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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.

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

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

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.
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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.

Mówi o sobie “aktor wyłącznie 
teatralny”. Od osiemnastu lat 
związany Teatrem Narodowym 
w Warszawie. W rankingach 
krytyków znajduje się w ścisłej 
czołówce najważniejszych ak-
torów polskiego teatru w XXI w. 

In English 
Says that he is “exclusively a the-
atre actor”, for many years now 
working with the National The-
atre in Warsaw. He is at the very 
top of the critics’ ranks of 21st 
century Polish theatre actors. 

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.

Gdyby nie było muzyki, jej 
życie nie miałoby sensu. Pas-
jonatka radia i klimatu retro, 
kolekcjonerka płyt, okularów 
i torebek. Od wielu lat związa-
na 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 aficionado. Collects 
music albums, sunglasses and 
purses. For years has been related to 
Polish Radio Programme 3. Writes 
on music and radio on her blog.

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

In English 
Maven and seeker of tastes.  
He went through all stages of the 
food industry. Co-author of the 
book "Gastrobanda. Wszystko 
co powinieneś wiedzieć, zanim 
wyjdziesz coś zjeść".

ALEKSANDRA 
BUDKA

KATARZYNA
ZDANOWICZ

ANNA 
NAZAROWICZ

KAMIL
SADKOWSKI

GRZEGORZ 
MAŁECKI

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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SURFING



Nazywa się Sean Crowder, jest Australijczykiem. Do polski przyjechał 
sześć lat temu. Przez pierwsze cztery nie przyszło mu na myśl, że 

w kraju takim jak nasz, na zimnym Bałtyku można szaleć na falach 
jak w jego rodzimej Australii. A jednak, kiedy Sean w 2014 roku po raz 
pierwszy spróbował surfować nad Bałtykiem, okazało się, że odnalazł 

w Polsce swoje miejsce. Teraz surfuje cały rok i przyciąga innych. 
Ludzie przecierają oczy ze zdumienia, ale to się dzieje naprawdę! 
Zobaczcie zdjęcia Sebastiana Krzyżanowskiego i poznajcie Seana 

Crowdera, miłośnika polskiego surfingu.

tekst: GoForWorld   zdjęcia: Sebastian Krzyżanowski

PODRÓŻE
travel 17

NAD BAŁTYKIEM
SURFING
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Surfing nad Bałtykiem brzmi 
obłędnie. I egzotycznie. Czy są ku 
temu warunki?
Dla mnie surfing to przygoda 
i doświadczanie nowych miejsc. 
Zdziwisz się, ale wzdłuż całego wybrzeża 
Bałtyku istnieje mnóstwo miejsc 
idealnych do surfingu zarówno dla 
tych, którzy dopiero zaczynają, jak i dla 
tych, którzy są już doświadczeni. Nad 
Bałtykiem można złapać naprawdę spore 
fale, które wynoszą polski surfing na 
najwyższy poziom. Dla mnie ten sport 
jest ekscytujący bez względu na porę 

roku. Niektórzy uważają, że surfowanie w zimie to szaleństwo, 
ale ja to kocham. Można wtedy złapać największe fale, a w tym 
roku udało się posurfować nawet przy padającym śniegu.

Na zdjęciach widzę facetów, którzy chyba niczego się nie 
boją. Kim są?
To nie „supermani”, ale zwykli ludzie zarażeni szczęśliwym 
bakcylem surfingu. Maciek Krystosiak sam jest już 
instruktorem, uczy dzieci i dorosłych podstaw surfingu. W tym 
roku na plażach półwyspu razem z kolegami z Akademii 
Desek nauczył łapać fale mnóstwo dzieciaków. Polska będzie 
drugą Australią, kiedy one dorosną. Robert Ziegert to świetny 
instruktor kitesurfingu, który niedawno zaczął przygodę 
z surfboardem, ale już dołączył do grona osób, które stawiają 
się nad morzem przy każdej prognozie przepowiadającej fale. 
Polscy surferzy są tacy sami, jak ci z Hawajów czy z Australii – 



WIEM, ŻE W POLSCE NAJPOPULARNIEJSZE 
JEST ŻEGLARSTWO I WINDSURFING, 
ALE… WALKA Z FALAMI TO DLA MNIE 
NAJCUDOWNIEJSZE UCZUCIE NA ŚWIECIE! 
POWÓD JEST PROSTY: NAD BAŁTYKIEM 
KAŻDY DZIEŃ I KAŻDA FALA JEST INNA. 
A EMOCJE, JAKIE TEMU TOWARZYSZĄ  
SĄ NIE DO OPISANIA.

PODRÓŻE
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uwielbiają żywioł, jakim jest morze. A ci, 
którzy zajmują się surfingiem przez cały 
rok, to prawdziwi twardziele i zapaleńcy, 
których życie to łapanie fali w każdej 
chwili.

Padło stwierdzenie, że surfboard 
to matka wszystkich desek… To 
ogólnoświatowe stwierdzenie?
Fakt, surfing to matka sportów 
deskowych. Od setek lat surfing uprawia 
się na Hawajach, a od ponad stu lat 
surfuje się w Australii. Wiem, że w Polsce 
najpopularniejsze jest żeglarstwo 
i windsurfing, ale… walka z falami to dla 
mnie najcudowniejsze uczucie na świecie! 

Powód jest prosty: nad Bałtykiem każdy 
dzień i każda fala jest inna. A emocje, 
jakie temu towarzyszą są nie do opisania.

Jak ludzie reagują na tak 
niesamowity widok nad naszym 
ukochanym Bałtykiem?
Surfing nad Bałtykiem staje się coraz 
bardziej popularny, więc widok surfera 
z wielką deską staje się normalny. Wielu 
ludzi wciąż jeszcze nie wie, że w Polsce 

można surfować w najlepszym tego 
słowa znaczeniu. Wydaje mi się, że Piotr 
Sołtysiak i Jurek Kijkowski jako pierwsi 
zaczęli łapać fale nad Bałtykiem. Obaj 
mają wielką wiedzę na temat surfingu na 
polskim morzu. Ja osobiście nie jestem 
zaskoczony rosnącym zainteresowaniem. 
Ten sport to wspaniały styl życia 
i doskonała zabawa nie tylko dla mężczyzn, 
ale też i kobiet. Bawimy się tu lepiej niż 
ktokolwiek mógłby przypuszczać! 
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In English 

SURFING  
ON THE BALTIC SEA
His name is Sean Crowder and he’s an 
Australian. He came to Poland six years 
ago. For the first four years, he thought 
it is downright impossible to surf in such 
country as Poland, that you can have as 
much fun on the cold Baltic Sea as in his 
homeland. And yet, when Sean tried to 
surf on the Baltic Sea for the first time in 
2014, it turned out that he’s found his place 
in Poland. Now he surfs all year long and 
draws others. People can’t believe their eyes, 
but it’s really happening! Look at the pho-
tographs of Sebastian Krzyżanowski and 
meet Sean Crowder, a fan of Polish surfing.
 
Surfing on the Baltic Sea sounds 
mindblowing. And exotic. Are there 
conditions for it?
For me, surfing means experiencing new 
places and is an adventure. It might be 
surprising, but along the coast of the 
Baltic Sea there are many places that are 
perfect for surfing both for beginners and 
for those who are already experienced. On 
the Baltic Sea, you can catch really decent 
waves that move Polish surfing to a higher 
level. For me, this sport is fascinating 
whatever the season. Some think that 
surfing in winter is sheer madness, but 
I love it. It is then that you can catch the 
highest waves, and this year I managed to 
surf when it was snowing.

In the photographs, I can see guys 
who seem to be fearless. Who are 
they?
They are not “supermen,” but normal peo-
ple infected with the happy bug of surfing. 
Maciek Krystosiak is already an instructor, 
he teaches the basics of surfing to children 
and adults. This year, on the beaches of 
the peninsula, together with colleagues 
from Akademia Desek (Eng.: Academy of 
Boards), he taught a whole bunch of kids 
how to catch waves. Poland will certainly 
become another Australia when they grow 
up. Robert Ziegert is a great instructor of 
kitesurfing who begun his adventure with 

surfboard only recently, but has already 
joined the group of people who go to the 
sea every time they hear in the weather 
forecast that there will be waves. Polish 
surfers are just like those from Hawaii or 
Australia – they love the element of sea. 
And those who deal with surfing all year 
long are real tough guys and zealots whose 
lives consist in catching waves in every 
waking moment.

It is said that surfboard is the 
mother of all boards… Is it 
universal?
True, surfing is the mother of board 
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sports. For hundreds of years, surfing has been 
practiced in Hawaii, and for over a hundred years 
people have been doing it in Australia. I know that 
in Poland sailing and windsurfing are most popular, 
but… the fight with waves is the greatest feeling for 
me! The reason is simple: on the Baltic Sea, each day 
and each wave is different. And the emotions that 
accompany you simply cannot be put into words.

How do people react to such an astonishing 
view by our beloved Baltic Sea?
Surfing on the Baltic Sea is getting more and more 
popular, so the view of a surfer with a large board 
gradually becomes something normal. Many people 
still don’t know, however, that you can surf in Po-
land in the best meaning of this word. I think that 
Piotr Sołtysiak and Jurek Kijkowski started to catch 
waves on the Baltic Sea as the first ones. They both 
have vast knowledge about surfing on the Polish sea. 
I am not surprised by this growing interest. This 
sport is a great way of life and great fun not only for 
men, but also for women. We have more fun than 
anyone could possibly imagine! 
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A CO O SPRAWIE SĄDZI INSTRUKTOR 
ROBERT ZIEGERT?

Szkoda, że nie widać mojego uśmiechu. Surfing w Polsce jest 
jak najbardziej rzeczą realną, jest sportem, który z roku na 
rok rozwija się w zaskakującym tempie i skupia coraz większą 
liczbę osób. Pierwsze oficjalne mistrzostwa Polski Polish Surfing 
Challenge odbyły się 2007 roku , a pierwsi surferzy na Bałtyku 
pojawili się przynajmniej kilka lat szybciej. Jurek Kijkowski, Jan 
Korycki, Piotr Łodziński, Łukasz Koński, Maciej Krystosiak to 
tylko niektóre osoby, które zapoczątkowały surfing w Polsce. 
Dziś nad Bałtykiem mamy już pierwsze szkoły z instruktorami 
posiadającymi międzynarodowe certyfikaty ISA (Akademia 
Surfingu, Lern2Surf). Jest też pierwsze surf przedszkole: 
mieszcząca się na kempingu Chałupy Akademia Desek, gdzie 
swoje pierwsze kroki na desce stawiają dzieci w wieku 3 
lat. Można samemu nie pływać, ale trzeba choć raz w życiu 
zobaczyć, jak te ledwo chodzące maluchy łapią swoje pierwsze 
w życiu fale. Mamy też już pierwsze surf produkcje filmowe: 
o pływaniu w Bałtyku zimą, jak „Lost at Sea” i „El Sueno”, 
w którym bohaterami są między innymi mistrzyni świata 
w kitesufingu Karolina Winkowska i 3-krotny mistrz Polski 
w surfingu Janek Korycki. Tam, gdzie surfing, tam też przemysł 
związany z branżą. Baltica to już mocno rozpoznawalna marka 
surf odzieży i producent desek. Huna Boards to deski od 
shapera Tomka Bachaty, sklepy Go Surf Shop sprzedają zaś deski 
i akcesoria do surfingu. 

AND WHAT DOES INSTRUCTOR ROBER 
ZIEGERT THINK ABOUT IT?

It’s too bad that you can’t see my smile. Surfing in Poland is 
absolutely real, it’s a sport that with each passing year is developing 
at a great pace and attracts more and more people. First official 
Poland’s championships, Polish Surfing Challenge, took place in 
2007, and the first surfers appeared on the Baltic Sea at least several 
years before it. Jurek Kijkowski, Jan Korycki, Piotr Łodziński, 
Łukasz Koński and Maciej Krystosiak are only a few of those 
people who brought surfing to Poland. Today, we already have first 
schools by the Baltic Sea with instructors who have international 
certificates ISA (Academy of Surfing, Learn2Surf). There is also 
the first surf-kindergarten – Akademia Desek (Eng.: Academy of 
Boards) located at the Chałupy campsite where children at the age 
of three make their first steps on the board. You don’t have to swim 
yourself, but you need to see at least once in your life how those 
barely walking toddlers catch the first waves in their life. We have 
also first surf-related film productions – about swimming in the 
Baltic Sea in winter, such as “Lost at Sea” and “El Sueno,” in which 
the main protagonists are, among others, the world’s champion 
in kitesurfing, Karolina Winkowska, and three-time Poland’s 
champion in surfing, Janek Korycki. Where there is surfing, there 
is also industry connected with the branch. Baltica is a fairly 
recognizable brand of surf clothing and a producer of boards. Huna 
Boards sells boards made by a shaper Tomek Bachata, whereas  
Go Surf Shop sells boards and accessories necessary for surfing.
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RZYM
WYGRYWA PIĘKNO

Roma aeterna. Kolebka zachodniej cywilizacji. Stolica Apostolska 
wewnątrz stolicy europejskiej. Muza Felliniego, odrestaurowana 

w oscarowym „Wielkim pięknie” Sorrentino. Te wszystkie wzniosłe 
skojarzenia nasuwały mi się, gdy słyszałam „Rzym”. Trzeba je było 
skonfrontować z rzeczywistością. Trzeba było pojechać do Rzymu.

tekst i zdjecia: Sylwia Gutowska 
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I dalej, gdy słyszę „Rzym”, widzę majestatyczne budynki 
skąpane w pomarańczowym świetle zachodzącego słońca. 
Idea Rzymu jest chyba silniejsza od niego samego. Mimo 

wszystko, przechadzając się szlakiem turystycznym, od Watyka-
nu, przez most Św. Anioła na Tybrze aż do Koloseum, nie sposób 
nie nabrać szacunku do Włochów. Rzym. Mistrz kreowania 
trendów już od 753 r. p.n.e.

Styl i szyk widać i w architekturze, i na ulicy, na której dobrze 
ubrani rzymianie odcinają się bezwzględnie od noszących 
obciachowe ubrania pielgrzymów i wciskających im (co za 
ironia) selfiesticki imigrantów. Do tego mówiący we wszystkich 
językach świata księża.

Patrząc na mapę, miasto przedziela rzeka i, jak w Warszawie, 
zdawałoby się, że wszystko, co ciekawe, mamy po jednej stronie, 
a po drugiej „tylko” Watykan (porównanie do Pragi może 
nietrafione, ale rozumiecie analogię?). Ja zatrzymałam się po 
tej drugiej stronie, na wzgórzach okalających Stolicę Piotrową. 
Rzecz jasna, już kilometr od Bazyliki św. Piotra zaczynały się 
nieciekawe rejony, tak jak wszędzie. Co z tego, jeśli kawę z najle-
piej spienionym mlekiem za 1 euro podawali właśnie w okolicz-
nych podrzędnych barach.

Splendor Watykanu pozostawił mnie pod tak wielkim wraże-
niem, że spędziłam tam cały następny dzień. Muzea Watykańskie, 
gromadzące chyba całe bogactwo świata i sztukę z wszystkich 
epok, są spektakularne. Trudno znaleźć takiego artystę, który 
choć na chwilę nie nawiązałby romansu z Kościołem. Kulminacją 
zwiedzania jest Kaplica Sykstyńska, obcowanie z którą jest prze-
życiem tak elitarnym, jak medytacje przy Giocondzie w Luwrze 
(kto nie był: jest tłumnie). Tyle że ze „Stworzeniem Adama” cięż-
ko zrobić sobie selfie – o ile technicznie byłoby to jakoś możliwe, 

panowie z ochrony skutecznie to uniemoż-
liwią. Nie próbowałam, widziałam.

Naprawdę lubię katolicką estetykę, ten 
niepoprawny przepych. Tylko nie w wyda-
niu najnowszym, proszę. Tam w centrali 
może być. A zresztą moja teoria o brzyd-
kich osiedlowych kościołach zyskała wy-
miar uniwersalny, gdy szukając Akweduk-
tów Hadriana, gdzieś na przedmieściach 
mijałam kościół dla „normalsów” zamiesz-
kujących okoliczne osiedle. Niewiele się 
różnił od tych na gdańskiej Zaspie.

Po więcej atrakcji udajemy się na drugą 
stronę Tybru. Przedtem, niedaleko Wa-
tykanu, podziwiamy Zamek św. Anioła 
(Mauzoleum Hadriana), który występuje 
w napisach końcowych do „Wielkiego 
piękna”. Obok mamy Most św. Anioła 
(inaczej Pons Aelius, czyli Most Eliusza), 
od którego w prostej linii dojdziemy 
na Pole Marsowe, na którym mieści się 
Panteon. Obranie tej trasy to sto procent 
Rzymu w Rzymie. Będziemy spacerować 
malowniczymi, wąskimi uliczkami, mijać 
placyki z urokliwymi fontannami i podzi-
wiać każdy budynek. Wszystko tam jest 
piękne. Królową fontann jest oczywiście 
Fontanna di Trevi, w której wykąpała się 
amerykańska aktorka w „La Dolce Vita” 
Federico Felliniego. Chociaż podobnie 
wyglądających fontann (tak jak stojących 
przed nimi barokowych, białych fasad 
kościołów) jest całe mnóstwo, ta jest 
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Imperium nieokrzesanych Wandali robiła podobne wrażenie jak 
na biednych imigrantów z Europy, widzących po raz pierwszy 
Nowy Jork, robił Empire State Building. To Koloseum, miejsce 
okrutnej rozrywki sprzed wynalezienia telewizji.

Na koniec o jedzeniu. Pizza na cienkim cieście i różnej 
maści makarony, a do tego obowiązkowa butelka wina do 
każdego posiłku zawsze zdadzą egzamin. Nawet, jeśli spoży-
wasz to w restauracji stylizowanej na wczesne średniowiecze, 
a którą rozświetla milion jarzeniówek. Rzym to przygoda, 
którą trzeba przeżyć. 

jedyna w swoim rodzaju. I znowu, jak to 
z atrakcjami turystycznymi bywa, nie 
liczmy, że będziemy tam sami.

Przejdziemy jeszcze przez Piazza Navona, 
parę uliczek, i wreszcie jesteśmy przy Pante-
onie. Najlepiej zachowana budowla pocho-
dząca ze starożytnego Rzymu, świątynia 

„wszystkich bogów” przemieniona w kościół 
katolicki. W środku uroczy przejaw arty-
stycznej megalomanii – grób Rafaela Santie-
go. Miejsce spoczynku sam zainteresowany 
wybrał sobie tak, by struga światła, sącząca 
się przez otwór w kopule, jako ostatnia spa-
dała na jego grobowiec. Ciśnie się na usta 
komentarz o tym, że celebryctwo ma długą 
tradycję, ale tak naprawdę uważam, że to 
piękne i romantyczne.

Do obejrzenia jeszcze Pałac Ojczyzny, 
Kapitol i Forum Romanum. Te trzy rze-
czy idą w zestawie, bo przylegają do siebie. 
Wiktor Emanuel II, jakiego pamiętamy 
z lekcji historii, pyszni się na koniu, z wy-
sokości Ołtarza czerwono-biało-zielone 
flagi wyglądają tak elegancko, że myślę, 
że do końca życia będę żywić się tylko 
sałatką Caprese. A dalej będzie jeszcze 
bardziej wzniośle, bo oto spacerujemy ku 
budowli, która na przyjeżdżających do 

MIEJSCE SPOCZYNKU SAM 
ZAINTERESOWANY WYBRAŁ SOBIE TAK, 
BY STRUGA ŚWIATŁA, SĄCZĄCA SIĘ PRZEZ 
OTWÓR W KOPULE, JAKO OSTATNIA 
SPADAŁA NA JEGO GROBOWIEC. CIŚNIE 
SIĘ NA USTA KOMENTARZ O TYM, ŻE 
CELEBRYCTWO MA DŁUGĄ TRADYCJĘ, 
ALE TAK NAPRAWDĘ UWAŻAM, ŻE TO 
PIĘKNE I ROMANTYCZNE
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In English 

ROME. BEAUTY WINS
Roma aeterna. The cradle of western 
civilization. The Holy See within a Euro-
pean capital. Fellini’s muse, renovated 
in Sorrentino’s Academy Award-winning 

“The Great Beauty.” All those lofty associ-
ations came to my mind when someone 
mentioned Rome. I needed to confront 
them with reality. I needed to go to Rome.
And still, when someone mentions Rome, 
I see majestic buildings bathed in the 
orange light of the setting sun. The idea 
of Rome is perhaps stronger than the 
city itself. But irrespective of everything, 
strolling down the tourist route – from 
the Vatican, through the Bridge of Angels 
(Ponte Sant’Angelo) over the Tiber, to the 
Colosseum – you can’t help but respect 
Italians. Rome. The master of trendsetting 
already from 753 B.C.

Style and taste are visible in the archi-
tecture and in the streets, where well-clad 
Romanians stand out against the background 
of pilgrims who wear lame clothes and – 
ironically enough – immigrants shoving 

them their selfie-sticks. To cap it all, there are 
priests speaking in all languages of the world.

As you look at the map, the city is 
divided in two by a river, and, just like 
in Warsaw, it would seem that everything 
that’s interesting is located only on one side, 
and on the other side there’s “only” the 
Vatican (perhaps a comparison to Warsaw’s 
Praga is not very accurate, but you get the 
analogy). I stayed on this other side, on the 
hills surrounding the Throne of St. Peter. 
Of course, already one kilometre from St. 
Peter’s Basilica there begin rather unattrac-
tive areas, just like everywhere. But who 
cares, since they served coffee with the best 
foamed milk for one euro precisely in those 
local second-rate bars.

Splendour of the Vatican impressed me so 
much that I spent the entire following day ad-
miring it. The Vatican’s museums, apparently 
gathering riches from all over the world and 
art from all periods, are truly spectacular. 
It’s hard to find an artist who wouldn’t get 
involved with Church at one point or another. 
The culmination of sightseeing is the Sistine 
Chapel – being there is as elitist as medi-
tations by La Gioconda in the Louvre (to 
everyone who has yet to visit it: it’s a crowded 
place). The difference is that it’s hard to take 



a selfie with “The Creation of Adam” – per-
haps it would be possible technically, but gen-
tlemen from security will successfully prevent 
you from doing so. I didn’t try it myself I but 
I witnessed others who did.

I really like Catholic aesthetic, its in-
corrigible richness. But not in the modern 
version, please. In the central office – by all 
means. And my theory about ugly commu-
nity churches has become universal, when, 
as I was looking for Hadrian’s Aqueducts, 
somewhere in the suburbia I went past 
a church for “normies” living in local hous-
ing estates. It wasn’t much different from 
the church in Zaspa in Gdańsk.

To see more attractions, we go to the 
other side of the Tiber. But before we do it, 
we admire the Castel Sant’Angelo (the Mau-
soleum of Hadrian) which features in the 
closing credits of “The Great Beauty.” Then 
we have the Ponte Sant’Angelo (aka Pons 
Aelius, or Aelius Bridge), from which we 
can go in a straight line to the Field of Mars, 
where we can find the Pantheon. Choosing 
this route is one hundred percent of Rome 
in Rome. We will take a walk down the 
picturesque narrow lanes, go past charming 
fountains and admire each building.

Everything in there is beautiful. The queen 

of fountains is of course Fontana di Trevi in 
which an American actor took bath in Feder-
ico Fellini’s “La Dolce Vita.” Although there 
is a number of similar fountains (just like 
white baroque façades of churches in front 
of them), this one is unique. And again, as it 
is the case with tourist attractions, we can’t 
count on being there on our own.

After we go through Piazza Navona and 
several streets, at least we reach the Panthe-
on – the best-preserved building dating back 
to the times of the Ancient Rome, the tem-
ple of “all gods” transformed into a Catholic 
church. Inside, we can find a charming 
example of artistic megalomania – Rafael 
Santi’s tomb. He chose his place of eternal 
rest so that the beam of light streaming 
through the hole in the dome falls on his 
grave at the very end, just before vanishing. 
You might feel tempted to say that celeb-
ritism has a long tradition, but deep down 
I think that it’s beautiful and romantic.

What is left for us to see is Piazza Ven-
ezia, the Capitoline Hill and the Roman 
Forum. Those three things go in a set, 

because they are adjacent to each other. 
Victor Emanuel II, whom we remem-
ber from history classes, sits proudly on 
a horse; from the height of the Altar the 
red-white-green flags look so elegant that 
I think that I’ll eat solely Caprese salad for 
the rest of my life. And as we go further, 
it becomes even more sublime, because 
we now amble towards a building that 
impressed the uncouth Vandals coming to 
the Empire as much as the Empire State 
Building impresses poor immigrants from 
Europe coming to New York. It’s the Col-
osseum, the place of cruel entertainment 
from before the invention of television.

And last but not least, something about 
food. Pizza on thin dough, a wide variety of 
pastas, and a mandatory bottle of wine to 
each meal are the best recipe for success. Even 
if you consume it in a restaurant stylized on 
the early Middle Ages, and yet lit by millions 
of discharge lamps. Rome is an adventure 
that you need to experience for yourself. 
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KOMUNIA
REŻ. ANNA ZAMECKA

Minął rok pod znakiem mocnych 
polskich debiutów. Gdyby 
Bartosz Kowalski nie zmasa-

krował swojego „Placu zabaw” ostatnią 
sceną, skłonny byłbym uznać jego film 
za debiut zaiste wart wszelkich laurów. 
Młody reżyser jednak nie pojął jeszcze, 
że najważniejszym momentem w pro-
cesie powstawania filmu jest wyłączenie 

kamery w odpowiednim momencie. 
Ewentualnie zasada „im mniej, tym lepiej” 
przyjęta przy stole montażowym. Annie 
Zameckiej, która cierpliwie realizowała 

„Komunię” przez cztery lata, wystarczy-
łoby pewnie materiału na serial doku-
mentalny, ale zmieściła się w siedemdzie-
sięciu trzech minutach. Rzecz dzieje się 
w rodzinie, ale za kino familijne uznać go 

nie sposób. Raczej za dziarskie i subtelne 
zarazem kino społeczne wzmocnione 
humorem wczesnego Formana: bohate-
rowie, choć żyją w warunkach ekstremal-
nych, a wiatrem im wieje w oczy, zamiast 
wzbudzać naszą litość, budzą sympatię. 
W pokoju z kuchnią żyją razem autystycz-
ny nastolatek, sponiewierany wódą ojciec 
i bohaterka par excellence – kończąca 



WOJCIECH KUCZOK
Pisarz, scenarzysta, grotołaz, felietonista, fan piłki 
nożnej. Laureat Nagrody Literackiej Nike. Człowiek 
o wielu pasjach. Z nami będzie dzielił się tą filmową, 
co miesiąc polecając jeden obraz wart obejrzenia. 
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gimnazjum dziewczynka, na której wą-
tłych barkach trzyma się cała menażeria. 
Powiedzieć, że tylko ona w rodzinie coś 

„ogarnia” to nic nie powiedzieć: Ola jest 
tzw. podmiotem wszechogarniającym  – 
sprząta, gotuje, racjonalizuje budżet 
domowy (co niełatwe w przypadku ojca, 
którego wódka pije), zajmuje się bratem, 
a nawet bacznie nadzoruje jego przy-
gotowania do sakramentu, co zdaje się 
wynikać z nadziei na ponowne spojenie 
rodziny – wszak matka zaproszona na 
komunię nie będzie mogła się nie pojawić. 
Chłopak jest kimś w rodzaju pomyleńca 
bożego – dotknięty lekkim autyzmem 
posiadł dar mimowolnego „poetyzowa-
nia” języka, do wszystkiego miesza cytaty 

z filmów przyrodniczych, na których 
najwyraźniej ściśle się wychował (telewi-
zor jako niania to jest niestety normalka 
w większości polskich domów). Czasem 
to jest po prostu niewymownie zabawne, 
czasem śmiech więźnie nam w gar-
dle, na przykład wtedy, gdy Nikodem 
nazywa siebie ginącym gatunkiem. Jego 
prostoduszne pojmowanie dogmatów 
kościelnych ma moc pozornego bełkotu 
jurodiwych – jak choćby wtedy, gdy 
rozumując, że cnota to coś dobrego, 
jako trzy cnoty boskie wymienia wiarę, 
nadzieję i obżarstwo (miłość się nie łapie, 
bo zakochani ludzie się całują, czyli 
grzeszą). Marzenia Oli o powrocie matki 
na łono rodziny spełniają się tylko po to, 
żeby ją z marzeń odrzeć. W najmocniej-
szej sekwencji filmu porywcza matka po 
ucieczce od kochanka wprowadza się do 
nich, ale rychło zauważyła, że w klitce 
ze zniedołężniałym mężem pijakiem, 
niepełnoprawnym umysłowo synem 
i przedwcześnie dojrzałą córką nie ma 
już miejsca dla niej z niemowlęciem. Ten 

„powrót mamy” trwa niewiele dłużej niż 
montaż i demontaż dziecięcego łóżecz-
ka – demontaż cichy, żeby nie obudzić 
chrapiącego pośrodku pokoju ojca. Pie-
kielnie mocne kino; patrz pan, Bartoszu 
Kowalski: nie trzeba gwałcić widowni, 
żeby wyszła z kina wstrząśnięta. 

In English 

KOMUNIA 
directed by Anna Zamecka

It was a year of strong Polish debuts. If only 
Bartosz Kowalski hadn't massacred his 

“Plac zabaw” with the last scene, I would 
consider his debut worth all the laurels. 
The young director have not understood, 
though, that the most important moment 
in the film making process is switching off 
the camera at the right moment. Or the 

“less is more” rule would do when editing. 
Anna Zamacka, who has patiently been 
filming “Komunia” for four years, would 
have enough material for a documentary 
series. She eventually fitted into seventy 

three minutes. The thing happens in a fam-
ily, but it is not a family cinema. Rather 
a brave and subtle social one, intensified 
with a humour of early Forman: the heros, 
in spite of their living in extreme condi-
tions, rather gain our sympathy than raise 
mercy. In one room there live: an authistic 
teenager, a vodka troubled father and 
a heroine par excellence – a girl finishing 
middle school who holds the whole bunch 
together. To say that she is the only one 
who works out anything is to say nothing: 
Ola is the so called all-embracing entity – 
she cleans up, cooks, racionalises the house 
budget (which is uneasy with a drinking 
father), takes care of her brother, and even 
supervises his preparations for taking the 
sacrament, which seems to be a huge hope 
for the family to reunite – the mother, 
invited for the Eucharist, could not not 
show up. The boy is somewhat of a divine 
lunatic – affected with slight authism, he 
holds a gift of nonvolent “poetising” the 
language, interlanding it with cites from 
nature films which he was raised on (a TV 
set as a nanny is unfortunately a norm in 
majority of Polish homes). Sometimes it is 
simply unspeakably funny, sometimes the 
laughter sticks in our throats, like when 
Nikodem calls himself a vanishing spieces. 
His straightforward understanding of 
Church dogmas has a power of a colourable 
mumbling of the Fools of Christ – as when 
he, understanding that virtue is something 
good, calls divine virtues as faith, hope and 
gluttony (love is not included, for lovers 
kiss, therefore sin). Ola's dreams of her 
mother's return become true only to rip the 
girl off . In the film's strongest scene the 
impulsive mother moves in the family after 
a fight with her lover, but soon she learns 
that a in a cubicle with an alcohilic hus-
band, a mentally disabled son and a early 
mature daughter there is no place for her 
and her baby. That “return of the mother” 
lasts only a little longer than fixing and 
defixing the baby bed – a silent defixing, 
in order not to wake up the snoring father. 
A dreadfully powerful cinema; see, mr. 
Bartosz Kowalski: one does not have to 
rape the audience to shake them. 
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NAJLEPSZY
Pamiętacie lutowy numer naszego magazynu? Na okładce 
młody człowiek w płaszczu. Jego spojrzenie hipnotyzuje 
i zdradza pewność siebie. Robert Lewandowski. Wywiad 

z nim zatytułowałem wtedy jego słowami: „Chcę być najlepszy 
w historii”. Ośmielę się stwierdzić, że co chciał to ma.

In English 

THE BEST
Do you remember our February issue? 
With a young man in a coat on the cover. 
His eyes were hypnotizing and full of 
self-confidence. Robert Lewandowski. 
I titled his interview then with his quote: 

“I want to be the best in history”. And now 
I can say that he got what he wanted. 

The conversation that you could read took 
place in November 2015, the day after 
a Champions League match with Olympia-
cos Piraeus. I could still hear the crowds of 
the Allianz Arena scream Lewandowski’s 
name. I could also see everything that he 
was doing on the field. With a ball, without it 
and away from the cameras transmitting the 
match to televisions across the world. It was 
then, the following day, that Lewandowski 
said: “I want to be the best in history”.

Ladies and gentlemen, it is happen-
ing now. This is what I thought when 
Lewandowski shut the mouths of anyone 
who doubted him by scoring a goal in 
a direct free kick in Bundesliga against 
FSV Main and then did the same exact 
thing in a Champions League match with 
Atletico Madrid. The same exact thing, 
because he kicked identically from the 
same spot on the field and the ball landed 
in the same part of the rival’s goal. This 
cannot be done by a mediocre player. You 
have to LEARN how to do this, you have 
to train late and WANT to master this.

How did Cristiano Ronaldo become the 
world’s best football player? His trainings 
did not end with the end of the training 
sessions. The Portuguese player would stay 
on the field, ask a goalie for help (some-
times it was Jerzy Dudek, a former reserve 
goalie of Real Madrid), put up a wall and 
perform dozens of free kicks. Robert Le-
wandowski reached perfection in a similar 
way. The outcome? After those two free 
kicks many said: “He has everything”.

Yet, he does not have the Golden Ball. 
And not much indicates that he will ever 
get it. 2016 was not an outstanding year 
but it was good enough not to get classified 
as 16th in the France Football plebiscite. 
Maybe the electoral law was at fault. Or 
maybe they liked Ronaldo and Messi so 
much that they just judged everyone else 
as equal. Le Cabaret, as Robert described 
it on one social media platform, referring 
to one of the organizers of the plebiscite. 
He probably knew then that the next day, 
when signing a new contract with Bayern, 
he will become the highest paid player in 
Bundesliga… although only the 16th best 
player in the world, according to France 
Football. Did Bayern make a mistake? Zd
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Rozmowa, której zapis mieli państwo okazję czytać, miała 
miejsce w listopadzie 2015 roku, następnego dnia po me-
czu z Olympiakosem Pireus w Lidze Mistrzów. Miałem 

jeszcze świeżo w głowie trybuny Allianz Arena wykrzykujące 
nazwisko „Lewandowski”. Miałem też w pamięci to wszystko, co 
na murawie robił polski piłkarz. Z piłką, bez piłki i poza obiek-
tywami kamer transmitującymi mecz do telewizji na całym 
świecie. I właśnie wtedy, następnego dnia, Robert powiedział: 

„Chcę być najlepszy w historii”.
Panie i panowie, to się właśnie dzieje. Takie przekonanie 

ogarnęło mnie kiedy Lewandowski najpierw zamknął usta 
wszystkim niedowiarkom zdobywając bramkę z rzutu wolnego 
w Bundeslidze w meczu z FSV Mainz, a potem zrobił dokładnie 
to samo w spotkaniu Ligi Mistrzów z Atletico Madryt. Dokład-
nie to samo, bo z tego samego miejsca na boisku uderzył iden-
tycznie, a piłka wylądowała w tej samej części bramki rywala. 
Takich rzeczy nie robi byle piłkarz. Tego trzeba się NAUCZYĆ, 
trzeba zostawać po treningach i CHCIEĆ to wytrenować.

W jaki sposób najlepszym piłkarzem świata stał się Cristiano 
Ronaldo? Jego trening nie kończył się wraz z zakończeniem zajęć 
przez szkoleniowca. Portugalczyk zostawał na murawie, prosił 
o pomoc bramkarza (bywało, że Jerzego Dudka – swego czasu 
rezerwowego bramkarza Realu Madryt) ustawiał mur i wykony-
wał dziesiątki rzutów wolnych. W podobny sposób do perfekcji 
dochodził Robert Lewandowski. Efekt – po tych dwóch rzutach 
wolnych wielokrotnie padało zdanie: „On ma już wszystko”.

Nie ma natomiast Złotej Piłki. I niewiele wskazuje na to, że 
ją będzie kiedykolwiek miał. Rok 2016 nie był wybitny, ale 
wystarczająco dobry, by nie być sklasyfikowanym na szesnastym 
miejscu plebiscytu France Football. Może zawiniła ordynacja 
wyborcza. A może tak zapatrzono się w Ronaldo i Messiego, że 
pozostałych obdzielono po równo. Le Cabaret, jak napisał na 
portalu społecznościowym Robert, nawiązując do kraju orga-
nizatora plebiscytu. Chyba już wtedy wiedział, że następnego 
dnia, podpisując nowy kontrakt z Bayernem, stanie się najlepiej 
opłacanym piłkarzem Bundesligi… Choć szesnastym na świecie 
według France Football. Bayern się pomylił? 

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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Z powodu mgły w Modlinie 
większość samolotów miała 
spore opóźnienia. Usiadłem koło 

niej przypadkiem. Spojrzała na mnie 
i zapytała: – Pan tak sam? I nie czekając 
na odpowiedź zaczęła opowiadać o sobie, 
kwiaciarni i Panu Zenku…

Pracowała w kwiaciarni prawie 30 
lat. Pan Zenek – właściciel – założył 
ją pod koniec lat 80-ych. Kwiaciarnia 
miała być przykrywką dla jego lewych 
interesów. Na zapleczu zamiast kwiatów 
trzymał sterty czapek i koszulek wykra-
dzionych lub wyłudzonych z pobliskich 
zakładów włókienniczych. Pan Zenek, 
później znany biznesmen, dobroczyń-
ca, fundator stypendiów, dobry, choć 
niewierny mąż czwartej żony, przyjaciel 
prezydentów, miał w tamtych trudnych 
czasach siatkę świetnie opłacanych 
pracowników zakładu – od szwaczek 
i magazynierów przez kierowców, na 
cieciach skończywszy. W efekcie samo-
chody dostawcze z towarem, zamiast 
do powiatowych sklepów, skręcały 
w cichą uliczkę na zaplecze kwiaciarni, 
w której już wtedy pracowała Danusia. 
Pan Zenek zatrudnił ją nie z powodu 
jej wrażliwości na rośliny i znajomość 
botaniki, a ze względu na wyjątkową 
krzepę, którą odznaczała się od dzieciń-
stwa. Ktoś w końcu musiał rozładowy-
wać ciężarówki z towaru.

Sąsiedzi donosili na pana Zenka gdzie 
się dało. Ale on sam nic sobie z tego nie 
robił, żartując do Danusi, że wszyscy mu 
siedzą w kieszeniach. Nie wiedziała, co to 
dokładnie znaczy, ale rozumiała, że pan 

WMI. STO RÓŻ
Zenek nad wszystkim panuje, a ona nie 
musi się martwić, że straci pracę.
Pan Zenek na szmuglu zbił majątek, prze-
niósł się z biurem do szklanego wieżowca. 
Zachował jednak kwiaciarnię. Mówił 
o sobie, że jest sentymentalny. A Danusię 
zatrudniał przez te wszystkie lata, płacąc 
jej dużo więcej, niż na to zasługiwała. 
Ludzie gadali, że to ze względu na to, że 
pan Zenek zmajstrował jej dzieciaka. Ona 
sama nigdy nie potwierdziła tych plotek. 
Jej tajemnicę znał tylko proboszcz, który 
już dawno zabrał ja do grobu. Kiedy mały 

– dziś już właściciel świetnie prosperujące-
go warsztatu samochodowego w Szkocji 

– pytał o ojca, odpowiadała, że nie żyje. 
A dziś… A dziś naprawdę był martwy. – 
Ta ostatnia żona go wykończyła – powie-
działa, przeszukując torebkę w poszuki-
waniu chusteczki. – A na pogrzebie jak 
płakała. Aktrisa jedna. Kazała zrobić taki 
ogromny wieniec ze stu róż. To ja do tego 
wieńca, wie pan, dołożyłam jeszcze jedną, 
od siebie, z serca. I tak przecież nikt ich 
nie policzy, odkąd zabrakło Zenka. 

In English 

WMI A HUNDRED ROSES
Due to the fog most of the planes flying 
to Modlin were delayed. I sat down next 
to her by chance. She looked at me and 
asked: “Are you travelling alone, sir?” and 
not waiting for an answer she started 
telling me about herself, the flower shop 
and Mr. Zenek…

She has worked in the flower shop for 
almost 30 years. Mr. Zenek, the owner, 

opened it in late 80s. The flower shop 
was supposed to be a cover up for his 
illegal businesses. In the back, instead of 
flowers, he kept piles of hats and t-shirts 
stolen or charmed out of the nearby 
textile factories. Mr. Zenek, later a re-
nowned businessman, benefactor, schol-
arship funder, good although unfaithful 
husband to his fourth wife, friend of the 
presidents’, had a net of well-paid factory 
workers back in the day; from seam-
stresses and warehouse workers, through 
drivers to janitors. This meant that de-
livery trucks never reached the regional 
stores but turned down a quiet street 
behind the flower shop in which Danusia 
worked. Mr. Zenek did not hire her for 
her attentiveness to flowers and botanic 
knowledge but for her unusual strength 
that she had ever since childhood. Some-
body had to unload the trucks.

The neighbors reported Mr. Zenek 
wherever they could. And he did not care 
about it at all, joking to Danusia that he 
has everyone in his pocket. She did not 
really know what that meant but she un-
derstood that Mr. Zenek is in control of 
everything and she does not have to worry 
about losing her job.

Mr. Zenek made a fortune on smug-
gling and moved the office to a glass sky-
scraper. But he has kept the flower shop. 
He used to say that he is sentimental. And 
he kept Danusia for all those years, paying 
her far more than she deserved. People 
were saying that this was because he gave 
her a child. She has never confirmed this 
gossip. Only the parson knew her secret 
and he has taken it to his grave a long 
time ago. When the child (today the own-
er of a prosperous car garage in Scotland) 
would ask about his father she would 
answer that he was dead. And today… To-
day he was really dead. “This last wife was 
the death of him” she said, searching her 
purse for a tissue. “And how she cried at 
the funeral! Aktrisa! She ordered this huge 
bouquet of one hundred roses. So, you 
know, I added one more to it, from the 
heart. No one will count them anyway, 
now that Zenek is gone.” 

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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SZLAKIEM 
DWORÓW I PAŁACÓW

SAMOCHODOWE POMORZE

Wybierasz się do Trójmia-
sta samochodem? A może 
zamierzasz wypożyczyć auto 

na miejscu, by zjeździć okolicę? Zapewne 
zamierzasz odwiedzić największy zamek 
gotycki UNESCO w Europie – dawną sie-
dzibę Zakonu Krzyżackiego w Malborku? 
To wspaniale, ale pozwól, że polecimy Ci 
coś jeszcze. To zrewitalizowane histo-
ryczne dwory i pałace, które od niedawna 
znowu kuszą swoim blaskiem.

Zamek w Krokowej
Położona 72 km na północ od Gdańska, 
wieś Krokowa k. Pucka jest warta odwie-
dzenia ze względu na niezwykły pałac. Ta 
dawna siedziba rodu von Krockow (vel 
Krokowskich) sięga czasów Krzyżaków 
i kryje w sobie wiele legend. Jak każdy 

szanujący się pałac, posiada swoją białą 
damę – Luizę von Krockow, która za życia 
ożywiała kulturę i sztukę okolicy.

Dziś odrestaurowany, trzyskrzydłowy 
pałac to przytulny hotel i Restauracja 
Zamkowa. Zimą, poza szczytem sezonu, 
ceny są jeszcze bardziej atrakcyjne. Sam 
pałac jest otwarty dla zwiedzających. 
Zaś w położonym obok budynku dawnej 
gospody wiejskiej mieści się Muzeum 
Regionalne, opowiadające losy żyjących 
obok siebie od zawsze Kaszubów, Niem-
ców i Polaków.

Wieniawa Spa & Wellness
Kolejny zabytkowy obiekt blisko Pucka, 
na skraju Puszczy Darżlubskiej, to pałac 
Wieniawa w Rekowie. Jego historia sięga 
XIV w., kiedy to rycerz Ścibor z Krost-

Nad morze to chyba tylko latem – takie stereotypy odchodzą już na całe szczęście 
w przeszłość. Wbrew pozorom to właśnie zimą jest tu najwięcej jodu w powietrzu, 
zatem spacery najzdrowsze, a atrakcji posezonowych przybywa. Takich jak Szlak 

Dworów i Pałaców Północnych Kaszub.

tekst: Sylwia Gutowska  zdjęcia: Mat. prasowe

kowa rezydował w pierwszym pałacu, 
wybudowanym na wzniesieniu. Drugi 
pałac wybudowano w innym miejscu 

– w centrum wsi. Po II wojnie świato-
wej, podobnie jak wiele innych siedzib 
dawnej arystokracji, pałac popadł w za-
pomnienie. Dopiero po upadku komu-
nizmu na dworek spłynął nowy splendor 

– odnowiono i odrestaurowano budynek, 
w którym dziś mieści się czterogwiazd-
kowy hotel, spa, basen z saunami i ośro-
dek golfowy (15 km dalej mieści się pole 
golfowe Sierra Golf Club).

Pałac Ciekocinko
86 km od Gdańska, wśród zieleni Kaszub 
Północnych kryje się Pałac Ciekocin-
ko. Historia tego przybytku to historia 
dwóch rodzin – Ewest i Koops. Majątek 



Going to the Tricity by car? Or perhaps 
you are going to hire a car here to travel 
through the region? Are you going to visit 
the Castle of the Teutonic Order in Mal-
bork – the biggest Gothic castle in Europe 
inscribed on UNESCO's World Heritage 
List? That’s great, but let us recommend 
you something more – some revitalised 
historical manors and palaces restored to 
their former glory.

Castle in Krokowa
Situated 72 km north of Gdańsk, Kro-
kowa near Puck is worth visiting because 
of its remarkable castle. Dating back to 
the times of the Teutonic Order, this 
former residence of the von Krockow (vel 
Krokowscy) family is a subject of many 
legends. Like every palace shrouded in 
mystery, this one also has its own White 
Lady – Luiza von Krockow, who promot-
ed culture and art in the region.

Today, the restored three-winged palace 
houses a cosy hotel and a restaurant. In 
winter, during low season, prices are even 
more attractive. The palace is open for vis-
itors. In a former inn located nearby, there 
is Regional Museum with exhibits related 
to the Kashubians, the Germans and the 
Poles co-existing in the region for ages.

Wieniawa Spa & Wellness
Wieniawa Palace in Rekowo is another 
historical building near Puck, located close 
to Puszcza Darżlubska. It dates back to 
the 14th century, when the knight Ścibor 
from Krostkowo resided in the first palace 
located on the hill. The second palace was 
built in a different place – in the centre of 
the village. After the Second World War, 
like many other places of residence of the 
aristocracy, the palace faded into oblivion. 
Only after the fall of communism, the 
building was restored to its former glory. 
Today, it houses a four star hotel, a spa 

istnieje od XIV w., zaś dzisiejszy pałac 
został wybudowany w 1910 r. Po wojnie 
budynek podzielił losy innych pałaców – 
stał się siedzibą PGR. W 2004 r. w rękach 
nowego właściciela przeszedł prawdziwą 
metamorfozę. Dziś pięciogwiazdkowy 
Pałac Ciekocinko Hotel Resort & Well-
ness oferuje odpoczynek na królewskim 
poziomie. Oprócz architektury warto się 
tu wybrać dla... jedzenia. Restauracja 1906 
Gourmet Restaurant uwiedzie Was swoją 
kulinarną finezją. Jest tu też mnóstwo 
atrakcji dla aktywnych – mieści się tu na 
przykład stadnina koni.

Dworek w Salinie
Jadąc w tym samym kierunku, nieco 
bardziej na południe, dotrzemy do 
miejscowości Salino. Tam już nie pałac, 
a XVIII-wieczny dworek, położony nad 
malowniczym Jeziorem Salińskim. To pro-
pozycja dla fanów klimatów rustykalnych 
i agroturystyki. Tu możecie poczuć się 
jak staropolski szlachcic. Wynająć można 
cały dworek i rządzić się tam po swojemu. 
W domu pod strzechą do dyspozycji jest 
kuchnia z piecem kaflowym, a na posesji – 
wiata grillowa. Można też rozpalić ognisko. 
Miejsce idealne na organizację imprez na 
większą ilość osób – rodzinny wypad lub 
imprezę integracyjną. 

In English 

MANORS AND PALACES
POMORSKIE BY CAR
Going to the seaside makes sense only in 
summer – such stereotypes are, fortunate-
ly, a thing of the past. In winter, against 
all appearances, the air is really rich in 
iodine, so walking by the seaside is very 
beneficial then. Besides, there are more 
and more low-season attractions, such 
as the Trail of Manors and Palaces of the 
Northern Kashubia.
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centre, a swimming pool with saunas and 
a golf club (a golf course Sierra Golf Club 
is located 15 km from the palace).

Ciekocinko Palace
It is located 86 km from Gdańsk, in the 
green land of Northern Kashubia. The 
story of the palace is the story of two 
families – Ewest and Koops. The estate 
dates back to the 14th century, whereas the 
palace was built in 1910. After the war, the 
building shared the fate of other palaces – 
it became a seat of PGR (State Agricultural 
Farm). The palace was transformed by its 
new owner in 2004. Today, the five-star 
Ciekocinko Hotel Resort & Wellness 
Palace provides exceptional and top quality 
services. Apart from its architecture, the 
palace is worth visiting because of… food. 
1906 Gourmet Restaurant will take you to 
the world of culinary delight. Moreover, 
the palace has a rich offer for those who 
like spending their time in an active way – 
for example, there is a horse stud there.

Manor in Salino
Following the same direction and going 
south, we reach a town called Salino. Dat-
ing back to the 18th century, the manor is 
located by the picturesque Salińskie Lake. 
Those who like the rustic style and agri-
tourism will absolutely love it. You may 
feel like an 18th century nobleman, rent 
the whole manor and make yourself at 
home. At your disposal, there is the kitch-
en with a tiled stove in the house with 
a thatched roof, as well as the barbecue 
shelter in the estate. You may also make 
a fire. It’s a perfect place for organised par-
ties for a large groups of people – family 
trips or team building events. 



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

38 RECENZJE 
reviews

CZYTANIE WEDŁUG SARAMONOWICZA

„Tajemnica skarbu Ala Capone” to już trzecia część sagi o war-
szawskim cwaniaku Heniu Wciśle, w którego osobie widać 
uwspólnione fascynacje Kalinowskiego hollywoodzkimi filma-
mi gangsterskimi („Ojciec chrzestny” Coppoli, „Nietykalni” De 
Palmy, „Dawno temu w Ameryce” Leone) oraz powieściami 
Edmunda Niziurskiego. Jej akcja dzieje się w Ameryce lat 20. 
i 30. XX wieku, w świecie gangsterów, prohibicji, zawodowego 
boksu, golfa, awiacji i jazzu. Miejscem akcji dwóch poprzed-
nich części „Śmierci frajerom” (bo zachęcam, oczywiście, do 
przeczytania całej trylogii) jest Warszawa pierwszych dekad 
XX wieku, a autor wiedzie nas przez barwny kalejdoskop osób 
i wydarzeń półświatka II Rzeczpospolitej.

Gangsterską sagę Kalinowskiego chwalili już wszyscy, 
którym ufać warto. I krytyk literacki Piotr Bratkowski („Autor 
pokazał w swej trylogii, że historia Polski to nie męcząca celebra, 
ale fascynująca awantura”), i reżyser Juliusz Machulski („Ło-
trzykowska powieść, jakiej jeszcze nie było”), a nawet inni pisa-
rze: Vincent V. Severski („Zaginiony świat naszych przodków, 
bliski i realny, wzruszający barwnym folklorem, zapomnianą 
gwarą”) oraz Sylwia Chutnik („Erudycja, nerw i poczucie hu-
moru: Kalinowski to mistrz warszawskich opowieści”).

Dziś chwalę ją i ja. 

In English 
ONCE UPON  
A TIME IN POLAND

I have known Grzegorz Kalinowski for almost thirty years as one 
of the most talkative people I have ever met. He has always been 
apt at narration, and it is a wonder that he decided to become 
a writer only around his fifties. But when he finally did, he imme-
diately achieved success and rocketed to the top writers.

“Tajemnica skarbu Ala Capone” is the third part of the saga about 
a chap from Warsaw, Heniek Wcisło, who embodies Kalinowski’s 
merged fascinations for Hollywood gangster films (Coppola’s 

“Godfather”, De Palma’s “The Untouchables”, Leone’s “Once Upon 
a Time in America”) and for Edmund Niziurski’s novels. The story 
is set in the US, in the 1920s and 1930s, in the world of gangsters, 
prohibition, professional boxing, golf, aviation and jazz. The 
previous parts of the “Śmierć frajerom” saga (I strongly recommend 
the entire trilogy) are set in Warsaw in the first decades of the 20th 
century. The author shows us a colourful kaleidoscope of people and 
events of the underworld in the Second Polish Republic.

The saga has already been praised by everybody who should 
be trusted in this respect. It was recommended by Piotr 
Bratkowski, a literary critic (“The trilogy shows that the 
history of Poland is not a tiring celebration, but fascinating 
kerfuffle”); Juliusz Machulski, a film director (“It is a scoun-
drel story, one of a kind”); and even other writers: Vincent 
V. Severski (“The lost world of our ancestors, close and real, 
moving with its colourful folklore and forgotten dialect”) and 
Sylwia Chutnik (“Erudition, nerve and a sense of humour: 
Kalinowski is a master of Warsaw stories”).

And now I recommend it as well. Zd
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DAWNO TEMU W POLSCE

Grzegorz Kalinowski, 
„ŚMIERĆ FRAJEROM. TAJEMNICA 
SKARBU ALA CAPONE”  
wyd. Muza, Warszawa 2016

Grzegorza Kalinowskiego znam od przeszło trzydziestu lat jako 
jednego z największych gaduł, jakich kiedykolwiek udało mi się 
spotkać. Zawsze miał niezwykłą łatwość narracji i aż dziw, że 
pisarzem zdecydował się zostać dopiero przed pięćdziesiątką. Ale 
kiedy już to się stało, od razu odniósł sukces i przebojem wdarł się 
do grona autorów piszących wciągające czytadła.
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Mówiąc o macierzyństwie w Polsce, mamy przed oczami dwa 
stereotypy. Starą dobrą Matkę Polkę i nowoczesną supermamę. 

Książka Natalii Fiedorczuk „Jak pokochać centra handlowe” 
pokazuje, że jest jeszcze coś pomiędzy. To pomiędzy czasem jest 

nieładne, ale warto o tym mówić.

tekst: Sylwia Gutowska   zdjęcia: Hanna Jakóbczyk

Dziękujemy Spółdzielni Socjalnej „Dwie Zmiany” w Sopocie  
za udostępnienie przestrzeni na wywiad i sesję

NATALIA 
FIEDORCZUK

CZŁOWIEK, KTÓRY  
URODZIŁ DZIECKO
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Twoja debiutancka książka to 
opowieść o Matce Polce, której trochę 
przekrzywiła się aureola.
Pewnie tak, ale to ogólnie opowieść 
o człowieku, któremu przekrzywiła się 
aureola. Zależało mi na tym, żeby kryzys 
związany z posiadaniem dziecka przełożyć 
na bardziej uniwersalny język, zrozumiały 
także dla kogoś, kto tego dziecka nie 
urodził. To jest historia o tym, że nigdy 
nie można być gotowym na takie zmiany. 
One mogą być różne – zmiana miejsca 
zamieszkania, śmierć kogoś bliskiego. Te 
zmiany nieraz weryfikują całokształt 
naszego myślenia o świecie. To jest 
opowieść o człowieku w obliczu zmiany.

Nie opisałaś w niej swoich doświadczeń 
w odwzorowaniu 1:1.
Nie, myślę, że gdybym opowiedziała tylko 
o swoich przeżyciach, książka byłaby dużo 
bardziej nudna. Moje doświadczenie co 
prawda też miało momenty kryzysowe 
i euforyczne, ale w „Jak pokochać centra 
handlowe” chciałam skupić się na, hm… 
dręczeniu swojej bohaterki. To sposób 
na odpędzenie własnych demonów Mogę 
dzięki temu przepracowywać pewne 
problemy. Historię oparłam o rozmowy 
przeprowadzone z innymi matkami, 
opisujące ten moment przemiany, 
który pomijają poradniki – moment 
kryzysu. Opowiada się o tym, co się po 
tej przemianie dzieje, ale co się dzieje 
w trakcie, tego nie chcemy słuchać. Bo to 
jest trudne. Samo pisanie o takiej sytuacji 
jest dość trudne, bo raz, że można samego 
siebie wpędzić w dół, to jeszcze zniechęcić 
czytelnika. Musiałam przeprowadzić tę 
narrację w określony sposób. Zazwyczaj 
świadectwa kryzysu są albo bardzo 
radykalne, albo nudne. Trudno nie otrzeć 
się o grafomanię. To tak jak przebywanie 
z człowiekiem w ciężkiej depresji – ono jest 
monotematyczne, ciężkie i przybijające do 
ziemi. Często czujemy, że ktoś wyssał z nas 
siły. Nie chciałam, żeby ktoś się tak poczuł 
po lekturze. Chciałam natomiast pokazać, 
że są wśród nas ludzie, którzy przeżywają 
coś podobnego.

Czy twoja bohaterka, która jest 
amalgamatem różnych historii, jest 
w ogóle realna?
Mam za sobą doświadczenie depresji. 
Jestem przyzwyczajona do życia w sytuacji 
zagrożenia – depresja lubi wracać, to 
jest tego rodzaju przypadłość. Staram 
się o tym mówić i normalizować takie 
stwierdzenia. Oczywiście, ten stan 
przewija się przez całą opowieść, pojawia 
się i wraca. Towarzyszy bohaterce 

dopiero wtedy, kiedy się pojawia albo gdy jest wycofany, ale 
prowadzi ją do myśli, które nie są akceptowalne społecznie. 
O stanach normalności nie piszę tak dużo, po to, żeby czytelnika 
nie zanudzić. To miało być takie studium procesu, który jest 
nieprzyjemny – dla bohaterki, i pośrednio, dla czytelnika.

Dlatego obrałaś strategię pisania krótkimi pasażami?
Tak, bo jeśli by za długo czytać o jednej depresyjnej sytuacji, to 
samemu można by nakryć się ciemną szmatą i nie wychodzić 
z mieszkania do końca dnia. Bardzo trudno jest o tym pisać 
i mówić. Z empatią dla osób, które coś takiego przeżywają, ale 
też dla tych, którzy nigdy się z tym nie spotkali i nie są gotowi 
na taką konfrontację, trzeba przemyśleć sposób, w jaki się 
o tym opowiada.

W polskiej literaturze najnowszej powstają świadectwa 
kryzysów. Autorzy przyznają się do swoich słabości. 
W zeszłym roku byli to Małgorzata Halber i jej „Najgorszy 
człowiek na świecie” i Juliusz Strachota z „Relaksem 
amerykańskim”. Jak twoja książka wpisuje się w ten nurt?
Rozmawiałam wczoraj z Małgosią Halber o tematach literackich 
w ogóle, bo obie myślimy o nowych rzeczach, które u nas 
powstają. Zastanawiałam się nad motywem przewodnim mojej 
dotychczasowej twórczości, biorąc pod uwagę też to, co wcześniej 
robiłam z muzyką. Dotychczas literatura opisywała zwycięzców. 
To były epickie historie. Nawet jeśli opisywały przegraną, była 
to spektakularna przegrana. Dzisiaj cały czas brakuje głosu osób, 
które ani nie przegrały, ani nie wygrały, tylko staczają swoje 
codzienne walki. Być może daje tu o sobie znać moje ukryte 
zaangażowanie społeczne, do którego bez bicia się przyznaję. 
Chodzi mi o głos tych, którzy są mało słyszalni. To chociażby 
głos kobiet. Na polskim gruncie świetnym przykładem takiej 
literatury jest „Kieszonkowy atlas kobiet” Sylwii Chutnik, która 
ciepło i ciekawie o tym opowiada. Być może nasza płeć wymaga 
oddzielnej topografii do poruszania się po świecie literackim. 
Moja bohaterka, matka, to nie jest częsty bohater literacki.

A i figura pisarki, która wytworzyła się w XX wieku, to często 
figura kobiety, która zrezygnowała z macierzyństwa.
Albo zrezygnowała z życia, tak jak Sylvia Plath. Istnieje pogląd, 
że to jest nie do pogodzenia. Oczywiście jest to do pogodzenia 
i przykładem jest tu jedna z najbardziej uwielbianych pisarek 
świata, Zadie Smith, która też często oddaje głos osobom, które do 
tej pory w literaturze nie były zbyt widoczne. To właśnie chciałam 
osiągnąć – uczynić widzialnymi tych z pozoru na marginesie, 
którzy tak naprawdę na marginesie nie są.

DZISIAJ CAŁY CZAS BRAKUJE GŁOSU OSÓB, 
KTÓRE ANI NIE PRZEGRAŁY, ANI NIE WYGRAŁY, 
TYLKO STACZAJĄ SWOJE CODZIENNE WALKI. 
BYĆ MOŻE DAJE TU O SOBIE ZNAĆ MOJE 
UKRYTE ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE,  
DO KTÓREGO BEZ BICIA SIĘ PRZYZNAJĘ.



Mamy wizję literacką, mamy też tzw. lifestyle'ową, czyli 
obraz z kolorowych pism kobiecych. Tam matka jest bardzo 
widoczna, ale nieco inaczej przedstawiana niż jest to 
w rzeczywistości.
To jest kolejna misja do odhaczenia. Kobieta w XXI w. ma już tę 
możliwość robienia kariery – założenia własnej firmy albo pracy 
na bardzo dobrze płatnym stanowisku, co oczywiście świetnie 
wygląda w tych gazetach. Bo one pokazują właśnie „styl” życia. 
Macierzyństwo jest w tym wszystkim jakimś dodatkowym 
gadżetem. Oczywiście wszystkie kobiety mówią tam, że 
macierzyństwo je zmieniło, dopiero teraz poczuły, że żyją, itp. Bo 
potrzeba posiadania dziecka faktycznie nie potrzebuje żadnego 
tłumaczenia – i u kobiet, i u mężczyzn. Natomiast przypisywanie 
tego do kolejnych powinności, mówienie, że to robi kobieta 
spełniona, jest lifestyle'ową pułapką.

Poza tym są blogi, są „instamoms”... Ostatnio przeczytałam 
o trendzie pt. „Millenial mothers” – to dziewczyny, które urodziły 
się w latach 90., mają dzieci, ale to absolutnie nic nie zmienia 
w ich życiu. Dalej jeżdżą na festiwale, z tym dzieckiem pod 
pachą, wyglądające jak nastolatki, ubrane w świetnych firmach 
odzieżowych dla młodzieży. To jeszcze bardziej radykalne. 
Zakładanie, że po urodzeniu dziecka będzie można robić 
wszystko to, co się robiło przed, jest błędne, bo jedno dziecko da 
się zabrać na festiwal, a inne nie. Nigdy nie wiemy, jakie dziecko 
nam się urodzi, jaki będzie miało charakter, potrzeby.

Myślę, że te kreowane wymogi sprawiają, że zarówno kobiety, 
jak i mężczyźni, boją się być rodzicami. Z czegoś trzeba 
będzie zrezygnować.
Zawsze się z czegoś rezygnuje – tak samo jak wybieramy 
podróż do Tajlandii zamiast do Chin. Wydaje mi się, że 
dobre jest, że istnieje coraz większe przyzwolenie na to, że nie 
każdy musi mieć dzieci. Deklaracja wśród młodych kobiet – 
przynajmniej w środowisku wielkomiejskim – że nie chce się 
mieć dzieci, jest coraz bardziej akceptowana. Już nie mówi się: 

„Ty egoistko!”. Poza tym jest takie przekonanie: „Jak planowałaś 
dziecko, to nie możesz być przytłoczona tym, co się potem 
dzieje”. Otóż nie. Dopóki się tego nie przeżyje, nie wie się, jak 
się zareaguje dokładnie na taki rodzaj stresu. Nie wiemy, jakie 
to będzie dziecko, jakie kłopoty nas po drodze spotkają i jak 
na to zareagujemy. To jest transformacja, której nie można 
przewidzieć. To nie jest tak, że na depresję poporodową czy 
kryzys w związku po urodzeniu się dziecka jesteśmy w stanie 
zareagować tym, że to dziecko było planowane, i w jakikolwiek 
sposób to tę sytuację anuluje. Absolutnie nie. Może właśnie te 
oczekiwania, pompowane w nas przez media, że jeżeli tylko się 

przygotujesz, to wszystko jest możliwe, 
powodują, że zderzenie z rzeczywistością 
jest tak bolesne.

Bardzo często pary, które leczą się 
z niepłodności, gdy w końcu jest ciąża 
i rodzi się potomek, mają  problem. Takie 
osoby są bardzo narażone na depresję, bo 
poziom napięcia, jaki towarzyszy temu 
staraniu, to ogromne pragnienie dziecka 
nijak ma się do tego, jak zareagujemy, 
gdy się ono pojawi. To taki prztyczek 
w nos ogólnemu przekonaniu w naszej 
kulturze, że jak się na coś przygotujesz, to 
na pewno dasz radę. W języku angielskim 
to się nazywa „resilience” („odporność”). 
Można przygotować się, jak moja 
bohaterka, w materialnym wymiarze, ale 
nie całościowym. Myślę, że w wymiarze 
egzystencjalnym ta nieprzewidywalność 
jest nam bardzo potrzebna.

Ciąg dalszy rozmowy znajdziecie na www.
anywhere.pl 

In English 

NATALIA FIEDORCZUK
A WOMAN WHO HAD 
A BABY 
When you think about motherhood in 
Poland, two stereotypes come to your 
mind. The old good Polish Mother and 
the modern supermom. The book “Jak 
pokochać centra handlowe” by Nata-
lia Fiedorczuk shows that there is also 
something in between. That “in between” 
is sometimes unattractive, but it is worth 
speaking about.

Your first book is a story of a Polish 
Mother whose halo tilted a bit.
I suppose so, but generally, it's a story of 
man whose halo tilted a bit. I strived to 
depict the crisis related to having a baby by 
means of a more universal language that 
could be understood also by a person who 
hasn't had a baby. You can never be ready 
for such changes. They may vary – it may 
be moving to a different place or it may be 
a death of a close person. These changes 
often verify how we perceive the world. It's 
a story of man facing changes.

You didn't describe your experiences 
one-to-one.
No, I didn't. But I think that if I had 
described my experiences, the book would 
be much more boring. I had my moments 
of crisis and euphoria, but in “Jak poko-
chać centra handlowe”, I wanted to focus 
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OCZYWIŚCIE WSZYSTKIE KOBIETY MÓWIĄ 
TAM, ŻE MACIERZYŃSTWO JE ZMIENIŁO, 
DOPIERO TERAZ POCZUŁY, ŻE ŻYJĄ. 
NATOMIAST PRZYPISYWANIE TEGO DO 
KOLEJNYCH POWINNOŚCI, MÓWIENIE, 
ŻE TO ROBI KOBIETA SPEŁNIONA, JEST 
LIFESTYLE'OWĄ PUŁAPKĄ.
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on, well, tormenting my heroine. It’s my way to fight my own 
demons. Thus, I can go through some problems. I based the story 
on talks with other mothers, describing that moment of transfor-
mation which handbooks tend to overlook – the moment of crisis. 
We discuss what happens after that moment, but what happens 
in between is something we don't want to know. Because it's 
difficult. Writing about such a situation is quite difficult because 
first, you can get yourself down and second, you may discourage 
your readers. A particular narration was essential. Stories of crisis 
are either very radical or boring. It’s hard not to come close to 
graphomania. It’s like being with someone who suffers from deep 
depression – it's monothematic, hard and dispiriting. We often 
come to feel emotionally drained. I wouldn't like anybody to feel 
like that after reading my book. But my intention was to show 
that among us, there are people who are going through some-
thing like that.

Is your heroine, who is an amalgam of different stories, real 
at all?
I’ve experienced depression. I’m used to living in danger – depres-
sion tends to come back, it’s a condition like that. I try to speak 
about it to tame such statements. Of course, this condition is 
present throughout the story, it comes and goes. The heroine expe-
riences it only when it appears or when it goes away, but it evokes 
thoughts which are socially unacceptable. I don't write much about 
the state of being normal in order not to bore the reader to death. 
My book was intended to be a study of a process that is unpleasant 

– to the heroine and, indirectly, to the reader.

Why did you choose to write in short passages?
If you were to read about one depressive situation for too long, 
you would be likely to wrap yourself in a dark blanket and 
stay at home all day long. It’s very difficult to write and talk 
about it. You should think over the way you describe it, to do it 
with empathy for those who are going through it, but also for 
those who have never experienced it and are not ready for such 
confrontation.

Polish contemporary literature includes stories of crisis. 
Authors admit their weaknesses. Last year, it was Małgorzata 
Halber and her “Najgorszy człowiek na świecie” and Juliusz 
Strachota “Relaks amerykański”. In what way does your book 
fit that trend?
I talked to Małgosia Halber yesterday about literature in general 
because we both think about new things that are created in Poland. 
I've been wondering what the leitmotif of my works is, also taking 
into account my works in the field of music. So far, literature has 
described winners. These were epic stories. Even if a defeat was 
described, it was a spectacular defeat. Nowadays, stories of people 
who have neither won or lost, but who fight their battles every day, 
are still missing. Perhaps, it shows my ulterior social engagement, 
which I confess freely. I mean, the voice of those who are unheard, 
such as women. A perfect example of such literature in Poland is 

“Kieszonkowy atlas kobiet” by Sylwia Chutnik, who writes about it 
in a pleasant and interesting way. Maybe our sex requires separate 
topography in the world of literature. My heroine, the mother, is 
not a popular character.

And the character of writer, which appeared in the 20th 
century, is often a woman who decided against motherhood.
Or decided against life, like Sylvia Plath did. It is said that it's 
impossible to reconcile being a writer and a mother. Of course it’s 

possible, and the best example is one of the most loved writers in 
the world, Zadie Smith, who also often gives voice to those who 
have been unheard so far. That’s what I wanted to achieve – to 
make visible those people who seem to play a secondary role, but 
in reality, they don't.

There is a literary perspective and a lifestyle perspective which 
is an image of mother in women's magazines. She is very 
visible there, but she is also presented in a bit different way 
than in the reality.
It’s another mission to undertake. In the 21st century, women can 
make a career – set up a business or have a well-paid job, which 
looks great in magazines. Because that's the lifestyle they show. 
Motherhood is an extra. Of course, every woman says that mother-
hood has changed her, she finally feels alive, etc. The need to have 
a baby does not require any further explanations – both in the case 
of women and men. However, referring to it as a regular part of life – 
saying that this is what a fulfilled woman does – is a lifestyle trap.

Not to mention blogs, “instamoms”, etc. Recently, I've read 
about a trend called “Millenial mothers” – these are girls born in 
the 90s who have children, but it changes nothing in their lives. 
They still go to festivals, with a baby under their arm, look like 
teenagers, wear fashionable clothes. It’s even more radical. Assum-
ing that when you have a baby, you will do whatever you used to 
do before is a mistake because there are children whom you can 
take to a festival and there are some whom you can’t take. We 
don’t know what our children will be like, what kind of personali-
ty or needs they will have.

I think that creating such expectations makes both women 
and men afraid of becoming parents. They will have to give 
up something.
We give up things all the time – we decide to go to Thailand 
instead of China. In my opinion, it’s good that it is accepted that 
not everyone has to have children. It is accepted more and more 
often – at least in large cities – that young women declare they 
don't want to have children. Nobody says, “You're selfish!” On 
the other hand, it is said, “If you plan to have a child, you can't 
be overwhelmed with what happens afterwards.” Not really. Until 
you experience it yourself, it’s impossible to know how you will 
respond to such a type of stress. We don't know what the child 
will be like, what difficulties we will face and how we will respond 
to it all. It’s a transformation that can't be predicted. It’s not true 
that in case of postnatal depression or a crisis in a relationship after 
the child is born, the fact that the child was planned will improve 
or change the situation. Absolutely not. Maybe all these expecta-
tions, aroused by the media, that everything is possible if you only 
prepare for it make it so difficult to accept the reality.

People who undergo infertility treatment have problems when 
they finally have a child. They often suffer from depression because 
the tension they experience during the treatment, this longing to 
have a child, doesn't change our responses. It’s a bad joke played on 
the popular opinion prevailing in our culture that if you prepare 
for something, you will surely succeed. It is called resilience in En-
glish. You could prepare yourself, like my heroine, in the material 
sense, but not entirely. I believe that we need this unpredictability 
in the existential sense.

For an extended version of the interview, visit www.anywhere.pl 
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Z daleka widać kłęby dymu. Słychać ryk silników.  
Nie byle jakich, bo moc niektórych z nich to prawie 1000 koni 

mechanicznych. Idziemy wprost do dżungli samochodowej, 
w której dzikie stwory pędzą przed siebie bokiem.

tekst: Wojciech Zawioła   zdjęcia: Edyta Bartkiewicz

BOKIEM
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Mamy stałą ekipę. Dwóch komen-
tatorów: Sergiusz Ryczel i Tomek 
Więcek, do tego wydawca Kuba 

Brzozowski i ja, piszący te słowa. Z cyklem 
Drift Masters Grand Prix jesteśmy już 
trzeci sezon. Każdy kolejny jest lepszy, bar-
dziej emocjonujący, ognisty i głośny. Coraz 
wyraźniej eksplodują też emocje, zarówno 
wśród oglądających, jak i kierowców.

– Rozwijamy się bardzo szybko, dyna-
micznie. Teamy są coraz bardziej profe-
sjonalne, kierowcy coraz lepsi – mówi 
dyrektor cyklu Drift Masters Grand Prix 
Tomasz Chwastek.

- Zaczęli Japończycy. To tam to wszyst-
ko się narodziło i rozkręciło w błyska-
wicznym tempie – opowiada Maciej Po-
lody, dyrektor techniczny DM GP. – Mają 
tak wysoki poziom, że potrafią w trakcie 
jazdy zapukać rywalowi w szybę.

Drifting to nie wyścigi samochodo-
we. Tu nie wygrywa kierowca pierwszy 
mijający linię mety. Wygrywa kierowca 
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precyzyjniejszy, bardziej skoncentrowany. 
I ten dysponujący bardziej niezawodnym 
autem. Drifting to taniec. I to w parach.

Idziemy przez park maszyn. Mijamy 
kolejnych mechaników i kierowców 
grzebiących przy swoich maszynach. 
Z każdym z nich wymieniamy kilka zdań. 
Wszyscy uśmiechnięci, zadowoleni, że 
znów mogą palić opony. Podekscytowani, 
że tym razem mogą to robić w Rydze – 
stolicy Łotwy. Od ostatnich zawodów 
w Płocku minęły trzy miesiące.

– Od tamtego momentu ani razu nie 
jeździłem swoim driftowozem – mówi 
Maciek Jarkiewicz.

Kilka metrów dalej samochód przygo-
towuje ekipa Kuby Przygońskiego, który 
jeździ niemal non stop. Ale drifting jest 
dla niego odskocznią. Jego życie samo-
chodowe toczy się od Dakaru do Dakaru. 
Tu, na torach driftingowych, dysponuje 
najmocniejszym samochodem. Ale 
mimo że potrafi cudownie panować nad 
tymi mechanicznymi końmi, to jednak 
prawdziwym wirtuozem wśród drifterów 
jest dużo młodszy Piotr Więcek. Zjeżdża 
właśnie z toru po treningu. Urwany zde-
rzak, resztki trawy wokół jednego z kół. 
Uśmiecha się gdy nas dostrzega.

– Jak jest? – pytamy przybijając „piątkę” 
przez uchyloną szybę.

NA SZYBKICH TORACH ROZPĘDZAJĄ SIĘ 
NAWET DO 160 KM/H I Z TĄ PRĘDKOŚCIĄ 
WPADAJĄ W KONTROLOWANY POŚLIZG. 
UCZTA DLA OKA. 

– Zrobimy małe poprawki i zaraz będę gotowy – odpowiada 
nie przestając się uśmiechać.

Driftować zaczął na PlayStation. Ojciec pytał go wtedy patrząc 
w ekran: „Co to jest?”. Ale potem wciągnął się na tyle mocno, 
że teraz jest jednym z największych sponsorów tego sportu 
w Polsce. Jego BudMat wkręcił się między innymi w piłkarską 
Wisłę Płock by móc na stadionie imienia Kazimierza Górskiego 
utrzymać tor do driftingu.

Tuż za Piotrem pojawia się Adam Zalewski. Jeszcze nie-
dawno mówiliśmy o nim Adaś, bo był najmłodszym kierowcą 
w stawce. Nie miał jeszcze prawa jazdy a już był  zwycięzcą 
zawodów. Miał 15 lat. Teraz już nie wypada mówić o nim Adaś.

– Jest mi obojętne czy tor jest szybki czy techniczny – mówi tuż 
po treningowym przejeździe.



“Japanese were the ones to start. It was all 
born there and it has developed instantly” 
says the technical director of the DM GP, 
Maciej Polody. “They have such a high level 
that they can knock on their rival’s window 
while driving”.

Drifting is not car racing. It is not won 
by the first driver who crosses the finish 
line. It is won by the driver who is more 
precise, better concentrated. And the one 
who has the most reliable trump. Drifting 
is a dance. In pairs.

We are walking through a park of 
machines. We are passing mechanics and 
drivers tinkering on their machines. We 
exchange a few sentences with each of 
them. They are all smiling, happy that 
they can burn rubber again. Exited that 
this time they get to do it in Riga, the 
capitol of Latvia. It has been three months 
since the last competition in Płock.

“I have not driven my auto-drift since then”, 
says Maciek Jarkiewicz.
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Na jednym z torów zabiera mnie na przejażdżkę. Różni się 
ona od nawet najbardziej brawurowej jazdy ulicami miasta. 
Mam wrażenie, że lada chwila uderzymy bokiem samocho-
du w betonowe separatory. Ale „Rubik”, jak o Zalewskim 
mówi się w środowisku driftngowym, spokojnie panuje nad 
autem. W końcu obiecał mi: „Będę o ciebie dbał”.

Na szybkich torach rozpędzają się nawet do 160 km/h i z tą 
prędkością wpadają w kontrolowany poślizg. Uczta dla oka. Jeż-
dżą na profesjonalnych torach, stadionach, ale też na parkingach 
przy centrach handlowych. Przy najwyższym stopniu bezpie-
czeństwa. Bo tak trzeba, taka jest organizacja Drift Masters 
Grand Prix.

Teraz jest zima. Ale czekamy już na wiosnę…i na ten ryk 
silników. 

In English 

SIDEWAYS
You can see smoke from a distance. And hear the roar of the en-
gines. The engines that have up to 1000hp. We are going straight 
into the auto jungle, in which wild animals are racing sideways.

We have a set team. Two commentators: Sergiusz Ryczel and Tomek 
Więcek; the editor Kuba Brzozowski and I, who writes these words. 
It is our third season with the Drift Masters Grand Prix cycle. Each 
one is better than the last: more exiting, fiery and loud. Emotions 
are more explosive, both of the viewers and the drivers.

“We are developing very quickly and dynamically. Our teams are 
more professional and drivers are better” says the Drift Masters 
Grand Prix cycle director, Tomasz Chwastek.



Poland. His BudMat is cooperating, amongst others, with 
Wisła Płock football, so that he can keep a drifting track on 
the Kaziemierz Górecki stadium.

Adam Zalewski appears right behind Piotr. Not long ago we 
were calling him “Adaś”, he was the youngest driver in the set. He 
did not have a driving licence yet and he was already the youngest 
winner of the competition. He was 15 years old. Right now you 
would not call him “Adaś”.

“I do not care if the track is fast or technical”, he says after his 
training lap.

He takes me on a ride on one of the tracks. It differs from 
the most daring ride down city streets. I feel like we will hit the 
concrete separators with our side at any moment. But “Rubik” 
(as they call Zalewski in the drifting world) calmly controls the 
car. After all, he promised: “I will take care of you”.

On fast tracks they reach even 160km/h and with that speed 
go into a controlled slide. A real feast for the eyes. They are 
driving on professional tracks, stadiums, but also on shopping 
centre parking lots. With the highest level of safety. This is 
how it must be done, this is the Drift Masters Grand Prix 
organization.

We have winter now. But we are already waiting for spring… 
and for that roar of the engines. 

LUDZIE
people 53

A few meters away a team is preparing 
Kuba Przygoński’s car, who is driving 
practically nonstop. But drifting is his 
way of escaping. His auto life runs be-
tween Dakars. Here, on the drifting track, 
he has the strongest car. And although he 
can wonderfully control these mechan-
ical horses the biggest virtuoso amongst 
drifters is the much younger Piotr Więcek. 
He is coming down from the track after 
his training right now. Torn off bumper, 
bits of grass around one of the wheels. He 
smiles when he sees us.

“How is it?”, we ask, giving him high-
fives through the open window.

“We will make small improvements and 
I will be ready in a moment”, he answers, 
not stopping smiling.

He started drifting on a PlayStation.  
His father would look at the screen and 
ask: “What is this?”. But later he was 
sucked in so hard that he is now one 
of the biggest sponsors of this sport in 



NIEZAPOMNIANY 
ROK SOPOCKIEJ 
FILHARMONII!

Czas biegnie nieubłaganie – kolejny rok mamy za sobą. 
Każdy początek nowego roku to odpowiedni moment na 

podsumowania, a trzeba przyznać, że tym razem to, co działo 
się w Polskiej Filharmonii Kameralnej Sopot wspominać 

będzie się nadzwyczaj przyjemnie.

tekst: Marta Borowska    źródło fot.: PFK Sopot  

54 KULTURA
culture 

Energa Sopot Classic
Ten organizowany od 2011 roku międzyna-
rodowy festiwal jest największym projek-
tem realizowanym przez sopocką Filharmo-
nię. Śmiało można stwierdzić, że w sierpniu 
2016 roku w niewielkim nadmorskim 
kurorcie w Polsce spotkały się ze sobą 
klasyka i rozrywka z najwyższej światowej 
półki. Organizatorzy festiwalu zaprosili 
do Sopotu wyjątkowych przedstawicieli 
współczesnej kultury muzycznej. Gwiazdą 
Koncertu Inauguracyjnego była Aleksandra 
Kurzak, najwybitniejsza polska sopranist-
ka, gwiazda światowego formatu, która 
w czarującym otoczeniu Opery Leśnej wraz 
z PFK Sopot wykonała najpiękniejsze arie 
operowe. Gościem specjalnym kolejnego 
wydarzenia – Koncertu Muzyki Filmowej, 
był polski kompozytor Jan A.P. Kaczmarek. 
Zaskoczeniem i ciekawostką dla zgroma-
dzonej publiczności z pewnością było to, 
że zdobywca Oscara zdradzał przy okazji 
kulisy pracy nad granymi tego wieczoru 
utworami. W ramach Koncertu Muzyki 
Barokowej niemiecki zespół La Stagione 
Frankfurt odkrył przed publiką tajemniczy 
świat muzyki dawnej, a podczas Koncer-
tu Finałowego „Vivaldi contra Piazzolla” 
usłyszeć można było PFK Sopot wraz ze 
znakomitą flecistką Antoniną Styczeń.

Dźwięki PFK Sopot także w domach
Miniony rok zostanie zapamiętany także 
jako okres bardzo intensywnej pracy nagra-
niowej. Filharmonia Wojciecha Rajskiego 
zrealizowała trzy ambitne projekty wydaw-
nicze. Pierwszym z nich był Projekt Deka-
log – pokojowe przesłanie artystów oparte 
o prawdy moralne zawarte w Dziesięciu 
Przykazaniach dla Świata. Jest to produkcja 
dziesięciu utworów słowno-muzycznych, 
zrealizowana przy udziale jednego produ-
centa muzycznego oraz artystów ze świata, 
którzy – wybierając jedno z dziesięciu przy-
kazań – opracowują wybrane dzieło.

W kwietniu minionego roku Polska Fil-
harmonia Kameralna Sopot wraz z solistką 
Antoniną Styczeń przygotowała koncert 
będący próbą przypomnienia spuścizny 
Mieczysława Weinberga. Muzyka tego pol-
skiego kompozytora zyskuje coraz większe 
grono entuzjastów, a jego dzieła odkrywane 
są na nowo w niemal każdym zakątku 
świata. Naturalnym krokiem ku utrwaleniu 
jego niezwykłej twórczości i umocnieniu 
wśród słuchaczy świadomości jego unikal-
nego talentu było nagranie płyty, na której 
znalazły się dwa Koncerty fletowe: nr 1 op. 
75 oraz nr 2 op. 148, a także 12 Miniatur na 
flet i orkiestrę kameralną op. 29.

Trzecim projektem był album z piosenka-
mi świątecznymi, zatytułowany „The Sound 

Rok 2016 upłynął PFK Sopot pod znakiem wielu ambitnych 
projektów artystycznych. Pięćdziesiąt dziewięć koncertów 
w Polsce i za granicą, trzy nagrania płytowe, szósta edycja 

Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego Energa Sopot Classic 
z rekordową liczbą uczestników. A wszystko to dopełnione przez 
solistów, którzy wystąpili z sopocką Filharmonią: Aleksandrę Ku-
rzak, José Carrerasa, Justynę Steczkowską czy Emmanuela Séjourné. 
Słowem: to był pracowity rok pełen wyzwań artystycznych.



the world. A natural way to preserve his 
remarkable works and make the public 
aware of his unique talent was to record 
an album with two Flute Concertos: 
No 1 op. 75 and No 2 op. 148 as well as 
Twelve Miniatures for f lute and cham-
ber orchestra op. 29.

The third project was an album with 
Christmas songs, entitled: “The Sound 
of Christmas”. Wojciech Rajski invited 
a well-known singer from Gdańsk, Joan-
na Knitter, and Wojciech Staroniewicz, 
a saxophonist, to participate in the 
project. The arrangements, using all the 
values of the orchestra, were created by 
Artur Jurek, a pianist, who participated 
in the recordings along with his trio: 
Janusz “Macek” Mackiewicz, Erik Allen 
and Roman Ślefarski. The album con-
tains well-known Christmas hits, such 
as the one sung among others by Frank 
Sinatra or Dean Martin “Let it Snow” or 

“Have Yourself a Merry Little Christmas” 
sung by Judy Garland in the musical 

“Meet Me in St. Louis”.

Going abroad!
May was a special month for PFK 
Sopot as Wojciech Rajski’s Orchestra 
spent it in exotic China. The musicians 
performed intensively in Beijing and 
Shanghai, playing the compositions of 
Karłowicz, Chopin and Kilar as well as 
Chinese folk songs.

PFK Sopot also spent holidays on 
journeys to foreign countries. The Or-
chestra went West and visited Stuttgart, 
where the musicians had an honour to 
perform with an eminent soloist, Alena 
Baeva. They returned to Germany in 
July to perform with a Viennese pianist, 
Suzanne Artzt, in the Renaissance 
Weilburg Palace.

During the next tournée, the PFK 
Sopot Orchestra performed in Italy, Ger-
many and Luxemburg, enchanting the 
audiences with its skills and diverse rep-
ertoire. The musicians were accompanied 
by prominent soloists: Benedict Klockner, 
a cellist; Anissa Baniahmad, a flautist; 
and Liv Hansen, a harpist. The last stop 
on the journey was in Warsaw, where the 
Orchestra, together with Antonina Sty-
czeń, a flautist, gave a concert promoting 
the album with Mieczysław Weinberg's 
works in the Museum of the History of 
Polish Jews POLIN 
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of Christmas”. Do współpracy Wojciech 
Rajski zaprosił znaną gdańską wokalistkę 
Joannę Knitter oraz saksofonistę Wojciecha 
Staroniewicza. Aranżacje, wykorzystujące 
w pełni walory orkiestry, przygotował pia-
nista Artur Jurek, który wraz ze swoim trio: 
Januszem „Mackiem” Mackiewiczem, Eri-
kiem Allenem i Romanem Ślefarskim brał 
udział w nagraniach. Na płycie usłyszeć 
można znane wszystkim świąteczne szlagie-
ry, takie jak wykonywany między innymi 
przez Franka Sinatrę i Deana Martina „Let 
it Snow” czy „Have Yourself a Merry Little 
Christmas”, śpiewaną przez Judy Garland 
w musicalu „Spotkamy się w St. Louis”.

Witaj zagranico!
Szczególnym miesiącem dla Polskiej Fil-
harmonii Kameralnej Sopot był maj, który 
Orkiestra Wojciecha Rajskiego spędziła 
w egzotycznym klimacie Chin. Filharmo-
nicy intensywnie koncertowali w Peki-
nie i Szanghaju, prezentując tamtejszej 
publiczności utwory Karłowicza, Chopina 
i Kilara, a także chińskie pieśni ludowe.

Pod znakiem zagranicznych wojaży 
upłynęły w PFK Sopot także wakacje. 
Orkiestra udała się za Odrę, w czerwcu od-
wiedzając Stuttgart, gdzie miała zaszczyt 
zaprezentować się ze znakomitą solistką 
Aleną Baevą. Do Niemiec filharmonicy 
powrócili w lipcu, aby wraz z wiedeńską 
pianistką Suzanne Artzt wystąpić w rene-
sansowych wnętrzach pałacu w Weilburgu.

Podczas kolejnego tournée Orkiestra 
PFK Sopot swymi umiejętnościami 
i zróżnicowanym repertuarem zachwyci-
ła publiczność we Włoszech, Niemczech 
i Luksemburgu. Filharmonikom towa-
rzyszyli soliści: wiolonczelista Benedict 
Klockner, flecistka Anissa Baniahmad 
oraz grająca na harfie Liv Hansen. Trasę 
zwieńczyła wizyta w Warszawie, gdzie 
Orkiestra wraz z flecistką Antoniną Sty-
czeń, zagrała w Muzeum Historii Żydów 
Polskich POLIN koncert promujący al-
bum z muzyką Mieczysława Weinberga. 

In English 

A MEMORABLE YEAR OF 
SOPOT PHILHARMONIC! 
How time flies – another year has passed 
by. Beginning of a new year is a time for 
summaries, and I must admit that there 
is much to remember as regards events 
that took place in 2016 in the Polish 
Chamber Philharmonic Sopot.

For the Polish Chamber Philharmonic 
(PFK) Sopot, 2016 was a year of many 
ambitious artistic projects. Fifty-nine 

concerts in Poland and abroad, three 
albums, the sixth edition of the Interna-
tional Music Festival Energa Sopot Clas-
sic with a record number of participants. 
All that and more in the company of 
soloists who performed with the Orches-
tra: Aleksandra Kurzak, José Carreras, 
Justyna Steczkowska and Emmanuel 
Séjourné. In brief, PFK Sopot had a very 
eventful year.

Energa Sopot Classic
This international festival held since 2011 
is one of the biggest projects of the Sopot 
Philharmonic. Indeed, in August 2016, 
in a Polish sea resort, the classic and the 
top class entertainment met. Eminent 
representatives of the contemporary 
musical culture were invited to Sopot. 
The brightest star of the Opening Con-
cert was Aleksandra Kurzak, the most 
brilliant Polish soprano, who performed 
the most beautiful opera arias of the 
bel canto golden age together with PFK 
in the enchanting scenery of the Forest 
Opera. The special guest of another event 

– the Concert of Film Music was Jan A.P. 
Kaczmarek, a Polish composer. The Os-
car winner spoke about the background 
of compositions performed that evening, 
which must have been surprising and 
interesting for the audience. During the 
Concert of Baroque Music, La Stagione 
Frankfurt, a German band, took the 
audience to the mysterious world of the 
early music, whereas during the Final 
Concert “Vivaldi contra Piazzolla”, PFK 
Sopot performed with a distinguished 
flautist, Antonina Styczeń.

PFK Sopot also in our homes
Last year was also a time of intensive 
work in a recording studio. Wojciech 
Rajski's Philharmonic executed three 
ambitious recording projects. The first 
one was Projekt Dekalog (English: the 
Decalogue Project) – a peace message 
from the artists to the world based on 
moral standards included in the Ten 
Commandments. The album contains 
ten music-and-word compositions, 
recorded with the participation of one 
music producer and artists from all 
over the world, who chose one of the ten 
commandments and prepared it.

Last April, PFK Sopot together 
with Antonia Styczeń, a soloist, gave 
a concert commemorating the musical 
heritage of Mieczysław Weinberg. The 
music of the Polish composer is becom-
ing more and more popular, and his 
works are rediscovered almost all over 



ERGO SPORT

Urlop na nartach, surfing w oceanie, czy wreszcie wyjazd na zawody. W trakcie 
pobytu przydarza nam się wypadek bądź kontuzja. Każdy, kto był w podobnej 
sytuacji, wie, że ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków może 

nie wystarczyć. Specjalnie dla sportowców – profesjonalistów i amatorów – 
ERGO Hestia przygotowała pakiet ERGO Sport.

tekst: Sylwia Gutowska  zdjęcia: Mat. prasowe

UBEZPIECZENIE  
DLA AKTYWNYCH

56 LUDZIE
people 



Uprawiający sport dobrze wiedzą, 
jak ważne jest wyeliminowanie 
ryzyka kontuzji. Ale gdy ona 

już się przydarzy? Nie każdy zdaje sobie 
sprawę, że dodatkowa ochrona w ta-
kim wypadku jest kluczowa. Zarówno 
w wypadku sportów ekstremalnych, 
walki, jak i rekreacyjnych. ERGO Hestia 
do zagadnienia ubezpieczeń podchodzi 
kompleksowo – można tam krok po 
kroku stworzyć polisę idealnie dobraną 
do naszych potrzeb.

Czy ubezpieczenie sportowe jest mi 
potrzebne?
Świadomość ubezpieczeniowa osób 
aktywnych w Polsce powoli, ale sukce-
sywnie rośnie. O tym, że przed wyjazdem 
sportowym należy porządnie zadbać 
o naszą ochronę świadczy chociażby fakt, 
że takie ubezpieczenie jest wręcz wymo-
giem w świecie sportu. Coraz więcej or-
ganizatorów międzynarodowych imprez 
sportowych wymaga bowiem od swoich 
uczestników poświadczenia ubezpieczeń 
na odpowiednio wysoką kwotę.

Dodatkowo sport z reguły wiąże się 
z podróżami. Czy to zawody, czy zimo-
wy wyjazd na narty – nigdy nie wiemy, 
w którym miejscu będziemy zmuszeni sko-
rzystać ze specjalistycznej pomocy. Tym 
bardziej, że coraz częściej podróżujemy do 
krajów poza Unią Europejską. Z pakietem 
ERGO Sport nie musimy się o nic martwić 

– mamy zapewnioną całodobową ochronę 
w każdym miejscu na świecie. Oprócz 
świadczeń dostępnych w każdym zakątku 
ziemi, w ramach rozszerzenia można 
ubezpieczyć samą podróż.

Odpowiedni dobór polisy
Jak wygląda pakiet ubezpieczeń  ERGO 
Sport? Przede wszystkim możemy tu 
zapewnić sobie ochronę, gdy potrzebne 
nam będzie: OC (przydatne m.in. w sytu-
acji, gdy ubezpieczony spowoduje szkodę, 
zniszczy czyjeś mienie lub będzie potrze-
bować pomocy prawnej; niezbędne dla 
instruktorów i trenerów), NNW (ubezpie-
czony może liczyć na odszkodowanie za 
uszczerbek na zdrowiu, pokrycie kosztów 
leczenia czy specjalistycznej opieka Cen-
trum Pomocy Osobom Poszkodowanym), 
rehabilitacja (ubezpieczyciel pokryje 
jej koszty), świadczenie (ubezpieczony 
otrzyma odszkodowanie, gdy rehabilita-
cja nie będzie możliwa ze względu na stan 
zdrowia) oraz Sport Assistance (zapewnia 
pomoc i organizację m.in. wielu usług 
medycznych, opieki czy rehabilitacji). 

Ubezpieczenie ERGO Sport jest do-
stępne w trzech wariantach, różniących 

się wysokością świadczeń. Najwyższy 
z nich zapewnia nam ochronę w ramach 
OC do wysokości miliona złotych i aż 
pięćdziesiąt tysięcy złotych na pokrycie 
kosztów rehabilitacji po urazie. Następnie 
pakiet dostosowujemy też pod względem 
długości trwania polisy – w zależności 
od tego, czy chcemy ubezpieczyć się na 
jednorazowy wyjazd, czy też na dłuższy 
okres trwania regularnych treningów. Do 
wyboru mamy 30, 90, 180 dni lub cały rok.

Do podstawy można dokupić ubezpie-
czenia dodatkowe: sprzętu sportowego, 
bagażu, podróży (ochrona przez cały 
rok) oraz zapewnić sobie zwrot kosz-
tów zakupu karnetów i kursów, gdy ze 
względu na kontuzję nie będziemy mogli 
z nich korzystać. To wszystko można 
wybrać w ramach ubezpieczeń dodatko-
wych. Wiadomo, że rodzaj potrzebnych 

ERGO HESTIA DO ZAGADNIENIA 
UBEZPIECZEŃ PODCHODZI 
KOMPLEKSOWO – MOŻNA TAM KROK  
PO KROKU STWORZYĆ POLISĘ IDEALNIE 
DOBRANĄ DO NASZYCH POTRZEB.

świadczeń różni się od dyscypliny, którą 
uprawiamy. Dlatego sportowcy zależnie 
od indywidualnych potrzeb mogą roz-
szerzyć ochronę o dyscypliny ryzykowne 
lub ekstremalne oraz sport uprawiany 
zawodowo lub zarobkowo. 

ERGO Sport jest stworzone dla wszyst-
kich sportowców. Uwzględnia bowiem 
dyscypliny indywidualne i grupowe. W za-
leżności od sytuacji ubezpieczenie można 
wykupić w formie imiennej bądź grupowej. 
I, co najważniejsze, zapewnia ono nam in-
dywidualny plan rehabilitacji. Im szybciej 
podjęte zostanie specjalistyczne leczenie, 
tym szybciej i z większym prawdopodo-
bieństwem będziemy mogli wrócić do 
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Rehabilitacja Rehabilitacja
SU 10 000

Rehabilitacja
SU 30 000

Rehabilitacja
SU 50 000

Świadczenie Świadczenie
SU 5000

Świadczenie
SU 10 000

Świadczenie
SU 20 000

Sport assistance Sport Assistance
SU 5000

Sport Assistance
SU 10 000

Sport Assistance
SU 15 000

NNW NNW
SU 50 000

NNW
SU 100 000

NNW
SU 200 000

Odpowiedzialność cywilna Odpowiedzialność cywilna
SG 100 000

Odpowiedzialność cywilna
SG 500 000

Odpowiedzialność cywilna
SG 1 000 000

Ubezpieczenia dodatkowe Rozszerzenia

Sprzęt sportowy Podróż Karnety i kursy Bagaż Dyscypliny 
ryzykowne

Dyscypliny 
ekstremalne

Sport wykonywany 
zawodowo/
zarobkowo

sportu. To ważne szczególnie dla wyczynowców i zawodowców. 
A jeśli stan zdrowia poszkodowanego nie pozwala na rehabilitację, 
otrzymuje on wsparcie finansowe, które pomoże w przystosowa-
niu się do nowego trybu życia. 

In English 

ERGO SPORT INSURANCE FOR THE 
ACTIVE
Ski holidays, surfing in the ocean or taking part in a sports com-
petition – at any moment, you may have an accident or suffer 
an injury. Everyone who has ever been in such a situation knows 
that basic accident insurance may be insufficient. ERGO Hestia 
prepared the ERGO Sport package especially for sportspeople – 
both professionals and amateurs.

Those who practise a sport know very 
well how important it is to eliminate 
the risk of injuries. But what if an 
injury happens anyway? Not everyone 
knows that additional coverage is of 
key importance in the case of all types 
of sports – extreme, combat or rec-
reational ones. ERGO Hestia adopts 
a comprehensive approach to insurance 

– it offers insurance policies tailored to 
individual needs of its clients.

Do I need sports insurance?
In Poland, insurance awareness among 
those who practise sports is gradually 
increasing. It is advisable to consider an 
insurance policy before a sports travel. It 
is confirmed by the fact that holding such 
a policy is required in the world of sports. 
More and more organisers of internation-
al sport events require that participants 
submit certificates of insurance for a par-
ticular amount.

Moreover, sport generally involves 
travelling. Participating in a sports com-
petition or going on ski holidays – we 
never know where we may need special-
ist help. All the more so because we tend 
to travel to nonEU countries more and 
more often. The ERGO Sport package en-
sures twentyfourhour assistance at any 
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place in the world, so there is no need to worry about anything. 
Apart from services available all over the world, the scope of 
insurance may be extended to cover the journey as well.

Policy selection
The ERGO Sport insurance package contains: Third Party In-
surance (for example, when the insured causes a loss or damage 
to somebody's property, or needs legal assistance; essential for 
coaches and trainers); Accident Insurance (the insured is enti-
tled to compensation for health impairment, coverage of medical 
expenses or specialist assistance in Centrum Pomocy Osobom 
Poszkodowanym (Eng. the Assistance Centre for the Injured); 
rehabilitation (the insurer covers the costs thereof); compen-
sation (the insured receives compensation if rehabilitation is 
impossible due to their state of health); and Sport Assistance 
(assistance and organisation related to, for example, medical 
services, care or rehabilitation). 

The ERGO Sport insurance package is available in three 
options, different in terms of coverage amount. The highest 
one includes coverage within Third Party Insurance up to 
PLN 1 million and up to PLN 50 thousand to cover the costs 
of rehabilitation after an injury. The package is also adjusted 
in terms of the policy period – depending on whether the cli-
ent needs insurance for a single journey or for a longer period 
of regular training. Available options include 30, 90, 180 days 
or the whole year.

There is a possibility of extending the scope of insurance 
by purchasing additional insurance: for sports equipment, 
luggage, travel (coverage for the whole year), as well as 
recovering the costs of subscription cards or training ses-
sions if you are unable to exercise due to the injury. These 
options are available as part of additional insurance. Types 
of insurance vary depending on a sport practised. Therefore, 
a sportsperson may extend the scope of coverage depending 
on their individual needs, by adding dangerous or ex-
treme sports as well as sports practised professionally or as 
a source of income. 

ERGO Sport insurance is dedicated to all sportspeople, as 
it covers both individual and team sports. Depending on your 
needs, it is possible to purchase individual or team insurance. 
What is important is the fact that the insurance covers an 
individual rehabilitation scheme. The sooner the specialist 
treatment is provided, the sooner and the more probably it 
will bring about desired effects and allow you to come back to 
training. It is particularly important for professionals. And 
if rehabilitation is impossible due to the health state of the 
injured, financial support is provided to allow the person to 
adapt to their new life conditions. 

LUDZIE
people 59



ARTYSTA  
I STRATEG

To pierwszy raz od śmierci założyciela Tadeusza Sygietyńskiego, kiedy 
Zespołem Pieśni i Tańca „Mazowsze” kieruje dyrektor-dyrygent. Jacek 
Boniecki traktuje swoją pracę jak misję. Chce wyjąć zespół z lamusa, 

pokazać jego tradycję i odnowić potęgę. Planuje, obmyśla taktyki, 
opracowuje strategie. Część z nich zapisana jest także w partyturach.

tekst: Aleksandra Budka  zdjęcia: Edyta Bartkiewicz

Ile ma pan batut w swojej kolekcji?
Mam kilkanaście, natomiast na co dzień używam nie więcej niż 
trzech, czterech.

Zwykle bywa tak, że rodzice, dostrzegając zdolności muzycz-
ne, decydują o posłaniu dziecka do szkoły muzycznej. Czy tak 
też było w pana przypadku?
Do przedszkola przychodziły osoby, które badały predyspozycje 
dzieci. Stwierdzono, że mam zdolności muzyczne, a skoro mój 
dziadek dojeżdżał do Gdańska do pracy, to ja też zostałem wysłany 
do tej szkoły rok wcześniej. Dobrze, że tam trafiłem. Po latach 
stwierdzam, że muzyka to moja miłość. 

Czy to prawda, że został pan dyrygentem w wieku 14 lat?
Miałem predyspozycje, a i pewnie nie bez znaczenia były moje 
cechy przywódcze. Wtedy, w wieku 14 lat, dyrygowałem oczywi-
ście amatorskimi zespołami. Trzeba to zaznaczyć, że dyrygent 
staje się zawodowcem, gdy otrzymuje gruntowne wykształcenie 
dyrygenckie. Ja grałem początkowo na skrzypcach, później na 
waltorni i już nawet przed 14. rokiem życia zacząłem dyrygować 
do płyty winylowej machając ołówkiem. Na gdańskim osiedlu 
Żabianka był chór dziecięcy. Józef Możdżer, ojciec jazzmana 
Leszka Możdżera, wiedząc o moich zainteresowaniach zapropo-
nował, abym tym chórem dyrygował. I tak się zaczęło.

Jakie szczególne predyspozycje – oprócz kierowniczych zapę-
dów – potrzebne są do dyrygentury?
Dyrygent jest – w przeciwieństwie do innych zawodów – im starszy 
tym lepszy. Z wiekiem dochodzi ten element doświadczenia, który 
w muzyce daje się odczuć jako dojrzała kreacja muzyczna. To oczy-
wistość, że dyrygent powinien być jak najlepszym muzykiem. Ale 
dobrze, gdy ma także zdolności manualne, bo w sposób plastyczny 
może komunikować się z orkiestrą czy zespołem. To ważne, bo 
od tej czytelności zależy odbiór muzyków. Poprzez gesty można 

Dlaczego dyrygent nosi frak?
Nie znam przyczyn historycznych, nawet 
się nad nimi nie zastanawiałem. Sądzę jed-
nak, że jest to strój oznaczający elegancję. 
Dyrygent nie jest kojarzony z wygłupami, 
a z przewodzeniem zjawiskom dziejącym 
się w anturażu elegancji i pięknych sal, 
które zmuszają do zachowania powagi.

Z czego wykonana jest dyrygencka 
batuta?
Materiał oraz sama batuta zmieniały się 
w ciągu wielu lat. Jean-Baptiste Lully – 
francuski dyrygent i kompozytor – przez 
używanie batuty umarł. Kiedyś przypomi-
nała ona bowiem dzisiejszą laskę mar-
szałkowską, dyrygent uderzał taką laską 
o podłogę wybijając puls, w którym toczyć 
się miała muzyka. W pewnym momencie 
Lully nieopatrznie uraził sobie dużego 
palca u nogi. Wdała się gangrena i rzeczy-
wistym powodem śmierci tego kompozy-
tora było używanie batuty. Później batuty 
były głównie drewniane, natomiast teraz 
najczęściej używa się włókna szklanego. Ja 
właśnie używam takiej batuty. Kiedyś my-
ślałem, że to wszystko jedno, jaka jest waga 
czy długość batuty. Okazuje się, że jednak 
odczuwam różnicę. Jeśli batuta jest dobrze 
wyważona, nie przeszkadza w pracy, nie 
stwarza dyskomfortu, nie myśli się o niej. 
Zmiana tego – na pozór – instrumentu, 
robi różnicę, co nie wpływa pozytywnie 
na jakość przekazu.
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Przez rozpoczęciem koncertu wchodzi 
pan na scenę i…? Jaki jest pierwszy gest?
Przede wszystkim witam się z zespo-
łem, którym kieruję. Potem kłaniam się 
publiczności. Następnie powracam do 
orkiestry i daję znak do przygotowa-
nia. Zwykle jest tak, że następuje krótki 
kontakt wzrokowy z orkiestrą. Przygoto-
wuje się emocje, które mają towarzyszyć 
muzyce. Tak więc ten znak preparacji do 
wykonania dzieła jest już bardzo ważny. 
Moment przed rozpoczęciem muzyki 
już świadczy trochę o muzyce. Trudno 
sobie wyobrazić, że ktoś rozbawiony 
zagra „Requiem” Mozarta. Nasz nastrój 
powinien być adekwatny do muzyki, któ-
rą będziemy grać. I ten moment tworzy 
właśnie wspólnotę na scenie.

Przeklął pan kiedyś pod nosem w trak-
cie koncertu?
Nie na głos, ale zdarzyło się to na pewno 
kilka razy. Wynikało to z błędu, który 
się pojawił, czy to z winy muzyka, czy 
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NASZ NASTRÓJ POWINIEN BYĆ ADEKWATNY 
DO MUZYKI, KTÓRĄ BĘDZIEMY GRAĆ.  
I TEN MOMENT TWORZY WŁAŚNIE  
WSPÓLNOTĘ NA SCENIE.

wiele powiedzieć. Gestem można wskazać interpretację dzieła oraz 
sposób wydobycia samego dźwięku. Poza tym musi być muzykalny, 
słyszeć nieczystości, ale też barwy dźwięku, które buduje w wy-
obraźni. Tu zaczyna się prawdziwa sztuka. Oprócz szczegółowej 
wiedzy powinien znać możliwości wszystkich instrumentów, stąd 
od dyrygenta wymaga się podstawowej umiejętności grania na 
poszczególnych instrumentach. Powinien znać się na instrumen-
tacji, czyli wiedzieć, jakie są zasady rozpisywania danej melodii na 
fakturę orkiestrową, czyli wszystkie instrumenty. Im te elementy 
są lepsze w samym dyrygencie, tym lepszy jest jego przekaz. Jest 
on bardzo intymny. Ta relacja z muzykami jest trudna do opisania. 
Słowa nie znaczą nic wobec całego pejzażu jednostkowych odczuć, 
które są niepowtarzalne i nie do podrobienia.



z niezrozumienia moich intencji. Taki 
zgrzyt przeszkadzający w wizji jest bar-
dzo bolesny.

Zanim objął pan stanowisko dyrektora 
„Mazowsza”, były stanowiska w bardzo 
poważanych teatrach, chociażby dyry-
gentura w Operze Bałtyckiej w Gdańsku 
czy funkcja dyrektora muzycznego w Te-
atrze Muzycznym „Roma” w Warszawie. 
Co sprawia, że dyrygent zmienia miejsca 
pracy? Ograniczony czas etatu? Prestiż? 
Poszukiwanie nowych wyzwań?
Szczególnie w pierwszym okresie mojej 
kariery rzeczywiście szybko zmieniałem 
miejsca pracy. Kilka sytuacji determi-
nowało ten fakt. Po pierwsze, gdy nie 
widziałem możliwości swojego rozwoju ar-
tystycznego. Po drugie – gdy dostawałem 
propozycję, która wydawała mi się lepsza.

Zmiany teatrów oznaczają ciągłe 
przeprowadzki. Czyli ciężko jest kupić 
mieszkanie na stałe, posadzić kwiaty 
w ogródku i przygarnąć psa na lata. 
Mieszkanie mam jedno, na Kaszubach – 
bardzo dobrze się tam czuję, ale niestety 
rzadko w nim bywam. To tam mam 
swoją kotwicę. Psa nie mam. (śmiech) 
Po latach myślę sobie – bo może nie 
powiedziałem jeszcze ostatniego słowa 
i parę lat zawodowych przede mną – że 
taka jest moja misja. Można powiedzieć, 
że najbardziej stałą rzeczą w moim życiu 
jest zmiana. W Teatrze Muzycznym we 
Wrocławiu, w orkiestrze w Płocku, czy 
też w stołecznej „Romie” moja praca 
polegała na przeprowadzeniu dość za-
sadniczej reformy. Dotyczyła ona spraw 
organizacyjnych, ale przede wszystkim 
miała w zasadniczy sposób zmienić 
artystyczne oblicze instytucji. Z prowin-
cjonalnej orkiestry w Płocku stworzyłem 
taką, która liczyła się na mapie Polski. 
Zapraszałem tam muzyków z ościennych 
ośrodków jak Warszawa, Bydgoszcz czy 
Łódź, którzy gwarantowali doskonały 
poziom wykonawczy. W międzyczasie 
z Bogusławem Kaczyńskim zmieniłem 
oblicze warszawskiej „Romy”. Doskonały 
zespół solistów, chóru, baletu i orkie-
stry mógł sprostać zadaniom partytury 
zarówno dzieła operowego, jak i bale-
towego. W Lublinie natomiast stało się 
coś jeszcze bardziej spektakularnego. 
Poziom artystyczny Teatru Muzycznego 
był daleki od przeciętnej. Wydobywanie 
świetności zespołu i tworzenie sceny 
operowej było karkołomną sztuką. 
Jednak wysiłek mój nie poszedł na 
marne. Odtąd w Lublinie zagościła opera 
z prawdziwego zdarzenia odbierana 
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przez dziesiątki tysięcy odbiorców. Taka 
była moja misja. Była ważniejsza od bar-
dziej lub mniej perlistej indywidualnej 
kariery jako dyrygenta.

Co łączy pana z Tadeuszem 
Sygietyńskim?
To, że Tadeusz Sygietyński był dyrygentem 
i jednocześnie szefem zespołu. Jestem 
pierwszym po Sygietyńskim dyrektorem-

-dyrygentem. „Po owocach go poznacie”, 
ale dziś czuję się jak odnowiciel testamentu 
założyciela „Mazowsza”. Z zespołem był 
związany tylko siedem lat, ale skonstruował 
go w sposób doskonały. Patrzę w jego par-
tytury i widzę potężną fakturę orkiestrową. 
Widzę jego mocną rękę wymagającego mi-
strza, ale i mądrego, szlifującego swój dia-
ment kierownika. Wracam do jego sposobu 
myślenia jako dyrygenta. Przywróciłem 
materiały nutowe, które były w strzępkach, 
powiększyłem zespół orkiestrowy, chór 
i balet. Wypełniłem treścią to, co napisał 
Sygietyński. Dzięki temu narodziła się 
inna energia, inna ekspresja, która przenosi 
się na śpiewających i tańczących. Bo to 
nieprawda, że można zatańczyć do każdej 
muzyki. Jesteśmy w przededniu wielkich 
wydarzeń. Rozstrzyga się sprawa współpro-
wadzenia „Mazowsza” przez Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Może 
czeka nas także zmiana nazwy…

„Sygietyńskiego to wnoszono na piede-
stał, to bezwzględnie szykanowano”, 
czytam w albumie o zespole „Mazow-
sze”. Dotyczy to każdego dyrektora tego 
zespołu?
Sygietyński żył w specyficznych czasach, 
ale my też w takich żyjemy. Wszyscy 
wiemy, że Mira Zimińska (Mira Zimiń-
ska–Sygietyńska, po śmierci Tadeusza 
Sygietyńskiego kierowała zespołem 

„Mazowsze” – przyp. red.) nie była osobą 
łatwą. Takie trudne postaci dokonują naj-
większych przełomów. Dla współpracow-
ników była zawsze wymagająca i rządziła 
twardą ręką. Tylko taka osoba mogła ten 
skomplikowany organizm, jakim jest 
zespół „Mazowsze” prowadzić. 

Jak się tu do pana mówi? Dyrektorze? 
Dyrygencie?
Dyrektorze lub maestro.

A zdarza się, że członkowie zespołu 
powiedzą „nauczycielu”?
Nie.

A chciałby pan?
Lubię uczyć. Mam sporo do przekazania 
i lubię to robić. Osoby, które przychodzą 

do zespołu są w zdecydowanej większości 
ludźmi młodymi, którzy rozpoczynają 
swoją drogę zawodową. Potrzebują zatem 
opieki i wsparcia. Chciałbym być tu inspi-
ratorem i przewodnikiem.

Jakie główne wyzwanie stoi przed 
dyrektorem „Mazowsza” w XXI wieku?
Przywracam blask temu zespołowi. Mam 
satysfakcję z tego, że minęły lata stagnacji. 
Staram się poszukiwać nowych form 
przekazu artystycznego, które mogłyby 
poszerzyć repertuar zespołu i dotrzeć do 
jeszcze szerszej publiczności.

Z jakimi nowymi problemami spotyka 
się pan w pracy – takimi, których 
Zimińska czy Sygietyński na pewno nie 
mieli?
Myślę, że mieli większe. Wtedy napraw-
dę nie było łatwo. Sygietyński założył 
ten zespół, a potem go z niego wyrzu-
cono. To był z pewnością szok, zabliź-
nienie tej rany było bolesne. Wiem, że 
musimy odnowić ducha artystycznego 
w tym zespole. Odświeżyć siłę przekazu 
muzyki za pomocą śpiewu i tańca. Nie 
chcę bylejakości – byle taniej, byle ła-
twiej. Nie ma drugiego takiego zespołu 
w Polsce jak nasz. To, co przekazywała 
Mira i Tadeusz, to zasady funkcjonowa-
nia zespołu – jak opowiadać te historie 
zapisane w partyturach i układach 
choreograficznych. Bo przecież każdy 
pamięta, że w Mazowszu było zawsze 
równiutko, pięknie, z kindersztubą, 
ukłonami, elegancją, jednakowym 
uśmiechem. Osoby dobierane były pod 
względem urody i wieku – to wszyst-
ko miało i ma znaczenie. Daje nam to 
prawo do satysfakcji i dumy, że jesteśmy 
naprawdę ważną instytucją. 

Powiedział pan też, że „Mazowsze” jest 
jak narodowa reprezentacja w piłce 
nożnej. Więc jest pan selekcjonerem. 
Decyzje selekcjonera są niepodważalne 
i święte?
Na pewno działo się tak za czasów 
Tadeusza i Miry. Jest to pewna droga. 
Trzeba jednak polegać na współpracow-
nikach, a ja nie uzurpuję sobie prawa na 
przykład do wnikania w materię samego 
tańca. Nie znam się na nim. Mogę się 
jednak wypowiedzieć w kwestii wyrazu 
artystycznego, bo w tym względzie mam 
duże doświadczenie. Umiem odróżnić to, 
co jest lepsze od czegoś słabszego. Wiem, 
o co tu chodzi.



Czy powiedział pan kiedyś: „Sygietyński byłby ze mnie 
zadowolony”?
Był gruntownie wykształcony, a w jego partyturach widać 
jego zmysł. W pozornie prostej muzyce współbrzmienia, które 
stosował, są bardzo wyrafinowane. Gładkie i łatwo przyswajalne 
przez przeciętnego odbiorcę melodie są podbudowane niesa-
mowitą treścią orkiestracji. To moja podstawa w patrzeniu na 
muzykę i myślę, że Tadeusz powiedziałby do mnie: „Jesteś na 
dobrej drodze”. 

Czy dyrektor „Mazowsza” i dyrygent orkiestry symfonicznej 
słucha tylko muzyki ludowej i klasycznej? Marzy mi się, aby 
powiedział pan, że ma w domu płyty Genesis albo Radiohead.
Mam kilka płyt z muzyką pop, ale nie słucham ich na co dzień. 
Zawsze fascynował mnie musical oraz symfoniczny jazz. Grałem 
z Michałem Urbaniakiem i dobrze to wspominam. Od czasu 
do czasu warto zagrać inną muzykę, złapać oddech. Wiem, że 
często jest to krytykowane, ale we wszystkich aspektach widzę, 
że ten oddech i znalezienie energii w innej muzyce odświeża 
spojrzenie. W związku z tym chciałbym, aby „Mazowsze” spoty-
kało się z różnymi artystami.

Czy dyryguje pan także w domu? Podczas wigilii ustawia pan 
rodzinę w rzędzie i każe śpiewać kolędy na głosy?
Nie, nie. (śmiech) Wtedy niekoniecznie żyje się pracą. 

Niedługo minie rok od objęcia przez pana stanowiska 
dyrektora. Czas na rachunek sumienia? 
Jeszcze za wcześnie na podsumowanie. Dzieło jest nieskończone, 
ale myślę, że fundamenty są coraz mocniejsze. 

In English 

AN ARTIST AND A STRATEGIST
For the first time since the death of Tadeusz Sygietyński, the 
founder of the Folk Song and Dance Ensemble “Mazowsze”, 
the ensemble is managed by a director and conductor. Jacek 
Boniecki treats his work like a mission. He wants to make the 
ensemble popular again by showing its tradition and unique-
ness. He is preparing schemes, planning tactics and devising 
strategies. Some of them are also written down in scores.

Why does a conductor wear a tailcoat?
I don’t know any historical reasons for it, I have never thought 
about it. But I think that the tailcoat is the most formal and the 
most elegant option. The conductor isn’t associated with any silly 
stuff, but with directing performances that take place in elegant, 
beautiful concert halls, which requires people to act with dignity.

What is the conductor’s baton made of?
The material and the baton itself have been changing through-
out the years. Jean-Baptiste Lully, a French conductor and 
composer, died because of using a baton. It used to be similar 
to a mace; a conductor would beat the time by hitting the floor 
with it. Once, Lully hurt his big toe by accident. He developed 
gangrene and actually died because of using the baton. Later, 
there were mainly wooden batons, whereas nowadays glass fi-
bre is used. My baton is made of glass fibre. I used to think that 
the weight or length of the baton is of no importance. But I can 
tell the difference now. If the baton is well-weighted, it isn’t 
a hindrance at work, it doesn’t cause any discomfort, you just 
don’t think about it. Changing this instrument, as it may seem, 
makes a difference, which affects the quality of directing.

How many batons have you got in your collection?
I have several of them, but I use three or four at most on a daily 
basis.

In general, parents usually decide to send their child to 
a music school when they see that the child has a talent. Was it 
the same in your case?
When I was in a kindergarten, some people who assessed 
children’s abilities stated I had a musical talent. My grandfather 
would go to work to Gdańsk, so I was sent to that school a year 
sooner. And I’m happy about it. After all these years, I know that 
I love music. 

Did you really become a conductor at the age of 14?
I demonstrated such an ability, and I suppose that my lead-
ership skills were of importance as well. Then, when I was 14 
years old, I would conduct amateur ensembles. It should be 
noted that a conductor becomes a professional one after com-
pleting comprehensive conductor training. At the beginning, 
I played the violin; afterwards, I played the French horn and 
even before I was 14, I used to conduct by waving a pencil to 
the sounds of a vinyl record. There was a children’s choir in 
the Żabianka district. Józef Możdżer, the father of the jazzman 
Leszek Możdżer, knew about my interests and proposed me to 
conduct this choir. And that’s how it began.

What special abilities – apart from leadership skills – do you 
need to become a conductor?
As opposed to other professions, the conductor gets better with 
age. With time, you gain experience which translates into ma-
ture musical creation. It is clear that the conductor should be 
as good a musician as possible. But manual skills are necessary 
as well because they allow the conductor to communicate with 
the orchestra or the ensemble in a plastic way. It is important 
as it determines the understanding. Gestures may convey a lot 
of meanings. With gestures, you can indicate the interpretation 
of a composition or the way to make a sound. Besides, such 
a person must be musical, must be able to hear if someone is 
out of tune, but also to hear the colours of sounds created in 
their imagination. This is the place where the real art begins. 
Apart from thorough knowledge of music, the conductor 
should know the possibilities of all instruments; therefore, the 
conductor is required to play all instruments at a basic level. 
They should be knowledgeable about instrumentation, which 
means they should know the rules of arranging a particular 
melody for an orchestra – namely for all instruments. These 
abilities determine the quality of communication that is 
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JESZCZE ZA WCZEŚNIE NA 
PODSUMOWANIE. DZIEŁO JEST 
NIESKOŃCZONE, ALE MYŚLĘ,  
ŻE FUNDAMENTY SĄ CORAZ 
MOCNIEJSZE.
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very intimate. The relationship with musicians is difficult to 
describe. Words don’t mean anything given the picture of 
individual, unique and unparalleled emotions.

Before a concert, you go on a stage and… What’s the first 
gesture that you make?
First of all, I greet the ensemble. Next, I bow to the audience. 
Then, I return to the orchestra and make a gesture for them 
to prepare. In general, I make a short eye contact with the or-
chestra. We arouse emotions which are to accompany our music. 
Therefore, this gesture is very important. The moment right 
before the performance determines the music a little. It would 
be hard to imagine an amused person performing “Requiem” 
by Mozart. Our spirit should be in line with the compositions 
we are going to play. And this moment creates the feeling of 
community on stage.

Have you ever cursed under your breath during a concert?
Not audibly, but I suppose I have, several times. It was because of 
a mistake, either made by a musician or resulting from mis-
understanding of my intentions. Such cracks that destroy your 
vision are very painful.

Before you became the director of “Mazowsze”, you had held 
positions in renowned theatres; for example, the position of 
a conductor in the Baltic Opera in Gdańsk or the director 

of the Musical Theatre “Roma” in Warsaw. What makes 
a conductor change their job? The term of employment? 
Prestige? New challenges?
Indeed, at the beginning of my career, I used to change my jobs 
frequently. It was for two main reasons. First, when I didn’t see 
any possibilities of artistic development for me and, second, when 
I got an offer of a position which seemed a better one to me.

Changing theatres involves moving frequently. Therefore, it 
is difficult to buy a flat, plant some flowers in the garden and 
get a dog. 
I have one flat, in Kashubia – I like it very much, but I don’t 
spend much time there, unfortunately. This is my anchor. 
I don’t have a dog (laughing). After all these years, I think this 
is my mission. Perhaps, I haven’t said my last word and I have 
a few years of conducting ahead of me. I may say that changes 
are the most constant aspect of my life. In the Musical Theatre 
in Wrocław, in the orchestra in Płock, or in “Roma” in Warsaw, 
my job was to implement some major changes in the organi-
sational structure, but primarily, in the artistic image of the 
institution. I transformed a provincial orchestra in Płock into 
an orchestra renowned nationwide. I invited musicians from 
neighbouring regions, such as Warsaw, Bydgoszcz or Łódź, 
who ensured top quality of performance. In the meantime, 
together with Bogusław Kaczyński, I changed the image of 

“Roma”. The great ensemble of soloists, choir, ballet and or-
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chestra was able to perform both opera compositions as well as 
ballets. But what happened in Lublin was even more spectacu-
lar. The artistic level of the Musical Theatre was far below the 
average. Developing the ensemble and creating the opera stage 
was arduous. But my efforts didn’t go down the drain. Since 
that time, the opera house in Lublin has held performances 
watched by several thousands of viewers. That was my mission. 
It was more important than a more or less successful individu-
al career as a conductor.

What do you and Tadeusz Sygietyński have in common?
Tadeusz Sygietyński was the conductor and the head of the 
ensemble. I am the first director and conductor after him. “By 
their fruit you will recognise them,” but I feel I’m preserving 
the heritage of the “Mazowsze” founder. He was in the ensem-
ble only for seven years, but he developed it perfectly. When 
I look at his scores, I can see powerful orchestra texture. I can 
see his firm hand of a demanding master, but I can also see 
a wise manager polishing his diamond. I come back to his way 
of thinking as a conductor. I restored the scores, which were 
in shreds, I expanded the orchestra, the choir and the ballet 
ensemble. I added content to what Sygietyński wrote. Then, 
a new kind of energy and expression was born, which has had 
an effect on the singers and the dancers. It’s not true that you 
can dance to any kind of music. We’re on the eve of big events. 
Soon, a decision is to be made regarding the co-managing of 

“Mazowsze” by the Ministry of Culture and National Heritage. 
Perhaps, we may change the name as well…

In a book about the “Mazowsze” ensemble, it is said that 
“Sygietyński was either put on a pedestal or ruthlessly 
persecuted.” Does it pertain to every director of the ensemble?
Sygietyński lived in peculiar times, but so do we. We all know 
that Mira Zimińska (Mira ZimińskaSygietyńska managed the 

“Mazowsze” ensemble after the death of Tadeusz Sygietyński 
– editor’s note) wasn’t an easy person to get along with. Such dif-
ficult people tend to make the greatest breakthroughs. She was 
always demanding towards her co-workers and she had a firm 
hand. Only such a person could manage this complex organism 
that the ensemble is. 

How do people call you here? Director? Conductor?
Director or maestro.

Do the members of the ensemble call you “a teacher” from 
time to time?
No, they don’t.

Would you like that?
I like teaching. I have a lot to say and I like doing it. People 
who join the ensemble are mostly young, and they have just 
embarked on their professional careers. Therefore, they need 
support and assistance. I’d like to inspire and guide them.

What is the biggest challenge for the director of “Mazowsze” 
in the 21st century?
I want the ensemble to recover its former glory. I’m satisfied with 

the fact that the years of stagnation are over. I’m looking for new 
ways of artistic expression that could expand the ensemble’s 
repertoire and reach an even greater audience.

What new problems do you face at work that Zimińska or 
Sygietyński surely didn’t have?
I suppose they had bigger problems. It wasn’t easy those days. 
Sygietyński set up the ensemble and got fired from it later. It 
must have been a shock, and I suppose it was difficult to get over 
it. I know that we must revive the artistic spirit of the ensemble 
and refresh the strength of musical expression through singing 
and dancing. I don’t want it to be cheap – as cheap and easy as 
possible. There’s no other ensemble like ours in entire Poland. 
What Mira and Tadeusz created were the basic rules on how 
to tell these stories written down in scores and choreography. 
Everyone remembers that “Mazowsze” has always performed 
beautifully, with perfect timing, with bows, elegance and smiles. 
Members of the ensemble were selected according to their 
appearance and age – it has all been of importance. It makes us 
satisfied and proud that we are a really important institution. 

You said that “Mazowsze” is like our national football team. 
You’re the team manager then. Are your decisions final and 
irrevocable?
It used to be like that in the times of Tadeusz and Mira. It’s 
a solution of some kind. But you should rely on your co-work-
ers, and I don’t usurp the right to interfere with the matter of 
dancing. I know nothing about it. I can only comment on the 
artistic expression because I have considerable experience in 
that field. I can tell the difference between something better and 
something worse. I know what it is about.

Have you ever said, “Sygietyński would approve of my work?”
He was highly educated, and I can see his artistic sense in his 
scores. The consonances he used in seemingly simple composi-
tions are very sophisticated. The melodies, smooth and easy to 
listen to for an average listener, are accompanied by remarkable 
orchestration. I have the same approach to music and I believe 
that Tadeusz would tell me, “You're on the good way.” 

Does the director of “Mazowsze” and the conductor of 
a symphony orchestra listen to folk and classical music only? 
I’d love to hear you say that you have Genesis or Radiohead 
records at home.
I have a few pop music records, but I don’t listen to them very of-
ten. I’ve always been fascinated by musical and symphonic jazz. 
I played with Michał Urbaniak once and I have fond memories 
of that. From time to time, you should play other kinds of music, 
give yourself a break. I know that it’s often criticised, but I can 
see that this break and finding energy in other kinds of music 
refresh your attitude. Therefore, I’d like “Mazowsze” to meet 
with various artists.

Do you also conduct at home? You know, put your family in 
a row and make them sing carols in parts?
No, not at all (laughing). This is a time to have a break from 
work. 

Soon it will be a year since you took up the position of the 
director. Is it a good time for the examination of conscience? 
It’s too soon for that. My work isn’t finished yet, but I think that 
the foundations are getting stronger each day. 
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Miłość nie zna granic. A już w szczególności ta do samochodów. 
Dlatego też posiadacze samochodów Porsche nie szczędzą 

środków, aby dać im wszystko co najlepsze. Jednak z czasem  
to przestaje wystarczać, bo ukochaną markę chce się chłonąć 
całym sobą. Porsche Centrum Sopot doskonale to rozumie. 

I wychodzi tym pragnieniom naprzeciw.

tekst: Anna Nazarowicz   zdjęcia: Tomasz Sagan

DIABEŁ TKWI  
W SZCZEGÓŁACH
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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.



Jeden z najwybitniejszych współcze-
snych twórców wzornictwa, Philippe 
Starck, często podkreśla, że dobrze 

zaprojektowane przedmioty należą się 
każdemu. Ród Porsche wiedział o tym 
znacznie wcześniej. Profesor Ferdynand 
Aleksander Porsche, wnuk założyciela 
marki Porsche, w 1972 roku powołał do 
życia Porsche Design Studio. Początkowo 
siedziba znajdowała się w Stuttgarcie, dwa 
lata później przeniosła się do Zell Am See 

w Austrii. To właśnie tam 18-osobowy 
zespół oddaje się bez reszty projektowa-
niu samochodów. Ale nie tylko. Na liście 
znajdują się również ubrania, galanteria 
skórzana, zegarki, wyroby jubilerskie, 
artykuły piśmienne, okulary oraz elektro-
nika. Każdy z tych przedmiotów to popis 
współczesnego designu; charakteryzuje 
się wyjątkowo czystą i prostą formą oraz 
doborem doskonałych materiałów. Wzor-
nictwo Porsche niejednokrotnie było 
nagradzane, a prestiżowa nagroda Red 
Dot Awards przyznana Porsche 911 Targa 
4 jest tylko jedną z wielu.

Cała rodzina akcesoriów sygnowa-
nych znakiem Porsche została zebrana 
w Porsche Centrum Sopot pod nazwą 
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Porsche Driver’s Selection i stanowi nie 
lada gratkę dla każdego miłośnika marki. 
Na uwagę zasługuje fakt, że niektóre 
z nich łączy z samochodami Porsche coś 
znacznie więcej, niż tylko znaczek. Torba 
z kolekcji Motorsport Collection zamiast 
paska ma wszyty autentyczny pas bezpie-
czeństwa. Z kolei produkty takie jak etui 
na telefon zostały uszyte dokładnie z tej 
samej skóry (oraz alcantary), która jest 
wykorzystywana do wykańczania wnętrz 
samochodów Porsche. Wyobraźnia pro-
jektantów poszła jednak znacznie dalej, 
a najlepszym tego przykładem są bluzy 
z kolekcji Martini Racing, które od spodu 
mają wyszytą historię rajdów z udziałem 
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Porsche, m.in. 24-godzinnych wyścigów 
Le Mans. Kolekcja ta, będąca hołdem dla 
czasów, w których firma Martini&Rossi 
została sponsorem, a Porsche odnosiło 
niekończące się pasmo zwycięstw, obej-
muje również kurtki, bagaże, okulary 
przeciwsłoneczne, klapki, ręczniki. Jest 
zatem w czym wybierać.

Do imponującej historii wyścigów Por-
sche nawiązują również kolekcje Racing 
Collection oraz Motorsport Collection. 
Ale nie zabrakło też linii dedykowanych 
modelom samochodów, które na kartach 
historii zapisały się najmocniej. A takimi 
bez wątpienia są Porsche 918 (918 Spyder 
Collections), Porsche 911 (911 Collection 

WZORNICTWO PORSCHE 
NIEJEDNOKROTNIE BYŁO 
NAGRADZANE, A PRESTIŻOWA 
NAGRODA RED DOT AWARDS 
PRZYZNANA PORSCHE 911 TARGA 
4 JEST TYLKO JEDNĄ Z WIELU.
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z przewagą czerni i czerwieni), 917 Sal-
zburg (pierwsze auta, które na początku 
lat 70-tych wygrywały Le Mans), RS 2.7 
(RS 2.7 Collection) oraz Classic poświę-
cona modelom 356 i 901. Prawdziwym ra-
rytasem są produkty limitowane: walizki, 
rowery oraz niektóre modele samocho-
dów. Na produkcję oraz malowanie tych 
ostatnich zgodę od Porsche otrzymała 
tylko jedna firma. To, co jednak robi 
największe wrażenie, to elementy do 
wystroju wnętrz. Półka na książki 
wykonana z tylnego spojlera od Porsche 
911 GT3 Cup skutecznie przykuwa uwagę 
nie tylko miłośników motoryzacji. Tu nie 
ma mowy o żadnych półśrodkach; spojler 
jest wykonany z włókna węglowego oraz 
czarnego, anodowanego aluminium aby 
w żaden sposób nie odbiegał od orygina-
łu. Podobnie jak fotel biurowy, do budo-
wy którego posłużył oryginał z Porsche 
911 Carrera. Elektryczna regulacja kąta 
pochylenia oparcia zasilana z akumu-
latora oraz regulowane podłokietniki 
sprawiają, że chce się w nim spędzać całe 
życie. Wprawdzie jego masa (35 kg) jest 
spora, ale pięć rolek skutecznie ułatwia 
jego przemieszczanie. Wisienką na tym 
torcie jest zegar ścienny zbudowany na 
bazie felgi z Porsche 911 Turbo o średnicy 
20 cali. Wprawdzie za posiadane takich 
mebli trzeba zapłacić wysoką cenę ale 
przecież wiemy, że warto kierować się 
sentencją Vivenne Westwood: „Kupuj 
mniej, wybieraj mądrzej”. 

In English 

THE DEVIL IS  
IN THE DETAILS
Love is unconditional. Especially that 
towards cars. This is why the owners of 
Porsche cars will do everything in their 
power to give them what is best. But 
sometimes this is not enough because 
they want to experience their beloved 
brand to the fullest. Sopot Porsche Centre 
understands this. And goes out of its way 
to meet your expectations.

Philippe Starck, one of the most promi-
nent industrial designers, often empha-
sises that everyone deserves well-designed 
objects. The Porsche family knew that 
much earlier. In 1972 professor Ferdinand 
Alexander Porsche, grandson of the crea-
tor of Porsche brand, created the Porsche 
Design Studio. Initially it was located in 
Stuttgart but two years later relocated to 
Zell Am See, Austria. This is where the 
18 person team devotes itself to design-
ing cars. But not just them. On their 
list there are also clothes, leather goods, 
watches, jewellery, stationery, glasses and 
electronics. Each and every one of these 
items is a gem of modern design; witch 
a characteristic, exceptional cleanliness, 
plain form and made out of exquisite 
materials. Porsche industrial design was 
often recognized and the prestigious Red 
Dot Award for Porsche 911 Targa 4 is 
only one of many that the brand received.

The whole family of accessorises under 
Porsche’s symbol was collected in Sopot 
Porsche Centre under Porsche Driver’s Se-
lection and is a real treat for any fan of the 
brand. It is worth mentioning that some 
of these items have much more in com-
mon with Porsche cars than just a logo. 
A bag from the Motorsport Collection 
has a real safety belt instead of a regular 
one. And such products as phone cases 
were sewed from the same leather (and 
alcantara) that is used for the interior of 
Porsche cars. And the creators’ imagina-
tion went much further; the best examples 
are sweatshirts from the Martini Racing 
collection that have the history of rallies 
in which Porsche participated (including 
the 24h long Le Mans races) embroidered 
on the inside. This collection, a tribute 
to the times in which the Martini&Rossi 
company became a sponsor and Porsche 
was experiencing an unending line of 
successes, also includes jackets, luggage, 
sunglasses, flip-flops and towels. So you 
have plenty to choose from.

Racing Collection and Motorsport Col-
lection are also drawing from Porsche’s 
impressive racing history. But there are 
also collections commemorating cars 
which left strongest marks on history. 
And these undoubtedly are: Porsche 918 
(918 Spyder Collections), Porsche 911 (911 
Collection in black and red), 917 Salz-
burg (the first cars wining Le Mans in 
early 70s), RS 2.7 (RS 2.7 Collection) and 
Classic, devoted to models 356 and 901. 
A real treat are pieces from the limited 
collection: luggage, bicycles and some 
models of cars. Porsche allowed only one 
company to produce and paint them. Still, 
the most impressive things are the ele-
ments of interior design. A bookcase made 
out of the back spoiler of Porsche 911 GT3 
Cup draws the attention of not only fans 
of the automotive. There is no place here 
for half-efforts: the spoiler is made out of 
carbon fibre and black, anodised alumin-
ium so that it is as close to the original as 
possible. Like an office chair inspired by 
the original Porsche 911 Carrera. Electric 
regulation of the grade angle of the back 
is powered from an accumulator and 
regulated armrests make you want to 
spend your whole life in it. Yes, it weights 
quite a lot (35kg) but five rolls make it 
easy to move. A cherry on top is a wall 
clock based on a Porsche 911 Turbo 20in 
diameter rim. It is true that you have to 
pay a high price to own such furniture 
but we all know that we should follow 
Vivienne Westwood’s advice and “Buy less, 
choose well”. 
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Wyraz naszej twarzy niewątpliwie  
ma wpływ na to, jak jesteśmy postrzegani 

przez otoczenie. Oczywistym jest, że 
uśmiechając się, wzbudzamy pozytywne 

uczucia. I na odwrót. Nasza ponura  
mina na pewno nie zjedna nam nikogo.

tekst:  lek. stom. Krzysztof Kruszyński  
zdjęcia: Mat. prasowe
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Jednak nie sama mimika determinuje 
urok, powab i szczerość naszego uśmie-
chu. Pogodna, zdrowa twarz to także 

karnacja skóry, oprawa oczu, zarys ust, owal 
twarzy i jeszcze kilka innych czynników, 
a przede wszystkim nasze zęby. Uśmie-
chając się informujemy otoczenie o tym, 
że jesteśmy zdrowi, zadowoleni, że kogoś 
darzymy sympatią, że osiągnęliśmy sukces 
itd. Nie może w takim razie dziwić tak duże 
zainteresowanie metodami, które popra-
wiają nasz uśmiech. Obecnie bardzo mocno 
rozwinęły się nowe dziedziny medycyny, 
takie jak medycyna estetyczna czy stomato-
logia estetyczna.

Jedną z bardzo skutecznych metod 
dostępnych na rynku, dzięki której mo-
żemy pozbyć się kompleksów związanych 
z brzydkim kolorem i kształtem zębów są 
licówki. Najnowsze badania wykazują, że 
aż 75% społeczeństwa jest niezadowolona 
ze swojego uzębienia i chciała by poddać 
się zabiegom poprawiającym wygląd ich 
zębów. W swoim gabinecie dentystycznym 
często słyszę pytania: co to są licówki, 
po co je robić, czy pękają, czy odpadają, 
czy się przebarwiają? Licówka to bardzo 
cienka warstwa materiału, które przy-
kleja się na powierzchni przedniej zęba. 
Materiałem najczęściej jest kompozyt lub 
porcelana. Jednak najlepsze efekty daje 
porcelana. Ma to na celu skorygowanie 
kształtu zębów, zlikwidowanie przebar-
wień, niekorzystnego koloru i odbudowę 
częściowo utraconych struktur zęba. Mo-
żemy także zlikwidować przerwy między 
zębami, skorygować położenie ich w łuku.

Czy licówki pękają, odbarwiają się i czy 
odpadają? Są materiały dedykowane właśnie 
do tych konkretnych celów. Zachowanie 
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w gabinecie dentystycznym reżimu 
technologicznego zmniejsza do minimum 
niebezpieczeństwo utraty licówki, więc 
zdarza się to niezwykle rzadko. Materiał 
ceramiczny, z którego są one wykonane, nie 
ulega przebarwieniom w trakcie upływu 
czasu, a jego piękny wygląd i struktura nie 
tylko naśladują, ale i poprawiają naturę. 
Dzięki temu, że ma on wytrzymałość 
zdecydowanie większą niż prawdziwy 
ząb, wzmacnia go. Montaż uzupełnienia 
metodą adhezyjną powoduje, że licówka po 
zamontowaniu tworzy nierozłączną całość 
z zębem. Jej wygląd jest tak doskonały, że 
niejednokrotnie lekarze dentyści mają 
kłopot ze wskazaniem zębów poddanych 
zabiegom z zakresu stomatologii estetycznej. 
Oczywiście, jak każda metoda, również i ta 
ma swoje ograniczenia i przeciwwskazania. 
Zaliczają się tu nieprawidłowości zgryzo-
we, które powodują nadmierne obciążenie 
zębów olicowanych oraz parafunkcje, czyli 
złe nawyki zgryzowe (obgryzanie paznokci, 
gryzienie długopisów...). Do przeciwwska-
zań zaliczają się także patologiczne zgrzy-
tanie zębami, brak lub niewystarczająca hi-
giena jamy ustnej, zęby martwe i w większej 
części objęte wypełnieniami czy próchnicą. 
W tych przypadkach mamy do dyspozycji 
inne rodzaje uzupełnień protetycznych.

Dzięki temu, że dysponujemy tak no-
woczesnymi technologiami i materiałami 
obserwujemy stały wzrost zainteresowa-
nia tymi zabiegami i pacjenci decydują się 
na nie z mniejszą obawą.

Sam bardzo chętnie stosuję obecnie 
licówki w swojej praktyce stomatologicznej. 
Cieszę się, że w określonych sytuacjach mam 
do dyspozycji materiały i technologie, dzięki 
którym mogę pomóc moim pacjentom.  

In English 

BEAUTIFUL SMILE – HEALTH, 
GOOD LOOKS OR FASHION?
Undoubtedly, our facial expression has 
a great impact on how we are perceived 
by our environment. It’s obvious that 
when we smile, we invoke positive feelings. 
And the other way around – our sour face 
definitely won’t win anyone over.

But not only facial expressions determine 
the charm, allure and honesty of our smile. 
A cheerful, healthy face is the effect of many 
factors, such as our complexion, colouring, 
shape of our lips, contour of our face and 
several others, but first and foremost – our 
teeth. When we smile, we send a message to 
our environment that we’re healthy, happy, 
that we like someone, that we’ve achieved 
success, etc. No wonder, therefore, that so 

many people are interested in methods that 
can improve our smile. Currently, we are 
witnessing dynamic development of new 
fields of medicine, such as aesthetic medi-
cine or aesthetic dentistry.

One of very effective methods available 
on the market, thanks to which we can 
now get rid of complexes connected with 
unsightly colour or shape of our teeth, are 
veneers. Most recent research shows that 
as many as 75% of people are displeased 
with the state of their dentition and would 
like to undergo treatments that would im-
prove the appearance of their teeth. In my 
dental office I often hear such questions 
as “what are veneers?”, “why do you make 
them?”, “do they break?”, “do they fall 
off?”, do they become discoloured?”. 

Veneer is a very thin layer of materi-
al that you stick to the front surface of 
a tooth. Most often, the material is com-
posite or porcelain. But the best effects are 
achieved with porcelain. It is supposed to 
correct the shape of teeth, eliminate stains 
or unfavourable colour, and reconstruct 
the partially lost structures of a tooth. We 
can also eliminate gaps between teeth and 
correct their layout in the arch. 

Do veneers break, become discoloured 
or fall off? There are materials dedicated for 
those specific purposes. Maintaining a tech-
nological regime in a dental office consider-
ably lowers the probability of losing a veneer 
to a minimum, so it happens very rarely. 
Ceramic material, from which they are made, 
is not susceptible to discolourations over the 
course of time, and its structure and good 
looks not only emulate nature, but also im-
prove it. And because it is more durable than 
natural teeth, it strengthens them.

The fitting of filling with the adhesive 
method makes the veneer become an insep-
arable whole with the tooth. Its appear-
ance is so perfect that sometimes dentists 
themselves have problems with differen-
tiating which teeth have been subjected to 
treatments of aesthetic dentistry. Of course, 
just like any other method, also this one has 
its own limitations and contraindications, 
e.g. occlusal anomalies that cause excessive 
burdening of the veneered teeth, and para-
functions, that is bad occlusal habits (biting 
nails, chewing on pens, etc.). Contrain-
dications also include pathological teeth 
grinding, insufficient or lack of hygiene of 
oral cavity, dead teeth or teeth that are full 
of fillings or cavities. In those cases, we can 
use other types of prosthetic fillings. 

Because we have such modern technol-
ogies and materials at our disposal, we 
observe a constant increase in interest 
in those treatments, and patients decide 
to undergo them with less apprehension. 
I gladly use veneers in my dental practice. 
I am happy that in certain situations I can 
use materials and technologies thanks to 
which I can help my patients.  

MIEJSCA 
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tel. 17 85 28 494
Rzeszów, ul. Rejtana 31C
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RÓŻOWE BUTY /Pink shoes: Deezee
CZARNA BLUZA / Black blouse: Bershka
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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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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

D
N

I
D

AY
S

O
K

RE
S

D
AT

E

O
D

LO
T

D
EP

A
RT

U
RE

PR
ZY

LO
T

A
RR

IV
A

L

N
U

M
ER

 R
EJ

SU
FL

IG
H

T 
N

U
M

BE
R

SA
M

O
LO

T
A

IR
C

RA
FT

PR
ZE

W
O

ŹN
IK

C
A

RR
IE

R

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






