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GRZEGORZ 
KAPLA

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

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

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

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

Aktorka, dramaturg, reżyserka. 
Ukończyła krakowską PWST, 
została zaangażowana do 
Teatru Starego w Krakowie, 
później dołączyła do zespołu 
TR Warszawa. 

In English 
An actress, dramatist and 
director. She finished the PWST 
National Academy of Theatre 
Arts in Krakow, worked at the 
Stary Theatre in Krakow and 
joined the team of TR Warszawa. 

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

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

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

In 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, tomato soup 
and convertibles.

Redaktor naczelny. Pisze 
głównie o muzyce i turystyce, 
o tym pierwszym również na 
blogu 140db.pl. Kiedyś zostanie 
gwiazdą rocka, ale póki co 
śpiewa w chórze.

In English 
The chief editor. He writes 
mainly about music and 
tourism, also on the blog 140db.
pl in the case of the former. One 
day he will become a rock star, 
but for the time being he sings 
in a choir.

Obserwuje, a potem opisuje 
i komentuje. Głównie sport, 
ale ma w swoim dorobku dwie 
powieści. Na co dzień dziennikarz 
NC+, ale też prezenter wiadomości 
w TVN i TVN24. 

In English 
He observes and then describes 
and makes comments. Mainly 
about sport, but he has two novels 
to his credit too. On a regular 
basis, he is a journalist at NC+ and 
newscaster at TVN and TVN24.

Człowiek pracy, gdańszczanin z wy-
boru. Choć większość zna go jako 
żeglarza i Mistrza Olimpijskiego, 
to ma w rękawie jeszcze kilka asów. 
Jest biznesmenem, społecznikiem, 
prezesem Fundacji Gdańskiej. 

In English 
A working man and a citizen  
of Gdansk by choice. Most of us 
know him as a sailor and an Olym-
pic Champion, but he has several 
more aces up his sleeve. He is 
a businessman, a social activist and 
the CEO of Gdansk Foundation.

ANDRZEJ 
SARAMONOWICZ

MATEUSZ  
KUSZNIEREWICZ

WOJCIECH 
ZAWIOŁA

WOJCIECH 
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KATARZYNA
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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.

In 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.

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

In English 
She talks, writes and edits. She 
is interested in high, middle-
brow and low culture because 
she is a true (post)humanist. 
She claims there is nothing bet-
ter than a good book except for 
MC Hammer’s video clips.

Gdyby nie było muzyki, jej życie 
nie miałoby sensu. Pasjonatka 
radia i klimatu retro, kolekcjon-
erka płyt, okularów i torebek. 
Od wielu lat związana z radiową 
Trójką. O muzyce i radiu pisze 
także na blogu.

In English 
Without music her life would 
be completely meaningless. 
A radio and retro style aficio-
nado. Collects music albums, 
sunglasses and purses. For years 
has been related to Polish Radio 
Programme 3. Writes on music 
and radio on her blog.

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

In English 
A sociologist by profession and 
passion. An experienced scien-
tist of social phenomena and 
cultural trends. A 3.0 scientist, 
who is not scared of challenges, 
international cooperation and 
interdisciplinarity.

Dziennikarz i dramaturg. 
Rocznik 90-ty. Pół życia spędził 
w teatrach, jeszcze więcej 
w salach kinowych. To jego 
domy. Wszystko co możliwe 
przelewa na papier.

In English 
A journalist and dramatist. Born 
in 1990. He spent half of his life 
in theatres and even more in 
cinema auditoria. They are his 
houses. He commits everything 
he can to paper.

Znawca smaków, współtwórca 
Akademii Kulinarnej Fumen-
ti. Przeszedł przez wszystkie 
szczeble branży gastronomicznej. 
Współautor książki „Gastrobanda. 
Wszystko, co powinieneś wiedzieć, 
zanim wyjdziesz coś zjeść”.

In English 
Maven of tastes, co-founder of 
the “Fumenti” Culinary Acade-
my. He went through all stages of 
the food industry. Co-author of 
the book “Gastrobanda. Wszyst-
ko, co powinieneś wiedzieć, 
zanim wyjdziesz coś zjeść”.

JACEK 
GÓRECKI

KATARZYNA
ZDANOWICZ

ANNA 
NAZAROWICZ

KAMIL
SADKOWSKI

ALEKSANDRA 
BUDKA

SYLWIA  
GUTOWSKA

TOMASZ 
SOBIERAJSKI

EDYTA 
BARTKIEWICZ

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

In English 
She has a weakness for cars 
instilled in her head, because she 
does not have a heart but a tur-
bocharger instead. Everything 
with four wheels attracts her. 
The author of a blog entitled 
Panie wiozą Panów. 

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

In English 
She’s a fashion photographer, 
she’s 23 and comes from 
Szczecin. She came to Warsaw 
to fulfill her dreams and follows 
the rule „Quality over quantity”. 
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Nie ma chyba na świecie lepszego miejsca do rozmów o muzyce 
klasycznej niż Włochy. Nie ma też bardziej idealnej przestrzeni  
do tego, by połączyć je z targami instrumentów muzycznych niż 
Cremona – miasto, w którym tworzyli m.in. Antonio Stradivari 

i członkowie rodzin Amati i Guerneri.

tekst: Katarzyna Habecka   zdjęcia: źródło: Organizatorzy

W MIEŚCIE
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Cremona to nieduże miasto na pół-
nocy Włoch, w Lombardii, odda-
lone o nieco ponad godzinę jazdy 

samochodem od Mediolanu. Została zało-
żona przez Rzymian już w III wieku p.n.e. 
Była na tyle dużym i ważnym ośrodkiem 
miejskim, że prawie od samego począt-
ku swojego istnienia toczono o nią boje. 
Najstarsze zabytki, które możemy w niej 
podziwiać, pochodzą więc dopiero z XII 
wieku. Najważniejszym mieszkańcem 
Cremony, który w mieście ma swoje 
pomniki, muzeum, a jego imieniem nazy-
wane są ulice, hotele, restauracje, a nawet 
dania i drinki, jest oczywiście Antonio 
Stradivari. Ten żyjący w XVII wieku 
lutnik był jednym z najwybitniejszych bu-
downiczych instrumentów w historii. Jego 
skrzypce, altówki czy wiolonczele są po-
dziwiane do dzisiaj, ich ceny dochodzą na 
rynku dzieł sztuki do milionów euro, a na 
swoje koncertowe instrumenty wybierają 
je największe gwiazdy muzyki klasycznej. 
Lutnicy do dziś próbują odkryć tajemnicę 
geniuszu mistrza z Cremony, traktując je 
jako kamień filozoficzny swojego fachu. 
Nic więc dziwnego, że to właśnie w tym 
mieście odbywają się jedne z najwięk-
szych na świecie targów instrumentów 
muzycznych: Cremona Mondomusica.

Cremona to przepiękne, małe miasto, 
które architekturą przypomina Florencję. 
Pełno jest w nim placów i wąskich uliczek, 
na których rozstawione są kawiarniane 
stoły. Historyczne centrum jest niewielkie 
i z pewnością jeden weekend wystarczy, 
by odwiedzić wszystkie ważne zabytki 
miasta – o ile oczywiście nie trafimy na 
sjestę, która dla turystów ze wschodu 
może być niezwykle irytująca...

Pierwsze kroki powinniśmy skierować 
na Piazza del Comune, gdzie znajdują się 
najważniejsze zabytki: ratusz, Cattedrale 
di Santa Maria Assunta, Torrazo, San 
Giovanni Battista i Loggia dei Militi. 
Katedra pochodzi z XII wieku – jest 
ogromna, można w niej obejrzeć dzieła 
sztuki sakralnej, freski, a od czasu do cza-
su posłuchać koncertów (podczas targów 
odbył się w niej koncert chóru chłopięco-
-męskiego „Sistine”). Swoim wnętrzem 
bardzo przypomina Bazylikę św. Piotra 
w Watykanie, choć równocześnie po-
siada magiczny urok właściwy wiejskim 
kościółkom. Torrazo to z kolei przylega-
jąca do świątyni dzwonnica z przełomu 
XII i XIII wieku, która uważana jest za 
najwyższą tego typu budowlę w Europie 

(ma aż 112 metrów wysokości, a na górę prowadzą 502 schody!). 
Z jej szczytu można podziwiać przepiękną panoramę miasta. 
Baptysterium budowane było między XII a XV wiekiem – warto 
przez chwilę się przy nim zatrzymać, ponieważ posiada elementy 
typowe zarówno dla średniowiecza, jak i renesansu i gotyku. 
Gdy odwrócimy się tyłem do katedry, naszym oczom ukaże 
się ratusz miejski – budowla, która sprawia wrażenie zupełnie 
oderwanej od architektury placu, a jednak w ciekawy sposób 
ją uzupełnia. Budynek pierwotnie wzniesiono w XIII wieku, 
jednak przez wieki był przebudowywany. W przeciwieństwie do 
białej i na swój sposób delikatnej fasady katedry, wydaje się być 
ciężką, ponurą bryłą, niczym budowla obronna. Stojące obok 
niej Loggia dei Militi zbudowane są w podobnym stylu. Znajduje 
się w nich rzeźba przedstawiająca godło Cremony.

Drugim priorytetowym punktem wycieczki po mieście jest 
plac i muzeum Stradivardiego. W mieście nie brakuje oczywi-
ście posągów mistrza z Cremony, jednak przed samym muzeum 
jego imienia wznosi się ogromna instalacja typowa dla sztuki 
współczesnej: monumentalna postać złożona z pięciolinii, która 
ma odzwierciedlać „duszę muzyki”. W ogromnym muzeum 
znajdują się przede wszystkim zabytkowe instrumenty sztuki 
lutniczej – zarówno te wykonane przez Stradivariego, jak i przez 
członków rodzin Amati i Guarneri.

Jeśli chodzi o lutnictwo, w 2012 roku cremońska tradycja 
tworzenia instrumentów skrzypcowych została wpisana na listę 
niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO. W samym 
mieście znajduje się ponad 140 wyspecjalizowanych skle-



W 2012 ROKU CREMOŃSKA TRADYCJA 
TWORZENIA INSTRUMENTÓW 
SKRZYPCOWYCH ZOSTAŁA WPISANA NA 
LISTĘ NIEMATERIALNEGO DZIEDZICTWA 
KULTUROWEGO UNESCO.

PODRÓŻE
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pów i zakładów lutniczych, a nawet Międzynarodowa Szkoła 
Lutnictwa, w której zajęciach uczestniczy około 400 studentów 
z całego świata! Zakłady lutnicze można spotkać na co drugiej 
ulicy – w ścisłym centrum miasta i w jego bocznych uliczkach. 
Te ostatnie nie robią już takiego wrażenia: są często zaniedbane, 
elewacje przybrudzone są zmorą także polskich miast – nie-
estetycznym graffiti, a jeśli spacerować będziemy w godzinach 
sjesty, czyli między 12:00 a 14:30, ulice świecić będą pustkami, 
wszystkie sklepy, a często i knajpki będą zamknięte. Posępne 
wrażenie robią też pozostałe kościoły w mieście, które wydają 
się być zapomniane przez włodarzy i mieszkańców Cremony. 
Warto jednak poświęcić chwilę i obejrzeć je wszystkie, ponieważ 
w każdym możemy znaleźć coś oryginalnego.

Wyjazdu do Włoch nie można by jednak zaliczyć do udanych, 
jeśli nie odwiedziłoby się restauracji. Gdy choć raz spróbujemy 
tamtejszej pizzy, lasagne, spaghetti, kawy czy lodów, włoskie 
jedzenie w innych częściach świata nigdy nie będzie już smako-
wało tak samo. Lunch czy kolacja w restauracji to także idealny 
moment na podejrzenie zachowania mieszkańców. Podczas mo-
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jego wyjazdu do Rzymu zaskoczyło mnie, jak daleko zachowanie 
Włochów odbiega od znanych mi choćby z filmów Felliniego 
stereotypowych zachowań. W Cremonie zobaczyłam trochę 
inny obraz tej narodowości niż w stolicy Italii. Cremończycy byli 
głośni, rozgadani, ekstrawertyczni, ich gestykulacja wyglą-
dała wprost aktorsko. Wszyscy byli ubrani bardzo schludnie 
i modnie. Równocześnie sprawiali wrażenie bardzo serdecznych, 
rodzinnych, niezwykle gościnnych, z ogromnym szacunkiem 

odnosili się do osób starszych, a na poże-
gnanie nawet obce osoby czekał obowiąz-
kowy podwójny buziak w policzki!

W 2001 roku organizacja CremonaFiere 
zorganizowała pierwsze targi Mondo-
musica. Na początku było to miejsce, 
w którym spotykali się lutnicy i ich 
klienci lub dostawcy. Z czasem zaczę-
to dołączać firmy z innych branż – tak 
powstała Acoustic Guitar Village, gdzie 
prezentowane są gitary i akcesoria do 
nich. Część targów zajmuje także Piano 
Experience, w którym swoimi fortepia-
nami, pianinami i klawesynami handlują 
producenci instrumentów klawiszowych. 
Po 15 latach Cremona Mondomusica jest 
miejscem, gdzie spotykają się biznesme-
ni i artyści z całego świata, a w kilkuset 
boksach można kupić wysokiej jakości 
sprzęty związane z branżą muzyczną. 
Organizatorzy chwalą się, że aż 91% gości 
odwiedzających ich targi, znalazło na 

TAK POWSTAŁA ACOUSTIC GUITAR VILLAGE, 
GDZIE PREZENTOWANE SĄ GITARY I AKCESORIA 
DO NICH. CZĘŚĆ TARGÓW ZAJMUJE TAKŻE 
PIANO EXPERIENCE, W KTÓRYM SWOIMI 
FORTEPIANAMI, PIANINAMI I KLAWESYNAMI 
HANDLUJĄ PRODUCENCI INSTRUMENTÓW 
KLAWISZOWYCH. 
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nich produkty, których szukało. W tym 
roku chyba każdy, kto choć trochę intere-
suje się muzyką, co kilka kroków ulegał 
pokusie zrobienia zakupów ze względu na 
różnorodność i przystępność cen.

Gdy weszłam na teren targów, pierw-
szą rzeczą, która zwróciła moją uwagę 
był tłum ludzi przy wejściu i kasach. 
Słyszałam języki skandynawskie, rosyjski, 
polski, angielski, włoski, hiszpański. 
Jednak największe dwie grupy stanowili 
Włosi i najwięksi pasjonaci muzyki kla-
sycznej: Azjaci. Po przejściu do pierwszej 
sali, nazwanej Piano Experience, uderzyła 
mnie fala dźwiękowa płynąca z  ponad 
20 fortepianów. Przy każdym siedział 
inny muzyk, jednak niemal każdy grał 
utwory... Chopina! Nasz kompozytor 
idealnie sprawdza się do przetestowa-
nia fortepianu, ponieważ jego utwory 
wykorzystują całe spektrum klawiatury. 
Ponadto każdy pianista ma w swoim 
repertuarze „coś Chopina”, a więc wie, jak 
w najlepszej możliwej wersji powinien on 
brzmieć. Jednak nawet jego kompozycje, 
grane przez mniej lub bardziej utalento-
wanych muzyków w jednym momencie 
na kilkunastu klawiaturach, zamieniają 
się w nieznośny harmider.

W sali z fortepianami znajdował się 
jeden instrument, który szczególnie przy-

ciągał uwagę odwiedzających: fortepian Bogányi. Gdy rozma-
wiałam z twórcą tego wartego 250 tysięcy euro instrumentu (to 
ponad dwa razy tyle, ile najlepsza wersja Steinwaya!), węgierskim 
pianistą Gergelym Bogányi, co chwila podchodziły do nas zacie-
kawione osoby z pytaniem o broszurę na temat tego Ferrari wśród 
fortepianów. Skojarzenie w tym przypadku jest słuszne, ponie-
waż instrument, zbudowany z włókna węglowego, powstał przy 
wsparciu inżynierów z Mono Group, wspierającej takie marki, jak 
Lamborghini czy Porsche. Była to jedna z wielu niespodzianek, 
które czekały na mnie wzdłuż czerwonego dywanu.

Aby dojść do części poświęconej instrumentom strunowym, 
musiałam minąć niewielkie boksy z instrumentami dętymi. Tu 
największe wrażenie robiła cremońska miniorkiestra dęta, która 
co jakiś czas dawała popis swoich możliwości. Ciekawe było 
także stoisko ze sprzętem rehabilitacyjnym dla muzyków, którzy 
pracując przecież fizycznie, często uskarżają się na kontuzje. 
Hala poświęcona skrzypcom znajdowała się w tym samym 
budynku, co Acoustic Guitar Village. W pierwszych boksach 
można było obejrzeć i kupić gitary elektryczne, klasyczne, 
akustyczne, ukulele, gryfy, wszelkiej maści kostki, pokrowce, 
struny czy wzmacniacze. Na szczęście tutaj sprzęt można było 
przetestować jedynie ze słuchawkami na uszach, podłączonymi 
do elektrycznych instrumentów.

Najwięcej miejsca zajmowały jednak boksy biznesu związanego 
z instrumentami smyczkowymi. W tym miejscu do kupienia było 
dosłownie wszystko, zarówno dla muzyków, jak i lutników: całe 
instrumenty, pokrowce, śrubki, żywica, oleje, farby, kleje, minera-
ły, kostki, kołki, podstawki, struny, podbródki, nuty dla dorosłych 
i dla dzieci, prasa branżowa, dłuta mechaniczne i elektryczne, 
a wreszcie deski – całe stosy desek mniejszych i większych: w każ-
dą można było popukać, powąchać ją, zważyć i zmierzyć. Osoby 



zainteresowane skrzypcami mogły je oczywiście przetestować, 
a później sprawdzić na stoisku laboratorium akustycznego. Lokal-
ni naukowcy we współpracy z fachowcami z zagranicy stworzyli 
specjalne urządzenie i programy komputerowe, które mierzą 
drgania instrumentu, tym samym sprawdzając jego jakość. Jak 
sami przyznają, włoscy lutnicy dzielą się na dwie grupy: zwolen-
ników tej metody, którzy mają nadzieję na doskonalenie swojego 
warsztatu, i przeciwników, którzy boją się, że wyjdą na jaw ich 
niedociągnięcia. Naukowcy wierzą, że dzięki ich staraniom i kre-
atywności uda się poznać tajemnicę Stradivariego.

Miłym zaskoczeniem byli polscy wystawcy, a wśród nich 
ważna reprezentantka polskiej szkoły lutniczej: Danuta Paw-
likowska. Artystka ta ma na swoim koncie wiele sukcesów 
w międzynarodowych konkursach lutniczych, między innymi 
srebrny medal za altówkę na X Międzynarodowym Konkursie 
Lutniczym im. A. Stradivariusa, właśnie w Cremonie. Jak sama 
przyznaje, polska marka wciąż budzi obawy wśród poten-
cjalnych nabywców za granicą, jednak uczestnictwem w tych 
targach starała się zerwać z krzywdzącymi stereotypami i zaist-
nieć w świadomości zagranicznych muzyków, którzy mogli na 
miejscu przetestować jej instrumenty.

Oprócz stoisk dla rzemieślników i artystów, nie zabrakło tych 
skierowanych do miłośników tzw. „muzycznego kiczu”. Do 
nabycia były m.in.: kapcie, szlafroki, długopisy, ołówki, kubki, 
ręczniki w nuty, biżuteria czy powerbanki w kształcie instru-
mentów, pendrive'y z wizerunkami kompozytorów. Jednak 
Cremona Mondomusica to nie tylko handel. W kilkunastu sa-
lach w kompleksie budynków zorganizowano seminaria, debaty, 
konkursy muzyczne dla młodzieży, recitale i minikoncerty.
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Podczas tego pouczającego i pełnego 
wrażeń wyjazdu, zarówno podczas targów, 
jak i zwiedzania miasta tylko jedna rzecz 
zrobiła na mnie negatywne wrażenie: 
prawie nikt nie mówił tam po angielsku. 
Chociaż targi pretendują do rangi jednego 
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z największych tego typu wydarzeń na świecie, seminaria i debaty 
– większość o bardzo ciekawej tematyce – nie były tłumaczone na 
język angielski. Co więcej – nawet obsługa targów miała poważne 
problemy z angielskim, nawet ta stykająca się z odwiedzającymi 
na każdym kroku. Także w samym mieście, które nie może narze-
kać na brak turystów dzięki swej wyjątkowej historii i atmosferze, 
w którym co rusz organizowane są międzynarodowe konferencje 
i targi z różnych dziedzin i branż, olbrzymi kłopot sprawiała mi 
nieznajomość angielskiego przez pracowników hoteli i restaura-
cji. Włosi dużo rozumieją, ale nie chcą mówić, więc moje dialogi 
z miejscowymi wyglądały tak, że ja mówiłam po angielsku, oni 
odpowiadali po włosku i po kilku minutach dochodziliśmy do 
porozumienia. Odwiedzając to przepiękne miasto i targi Cremona 
Mondomusica warto więc uzbroić się w słowniczek polsko-włoski, 
aplikację-tłumacza na telefon i dużą dozę cierpliwości. W zamian 
za to czekają na nas fantastyczne zdjęcia z urlopu, nowe smaki 
i przepiękna pogoda, nawet poza sezonem! 

In English 

IN THE TOWN OF STRADIVARI
There is probably no better place to discuss classical music than 
Italy. There is also no better area for connecting it with the musi-
cal instrument market than Cremona - city in which, amongst 
others, Antonio Stradivari and members of the Amati and 
Guerneri families used to create. 

Cremona is a small city in the North of Italy, in Lombardy, about 
an hour long car ride from Milan. It was established by the Ro-
mans in the 3rd century BC. It was a large and important enough 
city that basically from its very creation countries were fight-
ing for control over it. The oldest monuments we can see there 
are only from the 12th century. The most important citizen of 
Cremona, who has monuments and a museum, as well as streets, 
hotels, restaurants and even dishes and drinks named after him 
is, of course, Antonio Stradivari. This 17th century luthier was 
one of the most prominent instrument-makers in history. His 

violins, violas or cellos are praised even 
today, their prices reach millions of euros 
on the art-work market and the biggest 
names of classical music choose to play on 
them. To this day luthiers try to discover 
the secret of this master’s from Cremona 
genius, treating it as the philosopher’s 
stone of their brand. No wonder then 
that one of the biggest fairs of musical 
instruments takes place in this city: the 
Cremona Mondomusica.

Cremona is a gorgeous small town with 
architecture similar to that in Florence. 
It is full of squares and narrow streets 
full of café tables. The historical centre 
is not very big and surely one weekend 
is enough to see all the important sights 
of the city – that is of course if we do not 
happen upon a siesta, which can be very 
irritating for tourists from the East…

We should first head to the Piazza del 
Comune, where most important monu-
ments are located: the city hall, Cattedrale 



24 PODRÓŻE 
travel

di Santa Maria Assunta, Torazzo, San Gio-
vanni Battista and Loggia dei Militi. The 
Cathedral comes from the 17th century – it 
is huge and inside you can find sacral art, 
frescoes and, from time to time, listen to 
concerts (during the fair a concert of the 
boy-male choir “Sistine” took place there). 
Its interior is similar to the one in St. 
Peter’s Basilica in Vatican but at the same 
time it has this magical charm typical to 
rustic churches. Torrazo comes from the 
turn of the 12th and 13th century. It is a bel-
fry connected to the temple and is thought 
to be the biggest such object in Europe (it is 
112m high and there are 502 steps leading 
to the top!). From its top you can admire 
the beautiful city panorama. The baptistery 
was built between the 12th and 15th centu-
ry – it is worth to pay some attention to it, 
for it has elements typical to the medieval 
but also renaissance and gothic times. If 
we turn our back to the cathedral we will 
see the city hall – a building that seems to 
be completely different from the square’s 
architecture, yet somehow complements it. 

The building was first constructed in the 
13th century but it was rebuilt for centu-
ries. In contrast to the white and somehow 
delicate facade of the cathedral it seems 
to be a heavy, gloomy form that looks like 
a fortress. Situated next to it Loggia dei 
Militi is kept in a similar style. Inside there 
is a sculpture of the herb of Cremona.

A second priority stop of the tour is 
the square and museum of Stradivari. Of 
course there are plenty of sculptures of 
the master from Cremona in the city itself 
but in front of his museum there is an 
enormous installation typical to modern 
art: a monumental figure made of stave 
that mirrors “the soul of music”. In the 
huge museum there are mostly antique 
instruments – both those made by Strad-
ivari and those by members of the Amati 
and Guarneri families.

When speaking about lutherie – in 2012 
the Cremonian tradition of string instru-
ment making was put on the UNESCO 
National Heritage list. In the city there 
are more than 140 specialized stores and 
lutherie manufactures and even an Inter-
national School of Lutherie, attended by 
about 400 students from around the world! 
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Lutherie manufactures can be found on 
every other street – right in the city centre 
and in little allies. The latter ones are not 
very impressive: often neglected, with ele-
vations covered in unaesthetic graffiti that 
is also a nightmare of Polish cities. When 
you go there during siesta time, which 
is between 12:00 and 14:30, the streets 
are empty and all the stores, and often 
restaurants, are closed. Other churches in 
the city are also unattractive and seem to 
be forgotten by the authorities and citizens 
of Cremona. But it is worth to visit them 
because something original can be found 
in each and every one.

A trip to Italy would not count if we 
did not visit a restaurant. Once we try 
their pizza, lasagne, spaghetti, coffee or 
ice cream Italian food in other places of 
the world will never taste the same. Lunch 
or dinner in a restaurant is also an ideal 
moment for observing the locals. During 
my trip to Rome I was surprised by how 
differently Italians behave to what I have 
seen, for example in Fellini’s films. In 
Cremona I saw a different side of this 
nationality than I did in the capital of 
Italy. Cremonians were loud, talkative, 
extraverted and their gesticulation was 
dramatic. They were all put together and 
dressed very fashionably. At the same 

time they seemed to be very sincere, 
family-oriented, hospitable, treating older 
people with immense respect and on 
parting even strangers would obligatorily 
kiss each other twice on the cheek!

In 2001 the CremonaFiere organisation 
organized the first Mondomusica fair. At 
first it was a place in which luthiers would 
meet with each other and their customers 
or deliverers. With time companies from 
other trades would join – this is how the 
Acoustic Guitar Village was established, 
where guitars and their accessories are 
presented. Part of the fair is also occupied 
by the Piano Experience, which allows 
the producers of fortepianos, pianos and 
harpsichords to sell their products. After 
15 years Cremona Mondomusica became 
a place where businessmen and artists 
from around the world meet with and on 
few dozens of stands you can buy high 
quality music products. The organizers are 
boasting and praising themselves that 91% 
of guests visiting their fair found products 
that they were looking for. This year proba-
bly anyone who is in the slightest interest-
ed in music was tempted to buy something 
every few steps because of the variety of 
products and their competitive prices.

When I entered the grounds of the fair 
the first thing I noticed was the crowd 

of people by the entrance and registers. 
I heard Scandinavian, Russian, Polish, 
English, Italian and Spanish. But the 
largest groups were those of Italians and 
the biggest amateurs of classical mu-
sic: Asians. On entering the first room, 
called the Piano Experience, I was hit by 
a sound wave produced by more than 20 
fortepianos. Behind each one there was 
a different musician but practically every 
one of them was playing… Chopin! Our 
composer is great for testing a fortepiano 
because his songs are using the whole 
spectrum of keys. On top of this, every 
pianist has “something by Chopin” in 
his repertoire and so he knows how it 
should sound in the best possible version. 
But even his compositions can turn into 
unbearable noise when played by more or 
less talented musicians at the same time 
on few dozens of keyboards. 

In the room full of fortepianos there 
was one that particularly drew the atten-
tion of visitors: the Bogányi fortepiano. 
While I was talking to the creator of this 
instrument worth 250 thousand euros 
(this is almost twice the price of the best 
version of Steinway!) Hungarian pianist 
Gergely Bogányi we were constantly 
approached by people who wanted to ask 
for a brochure on this Ferrari of forte-
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pianos. The analogy is accurate, for the 
instrument, made of carbon fibre, was 
created with the support of Mono Group 
engineers, who are working with such 
brands as Lamborghini or Porsche. It was 
one of many surprises that awaited me 
down the red carpet.

To reach the part devoted to string-in-
struments I had to walk past little boxes 
with wind-instruments. Here the biggest 
impression was made by a Cremonian 
mini-orchestra, which gave concerts 
every few minutes. A stand with rehabil-
itation equipment for musicians was also 
interesting, since they are in fact working 
physically and often suffer from injuries. 
The hall with violins was in the same 
building as the Acoustic Guitar Village. 
In the first boxes you could buy electric, 
classical, acoustic guitars, ukuleles, fret-
boards, all sorts of pics, cases, strings and 
amplifiers. Luckily you could only test 
the equipment while wearing earphones 
connected to electric instruments.

Nevertheless, most space was taken 
up by boxes of companies connected 

with string instruments. You could buy 
literally anything here, no matter if you 
are a musician or a luthier: complete in-
struments, cases, screws, resin, oils, glues, 
minerals, pics, pegs, holders, strings, chin 
rests, notes for adults and children, brand 
magazines, mechanic and electric chisels 
and, finally, boards. Piles of smaller and 
larger boards – you could knock on each 
and every one of them, smell it, weight it 
and measure it. Those interested in violins 
could of course test them and later check 
at the acoustic laboratory stand. Local 
scientists in cooperation with foreign 
specialists created special equipment and 
computer programmes, which measure 
instruments’ vibration, checking its 
quality. As they admit themselves: Italian 
luthiers can be divided into two groups 
– supporters of the method, who wish to 
perfect their workshop, and its opponents, 
who are afraid that their shortcomings 
will become visible. Scientists believe 
that thanks to their efforts and creativity 
Stradivari’s secret can be discovered.

A pleasant surprise was the presence of 

Polish exhibitioners and amongst them 
an important representative of the Polish 
lutherie: Danuta Pawlikowska. This artist 
had many successes in international luthe-
rie competitions, amongst others a silver 
medal for a viola at the X Stradivarius 
International Lutherie Competition right 
here in Cremona. As she admits, a Pol-
ish brand is still untrusted by potential 
buyers abroad but through participating 
in the fair she was trying to break with the 
harmful stereotypes and get noticed by 
foreign musicians who had the opportuni-
ty to test her instruments.

Apart from boxes for craftsmen 
and artists there were also plenty for 
amateurs of the so called “music knick-
knacks”. You could buy slippers, dressing 
gowns, pens, pencils, cups, towels with 
a musical notes pattern, jewellery or 
instrument-shaped power banks, USB 
sticks with images of musicians. Cremo-
na Mondomusica is not only a market. In 
the few dozens of rooms in the buildings’ 
complex there were seminars, debates, 
music competitions for teenagers, recitals 
and mini-concerts taking place.

Throughout this educational and full 
of attractions trip, both at the fair and 
while sightseeing, only one thing made me 
feel uncomfortable: almost no one spoke 
English. Although the fair is possibly one 
of the biggest such events in the world 
the seminaries and debates – for the most 
part on very interesting topics – were not 
translated into English. Furthermore, even 
the staff had serious problems with speak-
ing English - also those who were there to 
help visitors. Therefore in the city itself, 
which cannot complain about the lack of 
tourists thanks to its unique history and 
atmosphere and where there are interna-
tional conferences and fairs of different 
brands and fields taking place, I had a huge 
difficulty to communicate with others in 
restaurants and hotels due to their lack 
of English language knowledge. Italians 
understand a lot but they refuse to speak, 
so my dialogues with locals were in English 
on my side and responded to in Italian. 
After few minutes of such communica-
tion we would reach an agreement. When 
vising this beautiful city and the Crem-
ona Mondomusica fair you should have 
a Polish-Italian dictionary on you, install 
a translating app on your mobile and have 
a lot of patience. In exchange you will get 
amazing photographs, new flavours and 
beautiful weather – even out of season! 
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Islandia, kraj zamieszkiwany przez niewiele ponad 300 tysię-
cy mieszkańców, wyspa położona niedaleko koła podbie-
gunowego. Żeby zwiedzić ją całą, potrzeba by co najmniej 

dwóch tygodni. Naszych trzech dni starczyło na objechanie 
południowego zachodu. I już to dostarczyło silnych wrażeń i te-
matów na godziny opowiadań. Spokojnie, postaram się skom-
presować swoją opowieść.

Na szczęście gros atrakcji Islandii znajduje się w rejonie 
Reykjaviku, który jest naszą bazą wypadową. Wsiadamy w auto, 
zgarnięte z „zagłębia wypożyczalni samochodów”, znajdującego 
się zaraz przy porcie lotniczym w Keflaviku – bo podróżować 
po wyspie najlepiej autem, a liczni turyści spływają tu właśnie 
z tego jedynego w kraju międzynarodowego lotniska. Dzień 
pierwszy: ruszamy na wschód, wzdłuż wybrzeża. Krajobraz na 
trasie jest widowiskowy – trochę jak inna planeta, trochę jak 
amerykańska autostrada ze snów (tyle że droga węższa). Po dro-
dze mijamy kilka punktów widokowych, przy których zatrzy-
mują się ludzie z aparatami. Miejsc wartych przystanięcia jest 
mnóstwo. Mamy cztery miejsca na liście dzisiejszej wycieczki, 
więc zatrzymujemy się tylko raz. Naszym pierwszym celem jest 
wodospad Seljalandfoss. Tak, islandzki jest równie nieziemski 
jak tutejsza przyroda, ale gdy weźmiemy kilka wdechów i po-
dzielimy wyraz na sylaby, jest szansa, że w 40 procentach dane 
słowo wymówimy poprawnie. Seljalandfoss to wodospad, pod 
którym można przejść! Moim faworytem został jednak Skóga-
foss, który odwiedzamy w drugiej kolejności. Na jego szczyt 
prowadzą schodki, więc tym razem z góry obserwujemy rzekę 
gwałtownie spadającą z 60 metrów. Ale najwspanialsze jest pa-

trzenie z dołu – wodospad jest tak ukształtowany, że można do 
niego podejść tak blisko, jak tylko się odważymy. Warto schować 
aparat i po prostu popatrzeć. Nad spienioną wodą wytworzyła 
się tęcza. A z dala robili zdjęcia.

Dalej jedziemy do miejsca, które w przewodnikach i na 
blogach uchodzi za odosobnione. To wrak samolotu DC3, który 
lądował tu awaryjnie w drodze do Stanów Zjednoczonych. Spo-
kojnie – nikt nie zginął, a samolot, rozebrany z cennych wnętrz-
ności, pozostawiono na miejscu, bo po prostu ładnie wyglądał. 
Już podczas 4-kilometrowego spaceru do celu widzimy, że ruch 
w obu kierunkach jest tylko trochę mniejszy niż na lotnisku. Na 
miejscu trwa całkiem profesjonalna sesja fotograficzna pewnej 
kobiety w czerwonej sukni. Może blog modowy? Sam wrak za 
to wygląda kosmicznie, na tle wszechogarniającego krajobrazu 
usypanego z czarnego piasku wulkanicznego i lodowca majaczą-
cego w tle. Warto.

Czwarty punkt tego dnia to Black Sand Beach. Czarny piasek, 
który tworzy plażę w maleńkiej miejscowości Vík i Mýrdal, to 
sprawka działalności wulkanu. W oceanie stoją oderwane od 
klifu widowiskowe formy skalne. Wszystko czarne, a skały 
o tej porze roku jeszcze obrośnięte są zielonym mchem. Woda 
spieniona. Nic dziwnego, że islandzcy architekci i projektanci 
niemal żywcem przenoszą te widoki na swoje prace. Nikt nie 
mógłby wymyślić lepszych form niż sama natura.

Drugiego dnia ruszamy na Golden Circle. To najpopularniej-
szy szlak turystyczny kraju – islandzkie „must see”. Zdobywamy 
trzy z czterech przyrodniczych punktów obowiązkowych (do 
szlaku należą też atrakcje kulturowe). Pierwszy to Park Naro-

LÓD, OGIEŃ 
I LUDZIE

To zimna i wietrzna kraina. Ale pod cienką warstwą zmarzliny pulsuje 
gorąca lawa, która co rusz daje o sobie znać – a to przy okazji źródeł 

termalnych, a to gejzerów, a to wulkanów. Islandia to kraj kontrastów. 
I to te przyrodnicze, nie społeczne, są tu najbardziej fascynujące.

tekst i zdjęcia: Sylwia Gutowska
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dowy Þingvellir (zangielszczone Thinkvellir). Ważny z kilku 
powodów. Po pierwsze, znajduje się tam jeden z wielu, ale jedyny 
tak dobrze widoczny uskok tektoniczny. U wejścia do parku 
możemy podziwiać dwie płyty – północnoamerykańską i eu-
razjatycką. Wchodzimy w ten uskok i wędrujemy po obszarze 
granicznym. Leży tu największe na Islandii jezioro o karkołom-
nej nazwie Þingvallavatn. Park jest ważny także ze względów 
historycznych. To tu w 930 r., na długo przed nowożytnymi 
rewolucjami i rezolucjami, zamieszkujący Islandię Wikingowie 
przybyli z Norwegii zwołali spotkanie, znane dziś jako pierwsze 
na świecie posiedzenie parlamentu. Podjęto wówczas decyzję 
o scaleniu kraju i pokojowym przyjęciu chrześcijaństwa dla 
celów politycznych. Dyplomacja – poziom wiking.

Osobnym rozdziałem islandzkiej przyrody są gejzery. Są uro-
cze, każdy z nich ma swoje imię (od największego z nich, Geysir, 
wzięła się ich ogólna nazwa). Trochę zalatują siarką, ale w ich 
oparach można się ogrzać. Największą gwiazdą jest Strokkur, 
wybuchający mniej więcej co 10 minut. Wokół stoją turyści 
i piszczą, gdy woda wypryśnie w górę. Z początku sceptyczna 
(„Co oni tak piszczą”), gdy postałam tam 40 minut, sama zaczę-
łam żywiołowo reagować. Psychologia tłumu w najsympatycz-
niejszym wydaniu.

Nieopodal gejzerów znajduje się wielki, dwukaskadowy 
wodospad Gullfoss. Przepływa przez kanion i tworzy niezwy-
kłe widowisko. Jeśli do tej pory, mówiąc o cudach przyrody, 
uosabiałam je, to poczułam się usprawiedliwiona, gdy prze-
czytałam, że burmistrz tutejszej miejscowości nazwał Gullfoss 

„swoim przyjacielem”. Było to na początku XX w., gdy były plany 
przekształcenia wodospadu w elektrownię wodną. Burmistrz 
powiedział, że przyjaciela nie sprzeda.

Ostatniego dnia odwiedziliśmy Blue Lagoon – naturalne spa, 
na które warto wydać niemałe, jak na nasze realia, pieniądze. 

Zresztą na Islandii wszystko jest dro-
gie, więc by cieszyć się pobytem, lepiej 
nie przeliczać wszystkiego na złotówki. 
W Blue Lagoon kąpiemy się w pełnych 
krzemu i soli morskiej źródłach geoter-
malnych pod gołym niebem. Wszyscy 
współ-kąpiący się mają uśmiechy na 
twarzach. Spodziewałam się ponurego 
klimatu , a tymczasem jest tu miło.

Jeśli to wszystko nie stanowi wystar-
czającej rekomendacji, dodam, że ostatnio 
wszystkie te miejsca odwiedził bardzo 
znany muzyk. Nie Björk, nie Sigur Ros – 
oni tam mieszkają, to zbyt oczywiste. Był to 
Justin Bieber, co uwieczniono nie w jednym, 
a w dwóch teledyskach. Mam nadzieję, że 
tą informacją nie odstraszyłam amatorów 
odmiennych klimatów muzycznych. 

WSZYSCY WSPÓŁ-KĄPIĄCY SIĘ MAJĄ 
UŚMIECHY NA TWARZACH. SPODZIEWAŁAM 
SIĘ PONUREGO KLIMATU , A TYMCZASEM 
JEST TU MIŁO.
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tourists come there after leaving the only 
international airport in the country. Day 
one: we head to the east, along the coast. 
The landscapes on the way are spectacu-
lar – a bit like another planet, a bit like an 
American highroad from dreams (although 
somewhat narrower). On our way, we go 
past several observation points by which 
many people stop to take some pictures. 

And places that are worth stopping by 
are plenty. As we have four attractions to 
see today, so we have only one stopover. 
Our first goal is a waterfall called Sel-
jalandfoss. Yes, Icelandic is as outlandish 
as local fauna and flora, but if we take sev-
eral breaths and break a word into syllables, 
we have a chance to pronounce it 40% 
correctly. Saljalandfoss is a waterfall under 

In English 

ICE, FIRE AND PEOPLE
It’s a cold and windy land. But underneath the thin layer of per-
mafrost there is a pulsing hot lava which every now and then re-
minds people of its existence, be it in the area of thermal springs, 
geysers or volcanoes. Iceland is a land of contrasts. And those 
natural ones, rather than social ones, are the most fascinating.
Iceland, a country inhabited by only slightly over 300 000 people, 
is an island located close to the Polar Circle. To see all of it, you’d 
need at least two weeks. Our three days were sufficient to visit the 
southwest part of the country; those three days alone provided us 
with uncountable strong impressions and topics for many hours of 
storytelling. But don’t worry, I’ll try to cut a long story short.

Fortunately, most of Icelandic attractions can be found in the 
area of Reykjavik which is our starting point. We get into a car 
rented from a “rental basin” located right next to the airport in Ke-
flavik – it’s best to travel around the country by car, and crowds of 
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which you can pass! My personal favourite, 
however, is our next goal, Skógafoss. To 
reach its top, you need to climb some steps, 
so this time we can observe from above 
as the river falls down abruptly from the 
height of 60 metres. But the most amazing 
experience is looking at it all from below – 
the waterfall is shaped in such a way that 
you can go as close to it as your courage 
lets you. It’s worthwhile to put the camera 
away and just look. We admire the rainbow 
that appeared over the foamy waters. And 
then we take pictures from afar.

Then we go to a place which is described 
as secluded in many guidebooks and on 
various blogs. It’s a wreck of an airplane 
DC3 which had an emergency landing on 
its way to the United States. Don’t worry 

– nobody died, and the airplane, deprived 
of all its valuable parts, was left on site, 
because it simply looked good. Already 
during the 4-kilomentre long walk towards 
the goal we can see that the traffic in both 
directions is only slightly less dense than 
the one at an airport. By the airplane, we 
notice a photo shoot of a woman in a red 
dress. A fashion blog, perhaps? The wreck 
itself looks spectacular, cosmic and formi-
dable against the backdrop of the over-
whelming landscape with black volcanic 
sand and a glacier looming far away in the 
distance. It’s truly something to behold.

The fourth point of the day is the Black 
Sand Beach. The black sand in a tiny town 
Vík i Mýrdal is a doing of volcanoes. Away 
from the shore, we can spot breathtaking 
rocky forms protruding from the ocean, 
separated from cliffs. Everything black, 

smell a little bit of sulphur, but you can 
get warm in their vapours. The biggest star 
is Strokkur, erupting more or less every 
10 minutes. Tourists stand around it and 
squeak when the water splashes upward. 
Skeptical at first (“Why on earth are they 
squeaking for”), after 40 minutes of stand-
ing with them, I started to react vigorously 
as well. Crowd psychology in the nicest 
version.

In the vicinity of geysers, there is an 
enormous two-cascade waterfall Gullfoss. 
It flows through a canyon and is truly spec-
tacular. If I have ever personified nature’s 
wonders, I felt justified when I read that 
the mayor of the town called Gullfoss “his 
friend.” It was at the beginning of the 20th 
century, when there were plans to turn the 
waterfall into a water power plant. The 
mayor said he wouldn’t sell a friend.

On our last day, we visit the Blue Lagoon 
– a natural spa which is worth spending 
a small fortune on. Besides, everything on 
Iceland is expensive, so if you want to enjoy 
your stay, it’s better not to think too much 
about the currency exchange rate. Once we 
get to the Blue Lagoon, we take a bath in 
geothermal springs full of silicon and sea 
salt – in the open air, of course. Everyone 
who takes the bath with us is smiling. 
I expected omnipresent gloominess, but the 
atmosphere is really nice.

If all of the above isn’t enough of 
a recommendation, let me add that not so 
long ago all those places were visited by 
a very famous musician. Not Björk, and 
not Sigur Ros – they live there, it would 
be too obvious. It was Justin Bieber, which 
is immortalized in not just one, but two 
music videos. I hope that this piece of in-
formation will not discourage fans of other 
music genres. 

and in this time of the year, rocks are 
overgrown with green moss. The waters are 
foamy. No wonder that Icelandic architects 
and designers copy those views almost 
in every single detail. No one could have 
come up with better forms than the nature 
itself. 

On our second day, we head to the Gold-
en Circle. It’s the most popular touristic 
route in the country – the Icelandic “must-
see.” We reach three out of four natural 
mandatory points (the route includes 
also cultural attractions). The first one is 
the Þingvellir National Park (anglicised 
as Thinkvellir). It’s important for many 
reasons. First of all, it is a place of a geolog-
ical fault - of one of many in Iceland, but 
the only one that is so well visible. By the 
entrance to the park, we can admire two 
rock slabs – North American and Eurasian. 
We enter the fault and wander around the 
border area. There we can find the biggest 
lake in Iceland, tongue-twistingly called 
Þingvallavatn. The Park is important also 
from the historical point of view. It was 
there that in 930, long before modern 
revolutions and resolutions, Vikings, who 
had come to Iceland from Norway, called 
a meeting, today known as the world’s 
first session of parliament. Amongst the 
decisions that were made during this meet-
ing were unification of the country and 
converting it to Christianity for political 
reasons. Diplomacy – level Viking.

Another chapter of Icelandic nature are 
geysers. They are charming, and each one 
of them has its own name (from the biggest 
one, Geysir, stems the general term). They 
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AŻ DO PIEKŁA
REŻ. DAVID MACKENZIE

N ajbardziej przekonujący film 
o Ameryce po kryzysie ban-
kowym, opowiedziany już nie 

poprzez popłoch białych kołnierzyków 
w szklanych biurowcach, tylko z punktu 
widzenia ofiar banksterów. Złodzie-
jaszki są drobne, ale cwane i okradają 
oddziały banku, który ich okradał (na-
padają po to, żeby móc spłacić kredyt 
i odzyskać bezcenną roponośną ziemię), 
mają więc nas od pierwszego skoku. 
Zwłaszcza, że jednego z nich, tego szla-
chetniejszego, gra Chris Pine. Proszę 
pań i panów, jeśli uznamy, że Jude Law 
jest diablo przystojny, zaś Ryan Gosling 
jest przystojny wprost szatańsko, to 
Chris Pine jest przystojny piekielnie, al-
bowiem niejeden czart musiał pracować 
na jego urodę. Od pierwszego wejrze-
nia wiemy, że te oczy nie mogą kła-
mać.  Zabawa w policjantów i złodziei 
na teksańskich zadupiach jest tu tym 

pyszniejsza, że kibicujemy obu stronom. 
Kiedy tylko na ekranie pojawia się Jeff 
Bridges jako szeryf tuż przed emeryturą 
i zaczyna niemiłosiernie kąsać rasistow-
skimi dowcipami swojego indiańskiego 
partnera, cierpimy rozkosze ambiwa-
lencji. Jeff Bridges właściwie powtarza 
tu w uwspółcześnionej wersji rolę 
z prześwietnego „True Grit” braci Coen, 
który był wyrafinowanym persyf lażem 
jednego z ostatnich westernów Johna 
Wayne’a (zdążył się w nim załapać na 
jedynego Oscara w karierze, choć lepiej 
mu było dać za całokształt, bo film spo-
tkała powszechna beka, rychło zaczęto 
o nim mówić „True Shit”).    

Ameryka bez westernu byłaby jak 
Polska bez martyrologii, przy czym zde-
cydowanie wolę postwestern w wersji 
Mackenziego, czyli współczesną historię 
opowiedzianą wedle reguł klasycznego 
gatunku, niż polskie kino postpamięci, 

w którym brata się Matrix z Powsta-
niem Warszawskim. 

Mamy tu także bezcenny portret 
amerykańskiego Południa – z epizo-
dycznymi postaciami o gębach rodem 
z fotografii Bruce’a Gildena: brawa 
dla szefów castingu! Ludzie są tu tak 
szpetni, że aż piękni, przede wszystkim 
zaś zgodni co do tego, że prawo stoi po 
stronie banków, a nie ludzi. Zatem nikt 
się specjalnie nie kwapi, by pomagać 
stróżom prawa.   

Rzecz jest bliska ideału – nie dość, że 
to trzymający za mordę film sensacyjny 
z morałem, to jeszcze napisał go z nieby-
wałą werwą i okrasił salwami komicznych 
dialogów Taylor Sheridan – nowa gwiaz-
da na rynku scenariopisarskim w Holly-
wood. Wcześniej napisał bardzo mroczny 
thriller „Sicario” dla Denisa Villeneuve’a, 
który przecież sam pisać potrafi znako-
micie – „Pogorzelisko” było arcydziełem Źr
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dramatu na miarę antycznych tragedii. 
W przyszłym sezonie Sheridan zadebiu-
tuje jako reżyser thrillera wedle własnego 
scenariusza i można mniemać, że najlep-
szy tekst zostawił dla siebie. Tymczasem 
łapcie wielki amerykański film, bo z kin 
już prawie uciekł, ale może lada chwila 
pojawić się na ekranach domowych. 

In English 

HELL OR HIGH WATER 
directed by David Mackenzie

It’s the most convincing film about the 
US after the bank crisis; a story not about 
the panic of white collars but told from 
the perspective of banksters’ victims. The 
thieves are petty crims but they're sly. They 
steal from branches of the bank which stole 
from them (they do it to pay off a credit 
and recover priceless oil-bearing land), so 
we’re on their side from the very begin-
ning. Especially given the fact that one of 
them, the more virtuous one, is played by 
Chris Pine. Ladies and Gentlemen, if we 
agree that Jude Law is strikingly handsome, 
and Ryan Goslin is extremely handsome, 
Chris Pine is a cut above the rest. From the 
outset, we notice that he has a kind look in 
his eyes. Playing cops and robbers in Texas 
shit-holes is more fun as we’re supporting 
both sides. When Jeff Bridges appears as 
a sheriff just before retirement and begins 
to scoff at his Indian partner, telling racist 

jokes, we experience ambivalent delight. 
Actually, Jeff Bridges recreates his character 
from excellent ‘True Grit’ by Coen broth-
ers, which was a refined persiflage of one 
of the last John Wayne’s westerns (he got 
an Oscar award for that role – the only one 
in his career – even though he should have 
received it for overall achievements because 
the film was soon ridiculed and referred to 
as ‘True Shit’).    

The USA without westerns would be 
like Poland without martyrdom, whereas 
I definitely prefer post-western films by 
Mackenzie, that is a contemporary story 
told according to the rules of the classic 
genre, to the Polish cinema of post-mem-
ory, where Matrix is combined with the 
Warsaw Uprising. 

The film also depicts a priceless portrait 
of the South – with episode characters 
typical of Bruce Gilden's photographs: full 

marks for the casting! People here are so 
vile that they come to be beautiful. They 
fully agree that the law is on the side of 
banks, not common people. So nobody is 
eager to help the cops.   

It's almost perfect – a gripping thriller 
with a moral, full of hilarious lines, 
written with striking energy by Taylor 
Sheridan – a new star on the screenplay 
market in Hollywood. Sheridan wrote 
an engrossing thriller ‘Sicario’ for Denis 
Villeneuve who can write excellent screen-
plays himself – ‘Incendies’ was a drama 
masterpiece on a par with antique trag-
edies.  Next season, Sheridan will make 
his debut as a thriller director. He wrote 
the screenplay himself, and I suppose 
that he left the best lines for his own film. 
Meanwhile, see the great American film – 
it won’t be on in the cinema for long, but 
soon may be available on DVD.  
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NA DWORZE 
ŚPIEWAKÓW 
KRÓLOWEJ
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Śpiewałem kiedyś w chórze. Naście lat, 
nawet nie chce mi się liczyć ile. I to 
wcale nie dlatego, że kilkuletniego 

mnie do jakichś nudnych zajęć z chórem 
zmuszali rodzice, a dyrygentką była nauczy-
cielka muzyki, której kompetencje kończyły 
się na „Panie Janie”. Nie, poszedłem na 
przesłuchanie będąc zupełnie świadomym 
młodym człowiekiem, a moimi dyrygen-
tami byli świetni fachowcy. Okazało się, 
że się polubiliśmy – ja chór, chór mnie. 
I zostałem. Przez kilkanaście lat śpiewania 
przewinąłem się przez kilka chórów, pozna-
łem mnóstwo ludzi, a spora grupa z nich 
pozostała mi po dziś dzień. Liczba przygód 
i podróży, które stały się moim udziałem 
dzięki śpiewaniu, urosła na tyle, by zmieścić 
się w kategorii „niezliczone”.

Patrzę sobie, co mi po tych czasach 
zostało. Na półce mam kilka płyt, w któ-
rych rejestracji uczestniczyłem, kilka płyt 
zaprzyjaźnionych chórów, na których nie 
śpiewałem. Mam też jedną, zakupioną 
podczas Olimpiady Chóralnej (tak, coś 
takiego istnieje) w Rydze w 2014 roku. The 
King's Singers – „Swimming over London”. 
Choć na co dzień bliższe mi są klimaty 

„Lucifer over London”, co jest zupełnie inną 
bajką, to Śpiewacy Królowej mają specjal-
ne miejsce w moim regale z płytami.

The King's Singers to męski sekstet. 
Panowie śpiewają absolutnie wszystko, na 
co akurat mają ochotę i co da się zaaran-
żować na sześć męskich głosów. I robią to 
tak, że kobietom nogi robią się miękkie, 
a faceci denerwują się z zazdrości. Choć 
grupa funkcjonuje już od prawie 50 lat 
(dokładnie od 48), to nie spodziewajcie się 
sześciu podstarzałych jegomości i trzęsą-
cych się głosów jak u Jaggera. Skład The 
King's Singers zmienia się dość płynnie. 
Pojawiają się w nim nowi, młodzi wokali-
ści, starsi rezygnują kiedy czują, że dłużej 
już na takim poziomie nie pociągną.

A więc mam tę płytę „Swimming over 
London”. Okładkę ma kompletnie nijaką, 
zresztą mam poważne podejrzenie, że 
nie ma dobrych okładek poza tak zwaną 
muzyką alternatywną. Na krążku jest 
czternaście piosenek. Po prostu piosenek, 
nie jakichś dziwacznych popisówek, ład-

nych i świetnie – jak zawsze w przypadku 
The King's Singers – zaśpiewanych. I to 
zaśpiewanych normalnie, a nie jakimiś 
przedmuchanymi operowymi głosami 
rodem z kiepskiej opery albo zespołu pie-
śni i tańca. Te czternaście inspirowanych 
jazzowymi standardami piosenek to jest 
coś, co możesz spokojnie puścić podczas 
romantycznej kolacji i wcale nie zrobi się 
zbyt patetycznie. Muzyka może spokojnie 
lecieć sobie dalej kiedy już skończycie jeść 
i pić i zabierzecie się za inne rzeczy.

Mój krążek jest pomazany pisakiem. Mam 
na nim sześć podpisów. Spotkałem The 
King's Singers we wspomnianej Rydze – pro-
wadzili tam warsztaty dla chórzystów (i pod-
czas nich śpiewali), a potem, w niewielkim 
lobby, rozmawiali z uczestnikami, rozdawali 
autografy i robili sobie zdjęcia. Autografy 
wziąłem, porozmawiałem, pewnie mam 
też jakąś fotkę, choć musiałbym porządnie 
poszukać. Zrobiłem to jednak bardziej 
z przyzwoitości – skoro już tam byłem, moi 
przyjaciele bardzo chcieli, to dołączyłem do 
nich. Trochę głupio się teraz czuję, mając 
świadomość, że to jedno z najfajniejszych 
wspomnień jakie mi zostało po kilkunastu 
latach śpiewania i występowania.

Morał z tej historii jest taki, żeby 
szanować swoją teraźniejszość. Nigdy nie 
wiadomo, w jaką przeszłość się zamieni. 

In English 

AT THE COURT  
OF THE KING’S SINGERS
I used to sing in a choir when I was a teen-
ager. And I wasn't a child made by parents 
to attend boring choir practice, where the 
conductor was a music teacher prepared to 
teach children ‘Brother John’ and nothing 
more. Not at all. I went to the audition be-
ing a completely aware young person, and 
my conductors were professionals. It turned 
out that we hit it off – me and the choir. 
And so I stayed. Over a dozen years or so of 
singing, I was in a few choirs, met a lot of 
people and I still keep in touch with some 
of them. All journeys and adventures that 
I had thanks to singing are innumerable.

Now I look what is left after those days. 
There are a few albums on my shelf, in 
registration of which I participated, a few 
albums of choirs that I knew but didn’t 
sing in them. There is also an album which 
I bought during Choir Olympics (yes, 
there’s something like that) in Riga in 2014. 
The King's Singers – ‘Swimming over Lon-
don’. Even though I usually listen to quite 
a different kind of music and I’m closer to 

‘Lucifer over London’, The King's Singers’ 
album has a special place on my shelf.

The King's Singers are a male-only British 
sextet. They sing absolutely everything they 
want at a particular time and what can be 
arranged for six male voices. They sweep 
women off their feet and make men jealous. 
Even though the group was set up almost 
50 years ago (48, to be precise), don't expect 
six elderly gentlemen with unsteady voices 
like Jagger's. Members of The King's Singers 
change quite regularly and smoothly. New 
young singers appear, the older ones go away 
when they feel that they won't manage to 
meet the standards anymore.

And so I have the album ‘Swimming 
over London’. The cover is absolutely or-
dinary; well, actually, I suppose that there 
are no good covers except for the so-called 
alternative music albums. There are four-
teen songs on the album. And they're just 
songs – not some weird showing off – good 
and well-sung, as usually in the case of 
The King’s Singers. Sung in a normal way, 
and not with some pompous opera voices 
from a poor opera or a sing and dance 
group. These are fourteen songs inspired by 
jazz standards, which you can play during 
a romantic dinner, and the atmosphere 
won't get too pompous. The music may 
play on when you have finished eating and 
drinking and move to a different stuff.

My album is signed with a marker. There 
are six signatures on it. I met The King’s 
Singers in Riga – they held workshops for 
choir singers (and sang during the workshops) 
and later, in a small lobby, they talked with 
participants, gave autographs and took pic-
tures. I got the autographs, I talked, I suppose 
I have a picture as well, although I'd have to 
look for it. But I did it more for the sake of 
appearances – since I was there anyway, and 
my friends wanted it very much, I joined 
them. Now I feel like a fool when I realise 
that it's one of the best memories I have after 
all the years of singing and performing.

And the moral of the story is to respect 
the present. You never know what will 
become of it in the future.  
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MOJA NAIWNOŚĆ
Nie jestem młodzieniaszkiem. Jestem człowiekiem, który wiele już 

w życiu widział i nasłuchał się wielu słów i opowieści. A jednak  
co jakiś czas okazuje się, że nadal jestem młodzieńczo naiwny.

Wierzę sportowcom, którzy 
mówią o swoim profesjo-
nalizmie. Wierzę im, kiedy 

zapewniają, że za substancje zabronione 
znalezione w ich organizmach odpo-
wiadają lekarze, a nie oni sami. Wierzę 
działaczom, którzy uważają się za świę-
tych dobroczyńców, i sponsorom, któ-
rzy mówią o chęci rozwoju dyscypliny. 
Wierzę kibicom zapewniającym, że chcą 
dobra klubu. Wierzę też dziennikarzom, 
którzy nagle odkrywają prawdę i ogła-
szają ją całemu światu. O ja naiwny!

Ostatnie tygodnie dały mi w kość. Po-
mogło mi jedynie przekonanie, że sport to 
zaledwie rozrywka, a nie dziedzina, która 
decyduje o moich losach. Bo na szczęście 
nie zmieni mojego życia płacz norweskiej 
biegaczki Teresy Johaug, przyłapanej na 
zastosowaniu maści (sic!), przypadkiem 
zawierającej środek dopingujący. Użyłem 
słowa „płacz”? Hmm… ktoś zwrócił uwagę, 
że w tym płaczu nie było łez. Płacz bez łez to 
płacz wyreżyserowany i niewiarygodny.

A czy wiarygodny jest działacz, któremu 
zamarzył się start na prezesa dużej organi-
zacji sportowej, doszukujący się powodów, 
dla których jego rywal nie powinien z nim 
w ogóle konkurować? W moim „idealnym” 
świecie walczy się argumentami mery-
torycznymi, a nie „kwitowymi”. Tyle, że 
w naszym kraju umiejętność merytorycznej 
dyskusji jest bardzo rzadka.

W naszym kraju występuje za to w dużym 
zagęszczeniu umiejętność zabawiania się 
i spożywania alkoholu przy byle okazji. Choć 

not them who are responsible for the 
presence of prohibited substances in their 
bodies once it is discovered. I believe 
activists who see themselves as charitable 
saints and the sponsors who speak about 
the wish of developing the discipline. 
I also believe journalists who suddenly 
discover the truth and share it with the 
whole world. Oh how naïve of me!

The last few weeks really kicked my 
ass. The only thing that got me through 
them is the awareness that sport is 
simply entertainment and not something 
that influences my future. Because, for-
tunately, my life will not be changed by 
the tears of Teresa Johaug, a Norwegian 
runner caught using a cream (sic!) which 
contained a prohibited substance. Did 
I say “tears”? Hm… someone noticed 
that she was actually crying without 
tears. And crying without tears is re-
hearsed and not believable.

And would you describe as believable 
an activist who decided to run for the 
head of a large sports organization and 
started to look for reasons as to why his 
rival should not compete with him? In my 

“ideal” world you fight using substantive 
not financial arguments. But in our 
country very few people are able to use 
substantive arguments in a discussion.

In our country most people possess the 
skill of having fun and drinking in any 
situation. Of course a national team rally 
is the best opportunity for this… “Friends 
came, we are alone in a hotel room… no 
one will know”. And surprise! Few people 
found out. Where they simply noisy? Now 
that is naïve. Someone came clear who 
could benefit from that. Like in politics.

Seriously now: who believes that Boruc 
was drinking beer and playing cards with 
Teodorczyk? How often does a profes-
sor hang out with a pupil? Boruc is an 
institution in this team. As well informed 
journalists say: when Boruc speaks in 
a locker-room even Lewandowski stays 
quite. Someone like him would meet pri-
vately with a student? And not just him? 
Naïve… A story like the one from Lvov (if 
you remember).

I repeat: the last weeks kicked my ass 
and, if this is not enough, I will not see 
the football players of Real Madrid sur-
prised with a lively doping. Only because 
for many years we tolerated a group of 
idiots in the stadium.
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przecież zgrupowanie reprezentacji to akurat 
świetna okazja… „Przyjechali koledzy, jeste-
śmy w hotelu, sami… nikt się nie dowie”. I tu 
niespodzianka… kilka osób się dowiedziało. 
Dociekliwość? Nie bądźmy naiwni. Wsypał 
ktoś, komu zależało. Jak w polityce.

Teraz otwarcie: Kto uwierzył, że Boruc 
grał w karty z Teodorczykiem, popijając 

„browca”? Jak często zdarza się, że pro-
fesor zadaje się z uczniakiem? Boruc to 
w tej drużynie instytucja. Jak mówią do-
brze poinformowani dziennikarze: kiedy 
w szatni przemawia Boruc, nawet Lewy 
milknie. Ktoś taki miałby się spoufalać 
w cztery oczy z uczniakiem? I że niby 
tylko oni? Naiwność… Historia jak ze 
Lwowa (o ile Państwo dobrze pamiętają).

Powtórzę: ostatnie tygodnie dały mi 
w kość, bo jakby tego było mało, nie 
zobaczę zaskoczonych żywiołowym 
dopingiem piłkarzy Realu Madryt. Tylko 
dlatego, że przez długie lata tolerowało się 
bandę kretynów na stadionach.

Jezus Maria! 

In English 

NAIVE ME
I am not a youngster. I am a person who 
has seen plenty and heard a lot of stories in 
his life. Yet, every so often, it comes out that 
I am youthfully naive. 

I believe sportsmen when they talk about 
their professionalism. I believe them 
when they say that it is the doctors and 

WOJCIECH ZAWIOŁA
Obserwuje, a potem opisuje i komentuje. Głównie sport, ale ma 
w swoim dorobku dwie powieści. O życiu opowiadali mu też Mariusz 
Czerkawski i Robert Lewandowski, co spisał na kartach książek. Na co 
dzień dziennikarz NC+, ale też prezenter wiadomości w TVN i TVN24. 
Zbzikowany na punkcie sportu, oszalały na punkcie muzyki. Wielbiciel 
twórczości z duszą. Tu: autor felietonów i wywiadów.
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Lotnisko Heathrow to potężna 
maszyna, która za każdym razem 
zaskakuje mnie swoim ogromem 

i odległościami, jakie trzeba pokonać, 
kiedy trzeba przesiąść się z jednego 
terminalu na drugi. Pasaż, schody, pasaż, 
bramki, autobus, pociąg, schody, bramki, 
schody, pasaż. Uff. Bardzo wygodne do 
przesiadek, ale mimo to, zabierające mnó-
stwo czasu. W ostatniej chwili wpadłem 
do samolotu. Doszedłem do swojego 
rzędu, włożyłem plecak na górę. Usia-
dłem koło tęgiej kobiety w kolorowym 
turbanie. Gaworzyła z pasażerką siedzącą 
za nami. Kiedy siadałem, uśmiechnęła 
się do mnie serdecznie, tak jakby chciała 
mnie przytulić po matczynemu i uści-
skać. Odpowiedziałem równie pogodnym 
uśmiechem, choć nie rzuciłem się jej 
w ramiona. – Musiałam zmienić waka-
cyjne plany i wracam do Nowego Jorku 
wcześniej, niż zamierzałam – powiedziała 
do mnie zaraz po tym, jak umościłem się 
na swoim miejscu i zapiąłem pasy. – Mój 
syn żeni się za dwa tygodnie. – Wspania-
le! – odpowiedziałem. – A skąd jest narze-
czona? – Z Kalifornii – pokazała palcem 
w lewo, co miało obrazować wschodnie 
wybrzeże. – To ja ją wybrałam – dodała. – 
Odsunąłem głowę do tyłu ze zdziwienia 

– Jak to? Proszę mi o tym opowiedzieć! 
Zamyśliła się na chwilę, porządkując opo-
wieść w głowie i zaczęła: – Poznałam ją 
na przyjęciu u mojej przyjaciółki. Zauro-
czyła mnie. Można nawet powiedzieć, że 
się w niej zakochałam. Pomyślałam sobie: 

LHR. NARZECZONA 
DLA SYNA

„To byłaby wspaniała żona dla mojego 
starszego syna”. Zaprosiłam ją i jej rodzi-
ców na kolację do siebie. Powiedziałam: 

„Jeśli się spodobasz mojemu synowi to 
super, jeśli nie – zostaniemy przyjaciółmi.” 
W ostatniej chwili odwołała kolację. Po-
zostałam nieugięta. Serce podpowiadało 
mi, że powinnam zawalczyć. Znalazłam 
w książce telefonicznej osoby noszące jej 
nazwisko. 7 numerów telefonów. Zadzwo-
niłam pod wszystkie numery. Przy szó-
stym nazwisku okazało się, że odebrał jej 
ojciec. Porozmawiałam z nią, zaprosiłam 
do znajomych na Facebooka. Pokazałam 
jej profil mojej córce i zapytałam o zdanie. 
Odpowiedziała: „Wygląda pięknie. Podo-
ba mi się”. Mój młodszy syn powiedział: 

„Jest wporzo. Bardzo ładna”. Stwierdziłam, 
że jeśli podoba się córce i młodszemu 
synowi, to na pewno spodoba się mojemu 
najstarszemu. Umówiłam ich na randkę 
w ciemno. Zaiskrzyło. To było 3 miesią-
ce temu. Za kilkanaście dni biorą ślub. 
Jestem bardzo szczęśliwa. 

In English 

LHR. A BRIDE FOR MY SON.
The Heathrow Airport is a huge machine 
that always surprises me with its size and 
the distances that have to be covered if 
you have to get from one terminal to the 
other. Passage, stairs, passage, gates, bus, 
train, stairs, gates, stairs, passage… Phew. 
It is very comfortable for flight changes 
but still taking up a lot of time. I got on 

the plane last-minute. I reached my row 
and put my backpack in the overhead 
locker. I sat down next to a large woman 
in a colourful turban. She was chatting 
to a passenger sitting behind us. When 
I was sitting down she smiled at me 
warmly, as if she wanted to mum-hug 
me and hold me tight. I replied with an 
equally warm smile, although I did not 
leap into her arms. 

– I had to change my holiday plans and 
am going back to New York earlier than 
I planned – she said to me right after I got 
comfortable in my chair and buckled my 
seatbelt. – My son is getting married in 
two weeks.

 – Fantastic! – I replied. – And where is 
the bride from? 

– California – she pointed her finger 
left, which was to signify the East Coast. – 
I chose her – she added.

I tilted my head in wonder. 
- How come? Do tell!
She thought for a minute, arranging the 

story in her head, and then she begun:
- I met her at a party organised by my 

friend. She charmed me. You can even 
say that I fell in love with her. I thought 
to myself: “She would be a marvellous 
wife for my oldest son”. I invited her and 
her parents to dinner at my house. I said: 

“If my son likes you – great, and if not, 
we will simply stay friends”. She called 
off the dinner at the last minute. I was 
unyielding. My heart was telling me that 
I should fight. I found people with her 
name in the phonebook. Seven phone 
numbers. I phoned them all. The sixth 
call was picked up by her father. I talked 
to her, added her on Facebook. I showed 
her profile to my daughter and asked for 
her opinion. She answered: “She looks 
beautiful. I like her”. My younger son 
said: “She’s dope. Very pretty”. I figured 
that if my daughter and younger son 
like her then my oldest will surely like 
her as well. I set them up on a blind date. 
Sparks flew. This was three months ago. 
They are getting married in a few weeks. 
I am very happy. 

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

TURYSTYCZNEJ

Rozmowa z Krystyną Hartenberer-Pater, 
dyrektor Pomorskiej Regionalnej Organi-
zacji Turystycznej.

Za nami kolejna, trzecia już edycja. Jak 
narodził się sam pomysł organizacji 
wydarzenia?
Potrzeba kojarzenia dedykowanych spotkań 
jest ogromna, a regionalna organizacja 
turystyczną jest idealną platformą pozwa-
lającą wypracować sprawne mechanizmy 
współpracy pomiędzy rodzimą branżą, a za-
granicznymi tour operatorami. Zatem naszą 
ambicją stało się wykreowanie wydarzenia, 
jakich w Polsce jest niewiele, łączącego w so-
bie kilka kluczowych elementów istotnych 
dla sprawnego funkcjonowania gospodarki 
turystycznej regionu. I udało się, w 2013 roku 
po raz pierwszy zmaterializowaliśmy długo 

dojrzewającą w nas ideę i zorganizowaliśmy 
pierwszą edycją, dedykowana rynkowi skan-
dynawskiemu. Doświadczenia z ubiegłych 
lat pozwalają nam stale udoskonalać formułę 
i dostosowywać ją do aktualnych potrzeb 
i preferencji branży.

Jak wygląda ta impreza w szczegółach?
Pierwszy dzień to tradycyjnie czas na 
indywidualne rozmowy stolikowe według 
wcześniej przygotowanych agend spotkań. 
Dzień drugi to tematyczne wizyty studyjne 
w regionie pomorskim, pozwalające 
zaproszonym gościom na poznanie oferty 
turystycznej, jak i zaprezentowanie desty-
nacji pod kątem przygotowania do obsługi 
gości zagranicznych. Nie brakuje też okazji 
do networkingu i kontynuacji rozmów 
zapoczątkowanych w trakcie spotkań B2B.

Incoming Poland, Gdańsk & Pomorskie Region to nowa jakość 
spotkań biznesowych w branży turystycznej. Rozbudowana 
formuła workshopu to już nie tylko okazja do rozmów, ale 

sprzyjająca przestrzeń dla zawierania trwałych i efektywnych 
partnerstw biznesowych, a dla regionu skuteczny sposób 

komercjalizacji oferty przyjazdowej.

tekst i zdjęcia: PROT

Poza aspektem biznesowym Incoming 
Poland, Gdańsk & Pomorskie Region to 
również dawka świeżej wiedzy. O pro-
gram merytoryczny od dwóch edycji 
dba Gdańska Organizacja Turystyczna, 
która w tym roku przygotowała warsztaty 
z zakresu budowania wizerunku polskich 
regionów oraz wyzwań w zarządzaniu 
sektorem turystycznym i hotelarskim.

Oczywiście staramy się tez być ela-
styczni i szybko reagować na wszelkie 
pojawiające się sugestie. W czasie pobytu 
na Pomorzu nasi goście na bieżąco 
poznają specyfikę destynacji, nawiązują 
kontakty, rodzą im się pomysły, które 
chcą jak najszybciej zweryfikować. Tak 
wiec np. poza 4 regularnymi programa-
mi wizyt kilku tour operatorów miało 
szansę na indywidualny, „szyty na miarę” 
dzień. To spore wyzwanie logistyczne, 
ale tylko takie ma szansę procentować 
i przynieść wymierny efekt.

Kto uczestniczy w Incoming Poland?
Jesteśmy przygotowani na przyjęcie około 
40 hosted buyers nad selekcją których 
starannie pracujemy już od początku roku. 
Dominują kontrahenci ze strategicznych 
dla regionu pomorskiego rynków: Szwecji, 
Norwegii czy Niemiec, jednak każdego 
roku zapraszane są również nowe perspek-
tywiczne rynki. Dlatego tegoroczna edycja 
poszerzona jest o kontrahentów z Izraela 
oraz Chin i Hongkongu. Ubiegłoroczna 
edycja to udział Włoch czy Japonii.

Dywersyfikujemy rynki, ale i profil 
uczestników. Zależy nam, aby zaprosić 
jak najbardziej reprezentatywnych part-
nerów z różnych dziedzin, które wpisują 
się w strategię marketingową regionu. 
Szczególny nacisk kładziemy zatem na 
zaproszenie tour operatorów specjalizują-
cych się w turystyce zdrowotnej, golfowej 
czy kulturowej. Ten rok to kolejne specja-
lizacje: turystyka przyrodnicza, sportowa. 
Jest to dla nas duże wyzwanie, niemniej 
jednak takie podejście determinuje rynek 
usług i podejście konsumentów.

Druga strona to przede wszystkim 
pomorska branżą turystyczna: hotelarze, 
tour operatorzy, operatorzy produktów 
turystycznych. Jednakże chętnie gościmy 
też partnerów spoza regionu, a więc tour 
operatów organizujących przyjazdy na 
Pomorze. Daje nam to szansę zacieśnić kon-
takty z biurami z Małopolski czy Mazowsza, 
które dominują na tym rynku i mają naj-
większy udział w obsłudze gości przyjeż-
dżających do Polski. Obowiązuje jednak 
selektywny dobór uczestników spotkania 
w oparciu o zgłaszane preferencje zarówno 
ze strony polskiej jak i zagranicznej.
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foreign guests. There are also many oppor-
tunities for networking or continuation of 
talks that began during the B2B meetings.

Apart from the business aspect, Incom-
ing Poland, Gdańsk & Pomorskie Region 
is also a considerable source of fresh 
knowledge. For two years, Gdańsk Tourist 
Organisation has been responsible for the 
content of the event. This year, it prepared 
workshops on creating the image of Polish 
regions and on challenges in the tourism 
and hotel industry management.

We also try to be flexible and respond 
fast to all suggestions. During the stay in 
Pomorze, our guests learn about the charac-
teristics of the destination, make contacts and 
come up with ideas which they want to check 
as soon as possible. Therefore, for example, 
apart from four regular visit programmes, 
a few tour operators had an opportunity to 
spend an individual day ‘tailored to their 
needs’. It’s quite a big challenge in terms of 
logistics, but it has a chance to bear fruit and 
have a considerable effect.

Who participates in Incoming Poland?
We are ready to receive about 40 hosted 
buyers whom we carefully select from 
the beginning of the year. They are 
primarily entities from the markets that 
are strategic for the Pomorskie region: 
Sweden, Norway or Germany; however, 
representatives of new prospective mar-
kets are invited every year. That is why 
this year’s edition was extended to en-
tities from Israel, China or Hong Kong. 
Entities from Italy or Japan participated 
in the last year’s edition.

Pierwsza ocena edycji 2016?
Pod kątem organizacyjnym na pewno 
bardzo udana. 36 tour operatorów z 11 
rynków żywo zainteresowanych destyna-
cją i upatrujących w niej perspektywiczny 
rynek wyjazdowy dla swoich klientów. 
Teraz jednak sporo zależy od bizneso-
wych negocjacji i determinacji obu stron 
na pomyślne kontraktowanie. Pierwsze 
sygnały pozwalają jednak optymistycznie 
patrzeć na ten proces. 

In English 

NEW PERSPECTIVES 
OF TOURISM INDUSTRY
Incoming Poland, Gdańsk & Pomorskie 
Region is the new quality of business 
meetings in the tourism industry. The 
developed form of workshops is not only 
a chance to talk, but it is also a favoura-
ble space for establishing permanent and 
effective business partnerships, whereas 
for the region, it is an effective way of 
commercialising the tourism offer.

An interview with Krystyna Hartenber-
er-Pater, the director of Pomorska Region-
alna Organizacja Turystyczna (Pomorskie 
Regional Tourism Organisation).

The third edition of the event is over. 
Where did the idea for the organisation 
of the event come from?
There is a great need to combine dedicated 
meetings, whereas a regional tourism or-
ganisation is a perfect platform enabling the 
development of mechanisms of cooperation 
between the national industry and foreign 
tour operators. Therefore, our objective was 
to organise an event, which has been unu-
sual in Poland so far, comprising a few key 
elements necessary for the regional tourism 
economy to operate in an effective way. We 
succeeded and put into practice an idea, 
which had been growing on us for a long 
time. In 2013, we organised the first edition 
of the event, dedicated to the Scandinavian 
market. Experience gained in the previous 
years allows us to continuously improve the 
form and adapt it to the current needs and 
preferences of the industry.

What is the event like in detail?
The first day includes – traditionally – indi-
vidual conversations at the tables, according 
to the previously prepared meeting agendas. 
During the second day, theme visits on site 
in the Pomorskie region take place. The 
visits allow invited guests to get familiar 
with the tourist offer as well as present des-
tinations in terms of their capacity to serve 

POZA ASPEKTEM BIZNESOWYM INCOMING 
POLAND, GDAŃSK & POMORSKIE REGION  
TO RÓWNIEŻ DAWKA ŚWIEŻEJ WIEDZY. 

We diversify markets, but also the profile 
of participants. We strive to invite the most 
representative partners from various fields 
which comply with the marketing strategy 
of the region. Therefore, we pay particular 
attention to inviting tour operators spe-
cialising in health, golf or culture tourism. 
This year’s edition involved further speciali-
sations: nature and sport tourism. It's quite 
a big challenge for us; nevertheless, such an 
approach determines the market of services 
and the approach of consumers.

The other side is mostly the tourism 
industry of Pomorskie: hotel owners, tour 
operators, tourist products operators. We 
are also glad to host partners from outside 
the region, that is tour operators organising 
trips to Pomorskie. It gives us a chance 
to increase cooperation with offices from 
Małopolska or Mazowsze, which are market 
leaders and have the biggest share in serving 
guests travelling to Poland. However, we se-
lect participants in a careful way, according 
to the preferences notified both by Polish 
and foreign participants.

Was the 2016 edition a success?
In terms of organisation, it was a big success. 
36 tour operators from 11 markets, keenly 
interested in the destination and regarding 
it as a prospective incoming market for their 
customers. However, at this point, business ne-
gotiations and determination of both parties to 
cooperate are decisive factors. First signs allow 
us to be optimistic about the process.? 



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”.

ANDRZEJ SARAMONOWICZ
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CZYTANIE WEDŁUG SARAMONOWICZA

sędziów i adwokatów, a podglądane zza 
pleców matki w telewizorze takie filmy 
jak „Dwunastu gniewnych ludzi” Sidneya 
Lumeta, „Anatomia morderstwa” Otto 
Premingera czy „Zabić drozda” Roberta 
Mulligana, zbudowały moje sądowe imagi-
narium. Na tyle silnie, że idealny obrońca 
już na zawsze musi mieć dla mnie tę samą 
szlachetność w spojrzeniu, jaką mieli Hen-
ry Fonda, James Steward czy Gregory Peck.

Jacek Dubois  – jeden z najwybitniej-
szych współczesnych polskich adwokatów 

– napisał książkę, w której analizuje pod 
względem prawniczym treść dwudziestu 
filmów, których miejscem akcji jest wła-
śnie sąd. Wiem, brzmi to może nie nazbyt 
atrakcyjnie, ale wierzcie mi państwo, że 

„Mordowanie na ekranie” to prawdziwie 
wciągająca lektura. Dubois jest bowiem 
kimś więcej niż jedynie uznanym praw-
nikiem; to przede wszystkim niezwykle 
ciekawy intelektualista, który umie ana-
lizować i tłumaczyć rzeczywistość w spo-
sób prawdziwie odkrywczy i twórczy.

Kino to moje życie. Mam wrażenie, że 
wiem o nim – teoretycznie i praktycznie 

– całkiem sporo, a mimo to „Mordowanie 
na ekranie” pozwoliło mi dotrzeć do 
sensów wielu wspaniałych filmów, które 
bez analizy prawniczej Jacka Dubois na 
zawsze pozostałyby przede mną zakryte. 
Czytając jego książkę miałem wrażenie, 
jakbym znalazł się na pasjonujących 
wykładach, w których mieszają się 
filmoznawstwo z etyką, prawo z literaturą 
i historia z filozofią.  

In English 

A LAWYER  
AND CELLULOID 
CRIMES
Most people – what should be seen in 
positive terms – know the courtroom only 
from films. For almost a century now 
films are what shapes our beliefs about 
fairness or unfairness that takes place 
behind the closed courtroom doors. Per-
sonally I have the same experience: it was 
not lawyers but filmmakers who were my 
first guides around the world of accused, 
witnesses, juries, prosecutors, judges and 
attorneys. Watching such films as Sidney 
Lumet’s 12 Angry Men, Anatomy of 
a Murder by Otto Preminger or Robert 
Mulligan’s To Kill a Mockingbird from 
behind my mother’s back has shaped my 
court imaginarium so significantly that 
now my ideal attorney has to have the 
same gleam in his eye as Henry Fonda, 
James Steward or Gregory Peck had.

Jacek Dubios – one of the most 
outstanding modern Polish lawyers – 
wrote a book analysing the plot of twenty 
films, in which the action takes place 
in courtrooms, from a law perspective. 
I know that this might not sound very 
interesting but do believe me when I say 
that Mordowanie na ekranie is a book 
that really captures you. This is because 
Dubois is someone who is much more 
than a renowned attorney: he is first and 
foremost a very interesting intellectual, 
one who can analyse and explain the real-
ity in a very explorative and creative way.

Cinema is my life. I feel that I know, 
both theoretically and in practice, a lot 
about it. Despite this Mordowanie na 
ekranie allowed me to discover the 
message of many amazing films, which 
would have stayed hidden from me 
were it not for the law analysis of Jacek 
Dubois. Reading his book I felt as if 
attending a thrilling lecture in which 
film was mixing with ethics, law with 
literature and history with philosophy. 
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Jacek Dubois, 
„MORDOWANIE  
NA EKRANIE”  
Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2016
Większość ludzi – co należy uznać za 
okoliczność raczej szczęśliwą - zna salę 
sądową wyłącznie z sali kinowej. Od 
przeszło stulecia filmy najsilniej kształtują 
nasze wyobrażenie o sprawiedliwości 
lub niesprawiedliwości, dziejących się 
za drzwiami sądu. Sam również mam 
podobne doświadczenia: to nie prawnicy, 
ale właśnie filmowcy byli moimi pierwszy-
mi przewodnikami po świecie oskarżo-
nych, świadków, ławników, prokuratorów, 

ADWOKAT I ZBRODNIE  
W CELULOIDZIE
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„Już ponad pół wieku temu słuchałam przez takie radio z zielonym okiem 
różnych piosenkarzy i piosenkarek. To było czasami wspaniałe połączenie – 
słów, które także przecież są dźwiękami, z dźwiękami melodii i barwą głosu 

wykonawcy. Robiło to na mnie ogromne wrażenie”. Już od ponad czterdziestu 
lat to my słuchamy jej niezapomnianych wykonań. Tej jesieni powraca płytą 

nagraną ze znakomitym pianistą jazzowym, Bogdanem Hołownią.

tekst: Sylwia Gutowska   tancerka baletowa: Jacek Poremba

UŚMIECHAM SIĘ 
DO SMUTKÓW

Porozmawiajmy chwilę o tej przyszłości.
Znajduję się w fazie tak zwanej wczesnej 
starości i jestem chyba jakimś wybrań-
cem losu, bo mam dużo pracy i bardzo 
ciekawych propozycji artystycznych. 
Mam wrażenie, że jeśli tylko będę zdrowa 
i dam radę w sensie fizycznym i psychicz-
nym, to będę miała co robić do końca 
swoich dni. Więc o siebie boję się dużo 
mniej niż o przyszłość świata, a w związ-
ku z tym także naszego kraju.

Ogląda pani wiadomości?
Raz na tydzień i to jest trudny czas. 
Kiedyś w telewizji był program „MC2” 
Manna i Materny. Oni tam pod koniec 
mieli takiego świetnego chłopaka, który 
czytał wiadomości, wyssane z palca 
przez autorów, i kończył to tak: „Dalszy 
ciąg wiadomości nadamy kiedy indziej”. 
Zawsze mówię, że „kiedy indziej” to moja 
ulubiona pora nadawania jakichkolwiek 
wiadomości. I oczywiście uważam, że 
jedyną skuteczną ucieczką, taką, która 
przez całe życie mnie ratowała, jest 
ucieczka w sztukę.

Kiedy zaczęła się pani ucieczka w świat 
literatury, poezji i piosenki?
We wczesnym dzieciństwie. Właściwie 
od kiedy skończyłam siedem lat, gdy 

Mówi o sobie, że jest samotnicą, że nie 
wytrzymuje z jednym człowiekiem więcej 
niż godzinę. Zmieściłyśmy się w nieco 
krótszym  czasie, więc obyło się bez ofiar.

Płyta „Bezsenna noc”, która premierę 
ma 7 października, składa się z piosenek, 
które wszyscy znamy.
Nie wiem, czy wszyscy, bo na przykład 
moi synowie połowy nie znali (śmiech). 
Dostałam propozycję nagrania płyty z ge-
nialnym pianistą jazzowym, Bogdanem 
Hołownią, toteż razem chcieliśmy, żeby 
z punktu widzenia muzyki były to rzeczy, 
które można jazzowo zagrać.

Jak zrodziła się państwa współpraca?
To była propozycja pana Roberta Kijaka 
z Agory. Myślę, że po prostu był na 
jakimś koncercie, a może na płycie usły-
szał nas razem, bo parę piosenek z nim 
nagrałam.

Lubi pani wracać do przeszłości?
Jestem w takim wieku, że dużo bardziej 
niż do przyszłości. Przyszłości się boję, 
tego, jaka ona będzie dla moich dzieci 
i wnuków. Jakkolwiek bardzo kocham 
życie, to moja przyszłość wydaje się już 
krótkim okresem czasu. Natomiast prze-
szłość – długim i ciekawym.

MAGDA UMER

zaczęłam czytać. Taką moją pierwszą, 
podstawową miłością jest po prostu lite-
ratura. Tuż potem chyba piosenka. To jest 
taki środek wyrazu, który był mi bardzo 
bliski jeszcze przed tym, jak wiedziałam, 
że będę z tym miała cokolwiek wspólnego. 
Słuchałam przez takie radio z zielonym 
okiem różnych wykonawców i piosenek. 
To było czasami wspaniałe połączenie – 
słów, które także przecież są dźwiękami, 
z dźwiękami melodii.

Pamięta pani pierwszą lekturę w szkole, 
która wywarła na panią wpływ?
To jest strasznie banalne, bo jestem osobą, 
która zakochała się w „Ani z Zielonego 
Wzgórza”, co miało ogromny wpływ na to, 
co potem chciałam robić. Chciałam być 
nauczycielką, bo Ania nią była. Wydawa-
ło mi się, że uczenie dzieci to szczyt ma-
rzeń i starałam się robić wszystko, aby tak 
się stało. Dlatego poszłam na polonistykę.

Na płycie jest tylko jedna piosenka 
Agnieszki Osieckiej. Dlaczego?
Ja sobie tymi piosenkami układałam jakąś 
historię i tak się jakoś złożyło, być może 
dlatego, że ja piosenek Agnieszki Osieckiej 
zaśpiewałam bardzo dużo na poprzednich 
płytach. Na tym etapie życia i do tego 
projektu ta jedna była mi potrzebna.
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BYŁ WIELKI SMUTEK,  
ŻE AGNIESZKA ODESZŁA,  
ALE TEŻ I WIELKIE SZCZĘŚCIE,  
ŻE W OGÓLE BYŁA – ŻE 
TWORZYŁA I ŻE TAK ŁAPCZYWIE 
KORZYSTAŁA Z ŻYCIA I KAZAŁA 
NAM WSZYSTKIM SIĘ Z NIEGO 
UMIEĆ CIESZYĆ. 

Pamiętam panią z koncertu „Zielono mi” w 1997 w Opolu. 
Miałam wtedy dziewięć lat. To było smutne, ale też piękne 
widowisko.
To był taki smutno-wesoły koncert, bo starałam się, żeby nie było 
za wiele mazgajstwa. Był wielki smutek, że Agnieszka odeszła, 
ale też i wielkie szczęście, że w ogóle była – że tworzyła i że tak 
łapczywie korzystała z życia i kazała nam wszystkim się z niego 
umieć cieszyć. Umieć docenić dar, że się pojawiło na świecie.

Teraz będzie wspominać pani Marię Czubaszek.
Tak, jutro (8 września – przyp. red.) w Cieszynie i później w „Te-
atrze 6 piętro”. Myśmy z kolei od trzech lat z Arturem Andrusem, 
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Hanią Śleszyńską i Marysią jeździli po Polsce z takim programem 
„Dużo kobiet, bo aż trzy”. To było zupełnie przypadkowe. Po pro-
stu spotkaliśmy się na jakimś koncercie w Legnicy i przypadliśmy 
sobie do gustu, nie tylko jako artyści, ale jako grupa ludzi. Była 
między nami taka dobra atmosfera. Zobaczyliśmy, jak ożywczo 
działa to na publiczność i postanowiliśmy z tym jeździć po Polsce. 
Marysia bardzo to lubiła. Jeszcze dzień przed śmiercią mówiła, 
że jedzie do Cieszyna i tam mieliśmy się spotkać. Ten jutrzejszy 
koncert jest „za tamten”. Niezastąpioną osobę, jaką była Marysia 
Czubaszek, w pewnym sensie zastąpi także niezwykła, wspaniała 
Joasia Kołaczkowska. A w Teatrze 6. Piętro pojawi się ukochany 
mąż Marysi, wybitny muzyk jazzowy, Wojciech Karolak.

To też była osoba, która doceniała każdą 
chwilę.
O, tak. Umiała cieszyć się życiem i kocha-
ła zwierzęta. I mówiła często, że właści-
wie ona za bardzo za ludźmi to nie jest…

Pani woli ludzi czy inne zwierzęta?
Bardzo lubię zwierzęta, w tym niektórych 
ludzi. Ale niektórych, niektórych. Wie 
pani, gdyby nie było internetu, tych hejtów 
na forach, to w ogóle nie wiedziałabym, że 
w człowieku, tym takim anonimowym, 
który może sobie bezkarnie pisać co chce, 
tkwi tyle podłości i najobrzydliwszych 
cech charakteru. Może to szczęście, że nie 
znamy języka psów i wydaje nam się, że 
one by nigdy takie nie były. Ale człowiek to 
coraz częściej nie brzmi dumnie. Niestety.

No tak, nawet z pozoru altruistyczne 
pobudki okazują się egoistyczne.
Ciągle musimy się szukać – my, którzy 
nadajemy na podobnych częstotliwo-
ściach. Człowiek, jak znajdzie kogoś, 
z kim chciałby przebywać, kogo chciałby 
słuchać, czy wręcz do kogo chciałby się 
przytulić, uważa, że to jest wielkie znale-
zisko. Bo tak naprawdę dawniej czło-
wiek bał się groźnych żywiołów, a teraz 
najbardziej się boi drugiego człowieka. 
Człowiek staje się nieprzewidywalnym 
i najgroźniejszym żywiołem. To jest 
straszny czas. Być może tak było zawsze 

– w XIV, XV wieku i dwa tysiące lat temu – 
ale ponieważ nie byliśmy globalną wioską, 
w której codziennie dowiadujemy się, co 
strasznego dzieje się na drugiej półkuli, 
nie mieliśmy aż takiej tego świadomości.

Kiedyś było lepiej?
Wiem, dlaczego pani tak pyta. Że jak 
się było młodym, to obojętnie w jakiej 
rzeczywistości się tkwiło, ta młodość była 
lepsza i łatwiej było to wszystko znosić. 
Ale też uważam, że czasy, w których ży-
łam, były tak niezwykłe, że nie zamieniła-
bym się z nikim na życie. Nie chciałabym 
być teraz młodą osobą. Dlatego właśnie 
tak bardzo martwię się o swoje dzieci 
i wnuki.
Miałam to szczęście, że urodziłam się kil-
ka lat po wojnie, ale jeszcze w pierwszej 
połowie ubiegłego wieku – 9 paździer-
nika 1949 roku. Nie pamiętam wojny ani 
tych strasznych lat powojennych, a jak 
poszłam do szkoły, był wrzesień 1956 
roku, a w październiku była już słynna 
odwilż. Cała ta moja szkoła, to był jakiś 
taki czas, kiedy wierzyłam w tę utopię 



i w to, że teraz zaczniemy naprawiać świat i wszystko będzie 
lepiej. Potem oczywiście okazało się inaczej i działy się różne 
rzeczy, ale wszystko było bardziej przyzwoite i szlachetniejsze, 
przynajmniej w moim środowisku. Oczywiście to był także 
czas, kiedy wielu rzeczy nie było, nad czym się teraz strasznie 
ubolewa. Ale kiedy niczego nie ma, to zdobycie czegokolwiek 
daje takie szczęście! Na przykład jak się cały rok zbiera na buty, 
a później ma się te buty, to radość z tego faktu jest nieprawdo-
podobna! Jak to potem opowiedzieć młodemu człowiekowi? Ten 
brak jest szalenie wychowawczy. Bo kiedy wszystko masz, to 
niczego nie pragniesz.

W pani piosenkach jest dużo smutku, ale też poczucia humoru.
Mam nadzieję. Mój pianista i przyjaciel, z którym pracuję ponad 
trzydzieści lat, Wojtek Borkowski, powiedział kiedyś, że jest we 
mnie taki promienny smutek. Bardzo mi się to spodobało. Do 
każdego smutku się uśmiecham. Uważam, że poczucie humoru 
jest moją deską ratunku. Zawsze na pytanie „być albo nie być” 
odpowiadam, mimo najtrudniejszych dni i nocy, „być”. 
Być i walczyć – i ze swoim smutkiem, i ze smutkiem tego świata. 
A poza tym pamiętać, że życie jest smutno-wesołe. Trzeba prze-
żyć i jedno, i drugie. Tylko że każda wesołość to jest chwila, bo 
za sekundę znowu dowiemy się o czymś strasznym w wiadomo-
ściach radiowo- prasowo- telewizyjno- internetowych. Nie ma 
gdzie przed nimi uciec. Dlatego róbmy wszystko, by tę chwilę 
wykorzystać na szereg uśmiechów, które nam i naszym bliskim 
pomogą. Uśmiechać się jak głupi do sera. 

In English 

I SMILE AT SADNESS 
Magda Umer
She says that she is a loner and that she cannot stand anyone for 
longer than an hour. We managed to finish in a bit less, so there 
were no casualties.

The album “Sleepless Night”, which comes out on October 7th, 
is full of songs that we all know.
I do not know if we all do, for example my sons did not know half 
of them (laughs). I got an offer to record an album with an amaz-
ing jazz pianist, Bogdan Hołownia, so we both wanted songs that 
could be played in a jazz way.

How did your cooperation start?
It was an offer made by Mr. Robert Kijak from Agora. I think 
that he might have been to one of the concerts or maybe he heard 
us together on one of the albums because I have already recorded 
a few songs with Bogdan.

You like to look back on the past?
I am at an age when I prefer it much more than looking into the 

future. I am scared of the future, of what it 
will be for my children and grandchildren. 
I do love life, but my future seems to be 
a short time period now, whereas past – 
long and interesting.

Let us talk a bit about that future.
I am currently in the so called “early old-
age” phase and I am probably some kind of 
a chosen one, for I have a lot of work and 
very interesting artistic offers. I feel that 
if only I have the health and physical and 
mental strength I will have plenty to do un-
til the end of my days. So I worry much less 
about myself than about the world’s future 
and within that the future of our country.

Do you watch the news?
Once a week and it is a difficult time. There 
used to be this show on TV, “MC2” led by 
Mann and Materna. They had this amazing 
guy there who would read some made-up 
news at the end and finish with “the rest 
we will air another time”. I always say that 

“another time” is my favourite time for airing 
any news. And, obviously, I believe that the 
only effective way of escaping, one that was 
saving me all my life, is escaping into art.

When has your escape into the word of 
literature, poetry and song begun?
In early childhood. In fact, once I turned 
seven and started to read. My first, basic 
love is simply literature. Song was prob-
ably next. It is a way of expression that 
was close to me even before I knew that 
I will have anything to do with it. I was 
listening through a radio with a green eye 
to different singers. This was sometimes an 
amazing combination of words, which are 
also sounds, with the sounds of melody.

Do you remember the first book from 
school that has impressed you?
This is very trivial because I am a person 
who fell in love with Anne of Green Gables, 
which had an immense influence on what 
I wanted to do later in life. I wanted to 
be a teacher because Anne was a teacher. 
I thought that teaching children would be 
an absolute dream come true and I tried to 
do everything to achieve that. This is why 
I studied polish philology.

There is only one song written by 
Agnieszka Osiecka on the album. Why?
I used the songs to show some type 
of story and it somehow happened so, 
maybe because I sung a lot of songs by 
Agnieszka Osiecka on previous albums. 
At this phase of life and for this project 
I only needed this one.
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BYĆ I WALCZYĆ – I ZE SWOIM SMUTKIEM, 
I ZE SMUTKIEM TEGO ŚWIATA. A POZA TYM 
PAMIĘTAĆ, ŻE ŻYCIE JEST SMUTNO-WESOŁE. 
TRZEBA PRZEŻYĆ I JEDNO, I DRUGIE. 



LUDZIE
people 51



52 LUDZIE
people 

I remember you from the “Zielono mi” 
concert in 1997 in Opole. I was nine years 
old then. It was a sad but beautiful show.
That was a happy-sad concert because I did 
not want it to be too whiney. There was 
a huge sadness that Agnieszka was gone but 
also great happiness that she existed – that 
she created and that she grabbed life by the 
horns and made us all enjoy it. To know 
how to appreciate this gift of life.

Now you will be remembering Maria 
Czubaszek.
Yes, tomorrow (September 8th – editor’s 
note) in Cieszyn and later in the “Teatr 6 
piętro”. Artur Andrus, Hania Śleszyńs-
ka, Marysia and I were travelling around 
Poland with this programme “Plenty of 
women, three in total”. This was a pure 
coincidence. We simply met at some 
concert in Legnica and liked each other, 
not only as artists, but as a group of people. 
There was good chemistry between us. We 
noticed what a positive effect this has on 
the audience and decided to travel around 
Poland with that. Marysia liked it a lot. 
Even a day before her death she was saying 
that she is going to Cieszyn and that we 
will meet there. Tomorrow’s concert is in-
stead of “that one”. An irreplaceable person 
that was Maria Czubaszek will be in some 
sense replaced by the extraordinary Joasia 
Kołaczkowska. And in the “Teatr 6 piętro” 
Marysia’s beloved husband will appear, the 
amazing jazz musician, Wojciech Karolak.

She was also a person who cherished 
each moment.
Oh yes. She knew how to enjoy life and 
loved animals. And she often said that she 
is not very fond of people…

You prefer people or other animals?
I really like animals, including some 
people. But only some. You know, if there 
was no internet, this hate on forums, then 
I would not know that there can be so 
much villainy and those most foul traits of 
character in that anonymous person, who 
can just write whatever he wants. Maybe 
we are lucky that we do not understand 
the language of dogs and we believe that 
they would never be that way. But “human” 
sounds more and more silly. Unfortunately.

I guess even the seemingly altruistic 
ideas turn out to be egoistic.
We must always search – us, who are 
functioning on different frequencies. When 
a person finds someone with whom he 
wants to spend time, to which he would 
like to listen or whom he would want 
to hug he thinks that this is some great 
discovery. Because the truth is that back 
in the day humans would fear dangerous 
elements and now they mostly fear other 
humans. Humans become an unpredict-
able and most dangerous element. It is 
a horrifying time. Maybe this was always 
the case – in the 14th, 15th centuries and 
two thousand years ago – but since we 

were not a global village, in which every 
day we find out about something terrible 
happening on the other side of the globe, 
we were not so aware of this.

Was it better in the past?
I know why you are asking this. That when 
you are young, regardless of what reality 
you were stuck in, this youth was better and 
it was easier to face everything. But I also 
think that the times in which I lived were so 
unique that I would not swap my life with 
anyone. I would not want to be a young per-
son now. This is why I am so worried about 
my children and grandchildren.
I was lucky to be born few years after 
the war but still in the first half of the 
previous century – October 9th, 1949. I do 
not remember the war or those horrible 
post-war years and when I started school 
it was September 1956 and in October the 
famous thaw happened. All throughout 
school I believed in this utopia and that 
now we will start repairing the world and 
everything will be better. Later it turned 
out differently and various things hap-
pened but it was all more proper and pure, 
at least in my environment. Of course 
it was also the time when a lot of things 
were unavailable, which is now so grieved. 
But when nothing is available getting 
hold of anything is great happiness! For 
example, when you are saving for a year to 
get a pair of shoes and then you get them 
then the happiness is unimaginable! How 
do you explain this to a young person 
now? This lack of things is very education-
al. Because when you have everything you 
do not dream about anything.

There is a lot of sadness in your songs 
but also a lot of sense of humour.
I hope. My pianist and friend, Wojtek 
Borkowski, with whom I am working for 
many years, said once that I have this sunny 
sadness. I really liked that. I smile at any 
sadness. I think that a sense of humour is 
my lifebelt. Whenever the question “to be or 
not to be” is asked I always answer, despite 
the most difficult days and nights, “to be”.

Be and fight – with your sadness 
and with the sadness of the world. And 
remember that life is happy-sad. You have 
to live through one and the other. But any 
happiness is just a moment, because in 
a second we will hear again about some-
thing horrible in the radio-paper-TV-in-
ternet news broadcast. There is nowhere 
to hide from this. So we should do 
everything to use this moment for a round 
of smiles that will help both us and our 
loved ones. Laugh our heads off. 

MAGDA UMER, 
BOGDAN HOŁOWNIA 
"Bezsenna noc"
Wydawca: Agora
Premiera: 7 października
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Weronika Murek, rocznik 89., została okrzyknięta debiutantką roku. 
I rzeczywiście, jej zbiór opowiadań, „Uprawa roślin południowych 

metodą Miczurina” to jedna z najciekawszych rzeczy w polskiej prozie 
nie tylko ostatniego roku, ale i kilku lat. Weronika wprowadza nas 

w niezwykły świat sennych fantazji i wiejskich zabobonów, wcale nie 
siląc się na modny sentymentalizm. Spotykam ją w Sopocie, gdzie była 

gościem festiwalu Literacki Sopot.

tekst: Sylwia Gutowska   zdjęcia: Tomasz Sagan

ZMARLI TEŻ 
ROZMAWIAJĄ

Zawsze lubiłaś literaturę. Dlaczego więc poszłaś na prawo?
Bo wydawało mi się, że to są takie rozsądne studia dla humani-
sty. Poczytam sobie jakieś ciekawe książki filozoficzne...

Znalazłaś te książki filozoficzne?
Znalazłam, tylko nie znalazłam czasu, żeby je czytać. Te studia 
prawnicze, bez względu na to, jak bardzo ich nie lubiłam – a nie 
lubiłam uczyć się na pamięć, nie lubiłam egzaminów, które 
w dużej mierze polegały na tym, że czekało się pięć godzin, żeby 
wyrecytować z pamięci to, czego się nauczyło poprzedniej nocy 

–  są studiami, które  porządkują myślenie. Uczą tego, w jaki 
sposób się myśli o zdaniu, w jaki sposób się myśli o świecie. 

Poszłaś na aplikację?
Tak. Na adwokacką, ale przerwałam ją po pierwszym roku.

Dlaczego?
Wiedziałam, że szykują mi się takie zobowiązania, które 
uniemożliwią mi fizyczną obecność na wszystkich zajęciach, 
praktykach i egzaminach, a regulamin aplikacji nie przewiduje 
odstępstw od obecności.

Czym miały być spowodowane te nieobecności?
Tym, że wiedziałam, że przez następne dwa miesiące będę 
mieszkała w Legnicy, bo będę pracowała przy przedstawieniu 
w tamtejszym teatrze. Albo w Szczecinie.
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Jak się zaczęła twoja droga teatralna?
W zasadzie od książki. Moja koleżanka zwróciła uwagę, że jest 
ona bardzo dialogowa i zapytała, czy nie myślałam nigdy o tym, 
żeby zacząć pisać rzeczy, które są stricte dialogowe.

Książka była pierwsza.
Tak. Spróbowałam napisać coś dla teatru i zupełnie mi to 
nie wyszło, bo nigdy się nim nie interesowałam. Zakodo-
wało mi się od czasów szkolnych, że to jest potwornie nud-
ne miejsce. Archaiczne, z zakurzonymi pudłami zamiast 
scenografii, miejsce, do którego się chodziło, żeby nie iść 
na matematykę. Taki miałam obraz teatru jeszcze przez 
studia. Ale potem inaczej do tego podeszłam. Pomyślałam 
sobie, że jeśli mam próbować pisać dla teatru, to muszę 
się go nauczyć. Po prostu zaczęłam do niego chodzić, żeby 
odrobić te wszystkie lata. Dopiero wtedy zrozumiałam, 
jaki potrafi być wspaniały.

I napisałaś dwie sztuki. O czym one są?
Pierwsza, czyli „Feinweinblein”, to sztuka, od której zaczęło 
się takie poważniejsze pisanie dla teatru, bo za nią dostałam 
Gdyńską Nagrodę Dramaturgiczną. Ta nagroda pootwierała 
mi sporo możliwości dalszej pracy. Dramat jest o małej spo-
łeczności, o ludziach, którzy spotykają się w wiejskiej świe-
tlicy. Głównymi bohaterami jest małżeństwo, które w czasie 
wojny oddało swoje niepełnosprawne dziecko, żeby w zamian 
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dostać radio, w ramach akcji „eksterminacja osób niepeł-
nosprawnych”. To autentyczna historia, na którą natrafiłam 
kiedyś w Żydowskim Instytucie Historycznym. W czasie woj-
ny namawiano ludzi, żeby zgłaszali osoby niepełnosprawne 
psychicznie, fizycznie czy intelektualnie, kusząc ich tym, że 
w zamian dostaną kilka marek, radio albo książkę. Małżeń-
stwu z mojej sztuki w pewnym momencie to radio przestaje 
działać. Idą więc do świetlicy, gdzie znajduje się świetlicowy, 
jedyny „światły” człowiek w okolicy, który potrafi napisać 
pismo urzędowe, i proszą go, by coś z tym zrobił.

A druga sztuka?
Druga to „Sztuka mięsa”. Jest na temat różnych zestawów świato-
poglądowych i tego, w jaki sposób następuje nimi handel. 

Jesteś debiutantką. Twój bardzo charakterystyczny styl nie 
rozwinął się pewnie od razu. Pisałaś wcześniej?
Pisałam i lubiłam pisać. Uwielbiałam wymyślać historie, uwiel-
białam książki, i jako przedmioty, i jako sposób spędzania czasu. 
Nawet jak byłam dzieckiem, bawiłam się, że jestem wydawcą 
i robiłam sobie książki z kartek z bloku – rysowałam ilustracje, 
robiłam opis. Dopiero potem pomyślałam, że taka książka z pu-
stymi kartkami w środku nieprawdziwie wygląda i żeby dodać 
jej autentyzmu, zaczęłam pisać opowiadania. Tak się stało, że mi 
się to bardzo spodobało.

Skąd wzięły się twoje postaci? Są osnute groteskowością. Mam 
wrażenie, że to jakby ludzie z opowieści zasłyszanych od 
mamy czy babci.
Tak, te postaci są posklejane, niemal jak Frankenstein, z różnych 
gestów, przyzwyczajeń, charakterystycznych cech. To potęguje tę 
groteskę. Sporo jest też inspiracji bezpośrednich, ze wspomnień.

Z czego dokładnie czerpałaś?
Na przykład opowiadanie o przedszkolu jest najbliższe oso-
bistym wspomnieniom – moim, moich znajomych czy mojej 
mamy. Ja właśnie chodziłam do takiej szkoły, w której wieszało 
się worki na wieszakach pod obrazkami, każdy miał swój. Były 
tam groteskowe gazetki ścienne, codziennie pani kucharka 
wydawała zupę z dużego wiadra.

Czy to były złe wspomnienia?
I dobre, i złe. Wszystkie te opowiadania mają taką niepokojącą 
atmosferę, bo pewnie zawsze mocniej pamięta się jakieś dziwne 
rzeczy.

A kosmonauta Pączko?
On akurat w całości wziął się z mojej wyobraźni.

Jesteś zafascynowana PRL-em?
Tak, ale też z własnego dzieciństwa pamiętam takie popłuczyny 
PRL-u. Szkoła, do której chodziłam, nie była jeszcze zupełnie 
wypłukana z elementów, które kojarzą się z poprzednią epoką. 
Dlatego chyba umeblowałam sobie te opowiadania rekwizytami, 
które sama jeszcze pamiętałam.

Twoje miasto to Bytom. Czy to na nim wzorowałaś się, 
tworząc atmosferę małomiasteczkowości?
Tak, chociaż wychowałam się pod Częstochową. Zawsze fascy-
nowały mnie małe miejscowości ze względu na ich charakter. Ja 

w ogóle postrzegam świat jako składający 
się z małych społeczności. Teraz na przy-
kład my mamy swoją małą społeczność, 
bo siedzimy przy jednym stoliku i rozma-
wiamy. Interesuje mnie to, w jaki sposób 
ludzie wchodzą w różne interakcje, albo 
jak próbują wejść, ale nie do końca im się 
to udaje. W jaki sposób się ze sobą tłoczą. 
Nawet Elfriede Jelinek powiedziała kiedyś, 
że ludzie zbijają się w gromady jak gołębie 
nie dlatego, że szukają kontaktu, tylko 
dlatego, że jest im cieplej. Szukają drugiego 
człowieka po to, żeby się nim ogrzać.

Zmarli też zbijają się w społeczności, 
żeby im było cieplej?
Tak.

Twoje opowiadania są też przesiąknięte 
zabobonami.
Interesują mnie przesądy, wierzenia 



TO SĄ AUTENTYCZNE ZABOBONY Z RÓŻNYCH 
CZĘŚCI POLSKI. TAK, JAK AUTENTYCZNYM 
WIERZENIEM JEST PUENTA Z PIERWSZEGO 
OPOWIADANIA, Z MATKĄ BOSKĄ 
I SKARPETKAMI DLA JEZUSA.
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ludowe. Inspiruje mnie myślenie magiczne. 
Obłaskawianie świata rytuałami, to, ile jest 
rytuałów wokół śmierci i pochówku. W jaki 
sposób ludzie próbują okiełznać śmierć.

Jak do takiego myślenia podchodzisz? 
Śmieszy cię, utożsamiasz się z nim?
Inspiruje mnie. Sama nie jestem zabobon-
na, ale myślę, że to otwiera ludzi na inne 
światy. To takie myślenie, które dla mnie 
jest niedostępne.

Robiłaś badania, skąd się te 
poszczególne wierzenia wzięły?
Na przykład to, że jeśli trumna stoi na 
jakimś stole, to nogi tego stołu wkłada się 
do misek z solą, jest prawdziwym zabobo-
nem. To, że nie powinno się włączać lam-
py, tylko zapalać świecę przy zmarłym, to 
też prawdziwe wierzenie. To są autentycz-
ne zabobony z różnych części Polski. Tak, 

jak autentycznym wierzeniem jest puenta 
z pierwszego opowiadania, z Matką Bo-
ską i skarpetkami dla Jezusa.

Są jeszcze takie niesamowite specjały 
jak „barszcz z rurką”.
Tak, jest taka zupa. Czytałam o niej w ja-
kiejś starej książce kucharskiej, ale sama 
nigdy nie jadłam.

To chodziło o kostkę, która wystaje 
z mięsa?
Tak.

Ile czasu zajęło ci napisanie całości?
Ciężko powiedzieć, bo albo pisałam to 
kilka dni non stop, albo nie pisałam 
w ogóle przez trzy miesiące. Razem 
zeszły dwa lata. Zaczęłam w połowie 



2012, a skończyłam pod koniec 2013 
i potem robiłam poprawki do maja 
następnego roku.

Do wydawnictwa Czarnego trafiłaś...?
Przez Warsztaty Pisania Prozą, które 
organizuje Czarne.

I sami się do ciebie zgłosili.
Tak, byłam bardzo szczęśliwa i dostałam 
wtedy silny impuls do tego, żeby usiąść 
i coś napisać od początku do końca.

Kiedy nie jesteś zmuszona, pisanie  
ci ucieka?
Szybko przechodzę do następnego tematu, 
który wydaje mi się ciekawszy. Wydaje 
mi się, że ta poprzednia nie jest na tyle 
ciekawa, żeby ją kontynuować, że nie chcę 
się dowiedzieć, co jest na końcu.

A życie codzienne cię nie odciąga? 
Potrafisz się skoncentrować?
Potrafię się skoncentrować, mogę pisać 
w pociągu, w każdym miejscu. Jeśli wiem, 
że muszę pisać, bo później nie będę miała 
czasu, potrafię skupić się wszędzie. Nie 
mam wyznaczonych godzin. Jeżeli już jest 
ten czas albo mam jakiś pomysł, który my-
ślę, że warto pociągnąć, to wtedy siadam 
i piszę bez względu na okoliczności.

Jak się czujesz jako debiutantka, której 
książka odnosi taki sukces? Nominacje 
do kolejnych nagród to coś dobrego?
Jestem bardzo wdzięczna za to, że ta 
książka spotkała się z takim przyjęciem, 
bo wiedziałam, że tak wcale nie musiało 
być. Szczególnie w przypadku debiutu, 
takiej małej książeczki, zbioru opowiadań, 
które są nieco inne od tego, co się pisze. 
Byłam zaskoczona i trochę oszołomiona 
tym, co się potem stało.

Oszołomiona?
Oszałamiające jest to, że podchodzi do 
mnie zupełnie obca osoba i opowiada 
mi swoje wrażenia z książki. Okazuje 
się, że ta książka naprawdę jest czyta-
na. Niby wiem, że tak jest, ale tu mam 
świadectwo, że coś, co wyszło z mojego 
domu, z mojego komputera, pojawiło się 
w zupełnie innym miejscu, u obcej osoby, 
z którą pewnie nigdy nie zamieniłabym 
słowa, gdyby nie ta książka. To ciągle robi 
piorunujące wrażenie. 

Obawiałaś się presji, porównywania do 
innych autorek?
Byłam bardziej ciekawa, jak te moje słowa 
przenoszą się na inne osoby.
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Gdy zobaczyłaś, że dobrze się przenoszą, 
to chciałabyś napisać następną książkę?
Tak, ale nie wiem, kiedy to się stanie. 
Zajęłam się pisaniem teatralnym, więc cały 
czas coś piszę, ale to coś to nie jest proza. 
Daję sobie jeszcze trochę czasu, żeby parę 
rzeczy przemyśleć, coś przeżyć i stwierdzi, 
że to jest ten moment, kiedy chciałabym coś 
powiedzieć. Takiego momentu teraz nie ma.

Co to mogłoby być?
Chciałabym napisać powieść. Zobaczyć, 
czy potrafię napisać coś większego, złożo-
nego jeżeli chodzi o strukturę, narrację. 

In English 

THE DEAD ALSO SPEAK
Weronika Murek, born in 1989, was 
announced the debut of the year. Her 
collection of stories ‘Uprawa roślin połud-
niowych metodą Miczurina’ (Growing 
southern plants with Miczurin's method) 
is indeed one of the most interesting Polish 
publications not only in 2016 but in several 
years. Weronika takes us to a magical 
world of dreams and folk tales, without 
being fashionably sentimental at the same 
time. I meet with her in Sopot, as she took 
part in the Literary Sopot Festival.

You've always liked literature. Why did 
you decide to study law?
I thought it was a reasonable choice for 
a humanist. I would read some interesting 
philosophical books…

Did you find those books?
I did, but I didn't have time to read them. 
Studying law, regardless of how much I dis-
liked it – and I couldn't stand learning by 
heart, I couldn't stand exams, when I waited 
five hours to recite what I learned the pre-
vious night – makes you think more clearly. 
They teach how to think about an individual 
sentence, how to think about the world. 

Did you begin legal training after 
graduation?
I did, but I dropped out after a year.

Why?
I had some obligations, which would make 
it impossible for me to attend all classes, 
practice and exams, and the regulations of 
the training don't provide for any absence.

What was the reason for the absence?
I knew that in the two following months, I'd 
be living in Legnica and working on a play 
performed in a theatre there. Or in Szczecin.

How did you career in the theatre begin?
Actually, from a book. My friend noticed that it has many dia-
logues and asked whether I'd considered writing pieces consisting 
of dialogues only.

The book was first.
Yes, it was. I tried to write something for the theatre and I totally 
failed because I'd never been interested in the theatre. Since sec-
ondary school, I'd thought it was a terribly boring place. Archaic, 
with dusty boxes instead of scenography, a place to go in order not 
to have a Maths lesson. I thought of the theatre in such a way also 
when I was a student. But later, I changed my mind. I thought that 
if I was to try to write something for the theatre, I had to learn 
about it. I simply began to go there, to make up for all these years. 
Only then did I realise how wonderful it could be.

And you have written two plays. What are they about?
The first one, ‘Feinweinblein’ is a play from which my writing 
for the theatre became more serious, as I got Gdynia Drama 
Award for it. The award gave me a lot of opportunities for further 
work. The play tells a story about a small community, about rural 
people, who meet in a common room. The main characters are 
a married couple who gave up their disabled child for a radio 
during the war under the action ‘extermination of the disabled’. 
It's a true story, which I discovered in the Jewish Historical 
Institute. During the war, people were encouraged to report 
mentally, physically or intellectually disabled persons and they 
got a few marks, a radio or a book in return. One day, the radio 
from the play breaks down. So the couple go to the supervisor of 
the common room – the only ‘wise’ person in the neighbourhood, 
who can write an official letter, and they ask him to fix it.

And the other play?
The other play is ‘Sztuka mięsa’ (A piece of meat). It is about are 
various opinions on the matter as well as on the subject of the meat 
trade. 

You're a beginner. Still, you have a very characteristic style, 
which didn't just come out of the blue, I suppose. Had you 
practised writing before?
I had and I liked to write. I loved making up stories, I loved 
books as objects and a pastime. Even when I was a child, 
I pretended to be a publisher and made books from sheets of 
paper from a sketch pad – I drew pictures, wrote a description. 
Only later did I think that such a book with empty pages inside 
didn't look real, and to make it more real, I began to write 
stories. And it grew on me.

Where do your characters come from? They're kind of 
grotesque. They seem to be people from stories told by mum or 
grandmother.
Indeed, my characters are made up of pieces, like Frankenstein, of 
gestures, habits, characteristic features. It makes them even more 
grotesque. I also draw inspiration from my own experience, memories.

What exactly did you draw inspiration from?
For example, the story about a kindergarten is the most personal one 

– based on my memories, the memories of my friends and my mum. 
In my school, we used to hang bags on pegs under pictures on the 
walls, everyone had their own peg. There were grotesque boards on 
the walls, the cook used to pour soup from a huge pot.
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Are these memories bad?
They are good and bad. I guess all my 
stories are so disturbing because we tend to 
remember strange situations better.

What about astronaut Pączko?
He is absolutely made up.

Are you fascinated by the period of PRL 
(Polish People's Republic)?
Yes, I am. But I remember the remains of 
PRL from my childhood. My school wasn't 
free of the spirit of those times. That's why 
I put props which I myself remembered 
into my stories.

You are from Bytom. Was it an 
inspiration for you when you were 
creating the atmosphere of small-town 
ways?
Yes, it was, even though I grew up near 
Częstochowa. I've always been fascinated 
by small towns due to their nature. To me, 
the world is made from small communities 
in general. For example, we have our small 
community now because we're sitting at 
one table and talking. I'm interested in the 
way people interact or try to interact, but 
fail to some extent. In what way they flock. 
Even Elfriede Jelinek once said that people 
get together into flocks like pigeons not 
only because they need contact but because 
it's warmer that way. They're looking for 
another person to warm up.

Do the dead form communities to warm 
up as well?
Yes, they do.

Your stories are full of superstitions.
I'm interested in superstitions, folk tales. 
I'm inspired by magical thinking. All 
the rituals that exist in the world, rituals 
concerning death and burying. The ways in 
which people try to tame death.

When you don't have to do it, does it get 
out of control?
I move on to the next topic, which seems 
more interesting. It seems to me that the 
topic I'm writing about isn't interesting 
enough to carry on writing, I don't want to 
know how it ends.

Don't you feel distracted by everyday life? 
Can you concentrate on writing?
I can concentrate. I can write on the train, 
everywhere. If I know that I have to write 
because I won't have time later, I can concen-
trate wherever I am. I don't set the time for 
writing. If it's time or if I have an idea that 
seems interesting to elaborate on, I sit down 
and write regardless of the circumstances.

How do you feel as a beginning writer 
whose book is such a success? Are 
nominations for prizes a good thing?
I'm deeply grateful that the book met with 
such a warm reception because I know very 
well it didn't have to be like that. Especial-
ly when it comes to a debut, a small book, 
a collection of stories, which are quite 
different from other publications. I was 
surprised and a bit stunned by it.

Stunned?
It's stunning that a complete stranger 
approaches me and begins to talk about 
their opinion on the book. It turns out 
that the book is actually read. I know 
it is, but it's like a proof that something 
from my house, my computer, appeared 
at a completely different place, at 
a complete stranger's house, with whom 
I would never have talked but for the 
book. It's absolutely stunning. 

Did you worry about pressure, being 
compared with other authors?
I was more curious how other people would 
react to my words.

When you saw that the response was 
a positive one, would you like to write 
another book?
I would, but I don't know when. I took up 
drama writing, so I've been writing all the 
time, but it's not prose. I give myself some 
time to think some things through, experi-
ence something and decide it's time to say 
something. The time hasn't come yet.

What could it be?
I'd like to write a novel. To see whether 
I can write something longer, more com-
plex in terms of structure and narration. 

What do you think of it? Is it funny for 
you or do you identify yourself with such 
groups?
I'm inspired. I'm not a superstitious person, 
but I believe that it opens our eyes to other 
worlds. Such thinking is inaccessible to me.

Did you study these beliefs to learn where 
they come from?
For example, if there is a coffin on a table, 
the legs of the table should be put into 
bowls with salt – that's a real superstition. 
The same with the fact that you shouldn't 
turn on the light but light a candle by the 
dead. These are real superstitions from 
different parts of Poland. The point of the 
first story – the one with Mother of Jesus 
and socks for Jesus – is also a true belief.

There are also some curiosities like 
a ‘borsch with a straw’.
Yes, such soup exists. I read about it in an 
old cooking book, but I've never eaten it 
myself.

Is it about a bone sticking out of meat?
Exactly.

How much time did it take to write it?
It's difficult to say because I either wrote it 
a few days without a break or didn't write 
at all for three months. In total, it took me 
two years to write it. I began in the half 
of 2012 and finished at the end of 2013; 
I corrected it until next May.

How did you find the publishing house 
Czarne?
Thanks to Prose Writing Workshops organ-
ised by Czarne.

Did they call you?
Yes, they did, and I was very happy – it 
stimulated me to sit down and write some-
thing from the beginning to the end.
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PODRÓŻ W CZASIE
Europa liczy 46 państw. Każde z nich ma swoją specjalność, rodzimy produkt, który napawa 

dumą. W przypadku Szwajcarii są to zegarki. Nikt nie ma wątpliwości, że są najlepsze na świecie. 
Dlatego też limitowana edycja zegarków Aviator Swiss Made dedykowana Polakom to szczególny 

ukłon dla naszego kraju.

tekst: Anna Nazarowicz  zdjęcia: Mat. prasowe
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FUNDAMENTAMI DO BUDOWY MARKI 
ZEGARKOWEJ AVIATOR SWISS MADE 
BYŁO LOTNICTWO, GDYŻ NA POCZĄTKU 
TO WŁAŚNIE POWIETRZNE SIŁY ZBROJNE 
ORAZ WOJSKO WYKAZYWAŁY NAJWIĘKSZE 
ZAPOTRZEBOWANIE NA ZEGARKI.
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Fundamentami do budowy marki 
zegarkowej Aviator Swiss Made było 
lotnictwo, gdyż na początku to wła-

śnie powietrzne siły zbrojne oraz wojsko 
wykazywały największe zapotrzebowanie 
na zegarki. Piloci nigdy nie wzbijali się 
w powietrze bez czasomierza na pokła-
dzie. Za jego pomocą mogli w bardzo pre-
cyzyjny sposób obliczyć ilość przebytych 
kilometrów oraz zużycie paliwa. Noszone 
na udzie, czasami również na przedra-
mieniu wciąż musiały pozostawać w za-

stał konstruktor Andrzej Frydrychewicz. Po II wojnie światowej 
duża ilość tych samolotów trafiła do sprzedaży. Atrakcyjna cena 
w połączeniu z doskonałą oraz niezawodną konstrukcją szybko 
znalazła wielu nabywców w postaci pasażerskich linii lotniczych. 
Przez długie lata ludzie podróżowali na ich pokładzie po całym 
świecie. Wiernie służyły m.in. w Arabii Saudyjskiej, Argentynie, 
Australii, Japonii, Kanadzie, Hiszpanii, Holandii oraz wielu 
innych krajach. Nie dziwi zatem fakt, marka Aviator Swiss Made 
jedną ze swoich linii sygnuje nazwą tej maszyny.

W przeciwieństwie do samolotu Douglas zegarek Avia-
tor z linii Douglas Day-Date nie trafi na rynek w dużych 
ilościach. Producent zadecydował, że będzie go można 
nabyć jedynie w kilkunastu salonach na terenie całego 
kraju. Zegarek ukaże się w dwóch wariantach. Chętni będą 
mogli wybierać pomiędzy stalową kopertą oraz pozłacaną 
różowym złotem. Każdy trafi do sprzedaży w skromnej ilo-
ści po 100 sztuk, ponieważ to specjalna, limitowana edycja. 
Dopełnieniem wyjątkowego designu ma być pasek z najwyż-
szej jakości skóry, szafirowe szkiełko oraz automatyczny, 
samonakręcający się mechanizm nazywany sercem zegarka. 
O tym, jak wygląda i pracuje, będzie się można przekonać 
za sprawą dekla, który pozostanie przezroczysty. Zresztą 
ukrywać przed ludzkim okiem tak doskonały i precyzyjnie 
wykonany mechanizm byłoby niewybaczalne. Każdy z nich, 
jak wszystkie zegarki sygnowane znaczkiem Aviator Swiss 
Made, powstanie w tzw. dolinie krzemowej zegarmistrzo-

sięgu wzroku. Aż ostatecznie zagościły 
na nadgarstku. Dziś marka Aviator Swiss 
Made to sześć linii modelowych zegar-
ków. Każda z nich to hołd złożony sześciu 
modelom samolotów, które najmocniej 
zapisały się na kartach historii lotnictwa: 
Aircobra, Douglas, Bristol, MIG, Pro-
peller oraz Professional. Chociaż żaden 
z nich nie stanowił całkowicie polskiej 
konstrukcji, to Polacy zaznaczyli swoją 
obecność silnikami gwiazdowymi PZL 
Asz-62, które były montowane właśnie 
w samolotach Douglas. Za ich projektem 
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O TYM, JAKĄ 
WARTOŚĆ OSIĄGNIE 
ZA KILKA LAT, 
PRZEKONAJĄ 
SIĘ TYLKO JEGO 
SZCZĘŚLIWI 
POSIADACZE. 
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stwa, jaką jest kanton Jura. To, co jest 
jednak w nim najcenniejsze, to fakt, że 
zegarek pokazuje pełne, polskie nazwy 
poszczególnych dni tygodnia. Jest to 
hołd oddany polskiej myśli technicznej, 
jaką były silniki montowane w samo-
lotach Douglas. Nigdy wcześniej nie 
miał on miejsca. I szybko może się nie 
powtórzyć. Dlatego decyzję o zakupie 
limitowanej edycji zegarka Aviator 
Douglas Day-Date warto podejmować 
prędko, zwłaszcza że zegarek właśnie 
trafia do sprzedaży. O tym, jaką war-
tość osiągnie za kilka lat, przekonają 
się tylko jego szczęśliwi posiadacze. 

In English 

TIME TRAVEL
Europe has 46 countries. Each one of 
them has their own speciality, a national 
product that they can take pride in. In 
Sweden it is watches. There is no doubt 
that they are the best ones in the world. 
This is why the Aviator Swiss Made lim-
ited edition line of watches dedicated to 
Poles is a great tribute to our country.

The base of the Aviator Swiss Made brand 
was aviation because at the beginning it 
was the air forces and military that had the 
highest demand for watches. Pilots never 
took off without having a timekeeper on 
board. With its help they could precisely 
calculate the covered distance and petrol 
use. Worn on the thigh or sometimes arm 
they had to be always visible. And in the 
end they settled in on the wrist. Today 
the Aviator Swiss Made brand is six watch 
model lines. Each one is in honour of one 
of six aircraft models that left a special 
mark on history: Aircobra, Douglas, Bristol, 
MIG, Propeller and Professional. Although 
they were not fully constructed in Poland, 
Poles have marked their presence with star 
engines PZL Asz-62 that were installed in 
Douglas aircrafts. They were designed by 
a Polish constructor Andrzej Frydychewicz. 
After the Second World War many of these 
planes were sold. A low price, perfect and 
reliable construction very quickly tempted 
buyers from commercial airlines. For many 
years people travelled the world on board of 
these planes. They served in Saudi Arabia, 
Argentina, Australia, Japan, Canada, Spain, 

Holland and many other countries. There-
fore, it should come as no surprise that the 
Aviator Swiss Made uses the name of this 
aircraft for one of its lines.

Unlike the Douglas aircraft the Doug-
las Day-Date watch of the Aviator brand 
will not be sold in high quantities. The 
producer has decided that it will only be 
available in a few dozen stores around the 
country. The watch will be available in 
two options. Buyers will be able to choose 
between a steel envelope and one with 
pink-gold plating. Only 100 of each will 
be sold, because this is a special, limited 
offer. This exquisite design will have the 
highest quality leather bracelet, sapphire 
glass and an automatic, self-regulating 
mechanism that is the heart of the watch. 
You will be able to see how it looks and 
works thanks to the lid that will remain 
see-through. It would be a crime to hide 
such a perfect and precisely made mech-
anism from the human eye. Each and 
every one of them, like all the watches 
of the Aviator Swiss Made brand, will be 
created in the so called Silicon Valley of 
watchmaking, in the Jura canton. What 
is most precious about it is the fact that 
it shows full Polish names for days of the 
week. It is a tribute to the Polish technical 
vision that realised through the engines 
installed in Douglas aircrafts. This has 
never happened before and may not hap-
pen again soon. So the decision to buy the 
limited edition Aviator Douglas Day-Date 
watch should be made quickly, especially 
since the watch was just made available. 
Only its lucky owners will know how 
much it will be worth in a few years. 
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WEINBERG  
NA FLET  

I ORKIESTRĘ
Niebawem nakładem wydawnictwa TACET 
ukaże się kolejna płyta Polskiej Filharmonii 

Kameralnej Sopot. Z inicjatywy maestro 
Wojciecha Rajskiego jego sopocka orkiestra 

wraz ze znakomitą flecistką Antoniną 
Styczeń podjęła się nagrania płyty z dziełami 

Mieczysława Weinberga.

tekst: Marta Borowska  zdjęcia: Łukasz Pietrzak
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Muzyka Weinberga zyskuje coraz 
większe grono entuzjastów, 
a jego dzieła odkrywane są na 

nowo w niemal każdym zakątku świata. 
Nie ma w tym nic dziwnego, biorąc pod 
uwagę fakt, że ten polski kompozytor i pia-
nista należał do wybitnych jednostek świa-
ta muzyki. W wieku 12 lat został przyjęty 
do klasy najlepszego w Polsce pedagoga 
fortepianu – Józefa Turczyńskiego, który 
dostrzegł w młodym adepcie ogromny 
talent. Wybuch II wojny światowej zmusił 
Weinberga do opuszczenia kraju i ucieczkę 
na Wschód. Ostatecznie osiadł w Moskwie, 
gdzie spędził całe swoje dorosłe życie. Jego 
największym przyjacielem był Dymitr 
Szostakowicz – najwybitniejszy rosyjski 
symfonik XX wieku. Weinberg pozostawił 
ogromny dorobek: 153 utwory opusowane 
oraz kilkadziesiąt prac dla filmu, cyrku 
i radia. Dziś jego dzieła prezentowane 
są na scenach m.in. Warszawy, Moskwy, 
Chicago czy chińskiego Tiajinu.

W kwietniu bieżącego roku Polska Fil-
harmonia Kameralna Sopot prowadzona 
przez maestro Wojciecha Rajskiego wraz 
z solistką Antoniną Styczeń przygotowała 
koncert, będący próbą przypomnie-
nia spuścizny polskiego kompozytora. 
Naturalnym krokiem ku utrwaleniu jego 
niezwykłej twórczości i umocnieniu wśród 
słuchaczy świadomości jego unikalnego 
talentu było więc nagranie płyty, na której 
znajdą się dwa Koncerty fletowe: nr 1 op. 
75 oraz nr 2 op. 148, a także 12 Miniatur na 
flet i orkiestrę kameralną op. 29.

Niemieckie wydawnictwo TACET łączy 
w swoich produkcjach dwie wartości, ucho-
dzące niejednokrotnie za niemożliwe do 
pogodzenia – najwyższą jakość artystycz-
nego wykonania oraz idealną techniczną 
jakość nagrania dźwięku, co w połączeniu 
z umiejętnościami muzyków PFK Sopot 
z pewnością da wyjątkowy efekt.

Koniec roku kalendarzowego to 
jednocześnie pełnia sezonu artystycz-
nego – i nie inaczej będzie w Sopocie. 
Sopoccy filharmonicy, poza realizacją 
kolejnych ambitnych projektów fonogra-
ficznych, intensywnie koncertują, z czego 
warto skorzystać. W piątek, 4 listopada, 
orkiestra pod dyrekcją Wojciecha Raj-
skiego zagra Koncert Jesienny. Wieczór 
19 listopada należeć będzie z kolei do 
wyjątkowego solisty, wirtuoza instrumen-
tów perkusyjnych a zarazem kompozyto-
ra – Emmanuela Séjourné. W zabieganym 
okresie przedświątecznej gorączki chwilę 
wytchnienia i refleksji zapewnią najpięk-
niejsze świąteczne melodie, składające się 
na program grudniowego Koncertu Kolę-
dowego, który odbędzie się 17 grudnia.

Zapraszamy! 

In English 

WEINBERG FOR FLUTE 
AND ORCHESTRA
Another album of the Polish Chamber 
Philharmonic Sopot will soon be released 
by the record label TACET. On the 
initiative of maestro Wojciech Rajski, his 
orchestra together with distinguished 
flautist Antonina Styczeń has undertak-
en to record an album with the works of 
Mieczysław Weinberg.

The music of Weinberg is becoming more 
and more popular, and his works are 
rediscovered almost all over the world. It’s 
no surprise, given the fact that this Polish 
composer and pianist was an eminent musi-
cian. When he was 12, Weinberg got a place 
in the class of Józef Turczyński – one of the 
best piano pedagogues in Poland – who saw 

MUZYKA WEINBERGA ZYSKUJE CORAZ 
WIĘKSZE GRONO ENTUZJASTÓW. NIE MA 
W TYM NIC DZIWNEGO, BIORĄC POD UWAGĘ 
FAKT, ŻE TEN POLSKI KOMPOZYTOR I PIANISTA 
NALEŻAŁ DO WYBITNYCH OSOBOWOŚCI 
ŚWIATA MUZYKI.

the young student’s great talent. When the 
Second World War broke out, Weinberg 
had to leave the country and go East. Finally, 
he settled in Moscow, where he spent his 
whole adult life. His best friend was Dymitr 
Szostakowicz – the most distinguished 
Russian symphonist of the 20th century. 
Weinberg left a large body of works: 153 
compositions with opus numbers and a few 
dozen compositions for films, the circus 
and the radio. Nowadays, his works are pre-
sented, among others, in Warsaw, Moscow, 
Chicago or Tianjin in China.

Last April, Polish Chamber Philharmon-
ic (PFK) Sopot, under the baton of maestro 
Wojciech Rajski, with the soloist Antonina 
Styczeń, prepared a concert aimed to recall 
the heritage left by the composer. A nat-
ural way to preserve the finest works of 
Weinberg and make the audience aware 
of his remarkable talent was to record an 
album with two Flue concertos: No. 1 op. 75 
and No. 2 op. 148 and Twelve Miniatures for 
flute and chamber orchestra op. 29.

In its productions, German record label 
TACET combines two values considered 
to be incompatible – the highest quality 
of artistic performance and the perfect 
technical quality of sound, which togeth-
er with PFK Sopot musicians’ skills will 
definitely produce a successful outcome.

The end of the calendar year is the peak 
artistic season – and it will be like that in 
Sopot. The orchestra from Sopot, apart 
from implementing successive ambitious 
music projects, holds a number of con-
certs worth attending. On 4 November, 
Friday, the orchestra under the baton of 
Wojciech Rajski will play Autumn Con-
cert. In the evening on 19 November, the 
audience will have an opportunity to lis-
ten to a distinguished soloist, an eminent 
percussionist and composer – Emmanuel 
Séjourné. On 17 December, the orchestra 
will hold Christmas Concert with the 
most beautiful Christmas songs. It’s 
a chance for a little break and reflection 
during the pre-Christmas craze.

Feel invited! 
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TYDZIEŃ 
UKRAIŃSKI 

W GDAŃSKU
Spektakle, koncerty, wystawy, przeglądy filmów, warsztaty 
i wiele więcej - a wszystko już od 19 listopada w Gdańskim 
Teatrze Szekspirowskim podczas Tygodnia Ukraińskiego, 

odbywającego się w ramach organizowanego przez GTS cyklu 
Teatry Europy. Nie może was tam zabraknąć.

tekst: Anna Nazarowicz  zdjęcia: Tom Kurek

i Niemiec. Kolejnym festiwalem będzie 
Tydzień Ukraiński, który odbędzie się 
w dniach 19 – 24 listopada 2016. 

Spektakle i opera
Przegląd kultury ukraińskiej rozpocz-
nie się dwoma spektaklami z Akade-
mickiego Narodowego Teatru Drama-
tycznego im. Iwana Franki w Kijowie 

- „Eryk XIV" oraz "Dzienniki Majdanu". 

„Eryk XIV" w reżyserii Stanisława 
Mojsiejewa to pierwsza inscenizacja 
sztuki szwedzkiego dramaturga Augu-
sta Strindberga na ukraińskiej scenie. 
Napisana w 1899 roku jest zaskakująco 
aktualna – szczególnie dziś. Jej podsta-
wą jest epizod z okresu rządów szwedz-
kiego króla Eryka XIV, który przenosi 
widza w symboliczne miejsce poza 
czasem i przestrzenią. Osadzoną w szes-
nastowiecznej Szwecji akcję uwspół-
cześniają scenografia, kostiumy oraz 
zaczerpnięta z filmów Jima Jarmuscha 
muzyka. Kolejna propozycja, „Dzien-
niki Majdanu” w reżyserii Andrija Maj, 
to poruszający spektakl dokumental-
ny; ważny artystyczny głos w sprawie 
nieustającego konf liktu na Ukrainie. 
Autorka „Zapisków z Majdanu” o tek-
ście: „Przez trzy miesiące członkowie 
ruchu Nowy Dramat Ukraiński zbierali 
świadectwa i materiały o ludziach oraz 
wydarzeniach na Majdanie. Rozmawiali 
ze studentami bitymi w czasie pierwszej 
próby tłumienia manifestacji, Kozaka-
mi, tworzącymi służbę ochrony Majda-
nu, z chłopcami rzucającymi w Berkut 
koktajlami Mołotowa, z ich dziew-
czynami, które podawały im butelki 
z łatwopalną mieszanką, z przyjaciółmi 
poległych. Rozmawiali także z ludźmi, 
którzy nienawidzą Majdanu i uczestni-
ków rewolucji nazywają majdanutymi. 
Słuchali wreszcie siebie nawzajem. 
Jedyną wadą autorów projektu jest, że 
całym sercem wspierają Majdan i są 
bezpośrednimi świadkami wydarzeń. 
Sztuka nie ma zakończenia, tak jak nie 
ma na razie końca ukraińska walka 
o wolność i sprawiedliwość”.

Ciekawą ze względu na formę wyrazu 
propozycją będzie spektakl „Red” Te-
atru Beautiful Flowers z Charkowa. Sam 
teatr, instytucja pozarządowa, od mo-
mentu swojego powstania nie przestaje 
eksperymentować, co zaowocowało ich 
własnym rodzajem wypowiedzi scenicz-
nej, pozbawionej słów, nazywanej przez 
jej twórców Funk Futurism. Spektakl 

„Red” porusza jeden z ponadczasowych 
tematów – miłość – opowiadany przez 
pryzmat historii trzech mężczyzn 
zniewolonych kobiecą siłą i pięknem. 
Podczas Tygodnia Ukraińskiego 
zaprezentowana zostanie również ko-
media “Stalkers” autorstwa Pavlo Arie, 
wyreżyserowana przez Stasa Jirkova, 
w której terytorium Czarnobylskiej 
Strefy Wykluczenia staje się metaforą 
Ukrainy, której mieszkańcy marzą 
o Unii Europejskiej i NATO równie 
mocno, jak jeden z bohaterów marzy 

Gdański Teatr Szekspirowski 
otwarty został zaledwie dwa lata 
temu, a już odbyło się w nim 

blisko 350 spektakli, 80 koncertów, 500 
wydarzeń edukacyjnych oraz wiele 
wystaw i projekcji filmów. Stałym ele-
mentem programu GTS jest cykl Teatry 
Europy, w ramach którego w Gdańsku 
odbyły się już spotkania z kulturą Wiel-
kiej Brytanii, Flandrii, Gruzji, Rumunii 
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o McDonaldzie. Spektakl powstał jako 
koprodukcja Golden Gate Theatre oraz 
Kijowskiego Akademickiego Teatru 
Młodego Widza. 

Niecodzienną propozycją na pogra-
niczu muzyki i teatru będzie opera 
requiem „IYOV” w reżyserii Vlada Tro-
itsky’ego, będąca częścią muzycznego 
tryptyku : “Art of war. Art of peace. Art 
of love”. Muzykę skomponowali Roman 
Grygoriv, Illia Razumeiko. Libretto 
opery jest współczesną interpretacją 
Księgi Hioba, jednak główną rolę zdaje 
się grać niezwykły fortepian, nieoczeki-
wanie zamieniający się w całą orkiestrę. 
Muzyka opery stanowi intrygujące po-
łączenie wielu gatunków, m.in.: baroku, 
ukraińskiego folku i hip hopu.

Koncerty, wystawy, wykłady
Bogaty program Tygodnia Ukraińskie-
go zamknie koncert zespołu ONU-
KA – popularny na Ukrainie projekt 
muzyczny artystów Eugena Filatova, 
KOOQLA i Naty Zhizhchenko, będący 
połączeniem muzyki elektronicznej 
z tradycyjnymi instrumentami, jak 
m.in. f lety, waltornia czy puzon. 
Spotkanie z kulturą Ukrainy, to także 
prezentacja współczesnych sztuk wi-
zualnych. Jej bohaterami będą artyści 
młodego pokolenia, którzy korzystają 
z różnorodnych form przekazu: Sergiy 
Petluk, grupa ZUZZALKA, Yuri Vo-
vkogon, Oleksiy Konoshenko, Vladislav 
Krasnocshok, Konstantin Chernichkin, 
Vitaliy Fomenko, Andriy Lomakin oraz 
Olena Subach. Wystawa podejmuje pró-
bę pokazania młodej sztuki ukraińskiej 
osadzonej w kontekście kryzysu, który 
wypełnia życie Ukraińców.

Program Tygodnia dopełnią: prezen-
tacja współczesnego kina ukraińskiego 
oraz spotkania i wykłady w ramach 

„Kalejdoskopu Ukraińskiego”, którego 
gośćmi będą m.in.: Taras Woźniak, dr 
Iryna Starovojt i dr Oleksandr Bojczen-
ko. 

Szczegółowe informacje znajdują się 
na stronie www.teatrszekspirowski.pl. 

In English 

THE UKRAINIAN WEEK IN 
GDAŃSK
Performances, concerts, exhibitions, 
film screenings, workshops and more 

– everything starting on the 19th of 
November in the Gdańsk Shakespeare 
Theatre within the frames of the Ukrain-
ian Week, which is a part of Theatres of 
Europe cycle. You can’t miss this!

The Gdańsk Shakespeare Theatre was 
opened just two years ago  and  has 
already hosted more than 350 perfor-
mances, 80 concerts, 500 educational 
events as well as many exhibitions and 
film screenings. Theatres of Europe is 
a cycle of festivals celebrating art and 
culture of different European countries. 
So far, the audience had a possibility to 
learn more about the United Kingdom, 
Flanders, Georgia, Romania and Ger-
many. Now it is time for Ukraine - the 
Ukrainian Week will be held between 
19th and 24th of November 2016

Theatre and  opera
The festival celebrating Ukrainian culture 
starts with two performances brought by 
the Ivan Franko National Academic Dra-
ma Theatre from Kiev – “Eric XIV” and 

“Maidan Diaries”. “Eric XIV” directed by  
Stanislav Moiseiev was a first performed 
work of Strindberg on the Ukrainian 
stage. The play written in 1899 stayed ex-
tremely current, especially in our political 
situation. The performance is set in XVI 
th century Sweden, but is modernized by 
using contemporary costumes, set design 
as well as music from Jim Jarmusch’s 
films.

Next performance, “Maidan Di-
aries” directed by Andriy May is 
a moving documentary drama, an 
important artistic voice in a debate 
about ongoing Ukrainian conflict.                                                                                                       
Natalia Vorozhbyt, the author of the 
play: “The members of the movement 

“Ukrainian New Drama” participated 
in its creation. Within three months of 
the Ukrainian revolution, they collected 
evidences of the volunteers, physicians, 
students and other activists of the 
Maidan. They talked to students beaten 
during the first attempt to suppress the 
protest, the Cossacks creating guarding 
forces at Maidan, boys throwing Molotov 
cocktails, their girlfriends and friends of 
the killed. They also talked to those, who 
hate Maidan and mocks the protesters 
by calling them “maidanuts”. They also 
listened to each other. The only disadvan-
tage of the authors is the fact, that they 
wholeheartedly support Maidan and that 
they actively participated in the events 
of that winter. The performance has no 
real ending - just as Ukrainian fight for 
freedom and justice. “

Another interesting production is 
created by The Beautiful Flowers The-
atre - a non-governmental professional 
theater, which was established in 2011 
by graduates of Kharkov University of 

Arts. They founded the unique, word-
less genre called Funk Futurism, in 
which the theater work to this day. Red 
is a performance, which  deals with one 
of the eternal themes – love – through 
a story of three men as their world gets 
engulfed in a powerful wave of femi-
nine strength and beauty. 

During the Ukrainian Week, the 
audience will also have a chance to see 
a play “Stalkers” written by Pavlo Arie 
and directed by Stas Jirkov, in which the 
territory of Chernobyl Exclusion Zone 
is becoming a metaphor for the whole 
Ukraine dreaming about the EU, NATO 
and the visa-free regime, the same as one 
of the characters dreams about “McDon-
ald's”. The performance is a co-produc-
tion of "Golden Gate” Theater and Kiev 
Academic Young Theatre.

One of the most unusual events on 
the verge of music and theatre is an 
opera-requiem “IYOV”, directed by Vlad 
Troitsky, which is a part of a conceptual 
musical triptych “Art of war. Art of peace. 
Art of love”. Libretto of the opera is 
a modern retelling of the Book of Job.

The center of musical scenography 
is a piano that unexpectedly turns 
into a real orchestra. Music of "IYOV", 
composed by Roman Grygoriv and Illia 
Razumeiko, combines minimalism and 
the avant-garde, neoclassicism and rock. 

Concerts, exhibitions, lectures
A concert of ONUKA will be a big 
finish of an extremely diverse and 
interesting Ukrainian Week. The band 
started as a project of Eugena Filatova, 
KOOQLA and Naty Zhizhchenko. It is 
a mixture of electronic music with more 
traditional instruments, such as: f lute 
or french horn.  We cannot talk about 
Ukrainian culture without mentioning 
contemporary visual art, which will 
be presented by such artists, as: Sergiy 
Petluk, ZUZZALKA group, Yuri Vo-
vkogon, Oleksiy Konoshenko, Vladislav 
Krasnocshok, Konstantin Chernichkin, 
Vitalyi Fomenko, Andriy Lomakin and 
Olena Subach. The programme of the 
Ukrainian Week includes also film 
screenings  and “Ukrainian Kaleido-
scope” – a series of lectures by Taras 
Voznyak, dr Iryna Starovoyt and dr 
Oleksandr Boichenko. For more details 
please check the website: www.shake-
spearetheatre.eu. 



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

INTELIGENTNY 
LEŃ

jedną a drugą grupą zacierały się w weekendy, ale w tygodniu był 
zdecydowany podział. Inteligentni zdecydowanie więcej czasu 
poświęcali na bezczynność. Wyniki badań, szczególnie w dzień 
mojego „nieróbstwa”, ogromnie mnie cieszą. Mojego wydawcę 
pewnie znacznie mniej. Jest 14:00, tekstu jak nie było tak nie ma, 
ale po jego przeczytaniu wierzę, że doceni takich jak ja. Jestem 
zatem zdefiniowanym Leniem!!. I po raz pierwszy wiedząc, że 
szybciej mi do bezproduktywnego marnowania czasu niż do pra-
cy, szczególnie tej fizycznej, jest mi z tym dobrze. Przynajmniej 
na razie. Udanego Lenistwa!!! Nie czujcie się winni. Świętujcie. 
Niewielu teraz Inteligentów! 

In English 

LAZY AND INTELLIGENT
Today is one of those days when I cannot be bothered to do any-
thing. I am angry with myself. I have a pile of papers on my desk, 
a list of things to do and I cannot even budge to pick up the phone. 
The only thing that I can do today is scroll down on my tablet. 
Obviously this has its advantages: it all comes down to positive 
attitude. 

By nature I am more of a realist than an optimist but after 
reading the research I am definitely crossing to the other side and 
becoming a full on, 100% optimist. American scientists are going 
against dietitians and fitness instructors. They saying bluntly: “are 
you lazy? Be proud because this means that you are intelligent”. 
This is music to my ears. This amazing conclusion was reached by 
scientists from the Florida Gulf Coast University. The research 
was carried out through carrying out a known, often used test. 
A person had to choose a statement with which he or she agreed: 

“I really enjoy doing tasks that require coming up with new ways of 
solving a problem” or “I only think as hard as I have to”. Students 
were asked to do this and then two thirty people groups were cho-
sen: a group of thinkers and non-thinkers. Participants were given 
special bracelets that monitored what, where and how they were 
doing. Differences between groups disappeared on weekends but 
during the week there was a visible division. Intelligent ones spent 
much more time doing nothing. 

The outcome of this research makes me very happy, especially on 
my “lazy day”. Much less my editor. It is 14:00 and I still do not 
have my article but I believe that after reading it he will appreciate 
those similar to me. I am pure laziness!!! And for the first time 
I am okay with knowing that I prefer unproductive time wasting 
to working, especially physically. At least for now. Enjoy your lazy 
days!!! Do not feel guilty. Celebrate them. There are not many 
intelligent people around!!! 
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Dzisiejszy dzień to jeden z takich, 
kiedy absolutnie nie chce się nic 
robić. Wkurzam się na siebie. Stos 

papierów na biurku, lista niezałatwionych 
spraw, a mi nawet ręka nie drgnie, by 
podnieść telefon. Jedyne, co jestem dziś 
w stanie zrobić, to przesuwać ręką po 
tablecie. Ma to oczywiście swoje zalety, 
kwestia pozytywnego podejścia. Z natury 
jestem bardziej realistką niż optymistką, 
ale po przeczytaniu badań zdecydowanie 
przechodzę na drugą stronę mocy i jestem 
stuprocentową, pełną gębą optymistką. 
Amerykańscy badacze stają w poprzek 
dietetykom, instruktorom fitness. Mówią 
wprost – jesteś leniem? Ciesz się, to znaczy, 
że jesteś inteligentny. Jaki to miód na moje 
uszy. Do tego jakże wspaniałego wniosku 
doszli naukowcy z Florida Gulf Coast 
University. Badania polegały na przepro-
wadzeniu bardzo znanego, stosowanego 
od lat testu. Trzeba było wybrać stwierdze-
nie, z którym się zgadzamy, czy „napraw-
dę cieszy mnie zadanie, które wymaga 
stworzenia nowych rozwiązań problemu”, 
a może bardziej „myślę z takim wysiłkiem, 
do jakiego jestem zmuszony”. Zapytano 
o to studentów, a potem wybrano dwie 
trzydziestoosobowe grupy – tzw. myśli-
cieli i nie-myślicieli. Ankietowani dostali 
specjalne bransolety, które monitorowały 
co, gdzie i jak robią. Różnice między 
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W trójmiejskiej koronie Sopot świeci zdecydowanie najmocniej. 
Dzieje się tak za sprawą modnych klubów oraz drogich hoteli. Ale 

nie tylko. Prawdziwą specjalnością Sopotu są samochody Porsche. To 
właśnie tutaj znajduje się jaskinia skarbów, która może poszczycić się 

najwyższą sprzedażą tych używanych samochodów w Polsce.

tekst i zdjęcia: Anna Nazarowicz

WYSPA SKARBÓW



Porsche Sopot stworzyło do tego celu 
zupełnie odrębne miejsce. To jeden 
z trzech budynków należących do 
dealera, obok salonu sprzedaży nowych 
samochodów Porsche oraz sprzedaży 
innych marek z segmentu premium. 

„Zgodnie z nowym trendem otworzy-
liśmy salon samochodów premium in-
nych marek, żeby nasi klienci, oglądając 
np. BMW X5, nie musieli moknąć, bo 
jak wiemy pogoda nas nie rozpieszcza” 

–  twierdzi Maciej Teske. To właśnie 
on, razem z Maciejem Sołobodowskim, 
tworzy salon używanych samochodów 

Porsche. Od wielu lat związani z branżą 
motoryzacyjną o samochodach Porsche 
wiedzą wszystko. Są odpowiedzialni 
za pozyskiwanie używanych modeli 
oraz prowadzenie salonu. Znalezie-
nie Porsche z rynku wtórnego, które 
spełni wszystkie wymagania programu 
Porsche Approved, nie jest łatwym 
zadaniem. Często poszukiwania takich 
egzemplarzy odbywają się na terenie ca-
łej Europy. Następnie należy przeprowa-
dzić rozmowy z właścicielem samocho-
du, który często nie spodziewa się tak 
korzystnych warunków, jakie oferują 

ANNA NAZAROWICZ
Słabość do samochodów ma zaszytą w głowie, bo serca nie 
ma – jest turbosprężarka. Tata uparcie karmił ją bezcenną 
wiedzą, sadzał za kierownicą samochodu jeszcze zanim wsiadła 
na rower. Dziś pociąga ją wszystko, co ma cztery koła, a każdy 
z samochodów darzy wielkim uczuciem. Autorka bloga  

„Panie wiozą Panów”: www.paniewiozapanow.pl.
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Niewielu jest ludzi, którzy są 
w stanie oprzeć się magii Porsche. 
Zdecydowana większość ulega. 

Najlepiej świadczy o tym rosnąca liczba 
sprzedawanych egzemplarzy. Mimo, że 
poprzeczka cenowa wciąż jest zawieszona 
bardzo wysoko, chętnych to nie odstrasza. 
Ilość zamówień potrafi być tak duża, że 
przerasta możliwości producenta. Czy 
pozostaje zatem rezygnować ze swoich 
marzeń? Nie, w końcu są po to, aby je 
spełniać. Dlatego też Centrum Porsche 
Sopot wprowadziło program Porsche 
Approved, czyli sprzedaż używanych 
samochodów Porsche.

Bursztynowa Komnata zaginęła kilka-
dziesiąt lat temu, a w jej poszukiwaniach 
uczestniczyły tysiące badaczy i naukow-
ców. Nie zabrakło również pracowników 
tajnych służb i jasnowidzów. Zaginiony 
skarb jest najlepszym synonimem tego, co 
zobaczymy w salonie położonym w Sopo-
cie. Z tym, że zamiast drogocennych dzieł 
sztuki wykonanych z bursztynu zasta-
niemy tu perełki w postaci używanych 
samochodów Porsche. Na czym polega 
ich wyjątkowość? Każdy z egzemplarzy 
przechodzi surową kontrolę. Polega ona 
na sprawdzeniu pochodzenia samochodu 
oraz jego stanu technicznego. Ten ostatni 
jest weryfikowany na podstawie kontroli 
aż 111 punktów z listy sporządzonej przez 
personel techniczny Porsche. Samocho-
dy, które nie mają udokumentowanej 
historii serwisowej w Autoryzowanych 
Stacjach Obsługi, nie są obejmowane tym 
programem. Jednym słowem zobowią-
zania związane z programem Porsche 
Approved oznaczają, że używane Porsche, 
które kupujesz, jest tak bliskie stanu 
fabrycznego, jak to tylko możliwe. Dodat-
kowo wszystkie wymieniane elementy są 
oryginalne, a każdy samochód jest objęty 
gwarancją do 10 lat lub przebiegu 200 
000 km, która może być jednak przedłu-
żona. Jeżeli zatem poszukujesz Porsche 
Cayenne w idealnym stanie lub Porsche 
Targa z pewnej ręki, to salon w Sopocie 
jest najlepszym punktem na mapie Polski, 
od którego powinieneś zacząć. Podobnie 
jak miłośnicy kolekcjonerskich skarbów. 
Takim rodzynkiem niewątpliwie jest Por-
sche 930 Turbo z 1985 roku, które również 
można było obejrzeć na miejscu.

Warto również wspomnieć, że Cen-
trum Porsche Sopot jako jedyny dealer 
w Europie posiada oddzielny budynek 
dedykowany sprzedaży samochodów 
używanych objętych tym programem. 
Podczas kiedy inne salony jedynie 
wydzielają kawałek powierzchni dla 
samochodów z drugiej ręki, Centrum 

W KOŃCU KAŻDE Z NICH JEST PROJEKTOWANE 
JAKO PRODUKT BEZKOMPROMISOWEJ MYŚLI 
TECHNICZNEJ I WYKONANE Z ZACHOWANIEM 
NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI



mu obydwaj Panowie. A wszystko po 
to, aby spełnić marzenia o własnym 
Porsche każdego kolejnego klienta, 
który stanie w drzwiach ich salonu. 
W końcu każde z nich jest projektowane 
jako produkt bezkompromisowej myśli 
technicznej i wykonane z zachowaniem 
najwyższej jakości. A to jest źródłem 
wszelkiej radości płynącej z prowa-
dzenia tych samochodów. Używane 
Porsche w programie Porsche Approved 
spełnia marzenie o tej radości zgodnie 
z pierwotnym założeniem producenta. 
Szczęście oraz wdzięczność klientów 
salonu są tego najlepszym dowodem. 

In English 

TREASURE ISLAND
In the Tricity crown Sopot is definitely the 
brightest shining jewel. This is probably 
thanks to its fashionable clubs and ex-
pensive hotels. But not just them. The real 
stars of Sopot are the Porsche cars. This is 
where the treasure cave is located, the one 
that can praise itself on the highest num-
ber of used Porsche cars sales in Poland.

There are not many people who could 
resist a Porsche. Most of them quickly give 
in. This is best shown by the increasing 
numbers of sales. The fact that the price is 
still on the higher end does not scare off 

those who are interested. The order can be 
so high that it exceeds the producer’s capa-
bility. So should you give up your dreams? 
No, they are there to come true. This is 
why the Sopot Porsche Centre introduced 
the Porsche Approved programme, which 
sales used cars in Poland.

The Amber Chamber has disappeared 
a few dozen years ago and its search was 
conducted by thousands of scientists and 
researchers. There were also plenty of secret 
service agents and psychics involved. The 
lost treasure is the synonym for what we 
will find in the dealership in Sopot. The 
only difference is that instead of artworks 
made of amber we will find precious used 
Porsche cars. What is so special about them? 
Each one undergoes a strict evaluation. It 
checks where the car has come from as 
well as its technical state. The latter one is 
verified based on a 111 point list composed 
by technological crew of Porsche. The cars 
without a documented servicing history in 
Authorised Service Centres do not qualify 
for the program. To put it shortly, require-
ments of the Porsche Approved programme 
force the used Porsche on sale to be as close 
to the original state as possible. On top of 
this, all exchanged parts have to be original 
and each car has a guarantee up to 10 years 
or 200 000km mileage. So if you are in 
search of Porsche Cayenne in an ideal state 
or Porsche Targa from a sure place then 
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the dealership in Sopot is the best place in 
Poland to begin this search. Just like fans of 
collectible items do. Such piece is definitely 
the Porsche 930 Turbo from 1985, which was 
also available on the spot.

It is also worth mentioning that Sopot 
Porsche Centre is the only dealership in Eu-
rope that has a separate building dedicated 
to used cars sold on this programme. While 
other dealerships only allocate a piece of 
their show-space for second-hand cars the 
Sopot Porsche Centre created a separate 
place for this. It is one of three buildings 
belonging to the dealer, right next to the 
new Porsche and other premium segment 
dealerships. “In accordance with the new 
trend we have opened a dealership selling 
other cars from the premium segment so 
that our customers do not have to stand 
in the rain when, for example, viewing 
a BMW X5 since we know that weather is 
not being kind to us” says Maciej Teske. He 
and Maciej Sołobodowski are the creators 
of the used Porsche cars dealership. For 



many years now they are connected with 
the automotive brand and they know 
everything about Porsche. They are respon-
sible for getting used models and managing 
the dealership. Finding a Porsche on the 
secondary market that will meet all the 
Porsche Approved programme require-
ments is not an easy task. These searches 
are often carried out across Europe. Then 
conversations with the cars’ owners have 
to take place, who are often not expecting 
an offer as good as the one made by these 
gentlemen. And all this is done to make 
the next clients dreams of a Porsche come 
true. After all, each and every one of them 
is designed as a product of an uncompro-
mising technical vision and manufactured 
while keeping the highest quality. And this 
is the source of all happiness that comes 
from driving these cars. A used Porsche on 
the Porsche Approved programme delivers 
this happiness in accordance with the ini-
tial vision of the producer. The happiness 
and gratitude of the dealership’s clients are 
the best proof of this. 
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Zacznijmy od początku. Start-up to nic innego jak 
przedsiębiorstwo lub inna forma organizacji, która 
została powołana po to, żeby znaleźć odpowiedni 
sposób na rozwój w oparciu o konkretny pomysł. 

I już w tym momencie pojawia się słowo, które dla 
start-upu jest kluczowe: pomysł.

tekst: Jakub Milszewski   źródło zdjęć: Stocksnap.io  

START-UP, 
CZYLI NA SWOIM
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Bez niego się nie obejdzie. Dobry 
pomysł na usługę lub produkt, której 
nie ma na rynku, a na którą jest za-

potrzebowanie, to podstawa działania star-
t-upu. Od niego się wszystko zaczyna i tak 
naprawdę odkrycie tej właśnie rynkowej 
niszy, czekającej aż ją zapełnimy, to najtrud-
niejsza sprawa. Bardzo często okazuje się, 
że rewolucyjny pomysł, który zaświtał nam 
w głowie, wcale nie jest taki rewolucyjny 
albo jest zwyczajnie niepotrzebny. Dlatego 
kolejnym krokiem, który powinien podjąć 
każdy młody przedsiębiorca, jest research, 
czyli badanie rynku. Najlepiej zabrać się za 
to jeszcze przed założeniem działalności, 
może się bowiem okazać, że owa działal-
ność będzie kompletnie niepotrzebna.

Żeby zrobić sensowne i adekwatne 
badanie rynku, przydadzą się kontakty 
w przedsiębiorstwach, które mogłyby stać 
się potencjalnymi klientami start-upu. Nie 
trzeba być jednak starym wygą w danej 
branży, żeby móc dotrzeć do firm. Bardzo 

pomysł nie jest nikomu do niczego po-
trzebny – to dobrze. Zaoszczędzisz mnó-
stwo czasu, pieniędzy i nerwów oraz już 
na samym początku zakończysz prace nad 
produktem, który byłby skazany na nie-
powodzenie. Jeśli natomiast okaże się, że 
przedsiębiorstwa są zainteresowane twoim 
rozwiązaniem – to jeszcze lepiej. Po pierw-
sze będziesz wiedział, że warto przejść 
długą drogę i wprowadzić swój produkt na 
rynek, bo klienci w zasadzie już na niego 
czekają. Po drugie – istnieje szansa, że po-
śród zainteresowanych firm są takie, które 
są w stanie zainwestować w twój pomysł. 
Innymi słowy: dzięki nawiązaniu kontak-
tów z firmami podczas robienia rozeznania 
w rynku znalazłeś nie tylko potencjalnych 
klientów, ale także potencjalnych sponso-
rów dla swojej działalności.

Kiedy już zdecydowałeś, że jesteś goto-
wy zacząć, przyda ci się inna informacja 

– powołanie do życia start-upu nie wymaga 
wielkiego budżetu. Tak, jak badanie rynku 
możesz zrobić praktycznie bezkosztowo, 
tak działalność start-upu wcale nie musi 
nadgryzać twoich oszczędności. Dzięki za-
wartym kontaktom możesz rozpocząć roz-
mowy o sponsoringu z firmami lub pry-
watnymi inwestorami, zwanymi aniołami 
biznesu. Weź jednak pod uwagę, że raczej 
nie znajdziesz kogoś, kto będzie chciał za-
inwestować w twój pomysł bezinteresow-
nie. Do twojej dyspozycji pozostają także 
konkursy grantowe, jakich w całym kraju 
każdego roku odbywa się co najmniej 
kilkadziesiąt. Swoje środki na wspieranie 
nowych biznesów mają także Unia Euro-
pejska (jak choćby inicjatywa JEREMIE). 
Nowe przedsiębiorstwa mogą się również 
ubiegać o dotacje z rządu, samorządów 
czy Urzędów Pracy. Bardzo często mają 
one postać niskooprocentowanej pożyczki, 
której nie będziesz musiał zwracać, jeśli 
twój biznes wypali. W początkowej fazie 
działalności znów z pomocą przyjdą ci 
inkubatory biznesu, które co prawda nie 
dadzą ci gotówki na rozpoczęcie działal-
ności, ale pozwolą ograniczyć koszty, bo 
zapewnią dostęp do podstawowych na-
rzędzi biurowych, powierzchni biurowych 
i magazynowych, usług księgowych, sali 
konferencyjnych. Pomogą ci także założyć 
stronę internetową i udostępnią swój adres 
pocztowy na zasadzie wirtualnego biura. 
Wiele z nich, jak wspomniany gdański 

START-UPOM W GDAŃSKU 
POMAGAJĄ:
Starter
www.inkubatorstarter.pl
AIP Incubators:
www.aipgdansk.pl

często pomagają w tym instytucje, które 
zajmują się wspieraniem rozwoju start-

-upów, takie jak gdański Starter, będący 
inkubatorem przedsiębiorczości, czy inne 
instytucje funkcjonujące choćby przy 
uczelniach wyższych. Mają one dostęp 
do dużej liczby przedsiębiorstw, przez co 
mogą ułatwić kontakt z nimi. W bada-
niu rynku ważne jest, żeby być w stanie 
określić sposób działania firm funkcjo-
nujących w danej branży i umieć spojrzeć 
na niego z perspektywy osoby trzeciej, by 
znaleźć w ich systemach momenty, które 
mogą wymagać usprawnienia. Warto też 
prowadzić dyskusje z pracującymi w nich 
ludźmi – oni sami także często wskazują, 
czy oferowane przez nas rozwiązanie jest 
przydatne, czy faktycznie pozwala na 
rozwikłanie jakiegoś problemu. Po co to 
wszystko? Po to, żeby stwierdzić, czy pro-
dukt lub usługa, którą chcemy wprowadzić 
na rynek, będzie cieszyła się jakimkolwiek 
zainteresowaniem. Jeśli okaże się, że twój 



Starter, mają w ofercie jeszcze ważniejsze 
usługi – szkolenia i warsztaty, a także 
sieć przydatnych kontaktów rozsianą na 
całym rynku. Wszystko dostępne to jest za 
naprawdę niewielkie pieniądze.

Przed tobą jeszcze jeden, ostatni i nie-
łatwy krok, który musisz zrobić: założyć 
działalność gospodarczą. Najczęściej jest 
to konieczność, choć zdarzają się sytuacje, 
w których start-up jest przygarniany przez 
większe przedsiębiorstwo i staje się jego 
częścią jeszcze zanim zdołał przeistoczyć 
się w osobne przedsiębiorstwo. Zanim 
pomaszerujesz do urzędu, zapoznaj się 
dokładnie z funkcjonującymi w świetle 
prawa modelami biznesowymi. Przeana-
lizuj je dokładnie, poznaj ich wady i zalety. 
Przydatna będzie także znajomość systemu 
finansowo-podatkowego. Mając to wszyst-
ko na uwadze, ustal, jaki model najlepiej 
pasuje do twojego pomysłu – czy będzie to 
spółka, czy przedsiębiorstwo handlowo-

-usługowe, czy jeszcze inna forma działal-
ności. Pamiętaj o założeniu osobnego konta 
w banku (korzystanie z prywatnego nie jest 
wskazane, nawet jeśli korzystasz wyłącznie 
z prywatnych środków). A potem – dzia-
łaj. Rynek jest chłonny i choć z jakiegoś 
powodu większość start-upów skupiło się 
w branży IT i nowych technologii, wszelkie 
inne gałęzie biznesu również czekają na 
ożywczy wiatr. Niech to zatem będzie wiatr 
od morza, prosto z Gdańska. 

In English 

START-UP MEANS  
YOUR OWN
Let us start from the beginning. Start-up is 
simply a business or another organisation 
that was established to find a good way of 
development based on certain ideas. And al-
ready here we get a keyword for start-up: idea.

You cannot get around it. A good idea for 
a service or product that is not avail-
able on the market but for which there 
is demand is the base of any start-up. 
Everything begins from here and finding 
a market niche waiting for us to fill in is 
the hardest step. Often it turns out that 
a revolutionary idea we came up with is 
not that revolutionary or is simply not 
needed. This is why the next step for 
every young businessman is research, 
carrying out market analysis. Preferably 
you should do this before establishing 
a firm, because it may turn out that it will 
be unnecessary.

To carry out meaningful and adequate 
market research you will need contacts in 
businesses that could be the potential clients 

of your start-up. But you do not have to be 
the big fish in the trade to reach companies. 
Very often institutions that support the 
development of start-ups offer help with 
that, such as the Gdansk Starter which 
serves as an incubator of entrepreneurship, 
or other organisations like those working 
at universities. They have access to a large 
number of businesses so they can help you 
get in contact with them. In market analysis 
it is important to specify the way companies 
in your branch work and look at them from 
a third person’s perspective to find spots that 
might need improvement. It is also worth 
to have discussions with people who work 
there: they are often able to tell if solutions 
offered by us are useful, if they can actually 
help solve some problem. Why all this? To 
establish if the product or service that we 
want to bring into the market will be in any 
way interesting. If it turns out that your idea 
is not needed by anyone - that is good. You 
will save a lot of time, money and stress and 
you will stop working at an unsuccessful 
product at the very beginning. And if it turns 
out companies are interested in your idea - 
that is even better. Firstly, you will know that 
it is worth to walk down this long road and 
bring your product into the market because 
your clients are basically already waiting for 
it. Secondly, there is a chance that amongst 
interested companies there are ones that are 
able to invest in your idea. In other words: 
thanks to establishing connections while 
doing your market research you have not 
only found potential clients but also potential 
sponsors of your business.

Once you have already decided that you 
are ready to start you will need another 
piece of information: you do not need 
a large budget to start a start-up. While you 
can carry out market research practically 
without any expanses a start-up also does 
not have to chip your savings. Thanks to 
establishing contacts you can start discuss-
ing sponsorship with companies or private 
investors, who are the so called Angels of 
Business. But do take into consideration 
that you are unlikely to find someone who 
will want to invest in your idea without any 

BARDZO CZĘSTO OKAZUJE SIĘ,  
ŻE REWOLUCYJNY POMYSŁ, KTÓRY  
ZAŚWITAŁ NAM W GŁOWIE, WCALE NIE  
JEST TAKI REWOLUCYJNY ALBO JEST 
ZWYCZAJNIE NIEPOTRZEBNY.
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benefit. Grant competitions are available 
to you: there are a few dozens of them 
nationwide every year. The European 
Union also has sources for supporting new 
businesses (for example the JEREMIE ini-
tiative). Additionally, new firms can apply 
for financial support from the government, 
local governments or national labour coun-
cils. Very often they offer low-percentage 
loans which you will not have to pay back if 
your business takes off. In the initial stage 
of your start-up you can also take advan-
tage of business incubators, which will not 
give your money to start your business but 
they will allow you to cut-down expanses, 
providing you with basic office materials, 
office and warehouse spaces, accounting 
services and conference rooms as well as 
help you set up your website and share their 
postal address in the form of a virtual office. 
Many of them, like the mentioned Gdansk 
Starter, have other important services in 
their offers: workshops, trainings and a net 
of useful contacts all over the market. All 
this available at a very low cost.

Ahead of you is one more, final and not 
easy step: you have to establish your firm. 
Usually this is a requirement, although 
there are situations in which a start-up is 
taken in by a bigger company and becomes 
its part before it was able to turn into an in-
dividual firm. Before you go to the council 
familiarize yourself with all the business 
models that are functioning in the light of 
law. Analyse their pros and cons. Knowl-
edge of the financial and tax systems will 
also be useful. Taking all of this into consid-
eration decide which model suits your idea 
best: will it be a corporation, a trade-service 
firm, or another business form. Remember 
to set up a separate bank account (using 
a private one is discouraged, even if you are 
only using private sources). And after this: 
get down to work. The market is absorbing 
and although the majority of start-ups, 
for some reason, have focused on the IT 
and New Technologies all other business 
branches are waiting to get some wind in 
their wings. So let it be the wind from the 
sea, straight from Gdansk. 



VILLA SENTOZA
ul. Grunwaldzka 89, 81-771, Sopot 
Rezerwacje: +48 58 520 48 60
www.sentoza.pl
info@sentoza.pl
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Sopocka architektura słynie z willi. Dlatego by pobyt w tym 
nadmorskim kurorcie przeżyć w pełni, warto zatrzymać się 
właśnie w jednej z nich. Zapraszamy więc do Villi Sentoza.

tekst: Sylwia Gutowska   zdjęcia: Tomasz Sagan

VILLA SENTOZA

Zlokalizowana 150 metrów od plaży 
i niedaleko centrum miasta, Villa 
Sentoza jest idealnym miejscem na 

pobyt w Sopocie. 28 komfortowych pokoi 
i apartamentów oraz SPA Sentoza, a do tego 
amerykańsko-meksykańska restauracja 
Star Texan, serwująca wyśmienite steaki, 
żeberka i burgery. W obiekcie jest też sala 
konferencyjna na 60 osób. Wszystko w sercu 
urokliwego Sopotu, leżącego pośrodku trój-
miejskiej metropolii. Stąd łatwo przemieścić 
się zarówno do Gdańska, jak i Gdyni.

Dania ze Star Texan Restaurant zado-
wolą podniebienia największych fanów 
mięsnych dań. Obok klasycznych dań 
kuchni amerykańskiej dostaniecie tu 
kolorowe sałatki i przepyszne desery.

Na stronie Villa Sentoza można też 
znaleźć bardzo atrakcyjne oferty specjal-
ne, jak „Jesienny urlop nad morzem” czy 

„Relaks SPA dla dwojga”, a także pakiety 
świąteczne. Istnieje też specjalny pakiet 
dla firm organizujących podróż służbową.

Osobną atrakcją jest SPA Sentoza 
z sauną aromaterapeutyczną. W sam raz 
na jesienno-zimowy wypoczynek nad 
Bałtykiem. Tu również można skorzystać 
ze specjalnych ofert. Wart uwagi jest pa-
kiet „Zimowa regeneracja” – masaż z cie-
płym olejem, serum kawiorowe na twarz 

In English 

VILLA SENTOZA
The Sopot architecture is famous for its villas. 
Therefore, to fully experience your holiday in 
this seaside resort you might want to stay in 
one of them. We invite you to Villa Sentoza.

Villa Sentoza located 150m from the beach and 
close to the city centre is an ideal accommoda-
tion in Sopot. It has twenty-eight comfortable 
rooms and apartments, SPA Sentoza and Star 
Texan American-Mexican restaurant, which 
serves exquisite steaks, ribs and burgers. There 
is also a sixty-people conference room for the 
guests’ use. All this in the heart of charming 
Sopot located in the middle of the Tricity 
metropolis. You can easily to both Gdańsk 
and Gdynia get from here.

Star Texan restaurant’s dishes will satisfy 
the biggest fans of meat dishes. In addition to 
classical American cuisine you can also get 
colourful salads and mouth-watering desserts. 

On Villa Sentoza’s website you find all sorts 
of attractive special offers, such as “autumn 
holiday by the sea” or “SPA relaxation for two” 
and holiday deals. There is also a special offer 
for firms organising business trips.

An attraction in itself is Sentoza SPA’s 
aromatherapy sauna and their selection of 
special offers perfect for an autumn-winter 
holiday by the Baltic Sea. Worth recom-
mending is the “winter regeneration” pack-
age: hot-oil massage, caviar face serum and 
collagen under-eye strips, all proceeded 
with a peeling. Sentoza SPA treatments are 
modified to fit the guests’ needs.

In this intimate hotel every guest is cared 
for. From the establishment of Villa Sentoza, 
that is for seven years now, there was prac-
tically no change of staff so they are all very 
familiar with their guests, know their habits 
and favourite dishes. Maybe this is why 
most guests come back to Villa Sentoza? 

i płatki kolagenowe pod oczy, a wszystko 
poprzedzone peelingiem. Zabiegi w SPA 
Sentoza są dobierane według indywidual-
nych potrzeb Gości.

W tym kameralnym hotelu każdy gość 
traktowany jest z należytą uwagą. Od po-
czątku istnienia Villi Sentoza, to jest od 
7 lat, personel praktycznie pozostaje bez 
mian, a więc doskonale zna swoich Gości, 
a także ich przyzwyczajenia, ulubione 
potrawy. Może dlatego większość z nich 
wraca do Villi Senoza? 
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FOTOGRAF / Photographer: Jimmy on the Run | theOrlowska Agency
MODELKA / Model: Chloe Matanja

UBRANIA / Clothing: Time Machine Vintage

FOTOGRAF JEST REPREZENTOWANY PRZEZ AGENCJĘ 
ARTYSTYCZNĄ THEORLOWSKA.COM.

The photographer is represented by theOrlowska.com artistic agency.

CHLOE
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STAŁY DODATEK PORTU LOTNICZEGO ŁÓDŹ 
IM. WŁADYSŁAWA REYMONTA 

REGULAR SECTION OF LODZ WLADYSLAW REYMONT AIRPORT

 facebook.com/PortLotniczyLodz  Twitter: @Lodz_Airport  www.lotnisko.lodz.pl

fot. Marcin Bryja



Internet
www.lotnisko.lodz.pl
www.airport.lodz.pl
www.facebook.com/PortLotniczyLodz

Adres / Address
Port Lotniczy Łódź 
im. Władysława Reymonta
Lodz Wladyslaw Reymont Airport
ul. gen. S. Maczka 35, 94-328 Łódź
tel. +48 42 688 84 14
www.lotnisko.lodz.pl

Punkt Informacji Lotniskowej
Airport information
tel. 48 42 683 52 55
informacja@airport.lodz.pl

Rezerwacja miejsc parkingowych
Car park reservation
e-mail: parking@airport.lodz.pl

W treści maila prosimy podać termin 
parkowania oraz numer rejestracyjny 
samochodu.
Szczegółowe informacje o cenach znajdą 
Państwo na stronach internetowych Portu.

Please send us the time of parking and a car 
registration number.
Detailed information about prices 
on the Airport websites.

Taxi
+48 42 6400 400 – TAXI 400-400
+48 42 6500 500 – TAXI PLUS

Wynajem aut / Rent a car
AVIS
tel. kom. / mobile: +48 607 036 308
e-mail: lodz@avis.pl
www.avis.pl

EUROPCAR
tel. +48 42 688 11 01
tel. kom. / mobile: +48 665 301 638
www.europcar.pl

HERTZ
tel. +48 42 686 6001
tel. kom. / mobile: +48 605 150 420
www.hertz.com.pl

ENTERPRISE RENT A CAR / ALAMO 
tel. kom. / mobile: +48 606 836 837, 
698 302 402
tel. +48 42 253 14 08 ext. 1508
fax: +48 42 279 41 32

SIXT 
tel. kom. / mobile: +48 691 521 615
e-mail: ap5109@sixt.pl
www.sixt.pl

PANEK
Tel. 665 800 000
 509 811 211
e-mail : rezerwacje@panek.eu
www.ipanek.pl

Dojazd samochodem / By car
z kierunku zachodniego A2
i wschodniego A2
z kierunku północnego i południowego 
A1 i E75
z kierunku południowo-zachodniego 
(Wrocław) S8 i droga krajowa 14

from the west A2 and east A2
from the north and south A1 and E75
from the south-west (Wroclaw) S8  
and National Road No. 14

Komunikacja publiczna
City public transport
z dworca PKP Łódź Kaliska – autobus linii 65

PODSTAWOWE INFORMACJE 
BASIC INFORMATION

z dworca PKP Łódź Widzew – tramwaj linii 
8 lub 10 i autobus linii 65
z dworca PKS Północny – tramwaj linii 1 
i autobus linii 55
PKS Łódź Kaliska – autobus linii 65

from Railway Station PKP Łódź Kaliska – 
bus line 65
from Railway Station PKP Łódź Widzew – 
tram line 8 or 10 and bus line 65
from PKS North Bus Station – tram line 1 
and bus line 55
from PKS Łódź Kaliska – bus line 65

Rozkład jazdy autobusów MPK
The city buses timetable: www.mpk.lodz.pl

Informacje dla osób 
niepełnosprawnych
Information for passengers 
with disabilities
http://lotnisko.lodz.pl/pl/prawa-pasazerow.
html#tab15

Punkt Informacji Turystycznej 
Tourist Information
tel. +48 42 253 14 03
e-mail: citlotnisko@cit.lodz.pl
www.cit.lodz.pl
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DOJAZD
Port lotniczy Paryż-Roissy-Charles 
de Gaulle to największy port lotniczy 
Francji, położony w północno-wschod-
niej części aglomeracji paryskiej, około 
25 km od miasta. Do centrum Paryża 
można dostać się z niego za pomocą 
pociągów RER linii B, które jeżdżą do 
stacji Gare du Nord (25 minut) i Den-
fert-Rochereau (45 minut). Bilet kosztuje 
8,20 euro. Istnieje również połączenie 
autobusowe oferowane przez firmę 

Roissybus. Autobusy kursują do stacji 
Opera znajdującej się w centrum miasta. 
Podróż zajmuje 45 minut i kosztuje 
9,10 euro. Natomiast chcący skorzystać 
z usług taksówki muszą przygotować się 
na koszt około 50 euro. 

KOMUNIKACJA NA MIEJSCU
Paryż posiada bardzo rozbudowaną 
komunikację miejską, w skład której 
wchodzą wszystkie standardowe środki 
transportu zbiorowego. Podstawą jest 

metro składające się z czternastu linii 
kursujących w pierwszej i drugiej strefie 
metra. W celu dalszych podróży warto 
skorzystać z usług kolejki podmiejskiej. 
Do tego po mieście krążą tramwaje i au-
tobusy, które dojeżdżają do wszystkich 
najważniejszych zakątków.

GDZIE SPAĆ?
BEAUSEJOUR RANELAGH – hotel położony 
75 metrów od stacji metra Ranelagh, 
skąd można bezpośrednio dojechać do 
Galerii Lafayette i Pól Elizejskich. Spacer 
do Lasku Bulońskiego zajmuje 15 minut. 
Swoim gościom oferuje pokoje urządzone 
we współczesnym stylu, wyposażone 
w telewizor LCD z dostępem do kanałów 
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telewizji kablowej. W każdym pokoju 
znajduje się również łazienka z bezpłat-
nym zestawem kosmetyków. Codziennie 
rano w hotelu serwowane jest śniadanie 
kontynentalne. Posiłek można zjeść 
w sali śniadaniowej, w zaciszu własnego 
pokoju lub na tarasie. Za dwie noce dla 
dwóch osób zapłacimy 1070 zł.

SAINT JAMES ALBANY PARIS HOTEL SPA 
- luksusowy hotel usytuowany naprze-
ciwko ogrodu Tuileries oraz Luwru 
i zaledwie pięć minut spacerem od stacji 
metra Tuileries, z której dojechać można 
do Pól Elizejskich. Goście dostają do 
dyspozycji spa o powierzchni 500 m² 
z krytym basenem, centrum fitness 

szym atutem jest niesamowity krajobraz, 
który można podziwiać z trzech tarasów 
widokowych.

LUWR – najczęściej odwiedzane 
muzeum na świecie, którego zbiory 
potrafią wprawić w osłupienie. Oprócz 
malarskich arcydzieł można w nim 
obejrzeć także imponujące artefakty 
starożytności, jak chociażby legendarna 
Wenus z Milo.

NOTRE DAME – możliwe, że najbardziej 
znana katedra w Europie, nazywana 

„sercem Paryża”. To właśnie w niej miało 
miejsce wiele wydarzeń ważnych dla 
historii Francji, chociażby koronacja 
Napoleona na cesarza.

DLACZEGO WARTO?
Paryż to ucieleśnienie europejskiej metro-
polii, w której nowoczesność funkcjonuje 
razem z szacunkiem do tradycji. To jeden 
z najważniejszych punktów na kulturalnej 
i kulinarnej mapie świata. Paryż oferuje 
swoim gościom tyle atrakcji, że poznanie 
wszystkich z nich wydaje się po prostu nie-
możliwe. Każdy powinien się tam wybrać 
przynajmniej raz w życiu.   
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oraz łaźnią turecką. Każdy z dźwię-
koszczelnych pokoi dysponuje łazienką 
i telewizorem z dostępem do kanałów 
satelitarnych. Codziennie w restauracji 
Le 202 Rivoli serwowane jest śniadanie, 
lunch, kolacja i brunch. Za dwie noce 
w pokoju dwuosobowym przyjdzie nam 
zapłacić około 2200 zł.

LE MÉRIDIEN ETOILE – obiekt położony 
jest naprzeciwko paryskiego centrum 
kongresowego i 5 km od dzielnicy La 
Défense. To stylowy i nowoczesny hotel 
oferujący swoim gościom dźwiękoszczel-
ne, klimatyzowane pokoje z łazienką 
i telewizorem z płaskim ekranem. W re-
stauracji Ma Chère & Tendre serwowane 
są dania kuchni francuskiej, a na parterze 
mieści się znany paryski klub Jazz Club 
Etoile, z którego roztacza się widok na 
wewnętrzny dziedziniec. Za dwie noce 
dla dwóch osób zapłacimy około 1800 zł.

CO ZOBACZYĆ?
WIEŻA EIFFLA – jeden z najbardziej 
rozpoznawalnych atrakcji turystycznych 
na całym świecie, obowiązkowy punkt 
podczas wizyty w Paryżu. Sama wieża 
robi ogromne wrażenie, ale jej najwięk-

www.lotnisko.lodz.pl
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— IN ENGLISH —

ŁÓDŹ U FLY TO… PARIS?

TRAVEL
The Paris Charles de Gaulle Airport 
(known also as Roissy Airport) is the 
biggest airport in France, located in 
the north-eastern part of the Paris 
agglomeration, about 25 kilometres away 
from the city. From there, you can get 
to the centre of Paris by RER B trains, 
which go to the Gare du Nord station 
(25 minutes) and Denfert-Rochereau (45 

minutes). The ticket costs 8,20 EUR. 
There is also a bus line offered by the 
Roissybus company. The buses go to 
Opera station located in the city centre. 
The travel takes 45 minutes and costs 
9,10 EUR. Those who prefer to take 
a taxi must brace themselves for the cost 
of about 50 EUR. 

MEANS OF TRANSPORT AFTER 
ARRIVAL
Paris has a well-developed public trans-
port, which includes all standard means 

of mass transit. The underground is the 
basis, especially fourteen lines operating 
within first two innermost zones of the 
underground. For further travels, it 
would be best to use the services of the 
suburban railway. Additionally, there 
are available city trams and buses, which 
stop at all most important places.

WHERE TO SLEEP?
BEAUSEJOUR RANELAGH – – a hotel 
located 75 metres from the Ranelagh 
underground station, from which you 
can travel directly to the Lafayette 
Gallery and the Avenue des Champs-
Élysées. A walk to the Bois de Boulogne 
takes 15 minutes. Guests are offered 
rooms of modern interior design, which 
are equipped with a LCD television 
and have an access to cable television 
channels. In each room, there is also 
a bathroom with a free set of beauty 
products. Each morning, the hotel res-
taurant serves the continental breakfast. 
The meal can be eaten in the breakfast 
hall, in the privacy of one’s own room 
or on the terrace. For two nights for two 
people, we’ll pay 1070 PLN.

SAINT JAMES ALBANY PARIS HOTEL SPA  
– a luxurious hotel located opposite the 
Tuileries garden and the Louvre and 
within a five minute walk from the 
Tuileries underground station, from 
which one can go to the Avenue des 
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Champs-Élysées. Guests can enjoy spa 
of the area of 500 m² with an indoor 
swimming pool, a fitness centre and an 
access to satellite channels. Each day, in 
the restaurant Le 202 Rivoli, one can 
eat breakfast, lunch, supper and brunch. 
For two nights in a double room we 
have to pay about 2200 PLN.

LE MÉRIDIEN ETOILE – a building located 
opposite the Paris Congress Centre 
and 5 kilometres from the La Défense 
district. It’s a stylish and modern hotel 
offering soundproof, air-conditioned 
rooms with bathroom and a flat TV. 
In the Ma Chère & Tendre restaurant 
there are served French dishes, and 
on the ground floor there is a famous 
Parisian Jazz Club Etoile, from which 

we can admire a view on the inner yard. 
For two nights for two people we’ll pay 
about 1800 PLN.

WHAT TO SEE?
THE EIFFEL TOWER – one of the most 
recognizable touristic attractions in the 
world and an obligatory point during 
any visit in Paris. The tower itself 
makes an enormous impression, but its 
biggest asset is the breathtaking land-
scape that can be admired from three 
observation decks.

THE LOUVRE – the most frequently visited 
museum in the world, the collections 
of which are simply astounding. Apart 
from painting masterpieces, we can also 
admire innumerable impressive ancient 

artefacts, for example the legendary 
Venus de Milo. 

NOTRE DAME – possibly the most famous 
cathedral in Europe, also known as “the 
heart of Paris”. It is the place of numer-
ous all-important events for the history 
of France, such as the coronation of 
Napoleon as the Emperor of France.

WHY IS IT WORTH VISITING?
Paris is the embodiment of a European 
metropolis, in which modernity coexists 
with tradition. It’s one of the most impor-
tant points on the cultural and culinary 
map of the world. Paris offers its guests so 
many attractions that seeing them all seems 
downright impossible. Everyone should go 
there at least once.  
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ROZKŁAD LOTÓW
FLIGHT SCHEDULE

ROZKŁAD LOTÓW / FLIGHT SCHEDULE
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ŁÓDŹ / LODZ (LCJ) — AMSTERDAM (AMS)

12345.7 27.03.2016 - 
31.05.2016 10:50 12:40 JP496 CRJ700 Adria

1.3.5.7 01.06.2016 - 
28.10.2016 10:50 12:40 JP496 CRJ700 Adria

ŁÓDŹ / LODZ (LCJ) — DUBLIN (DUB)

..3.... 30.03.2016 - 
26.10.2016 11:55 13:45 FR1979 B738 Ryanair

.....6. 02.04.2016 - 
29.10.2016 10:00 11:50 FR1979 B738 Ryanair

ŁÓDŹ / LODZ (LCJ) —  EAST MIDLANDS (EMA)

.2..... 29.03.2016 - 
25.10.2016 15:40 17:10 FR1625 B738 Ryanair

.....6. 02.04.2016 - 
29.10.2016 1 10:45 12:15 FR1625 B738 Ryanair

ŁÓDŹ / LODZ (LCJ) — LONDYN STANSTED / LONDON STANSTED (STN)

123.56. 28.03.2016 - 
29.10.2016 15:35 16:55 FR2469 B738 Ryanair

......7 27.03.2016 - 
23.10.2016 16:45 20:00 FR2469 B738 Ryanair

ŁÓDŹ / LODZ (LCJ) — MONACHIUM (MUC)

1.3.56. 27.03.2016 - 
28.10.20162 06:55 08:15 JP152 CRJ700 Adria

12345.7 27.03.2016 - 
31.05.20162 18:50 20:10 JP174 CRJ700 Adria

1.345.7 01.06.2016 - 
28.10.20162 18:50 20:10 JP174 CRJ700 Adria

ŁÓDŹ/ LODZ (LCJ) — PARYŻ (CDG)

.2.4.6. 02.06.2016 - 
29.10.2016 11:30 13:40 JP324 CRJ700 Adria

ROZKŁAD LOTÓW / FLIGHT SCHEDULE
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ŁÓDŹ / LODZ (LCJ) — AMSTERDAM (AMS)

12345.7 27.03.2016 - 
31.05.2016 13:20 15:00 JP497 CRJ700 Adria

1.3.5.7 01.06.2016 - 
28.10.2016 13:20 15:00 JP497 CRJ700 Adria

ŁÓDŹ / LODZ (LCJ) — DUBLIN (DUB)

..3.... 30.03.2016 - 
26.10.2016 07:40 11:30 FR1978 B738 Ryanair

.....6. 02.04.2016 - 
29.10.2016 05:45 09:35 FR1978 B738 Ryanair

ŁÓDŹ / LODZ (LCJ) —  EAST MIDLANDS (EMA)

.2..... 29.03.2016 - 
25.10.2016 11:45 15:15 FR1624 B738 Ryanair

.....6. 02.04.2016 - 
29.10.2016 1 06:50 10:20 FR1624 B738 Ryanair

ŁÓDŹ / LODZ (LCJ) — LONDYN STANSTED (STN)

123.56. 28.03.2016 - 
29.10.2016 11:55 15:10 FR2468 B738 Ryanair

......7 27.03.2016 - 
23.10.2016 13:05 16:20 FR2468 B738 Ryanair

ŁÓDŹ / LODZ (LCJ) — MONACHIUM (MUC)

1.3.56. 27.03.2016 - 
28.10.20162 08:45 10:05 JP153 CRJ700 Adria

12345.7 27.03.2016 - 
31.05.20162 21:25 22:45 JP175 CRJ700 Adria

1.345.7 01.06.2016 - 
28.10.20162 21:25 22:45 JP175 CRJ700 Adria

ŁÓDŹ/ LODZ (LCJ) — PARYŻ (CDG)

.2...6. 02.06.2016 - 
29.10.2016 20:20 22:20 JP327 CRJ700 Adria

...4... 02.06.2016 - 
29.10.2016 14:40 16:40 JP327 CRJ700 Adria

1 z wyj. od 01.08 do 02.09
2 Adria Airways / Lufthansa codeshare 1 z wyj. od 01.08 do 02.09

2 Adria Airways / Lufthansa codeshare






