poprawczaka. Dla niego 
nie ma miłości i perspektyw. Dla niego została tylko rola 
Chrystusa cierpiącego. Bardzo silnie skojarzenia miałem 
podczas seansu z Green book i Nietykalnymi, bo to trochę 
taka jest opowieść o, wiecie, takim gostku, co, wiecie, po-
szedł na parafię i, wiecie, udawał księdza, ale, wiecie, tam 
to go nie rozumieli, ale dobre serce chłopak miał i w na ko-
niec skumali, że tak jest. To taki trochę przytyk, ale deli-
katny, wybaczcie proszę. Jak to się wpisuje w motyw prze-
wodni festiwalu? System nie działa, bo nikomu po tym 
poprawczaku się nie poprawia. Ba, jest gorzej, bo nawet 
jeśli udowadnialnie jesteś w czymś dobry, to owa dobroć 
nie może się zamanifestować przez ograniczenia systemu. 
Ba, nie tylko samego systemu, jeśli chodzi o struktury, ale 
także ponadstrukturalnej całości ograniczeń ideowych, 
tradycjonalizmów i pozostałości z poprzednich systemów. 
Nieortodoksyjne, ale skuteczne, bo bliskie człowiekowi, 
metody młodego nie-księdza stanowią furtkę dla tradycjo-
nalistycznie nastawionego społeczeństwa, by powiedzieć 
sobie, co się ma na myśli. A faktem jest, że czasem na 
myśli ma się niepoprawne politycznie – ty kurwo! I może 
właśnie trzeba być nie-kimś, podobnie jak obywatel Jones 
był nie-dziennikarzem w obliczu zdobywcy Pulitzera, by 
cokolwiek na tym świecie zmienić.

Ostatnim filmem, o którym w większej rozciągło-
ści chciałbym napisać, jest oczywiście Mowa Ptaków, 
jakże kontrowersyjna i jakże niekontrowersyjna jed-
nocześnie. Rozmawiałem nawet przez moment krótki 
o fenomenie ptasiej mowy z bohaterem tego filmu, Seba-
stianem Fabijańskim, niestety mój bełkot po kilku głęb-
szych połączony ze zmęczeniem po całotygodniowej 
harówce może i nawet wyszedł ze mnie, ale na pewno 
do nikogo nie doszedł, za co z tego miejsca chciałbym 
pana Sebastiana przeprosić, bo nie za takiego siebie wal-
czyłem. Niemniej jednak, co do samego filmu, trudno 
jeszcze bardziej wskazać dlaczego jest on potrzebny, jest 
jednak potrzebny niemożebnie. Przynajmniej dla mnie, 
a to już coś przecież, bo w tym kraju żyję i też go w jakiś 
sposób odbieram. Po seansie, przypadkowo, rozmawia-
łem o tym z Grześkiem Kaplą i pamiętam, że powiedzia-
łem mu wtedy – bardziej lubię jak się po tym filmie czuję, 
niż sam film. I dla mnie to wystarczająca rekomendacja, 
gdyż w tym świecie mediów coś tam się obracam i choć 
się nie odnajduję, to jednak spożywam jak starą chińsz-
czyznę i nawet co nieco wiem kto zacz. I właśnie przez 
ten film i ten fakt średniego, ale zawsze, orientowania 
się w tym kto zacz, zrozumiałem jak bardzo brakuje mi 

Gombrowicza współcześnie. Wszystko jest albo w ten 
postmodernistyczny sposób przesycone sarkazmem bez 
polotu i zajętych stanowisk, które sarkazmem można by 
było potraktować, albo w ten modernistyczny bardziej, 
czy pozytywistyczny wręcz, nasycone patosem. A ja pa-
miętam przecież, że kto czytał, ten trąba i chyba właśnie 
estetyka pana Witolda, przemycona w filmie pana Xawe-
rego, na podstawie scenariusza pana Andrzeja, którego 
to zresztą poprzedni film był kosmosem pt. Kosmos, na 
podstawie książki kosmicznej wręcz pana Witolda, więc 
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C Z Y  ODP OW I E DZ I Ą  Z AT E M  N A 
B ÓL  T E G O  K R A J U  I   E U ROP Y 
J E S T  N OW Y  ROM A N T Y Z M ,  GDZ I E 
C I E R PI ĄC  B Ę DZ I E M Y  U PR AW I AĆ 
S Z T U K Ę,  KT ÓR A  P ORU S Z A , 

B O  T O  S Z T U K A  PR Z E C I E Ż ? 

to poświęcenie wybitnych jednostek. Czy 
ma to znamiona megalomanii artystycznej, 
jakoby tymi jednostkami wybitnymi byli 
właśnie artyści? Sądzę że jednak nie, aczkol-
wiek publicystyka za pomocą sztuki – już na 
pewno tak. Czy odpowiedzią zatem na ból 
tego kraju i Europy jest nowy romantyzm, 
gdzie cierpiąc będziemy uprawiać sztukę, 
która porusza, bo to sztuka przecież? Może 
tak być. Wszak zawsze przecież po okresie 
pełnym rozumu i postępu, który wydaje się 
obecnie kończyć, następuje okres waleczny, 
irracjonalny i metafizyczny, żeby nie powie-
dzieć – spirytualistyczny. Czy tak będzie? 
Nie sądzę. Gdyby zgodzić się z Heglem, że 
łączymy to, co było z jego antytezą, by dojść 
do jakiejś średniej wersji obu, pewnie będzie-
my romantycznie się burzyć, ale spokojnie 
liczyć. Zazwyczaj – na siebie.

Co natomiast do drugiego najgłośniejsze-
go filmu festiwalu, czyli Bożego ciała Jana Ko-
masy, to najpierw rzec powinienem, że Sala 
samobójców nie była w moim top 10 nigdy. 
Z powodów różnych, ale głównie dlatego, że 
był to film, który dawał nadzieję na polskie 
kino, ale nie na polskie kino intelektualne. 
Poruszał problem, ale nie zajmował stanowi-
ska. Był koniunkturalny i zrealizowany na 
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jakiegoś rodzaju ciąg został tu zachowany 
niewątpliwie; ta estetyka właśnie sprowadza 
mnie zawsze do parteru, jest baterią, któ-
rej nie mam, ale czuję potrzebę naładowa-
nia. Dlaczego – można by spytać słusznie. 
A dla jaj właśnie. Dla tych intelektualnych 
jaj, które nie obmierzły błoną podłości, 
ale mszowatą moszną polskiego piekieł-
ka, które trzeba właśnie parodiować, a nie 
wyśmiać. Bo gdy wyśmiejemy tę naszą rze-
czywistość to okaże się, że to my jesteśmy 
w tym wszystkim głupi, bo wyśmiewamy dla 
powszechnego człowieka w zawoalowany 
sposób. A chodzi o to, żeby, jak w bajkach 
disneya, i tata się śmiał, i dziecko. Co do zaś 
filmu samego, może za mało erudycji filmo-
wej i znajomości samej persony, na podsta-
wie życiorysu której ów film został, koniec 
końców, stworzony, to jednak myślę sobie, 
że tego rodzaju kolaże są bardzo atrakcyjne 
dla widza, ale mogłyby być atrakcyjniejsze. 
Z różnym skutkiem, ale nigdy nie można po-
wiedzieć o twórczości najstarszego z panów 
Żuławskich, że nie szedł na całość. Podob-
nie zresztą z Panem Witoldem. A tutaj, jak 
mi się zdaje, pan Xawery na całość nie po-
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szedł i może to rozdarcie w pomiędzy spra-
wia, że trochę traci ostrość w momentach, 
w których może warto byłoby ją złapać. Jak 
jednak wspominałem, nie mogę pastwić 
się nad tym filmem, gdyż to właśnie po nim 
poczułem się z wszystkich filmów najlepiej. 
A to też jest ważne.

Z innych ważnych spraw, o których kró-
cej, ale nie ze względu na niechęć, jeno chęć 
skupienia się na obrazach, które wrażenie 
i ważkość miały największą, a dodatkowo 
– tylko te udało mi się obejrzeć, chciałbym 
na pewno wyróżnić debiuty. I, choć może to 
nie do końca debiut w ogóle, acz fabularny 
w dużej rozciągłości raczej tak – dobrze jest 
powiedzieć coś dobrego na temat Wszystko 
dla mojej matki. Jak to miało miejsce w po-
przednim wypadku, jest w tym trochę z jed-
nej gęby to jeno w inną gębę można przejść, 
połączenie natury dokumentalistki z kon-
kretną już fabułą sprawia, że w jakiś sposób 
podglądamy dziewczęta z poprawczaka, 
bardziej niż je oglądamy. Może miałem 
niekiedy wrażenie, że nieco bardziej jest 
to adresowane do mnie, aniżeli do płci pięk-
nej i zasadniczo nie wiem co o tym myśleć, 
to jest to jednak kawał porządnego, trudne-
go, ciężkiego i pozbawiającego wszelkich 
nadziei kina. W przeciwieństwie do pana 
Xawerego bowiem, pani Małgorzata poszła 
na całość, następnie zobaczyła, że można 
jeszcze dopchać i dopchała, toteż na pewno 
za tego rodzaju hardość należałoby ten ob-
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raz pochwalić. Tu sytuacja jest podobna jak w przypad-
ku Bożego ciała, jeśli chodzi o aspekt krytykowanego 
systemu, acz zdecydowanie mniej tu metafizyki i nie 
chodzi mi tylko o kościół. Może tego mi zabrakło? Trud-
no orzec, ale na pewno warto polecić. Z innych spraw 
trudnych – film Proceder bardzo mi się podobał, bo jest 
jednym z niewielu filmów na tym konkursie, który fak-
tycznie jest filmem w klasycznym znaczeniu tego słowa. 
Posiada filmową strukturę, opowiada w filmowy sposób 
jakąś historię i na pewno jeszcze wiele razy spotkamy 
pana Piotra Witkowskiego i braci Węgrzyn, miejmy na-
dzieję, że może już nie w biografii, gdyż to nieco ograni-
cza pole manewru. No i oczywiście Supernova, w której 
może nie trzeba było tyle zdradzać na sam koniec, ale 
całość działała super, podobnie jak super nie działa ten 
system, w którym politycy mogą więcej, a nawet ogólnie 
większość ludzi może więcej niż my – powszechni. Choć 
pewnie reżyser Kruhlik (piękne nazwisko) się z tym nie 
zgodzi, acz dopuszcza wszelkie interpretacje z tego co 
słyszałem, piękny to był koniec świata, a nadzieją na 
przyszłość jest rodzina i kontakty z bliskimi. Żeby jeno 
dobre były – o!

I tak to wyglądało. Choć jeszcze odchorowuję ten 
festiwal, jestem niewątpliwie wdzięczny, że tam byłem. 
Skumałem o co chodzi z tym całym Zeitgeistem, mniej 
więcej wiem w jakim kierunku idziemy i na pewno po-
znałem wielu interesujących ludzi, z którymi nie mo-
głem pogadać, bo byłem zbyt zmęczony. A zmęczenie 
senne jest moim kryptonitem, po którym mój słaby z na-
tury już głos wysiada jeszcze bardziej, a mnie wypada 
już wtedy tylko wysiąść. Usprawiedliwiają się słabi, nic 
co ludzkie nie jest mi obce, ale obcym też być nie warto. 
Więc poznajmy się. Jak zawsze - #gdziekolwiekjesteś. 

ENGLISH

WHY DOES TIGER NOT WORK? – SUMMARY OF 
THE 44TH POLISH FILM FESTIVAL ACCORDING  
TO EDITOR K.

The festival in Gdynia came to an end, and my post-Gdyn-
ia reflection began after I attended the festival and even 
watched some of the films. Or at least I think so.

What I was trying to make my interlocutors believe, 
in most cases without success, because I am only good at 
talking, less at conducting interviews, was the dominant 
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theme which I wanted to extract from the 
Zeitgeist that had spread across our country. 
I put all the pieces together to paint a  gen-
eral picture seen by intelligent Polish 
citizens who can express themselves and 
present their opinions in pretty artistic 
and substantive packaging to the extent to 
be nominated for a prize by fellow citizens 
experiencing the same fears. This produced 
a  rictus grin suggesting that we can but 
others – not really. That the set-up system 
is not for you but us, for authority, knowl-
edge, knowledge and authority, and all 
other issues spread across the landscape 
of sensitivity of our elites considered to 
be of quality. In other words – the sys-
tem, whatever it was, let down contem-
porary intellectuals. In general, to put it 
simply, nothing works, and when it does, 
the effects are poor, so it is as if it did not 
work. Poland, its institutions, services, 
authorities, and army – we cannot trust 
anyone because everything carries the 
original sin, not only of imperfection but 
also perfection we were led to believe in, 

which is false, which spreads like a virus 
among receptive young minds, usually ag-
gressive and male, most often wishing to 
let off steam not to let off steam anymore. 
Getting tangled in all those formalities and 
impossibilities for the greater good of the 
group has become so boring that it gets to 
the core of all the works. I can only imagine 
because I cannot see, but I can see fighting 
for subsidies, equipment, dealing with ac-
tors, journalists, columnists, and even the 
public, which only needs to sit in front of the 
screen and shout ‘no’ when anyone wants to 
say ‘yes’. As if we were not fed up with pro-
cedures but the inhumanity of these proce-
dures. In my view, it was a festival entitled 
‘I must ask the chairman and the endless 
silence of that chairman’.

One of the first films I managed to watch 
in between my work was Mr Jones screened 
during the festival opening ceremony. The 
film won the well-deserved – or not, I do not 
know – Grand Prize of the festival. The paral-
lel drawn by Ms Holland between the conduct 
of the Soviet Union towards Ukraine and the 

actions of the Polish government is quite 
clear and easy to make. Just like the Soviet 
authorities based their success on the suffer-
ing of Ukrainians, the success of the Polish 
government, according to this metaphor, is 
also based on the suffering of Poles, not only 
the physical suffering, that is poverty, but also 
the metaphorical one, namely the intellectual 
demarcation between the good and the evil, 
bright and dark, rich and poor. In my interpre-
tation of Ms Holland’s work, this provides for 
the glorified strength of the protagonist and 
also gives the director comfort and hope for 
the future – it is a sacrifice of outstanding indi-
viduals. Does it have the hallmarks of artistic 
megalomania suggesting that these outstand-
ing individuals are artists? I do not think so, 
but as for journalism through art – for sure. 
Therefore, is new romanticism, where despite 
the suffering, we will go in for art which moves 
because it is art, an answer to the pain of this 
country and Europe? Perhaps. After all, a pe-
riod of reason and development, which seems 
to be coming to an end now, is always followed 
by a period of fight, irrational and metaphysi-
cal, not to say spiritual. Is it going to be like 
this? I do not think so. Granted that Hegel 
was right when he said that we connect events 
with their antithesis to reach the middle of the 
two, we will revolt romantically but stay calm 
and count. Usually – on ourselves.

As regards the second sensation of the 
festival, namely Corpus Christi by Jan Ko-
masa, I should start by saying that I have 
never been a huge fan of Suicide Room. For 
several reasons, but mostly because this 
film brought hope for the Polish cinema but 
not the Polish intellectual cinema. It raised 
a problem but did not take a position. It 
was opportunistic and based on emphases, 
which I would not have placed, regarding 
them as a little clumsy, but maybe my sen-
sitivity is not intense enough. From what 
I have heard, people liked it. Does Corpus 
Christi fit the previous works of the direc-
tor? Not really. Its aesthetics is completely 
different – from rebellious emo teenagers, 
we move to the school of life in juvie. From 
an intentional exaggeration to comedy. In 
other words – it has changed for the better. 
What can you expect of a story about a guy 
who wanted to be a priest but has a prison 
sentence, so he becomes a priest by acci-
dent? A tragedy? Not really. This screen-
play is asking for blunders, jokes, skits, and 
comic elements until the moment of total 
salvation where the bad guys finally see the 
light. Here, Komasa opts for realism. There 
is a moment of catharsis, but the catharsis is 
only for the feeling ones, not a creative per-
former from the juvie. There are no pros-
pects or love for him. The only thing left 
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for him is the role of suffering Christ. The film brought 
strong associations with Green Book and The Intouch-
ables, because it is a story about, you know, a guy who, 
you know, goes to a parish and, you know, pretends to 
be a priest, but, you know, they did not understand him 
there, but he had a good heart, and they realised it in 
the end. It is a snide remark but I did not mean to hurt 
anybody’s feelings, forgive me, please. How does it fit 
the dominant theme of the festival? The system does 
not work, because nobody gets better after the juvie. 
Well, it even gets worse, because even if you can prove 
you are good at something, you cannot use your ability 
due to the system limitations. Well, not only the system 
in terms of its structures, but also multiple ideological 
limitations, traditionalisms, and a hungover from the 
old systems going beyond structures. Unorthodox but 
effective – human – methods of the young non-priest 
are an option for the traditional society to say what 
they think. And the fact is that our thoughts are some-
times politically incorrect – you asshole! And perhaps 
one needs to be non-someone, just like Mr Jones was 
a non-journalist in the face of a Pulitzer Prize winner, 
to change anything in this world.

The last film I would like to comment on in detail 
is, of course, Bird Talk, so controversial and noncon-
troversial at the same time. I even talked for a while 
about the phenomenon of the bird talk with one of the 
actors, Sebastian Fabijański; unfortunately, my gib-
berish after a few drinks together with tiredness af-
ter a week of hard work came out of my mouth but did 
not reach anyone, for which I would like to apologise to 
Sebastian from here, because I was not the best version 
of myself at that time. Still, as regards the film, it is hard 
to explain why it is so important, but it is extremely im-
portant. At least to me, and that is already something 
because I live in this country and see it in some way. Af-
ter the screening, I happened to talk about it with Grz-
esiek Kapla and I remember that I told him then that 
I liked the way I felt after watching it more than the film 
itself. And it is sufficient recommendation because I do 
move in media circles and although it is not entirely my 
element, I consume it like old Chinese food and know 
who is who. Because of that film and the fact that I do 
know who is who to some extent, I realised how much 
I missed Gombrowicz these days. Everything is laced 
with uninspired sarcasm in a postmodernist way, with-
out taking positions which would deserve some sar-
casm, or full of pathos in a modernist or positivist way. 
And I think that the aesthetics of Mr Witold slipped into 
the film of Mr Xavery based on the screenplay by Mr An-
drzej, whose previous film entitled Cosmos was based 
on cosmic book by Mr Witold, so some train of thought 
has been preserved; this aesthetics always takes me 
down and is a battery that I do not have but need to re-
charge. One could ask why. Just for laughs. For those 
intellectual laughs which have not become detestable 
yet but are rooted in the Polish hell, which needs to be 
parodied not mocked. Because when we mock our re-
ality, it may turn out that the laugh is on us, because 
we mock it in an oblique way, incomprehensible to an 
average person. The key is to make both dad and child 
laugh, just like in Disney films. As regards the film it-

self, perhaps it lacked film erudition and knowledge of 
the person whose life served as an inspiration for the 
screenplay, yet still, I believe such collages are very at-
tractive to the audience but could be more attractive. 
With varying degrees of success, but we cannot say that 
the eldest of Żuławscy has not gone all out. The same 
with Mr Witold. And it seems to me that here, Mr Xav-
ery has not gone all out, and that dilemma makes him 
lose sharpness when it was needed. As I have already 
said, I cannot pull apart this film because from all the 
films I saw during the festival, this one moved me the 
most. And this means something, too.

As for important productions, which I will pres-
ent more briefly, not because of my dislike for them, 
but because of the need to concentrate on the most 
impressive and significant films, and the ones which 
I had a chance to watch, I would like to mention debuts. 
I would like to say something good about All for My 
Mother although it is not entirely a debut of the direc-
tor, but still a debut in the field of feature films. Like in 
the case of the previous film, it features a little carica-
ture as well; the combination of a documentary nature 
with a specific plot creates an impression that we are 
somehow peeking at the girls in the juvie rather than 
watching them. I sometimes had an impression that it 
is addressed to me more than to the fair sex, and I do 
not know what to think about it, still, it is a good bit of 
difficult, hard, and depressive cinema. As opposed to 
Mr Xavery, Ms Małgorzata had gone all out and when 
she saw could cram some more, she did, so the film de-
serves praise for its toughness. It is similar to Corpus 
Christi in terms of the criticised system but it contains 
less metaphysics, and I do not mean only the church. 
Perhaps that was the missing element. It is hard to say, 
but it surely deserves a recommendation. From other 
difficult issues – I liked Proceder very much because 
it was one of the few traditional films presented at the 
festival. It has a film structure, tells some story, and 
I am certain that we will meet Mr Piotr Witkowski and 
Węgrzyn brothers many times; I hope that it will not 
be another biography because this considerably limits 
our room for manoeuvre. And, of course, Supernova, 
which perhaps should not reveal this much at the end, 
but overall, the film was great, just like the system 
where politicians can do more – and, in general, most 
people can do more than we, common people – is not 
great at all. Even though the director Kruhlik (a beauti-
ful name) may not agree with me, although I have heard 
he allows for all interpretations, it was a beautiful end 
of the world, and our hope for the future is family and 
close relationships. The good ones.

And that is what it was like. Although I will surely 
fall ill as a result of the festival, I am deeply grateful 
I could be there. I realised what the deal with the Zeit-
geist was; more or less, I know where we are going and 
I met plenty of interesting people, with whom I could 
not talk because I was too tired. And tiredness is my 
kryptonite after which I lose my weak voice even more, 
and there is not much left for me to do. Only weak peo-
ple explain themselves, nothing human is alien to me, 
but it is no good being alien. So let’s get to know each 
other. As always – #anywhere. 
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W UBIEGŁYM ROKU MOCNO PRZEŻYŁ AFERĘ Z POLSKĄ FUNDACJĄ 
NARODOWĄ, W TYM ROKU ZOSTAŁ MISTRZEM ŚWIATA W KLASIE STAR. 
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ŻYCIA

Przed Państwem Mateusz 
Kusznierewicz, dzień dobry. 
Dzień dobry, cześć.

Mateusz, powinienem zacząć od pytania 
co u ciebie słychać, bo w mediach 
ostatnio o tobie cicho. 
Tak, to świadome działanie. Ten rok trak-
tuję na spokojnie, robię to co robię, dzia-
łam, pracuję, rozwijam się, ale nie na po-
kaz, bardziej dla siebie. I dobrze mi z tym. 
W tym roku trochę sobie eksperymentuję, 
patrzę co działa, a co nie, żeby w przyszło-
ści to wykorzystać. 

A co będzie w kolejnym roku? Kolejne 
eksperymenty?
Nie do końca. Cały czas związany jestem ze 
sportem, żegluję, rozwijam swoją akademię 
i  inne działalności. Tak naprawdę wokół 
tego żyję, ale zapytałeś o promocję siebie, 
o budowanie wizerunku, o komunikację 
czy popularność, budowanie jej. Ta dzisiej-
sza rozmowa jest chyba moim pierwszym 

WYWIAD WIDEO DOSTĘPNY 
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wywiadem który udzieliłem w tym roku. 
Marcin (Ranuszkiewicz – wydawca anywhe-
re.pl – przyp. autora) zadzwonił kilka tygo-
dni temu i rozmawialiśmy o moim sukcesie 
na Mistrzostwach Świata, o tym co robię, 
o mojej dostępności, o zmianach jakie wpro-
wadziłem od zeszłego roku. 
 
Bardziej skupiasz się teraz na biznesie 
i tych sprawach pozasportowych czy 
jeszcze sport jest w twojej głowie? 
Bardzo dużo pracuję, generalnie. Kocham 
pracować. Jestem człowiekiem ambitnym 
i kręci mnie to, że podejmuję jakiś temat, 
może to być mały, może być niewidoczny dla 
innych i nim żyję, próbuję ten pomysł wdro-
żyć albo samemu, albo z kimś i zobaczyć ja-
kie będą tego efekty. I zazwyczaj jest to po 
prostu praca, biznes, bycie przedsiębiorcą. 
Oczywiście, oprócz tego jestem też sportow-
cem. Przez tyle lat uprawiałem wyczynowo 
żeglarstwo, przygotowywałem się do kolej-
nych igrzysk olimpijskich. I mimo, że nie 
planuję już startować w igrzyskach to cały 



czas żegluję. Tyle, że traktuję to bardziej jako 
dodatek, raczej przyjemność i podtrzymanie 
dobrej formy fizycznej. Natomiast od ponie-
działku do piątku przychodzę tutaj, do biura, 
do Olivii Business Center skąd koordynuje 
moje przedsięwzięcia biznesowe.

Nazywasz dodatkiem to, że zdobyłeś 
złoty medal w klasie star dwa tygodnie 
temu?
Dziwna sprawa, co?

Dziwna.
Moja motywacja do zwycięstwa w tegorocz-
nych Mistrzostwach Świata wynikała z pra-
gnienia osiągnięcia czegoś wyjątkowego 
a nie z chęci pokonania przeciwników. Tytuł 
Mistrza Świata jest czymś fantastycznym! 
Szczególnie jak się go zdobywa w wieku 44 lat. 
Po dłuższej przerwie wróciłem do regatowego 
żeglarstwa. Można powiedzieć, że na nowo 
przygotowuje się i startuje w regatach. Kiedyś 
się starałem, wszystko stawiałem na jedną 
kartę, szalałem w tych przygotowaniach i nie 
zawsze się udawało, bo przecież sukcesy mam 
na swoim koncie z dawnych lat, na igrzyskach 
olimpijskich, na mistrzostwach świata. Teraz 
nadal uprawiam sport wyczynowo i cały czas 
traktuję go bardzo poważnie, ale podchodzę 
do tego na luzie, z rezerwą, często przyjeż-
dżam na ostatnią chwilę na regaty i później 
okazuje się, że wracam z medalem. Akurat na 
mistrzostwach świata dziabnęliśmy ten tytuł, 
to dziwna sytuacja, prawda? Ale jest w tym ja-
kaś zasadność, że jeżeli się coś robi dla przy-
jemności, w dobrej atmosferze, wszystkie 
elementy się składają. Nie ma dużej presji, tu 
bardzo często osiąga się wyjątkowe rezultaty. 
Jestem osobą, na którą źle działa presja. Mnie 
wystarcza presja wewnętrza, bo zawsze sta-
wiam sobie dość wysokie wyzwania i wyma-
gania. Do tego dochodzi jeszcze presja z ze-
wnątrz i w pewnym momencie może jej być 
po prostu za dużo.

Wydaje mi się, że to wszystko bardzo 
trudno pogodzić. Praca, o której mówisz 
i jeszcze treningi. W dzisiejszym 

sporcie, bardzo wyspecjalizowanym, 
stojącym na bardzo wysokim poziomie 
w każdej dyscyplinie, to jest właściwie 
nie do wykonania. 
To jest faktycznie trudne. Na wszystko trzeba 
poświęcić dużo czasu. Złapałem się na tym, 
że robiąc zbyt wiele rzeczy na raz, równolegle, 
żadnej nie wykonywałem na najwyższym po-
ziomie. Dlatego teraz bardzo świadomie ukła-
dam sobie plan czym się będę zajmować i co jest 
dla mnie ważne. Potrafię to robić, bo mam lata 
doświadczeń, do tego nie wszystko robię sam. 
Buduję zespoły, osoby, które staram się już tyl-
ko doglądać i wyznaczać kierunki, w pewnym 
sensie nadzorować, ale już nie działać operacyj-
nie. I dzięki temu realizowane są fajne pomysły, 
w których ja też uczestniczę.

Zresztą w klasie Star pływa się 
we dwójkę, to już prawie zespół. 
Odpowiedzialność się rozbija na  
dwie osoby.
Nigdy nie zapomnę pierwszej sytuacji, kie-
dy z Finna przesiedliśmy się na Star. Pływa-
liśmy wtedy z Dominikiem, który przez lata 
był przecież moim najgroźniejszym rywalem 
w Finnie. Usiedliśmy na tego Stara na jeziorze 
Garda we Włoszech w 2005 roku. I w pewnym 
momencie zbliżaliśmy się do skały, pomyśla-
łem: Zaraz się rozbijemy, trzeba zrobić zwrot. 
Jak pomyślałem, tak zrobiłem, odchyliłem 
ster, przeszedłem na drugą stronę, ale Domi-
nika tam już nie było. Wylądował w wodzie. 
Kiedy go wyłowiłem, zapytałem co się sta-
ło, a on powiedział: Mateusz zrobiłeś zwrot, 
ale o niczym mi nie powiedziałeś. 

Co dał ci sport i co dało ci żeglarstwo? 
Mówiłeś o podróżach, coś jeszcze?
Myślę, że zaradność, przedsiębiorczość. Nie 
mówiąc już o tym, że potrafię wyznaczyć sobie 
cel, później drogę jak ten cel osiągnąć, dać so-
bie radę w trudnej sytuacji. Daję sobie radę za-
równo z sukcesem, jak i porażką. Radzę sobie 
też z pracą w zespole, bo nawet kiedy pływałem 
samemu to miałem jednego czy drugiego tre-
nera, miałem sparing partnerów, fizjologa, cały 
zespół, który nad tym działał. I to była nauka 

MOJA MOT Y WACJA DO 
Z W YCI Ę ST WA W TEG OROCZ N YCH 

M ISTR ZOST WACH ŚW I ATA 
W Y N I K A Ł A Z PR AGN I EN I A 

OSI ĄGN I ĘCI A CZEG OŚ 
W YJĄTKOW EG O...
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pracy w zespole. Sport dał mi też olbrzymie 
grono znajomych, kontaktów na całym świe-
cie. Jeszcze dziś przed naszym spotkaniem 
korespondowałem z Australiczykiem, Japoń-
czykiem, Urugwajczykiem i Kanadyjczykiem, 
z którymi pracujemy wspólnie nad projektem, 
który ujrzy światło dzienne w 2021 roku. 

A co sport ci odebrał?
Myślę, że wiele. Przede wszystkim nie byłem 
na swojej studniówce a na studiach byłem tyl-
ko gościem.

Naprawdę żałujesz, że nie byłeś na 
studniówce?
To są takie momenty, które zapadają w pa-
mięć, bo każdy ma swoją ścieżkę. Przez li-
ceum i studia się po prostu prześlizgnąłem. 
Byłem już wtedy gościem w Polsce, bo dość 
intensywnie przygotowywaliśmy się do 
pierwszych czy drugich igrzysk. To też jest 
jakaś cena, którą zapłaciłem. Dość późno też 
założyłem rodzinę. Bardzo świadomie, bo po-
dróżując około 280 dni w roku, nie chciałem 
być gościem w domu, nie chciałem być obcy 
dla moich najbliższych osób. Poczekałem aż 
zwolnię tempo i zakończę karierę, zwłaszcza 
olimpijską i wtedy założyłem rodzinę.

Dziękuję ci Mateusz za rozmowę.
Ja również, miło było. 

ENGLISH

CHANGES IS A PART OF LIFE

Last year he was heavily experienced by Polish 
National Fundation scandal. This year - he have just 
become a world champion in Star class. Still young, 
inteligent and extremely hardworking. This talk reads 
like a silver lining playbook. Mateusz Kusznierewicz.

Ladies and Gentlemen, I give you 
Mateusz Kusznierewicz, good morning. 
Good morning, hello.

Mateusz, I should start by asking how 
you are, because you’ve rarely appeared 
in the media lately. 
Yes, that’s intentional. I decided to keep it 
peaceful this year, do what I do, act, work, 
develop myself – not for show but for myself. 
And I feel good about it. This year, I want to ex-
periment, see what works and what doesn’t to 
use that knowledge in the future. 

What about next year? More 
experiments?
Not exactly. I’m still deeply involved in sport; 
I sail, develop my academy and other activi-
ties. My life centres around sport, but you’ve 
asked about self-promotion, building my 

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL
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image, communication or popularity, build-
ing it. This conversation is probably my first 
interview this year. Marcin [Ranuszkiewicz – 
the Publisher of Anywhere.pl – Interviewer’s 
note] called me a few weeks ago, and we talk-
ed about my success at the World Champion-
ships, my activities, availability, the changes 
I’ve made since last year. 

Do you concentrate on business and 
related matters now or do you still 
practise sailing? 
I work a lot in general. I love working. I’m am-
bitious and excited about new challenges, 
even small and inconspicuous ones, and when 
I come up with a new idea, I try to carry it out 
myself or with someone and see what comes 
out of it. And it’s usually work, business, being 
an entrepreneur. Of course, I’m also a sports-
man. I was doing sailing professionally for so 
many years, preparing for every subsequent 
Olympics. And although I don’t plan to take 
part in the Olympics anymore, I still sail. But 
now, I treat it more like a pastime, a hobby, and 
a way to keep fit. Meanwhile, from Monday to 
Friday, I come to my office in Olivia Business 
Centre from where I run my business.

Two weeks ago, you won a gold medal in 
the Star Class – you call that a pastime?
That’s strange, isn’t it?

Strange indeed.
During these World Championships, I was 
motivated to accomplish something special, 

not beat my opponents. The title of the world 
champion is fantastic! Especially if you win 
when you're 44. I got back to sail racing after 
a long break. I can say I prepare myself and 
take part in races anew. In the past, I would do 
my best, put all my eggs in one basket, go cra-
zy, and I wouldn’t always succeed, because it 
was a long time ago when I achieved success at 
the Olympics and the World Championships. 
Now, I still do sailing professionally and treat 
it very seriously, but I try to keep it cool, treat it 
with reserve, I often arrive at the last minute, 
and it later turns out that I return with a medal. 
We did it at the World Championships; that's 
strange, isn’t it? But there’s something pecu-
liar about the fact that when you do something 
for fun, in a good atmosphere, all the pieces 
suddenly fall into place. When there is no pres-
sure, you often achieve good results. Pressure 
tends to affect my performance. My inner mo-
tivation is enough, because I always set the bar 
quite high. Add to that stress and pressure, 
and it may be too much of it at some point.

I guess it must be extremely difficult to 
fit it all together. The work you’re talking 
about and sports practice. At present, 
when sport is highly specialised and 
demanding, it’s practically impossible. 
It’s difficult indeed. It all takes a lot of time. 
I noticed that when I was doing too many 
things at once, jumping from subject to sub-
ject, I didn’t do any of them at the highest level. 
That’s why I now plan my activities carefully 
and set my priorities. I can do that because 

I have considerable experience and I don’t do 
it all on my own. I build teams and try to set di-
rections, supervise them to some extent, but 
I don’t perform any operations myself. Thus, 
I can carry out great ideas and be a part of it.

Besides, in the Star Class, you sail 
with a partner – that’s almost a team. 
Responsibility is divided between two 
people.
I’ll never forget the first time when we switched 
from the Finn to the Star. I was sailing with 
Dominik, who was my closest competitor in 
the Finn Class by the way. We got on that Star 
on Lake Garda in Italy in 2005. At some point, 
we were approaching a rock, and I thought, 
‘We’re going to crash, we have to make a turn.’ 
And so I did – I tacked the boat, went to the 
other side, but Dominik wasn't there. He fell 
into the water. When I pulled him out and 
asked what happened, he said, ‘Mateusz, you 
tacked the boat, but you didn’t warn me.’ 

What did sport and sailing give you? 
You’ve mentioned travels, is there 
anything else?
I think that resourcefulness, enterprise. Not 
to mention that I can set a goal and work to-
wards it, handle a difficult situation. I can 
handle both success and failure. I’m also 
a team player, because even when I was 
sailing alone, I had coaches, sparring part-
ners, a physiologist, a whole team of people. 
That’s how I learned teamwork. Thanks to 
sport, I’ve made plenty of friends around 
the world. Today, before our meeting, I was 
chatting with an Australian, a Japanese, 
a Uruguayan, and a Canadian, with whom 
I’m working on a project which will be made 
public in 2021. 

And what did sport take away from you?
A lot, I believe. First of all, I didn't go to my 
prom or attend many classes at university.

Do you really regret not going to prom?
These are things you remember, because ev-
eryone has their path. I made my way through 
high school and university somehow. At that 
time, I was a guest in Poland, because we 
were preparing intensively for my first or sec-
ond Olympics. That’s the price I had to pay. 
I started a family quite late. It was a conscious 
choice, because when I was travelling about 
280 days a year, I didn’t want to be a guest in 
my own house, I didn’t want to be a stranger to 
my family. I waited until I slowed down a little 
and ended my career, especially the Olympic 
one, and only then did I start a family.

Thank you for the meeting, Mateusz.
Thank you, it was nice talking to you. 
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OD POCZĄTKÓW ISTNIENIA WRZESZCZ BYŁ SYNONIMEM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. DZIAŁAŁY TU LICZNE ZAKŁADY 
PRZEMYSŁOWE I FOLWARKI. DYNAMICZNY ROZWÓJ ZAOWOCOWAŁ SZYBKIM ROZWOJEM I POWSTANIEM 
DZIELNICY WILLOWEJ. PO WOJNIE WRZESZCZ STAŁ SIĘ HANDLOWO-USŁUGOWYM CENTRUM GDAŃSKA.

DAWNA POCZTA
TU POCZUJESZ KLIMAT
                   DOLNEGO WRZESZCZA

TEKST I ZDJĘCIA Mat. Prasowe Euro Styl

D A W N A  P O C Z T A  -  T U  P O C Z U J E S Z . . .

WRZESZCZ – DŁUGA 
HISTORIA I WSPÓŁCZESNA 
ENERGIA
Pierwsza wzmianka o dzielnicy pochodzi 
z XIII w. W 20-leciu międzywojennym wzno-
szono tu wille, wyróżniające się na tle domi-
nujących wcześniej osiedli robotniczych. 
Dziś Wrzeszcz to jedna z najlepiej skomuniko-
wanych części Gdańska – położona w sercu 
miasta, z przystankami SKM i PKM, tramwa-
jami i autobusami. Liczne restauracje, sklepy 
i punkty kultury oraz uczelnie sprawiają, że 
tętni tu życie. Całość dopełnia nadzwyczajna 
atmosfera tworzona przez piękną architektu-
rę i zielone skwery.

Jedną z  głównych arterii Dolnego 
Wrzeszcza jest ul. Mickiewicza – z charak-
terystyczną wieżą neobarokowego kościo-
ła. Wzrok przyciąga też budynek poczty 

z 1929 r. z charakterystycznym czterospado-
wym dachem. Działała w nim Poczta Wolnego 
Miasta Gdańska, która po zakończeniu woj-
ny przestała istnieć, by po 2 latach powrócić 
i funkcjonować aż do 2005 r.

NOWE ŻYCIE ZABYTKOWEJ 
POCZTY
Już niebawem zabytkowy budynek poczty 
zyska nowe życie dzięki rewitalizacji, którą 
rozpoczyna Euro Styl, doświadczony gdański 
deweloper z Grupy Dom Development, naj-
większego dewelopera w Polsce. Powstanie 
tu inwestycja mieszkaniowa – Dawna 
Poczta – która doskonale wpisze się w me-
tamorfozę dzielnicy. 

Odrestaurowany zabytek, w połączeniu 
z dwoma nowymi budynkami, stworzy uni-
kalną przestrzeń mieszkaniową – zamknięty 
kwartał z dziedzińcem. Będzie się na niego 
składać pięć 2-poziomowych loftów, 92 miesz-
kania o zróżnicowanych metrażach i 9 loka-
li usługowych. Wysmakowane detale zabytko-
wej poczty z ceglaną elewacją, drewnianymi 
oknami ze szprosami i okrągłymi elementami 

dekoracyjnymi, a także dach i cała konstruk-
cja nawiązywać będą do pierwotnego projek-
tu, autorstwa niemieckiego architekta Adolfa 
Bielefeldta. W zielonym patio znajdzie się rzeź-
ba trójmiejskiego artysty Elvina Flamingo. 

MAGIA DOLNEGO 
WRZESZCZA
Najbliższe sąsiedztwo Dawnej Poczty – zacisz-
ne uliczki: Saperów, Próżna, Kubacza – zapra-
sza do spacerów, podczas których można po-
dziwiać piękne detale eklektycznej architek-
tury stuletnich kamienic w otoczeniu bujnej 
zieleni i starodrzewu. 

Blisko stąd na zakupy i do miejsc, w któ-
rych można miło spędzić czas, np. do słyn-
nej, zrewitalizowanej wrzeszczańskiej ulicy 
Wajdeloty z kuszącą ofertą kulinarną. Życie 
w Dolnym Wrzeszczu łączy zalety bliskości 
niezbędnych usług z atutami pozostawania 
nieco na uboczu, z dala od zgiełku centrów 
miast. Daje wybór – życia w spokoju lub 
w centrum wydarzeń.

Dawna Poczta, ul. Mickiewicza. To tu bę-
dziesz w domu.  

J UŻ N IEBAW EM ZA BY TKOW Y BU DY N EK 
POCZT Y Z YSK A NOW E Ż YCIE DZIĘK I 
R EW ITA LIZACJI, KTÓR Ą ROZPOCZ Y NA 
EU RO ST Y L, DOŚW I A DCZON Y 
GDA ŃSK I DEW ELOPER Z GRU PY DOM 
DEV ELOPMENT, NA J W IĘKSZEGO 
DEW ELOPER A W POLSCE.
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DAWNA POCZTA- FEEL THE 
ATMOSPHERE OF LOWER WRZESZCZ

From the very beginning of its existence, 
Wrzeszcz has been a synonym of business. It 
was a site of numerous industrial plants and 
farms. Its dynamic development resulted in fast 
growth and the establishment of a villa district. 
After the war, Wrzeszcz became the main com-
mercial zone of Gdańsk.

WRZESZCZ – WHERE RICH 
HISTORY MEETS MODERN 
ENERGY
The first mention of the district is dated 
to the 13th century. Villas built in the dis-
trict in the interwar period stood out from 
working-class neighbourhoods which 
dominated the city landscape at that time. 
Nowadays, Wrzeszcz is one of the best-con-
nected parts of Gdańsk – located in the 
heart of the city, with SKM and PKM train 
stops, trams, and buses. Numerous restau-
rants, shops, cultural spots, and universi-
ties make it a vibrant place. The amazing 
atmosphere created by its stunning archi-
tecture and green squares complements 
the picture.

One of the main roads of Lower 
Wrzeszcz is Mickiewicza Street – with 
the characteristic tower of a Neo-Baroque 
church. Another distinctive spot is the post 
office building of 1929 with a characteris-
tic hip roof. It housed the Post Office of the 
Free City of Danzig, which ceased to exist 
after the war only to be reopened two years 
later and operate until 2005.

A NEW LIFE OF THE 
HISTORICAL POST OFFICE 
BUILDING
The historical post office building will soon 
get a new life as a result of its revitalisation 
launched by Euro Styl, an experienced de-
veloper from Gdańsk, a member of Dom 
Development Group, the largest developer in 
Poland. It will be the site of a housing invest-
ment – Dawna Poczta – which will perfectly fit 
the district landscape after its transformation. 

The restored monument, together with 
two new buildings, will create a unique urban 
space – a closed quarter with a courtyard. It 
will comprise five two-storey lofts, 92 apart-
ments of various size, and nine commercial 
spots. The sophisticated details of the histori-
cal post office building with its brick elevation, 
wooden windows with glazing bars, and round 
decorative elements, as well as its roof and the 
entire structure will refer to the original de-
sign of a German architect, Adolf Bielefeldt. 
The green patio will be decorated with a sculp-
ture made by a Tricity artist, Elvin Flamingo.

THE MAGIC OF LOWER 
WRZESZCZ
The area in the vicinity of Dawna Poczta – 
peaceful streets: Saperów, Próżna, Kubacza – 
is a perfect place for walks, during which you 
can admire remarkable details of the eclectic 
architecture of onehundred-year-old town-
houses surrounded by lavish greenery and 
ancient forest. 

It is located close to shops and enter-
tainment spots, such as famous revital-
ised Wajdeloty Street in Wrzeszcz, which 
boasts an excellent culinary offering. Lower 
Wrzeszcz combines the proximity of essen-
tial services with the advantages of living 
a bit off-centre, far away from the hustle and 
bustle of the city life. It gives you a choice be-
tween a peaceful or eventful life.

Dawna Poczta, Mickiewicza Street. Make 
yourself at home. 
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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".

LEKTURY SARAMONOWICZA: 
CUDOWNE I POŻYKURWATECZNE

BENJAMIN K. BERGEN, „WHAT THE F. 
CO PRZEKLINANIE MÓWI O NASZYM 
JĘZYKU, UMYŚLE I NAS SAMYCH”, 
WYD. COPERNICUS CENTER PRESS, 
KRAKÓW 2019

Wulgaryzmy – być może najbardziej fascy-
nujące słowa w każdym języku. Wszystkim 
innym zdołaliśmy już – mieląc codzienną 
dawkę pustosłowia – odebrać boską moc 
stwarzania świata, jedynie przekleństwa za-
chowały swą siłę i tylko one wywołują jeszcze 
emocje. Dość przypomnieć wszelkie histerie 
z ich publicznym użyciem: może jakiś czło-
wiek zniszczyć w jakimś kraju demokrację, 
zdewastować system polityczny, rozwalić są-
downictwo, zezwolić na wycięcie lasów, osła-
bić obronność, narazić państwo na polityczną 
izolację, zdeptać sposób życia ludzi, którzy 
chcą żyć inaczej, niż on im każe, ale dopiero 
nazwanie go „chujem”, wywoła w ludziach 
prawdziwe emocje; wszystko inne – nie.  

Przyglądam się wulgaryzmom od lat. 
Kiedy użyłem ich w 2002 roku w sztuce 
„Testosteron”, widzowie teatralni się oburzali. 
Przeszkadzało im to, na co zupełnie nie zwra-
cali uwagi w sztukach tzw. brutalistów, gdzie 
przekleństwa lały się gęstym strumieniem, 
ale wypowiadali je bohaterowie, będący wy-
rzutkami społeczeństw. No i były to posępne 
dramaty sceniczne, ale żeby takie rzeczy 
w komedii, której bohaterami są inteligenci? 
Uniwersyteccy wykładowcy? A, fe!

Skąd się bierze nasz rozdygotany stosunek 
do słów uznawanych za nieprzyzwoite, wspa-
niale wyjaśnia Benjamin K. Bergen w „What 
the F”. To nie jest jakaś błaha książczyna, 
posklecana z „pedałów”, „kurew” i „jebania”, 
żeby zarobić kilka groszy na człowieczym ka-
botynizmie (brzydzę się, więc kupię) . To po-
ważna praca naukowa, z której słowo „mózg” 
pada znacznie częściej niż „kutas”. Bo też 
o mózgu to rzecz, tamże wszak rodzą się sło-
wa i nasze ich rozumienie. 

Bergen dzieli przy tym wulgaryzmy na  
cztery podzbiory: a) bezczeszczące świętość; 
b) związane z seksem; c) związane z funkcjo-
nowaniem organizmu i d) uwłaczające obelgi 
oraz proponuje, by nazwać je prawem Rany 
boskie, jebany, zasrany, pedał. Zauważmy, że 
większość przekleństw, których Państwo uży-
wają – łącznie z kilkoma pozostałymi miliarda-
mi mieszkańców naszego globu - wywodzi się 
właśnie z tych czterech kategorii: modlenia się, 
spółkowania, wydalania i obrażania kogoś. 

Napisałem wyżej, że „What the F.” to po-
ważna praca naukowa, ale niech to Państwa, 
do chuja, nie odstręcza. Bergen pisze zaje-
biście wciągającym językiem i przytacza 
wykurwiste anegdoty, których niejeden pisar-
ski piździelec, łącznie, kurwa, ze mną może 
mu pozazdrościć. Więc ruszcie dupy, debile, 
i zapierdalać do księgarni! 

ENGLISH

SARAMONOWICZ’S READING LIST 
AMAZING AND FUCKING USEFUL

Benjamin K. Bergen, ‘What the F: What 
Swearing Reveals About Our Language, Our 
Brains, and Ourselves’ published in Poland by 
Copernicus Center Press, Cracow 2019

Vulgarisms – probably the most fascinating 
words in every language. With the daily portion 
of meaninglessness, we deprived all the other 
words of their divine creative power; only vul-
garisms preserved their strength and can evoke 
emotions. Suffice to recall all the hysterical sto-
ries with their public use: someone may destroy 
democracy, devastate the political system, 
ruin the judiciary, consent to cut down forests, 
weaken the national defence, put the country at 
risk of political isolation, trample on the rights 
of people who want to live in a different way, but 
only calling him a ‘fucking prick’ will evoke any 
emotions; the rest – will not.

I have been observing swears for years. 
When I used them in 2002 in my play 
‘Testosterone’, the theatre audience was out-
raged. They were bothered by something they 
did not pay much attention to in the so-called 
brutalist plays, where swearing was gushing 
in streams like water. In the case of the latter, 
however, the characters were social outcasts, 
and the plays were gloomy dramas, not com-
edies about educated people, academics, lec-
turers. Yuck, how revolting!

In his book ‘What the F’, Benjamin K. 
Bergen clearly explains our ambivalent atti-
tude to words regarded as obscene. It is not 
a trivial read consisting of ‘queers’, ‘whores’, 
and ‘fucking’ to earn a few pounds on human 
buffoonery (I am disgusted so I will buy it). It 
is a serious scientific work, where the word 
‘brain’ appears much more often than the 
word ‘dick’. Because the book is about the 
brain, where words and our understanding of 
them are born.

Bergen divides swears into four categories 
a) desecrating; b) related to sex; c) related 
to the functioning of the body; and d) offen-
sive insults and proposes to call it ‘the Holy, 
Fucking, Shit, N*** Principle.’ It should be 
noted that most of the commonly used swears 
belong to one of the four categories: praying, 
fornicating, excreting, and slurring. 

As I have already said, ‘What the F’ is a 
serious scientific work, but do not get fuck-
ing discouraged. Bergen writes in a bloody 
fantastic way and tells fucking hilarious anec-
dotes, which many a writing douche, includ-
ing me, can be fucking envious of. So get up 
your asses, motherfuckers, and tear-arse to 
the bookstore!  
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W naszym studio Anywherowym w Gdyni, dziś 
widzimy się z Łukaszem Pellowskim. W ramach 
naszej współpracy partnerskiej przyszedłeś nam 
opowiedzieć dlaczego twoja kawa jest twoją kawą 
i dlaczego jest najlepszą kawą, jak rozumiem?
Bardzo mi miło, że pracujemy razem, że jesteśmy partne-
rami festiwalu. Dlaczego tutaj? Blisko nam do sztuki, mi 
osobiście blisko do Teatru Muzycznego, gdyż kończyłem 
szkołę muzyczną w Gdańsku. Warto jest to robić, warto 
jest robić coś dla kogoś i tak jak sztuką może być muzyka, 
sztuką może być rzeźba, sztuką może być prasa, sztuką 

może być też jedzenie, może być też i kawa. To jest owoc 
pracy rąk ludzkich. Cieszę się, że udało mi się zgromadzić 
zespół ludzi, którzy również to czują i oddają się temu ca-
łym sercem. Wyjątkowość naszej pracy polega na tym, że 
faktycznie większość czynności jest wykonywana ręcz-
nie. Zbiór owoców kawowca, selekcja, proces wypalania 
ziaren to czynności, które wymagają dużego doświadcze-
nia i tradycji. Osoba odpowiedzialna za wypalanie kawy 
musi spędzić minimum dwa lata przy piecu, aby nabrać 
doświadczenia zanim będzie mogła samodzielnie prze-
prowadzić ten proces. Na każdym etapie człowiek jest 

OKREŚLA SIEBIE JAKO KAWOSZA, CHOĆ NAJBARDZIEJ LUBI KAWĘ Z MLEKIEM. JESZCZE KILKA LAT TEMU
W OGÓLE NIE WYOBRAŻAŁ SOBIE NAWET, ŻE BĘDZIE TWORZYŁ KAWOWE IMPERIUM. KIM JEST ŁUKASZ 
PELLOWSKI I DLACZEGO CHCE NAM ZAPROPONOWAĆ RZEMIEŚLNICZĄ ALTERNATYWĘ KAWY?

ZDJĘCIA Mateusz SałataTEKST Jakub Wejkszner

ŁUKASZ PELLOWSKI
KAWA OD SERCA
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najważniejszy, nie dopuszczamy nawet myśli 
o automatyzacji, w ten sposób chcemy, aby to 
było wyjątkowe.

I zapewne moralne i ekologiczne. Te 
kwestie to bardzo pozytywny aspekt 
Waszej działalności. 
Był taki moment, gdy z moją żoną polecie-
liśmy na Dominikanę. Wtedy jeszcze nie  
myślałem o zakładaniu palarni kawy. Wy-
braliśmy się na wycieczkę, podczas której 
pokazano nam plantację cukru i przewod-
nik wycieczki nie pozwolił nam do tych lu-
dzi wyjść, mówiąc, że oni są źli, a są źli, bo 
są niewolnikami pracującymi za 5 dolarów 
miesięcznie, czyli symboliczną tak naprawdę 
opłatę. Bardzo mnie to poruszyło. Gdy zaczą-
łem badać ten temat, wchodzić w ten świat, 
dowiedziałem się, że mam możliwość wybo-
ru. Po latach, gdy przygotowywaliśmy się do 
otwarcia palarni podjąłem decyzję, że nie 
chcę kupować ziarna kawy z plantacji niewol-
niczych, ale z takich, na których ludzie god-
nie zarabiają. Poczułem misję, że mogę ko-
muś pomóc, dając mu możliwość godziwego 
zarobku za wykonaną pracę.

Bardzo ważne jest to, że chciałeś 
szerzyć tę świadomość w jaki sposób 
żyjemy i funkcjonujemy dziś.  Czyli na 
Dominikanie jeszcze nie myślałeś o tym, 
że zostaniesz kawoszem?
Wtedy pierwszy raz też sam kupiłem so-
bie paczkę kawy, była faktycznie wyśmie-
nita. To było 10 lat temu i wtedy jeszcze 
w ogóle o tym nie myślałem. Piłem kawę, 
natomiast nie znalem procesu produkcji, 
był mi wtedy obcy. Drugie natchnienie 
przyszło do mnie w momencie, gdy zwie-
dzając palarnię, poczułem to, że to są 
owoce, które wypadają z pieca, trochę jak 

bułki z naszej branży piekarniczo – cukier-
niczej. Dowiedziałem się wtedy również, że 
są dwie różne metody palenia: przemysłowa 
i rzemieślnicza, ale nikt o tym nie mówi, tak 
szeroko jak o tym, że są na przykład piwa rze-
mieślnicze. Przecież to wydarzyło się nagle, 
kiedy kilka lat temu na półkach w sklepach 
pojawiły się specjalne regały, lodówki dedy-
kowane browarom rzemieślniczym. Chce-
my być pierwsi, którzy na całą Polskę będą 
mówić głośno o rzemieślniczej kawie, tłu-
maczyć na czym polega różnica w jej pro-
dukcji. Chcemy dotrzeć do każdego, żeby 
każdy miał możliwość wyboru kawy palo-
nej metodą rzemieślniczą. Dla nas jest to 
bardzo ważne. 

Wasze kawy są bardzo ciekawe. 
Obserwuję po sobie, bo jesteśmy na 
Festiwalu już któryś dzień, codziennie 
wypijam z użyczonego nam przez Was 
ekspresu co najmniej 3, ale nie mam 
takiego poczucia, że jest mi po nich 
niedobrze, że czuję się przesycony czy co 
chwilę muszę chodzić do toalety. 
Powiedziałeś to otwarcie i dokładnie tak 
jest. Ja naszej kawy potrafię wypić nawet 
do 6 dziennie i czuję się doskonale. Wtedy 
mogę powiedzieć, że to jest rytuał, wtedy 
mogę powiedzieć, że to mi sprawia przy-
jemność. Niemalże każdemu spotkaniu 

ze znajomymi towarzyszy nasza kawa 
i zdecydowanie są to momenty celebracji. 
Właśnie o to nam chodziło, aby kawa stała 
się ważnym elementem spotkań, częścią 
kultury bycia razem. To jest nasze po-
dejście również w tworzeniu marki, czy-
li Pello Caffe. Chcemy, żeby nasi goście, 
osoby, które wybierają naszą kawę, wy-
bierali pewną kulturę, rytuał – w swoich 
domach, biurach czy w przyszłości w na-
szych kawiarniach. 

Jaka jest Twoja ulubiona kawa? 
Zaskoczę cię, bo mleczna. Tak, lubię kawę 
z mlekiem, chociaż espresso we Włoszech 
pokochałem i  potrafię wypić ich kilka 
dziennie. Espresso jako krótkie i szybkie 
doznanie kawy, a cappuccino jako część 
dłuższego spotkania. 

A jaki wpływ ma wystrój kawiarni na 
doświadczenie, które stamtąd wynosimy?
Podobnie jak na koncercie czy filmie, oto-
czenie ma znaczenie na to jak odbieramy 
to co widzimy czy słyszymy tak też czas 
nasze emocje podczas pobytu w kawiarni 
zależą między innymi od muzyki w  oto-
czeniu, oświetlenia, zapachu, użytych ma-
teriałów, a nawet akustyki i wielu innych 
czynników. Kto by pomyślał, że w kawiarni 
ktoś myśli o nagłośnieniu. U nas, projektu-
jąc kawiarnię, pracujemy z audiofilami, 
z  ekspertami od nagłośnienia. Właśnie 
jesteśmy w trakcie projektowania pierw-
szego lokalu Pello Cafe Concept Store, do 
którego właśnie w ten sposób podchodzi-
my. Patrząc na przestrzeń, nie patrzymy 
na nią jako miejsca do konsumpcji ciastka 
czy kawy, tylko miejsca spędzania wolne-
go czasu. Sam lubię posiedzieć sobie w ka-
wiarni, otworzyć tablet, odpisać na maile, 
zadzwonić, porozmawiać i  to samo chce-
my zaoferować naszym gościom. 

Ja też zawsze zazdrościłem tym 
krajom zachodnim, południowym tego, 
że oni wstają, myją się i schodzą na 
dół. To było dla mnie takie zawsze 
fascynujące, że oni mają tam swoją 
kawiarnię, wszyscy znają ich imię 
i mówią sobie nawzajem ciao.
Miłe, nie?

Ł U K A S Z  P E L L O W S K I -  K A W A  O D  S E R C A

POCZU ŁEM MISJĘ, ŻE 
MOGĘ KOMUŚ POMÓC, DA JĄC 
MU MOŻLI WOŚĆ GODZI W EGO 
ZA ROBKU ZA W Y KONA NĄ PR ACĘ.

Zbliż telefon i odczytaj film
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Miłe, ale w Polsce nie ma takiej 
kultury, prawda? Bardziej jest tak, że 
w domu i potem może coś ewentualnie 
w biegu zjeść.
Ale coraz bardziej się otwieramy, gdyż to je-
dzenie jest fajne, smaczne, ładnie wygląda.  
Coraz częściej szukamy czegoś ciekawego 
i zdrowego. Nie zawsze mamy w domu czas, 
aby kupić dobrej jakości produkty, ugotować, 
estetycznie przyrządzić. Coraz częściej sięga-
my po możliwość zjedzenia w restauracji, ka-
wiarni, coraz częściej łączymy to ze spotka-
niem z drugim człowiekiem. Z jednej strony 
można powiedzieć, że to ze względu na brak 
czasu, a ja uważam, że po prostu uczymy się 
inaczej nasz czas wykorzystywać, wychodzi-
my poza utarte schematy.

Planujecie może jakieś propozycje 
gastronomiczne w kawiarniach? 
Jak najbardziej. Ciężko teraz znaleźć na to 
nazwę, bo to już przestają być kawiarnie, 
dlatego że kawiarnia się kojarzy mocno 
z  ciastem, z  kawą. Jak zobaczymy w  ka-
wiarni kanapkę…

To jesteśmy sceptyczni. 
Prawda? Coś tu nie pasuje, stąd to będą takie 
mieszane koncepty. To będą miejsca, gdzie 
będzie kawa, ciasto, ale gdzie też będzie moż-
na zjeść lunch, niekoniecznie smażony czy 
skomplikowany, natomiast lekki, z  jakiejś 
pasty, podany na desce. My Polacy będzie-
my coraz bardziej poszukiwali miejsc, gdzie 

możemy posiedzieć i przy okazji coś zjeść, 
żeby wykorzystać ten czas. 

W takim razie bardzo ci dziękuję, na 
pewno wpadnę.
Kuba, bardzo ci dziękuję. Zapraszam 
serdecznie.

ENGLISH

ŁUKASZ PELLOWSKI
– COFFEE FROM THE HEART 

He describes himself as a coffee lover 
although he likes coffee with milk the most. 
A few years ago, he did not even imagine 
he would be building a coffee empire. Who 
is Łukasz Pellowski and why does he offer 
a craft alternative to coffee?
  
Today, in our studio in Gdynia, we 
are meeting Łukasz Pellowski. If 
I understand correctly, within our 
partner cooperation, you’ve come to tell 
us why your coffee is your coffee and 
why it’s the best coffee.
I’m very glad that we’re working together, 
that we’re partners of the festival. Why here? 
We’re close to art, I personally feel close to 
the Musical Theatre, because I graduated 
from the music school in Gdańsk. It’s worth 
it; it’s worthwhile doing something for some-
body, and just like music can be art, sculp-
ture can be art, the press can be art, food 

can be art as well, also coffee can be art. It’s 
the fruit of work of human hands. I’m glad 
that I’ve managed to bring together such 
a great team of people who also feel it and 
dedicate their heart and soul to it. Our work 
is unique because most activities are car-
ried out by hand. The activities such as col-
lecting coffee fruit, the selection process, 
and roasting coffee beans require consid-
erable experience and tradition. A person 
responsible for roasting coffee must spend 
at least two years by the furnace to gain ex-
perience before they can carry out the pro-
cess themselves. At every stage, people are 
the key element. We don’t even think about 
the automation of production; we want our 
product to be special.

And moral and eco-friendly. These 
features are a very positive aspect of 
your activity. 
Once, I went to the Dominican Republic 
with my wife. I didn’t think about founding 
a coffee roasting plant then. We went on 
a trip during which we visited a sugar plan-
tation, and the guide didn’t let us approach 
those people because, as he said, they were 
bad; and they were bad because they were 
slaves working for five dollars a  month, 
which was a symbolic pay. It moved me a lot. 
When I started exploring that matter, dig-
ging into it, I found out I had a choice. Years 
later, when we were preparing to set up our 
roasting plant, I decided I didn’t want to buy 

Ł U K A S Z  P E L L O W S K I -  K A W A  . . .

coffee beans from slave plantations but from 
those where people earn a decent wage. I felt 
a sense of mission; that I can help someone 
and give them a chance to earn good money 
for their work.

It’s very important that you wanted 
to raise the awareness of how other 
people live and function. So you didn’t 
think you would work with coffee in the 
Dominican Republic at that time?
Then, for the first time, I bought a pack of 
coffee, and it was excellent. It was 10 years 
ago, and I didn’t think about it at all at that 
time. I drank coffee but I didn’t know any-
thing about its production. The second in-
spiration came when I was visiting a roast-
ing plant and I felt that these fruits come out 
of a furnace, just like bread rolls in a bakery. 
I also learned that there are two different 
roasting methods: industrial and craft, but 
the idea isn’t as popular as, for example, 
craft beers. A few years ago, all of a sudden, 
special shelves and fridges for craft beers ap-
peared in shops. We want to be the first to 
promote craft coffee in Poland and explain 
the difference in its production. We want to 
reach everyone so that they have the possi-
bility of choosing craft roasted coffee. It’s 
very important to us.

Your coffee is very intriguing. I see it 
on my own example, because we’ve 
been at the festival for several days, 

and I drink at least three coffees a day 
from the coffee machine you have lent 
us, but I don’t feel sick, dizzy or satiated 
and I don’t need to go to the toilet all 
the time. 
You said it openly, and it is exactly like that. 
I can drink up to six cups of our coffee a day 
and feel great. Then, I can say it’s a ritual; 
then, I can say it’s a pleasure. Our coffee 
is served at almost all our meetings with 
friends, and these are definitely moments 
of celebration. That was our goal; to make 
coffee an important part of meetings, the 
culture of being together. This is also the 
approach of our brand, Pello Caffe. We 
want our guests and people who choose our 
coffee to choose a specific culture and ritu-
al – in their homes, offices or our cafés in 
the future. 

What’s your favourite coffee? 
I’ll surprise you, because it’s the cappuccino. 
Yes, I like coffee with milk although I fell in 
love with espresso in Italy and I can drink 
a few of them a day. Espresso is a short and 
fast coffee experience, while cappuccino is 
a part of a long meeting. 

How does the decor of the café affect 
our experience?
Just like on a concert or film, our surround-
ings affect the reception of what we see 
or hear; thus, our emotions during a visit 
in a  café are affected by, among others, 

background music, lighting, smell, mate-
rials used, and even acoustics and many 
other factors. Who would have thought 
that someone might think about acoustics 
in a café? While designing a café, we work 
with audiophiles, experts in acoustics. At 
present, we’re designing the first Pello Caffe 
Concept Store and we’re taking into account 
all of these factors. We don’t see the space as 
merely a place for the consumption of a cake 
or coffee, but a hangout place. I like to sit 
in a café, turn on a tablet, reply to emails, 
make a call, talk, and that’s what we want to 
offer our guests. 

I’ve always envied western and 
southern countries that people there get 
up, take a shower, and go downstairs 
to a café. I’ve always been fascinated 
by the fact that they have their regular 
café, where everyone knows their name 
and greets them with ciao.
Nice, isn’t it?

Nice, but there isn’t such a culture 
in Poland, is there? It’s more so that 
people visit a café to have something to 
eat on the run.
But we’re getting more and more open, be-
cause food is great, delicious, and looks nice. 
More and more often, we look for something 
interesting and healthy. We don’t always have 
the time to buy quality ingredients and cook 
something nice and tasty at home. As a re-
sult, we enjoy eating out, going to a restau-
rant or a café. We often hang out with other 
people there. On one hand, we can say that 
this results from a lack of time, but I think 
that we just learn to use our time differently, 
to break the pattern.

Are you going to serve food in your 
cafés? 
Of course. It’s hard to find a proper name for 
it now because they’re no longer cafés – a café 
is associated with coffee and cakes. When we 
see a sandwich in a café…

We get sceptical. 
We do, don’t we? Something seems wrong; 
therefore, our cafés will be a mixed concept. 
We will serve coffee, cakes, but also lunch, 
not necessarily fried or complicated, but 
light, like some pasta served on a board. More 
and more often, Poles will look for places 
where they will be able to sit and have some-
thing to eat to use that time. 

In that case, thank you very much, I’ll 
look you up for sure.
Kuba, thank you very much. Feel welcome 
to visit us. 
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W DZISIEJSZYM ŚWIECIE FILMY TO NIE TYLKO ROZRYWKA. TO 
MOTOR NAPĘDOWY TEGO, W JAKI SPOSÓB ZACHOWUJEMY SIĘ 
W CODZIENNYCH SYTUACJACH, JAKIEGO SŁOWNICTWA UŻYWAMY, 
JAK W OGÓLE ŻYJEMY, CZY TO POPRZEZ KRÓTKIE DRAMY 
SYTUACYJNE WZIĘTE Z SERIALI , CZY NOWINKI TECHNICZNE UŻYWANE 
PRZEZ BOHATERÓW FILMÓW. W TYM OSTATNIM KONTEKŚCIE , 
NIEKWESTIONOWANYM LIDEREM POPULARNOŚCI WŚRÓD BOHATERÓW 
TOPOWYCH FILMÓW I SERIALI JEST WŁAŚNIE MARKA BLACKBERRY.

tym, że urządzenia z charakterystycz-
ną klawiaturą gościły nieraz w świato-
wych produkcjach filmowych i telewi-

zyjnych, pisaliśmy już kilka miesięcy temu. 
Tym razem zainspirowani 44. Festiwalem Pol-
skich Filmów Fabularnych postanowiliśmy 
dokładniej przyjrzeć się karierze BlackBer-
ry na srebrnym ekranie.

Co ciekawe, kultowe już telefony nie-
rzadko pojawiały się tam zupełnie orga-
nicznie. To właśnie ich powszechność i in-
teresujący design sprawiały, że scenarzyści 
i reżyserzy częstokroć sięgali po tę markę, 
by postaci mogły skorzystać z internetu lub 
wysłać szybko wiadomość. Według danych 
BlackBerry w 2015 roku marka pojawiła się 

POŚCIGI, STRZELANINY, 
PROCESY SĄDOWE.  
A W DŁONI  
– BLACKBERRY!

O

aż 199 razy w tak zwanej amerykańskiej 
„wielkiej czwórce”, czyli programach ogól-
nokrajowych, kablówce oraz oryginalnych 
produkcjach Amazonu i Netflixa. 

Świetnym przykładem takiego roman-
su srebrnego ekranu z  BlackBerry jest 
oscarowy film The Big Short, opisujący 
w przystępny sposób historię kryzysu na 
rynku nieruchomości z ubiegłej dekady. To 
właśnie w nim, bankierzy oraz inne rekiny 
finansjery posługują się na co dzień urzą-
dzeniami ze stajni jeżynki, żeby sprawdzać 
słupki na giełdzie, wysyłać maile w dro-
dze z jednego hotelu do kolejnego, czy po 
prostu dzwonić i wydzierać się na czyjąś 
niekompetencję.

Podobnie zresztą jest w komedii Sypia-
jąc z innymi ze znaną z serialu Communi-
ty, Alison Brie oraz gwiazdą Saturday Night 
Live – Jasonem Sudeikisem. Ten ostatni 
korzysta bowiem z modelu Q10. Nie zawsze 
jednak było tak kolorowo. To właśnie przez 
BlackBerry, Liam Neeson próbuje udowod-
nić swoją niewinność i znaleźć prawdziwe-
go złoczyńcę w Uprowadzonej 3.

BlackBerry często pojawia się również 
na tym mniejszym z  ekranów, który, jak 
się wydaje, jest dziś potężniejszy niż kie-
dykolwiek dzięki ogromnym platformom 
streamingowym. W  ten właśnie sposób, 
słynny „telefon z klawiaturą” pojawił się 
w dłoniach Franka Underwooda z House 
of Cards, co oczywiście jest zgodne z re-
aliami polityki w Stanach Zjednoczonych, 
gdyż to właśnie Barack Obama wspominał 
częstokroć o swojej sympatii do tej mar-
ki. W dużej mierze była to kwestia tego, że 
BlackBerry jest niekwestionowanym lide-
rem, jeśli chodzi o zabezpieczenia, toteż 
nie dziwi fakt, że tak często znajduje się 
w dłoniach potężnych osób. 

Zresztą, nie tylko fikcyjni politycy się-
gali po BlackBerry. Umiłowanie do jeżynki 
mieli również… prawnicy. W kultowej serii 
Suits, gdzie jedną z bohaterek gra księżna 
Sussexu, BlackBerry pojawia się w począt-
kowych sezonach. Wzięty prawnik – Harvey 
Specter – używa swojego telefonu, by siać 
postrach wśród przeciwników z sali sądowej 
oraz wyposaża w podobny sprzęt swojego 
podopiecznego Mike’a.

Oprócz tego, polscy widzowie mogą pa-
miętać to przyjemne urządzenie z popular-
nego w naszym kraju serialu Kości, znanego 
też szerzej jako Bones. Niestrudzony duet 
antropolożki dr Temperance (Emily Descha-
nel) oraz agenta specjalnego Booth’a (David 
Boreanaz), nie raz i nie dwa razy nawet, za 
pomocą BlackBerry rozwiązywali zagadki 
ukryte w kościach.

Nie ulega zatem wątpliwości, że BlackBer-
ry odcisnęło swoje piętno na współczesnej 

TEKST Jakub Wejkszner
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The latter uses the Q10 model. But it was not 
always so rosy. Liam Neeson uses a Black-
Berry to prove his innocence and find the 
real criminal in Taken 3.

What is more, BlackBerry often appears 
on the smaller screen, which seems to be 
more powerful than ever thanks to huge 
streaming platforms. Thus, the famous 
‘phone with a keyboard’ appeared in the 
hands of Frank Underwood in House of 
Cards, which is actually true for politicians 
in the United States; for example, Barack 
Obama often mentioned how fond he was of 
the brand. After all, BlackBerry is an undis-
puted leader in phone security; therefore, it 
is no surprise that is it chosen by powerful 
and important figures. 

Besides, not only fictional politicians use 
BlackBerry. It was also popular among… 
lawyers. BlackBerry appeared in the first 
seasons of the cult TV series Suits, where 
one of the leading characters is played by 
the Duchess of Sussex. A popular lawyer – 
Harvey Specter – uses his phone to cause 
terror among his opponents from the court-
room and gives a similar device to his subor-
dinate, Mike.

The Polish audience may also remem-
ber the device from Bones series, which 
was highly popular in Poland. An indefat-
igable couple of dr Temperance (Emily 
Deschanel), an anthropologist, and special 
agent Booth (David Boreanaz) many a time 
solved mysteries hidden in bones with the 
help of their BlackBerry.

It is clear that BlackBerry has left its mark 
on the contemporary cinematography. Let’s 
hope that the new KEY2 (whose red version 
is absolutely captivating) will soon capture 
the hearts of Hollywood. Among a thousand 
of similar models, choose the one which 
stands out.

BlackBerry was a partner of Anywhere.pl 
festival studio at the 44th Polish Film Festi-
val in Gdynia. 

P O Ś C I G I ,  S T R Z E L A N I N Y ,  P R O C E S Y  S Ą D O W E . . .

the 44th Polish Film Festival, we decided to 
take a closer look at BlackBerry’s career on 
the silver screen. What is interesting, the 
cult phones often appeared there organ-
ically. Its popularity and original design 
often made screenwriters and directors 
use the brand so that the characters could 
use the Internet or send a text message. Ac-
cording to BlackBerry's statistics, in 2015, 
the brand appeared as many as 199 times 
in the so-called American ‘big four’, that is 
national shows, cable TV, and original Am-
azon and Netflix productions. 

A great example of BlackBerry’s appear-
ance on the silver screen is an Academy 
Awardwinning film The Big Short, depict-
ing the story of the crisis which hit the real 
estate market in the last decade. In the 
film, bankers and other business sharks use 
BlackBerry phones daily to check the stock 
market news, send e-mails on their way from 
one hotel to another, or just make a call and 
shout at someone’s incompetence.

The same with the comedy Sleeping with 
Other People starring Alison Brie famous 
for her role in Community series and the 
star of Saturday Night Live – Jason Sudeikis. 

kinematografii. Miejmy nadzieję, że nowy 
KEY2 (w kolorze czerwonym jest wręcz znie-
walający) równie szybko zawojuje Hollywo-
od. Wśród tysiąca podobnych modeli, warto 
bowiem wybrać coś, co się wyróżnia.

Marka BlackBerry była partnerem stu-
dia festiwalowego Anywhere.pl podczas 
44. Festiwalu Polskich Filmów Fabular-
nych w Gdyni.  

ENGLISH

CHASES, SHOOTINGS, COURT CASES. 
WITH A BLACKBERRY IN YOUR HAND!

Nowadays, films are much more than only mere 
entertainment. They are a motor for our daily 
actions, vocabulary, and lifestyle in general – from 
short situational dramas from TV series to new 
tech gadgets used by film characters. As regards 
the latter, the most popular tech brand among top 
film and TV series characters is BlackBerry.

We wrote about the appearances of the 
devices with the characteristic keyboard 
in international film and TV productions 
a few months ago. This time, inspired by 

ŚW I ET N Y M 
PR Z Y K Ł A DEM 

TA K I EG O ROM A NSU 
SR EBR N EG O EK R A N U 

Z BL ACK BER RY J E ST 
OSC A ROW Y FI L M 
TH E BIG SHORT...

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL
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ROZMOWY W OCZEKIWALNI
POWRÓT DO PRZESZŁOŚCI

zawsze ryczał. Najpierw jako nie-
mowlak. Potem kontynuował tę 
tradycję w  szkole podstawowej, 

becząc: chcę do mamy i taty. Teraz ryczał 
dojrzale. Z wściekłością wydechu swojego 
sportowego wehikułu. Ten ryk był całko-
witym przeciwieństwem tego dziecięcego, 
jakby chciał zrekompensować sobie tam-
te, według niego, przegrane lata. Chciał 
zapomnieć, ale też trochę pamiętać. Przy 
skowycie swojego, z pewnością nielegalne-
go tłumika, słuchał „Beksy” Artura Rojka. 
Też miał „dość wspomnień”, ale jednocze-
śnie w chwili takiej jak ta, masochistycz-
nie je celebrował. 

Tak, chciał żeby patrzyli. Przecież nie był 
już „Beksą”. Jego samochód był absolutnie wy-
jątkowy. Nie jakiś wypieszczony w SPA, lśniący 
niczym pewna część ciała u naszych psich pupi-
li, ani też z matową folią, spod której śmiejąc się 
z właściciela wypełza zwykły lakier. Robotnik 
z fabryki w Houston w Stanach Zjednoczonych 
wypuścił go do dilera, kiedy w Polsce Ludowej 
zaczynał się stan wojenny. To był De Lorean, 
którego karoserię wykonano ze prawdziwego 
szczotkowanego aluminium. Kiedyś zażarto-
wał znajomej, że blachy zespawał mu lakiernik 
z kilku tysięcy wyeksploatowanych laptopów 
APPLE, które właśnie są pokryte tym eleganc-
kim materiałem.

- Zbieraj dla mnie swoje - powiedział, wie-
dząc że Paniusia co pół roku wymienia swojego 
„appla” na nowy, lepszy czy według niej mniej 
zniszczony. Najlepsze było to, że uwierzyła!

Teraz jechał do swojego dentysty. Nie ja-
kiegoś, tylko z naciskiem na SWOJEGO. Jak 
z czymś lub kimś się żył, lubił to sobie perso-
nalizować. Najbardziej ze swoją żoną, wbrew 
dziwnej modzie, kiedy to wszyscy znajomi 
wymieniali swoje drugie połówki na nowsze 
modele. Weź nie młodniej, weź się starzej – 
przy śniadaniu fałszował, zazdroszcząc i po-
dziwiając Pawła Domagałę, że kiedy wyda-
wało się, że w muzyce już wszystko było, on 
zakrzywił rzeczywistość taką piosenką.

MARCIN
GŁUSZEK
Z radością przedstawiam Wam nasz 
wskrzeszony projekt. Krótkie opowiadania, 
do napisania których zainspirowały mnie 
rozmowy z naszymi Pacjentami w klinice 
Perfect Smile w Gdańsku Wrzeszczu.

. 

R O Z M O W Y  W  O C Z E K I W A L N I . . .

Ruszył powoli, jak w żółwiowym tempie lo-
komotywy Tuwima, kiedy prawa noga musia-
ła w ciągu ułamku sekund powędrować do 38 
letniego pedału hamulca. Białe, wysokie BMW 
wcisnęło się w przestrzeń między nim a autem 
poprzedzającym.

- O rzesz ty! Co za woźnica w BMW! - Zrównał 
się z nerwowo jadącym autem ze znaczkiem 
śmigła na masce. Spotkali się na światłach i już 
miał powiedzieć furmanowi, że skacze na pa-
sach jak singiel po dziewczynach z TINDERA, 
ale zaniemówił.

- Cze..Cze..Cześć - wymamrotał jakby był 
po co najmniej jednym winie o tej wdzięcznej 
nazwie MAMROT. W aucie siedział Marcin 
z anywhere.pl. Znali się ponieważ w jednym 
z jego czasopism jego stomatolog umieszczał 
swoje opowiadania.

- Absolutnie muszę to zobaczyć z bliska – 
krzyknął Marcin - Jedź za mną. 

Pojechali dalej wznoszącą się w tym miejscu 
w Gdańsku Wrzeszczu Al. Grunwaldzką, naj-
pierw BMW niczym lotniskowe auto FOLLOW 
ME prowadzące De Lorean'a, jak samolot na 
właściwe miejsce parkowania. 

- Hej, przecież widziałeś już moje cacko - 
pieszczotliwie poklepał do tylnym błotniku 
swój samochód. - Spieszę się poleżeć sobie tro-
chę z otwartą buzią na fotelu u doktora. 

- To, co chciałem zobaczyć z bliska to wca-
le nie twój parch na 4 kołach. Myślę o tym, co 
masz w swojej pięknej, zadowolonej gębie, bra-
chu – silnie klepnął pacjenta Marcin. 

- Proszę, popatrz sobie, możesz nawet podo-
tykać – zachichotał  pacjent.

- Nie wierzę, no grubo to wygląda – ja też 
takie chcę. Poczekaj, nakręcę relację na insta.

Marcin, zaczął szybko opowiadać krę-
cąc video. 

- Szanowni Państwo, Gdańsk to nie tyl-
ko światowa stolica bursztynu. Od dziś jego 
nową marką będzie człowiek z zębami ze 
SZCZOTKOWANEGO ALUMINIUM. - nagle za-
skoczył go sam pacjent. 

- Kolega nie powiedział całej prawdy...
Teraz uważajcie!

Na ekranie smatrfona Marcina pacjent 
pokazał niewielką, elektryczną rotacyjną 
szczoteczkę do zębów. Różniła się tylko 
jednym istotnym szczegółem od oryginału. 
Zamiast miękkiego włosia, miała ostre za-
krzywione pręciki, podobne jak w szczotce 
drucianej do zdzierania rdzy ze starej balu-
strady. Włączył maszynę na maksymalną 
moc, po czym dokładnie przejechał tym sa-
morobnym narzędziem po swoich zębach. 
Jak gdyby je po prostu umył, brakowało 
tylko w tej scence pasty, łazienki i zlewu. 

Po tym brutalnym zabiegu Marcin, który 
poczuł w sobie pociąg do bycia jednocze-
śnie operatorem i reżyserem huknął jeszcze 
w aluminiowe zęby twardym bokiem swojej 

Od
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komórki, po czym oznajmił triumfalnie ni-
czym rzymski Cezar.

- Nic, absolutnie nic. Żadnej dodatkowej 
rysy na powierzchni, zero ułamań poza rze-
czywiście zbitą szybką w smartfonie. Ale – 
zakończył rechotem – koledze wystawię za 
to fakturę VAT.

- Daj przynajmniej 30-dniowy termin płat-
ności – wpisał się w klimat pacjent, krzycząc 
przyjaźnie za odjeżdżającym Marcinem.

Odpalił swojego De Lorean'a, ryknął wy-
dechem chcąc oznajmić – teraz ja włączam 
się do ruchu i powoli potoczył się niedawno 
wyremontowaną płaską czarnuszką Alei 
Grunwaldzkiej. Ach, ten „muj wydafca”, po-
myślał o Marcinie z anywhere, parafrazując 
starą płytę Kultu.  

- Jest dokładnie o  180 stopni inny 
niż śpiewa o  tym fachu Kazik. Marcino, 
który wydaje storytelling doktorowi 
Zarańskiemu to porządny chłop. Może jesz-
cze tylko, żeby szybciej odpowiadał na SMS 
– zaśmiał się wewnętrznie.

Znów na chwilę był „Beksą” Artura 
Rojka. Zerknął na budynek Manhattanu, 
gdzie w  latach 90' znajdowało coś na 
kształt osiedla domków wakacyjnych, 
z dużymi jak na tamte czasy witrynami. 
Były to sklepy, w których wreszcie stały 
się osiągalne towary, od których przez lata 
byliśmy odcięci. Ruszył nosem jak pies 
myśliwski w poszukiwaniu tropu – jeszcze 
czuję zapach kurtek, które były może ki-
czowate, ale z prawdziwej skóry. Nie żadnej 
EKO. Zerknął jeszcze na wysoki budynek 
„dolarowca”, w którym przez lata Polski 
Ludowej mieścił się Pewex, gdzie można 
było się upić mentalnie od samego zapachu 
zachodnich towarów. 

Skręcił zgrabnie w Konopnickiej będą-
cej przedłużeniem ulicy Jaśkowej Doliny, 
gdzie na ulicy czekał już na niego JEGO 
STOMATOLOG, dr Tomek Zarański.  

- Patrz, patrz, z twoimi zębami już są na-
wet memy w interncie. Bracie, weszliśmy na 
inny level.

Wszelkie postacie i wydarzenia, które mia-
ły miejsce w opowiadaniu są fikcją literacką.  

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL

singing out of tune at the breakfast, jealous 
of Paweł Domagała that when it seemed that 
everything had already been done in mu-
sic, he released such a song and curved the 
space and time.

He started slowly like a turtle, like the 
locomotive in Tuwim’s poem, when his right 
leg had to press the 38-year-old brake in 
a split second. A white, high BMW squeezed 
between his car and the vehicle ahead of him.

‘What the! What a jerk!’ He pulled level 
with the nervously going car with a propeller 
logo on the bonnet. They met at the lights, and 
he was going to tell the carter that he was hop-
ping from one lane to another like a single on 
a TINDER, but he was struck dumb.

‘He..Hel..Hello,’ he mumbled as if he had 
drunk lots of MAMROT wine. Behind the 
wheel, there was Marcin from Anywhere.pl. 
They knew each other because Marcin 
published his dentist stories in one of his 
magazines.

 ‘I absolutely must see it up close,’ shouted 
Marcin. ‘Follow me.’ 

They went down Grunwaldzka Street in 
Gdańsk Wrzeszcz, BMW leading the way 
like an airport vehicle FOLLOW ME and De 
Lorean after it like an aeroplane going to the 
right parking space. 

Perfect Smile Clinic Wrzeszcz wręcz odwrot-
nie - jest jak najbardziej prawdziwa – zaprasza-
my ciepło, gorąco a nawet upalnie. 

ENGLISH 

CONVERSATIONS IN A WAITING ROOM.
BACK TO THE PAST 

He has always been crying. At first, when he 
was a baby. Then, he continued the tradition 
in the primary school, crying, ‘I want my 
mum and dad.’ Now, he was roaring like an 
adult. With the exhaust of his sporty vehicle. 
The roar was the opposite of that from child-
hood as if he wanted to make up for those lost 
years, as he regarded them. He wanted to for-
get but also to remember a little. He was listen-
ing to Artur Rojek singing ‘Beksa’ [Crybaby] 
to the roar of his probably illegal damper. He 
was sick and tired of his memories, but at the 
same time, in moments like this, he celebrat-
ed them masochistically.

Yes, he wanted them to look. He was not 
a crybaby anymore. His car was special. Not 
some shipshape car, glossy like a certain body 
part of dogs, nor with some mat wrapping 
with ordinary paint showing through it, as if 
laughing at the owner. Released from a fac-
tory in Houston in the United States when 
the martial law period started in the Polish 
People’s Republic. It was De Lorean, whose 
body was made from genuine brushed alu-
minium. Once, he joked that he got the shell 
made from a few thousand old APPLE laptops, 
which are covered with this elegant material.

‘Keep yours for me,’ he said, knowing that 
the Lady bought a new, better or less used 
‘Apple’ every six months. The funniest part 
was that she believed him!

Now, he was driving to his dentist. Not 
some random dentist but HIS dentist. When 
he got accustomed to something or some-
one, he liked to personalise it. He was ac-
customed to his wife the most, contrary to 
a strange trend when all his friends would 
exchange their spouses with new models. 
‘Don’t get younger, let’s get older,’ he was 

M A RC I N,  Z AC Z Ą Ł  S Z Y B KO  OP OW I A DAĆ 
K R Ę C ĄC  V I DE O.  -  S Z A N OW N I 

PA Ń S T WO,  GDA Ń S K  T O  N I E  T Y L KO 
Ś W I AT OWA  S T OL IC A  B U R S Z T Y N U.

 -  OD  DZ I Ś  J E G O  N OWĄ  M A R K Ą 
B Ę DZ I E  C Z Ł OW I E K  Z  Z Ę BA M I  Z E 

S Z C Z O T KOWA N E G O  A LU M I N I U M .

8 3 – 8 3R O Z M O W Y  W  O C Z E K I W A L N I

‘Hey, but you’ve already seen my wheels,’ 
he patted the car tenderly on the rear left 
wing. ‘I’m going to lie for a while on the den-
tist chair with my mouth open.’ 

‘What I wanted to see up close wasn't 
your scab on four wheels. I meant the thing 
you have in your beautiful, happy mouth, 
mate’ Marcin patted the patient.

‘Fine, you can look, you can even touch if 
you want to,’ the patient chuckled.

‘Unbelievable, it looks awesome, I want 
that, too. Wait, let me shoot a  story for 
Instagram.’

Marcin started to talk while shooting 
a video. 

‘Ladies and Gentlemen, Gdańsk isn’t 
only the world amber capital. From to-
day, its new showcase is a man with teeth 
from BRUSHED ALUMINIUM.’ The patient 
joined in, 

‘My friend didn’t tell you the whole 
truth… Look!’

On Marcin's phone, he showed a small, 
electric rotating toothbrush. It differed 
from the original only in terms of one de-
tail. Instead of soft hair, its bristles were 
made of sharp, thin wires, similar to the 
ones in a wire brush used for scrubbing 
off the rust from an old balustrade. He 

turned on the device, set the max power, 
and brushed the self-made tool along his 
teeth. It was as if he was brushing his teeth; 
the only thing missing was a toothpaste, 
a bathroom, and a sink. 

After that brutal procedure, Marcin, 
who suddenly wished to be a cameraman 
and director at the same time, struck the 
aluminium teeth hard with his mobile and 
announced triumphantly like a  Roman 
emperor,

‘Nothing, absolutely nothing. No cracks 
or scratches on the surface, no chips apart 
from the smashed screen of my phone. 
But,’ he chuckled, ‘I’ll send him a VAT in-
voice for that.’

‘Give me at least a 30-day payment dead-
line,’ the patient joined in, shouting after 
Marcin, who was already driving away.

He started his De Lorean, roared with the 
exhaust as if he wanted to announce he was 
going to merge with traffic and rolled slowly 
along recently reconstructed Grunwaldzka 
Street. Oh, ‘my publisher’, he thought about 
Marcin from Anywhere, paraphrasing an 
old album by Kult.

He’s completely different from the one 
Kazik sings about. Marcin, who publishes 
storytelling for dr Zarański is a good guy. 

He could only reply text messages faster, 
he chuckled.

Again, he was the crybaby from ‘Beksa’ 
by Artur Rojek for a while. He looked at 
Manhattan. In the 90s, on the site of the 
shopping centre, there was something 
like an estate of holiday houses with large 
shopping windows. Those were shops sell-
ing goods which had been unavailable in 
Poland for years. He sniffed like a hunting 
dog catching the scent – I can still smell the 
coats, which were kitsch but at least were 
made from genuine leather. Not some ECO 
stuff like today. He looked at the tall struc-
ture of the ‘dollar building’, which housed 
a Pewex in the times of the Polish People’s 
Republic, where one could become intoxi-
cated by the smell of Western products. 

He turned into Konopnicka Street, an 
extension of Jaśkowa Dolina Street, and saw 
HIS DENTIST, dr Tomek Zarański, waiting 
for him on the street.

‘Look, look, there are memes about your 
teeth on the Internet. Mate, we’ve taken this 
to another level.’

All characters and events depicted in 
this story are entirely fictitious. As opposed 
to Perfect Smile Clinic Wrzeszcz, which is 
absolutely real – feel welcome to visit us. 
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nie robiąc przy okazji krzywdy sobie i innym. Skoro jed-
nak sięgam po konkretne tytuły, to przecież nie trzeba 
mnie w każdym numerze do znudzenia przekonywać, że 
zgodnie z daną linią wydawniczą białe jest białe, a czarne 
jest czarne. Mam wrażenie, że media coraz częściej obra-
żają inteligencję czytelnika, chcąc na siłę wcisnąć do gło-
wy światopogląd, który zaczyna i kończy się dokładnie 
w określonych miejscach, zupełnie bez refleksji i prze-
strzeni na własne doświadczenia.     

ENGLISH

CACOPHONY

I read, listen, and watch… Ecology, natural resources, non-re-
newable energy, global warming, the heat, the end of the world, 
politics, the government, the opposition, the coalition, the left 
wing, the right wing – these are the viral topics covered by the 
Polish media. Only these.

A thousand ways to do shopping without plastic? How has 
our life led to the doom of mankind? Who to vote for to 
make our life better? How to plan the lists to win? Find 
out all this and more in the latest issue – available in newsa-
gents’ from tomorrow!

In the TV news, in any weekly, as the first hits in any 
search engine… It is all the same, only presented from a dif-
ferent perspective from time to time. Social and political 
weeklies which I regularly purchase more and more often 
turn out to be predictable periodicals informing about the 
end of the world, new opinion polls, and political witch-
hunt between parties. Culture is squeezed somewhere in 
between an article about drying lakes and tons of plastic 
lying at the bottom of the ocean. Psychology is most of-
ten an addition to reports about suicides, selfmutilation 
incidents, people living without access to drinking water 
or those wasting water. The ‘Society’ section usually com-
prises an article in which the author complains that it has 
never been this worse and the world is coming to an end or 
puts forward arguments about how life is all beer and skit-
tles. It is either a dreadful disaster or a spectacular success 
– nothing inbetween. 

I am more and more reluctant to read magazines. I al-
ready know all that; I am aware of the changes currently tak-
ing place, and I am even trying to live my life in a wise and 
eco-friendly way without hurting myself or anyone else. But 
when I want to read something of quality, there is no need to 
persuade me in every issue that in accordance with a given 
publishing line, white is white and black is black. It seems to 
me that more and more often, the media are insulting the 
intelligence of their readers, trying to impose their outlook 
on the world, which starts and ends in a specific place, with 
no room for reflection or your own experience.    

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

CZYTAM, SŁUCHAM, OGLĄDAM… EKOLOGIA, ZASOBY 
NATURALNE, ENERGIA NIEODNAWIALNA, OCIEPLANIE 
KLIMATU, SKWAR, KONIEC ŚWIATA, POLITYKA, RZĄD, 
OPOZYCJA, KOALICJA, LEWICA, PRAWICA – TYM ŻYJĄ 
POLSKIE MEDIA. OSTATNIO TYLKO TYM.

ysiąc sposobów jak zrobić zakupy nie używając pla-
stiku? W jaki sposób nasze życie doprowadziło do 
zagłady ludzkości? Na kogo głosować, żeby żyło się 

lepiej? Jak ułożyć listy, żeby wygrać? Odpowiedzi szukaj 
w najnowszym numerze – od jutra w kioskach!

Włączając serwisy informacyjne w telewizji, chwyta-
jąc pierwszy lepszy tygodnik opinii, wpisując kilka liter 
w wyszukiwarkę… Wszędzie to samo, czasem tylko z innej 
perspektywy. Tygodniki społeczno-polityczne, które po-
jawiają się regularnie u mnie w domu, coraz częściej oka-
zują się przewidywalnymi periodykami informującymi 
o końcu świata, nowych sondażach politycznych i nagon-
ce członków jednej strony politycznej sceny na przeciwną. 
Kultura wepchnięta pomiędzy artykuł o wysychaniu jezior 
i tonach plastiku zalegających w oceanach. Psychologia 
to najczęściej dodatek do reportaży o samobójstwach, sa-
mookaleczeniach, ludziach żyjących bez dostępu do wody 
pitnej albo wodę marnujących. Dział „Społeczeństwo” to 
zwykle artykuł, w którym autor/ka narzeka, że jeszcze 
nigdy nie było tak źle i świat się za chwilę skończy, albo 
przytacza wyłącznie argumenty pokazujące, jak to teraz 
wszędzie mleko, miód, eldorado. Klęska goni klęskę, albo 
sukces goni sukces – nic pomiędzy! 

Zaglądam do magazynów coraz mniej chętnie. 
Przecież wszystko to wiem, zdaję sobie sprawę z zachodzą-
cych zmian, a nawet staram się żyć mądrze, ekologicznie, 
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- SEXY JUŻ NIE SPRZEDAJE SIĘ TAK , JAK JESZCZE DEKADĘ TEMU. MARKI , KTÓRE DALEJ PODĄŻAJĄ TĄ DROGĄ JAKO 
JEDYNĄ SŁUSZNĄ OPCJĄ MARKETINGOWĄ, WKRÓTCE BĘDĄ MUSIAŁY ZMIERZYĆ SIĘ Z DRASTYCZNIE SPADAJĄCĄ 
SPRZEDAŻĄ ORAZ Z POWAŻNYMI KRYZYSAMI WIZERUNKOWYMI. DOWÓD? PRZYKŁAD VICTORIA’S SECRET.

SEXY WCZORAJ
I DZIŚ

TEKST Malwa Wawrzynek ZDJĘCIA Mat. Prasowe
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 tej pory hasło „Victoria’s Secret” 
kojarzyło się z seksowną bieli-
zną, najpiękniejszymi kobietami 

na świecie i ideałem sylwetki, która była nie-
osiągalna dla znacznej większości kobiet na 
świecie. Do grona słynnych aniołków należą 
kobiety o niezwykłej urodzie, zarówno jeśli 
chodzi o atrakcyjność i proporcje twarzy, jak 
i nogi sięgające nieba, kształtny biust i dosko-
nale wyćwiczony brzuch. Ich sposób chodze-
nia po wybiegu, podczas jedynego w swoim 
rodzaju corocznego show sprawiał, że kobiety 
porzucały wygodne buty na rzecz wysokich 
szpilek, a panowie ciszej lub głośniej jęczeli 
z zachwytu. Te czasy jednak już minęły, bo 

to, co liczy się dzisiaj najbardziej to akcepta-
cja i duma z własnego ciała oraz świadomość 
tego, że seksapil to nie kwestia proporcji 
kobiecej sylwetki. Do tego dochodzi konsu-
mencki potencjał młodego pokolenia, które 
wychowane zostało w myśl idei, że komfort, 
wykształcenie i dobre samopoczucie liczą się 
dużo bardziej niż ładna buźka i perfekcyjne 
wymiary ciała.

Kryzys, jaki spotkał najbardziej rozpo-
znawalną markę bieliźnianą na świecie, jest 
doskonałym case study dla każdego, kto 
kieruje strategią marketingową brandów 
o podobnym profilu. W przeciągu ostatnich 
trzech lat marka Victoria’s Secret straciła 
bardzo wiele z tego, na co pracowała od 1977 
roku. Zaczęło się od z pozoru niewinnych in-
formacji o redukcji sklepów stacjonarnych, 

które nie przynosiły planowanego dochodu. 
Zabieg ten jednak nie zawsze wiążę się z po-
ważnymi problemami finansowymi firmy, ale 
raczej jest naturalną i przemyślaną strategią 
w obliczu szybko rozrastającej się dystrybucji 
online. Rok 2019 okazał się jednak potwier-
dzeniem tego, co zauważyć można już było 
kilka lat wcześniej — Victoria’s Secret zatrzy-
mała się w czasie, kiedy to tym, co najlepiej się 
sprzedawało była sensualność, przesłodzony 
wizerunek pięknych młodych kobiet oraz 
fantazja, która nie miała wiele wspólnego 
z rzeczywistością.

W zaledwie kilka miesięcy Victoria’s 
Secret musiała zmierzyć się z oskarżenia-
mi o seksualne wykorzystywanie modelek, 
aspirujących do katalogu marki oraz z bar-
dzo nieprzemyślanymi jak na dzisiejsze 

S E X Y  W C Z O R A J  I  D Z I Ś

Do



czasy wypowiedziami szefa strategii marketingowej, 
Eda Razeka. W 2018 roku Razek bardzo znacząco wy-
powiedział się na temat przyszłości modelek zatrud-
nianych w słynnej bieliźnianej marce. Razek krytycz-
nie wyraził się o modelkach transgenderowych, które 
w Stanach Zjednoczonych coraz chętniej zatrudniane są 
przez brandy o podobnym profilu. Zadeklarował, że VS 
nigdy nie zatrudni transseksualnej modelki do swojego 
show. Aby dodać oliwy do ognia, Razek wypowiedział 
się również na temat modelek plus-size, twierdząc, że 
marka nie jest zainteresowana   współpracą z kobietami 
o większych kształtach.

 W Stanach Zjednoczonych, w których w teorii wszelka 
wolność, tolerancja, akceptacja i poprawność polityczna to 
nadrzędne wartości amerykańskiego społeczeństwa, takie 
wypowiedzi nie mogą obejść się bez konsekwencji. W sierp-
niu bieżącego roku Victoria’s Secret zwolniło Razeka i od-
cięło się od jego niepopularnych wypowiedzi. Co ciekawe 
informacja o zwolnieniu szefa działu marketingu została 
opublikowana dzień W Stanach Zjednoczonych, w których 
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w teorii wszelka wolność, tolerancja, akceptacja i popraw-
ność polityczna to nadrzędne wartości amerykańskiego 
społeczeństwa, takie wypowiedzi nie mogą obejść się bez 
konsekwencji. W sierpniu bieżącego roku Victoria’s Secret 
zwolniło Razeka i odcięło się od jego niepopularnych wy-
powiedzi. Co ciekawe informacja o zwolnieniu szefa działu 
marketingu została opublikowana dzień po tym, jak Victo-
ria’s Secret zrobiło swoją pierwszą kampanię z transseksu-
alną modelką, Valentiną Sampaio. W tym samym czasie 
podano również informację o anulowaniu tegorocznego 
show, które z roku na rok przyciągało coraz mniej widzów 
przed telewizory oraz inne odbiorniki.

 Victoria’s Secret to modelowy przykład tego, jak zmie-
nia się mentalność i preferencje społeczeństwa i jak wiele 
można stracić, kiedy uparcie ignoruje się zmieniające się 
trendy. W czasach kiedy ruch #meetoo wywrócił sporą 
część biznesu do góry nogami (przynajmniej w stricte wi-
zerunkowym aspekcie), trudno jest sprzedawać produkty, 
które przyklaskują wyłącznie seksualnemu postrzeganiu 
kobiet. Dzisiaj wygrywają takie marki jak Chromat, który 
co sezon na wybiegu pokazuje przegląd kobiet, takich, ja-
kie możemy zobaczyć na ulicy. Są kobiety szczupłe, wyso-
kie, niskie, puszyste, z niepełnosprawnościami oraz z róż-
nymi wadami, czy chorobami skórnymi. Chromat tworzy 
dla nich bieliznę i stroje kąpielowe, wysyłając jednocze-
śnie sygnał, że każda kobieta ma prawo do tego, aby czuć 
się świetnie w swoim ciele.

Inne przykłady brandów, które idą z nowym prądem 
i wiedzą jak wykorzystać go w swojej strategii marketingo-
wej (bo nie oszukujmy się, że ostatecznie przecież właśnie 
o to chodzi) to między innymi Prabal Gurung, Cushnie, 
Christian Siriano, Gypsy Sport, oraz Savage x Fenty, czyli 
brand odzieżowy Rihanny, która znana jest z racjonalne-
go podejścia do kwestii kobiecego ciała i szeroko pojętej 
samoakceptacji. Nadal jednak sporo jest na rynku marek 
odzieżowych i bieliźnianych, które kreują swój wizerunek 
tylko na jedną, coraz bardziej ryzykowną modłę. Można tu 
wspomnieć chociażby amerykański brand Guess oraz sze-
reg domów mody i marek odzieżowych z najwyższej półki, 
u których nadal obowiązują bardzo rygorystyczne standar-
dy, co do rozmiaru wybiegowych modelek. Również w Pol-
sce można zauważyć sporą ilość większych i mniejszych 
firm odzieżowych, które mają wyraźny problem z rozróż-
nieniem tego, co oznaczało słowo „seksi” 10 lat temu, a co 
oznacza ono dzisiaj. Gołe pośladki, kuse sukienki oraz inne 
elementy stroju, które więcej odkrywają, niż zakrywają nie 
są tym, czego w pierwszej kolejności szukają świadome sie-
bie kobiety. Era wstawiania zdjęć seksownych kobiet do 
sprzedaży wszystkiego — od dachów po kostium kąpielo-
wy — dobiegła końca i warto w końcu przełożyć to na nową, 
dużo ciekawszą strategię marketingową. W przeciwnym 
razie można powtórzyć niezbyt udany scenariusz napisany 
przez Victoria’s Secret. 

ENGLISH

OLD AND NEW SEXY

Sexy does not sell so well as it did a decade ago. Brands which 
still regard that path as the only right marketing direction will 
soon have to face drastically decreasing sales results and serious 
image crises. Proof? Let’s take, for example, Victoria’s Secret.



Until recently, the name Victoria’s Secret 
was associated with sexy underwear, the 
most beautiful women in the world, and 
a perfect body unattainable for the majority 
of women. The famous Victoria's Secret An-
gels were women of extraordinary beauty, 
with an attractive and proportionate face, 
long legs, shapely breasts, and strong abs. 
Their way of moving on the catwalk during 
a one-of-a-kind annual show made women 
give up their comfortable shoes for high 
heels and men gasp in admiration. Those 
days are gone; what matters the most today 
is self-acceptance, pride in your body, and 
the awareness of the fact that sex appeal is 
not about the body proportions. Add to that 
the consumer potential of the young gener-
ation raised to believe that comfort, educa-
tion, and well-being are far more important 
than a pretty face and a perfect body. 

The crisis which hit the most recognisa-
ble underwear brand in the world is a perfect 
case study for everyone managing a market-
ing strategy of a brand with a similar pro-
file. Within the last three years, Victoria’s 
Secret lost a lot of what it had been work-
ing for since 1977. It began when the brand 
announced it was going to cut down on the 
number of stores since they did not generate 
the required income. This move, however, 
does not always result from serious finan-
cial problems of the company but is rather 
a natural and well-thought-out strategy in 
the light of fast-growing online distribution. 
But the year 2019 confirmed the concerns 
which had appeared a few years earlier – 
Victoria’s Secret stopped in time when sen-
suality, the sickly sweet image of beautiful 
young women, and fantasies which had little 
to do with reality were at a premium. 

Within a few months, Victoria’s Secret 
had to face the accusations of sexual ex-
ploitation of models aspiring to the brand 
catalogue and ill-considered statements 
of the Head of the Marketing Strategy, Ed 
Razek. In 2018, Razek made a significant 
comment on the future of models employed 
in the famous underwear brand. He criti-
cised transgender models, who were becom-
ing increasingly popular among brands with 
a similar profile in the United States. He 
declared that Victoria’s Secret would never 
hire a transsexual model for its show. And, 
to cap it all, Razek also mentioned plus-size 
models and said that the brand was not inter-
ested in the cooperation with curvy women. 

In the United States, where – in theory – 
freedom, tolerance, acceptance, and political 
correctness are the core values of American 
society, such statements could not go unno-
ticed. In August 2019, Victoria’s Secret dis-
missed Razek and dissociated itself from his 

unpopular statements. What is interesting, 
the information on the dismissal of the Head 
of the Marketing Department was published 
a day after the release of the first Victoria’s 
Secret campaign with a transsexual model, 
Valentina Sampaio. At the same time, the 
brand also informed on cancelling this year’s 
show due to the decreasing number of viewers.

Victoria’s Secret is a model example of 
how the mentality and preferences of socie-
ty are changing and how much you can lose 
if you keep on ignoring the changing trends. 
In times when the #metoo movement has 
turned a large part of businesses upside 
down (at least in terms of their image), it is 
hard to sell products supporting the sexu-
al image of women. Nowadays, success is 
achieved by brands like Chromat, whose 
shows present an overview of ordinary wom-
en we can see on the street. These women 
are slim, tall, short, plump, disabled, have 
flaws, or skin imperfections. Chromat de-
signs underwear and bathing suits for them, 
sending a message that every woman has 
the right to feel amazing in her body. 

Another example of brands which fol-
low the new trends and know how to use 

them in their marketing strategy (let’s face 
it, this is all about marketing in the end) in-
clude Prabal Gurung, Cushnie, Christian 
Siriano, Gypsy Sport, and Savage x Fenty 
– the brand created by Rihanna, known for 
her reasonable attitude to woman’s body 
and broadly-understood self-acceptance. 
However, there are still a lot of clothing and 
underwear brands which build their image 
around one risky style. These include, for 
example, American brand Guess and mul-
tiple top fashion houses and brands which 
still abide by particularly stringent rules 
on the size of their models. Also in Poland, 
there a lot of big and small clothing com-
panies that still do not see the difference 
between the meaning of the word ‘sexy’ 10 
years ago and today. Naked butts, scanty 
dresses, and other elements which reveal 
more than they cover are not what contem-
porary self-aware women are interested in. 
The era of posting pictures of sexy wom-
en to sell almost anything – from roofs to 
bathing suits – is over and a new, more in-
teresting marketing strategy is called for. 
Otherwise, the brand may follow in the 
footsteps of Victoria’s Secret. 
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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.

tóż marzy mi się, by zbliżająca się, choć właściwie 
trwająca już od dawna, kampania wyborcza, była jed-
nocześnie wyborczą ciszą. Weekend milczenia polity-

ków to zdecydowanie za mało, by od nich odpocząć. Wyborca 
potrzebuje co najmniej miesiąca spokoju, by ocenić sytuację.

Kampania wyborcza irytuje. Irytuje niezwykła aktywno-
ścią tych, którzy przez cztery lata nie robili nic, co świadczy-
łoby o tym, że ludzie choć w niewielkim stopniu są w kręgu 
ich zainteresowań. Wyjdą pytać czego ludziom trzeba; wyj-
dą by z nimi rozmawiać, rozdać kremówki i kwiaty, czy 
nawet naprawić drzwi przypadkowo odwiedzonej osobie. 
Wyjdą by się mizdrzyć, obiecywać i zapewniać, że „Polki 
i Polacy”, że „polska wieś”, że „Śląsk i górnictwo”, że „pol-
skie dzieci” i że kto rękę na kościół podnosi, ten…drań.

Potrzebna jest nam miesięczna cisza wyborcza, a nie 
wyborcza kampania. Dla oddechu, dla złapania dystansu. 
Pierwszy tydzień tego miesiąca dla uspokojenia emocji; drugi, 
by zacząć inaczej myśleć o polityce; trzeci, by zamienić słowo 
z sąsiadem czy bratem, którzy do tej pory byli wręcz wrogami 
politycznymi; a czwarty tydzień to już postawienie na stole 
wagi i rozstrzyganie co jest dla nas i dla naszych dzieci, ważne.  

W natłoku słów, komicznych czynów, i nakręcającej się 
wrogości nikt nie jest w stanie samodzielnie podjąć decyzji. 
Fakt goni fakt, obietnica obietnicę, a przemowa przemowę. 
Codzienne kroki w coraz gęstszym bagnie nie dają szansy na 
refleksję, co w tym wszystkim jest istotą egzystencji. Głowa 
jest ciężka od przechwałek, kłamstw i złych twarzy ludzi 
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butnych. Brzuch ściskają nie motyle, a pijawki. Pięści zaci-
skają się samoczynnie. I czasem tylko łzy cisną się do oczu 
patrzących na to co dzieje się z tym krajem. I narodem.   

ENGLISH

A TIME OF SILENCE

I have a dream; just like Martin Luther King and ABBA. But my 
dream is very unrealistic in today’s world, especially in Poland, as 
the country is mired in a mass of words, accusations, and mockery. 
Their authors usually wallow in this mess, climaxing several times 
a day at least. That is why my dream will not come true. 

I dream that the forthcoming – or rather pending – electoral 
campaign is also electoral silence. A weekend of silence is 
not enough to take a break from politicians. A voter needs 
at least a month of silence to be able to assess the situation.

The electoral campaign is irritating. Irritating with 
unusual activities of those who, for the last four years, 
have not done anything which would suggest that they 
take any interest in people. Now, they go out and ask what 
people need; talk with them, give them cream puffs and 
flowers or even fix the door of a random person. They go 
out to simper, make promises, and assure that ‘Polish 
women and men’, ‘the Polish countryside’, ‘Silesia and 
mining’, ‘Polish children’, and ‘whoever raises their hand 
to strike the church is… a bastard.’

We need a month of electoral silence, not an electoral 
campaign. To take a breath, back off a little. The first week 
of that month to calm our emotions; the second – to look 
at politics differently; the third – to talk with a neighbour 
or a brother who has been our political enemy, and; the 
fourth week to weigh up pros and cons and decide what is 
important for us and our children.

In the mass of words, hilarious actions, and the spiral 
of violence, nobody is able to make a decision on their 
own. There are plenty of facts, promises, and speeches. 
Trudging through political mud does not allow for any 
reflection about the essence of existence. The head feels 
heavy with bragging, lies, and angry faces of arrogant 
people. You do not get butterflies in your stomach but 
leeches. Fists clench spontaneously. And only sometimes 
it brings tears to the eyes of those observing things hap-
pening to this country. And the nation.    

MAM MARZENIE. I HAVE A DREAM - JAK NIEGDYŚ MARTIN LUTHER KING I ABBA. TYLE, ŻE BARDZO 
NIEREALNE W DZISIEJSZYM ŚWIECIE, ZWŁASZCZA W POLSCE, BO ZAPANOWAŁ NAD TYM KRAJEM 
NATŁOK SŁÓW, OSKARŻEŃ I KPIN. A ICH AUTORZY ZWYKLE PŁAWIĄ SIĘ W TYM BAGNIE I SZCZYTUJĄ 
W NIM CO NAJMNIEJ KILKA RAZY DZIENNIE. DLATEGO MARZENIE SIĘ NIE SPEŁNI. 

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL

9 8 – 9 99 8 – 9 9



Nonogram - celem gry jest wypełnienie siatki 
czarnymi kwadratami tak, aby liczby wypełnionych
kolejnych pól pasowały do liczb 
na górze i na lewo.

STAŁY DODATEK PORTU LOTNICZEGO 
GDAŃSK IM. LECHA WAŁĘSY

REGULAR SECTION OF GDANSK LECH WALESA AIRPORT

09.
2019

www.airport.gdansk.pl    /   airport@airport.gdansk.pl   /   facebook.com/AirportGdansk    /   twitter.com/AirportGdansk



REKLAMAREKLAMA

USŁUGI 
PREMIUM
PREMIUM SERVICES

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

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

KONTAKT 
CONTACT:

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

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

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

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

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

3. FAST TRACK SERVICE FOR 
EVERYONE***
.  50 PLN 
.  check-in without queues

do 10 min 
/ to 10 min

do 20 min
/ up to 20 min

każde następne 10 minut 
/ each next 10 min

1 godzina
/ 1 hour

2,00 PLN 4,00 PLN 2,00 PLN 12,00 PLN

P1

P3

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

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

BEZPŁATNY PARKING KISS&FLY 

do 10 min  
/ to 10 min

do 20 min  
/ up to 20 min

każde następne 10 min  
/ each next 10 min

bezpłatnie / free 20,00 PLN 10,00 PLN

FREE OF CHARGE KISS&FLY CAR PARK

do 45 min  
/ to 45 min

do 55 min  
/ up to 55 min

każde następne 10 min  
/ each next 10 min

bezpłatnie / free 20,00 PLN 10,00 PLN

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

do 10 min 
/ to 10 min

do 20 min
/ up to 20 min

każde następne 10 minut 
/ each next 10 min

1 godzina
/ 1 hour

2,00 PLN 4,00 PLN 2,00 PLN 12,00 PLN

 Stocznia

 Zaspa

Przymorze Uniw.

Oliwa

Sopot

Sopot Wyścigi

Zatoka Gdańska

Gdańsk

Kołobrzeska

Chwaszczyno

77

7

S6

S6

221

 Politechnika

Gdańsk Główny

 Wrzeszcz

1

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

Z K M G D Y N I A

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

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

AUTOBUSY Z/DO GDAŃSKA 

AUTOBUSY Z / DO GDYNI

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

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

TAKSÓWKĄ

AUTOBUSEM

BY TAXI

BY BUS

Taxi rekomendowane przez Port Lotniczy 
Gdańsk im. Lecha Wałęsy  

Taxi recommended by Gdansk Lech Walesa 
Airport

• z kierunku Banina (zachód) – ul. Nowatorów

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

• z kierunku Tczewa (południe) – trasa S6

• z kierunku Gdańska (północ) – ul. Słowackiego

• z kierunku Torunia, Bydgoszczy – trasa A1

• from Banino (west) – Nowatorów St.

• from Gdynia/Sopot (north) – route S6

• from Tczew (south) – route S6

• from Gdansk (north) – Słowackiego St.

• from Torun, Bydgoszcz – route A1

SAMOCHODEM
BY CAR

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

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

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

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

TRANSLINEAIR
www.translineair.pl

PRZEWOŹNICY NIEREGULARNI:      

NIWOTRANS
www.niwo.pl

TWOJBUS24PL
twojbus24.pl

MAJBUS 
www.majbus.eu

LOTRANS 
www.lotrans.pl

MINIBUSEM
BY MINIBUS

TAXI

BYTNER TRANSPORT 
www.bytnertransport.pl 

OLIMPIC
www.olimpic.net.pl
Hel-Władysławowo

AD-MAR
www.admartransport.pl 
Grudziądz

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

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

Gdynia

Kierunek 
Gdynia

T2

 Kierunek Warszawa 
Bydgoszcz

>

DOJAZD DO PORTU LOTNICZEGO GDAŃSK IM. LECHA WAŁĘSY

HOW TO GET TO GDANSK LECH WALESA AIRPORT

Słowackiego

Kartuska

Nowatorów



FL IG HT  DEST INAT IONS
KIE RU NKI  LOTÓW

HAMBURG www.fhl-web.de

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

MONACHIUM www.munich-airport.de

AARHUS www.aar.dk

BILLUND*       www.billund-airport.com

KOPENHAGA www.cph.dk

HELSINKI www.finavia.fi

TURKU         www.finavia.fi

ALICANTE www.barcelona-airport.com

BARCELONA*         www.aena.es

BARCELONA - REUS* www.alicante-airport.net

AMSTERDAM  www.schiphol.nl

EINDHOVEN www.eindhovenairport.com

CORK www.corkairport.com

DUBLIN   www.dublinairport.com

BERLIN-TEGEL www.berlin-airport.de

BREMA www.bremen-airport.com

DORTMUND www.dortmund-airport.de

DUSSELDORF www.dus.com/de-de

FRANKFURT AM MAIN www.frankfurt-airport.de

PARYŻ-BEAUVAIS www.aeroportbeauvais.com

DANIA / DENMARK

FINLANDIA / FINLAND

HISZPANIA / SPAIN

HOLANDIA / NETHERLANDS

IRLANDIA / IRELAND

NIEMCY / GERMANY

FRANCJA / FRANCE

BODO https://avinor.no/en/airport/
bodo-airport/

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

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

OSLO -GARDERMOEN www.osl.no

OSLO-TORP   www.torp.no

STAVANGER www.avinor.no/en/stavanger

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

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

MOLDE https://avinor.no

GÖTEBORG  www.goteborgairport.se

MALMÖ-STURUP www.lfv.se/sv/Malmo

SZTOKHOLM-ARLANDA www.swedavia.se/arlanda

SZTOKHOLM-SKAVSTA www.skavsta.se

VÄXJÖ www.smalandairport.se

ABERDEEN www.aberdeenairport.com

BELFAST www.belfastairport.com

BIRMINGHAM www.birminghamairport.co.uk

BRISTOL www.bristolairport.co.uk

DONCASTER-SHEFFIELD www.robinhoodairport.com

EDYNBURG www.edinburghairport.com

LEEDS-BRADFORD www.leedsbradfordairport.co.uk

LIVERPOOL www.liverpoolairport.com

LONDON-GATWICK www.gatwickairport.com

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

LONDYN-STANSTED www.stanstedairport.com

MANCHESTER www.manchesterairport.co.uk

NEWCASTLE* www.newcastleairport.com

MEDIOLAN-BERGAMO www.orioaeroporto.it

PIZA www.pisa-airport.com

BARI www.bari-airport.com

KRAKÓW  www.krakowairport.pl

WARSZAWA www.lotnisko-chopina.pl

WROCŁAW www.airport.wroclaw.pl

SZWECJA / SWEDEN

WIELKA BRYTANIA / GREAT BRITAIN

WŁOCHY / ITALY

POLSKA / POLAND

TEL AVIV         www.iaa.gov.il

IZRAEL / ISRAEL

* Połączenia sezonowe / seasonal connections

CHARKÓW hrk.aero

KIJÓW airport.kiev.ua

LWÓW lwo.aero

ODESSA www.odessa.aero/en

UKRAINA / UKRAINE

ALESUND  www.avinor.no

NORWEGIA / NORWAY

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

REYKJAVIK         www.kefairport.is

ISLANDIA / ICELAND

MALTA         www.maltairport.com 

MALTA / MALTA

RYGA         www.riga-airport.com

ŁOTWA / LATVIA

ATENY* www.aia.gr

GRECJA/ GREECE

WIEDEŃ         www.viennaairport.com

AUSTRIA / AUSTRIA

KUTAISI kutaisi.aero

GRUZJA/ GEORGIA

ZURYCH www.zurich-airport.com

SZWAJCARIA / SWITZERLAND

DUBLIN

LIVERPOOL

LONDYN-LUTONBRISTOL

PARYŻ-BEAUVAIS 

EINDHOVEN

HAMBURG

KOPENHAGA
MALMÖ - STURUP

SZTOKHOLM

OSLO-TORPSTAVANGER

KRISTIANSAND

GÖTEBORG

OSLO
BERGEN

HAUGESUND

TRONDHEIM

TURKU

HELSINKI

KOLONIA-BONN
FRANKFURT
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DONCASTER-SHEFFIELD

LEEDS-BRADFORD 
CORK

EDYNBURG

DORTMUND
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MONACHIUM

BIRMINGHAM
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ALESUND

SZTOKHOLM-SKAVSTA

BILLUND*

ABERDEEN

ALICANTE

REYKJAVIK

GLASGOW
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GDAŃSKAMSTERDAM
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N

EK TEL AVIV
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KIERUNEK KUTAISI

ZURYCH

BARCELONA REUS*

BERLIN-TEGEL 
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LONDYN-GATWICK

DUSSELDORF

ODESSA

MOLDE



N E W S
WIZZ AIR ZAPOWIADA WIELE 
NOWOŚCI DLA GDAŃSKA
Węgierski przewoźnik uruchomi nowe połączenie do włoskiego 
Bari, zwiększy częstotliwość lotów do Norwegii, Szwecji, Nie-
miec i na Islandię, dołoży ósmy samolot do gdańskiej bazy i wymieni 
cztery maszyny na nowsze Airbusy A320neo.

Podczas konferencji prasowej w Warszawie przedstawiciele 
Wizz Aira poinformowali o swoich planach rozwoju w Polsce, w tym 
w Gdańsku. Ponadto Wizz Air poinformował, że zwiększy z 39 do 55 
częstotliwość połączeń do 9 obsługiwanych już miast. Będzie więcej 
lotów do Oslo, Alesund, Bodo, Stavanger, Trondheim i Haugesung 
w Norwegii, do szwedzkiego Malmo, niemieckiej Bremy i na Islandię. 

„Bardzo się cieszymy z tak wielu nowości dla Gdańska. Połącze-
nie do Bari to już 38 kierunek, który uruchamia z Gdańska Wizz Air, 
nasz bardzo dobry partner biznesowy. Nowy kierunek to kolejna 
propozycja dla mieszkańców Pomorza, by na wakacje polecieć do 
Włoch” – powiedział Tomasz Kloskowski, prezes Portu Lotnicze-
go Gdańsk im. Lecha Wałęsy. 

WSPIERAMY AKCJĘ 
KRWIODAWSTWA
Uratuj życie, oddaj krew dla potrzebujących – pod takich hasłem zor-
ganizowana została akcja honorowego oddawania krwi przez pracow-
ników firm położonych wokół lotniska.

Tym razem inicjatorem zbiórki krwi była firma Bibus Menos, ale 
swój udział wzięli też pracownicy Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha 
Wałęsy, hotelu Hampton by Hilton oraz firm Skat i Solwit. Zgłosiło się 
w sumie kilkadziesiąt osób. Takie sąsiedzkie oddawanie krwi staje się 
powoli naszą tradycją, w czerwcu akcję organizował Hampton by Hilton.

Krew może oddać każdy, kto jest osobą pełnoletnią, a nie przekro-
czył 60 roku życia, kto czuje się zdrowy, waży nie mniej niż 50 kg, 
u którego nie wystąpiły przyczyny powodujące dyskwalifikację czaso-
wą lub stałą i każdy, kto chce pomóc drugiemu człowiekowi. 

Krew można też oddawać w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa w Gdańsku. 

EN  WIZZ AIR ANNOUNCES LOTS 
OF NEW FLIGHTS FROM GDAŃSK
The Hungarian airline is going to launch a route to Bari, Italy, increase 
the number of flights to Norway, Sweden, Germany, and Iceland, add 
the eighth plane to the Gdańsk base, and replace four machines with 
newer Airbuses A320neo.

At a press conference in Warsaw, Wizz Air representatives an-
nounced their plans for airline development in Poland, including 
Gdańsk Airport. . Moreover, Wizz Air informed that it would increase 
the number of flights to their nine destinations from 39 to 55. In conse-
quence, there will be more flights to Oslo, Alesund, Bodo, Stavanger, 
Trondheim, and Haugesund in Norway, Malmo in Sweden, Bremen in 
Germany, and Iceland. 

‘We welcome the increase in the number of flights from Gdańsk. 
The route to Bari is the 38th destination from Gdańsk operated by Wizz 
Air, our good business partner. This is another Italian destination avail-
able from the airport in Pomerania,’ said Tomasz Kloskowski, CEO at 
Gdańsk Lech Wałęsa Airport. 

EN  JOIN A BLOOD DONATION 
ACTION
Save a  life, donate your blood – this is the motto of the blood 
donation action held among employees of companies based near 
the airport.

This time, the action was initiated by Bibus Menos and comprised 
the employees of Gdańsk Lech Wałęsa Airport, Hampton by Hilton 
Hotel, as well as Skat and Solwit. In total, several dozen people 
participated in the initiative. Such neighbourly blood donation 
is becoming our tradition; in June, a similar action was organised 
by Hampton by Hilton.

Blood can be donated by every person aged 18–60, who feels 
healthy, weighs at least 50 kg, is not temporarily or permanently 
disqualified, and wants to help. 

Blood can also be donated in the Regional Blood Donation and 
Treatment Centre in Gdańsk. 

dynburg w odróżnieniu od będącego w ciągłym biegu Londynu 
daje ukojenie. To miasto niezwykle kameralne, zwinnie balan-
suje na granicy tradycji i nowoczesności. Warto się w nim zgubić, 

zejść z głównych turystycznych szlaków i trafić w nieopisane w prze-
wodnikach zakamarki. Choć oczywiście wstyd wracać ze stolicy Szko-
cji bez zdjęcia przed zamkiem, będącym jego symbolem. Obowiąz-
kowym punktem programu odwiedzin jest także wizyta w Muzeum 
Narodowym Szkocji. Wstęp na wystawy jest bezpłatny, a są to ekspozy-
cje absolutnie zachwycające. Sale wystawowe poświęcone prehistorii, 
egzotycznym kulturom, technice i naturze zaciekawią nawet najwięk-
szych sceptyków. Wieczorem koniecznie trzeba znaleźć czas na spacer 
po Rose Street. Znajdziemy na niej dziesiątki pubów. Jeśli gustujemy 
w słodszych trunkach, warto spróbować Guinessa z sokiem porzeczko-
wym lub niezwykle popularnego cydru. 

Szkocja to też festiwale. Jeśli zdecydujemy się na udział w tradycyj-
nie odbywającym się w ostatnich tygodniach sierpnia Festiwalu Edyn-
burskim, o rezerwacji noclegu warto pomyśleć z kilkumiesięcznym 
wyprzedzeniem. W tym terminie do stolicy Szkocji przybywa co roku 
około miliona osób. Festiwal Edynburski to w zasadzie kilka przepla-
tających i uzupełniających się wydarzeń: festiwal muzyki poważnej, 
w tym opery i baletu, Edinburgh International Festival, Film Festival, 
Book Festival, Television Festival oraz najbardziej popularny The Frin-
ge. Ten ostatni dedykowany jest niekonwencjonalnym działaniom arty-
stycznym. W Edynburgu po raz pierwszy odbył się w 1948 roku, od tego 
czasu formuła stosowana jest w wielu miejscach na całym świecie.

Pobyt w Szkocji może zakończyć się katastrofalnie dla naszego zdro-
wia, jeśli za bardzo rozsmakujemy się w smażonych przekąskach. Tra-
dycyjne potrawy wymagają mocnych nerwów. Podstawowymi składni-
kami haggisa są owcze podroby i żołądek, zaś w skład black puddingu 
wchodzi barania krew, owsianka i cebula. Wszystkiego warto spróbo-
wać, lecz jeśli nie jesteśmy przyzwyczajeni do ekstremalnych wrażeń 
kulinarnych lepiej zachować umiar. 

EN  EDYNBURG –SCOTLAND TO 
DISCOVER

MOST PEOPLE ASSOCIATE IT WITH CHARACTERISTIC 
TARTAN, BAGPIPES, THE LOCH NESS MONSTER, 
AND AROMATIC WHISKEY. BUT THIS IS ONLY THE 
BEGINNING OF ITS STORY. DISCOVER SCOTLAND 
PIECE BY PIECE, RELISHING ALL THE LITTLE THINGS 
IT HAS IN STORE.Tekst: Agnieszka Mróz

DLA WIELU OGRANICZA SIĘ DO 
CHARAKTERYSTYCZNEJ KRATY, DUD, 
POTWORA Z LOCH NESS I AROMATYCZNEJ 
WHISKY. TYMCZASEM TO DOPIERO POCZĄTEK 
OPOWIEŚCI. SZKOCJĘ WARTO ODKRYWAĆ PO 
KAWAŁKU, DELEKTUJĄC SIĘ SMACZKAMI, KTÓRE 
NAM OFERUJE.

Zdjęcie: pixabay.com

EDYNBURG
SZKOCJA, JAKĄ TRZEBA POZNAĆ

E As opposed to hectic London, Edinburgh gives you comfort and 
peace of mind. It is a cosy city, where tradition meets modernity. 
To really enjoy it, try and get lost there – stray off the main tour-
ist paths to discover remarkable spots not described in popular 
guidebooks. Still, it is a shame to return from Scotland without 
a photo in front of the castle which is the symbol of the country. 
Another must is the National Museum of Scotland. The admission 
is free. The remarkable expositions are dedicated to the pre-his-
toric times, exotic cultures, technology, and nature and they will 
impress even the most discerning sceptics. In the evening, take 
a walk down Rose Street, where you will find dozens of pubs. If 
you are after sweet beverages, try Guinness with currant juice or 
extremely popular cider. 

Scotland is also the country of festivals. If you want to attend 
the Edinburgh Festival, traditionally held in the last weeks of Au-
gust, it might be a good idea to book your stay a few months in 
advance. About a million people visit Scotland at that time every 
year. The Edinburgh Festival comprises a few interweaving and 
associated events, including the festival of classical music, with 
opera and ballet, the Edinburgh International Festival, the Film 
Festival, the Book Festival, the Television Festival, and the most 
popular The Fringe. The latter is dedicated to unconventional ar-
tistic activities. It was held for the first time in Edinburgh in 1948; 
since then, the formula has been applied in several places all over 
the world.

Your visit to Scotland might have disastrous consequenc-
es if you have too much fried food. Traditional Scottish dish-
es require a strong stomach. The basic ingredients of haggis 
are sheep offal and stomach, while the black pudding is made 
of mutton blood, oatmeal, and onion. Try everything, but 
if you are not used to extreme culinary experiences, eat in 
moderation. 



   JESZCZE WIEKSZY TERMINAL PASAŻERSKI
                     W PORCIE LOTNICZYM GDAŃSK

BUDUJEMY PIRS
Tekst i zdjęcia:  Port Lotniczy im. Lecha Wałęsy

la niewtajemniczonych w nomenklaturę budowniczą, pirs to 
zazwyczaj portowa budowla hydrotechniczna, możemy to po-
równać do takie długiego, wielkiego mola, chociaż w tym przy-

padku zamiast romantycznych spacerów, ma on użyteczność raczej 
techniczną. W portach lotniczych, nazwę pirs stosuje się zazwyczaj do  
przedłużeń hali głównej terminalu lotniczego, od którego odchodzą 
konkretnie rękawy, prowadzące nas już bezpośrednio do samolotu.

- Budowa pirsu jest dla nas priorytetem ze względu na możliwości 
zwiększenia komfortu pasażerów podróżującym do/z Non-Schengen 
i przewoźników. Dlatego mimo wyższych kosztów, zdecydowaliśmy 
o jej realizacji – opowiada Tomasz Kloskowski, prezes Portu Lotnicze-
go Gdańsk. – Zapewniam, że bez kilku innych, mniejszych inwestycji 
lotnisko dalej będzie bezpiecznie i dobrze funkcjonowało, a dodatkowo 
mamy nadzieję pozyskać na nie środki unijne.

Rozbudowa terminalu pasażerskiego o dodatkowy pirs pozwoli 
gdańskiemu lotnisku zyskać aż 16 tysięcy metrów kwadratowych po-
wierzchni użytkowej. Dodatkowo, powiększona zostanie strefa cen-
tralnej kontroli bezpieczeństwa, kontroli paszportowej, rozbudowana 
hala odbioru bagażu, a także zwiększona zostanie strefa Non-Schen-
gen. Na lotnisku zostaną wybudowane także dwa wyjścia autobusowe. 
Planowana jest również rozbudowa sieci wewnętrznych dróg dojazdo-
wych do lotniska. 

Do niedawna jeszcze, sprawa gdańskiego pirsu stała pod znakiem 
zapytania, gdyż większość ofert na jego budowę przekraczała budżet 
lotniska. Niemniej jednak, zarząd zdecydował się na to, by sfinansować 
tę budowę i nieco spowolnić realizację innych, mniejszych inwestycji.

Ostatecznie przetarg wygrała Korporacja Budowlana Doraco. 
Koszt całej inwestycji to ponad 255 milionów złotych, ma ona zostać 
zrealizowana w ciągu 26 miesięcy. Inwestycja zostanie sfinansowana 
ze środków własnych oraz z obligacji, które wyemituje Port Lotniczy 
Gdańsk przy współpracy z bankiem Pekao S.A. Rozbudowa terminalu 
T2 powinna potrwać do końca 2021 roku.  

D
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GDAŃSK AIRPORT EXPANDS ITS PASSENGER TERMINAL. 
WE ARE BUILDING A JETTY!

For those who are unfamiliar with construction terminology, a jetty 
is usually a port hydrotechnical structure which can be compared 
to a big, long pier although in this case, instead of romantic walks, it 
has a more technical purpose. At airports, the jetty is an extension 
of the main terminal hall with jet bridges radiating from it, leading 
directly to the plane.

‘The construction of the jetty is our priority since it will allow us to 
enhance the comfort of passengers travelling to/from the Non-Schen-
gen Zone as well as our carriers. Therefore, despite higher costs than 
initially planned, we decided to carry out the project,’ said Tomasz 
Kloskowski, CEO at Gdańsk Airport. ‘I can assure you that the airport 
will still be safe and operational without a few other smaller invest-
ments; besides, we hope to obtain EU funding for these.’

The expansion of the passenger terminal with an extra jetty 
will give Gdańsk Airport as many as 16 thousand square metres 
of floor space. Other spaces to be expanded include the central 
security control zone, the passport control zone, the luggage 
claim hall, and the Non-Schengen zone. Moreover, two bus exits 
will be added. The network of internal access roads to the air-
port will also be expanded. 

Until recently, the jetty construction at Gdańsk Airport 
was in question since most of the offers exceeded the airport’s 
budget. Still, the management decided to finance the con-
struction and slow down the implementation of other smaller 
investments.

Finally, the tender was awarded to Doraco Construction Cor-
poration. The overall investment cost is over PLN 255 million. 
The investment is planned to be carried out within 26 months. 
It is financed with own funds and the obligations issued by 
Gdańsk Airport in cooperation with Pekao S.A. The T2 terminal 
extension will last until the end of 2021. 




