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 NASI AUTORZY

ANDRZEJ 
SARAMONOWICZ

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

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

GRZEGORZ 
KAPLA

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

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

RAFAŁ 
BRYNDAL

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

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

JERZY 
SCHEJBAL

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

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

MICHAŁ 
FIGURSKI

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

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

RAFAŁ
RUTKOWSKI

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

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

PAULINA 
SMASZCZ-
KURZAJEWSKA

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

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

TOMASZ
KOWALSKI

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

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

WOJTEK 
KALARUS

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

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

DAGMARA
KOWALSKAI

Szkołę dziennikarską prze-
szła w Jedynce i Czwór-
ce. Warsztat telewizyjny 
doskonaliła m.in. w TVN 
Warszawa i TVP 1. W Chil-
lizet codziennie nastawia 
słuchaczy na chillout.

ENGLISH She went through 
the journalistic school in the 
public media: Jedynka and 
Czwórka. Television tech-
nique has been perfected at 
TVN Warsaw and TVP 1. In 
Chillizet, she sets the chillout 
music on a daily basis 
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CEZARY 
ŁAZAREWICZ

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

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

KATARZYNA
ZDANOWICZ

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

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

JAKUB 
FIREWICZ

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

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

MAGDALENA
JUSZCZYK

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

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

ALEKSANDRA 
BUDKA

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

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

EDYTA
BARTKIEWICZ

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

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

TOMASZ 
SAGAN

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

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

WOJCIECH 
ZAWIOŁA

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

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

IGA 
GÓRECKA

Emocjonalna ekshibicjonist-
ka. Aktorka, wychowanka 
szkoły filmowej. Z wyksz-
tałcenia również mgr peda-
gogiki pracy. Kieruje 
się zmysłami. 

ENGLISH An emotional 
exhibitionist. An actress 
and graduate of a drama 
school, Master of Arts 
in Pedagogy of Work by 
training. She follows her 
senses.

OLGA
ŻARNASIEK

Dziennikarka polsko-ro-
syjskiego pochodzenia, 
Przez wiele lat związana 
z telewizją Biełsat jako 
prezenterka i wydawczy-
ni. Obecnie redaktorka 
prowadząca Anywhere.pl.

ENGLISH Journalist of 
Polish-Russian origin, For 
many years associat-
ed with Belsat TV as a 
presenter and editor. Cur-
rently the editor-in-chief 
at Anythwere.pl
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TEKST Magdalena Maksimiuk ZDJĘCIA M2 Films

ODDAĆ HOŁD 
         LEGENDZIE

DAVID LOWERY POCZYNA SOBIE W HOLLYWOOD CORAZ ODWAŻNIEJ. W „WYDARZYŁO 
SIĘ W TEKSASIE” REINTERPRETOWAŁ MIT BONNIE I CLYDE’A, W „GHOST STORY” POD 
PRZEŚCIERADŁEM SCHOWAŁ CASEYA AFFLECKA. WŁAŚNIE ZREALIZOWAŁ FILM, KTÓRY 
MA BYĆ OSTATNIM AKTORSKIM ZADANIEM SAMEGO ROBERTA REDFORDA. ZUPEŁNIE 
NIEOCZEKIWANIE „GENTLEMAN Z REWOLWEREM” TO HOŁD DLA AKTORA, JEGO EKRANOWEJ 
PARTNERKI – FENOMENALNEJ SISSY SPACEK, ALE I TAKIEJ AMERYKI, KTÓREJ JUŻ NIE MA.



O D D A Ć  H O Ł D  L E G E N D Z I E

Wydaje się, że podobne historie do tej 
w „Gentlemanie z rewolwerem” widzieliśmy 
już wcześniej. Zarówno Robert Redford, jak 
i Sissy Spacek powtarzają w pewnym stopniu 
swoje najbardziej znane wcielenia. Redford 
z „Żądła” i „Więźnia Brubakera”, Spacek – 
z „Badlands” Malicka czy „Córki górnika”. 
Mimo tego nostalgicznego zabarwienia film 
wydaje się niezwykle świeży i aktualny. 
Jest też niezwykle zabawny. A to chyba nie 
bardzo w twoim stylu.
Tak, momentami wydaje się, jakbyśmy co-
fali się w przeszłość. Bardzo chciałem w jakiś 
sposób pokazać dawne, legendarne wciele-
nia Roberta i Sissy. Mniej więcej pięć lat temu 
to Robert przyniósł mi tę historię w formie 
prasowego artykułu Davida Granna z „New 
Yorkera” i powiedział, że chce koniecznie za-
grać Forresta. Kiedy spotkaliśmy się po raz 
pierwszy, nie mogłem wydusić z siebie ani 

P O R A Z PI ERWSZ Y W Ż YC I U 
STA R A Ł E M SI Ę Z ROBIĆ 
C O Ś W M I A R Ę L EK K I E G O 
I  Z A BAW N E G O.

jednego słowa, to w końcu sam Robert Redford! 
Wiedziałem, że nie ma co dłużej szukać odtwór-
cy głównej roli. Jeśli natomiast chodzi o rolę 
Jewel – tu nie miałem nikogo szczególnego na 
myśli. Może poza Meryl Streep (śmiech), ale to 
by było chyba zbyt oczywiste. Potem zdałem 
sobie sprawę, że na półce mam prawie wszyst-
kie filmy z Sissy Spacek! Scenariusz zacząłem 
pisać już z nią w głowie. Wysłałem jej pierwszy 
draft, modliłem się, żeby chciała go przeczytać. 
Umówiliśmy się też na rozmowę na Sky-
pie, co samo w sobie było trochę nierealne. 
I trzymałem kciuki, żeby się zgodziła. Mia-
ła bardzo dużo świetnych pomysłów co do sce-
nariusza, różnych rozwiązań narracyjnych, do-
skonale „czuła” Jewel. Nawet lepiej ode mnie. 
Zresztą, co ja – prawie czterdziestolatek – wiem 
o kobietach (śmiech). Sissy i Bob wnieśli do 
swoich ról doświadczenie zdobywane przez lata 
pracy na planach hollywoodzkich produkcji. 
Oni już nic nie muszą, a mogą bardzo wiele. Po-
stanowiliśmy się tym pobawić. Mam wrażenie, 
że całe moje dotychczasowe życie prowadziło 
mnie ku temu filmowi, tym rolom i tym akto-
rom. Filmy z Redfordem oglądałem za dziecia-
ka z moim tatą, widzieliśmy pewnie wszystko. 
Podobnie z Sissy. „Badlands”, „Córka górnika”, 
„Rzeka” – nawet jeśli wcześniej się nie znali-
śmy, dzięki tym właśnie filmom i rolom miałem 
wrażenie, że wiem o niej wszystko. Oboje są le-
gendami w prawdziwym tego słowa znaczeniu.

Nie czułeś się wobec tego trochę dziwnie, 
udzielając im wskazówek na planie?
W ogóle oboje maksymalnie skracają dystans, 
pozwalają wejść w ich specyficzny świat. Je-
stem pewien, że widzieli już niejedno i niewiele 
jest też ich w stanie wyprowadzić z równowagi. 
Dopuścili mnie do siebie w najbardziej słodki 
ze wszystkich możliwych sposobów. Lubię my-
śleć, że może choć przez krótką chwilę trakto-
wali mnie jak członka rodziny.

„Gentleman z rewolwerem” w ogóle nie 
wygląda jak film Davida Lowery’ego. Wy-
daje się na pierwszy rzut oka wyjątkowo 
tradycyjny, z nutką melancholii. A ty jesteś 
przecież znany z zamiłowania do ekspery-
mentów formalnych i narracyjnych. Jak 
udało się pogodzić te, wydawałoby się, 
sprzeczne interesy?

Też mi się czasem wydaje, że to jest film niemal 
jak ciepły koc – koi i leczy. Z drugiej strony „Wy-
darzyło się w Teksasie” czy „Ghost Story” wcale 
nie wydają mi się dużo bardziej eksperymental-
ne od „Gentlemana z rewolwerem”. Pokazuję 
w końcu starszych ludzi, którzy cieszą się ży-
ciem i czerpią z niego garściami, co w dzisiej-
szych czasach wcale nie jest takie oczywiste. Ta 
historia znajduje się z dala od mojej strefy kom-
fortu i w tym sensie to dla mnie kolejny ekspery-
ment: w tonie, tempie, atmosferze, bohaterach. 
Po raz pierwszy w życiu starałem się zrobić coś 
w miarę lekkiego i zabawnego, co mi się nigdy 
wcześniej nie zdarzyło. Po raz pierwszy też na 
podobne ekscesy namawiałem swoich akto-
rów, a to zupełnie inne, nowe terytorium. W do-
datku kogo – prawdziwe legendy aktorstwa. 
Uwierz mi, nie było lekko powiedzieć Rober-
towi Redfordowi, żeby próbował zachowywać 
się jak nastolatek na pierwszej randce, kiedy 
umawia się z Sissy Spacek (śmiech). Jest w fil-
mie taka scena: znajdujemy się w przydrożnej 
knajpie. Kamera odjeżdża, dystansuje się od 
Boba i Sissy, a widzowie obserwują, że trady-
cyjna amerykańska restauracja pełna jest 
dzieciaków i gdzieś pośrodku siedzą oni, 
dorośli ludzie, w jesieni życia. Przyszli na 
kawałek ciasta i słabą kawę, ale cieszą się 
swoim towarzystwem i to zdaje się im w zu-
pełności wystarczać. Uciekają wzrokiem, 
rumienią się, próbują czymś zająć ręce. 
Czyż to nie wspaniałe? Bohater Boba po-
szedł pierwszy raz do więzienia w wieku 13 lat, 
więc tak naprawdę nigdy nie był zwyczajnym 
nastolatkiem. Nie chodził na pierwsze randki, 
nie wygłupiał się z kolegami. Dla niego prawdzi-
we życie zaczęło się zdecydowanie zbyt wcze-
śnie. Chciałem, żebyśmy wszyscy uwierzyli, że 
ta dwójka może być równie szalona i nieprze-
widywalna, że jest możliwy powrót do prze-
szłości i poczucie się znowu młodym, pięk-
nym i ciekawym świata szesnastolatkiem.

Nastolatkiem, czy inną, trochę starszą wersją 
Bonnie i Clyde’a?
Ach, masz na myśli tę scenę u jubilera! Nie 
zdradzajmy zbyt wiele, wystarczy powiedzieć, 
że oczywiście w „Gentlemanie z rewolwerem” 
nawet nie staraliśmy się unikać nawiązań do 
Bonnie i Clyde’a. Porównania same się na-
suwają. I dobrze!
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Na konstrukcję mitu Bonnie i Clyde’a wpływ 
miały także miejsca, w których się z impe-
tem pojawiali. Z Forrestem i Jewel jest chyba 
podobnie. Małomiasteczkowa Ameryka to 
wspaniały trzeci bohater. Ale skąd pomysł, 
żeby tytułowy gentleman mieszkał naprzeci-
wko cmentarza?
Z potrzeby wolności! Tyle tam przestrzeni, ci-
szy i spokoju! Poza tym, z daleka widać, czy na 
horyzoncie nie pojawia się policja. I mnie i Ro-
bertowi lepiej oddycha się na wolnej powierzch-
ni, w otwartych przestrzeniach, których nie 
ogranicza szkło i beton. Kiedy byłem w liceum, 
jedyne, o czym marzyłem, to żeby pojechać 
do Nowego Jorku i tam osiąść na stałe. Potem 
kiedy spędziłem tam trochę czasu, okazało się, 
że to miejsce niesamowicie klaustrofobiczne 
i po prostu nie pasowało do mojej wrażliwości. 
Uwielbiam przebywać w Nowym Jorku, uwiel-
biam Londyn, ale to nie są moje miejsca na 
świecie. W skrócie: dużo lepiej mi się pracuje, 

jeśli wokół siebie mam dużo miejsca, powietrza, 
natury. To moje strefy komfortu, tam po prostu 
oddycham pełną piersią.

Odczuwasz czasem sentyment za st-
arymi czasami, dawną Ameryką, jaką 
znamy ze starych filmów, pocztówek 
i piosenek? Czasami, kiedy wszystko 
wydawało się prostsze?
Chyba jak każdy. Może się już zresztą starze-
ję, ale uwielbiam stare, przydrożne knajpy, 
„diners”, odległość od dużych miast, nie-
spieszne życie na wsi. Naoglądałem się w ży-
ciu sporo kina drogi. Myślę jednak, że moim 
podstawowym punktem odniesienia były tak 
naprawdę filmy, w których zagrali Sissy i Bob. 
One mnie ukształtowały i sprawiły, że jestem 
takim człowiekiem, jakim jestem. Ogromne 
wrażenie wywarło na mnie „Badlands” Ter-
rence’a Malicka. Moim zdaniem Sissy wciąż 
ma w sobie tę dziewczynkę, którą była, grając 

u boku młodego, pięknego, buntownicze-
go Martina Sheena. Albo „Córka górnika” 
– cały czas mam przed oczami scenę, kie-
dy Sissy siedzi na ganku z gitarą w ręku. To 
jest to, co chciałem pokazać w „Gentlemanie 
z rewolwerem”, nie dosłownie, ale duchy tam-
tych ról wciąż są w obojgu. Wokół nich budu-
jemy naszą historię. Zresztą, sama dobrze 
wiesz, że kiedy da się Bobowi do ręki rewol-
wer, nawiązania do „Butcha Cassidy i Sun-
dance Kida” są nieuniknione. Nic na to nie 
poradzimy! (śmiech)

Trochę chyba jednak oszukujesz z tym 
rewolwerem, bo go właściwie nigdy nie 
widać! Bohater grany przez Redforda 
zazwyczaj blefuje.
Rzeczywiście, to rodzaj ukrytej metafory. 
Mieszkam w Teksasie, choć pochodzę z Wi-
sconsin i wiem, że tam broń jest po prostu 
wszędzie! Nie musisz jej widzieć, ale dobrze 
wiesz, że noszą ją absolutnie wszyscy: w skle-
pie, w barze, w kościele. Z pistoletu strzelałem 
tylko raz i kompletnie mi się to nie podobało. 
Potem pomyślałem, że to w sumie ironiczne, 
żeby w filmie z rewolwerem w tytule nie było 
żadnej broni. Nie chciałem jej w żadnej mierze 
fetyszyzować, więc jej nie pokazujemy.

W porządku, to blef, ale zdradź, proszę, czyj 
to był pomysł, żeby włączyć do filmu ten 
jeden słynny, charakterystyczny gest sugeru-
jący tożsamość z „Żądłem”? Mam na myśli 
oczywiście to legendarne dotknięcie palcem 
czubka nosa przez Caseya Afflecka.
Kiedy kręciliśmy tę scenę, nie miałem pojęcia, 
że Casey to zrobi. Scenę z nim i Bobem filmo-
waliśmy dwiema kamerami, ja przyglądałem 
się tej skierowanej na Boba. Kiedy skończy-
liśmy ujęcie, Casey spytał, czy widziałem, 
co zrobił. Nie miałem pojęcia, więc wspól-
nie obejrzeliśmy tę scenę. Wygląda to cudow-
nie i jest piękną klamrą wszystkiego, co zrobi-
liśmy do tej pory. Potem Casey przyznał się, że 
zawsze chciał zrobić ten gest, tylko czekał na 
odpowiedni film i odpowiedni moment. Nie wy-
obrażam sobie piękniejszego hołdu dla „Żądła” 
i Roberta niż ten jeden drobny gest Caseya Af-
flecka w tamtym konkretnym momencie.

Czy kiedy zaczynaliście prace nad „Gentle-
manem…”, wiedzieliście już, że to będzie 
ostatni film, w jakim zagra Robert Redford?
Nie miałem pojęcia o jego decyzji, dopóki mi 
sam nie powiedział, już w trakcie zdjęć. Chyba 
trochę mnie to wszystko w pewnym momencie 
przerosło. To olbrzymia odpowiedzialność po-
jawiać się w filmografii Redforda na ostatnim 
miejscu. Nie było jednak żadnych rzewnych 
pożegnań. Robert wydawał się bardzo szczęśli-
wy, kiedy powiedzieliśmy na koniec „Mamy to”. 
Takiego szczęśliwego go jeszcze nie widziałem. 

T O  O L B R Z Y M I A 
O D P OW I E D Z I A L N O Ś Ć 
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Kiedy po jego ostatniej scenie powiedziałem „Cięcie”, od-
parł tylko: „To kończymy” i już. Kiedy rzeczywiście 
mieliśmy się już rozjechać do domów, Bob stanął na 
środku i powiedział kilka słów do ekipy. Potem wsiadł do sa-
mochodu i tyleśmy go widzieli. Myślę, że dzięki tej roli dostał 
szansę pięknego pożegnania. Starałem się mu ją dać 
najlepiej, jak umiem. Myślę, że jest zadowolony z naszego 
wspólnego wysiłku.  

ENGLISH 

TRIBUTE TO THE LEGEND

David Lowery is getting bolder in Hollywood. In "Ain’t Them 
Bodies Saints" he reinterpreted Bonnie and Clyde's myth, and 
in the "Ghost story" under the sheets he hid Casey Affleck. He 
just made a film, which is to be the last actor's task of Robert 
Redford himself. Quite unexpectedly, "The Old Man & the Gun" 
is a tribute to the actor, his screen partner – the phenomenal 
Sissy Spacek, but also America that is no more.

It seems that we have seen similar stories to that in 
"The Old Man & the Gun" earlier. Both Robert Redford 
and Sissy Spacek repeat to a certain extent their most 
famous incarnations. Redford from "Sting" and "Pris-
oner of Brubaker," Spacek – from Mallick’s "Badlands" 
or "Coal Miner’s Daugter". Despite this nostalgic color, 

the film seems very fresh and up-to-date. It is also 
extremely funny. And that's not really your style.
Yes, sometimes it seems as if we are going back to 
the past.  I  really wanted to show some of the leg-
endary reincarnations of Robert and Sissy in some 
way. About five years ago Robert brought me this sto-
ry in the form of the press article of David Grann from 
New Yorker and said he wanted to play Forrest. When 
we met for the first time, I could not say a word, it was 
Robert Redford himself! I knew that there was no rea-
son to look for the main role. As for the role of Jew-
el – I did not have anybody special here. Maybe except 
Meryl Streep (laughs), but that would probably be 
too obvious. Then I realized that I have almost all the 
Sissy Spacek movies on the shelf! I started writing the 
script with her in my head. I sent her the first draft, 
I prayed that she would read it. We also arranged for 
a conversation on Skype, which in itself was quite un-
real. And I kept my fingers crossed for her to agree. She 
had a lot of great ideas about the script, different nar-
rative solutions, she "felt" Jewel perfectly. Even better 
than me. Anyway, what I – almost forty years old – 
know about women (laughter). Sissy and Bob brought 
to their roles the experience gained through years 
of work on the Hollywood production plans. They do 
not have to do anything anymore, and they can do 
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a lot. We decided to play with it. I have the 
impression that whole my life so far has led 
me to this film, to these roles and to these 
actors. I watched movies with Redford with 
my dad when I was a kid, we probably have 
seen everything. Similarly with Sissy. "Bad-
lands", "Coal Miner's Daughter," "River"– 
even if we did not know each other before, 
thanks to these films and roles I had the 
impression that I knew everything about 
her. They are both legends in the true sense 
of the word.
 
Did not you feel a little strange about it, 
giving them directions on the set?
In general, both maximally shorten the dis-
tance, allow to enter their specific world. 
I am sure that they have seen many things 
and there is also little that can put them out 
of balance. They let me in, in the sweetest 
of all possible ways. I like to think that may-
be for a short while they treated me like 
a family member .

"The Old Man & the Gun" does not 
look like David Lowery at all.  At the 
first glance it seems extremely tradi-
tional, with a hint of melancholy. And 

coffee, but they enjoy their company and this 
seems to be enough for them. They run away, 
blush, try to take care of something. Isn’t that 
great? Bob's hero went to prison for the first 
time at the age of 13, so he was never an or-
dinary teenager. He did not go on first dates, he 
was not fooling with his friends. For him, real 
life began far too early. I wanted everyone to be-
lieve that these two could be equally crazy and 
unpredictable, that it is possible to return to the 
past and once more feel young, beautiful and as 
a world interested sixteen-year-old.
 
A teenager, or some other, slightly older 
version of Bonnie and Clyde?
Ah, you mean that scene at the jeweler! Let's 
not reveal too much, let us say that, of course, 
we did not even try to avoid references to Bon-
nie and Clyde in "The Old Man & the Gun." The 
comparisons themselves arise. And that 
was the point!
 
The construction of the Bonnie and 
Clyde myth was also influenced by the 
places in which they impressed with 
impetus. Forrest and Jewel are proba-
bly similar. Provincial America is a great 
third hero. But where did the idea that 
the old man from the title lived in front 
of the cemetery come from?
From the need for freedom! So much space, 
peace and quiet! Besides, from a distance you 
can see if the police are on the horizon. And 
Robert and me are better breathed on a free sur-
face, in open spaces, which are not limited by 
glass and concrete. When I was in high school, 
the only thing I dreamed of was to go to New 
York City and settle there permanently. Then, 
when I spent some time there, it turned out 
to be an incredibly claustrophobic place and it 
just did not suit my sensitivity. I love to stay in 
New York City, I love London, but this is not my 
place to shine. In a nutshell: I work much bet-
ter if I have a lot of space, air and nature 
around me. These are my comfort zones, I just 
breathe in my chest.
 
Do you sometimes feel the senti-
ment for old times, old America, as we 
know it from old movies, postcards and 
songs? The times, when everything 
seemed simpler?
Probably like everybody. Maybe I'm getting 
older, but I love old pubs, diners, distance from 
big cities, unhurried life in the countryside. I've 
seen a lot of road cinema in my life. How-
ever, I  think that my basic point of ref-
erence were actually the films in which Sis-
sy and Bob played. They shaped me and made 
me a human that I am. The "Badlands" by 
Terrence Malick made a huge impression 
on me. In my opinion, Sissy still has the girl 
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you are known for the love of for-
mal and narrative experiments. How 
have these seemingly conflicting 
interests been reconciled?
It also seems to me that this movie is almost like 
a warm blanket – soothes and heals. On the oth-
er hand, "Ain’t Them Bodies Saints" or "Ghost 
Story" do not seem to me much more experi-
mental than "The Old Man & the Gun". In the 
end, I show older people who enjoy life and de-
rive a handful of it, which is not so obvious these 
days. This story is far from my comfort zone and 
in this sense it is another experiment for me: in 
tone, pace, atmosphere, heroes. For the first 
time in my life I tried to do something as light 
and funny as I have never before. For the first 
time, I also urged my actors for similar excess-
es, and this is a completely different, new terri-
tory. In addition – real legends of acting. Believe 
me, it was not easy to tell Robert Redford to try 
to act like a teenager on a first date when he's 
dating Sissy Spacek (laughs). There is a scene in 
the film: we are in a roadside pub. The camera 
leaves, distances itself from Bob and Sissy, and 
viewers observe that the traditional American 
restaurant is full of kids and somewhere in the 
middle, there they sit, adults in the autumn of 
life. They came to a piece of the city and poor 
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she was inside her, playing alongside the young, beautiful, 
rebellious Martin Sheen. Or "Miner's Daughter" – I still 
have this scene in front of my eyes, when Sissy sits on the 
porch with a guitar in her hand. This is what I wanted 
to show in "The Old Man & the Gun," not literally, but the 
ghosts of these roles are still in both of them. We are build-
ing our history around them. Anyway, you know very well 
that when you give Bob a gun, references to "Butch Cassi-
dy and Sundance Kid" are inevitable. There's nothing we 
can do about it! (laugh)
 
I think it's a bit of deceit with this gun, because 
you never see it! The hero played by Redford 
usually bluffs.
Indeed, it is a kind of hidden metaphor. I live in Texas, al-
though I'm from Wisconsin and I know that there are guns 
everywhere! You do not have to see her, but you know that 
absolutely everyone carries it: to the shop, to the bar, to the 
church. I only shot a pistol once and completely disliked 
it. Then I thought it was ironic that in the movie with the gun 
in the title there was no weapon and I did not want to fetish it 
in any way, so we did not show it.
 
Okay, it's a bluff, but tell, whose idea was it to 
include this one famous, characteristic gesture sug-
gesting identity with "Sting" in the movie? I mean, 
of course, the legendary touch of the tip of the nose 
by Casey Affleck.

When we shot this scene, I had no idea Casey would do 
it. We filmed the scene with him and Bob with two cam-
eras, I watched the one directed at Bob. When we fin-
ished the shot, Casey asked if I saw what he did. I had no 
idea, so we watched the scene together. It looks wonder-
ful and is a beautiful brace of everything we've done so 
far. Then Casey admitted that he always wanted to do 
this gesture, but he was waiting for the right movie and 
the right moment. I cannot imagine a more beautiful 
wparticular moment.
 
When you started working on "The Old Man & the 
Gun", did you know that this would be the last movie 
in which Robert Redford played?
I had no idea about his decision until he told me himself, 
during the pictures. I think it was a bit overwhelming for 
me at some point. It is an enormous responsibility to ap-
pear in the Redford’s filmography in the last place. There 
were, however, no wistful farewells. Robert seemed very 
happy when we said "We have it" at the end. I have not 
seen him so happy before. When, after his last scene, 
I said "Cut", he only replied: "This is finished" and that’s 
it. When we were really going to go home, Bob stood in 
the middle and said a few words to the crew. Then he 
got in the car and we saw him that much. I think that 
thanks to this role he got the chance of a beautiful fare-
well. I tried to give him the best I could. I think he is hap-
py with our joint effort.  
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spraw dorasta się całe życie, a Pewnego Lata 
o tym przypomina. 

ENGLISH

SUMMER SCHOOL OF LIFE

Life is made of thousands of forgotten mo-
ments. Seemingly unmeaningful days, pas-
sing one after another, make us who we are. In 
their graphic novel entitled This One Summer, 
Jillian Tamaki and Mariko Tamaki deal with 
a seemingly ordinary period of life of a teena-
ge girl: summer holidays, during which she 
embarks on her journey to adulthood. 

Rose spends her holidays with her parents 
in a summer house by the lake. She kills time, 
hanging out with a friend in the neighbourho-
od, watching horror films and eating jelly be-
ans. Her carefree summer is disturbed by ob-
servations she makes about people closest to 
her. Though treated like a child, she happens 
to witness tragedies of grown-up women.

This One Summer is a story about the 
burden of adulthood. Her rural idyll is distur-
bed by problems and worries: Rose’s parents’ 
unhappy marriage, mysterious depression 
of her mother, and troubled relationships 
of local teenagers. The girl slowly sinks 
into this strange, unknown world and builds 
her image of womanhood from pieces of 
second-hand stories.

Under pretence of a slow, summer story, 
Jillian Tamaki and Mariko Tamaki deal with 
the position of women in the contemporary 
world. Many female readers will find it easy to 
identify with the troubles of the novel hero-
ines. This One Summer is also about different 
faces of motherhood, lonely choices made by 
mothers, and the burden they often carry alo-
ne. Jillian Tamaki’s strokes perfectly match 
the story, rendering the convivial character of 
summer holidays and the beauty of nature. As 
a result, we get a cartoon full of youthful ener-
gy, which raises socially important issues.

This One Summer is an absolute work 
of light literature, didactic in nature. The 
novel has also been appreciated by critics, 
which shows in plenty of prestigious awards it 
has received, including Eisner Award. Of cour-
se, it has also given rise to controversies and 
accusations relating to inappropriate content 
in a graphic novel for children. Still, the accu-
sations are groundless as Jillian Tamaki and 
Mariko Tamaki’s novel is a cartoon for all ages, 
which sensitizes us to issues we tend to overlo-
ok on a daily basis. The novel is an important 
life lesson for teenagers and brings back teena-
ge memories of grown-up readers. Although 
we sometimes forget about it, adolescence 
isn’t only a vice of youth; it takes a whole life 
to grow to some things, and This One Summer 
gives us a gentle reminder about that. 

ycie składa się z tysięcy chwil, któ-
re uciekły z  naszej pamięci. Niby 
nic nieznaczące dni mijające jeden za 

drugim powoli tworzą z nas takich, jakimi je-
steśmy. Jillian Tamaki i Mariko Tamaki w po-
wieści graficznej Pewnego Lata pochylają się 
nad pozornie prozaicznym fragmentem życia 
nastoletniej dziewczyny: wakacjami, podczas 
których ruszyła ku dorosłości. 

Rose wraz z rodzicami spędza przerwę od 
nauki w domku letniskowym nad jeziorem. 
Zabija czas, włócząc się z koleżanką po oko-
licy, oglądając horrory i zajadając się żelkami. 
Dziecięca beztroska zakłócona zostaje przez 
obserwacje, które czyni, śledząc życie naj-
bliższych. Choć jest traktowana jak dziecko, 
mimowolnie staje się naocznym świadkiem 
dramatów dojrzałych kobiet.

Pewnego lata to opowieść o ciężarze doro-
słości. Między chwile sielskich wakacji wkra-

dają się poważne sprawy: rozpadające się mał-
żeństwo rodziców Rose, tajemnicza depresja 
jej matki, a także burzliwe miłosne relacje 
miejscowych nastolatków. Dziewczyna powoli 
chłonie dziwny, do tej pory nieznany świat, 
a z zasłyszanych fragmentów buduje swoją wi-
zję kobiecości. 

Jillian Tamaki i Mariko Tamaki pod pre-
tekstem nieśpiesznej, letniej opowieści roz-
prawiają się z sytuacją kobiety we współcze-
snym świecie. Rozterki, z którym borykają 
się bohaterki komiksu, mogą być tożsame 
dla wielu czytelniczek. Pewnego Lata opo-
wiada też o macierzyństwie i jego różnych 
obliczach, o samotnych wyborach, które 
podejmują matki, i ciężarze nierzadko spo-
czywającym jedynie na ich barkach. Kreska 
Jillian Tamaki fantastycznie współgra z fa-
bułą, oddając luźny klimat wakacji, a także 
piękno natury. W efekcie otrzymujemy ko-
miks pulsujący młodzieńczą energią, a do 
tego poruszający istotne kwestie.

Pewnego Lata to album zupełny, łączący 
lekkość lektury z jej dydaktycznymi wa-
lorami, doceniony również przez krytyków 
za sprawą wielu prestiżowych laurów, w tym 
nagrody Eisnera. Oczywiście nie obyło się bez 
kontrowersji i oskarżeń o przemycanie nieod-
powiednich treści w powieści graficznej dla 
dzieci. Są to jednak chybione zarzuty, przede 
wszystkim album Jillian Tamaki i Mariko 
Tamaki to komiks dla wszystkich, a jego naj-
większą zaletą jest nienachalne uwrażliwianie 
na problemy, które na co dzień mogą umykać 
naszej uwadze. Młodzież znajdzie w nim cieka-
wą lekcję życia, a starsi z nas znów będą mogli 
wrócić do wspomnień z nastoletnich lat. Choć 
czasem o tym zapominamy, dojrzewanie nie 
jest jedynie przywarą młodości, do pewnych 
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Z HANIĄ RANI I JOANNĄ LONGIĆ, CZYLI DUETEM TĘSKNO, SPOTYKAM SIĘ PIERWSZEGO DNIA ZAŁAMANIA JESIENNEJ 
POGODY. PRZYZWYCZAJONE DO WYSOKICH TEMPERATUR, ZMARZNIĘTE GRZEJEMY SIĘ HERBATĄ. AURA NA ZEWNĄTRZ 
NIE DEFINIUJE NASZEJ ROZMOWY. ONE – DZIEWCZĘCE, JAK PRZYSTAŁO NA DEBIUTANTKI, ALE I PEWNE SIEBIE, BO 
TO JEDNOCZEŚNIE DOŚWIADCZONE ARTYSTKI – MAJĄ SWOJĄ AURĘ. CHOĆ WCALE NIE TAKĄ MELANCHOLIJNĄ.

CZY TO 
JEST TRENDY? 



Czy taka pogoda jak dziś jest dobra na spotkanie 
z Tęskno?
Joanna Longić: Każda pogoda jest idealna na spotykanie 
się ze sobą i innymi. Płyta „mi” rzeczywiście może kojarzyć 
się z melancholią, ale myślę, że jest w tym o wiele więcej 
radości i nadziei, niż się wydaje. Nie wszystkie utwory są 
w tonacji molowej, a tekstowo – nie tęsknimy za tym, co już 
było, a raczej spodziewamy się tego, co może przyjść. 
Patrzymy w przyszłość.

Nostalgia jest dziś w modzie?
Hania Rani: Nostalgia i melancholia są dowodem na reflek-
sję nad światem, a tę każdy w sobie nosi. Jest na to jednak co-
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raz mniej czasu, refleksja nie zawsze odpowiada tempu na-
szego życia. My jednak staramy się na chwilę zatrzymać – ale 
nie po to, żeby stać – raczej, by być w konkretnym miejscu 
tu i teraz. Tęsknota to nie tylko smutne uczucie. Tęsknimy 
za dobrymi rzeczami, za beztroską, dzieciństwem, sza-
leństwem. Dla mnie tęsknota nie jest wyłącznie smut-
nym uczuciem.

W takim razie, co jest dziś trendy?
Hania: To pytanie nie do nas. (śmiech)
Joanna: Niewiele słuchamy z tego, co jest teraz na czasie. 
To dzieje się trochę poza nami. Idziemy swoim torem, choć 
mamy świadomość tego, co jest akurat hitem. Wiem, że dziś 
w światowej muzyce często pojawia się wulgarność i agresja, 
której u nas nie ma. I gdybyśmy nawet chciały takie być, nie 
jesteśmy w stanie wykrzesać z siebie takiego rodzaju emocji. 
Nie ma co zastanawiać się nad tym, czy to dobre, czy złe, ale 
takie jesteśmy i na pewno nie staramy się na siłę być ostre.
Hania: Co jest trendy? Na przykładzie chociażby Korteza 
okazuje się, że popularna muzyka nie musi rozdmuchana. 
Nie potrzeba orkiestry na scenie, wystarczy jeden czło-
wiek i pianino. Moda w muzyce to bardzo zagadkowa 
sprawa. Decydują o tym ludzie i ich emocje. Trend na muzy-
kę elektroniczną trwa chyba od lat 70., więc ignorancją by-
łoby powiedzenie, że elektronika dopiero teraz jest modna. 
Tych trendów jest dziś tak dużo, że każdy może znaleźć coś, 
co go interesuje.

To artyści kreują trendy czy trendy kreują artystów?
Joanna: Myślę i mam nadzieję, że to ostatecznie słucha-
cze o wszystkim decydują. Nie wszystko zależy od artystów 
i tego, co wymyślą. Jednak to odbiorcy decydują czy wolą 
fortepian, czy smyczki, a wszystko weryfikuje czas. 
Czas zweryfikuje też, czy Tęskno będzie trendy. (śmiech)
Hania: Nas bardziej interesuje chyba słowo „ponadczaso-
wy” niż „trendy”.

Ale czy słuchacze oceniają słusznie, etykietując 
„dobre” – „niedobre”?
Hania: Z drugiej strony – czy to dobrze, że krytycy mieliby 
o tym decydować? Taki dysonans będzie zawsze – ile jest ga-
tunków czy zespołów, tyle głosów i tyle niesprawiedliwych 
opinii. A odpowiedzią na Twoje pytanie może być popular-
ność disco polo, o której zdecydowali przecież ludzie. To bar-
dzo trudny temat. Jedyne, co może zrobić artysta, to szerzyć 
ambitne wartości i wymagać od siebie jeszcze więcej – czyli 
na przykład nie grać z playbacku, nie przyzwyczajać ludzi do 
słabego brzmienia, rozwijać swoje teksty, aranżacje. Sporą 



2 2 – 2 3 L U D Z I E  /  P E O P L E

jesteśmy na nich bokiem lub tyłem, nie do koń-
ca wprost, a najzabawniejsze jest to, że to nigdy 
nie było ustalone. Wszystko wyszło naturalnie.
Hania: Następny był klip. Mateusz Wasiucionek, 
nasz altowiolista, z którym grałyśmy, zajmuje 
się także glitch artem. To technika „psucia” ob-
razu, która idealnie dopełniała naszą muzykę, 
dodając do jej poukładanego charakteru trochę 
pozytywnego bałaganu. I to był strzał w dzie-
siątkę. Wykorzystałyśmy ten zabieg w kilku kli-
pach do „Mięśnia”, „Galopu”, „Kombinacji”.

Jak dużo prądu jest w tych klasyc-
znych brzmieniach?

odpowiedzialność za gusta biorą też osoby pu-
bliczne, począwszy od niewinnego udostęp-
niania na swoich social mediach muzyki, któ-
rej lubią słuchać, kończąc na zaplanowanych 
akcjach marketingowych, propagujących 
konkretnych artystów, wiążących się z do-
datkową gratyfikacją. Jako słuchacz musimy 
mieć swój rozum, rozwijać się w  słuchaniu 
i selekcjonować dostarczane nam informacje.

Choć Tęskno to nowy projekt, wy nie jesteś-
cie debiutantkami.
Joanna: Tęskno to debiut, ponieważ jest zupeł-
nie czymś innym od tego, co obie dotychczas 
robiłyśmy. Tęskno istnieje wyłącznie jako duet, 
musimy być dwie – i w tym jesteśmy debiutant-
kami. Obie zaczęłyśmy swoją edukację od mu-
zyki klasycznej – ja na skrzypcach, Hania na 
fortepianie. To nasze początki. Ja w którymś 
momencie zaczęłam kształcić się wokal-
nie w stronę muzyki rozrywkowej i jazzu, 
a później zaczęłam tworzyć muzykę elek-
troniczną. A wkrótce pojawiła się Hania i zaczę-
ła te utwory aranżować na kwartet smyczkowy.
Hania: Na Sofarze w Warszawie miałyśmy wy-
stąpić z solowymi projektami, a uznałyśmy, że 
to dobra okazja na zaprezentowanie się po raz 
pierwszy w duecie z utworem „Kombinacje”.

I użyłam słowa „projekt”, choć ono mi do was 
nie pasuje. Są podobne określenia, z którymi 
się nie zgadzacie?
Hania: Miłe, sympatyczne, smutne. (śmiech) 
Słowo „projekt” akurat mi się podoba, bo po-
kazuje, że włożyłyśmy dużo pracy we wszyst-
kie aspekty Tęskno. Oprócz muzyki jest sfera 
wizualna, stroje, czcionki, dobór zdjęć. Projekt 
dotyka wielu sfer, jest bardzo kompleksowy.

Jaki był pomysł na szatę graficzną?
Joanna: Zaczęło się od analogowych zdjęć, 
które zrobiła nasza znajoma architekt Karolina 
Konieczna. Nie jest wykształcona w fotografii, 
dzięki temu jej zdjęcia są tak wyjątkowe. Często 
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Joanna: Nie za dużo, utrzymałyśmy mi-
nimum. Nawet syntezatory mamy analo-
gowe. Wszystkie brzmienia elektroniczne 
obecne na płycie są jedynie dopełnieniem, 
okraszają całość.

A czy ten świat cyfrowy to wasz wróg?
Hania: Absolutnie nie. Wszystkie gatunki już 
dawno pojawiły się w serwisach streamingo-
wych. Rozczulam się, gdy widzę młodego czło-
wieka w metrze słuchającego na słuchawkach 
Bacha. Nośniki pozwalają w nowocześniejszy 
sposób dotrzeć do tej analogowej muzyki.
Joanna: A ja myślę, że to tylko dodatek. 
Większości osób, które prosiły nas o to, by mu-
zyka Tęskno była dostępna w streamingu, zale-
ży na fizycznej kopii CD czy winylu.

Dla kogo są wasze utwory?
Joanna: Nie analizujemy tego. Na koncerty 
przychodzą słuchacze starsi i młodsi od nas.

Według was są łatwo zapamiętywalne?
Hania: To są utwory stosunkowo proste. Mają 
budowę zwrotka-refren, bardzo klasyczną i pio-
senkową, co ułatwia ich odbiór. To mogło przy-
ciągnąć ludzi – mogą nucić refren, który wpada 
w ucho i jest powtarzalny.

Taki materiał wymaga od was niebywałej 
dojrzałości czy niezbywalnej natury dziecka?
Joanna: Jednego i drugiego. Ja nie czu-
ję się nad wyraz dojrzała, ale staram się 
żyć mądrze i takie też podejmować decy-
zje. Na pewno więc Tęskno wymaga od nas 
dojrzałości, ale i trochę naiwności, dziecin-
ności, otwartości.
Hania: Najlepsze chwile są wtedy, gdy wszyst-
kim – nam i publiczności – puszczają emocjo-
nalne hamulce i dzieją się rzeczy niezaplano-
wane. Takie, których czasami się wstydzimy 
albo na które nie zawsze jest moment czy oka-
zja. Dotykamy wtedy takiej dziecięcej szcze-
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rości. Spontaniczne momenty budują dialog 
ze słuchaczami.

Ile w tekstach jest waszych doświadczeń, a ile 
obserwacji świata?
Joanna: Trudno to zmierzyć, ale pewnie 
tych doświadczeń jest znaczna większość. 
W  naszych tekstach jest sporo metafor 
zakrywających szczegóły. Spotkałam się 
z tym, że nawet bliskie mi osoby myślały, że 
tekst mówił o konkretnej sytuacji z mojego 
życia, a wcale tak nie było. Myślę, że to do-
brze, że teksty są uniwersalne, bo słuchacze 
mogą je odnieść do swoich doświadczeń.

To jednak duży ładunek emocji i uczuć, 
który tworzy materiał nie do słuchania 
w samochodzie, a raczej do przeżywania 
w domowym zaciszu.
Hania: My chyba nie do końca tak to odczu-
wamy – nasz próg bycia poważnym jest za-
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tem znacznie wyższy. Bo w Tęskno jest dużo 
przymrużenia oka, staramy się podchodzić 
do wielu tematów z dystansem. Pewnie dla 
niektórych fakt użycia instrumentów kla-
sycznych wprowadza mimowolnie tę powa-
gę, a dla nas to całkiem naturalna sytuacja. 
Na koncertach dajemy z siebie bardzo dużo 
energii, wspólnego flow, nawet w spokojniej-
szych utworach. Czasami ta intensywność 
zaskakuje publiczność, nie spodziewają się, 
że ze skrzypiec czy wiolonczeli można wyci-
snąć aż tyle. Są jednak momenty graniczne, 
na przykład utwór „Układ sił”. Zawsze bar-
dzo przeżywam ten utwór. Grając, wydaje 
mi się, że wykonuje go ktoś inny, obserwuję 

siebie z daleka, wszystko dookoła zastyga 
w bezruchu. To specjalna rzecz.
Joanna: Trudno jest być tu i teraz na scenie, 
kontrolować wszystko. To przeżycie bardziej 
duchowe. Dzieje się magia, której nie da się 
odtworzyć na sali prób.

Spotkałyście się z niezrozumieniem?
Joanna: Na jednym z  pierwszych kon-
certów podszedł człowiek i każdemu z ze-
społu dawał uwagi. To było może nawet 
dobre, choć trudne, bo było pierwszym 
takim doświadczeniem. Bardzo cennym. 
Zamknięcie na krytykę i negatywne gło-
sy z  zewnątrz mija się z  celem. Choć, 

powiedzmy sobie szczerze, nie ma ich 
dużo. (uśmiech)
Hania: Być może ludzie boją się krytyko-
wać muzykę klasyczną. (śmiech) W czasie 
studiów w Warszawie, mieszkałam z przy-
jaciółkami w kamienicy na Hożej, wszyst-
kie grałyśmy na instrumentach: skrzypce, 
wiolonczela i fortepian. Czasami bywało 
naprawdę głośno. Sąsiadka z dołu wstydzi-
ła się nam bezpośrednio zwrócić uwagę, 
tylko raz poskarżyła się portierce słowami: 
„Boję się do nich pójść, bo to muzyka kla-
syczna i nie wypada”. (śmiech)

A bywają także łzy?
Joanna: Oduczyłam się tego, ale parę pierw-
szych koncertów przepłakałam, głównie na 
„Kombinacjach”, które łapią mnie za serce.
Hania: Sporo osób płacze, ale to miłe, 
bo oczyszczające. Nie zawsze to łzy smut-
ku, bardziej współodczuwania. Często tego 
nie widzimy, ale docierają do nas takie głosy 
po koncertach.

Czy to wciąż robi na was wrażenie?
Hania: Robi i wtedy co robimy? Przytulamy! 
Jeśli ktoś płacze na twoim koncercie to tak, jak-
byście przegadali tysiąc godzin!

Taki krążek jak wasz jest czymś 
w rodzaju pięknego souveniru, 
kawałkiem sztuki na półce – także pod 
względem wizualnym.
Hania: Poświęciłyśmy dużo czasu na dopraco-
wanie każdego szczegółu. Oczywiście w miarę 
naszych możliwości. Ograniczeniem było na 
przykład pudełko płyty – wydawanie w wy-
twórni oznacza, że niektóre rzeczy trzeba zro-
bić niestety według wcześniej ustalonych reguł. 
Chcemy wydać także winyl i to winyl podwój-
ny, bo muzyki jest przecież ponad 40 minut. 
Wówczas zdjęcia analogowe w dużym formacie 
będą wyglądały jeszcze lepiej. Winyl byłby speł-
nieniem marzeń. Jest więc nad czym praco-
wać. Prawdopodobnie ukaże się w 2019 roku. 

ENGLISH 

IS THAT TRENDY?

With Hania Rani and Joanna Longić, that is the 
duet of Tęskno, I meet on the first day of autumn. 
Accustomed to high temperatures, we warm 
up with tea. Aura outside does not define our 
conversation. They – girly, as befits debutants, 
but also self-confident, because they are also 
experienced artists – have their aura. Although 
not so melancholy.

Is the weather like today good for a meet-
ing with Tęskno?
Joanna Longić: Every weather is perfect 
for meeting each other and others. The album 

SP ORO O S ÓB PŁ AC Z E , A L E T O 
M I Ł E , BO O CZ YSZCZ A JĄC E. 

N I E Z AWSZ E T O Ł Z Y S M U T K U, 
BA R DZ I E J WSP Ó Ł OD C Z U WA N I A . 
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„mi” (“me”) can indeed be associated with melancholy, but 
I think that there is much more joy and hope in it than it 
seems. Not all songs are in a minor key, and text – we do 
not miss what has already happened, but rather expect 
what might come. We look into the future.

Is nostalgy highly in fashion now?
Hania Rani: Nostalgia and melancholy are a proof of 
reflection on the world, and everyone carries it inside 
themselves. However, there is less and less time for it, 
the reflection does not always correspond to the pace of 
our lives. We, however, try to stop for a moment – but not 
to stand – rather to be in a specific place here and now. 
Longing is not only a sad feeling. We miss good things, 
carefree things, childhood, madness. For me, longing is 
not only a sad feeling.

In that case, what’s in fashion nowadays?
Hania: This is not a question for us. (laugh)
Joanna: We do not listen to much from what is current 
now. This is happening a bit outside of us. We go our own 
way, although we are aware of what is a hit at the moment. 
I know that today in the music world, vulgarity and aggres-
sion often appear, which we do not have. And if we even 
wanted to be like that, we are not able to create such kind 
of emotions. There is nothing to wonder about whether 
it is good or bad, but that’s who we are and we are not 
trying to be harsh.
Hania: What is trendy? On the example of Kortez, it turns 
out that popular music does not have to be blown out. You 
do not need an orchestra on the stage, just one man and 
a piano. Fashion in music is a very mysterious matter. 
People and their emotions decide about it. The trend for 
electronic music has lasted probably since the 1970s, so it 
would be ignorant to say that electronics are only fashio-
nable now. There are so many trends today that everyone 
can find something that interests them.

Are artists creating trends or are trends creating artists?
Joanna: I think and I hope that ultimately the listeners 
decide about everything. Not everything depends on the 
artists and what they come up with. However, it is the 
audience who decide whether they prefer the piano or 
strings, and everything is verified by time. Time is going 
to define whether Tęskno is going to be trendy. (laugh)
Hania: I think, we are more interested in a word “time-
less” rather than “trendy.”

But do the listeners judge rightly by labeling 
"good" – "bad"?
Hania:  On the other hand – is it good that critics would 
have to decide about it? There will always be such disso-
nance – how many genres or bands there are, so many vo-
ices and so many unjust opinions appear. And the answer 
to your question may be the popularity of disco polo, 
which people decided about. This is a very difficult topic. 
The only thing an artist can do is spread ambitious values   
and demand even more from himself – that is, for exam-
ple, not to perform a playback, not to accustom people 
to poor sound, develop their texts and arrangements. 
Public people, from innocent sharing of music they 
like to listen to on their social media, ending on plan-
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ned marketing campaigns that promote spe-
cific artists, entailing additional gratifica-
tion, are also very responsible for the tastes. 
As listeners we must have our own minds, de-
velop in listening and select the information 
provided to us.

Even though Tęskno is a new project, you 
are not debutants. 
Joanna: Tęskno is a debut, because it is some-
thing completely different from what both of 
us have previously been doing. Tęskno exists 
only as a duet, there must be the two of us – 
and in this we are debutants. We both started 
our education with classical music – me on 
the violin, Hania on the piano. These are our 
beginnings. At some point I started to learn 
vocally in the direction of light music and jazz, 
and later I started to create electronic music. 
And soon Hania appeared and began to arran-
ge these pieces for a string quartet.
Hania: At a Sofar in Warsaw, we were to per-
form solo projects, and we decided that it was 
a good opportunity to present for the first 
time in a duet with the song „Kombinacje" 
(“Combinations”).

I used the word “project” even though it 
doesn’t suit you well. Are there any similar 
terms that you agree with?
Hania: Kind, nice, sad. (laugh) Actually, I like 
this word “project,” it shows that we’ve put a lot 
of work in all of Tęskno’s features. In addition 

to music there is a visual sphere, costumes, 
fonts, and photo selection. This project to-
uches many areas and it is very complex.

What was the idea for the graphic design?
Joanna: It started with analog photos 
that our well-known architect Karolina 
Konieczna took. She is not educated in 
photography, thanks to which her pho-
tographs are so unique. Often, we are in 
them either sideways or backwards, not 
really directly, and the funniest thing is 
that it has never been fixed. Everything 
came out naturally.
Hania: Next was the clip. Mateusz Wa-
siucionek, our violist with whom we played, 
deals also with glitch art. It is a technique of 
"spoiling" a  picture that perfectly comple-
mented our music, adding a bit of positive 
clutter to its organized nature. And it was 
a hit. We used this method in several clips 
for „Mięsień,” „Galop” and „Kombinacje”.

How much electricity is in these classi-
cal sounds?
Joanna: Not too much, we kept the minimum. 
Even the synthesizers are analog. All electro-
nic sounds presented on the disc are only the 
complement, they embellish the whole.

So is this digital world your enemy?
Hania: Absolutely not. All genres have long 
appeared in streaming services. I get emotio-

nal as I see a young man in the subway liste-
ning to Bach on his headphones. The me-
dia allows you to reach this analog music in 
a more modern way.
Joanna: And I  think it’s just an addition. 
Most people who asked us to make Tęskno's 
music available in streaming, care about 
getting a physical copy of a CD or vinyl. 

Who are your tracks for?
Joanna: We do not analyze it. The audience 
that comes to our concerts is older and youn-
ger than we are. 

Are they easily memorable in your opinion?
Hania: These are relatively simple tracks. 
They have a  stanza-chorus construction, 
very classic and song, which makes them 
easy to pick up. This could’ve attracted pe-
ople – they can hum a chorus that gets cau-
ght in the ear and is repetitive.

Such a material requires from you an 
extraordinary maturity or inalienable 
nature of a child?
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Joanna: Both. I  do not feel overly matu-
re, but I try to live wisely and make such 
decisions. For sure, Tęskno requires us to 
be mature, but also a little naive, childish 
and open.
Hania: The best moments are when every-
one – we and the public – release emotio-
nal brakes and unplanned things happen. 
Those that we are sometimes ashamed 
of or for which there is not always a mo-
ment or opportunity. Then we touch such 
childish honesty. Spontaneous moments 
build dialogue with listeners.

How many of your experiences are there 
in the texts and how many observations 
of the world?
Joanna: It is difficult to measure, but pro-
bably there is a majority of these experien-
ces. There are a lot of metaphors covering 
the details in our texts. I met with the fact 
that even people close to me thought that 
the text spoke about a  specific situation 
in my life, and it was not like that at all. 
I think it's good that the texts are univer-

sal, because the listeners can relate to them 
and their own experiences.

However, it is a big load of emotions and 
feelings that creates the material that is 
not to be listened to in a car, but rather to 
living in the comfort of your home.
Hania: We probably do not exactly feel 
that way – our threshold of being serious 
is much higher. Because in Tęskno there 
is a lot of tongue in cheek, we try to appro-
ach many topics from a distance. Probably 
for some, the fact of using classical instru-
ments introduces this seriousness invo-
luntarily, and for us it is quite a natural 
situation. At the concerts we give a  lot of 
energy, common flow, even in calmer son-
gs. Sometimes this intensity surprises the 
audience, they do not expect that from the 
violin or cello that you can squeeze that 
much. There are, however, boundary mo-
ments, for example the song „Układ sił” 
("Arrangement of forces"). I always expe-
rience this song very much. When playing, 
it seems to me that someone else is doing 

it, I'm watching myself from a distance, 
everything around me freezes. It's a spe-
cial thing.
Joanna: It is difficult to be here and now on 
the stage, to control everything. This expe-
rience is more spiritual. There is magic that 
cannot be played in the rehearsal room.

Have you met with misunderstandings?
Joanna: At one of the first concerts a man 
came up to us and gave each of the band 
members his comments. It might have 
been good, though difficult, because it 
was our first experience like that. Very 
valuable. Closing on criticism and nega-
tive voices from the outside is pointless. 
Though, let's be honest, there are not many 
of them. (smile)
Hania: Perhaps people are afraid to criti-
cize classical music. (laugh) During my 
studies in Warsaw, I lived with my friends 
in a tenement house in Hoża Street, we all 
played instruments: violin, cello and piano. 
Sometimes it was really loud. The neighbor 
from below was ashamed to directly repri-
mand us, so she has only once complained 
to the concierge with the words: "I'm afraid 
to go there, because it's classical music and 
it’s not appropriate." (laugh)

And are there also tears?
Joanna: I weaned this, but I cried the first 
few concerts, mainly during "Kombinacje" 
that catches my heart.
Hania: A lot of people cry, but it's nice, be-
cause it's cleansing. These are not always 
tears of sadness, more of compassion. We 
often do not see them, but such voices re-
ach us after the concerts.

Does it still affect you?
Hania: It does, and what do we do then? 
Hug! If someone is crying at your concert 
it’s like you have been talking for about 
a thousand hours!

A disc like yours is something like a beau-
tiful souvenir, a piece of art on the shelf – 
also in visual terms.
Hania: We devoted a lot of time to refining 
every detail. Of course as far as possible. 
The restriction was, for example, the box 
of the record – the release at the label me-
ans that unfortunately some things need 
to be done accordingly to previously set 
rules. We also want to publish a  vinyl – 
a double vinyl, because after all, there are 
over 40 minutes of music. Then analog 
photos in large format will look even bet-
ter. Vinyl would be a dream come true. So 
there is something to work on. It will pro-
bably be released in 2019. 
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Radości z życia szukam w muzyce, a spokoju 
i przestrzeni w górach. Na co dzień marketing 
i social media, po 17:00 zaś odkrywam uroki 
stolicy. Autorka bloga Towarzyska.

aj – kraina kojarzona zazwyczaj z miej-
scem osiągnięcia stanu wiecznej szczę-
śliwości. Dziś, aby na chwilę poczuć się 

jak w raju, wystarczy włączyć najnowszą płytę 
The Dumplings.

Justyna Święś i Kuba Karaś, bo o nich 
mowa, jesienią 2013 roku udostępnili kil-
ka utworów w internecie, co miało ogrom-
ny wpły w na to, gdzie są dzisiaj. Weszli 
z przytupem na polską scenę muzyczną, 
robiąc przy tym sporą konkurencję innym 
artystom. Młodzi, zdolni, z ogromną energią 
i świeżością, postanowili wyznaczyć trendy 
w mainstreamie. Nagrodzeni Fryderykiem za 
najlepszy debiut roku, do tego – występy na 
największych festiwalach w kraju i mnóstwo 
koncertów, i nadal nie zwalniają tempa, po-
nieważ we wrześniu światło dzienne ujrzał ich 
trzeci studyjny album pt. „Raj”. 

Składa się z ośmiu utworów, szczególnych 
utworów, ponieważ wszystkie są napisane po 
polsku, co z pewnością otwiera w ich karierze 

R

nowy rozdział. Osiem utworów to mniej niż 
na pozostałych płytach – w ogóle mało jak na 
„klasyczną” płytę. Natomiast w przypadku 
„Raju” jest to strzał w dziesiątkę, ponieważ 
każdy utwór jest idealnie dopieszczony, słu-
cha się tego albumu od początku do końca 
z dużą ciekawością.

Czarujący i tajemniczy, chilloutowy i ta-
neczny – tak w kilku słowach można opisać 
nowe dzieło The Dumplings. Nie jestem tutaj 
zbyt obiektywna, ponieważ ten duet trafił do 
mnie od samego początku i ma wysokie miej-
sce wśród mojej hierarchii ulubionych arty-
stów. Bardzo ich cenię za teksty, bo słuchając 
albumu, lubię czuć, że artysta ma coś do prze-
kazania i śpiewa „o czymś”. W ich utworach 
można znaleźć wiele odniesień do różnych 
tekstów kultury: m.in. filmu „Zapach kobie-
ty”, literatury Tołstoja i Cortázara. 

Na „Raju” kompozycje są bardziej wy-
raziste niż na poprzednich albumach. Duża 
dawka cięższych brzmień nawiązujących do 
estetyki lat osiemdziesiątych. Solidna porcja 
elektropopu na najwyższym poziomie, o cha-
rakterystycznym stylu i dojrzałym przekazie 
słowa i muzyki. The Dumplings tą płytą po raz 
kolejny udowodnili, że tworzą nową i niebanal-
ną jakość i nie podążają utartymi szlakami. 

ENGLISH

HEAVENLY SOUNDS OF THE DUMPLINGS

Heaven is a land where you will enjoy eternal 
bliss. If you want to feel like Heaven, put on the 
latest album released by The Dumplings.

In autumn in 2013, Justyna Święś and 
Kuba Karaś, the members of The Dumplings, 
released a few songs on the Internet, which 
brought them where they are now. They appe-
ared in the Polish music industry with a bang 

and immediately achieved a strong position 
on the market. Young, talented, and full of 
energy and fresh ideas, they decided to set 
new trends in mainstream music. They won 
the Fryderyk Award for Best Debut, have per-
formed at major Polish festivals and have gi-
ven plenty of concerts. And they’re keeping 
up the pace – last September, they released 
their third studio album entitled ‘Raj’.

The album contains eight songs – special 
songs as all of them are in Polish, which opens 
a new chapter in the career of the band. Eight 
songs is less than on their previous albums – in 
general, it’s not a lot for a regular album. But in 
the case of ‘Raj’, it’s a perfect choice since each 
of the songs is perfect. One listens to the al-
bum with a great interest from the begin-
ning to the very end.

Enchanting and mysterious, for chillout 
and dancing – this is how the new album of 
The Dumplings can be described. I’m not 
very objective because I’ve loved this duo 
since the very beginning, and they’re one 
of my personal favourites. I appreciate 
lyrics of their songs because when I listen 
to an album, I like to feel that the artist 
has something to say and sings ‘about so-
mething’. Their songs contain a lot of refe-
rences to various cultural texts, including 
‘Scent of a Woman’ as well as Tolstoy's and 
Cortázar’s literature. 

The compositions on ‘Raj’ are more 
expressive than those on the previous albums 
of The Dumplings. With this album, conta-
ining a large dose of heavy sounds referring to 
the 1980s and top-of-the-line electropop with a 
characteristic style and meaningful lyrics and 
music, The Dumplings prove once again that 
they create new and original quality and don't 
follow the beaten path. 

RAJSKIE BRZMIENIE THE DUMPLINGS 

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL

2 8 – 2 9 F E L I E T O N  /  C O L U M N
WIĘCEJ FELIETONÓW 

znajdziesz na www.anywhere.pl



WIĘCE J NA ANY WHERE .PL



SĄ TAM PIĘKNE GÓRY, KRYSZTAŁOWE JEZIORA, A PRZEDE WSZYSTKIM – WYJĄTKOWO ŻYCZLIWI 
LUDZIE. MIMO TO WCIĄŻ SIĘ WYDAJE, ŻE SŁOWACJA NIE JEST ULUBIONYM KIERUNKIEM PODRÓŻY 
DLA POLAKÓW. NIE DOCENIAMY WIELU RZECZY, KTÓRE MAJĄ ZA ZAOFEROWANIA NASI SĄSIEDZI – 
BAJECZNEJ PRZYRODY, ŚWIETNEGO ZAPLECZA REKREACYJNEGO I SWOISTEJ KUCHNI. KIERUJĘ SIĘ 
ZATEM NA POŁUDNIE, ŻEBY ODKRYĆ CUDOWNĄ KRAINĘ, KTÓRĄ WSPÓŁDZIELIMY ZE SŁOWAKAMI.
TEKST Olga Żarnasiek    ZDJĘCIA Mat. Prasowe
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odróż na Orawę zaczynam autobusem 
z Warszawy – 7 godzin drogi do Za-
kopanego dają szansę na zakończe-

nie wszystkich redakcyjnych spraw. Kuszą-
cą propozycję wyjazdu dostałam w gorącym 
okresie wydania magazynów. Mimo to zapro-
szenie przyjęłam bardzo chętnie, ponieważ nie 
była to moja pierwsza podróż na Słowację. Nie 
miałam wątpliwości, że będzie na mnie czekała 
piękna przyroda, czyste powietrze i jedzenie, 
które nie potrzebuje żadnych eko-certyfikatów.

GÓRALSKA DUMA 
I GOŚCINNOŚĆ
W Zakopanem spotykam Maroša. To on wła-
śnie zabiera mnie na słowacką stronę, żeby zo-
stać przewodnikiem przez kilka kolejnych dni. 
Wita mnie bardzo serdecznie trzema całusami 
w policzki – śmieje się, że właśnie taka jest tra-
dycja na Słowacji. Gada trochę po polsku, 
trochę po słowacku, ale się rozumiemy. 
Ruszamy w drogę.

lokalnych, nazywany słowiańskim ginem. Ro-
bert przekonuje, że ta jałowcowa wódka leczni-
czo działa na układ pokarmowy.

Po długiej podróży znacznie lepiej jed-
nak działają domowe potrawy, w całości 
przyrządzone przez matkę gospodarza. Na 
stole po kolei się pojawiają – kwaśnica (zupa 
z kapusty na żeberkach, podawana również 
w polskich górach), halušky (kluski z gotowa-
nych ziemniaków i mąki) oraz koleno pečené 
znane nam jako golonka. Do tego – przepyszne 
słowackie wino. W trakcie podróży jeszcze 
nie raz się przekonam, że lokalne wina są 
wyjątkowo dobrej jakości i z pewnością za-
sługują na miejsce w polskich marketach 
i sklepach winiarskich. Gdy wznosimy toasty, 
Robert nalega na tym, żeby patrzeć w oczy. To 
jest kolejna słowacka tradycja, którą poznaję. 
Rano żegnam Roberta jak starego przyjaciela – 
do późnego wieczoru przebrany w strój górala 
bawił gości tradycyjną muzyką i tańcem. Teraz 
czas odwiedzić lokalną perełkę wśród zabyt-
ków tego regionu, czyli Zamek Orawski.

ROMANTYCZNY MAGNAT 
I DRAKULA BEZ MAKIJAŻU
Górujący nad miejscowością zamek robi wra-
żenie jeszcze z daleka – jest położony na ska-
le nad rzeką Orawą w Orawskim Podzamczu. 
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P Pierwszym przystankiem jest przygra-
niczne miasteczko Trstená. Idziemy się 
przywitać z Panią Burmistrz Magdaleną. Obok 
jej gabinetu wiszą liczne zdjęcia poprzedników 
– jest wśród nich jedyną kobietą. Chwilę roz-
mawiamy o współpracy przygranicznej – jest 
bardzo dumna ze swojego miasta i bliskich kon-
taktów z Polakami. Naprzeciwko urzędu mia-
sta znajduje się uroczy kościół św. Marcina. Po 
pokonaniu stromych schodów wchodzimy na 
wieżę z zachwycającym widokiem na miasto 
i góry. Zaczyna zapadać zmierzch, więc prze-
mieszczamy się do oddalonego o 4 kilometry 
od Trsteny pensjonatu Koliba Skorušina.

Gdy już jesteśmy na miejscu, zabieram 
bagaż i idę do wejścia drewnianego domu w gó-
ralskim stylu. Jednak Maroš natychmiast mnie 
zatrzymuje – tutaj nie wypada od razu wcho-
dzić z walizkami, należy najpierw się przywitać 
z gospodarzem. Właścicielem okazuje się góral 
Robert, który czeka na nas z kieliszkami boro-
vički – jednego z najbardziej znanych trunków 



jemniczym charakterem był także przyczy-
ną plotek o jego wampiryzmie.

NOWE ODKRYCIA Z TROSKĄ 
O HISTORII
Następnego dnia jedziemy do Zuberca, gdzie 
dostajemy kaski z czołówkami – zamierzamy 

O R A W S K I  ( K ) R A J

Na początku XII wieku był jedynie niewielką 
twierdzą. Przechodząc od właściciela do właści-
ciela, zamienił się w potężny kompleks zamko-
wy, który liczy 154 pomieszczeń i 754 schodów. 
Właśnie po tych niezliczonych schodach opro-
wadza nas przewodniczka Zuzanna. Opowia-
da, że w roku 1556 zamek trafił do węgierskiego 
magnata Franciszka Thurzo, a jego syn Jerzy 
zapisał się w historii tego miejsca jako najsłyn-
niejszy właściciel. Zuzanny opowiada również 
o najbardziej romantycznym przedmiocie na 
zamku – skrzynce na listy, które wysyłał do 
ukochanej żony Elżbiety. W korespondencji 
zawsze nazywał ją „najdrobniejszą kosteczką 
swojego ciała”.

Jednym z najciekawszych miejsc jest Me-
diateka, która prezentuję filmy kręcone 
na Zamku Orawskim. Właśnie tu w 1922 
roku powstał jeden z pierwszych horrorów 
w historii kina legendarny „Nosferatu– sym-
fonia grozy” w reżyserii Niemca Friedricha 
Wilhelma Murnaua. Wykorzystał przy tym 
nieco zmodyfikowaną fabułę „Draculi” Bra-
ma Stokera, za co wdowa po pisarzu wytoczy-
ła mu proces o naruszenie praw autorskich. 
Legenda głosi, że Max Schreck, który wcielił 
się w główną postać hrabia Orloka, był na tyle 
brzydki, że nie potrzebował specjalnego ma-
kijażu. Wygląd Schrecka w połączeniu z ta-

zwiedzić Jaskinię Brestovską na obszarze sło-
wackiego Tatrzańskiego Parku Narodowego 
położonego u podnóża Tatr Zachodnich. Zo-
stała otwarta dla publiczności dopiero 2 lata 
temu. Jej łączna długość wynosi prawie 2 kilo-
metry, lecz dla turystów dostępne są niecałe 
500 metrów.
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Przez około godzinę podziwiamy wewnętrzne ma-
sywy skalne i nacieki jaskiniowe, które liczą tysiące 
lat, a po wyjściu kierujemy się do pobliskiego skan-
senu. Wystarczy przejść przez drogę, żeby przenieść 
się w klimat starodawnej orawskiej wsi. Znajdują się tu 
obiekty przeniesione z całego regionu – wszystkie domy 
zostały odkupione przez muzeum od pierwotnych właści-
cieli, rozebrane i złożone ponownie w Zubercu. W tym 
także późnogotycki Kościół św. Elżbiety z Zábreža – z ze-
wnątrz zwykły drewniany, w środku kryje on uroczy ma-
lowany sufit i zabytkowe organy z ręcznym miechem. 
Przez dolinę, w której znajduje się wieś, płynie górski 
Zimny Potok. Podchodzę więc bliżej, żeby spróbować 
wodę – jest pyszna!

ORAWSKI RAJ
Ostatnie dni na Orawie spędzam w ośrodku Oravský 
Háj Garden Hotel & Resort, którym zarządza Maroš. 
Znajduje się u  podnóża Skoruszyńskich wierchów 
w otoczeniu bajkowej orawskiej przyrody – jest dosko-
nałą bazą wypadowa do górskich wycieczek i jazdy na 
nartach. Hotelowy kompleks składa się z ośmiu kame-
ralnych i indywidualnie nazwanych domków – ja za-
mieszkałam w Ruženie.

Przyznam się szczerze, że nie jestem wielbicielką 
tradycyjnej słowackiej kuchni. Niemniej jednak Oravský 
Háj jest pod tym względem miejscem wyjątkowym. Ośro-
dek uprawia własne warzywa i produkuje swój nabiał. 
W hotelowej restauracji serwują lokalną jagnięcinę i pstrą-
ga łowionego w pobliskim stawie. Właśnie tu spróbowa-
łam najlepszego tatara, którego w życiu jadłam, i znowuż 
wino… Resort posiada tokajską piwnicę, gdzie można spró-
bować trunków o nazwie Aryva własnej produkcji. Jest to 
limitowana seria win dostępna wyłącznie tu. Po degusta-
cji idę odwiedzić strefę wellness – do dyspozycji go-
ści jest kryty basen (w lecie również odkryty), świat saun 
– parowa, fińska, solna oraz infrasauna. Kompleks 
posiada również wannę z hydromasażem wodnym 
oraz szeroką ofertę masaży.

O tym miejscu można by było pisać w nieskończoność: 
jazda konna, centrum fitness, coroczny festiwal wina 
– każdy znajdzie coś dla siebie. Jednak nie chodzi tylko 
o strefę wellness i wyśmienite jedzenie, a przede wszyst-
kim o ludzi – życzliwych i zawsze pomocnych. Gdy koń-
czę artykuł, proszę Maroša o przesłanie zdjęć z ładnymi 
widokami. Przesyła kilka – na jednym z nich jest z żoną 
i dziećmi na tle zaśnieżonych gór. Uśmiecham się, ponie-
waż w czasie mojego listopadowego pobytu pogoda była 
zupełnie inna – przyjemne jesienne słońce i około plus 15 
stopni. Przyłapuję się na myśli, że chciałabym odwiedzić 
orawski raj jeszcze raz, również zimą. 

ENGLISH

PARADISE OD ORAVA

It is a region of beautiful mountains, blue lakes, and friendly 
people. Still, it seems that Slovakia is not a popular tourist 
destination in Poland. We do not appreciate what our neighbours 
have to offer – amazing nature, plenty of tourist attractions, and 
delicious cuisine. I am heading south to discover the wonderful 
region we share with the Slovaks.

I begin my trip to Orava in a bus from Warsaw – during 
a seven-hour ride to Zakopane, I have a chance to finish 
my editorial work. I was invited for this trip in the busy 
time of publishing the magazines. Still, I gladly accepted 
the invitation, because it’s not my first trip to Slovakia. 
I had no doubt I would enjoy beautiful nature, clean air, 
and tasty food that doesn’t need any eco certificates.

HIGHLAND PRIDE AND HOSPITALITY
In Zakopane, I meet Maroš, who takes me to Slovakia 
and will be my guide for the next few days. He greets me 

PR Z YZ NA M SI Ę SZCZ ER Z E , Ż E N I E J E ST E M 
W I EL BIC I EL K Ą T R A DYC YJ N E J S Ł OWAC K I E J 

K UC H N I.  N I E M N I E J J EDNA K OR AVSK Ý H Á J J E ST 
P OD T Y M WZGL ĘDE M M I E JS C E M W YJĄT KOW Y M.
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with three kisses on the cheeks and says 
it’s a Slovak tradition. He speaks a little Po-
lish, a little Slovak, but we communicate 
easily. We set off.

Our first stop is the border town of Trstená. 
We meet with the Mayor, Ms Magdalena. Next 
to her office, there are pictures of her prede-
cessors – she is the only woman among them. 
We talk about border cooperation for a whi-
le – she is very proud of her town and its close 
cooperation with Poland. Opposite the town 
hall, there is remarkable St Martin’s Church. 
We go up the steep stairs and climb a to-
wer overlooking the town and the mountains. 
It’s getting dark, so we go to Koliba Skorušina, 
our boarding house situated four kilome-
tres of Trstená.

When we reach the place, I take my lugga-
ge and head for a highland-style wooden ho-
use. But Maroš stops me – here, it is unseemly 
to enter the house right away; I should meet 
the landlord first. A highlander named Ro-
bert is waiting for us with glasses of borovička 
– one of the best known local spirits, also 
known as Slovak gin. Robert says that this ju-
niper vodka can treat the digestive system.

After a long journey, I prefer home-ma-
de food prepared by the landlord’s mother: 
kwaśnica (a traditional highland cabbage 
soup with pork ribs, also served in the Polish 
mountains), halušky (potato dumplings) and 
koleno pečené (pork knuckle) served with 

exquisite Slovak wine. I realise Slovak local 
wines are of excellent quality and should be 
sold in Polish supermarkets and wine stores. 
When we raise our glasses in a toast, Robert 
insists we should look into each other's eyes. 
It’s another Slovak tradition I learn about. In 
the morning, I part with Robert like with an 
old friend – he was entertaining his guests 
with traditional music and dance dres-
sed in highland clothes till late at night. Now, 
I head for an architectural pearl of the region 
– Orava Castle.

ROMANTIC MAGNATE 
AND DRACULA WITH NO 
MAKE-UP
The majestic castle overlooking the town is 
visible from a distance. It’s situated on a rock 
above Orava river in Oravský Podzámok. At 
the beginning of the 12th century, it was only 
a small fortress. Later, it changed hands and 
was extended to finally turn into a large ca-
stle complex with 154 rooms and 754 stairs. 
Our guide, Zuzanna, shows us around the 



complex. She says that in 1556, the castle became the 
property of a Hungarian magnate, Francis Thurzo, while 
his son George was the most famous owner of the castle. 
Zuzanna also tells us about the most romantic object 
in the castle – a box of letters he sent to his beloved wife, 
Elisabeth. In his letters, he always called her ‘the ti-
niest bone in his body’.

One of the most interesting places in the complex 
is the Media Library presenting films shot at the castle. 
In 1922, one of the first horror films in the history of cine-
ma was shot here – ‘Nosferatu: A Symphony of Horror’, 
directed by Friedrich Wilhelm Murnau. The German 
director used a modified story of Bram Stoker’s ‘Dra-
cula’ and was later sued for copyright infringement by 
the writer’s widow. Legend has it that Max Schreck, who 
played Count Orlok, was so ugly that he didn’t need any 
special make-up. His appearance and mysterious cha-
racter fuelled rumours about him being a real vampire.

NEW DISCOVERIES
On the next day, we go to Zuberec, where we get special 
helmets – we’re planning to visit Brestovská Cave in the 
Slovak part of the Tatra National Park. The cave was ope-
ned to visitors only two years ago. It’s almost two kilo-
metres long in total, but tourists can only enter a section 
of 500 metres.

For almost an hour, we admire stalagmites and sta-
lactites formed thousands of years ago. After we leave 
the cave, we go to an open-air ethnographic museum. 
We cross the street and enter an old village of Orava, 
where we find exhibits gathered from all over the region 
– all the houses were bought by the museum from their 
owners, and later dismantled and remantled in Zube-
rec, including late-Gothic Church of St Elizabeth from 
Zábrež. The inconspicuous wooden building boasts a re-
markable painted ceiling and a historical hand-pumped 

organ. Through the valley where the village is located 
runs a mountainous river, Zimny Potok. I approach the 
river to taste the water – it’s delicious!

PARADISE OF ORAVA
I spend my last days in Orava in Oravský Háj Garden Ho-
tel & Resort run by Maroš. The hotel is located in a pictu-
resque area near the Skorušinské vrchy Mountains. It’s 
a perfect starting point for mountain hikes and skiing. The 
hotel complex consists of eight cosy houses. Each of them 
has its own name – I stayed in Ružena.

I must admit I’m not a fan of traditional Slovak cuisi-
ne, but Oravský Háj surprised me with its self-produ-
ced vegetables and dairy products. The hotel restau-
rant serves regional lamb and trout from a nearby pond. 
I had the best tartar in my life and excellent wine. The 
resort has a tokaj cellar, where you can taste an alcoho-
lic beverage named Aryva. It’s a limited edition of wine 
produced in the resort and available only here. After 
wine tasting, I go to the wellness zone featuring an in-
door swimming pool (and a summer outdoor pool) and 
saunas – a steam room, the Finnish sauna, saline sauna 
and infrasauna. The complex also offers a hydro-mas-
sage tub and a wide selection of massages.

Hotel guests may also enjoy horse riding, visit a fitness 
centre, and take part in an annual wine festival – everyone 
will find something to their liking here. Still, it’s not 
only about the wellness zone or excellent food but friendly 
and helpful people. I’m finishing my article so I ask Maroš 
for some pictures with nice views. He sends me a few – in 
one of them, he’s with his wife and children in front of the 
mountains covered in snow. I smile because during my 
stay in November, the weather was completely different 
– the autumn sunshine and about 15 degrees. I find 
myself thinking that I’d visit the paradise of Orava once 
again, also in winter. 
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aba z  dziadem, uzbrojona w  kosę 
Śmierć, Diabeł, Cygan, Bocian i Komi-
niarz. To nie alternatywa do „Druży-

ny Pierścienia”, tylko kaszubski orszak tych, 
których zwykliśmy nazywać kolędnikami. 
W wieczór wigilijny chodzą po domach jako 
Gwiazdka, a potem – między Bożym Narodze-
niem a Świętem Trzech Króli (czas na Kaszu-
bach określany jako Gòdë) – zmieniają nazwę 
na Gwiżdże. Cel ten sam: trochę postraszyć, 
trochę rozbawić i na pewno nie opuścić żadne-
go ganku z pustymi rękami. Przed laty wystar-
czał im kęs jedzenia i łyk dowolnego trunku, 
dziś największą radość sprawiają im drobne 
słodkości i parę groszy „na drogę”.

B
TEKST Maciej Bąk

WIELOGODZINNE SPACERY PO GALERIACH HANDLOWYCH, MONUMENTALNE ŚWIĄTECZNE ILUMINACJE CZY WIGILIE PRACOWNICZE. 
WŁAŚNIE Z TYM WIELU Z NAS DZIŚ KOJARZY BOŻE NARODZENIE. CZĘSTO JEDNAK ZAPOMINAMY, ŻE GRUDNIOWE ŚWIĘTA 
TO WIELOWIEKOWA TRADYCJA, UKSZTAŁTOWANA PRZEZ NASZYCH PRZODKÓW, KTÓRZY CO PRAWDA OBCHODZILI JE 
DUŻO SKROMNIEJ, ALE BYŁO W TYM ZA TO MNÓSTWO PASJI I SZCZEREJ RADOŚCI. TAK JEST TEŻ NA POMORZU, GDZIE 
NIECO JUŻ ZAPOMNIANE TRADYCJE WCIĄŻ PIELĘGNUJĄ NIEKTÓRZY MIESZKAŃCY KASZUB, ŻUŁAW CZY KOCIEWIA.

Czym byłyby święta Bożego Narodzenia, 
gdyby nie prezenty, prawda? Ale znany nam 
wszystkim Święty Mikołaj nie wzbudziłby na 
Kaszubach takiego entuzjazmu jak Gwiazdor, 
bo to właśnie on od wieków przynosił najmłod-
szym upominki. Czerwony ma on jedynie nos 
– z zimna – bo jego strój składa się z typowo 
wiejskich elementów jak kalosze, gruby ko-
żuch czy czapka nazywana „mycą”. Na Żuła-
wach z kolei rola obdarowującego przypadała 
niegdyś Siwemu Koniowi. Postać to jednak 
już nieco zapomniana, pewnie dlatego, że 
dzieci szybko przestawały wierzyć, że sę-
dziwy zwierzak z zagrody w święta wykopu-
je spod ziemi prezenty.

Nieco inną funkcję pełniły na Żuławach 
adwentowe „mateczki”. To starsze panie, któ-
re przed świętami zbierały pieniądze na to, by 
również ubodzy ludzie mogli spędzić godnie 
święta. Ich odwiedziny w domu wiązały się nie 
tylko z tym, że trzeba było przekazać datek. 
Dzieci musiały też bowiem wykazać się wiedzą 
z najważniejszych modlitw. Nagrodą za ich 
odpowiednie wyrecytowanie była zawsze 
obietnica otrzymania prezentu. Najwi-
doczniej „mateczki” były w stałym kontakcie 
z Siwym Koniem!

Esencją świątecznej tradycji jest jed-
nak kolacja wigilijna. Dziś obowiązkowo 
złożona z dwunastu dań, kiedyś – z racji 

ZDJĘCIA pomorskie.travel/ISIT

GWIŻDŻE, FEFER N USKI I MATECZKI,
CZYLI ŚWIĘTA NA POMORZU
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ubóstwa – ograniczana do siedmiu lub dziewięciu potraw. 
Na Kociewiu dawno temu zaczynała się ona od dzielenia się 
nie opłatkiem, a… podpłomykiem, bardziej przypominają-
cym niewielki placek niż dzisiejsze pięknie wzorowane bia-
łe, kruche, cienkie ciasto. Na Kaszubach świąteczny posiłek 
rodzinny był z tego najlepszego, co przyniosły żniwa, zbiory 
i połowy: kapusta z grzybami (najlepiej tymi z lasów w oko-
licach Dziemian!), zupa brzadowa (taki barszcz czerwony, 
tylko zamiast buraków gotowano ją na owocowym suszu) 
i ryby – w południowej części Kaszub głównie śledzie i siela-
wy, a w północnej węgorze. Żuławy tymczasem znane są ze 
świątecznego deseru, czyli fefernusek, nazywanych pieprzo-
wymi orzechami. To maleńkie kulki z ciasta piernikowego, 
chętnie zajadane również na Kociewiu.

I choć wiele z opisanych tu tradycji żyje wciąż jedynie 
dzięki muzeom, prężnie działającym kołom gospodyń 
wiejskich i aktywnym regionalistom, to część z nich – w bar-
dziej lub mniej zmodyfikowanej formie – „wchodzi” do 
dużych miast. Nie zdziwmy się więc, gdy któregoś dnia, 
spacerując po zimowym Gdańsku, natkniemy się na 
Gwiazdora na Siwym Koniu, który przy okazji świąt 
chce z nami podzielić się podpłomykiem.  

ENGLISH

CHRISTMAS IN POMORSKIE: GWIŻDŻE, 
PEPPERNUTS AND GOOD MOTHERS

Nowadays, we associate Christmas with long walks in shopping 
centres, monumental Christmas illuminations, and office Christmas 
parties. We tend to forget that Christmas is a centuries-old 
tradition shaped by our ancestors, who celebrated it in a more 
moderate way but with real passion and joy. It’s the same in 
Pomorskie, where traditions forgotten in other regions are still 
cherished in Kaszuby, Żuławy and Kociewie.

Peasant Woman and Man, Death carrying a scythe, Devil, 
Gypsy, Stork, and Chimney sweep – it’s not an alternative 
to the Fellowship of the Ring but a Kaszuby procession of 
figures commonly known as carol singers. On Christmas 
Eve, they go from house to house as ‘Gwiazdka’ (Christmas 
Star) and later – in the period between Christmas and Three 
Kings' Day (known as Gòdë in Kaszuby) – they change their 
name into ‘Gwiżdże’. The goal stays the same: to scare a bit, 
to amuse a bit, and not to leave any porch with empty hands. 
In the past, they were satisfied with a bite of food and a sip of 
drink; today, they are happy with some sweets and a few pen-
nies ‘for the road’.

Christmas wouldn’t be the same without gifts, would it? 
But in Kaszuby, Santa Claus wouldn’t arouse as much en-
thusiasm as ‘Gwiazdor’, who has brought gifts to children in 
the region for centuries. Gwiazdor has a red nose in the cold 
and wears a typically rural outfit – wellington boots, a heavy 
sheepskin coat, and a hat called ‘myca’. In Żuławy, children 
would receive gifts from Grey Horse. This figure has been 
a little forgotten as children would soon stop believing that 
an old four-legged creature from the homestead digs 
up gifts at Christmas.

Other figures who appeared in the Advent in the 
region of Żuławy included ‘mateczki’ (good mothers) – old 
ladies who collected money for the poor for Christmas. How-
ever, their visit didn’t only involve making a donation. Chil-
dren also had to demonstrate knowledge of the most import-

ant prayers. If they said them right, they would be promised 
a  Christmas gift. Good mothers must have kept in 
touch with Grey Horse.

The essence of Christmas is Christmas Eve supper. At 
present, the supper includes twelve dishes, while in the past 
– because of poverty – the number of dishes was limited to 
seven or nine. In Kociewie, the supper wouldn’t begin with 
sharing the white and thin holy wafer but… a small flat bread 
called ‘podpłomyk’. Christmas meal in Kaszuby included 
the best harvest, crops and catch: cabbage and mushrooms 
(preferably from the forest near Dziemiany!), a traditional 
regional soup with dried fruit (similar to beetroot soup), and 
fish – in the south of Kaszuby mainly herring and Euro-
pean whitefish, while in the north – eel. Żuławy is known for 
a Christmas dessert, ‘fefernuski’ (peppernuts). They’re tiny 
gingerbread balls, also popular in Kociewie.

Although many of these traditions are remembered only 
thanks to museums, active farmer’s wives’ associations, and 
regional activists, some of them – in more or less modi-
fied forms – begin to be followed in big cities as well. Don’t be 
surprised when on a winter walk in Gdańsk, you meet 
Gwiazdor on a Grey Horse, who will want to share ‘pod-
płomyk’ with you. 



JAK ZACZAROWAĆ 
ŚWIĘTA BOŻEGO
NARODZENIA

o najpiękniejszy czas w ciągu roku. Czekamy 
na ten moment z nadzieją w głosie, że zaraz bę-
dzie lepiej, cieplej, przyjaźniej, inaczej. Jed-

ni czekają z powodów religijnych. Inni z powodu wspól-
nej, rodzinnej kolacji. Jeszcze inni wyczekują wystroju 
miasta, sklepów, dźwięków kolęd i unoszących się za-
pachów piernika, cynamonu, goździków. A ja czekam 
na moment, by lepiej poznać moją rodzinę przy sto-
le, i staram się zadać im pytania, które pokazują ich 
jako ludzi – ich myślenie, odczuwanie, to co ich boli, 
a co dostarcza radości..

Dzieje się tak na przygotowanych pięknie kartecz-
kach, by nie trzeba było wygłaszać tyrad głośno i z oba-
wą odrzucenia. Karteczki wieszamy na choinkach 
i każdy z zaproszonych gości może w dowolnej chwili 
podejść i przeczytać. Nie trzeba komentować, roztrzą-
sać, dywagować, rozmawiać o tym, bo to jest tylko 
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poznanie człowieka przez jego własne myślenie, a nie 
przez mylenie innych o nim. Zaczarowane święta nie 
będą nigdy prawdziwe i szczęśliwie przeżyte, jeśli będą 
skupione tylko na powierzchowności, blichtrze i roz-
mowach o dupie Maryni lub – nie daj Boże – o polityce, 
bo inaczej wszyscy popadniemy w konflikt. Ja poszuka-
łam swojego pomysłu i napiszę, czy się sprawdził. Jeśli 
jest wola drugiego człowieka, to dlaczego nie?

Zaczynam od siebie i na ładnej karteczce zamieszczam 
ważne dla mnie pytania i odpowiedzi. Zawijam w rulonik, 
przewiązuję kokardką, podpisuję „Paulutek”.

Kim jestem? Jedni to cenią, inni nienawidzą. Jestem 
po prostu Paulutkiem i wolę być sobą, niż podobać się byle 
komu. Sukces? Szczęśliwa rodzina. Porażka? Wewnętrzny 
krytyk i jego strach. Wyzwanie? Ciągła edukacja, doświad-
czenie, praca, doktorat, wykłady, warsztaty. Czego się boję? 
Że wszyscy, których kocham, umrą przede mną. Czego 
pragnę? Uczyć i inspirować młodsze pokolenia kobiet, by 
walczyły z presją społeczną i nie dały sobie odebrać praw. 
Ten stan polityczny chce nas ubezwłasnowolnić. Kariera? 
Być mamą. Marzenie? Być sprawną i świadomą w staro-
ści. Nie sprawiać kłopotu. Dieta? Głodzę się i ćwiczę jak sza-
lona. Przyjemności? Obiad i beza z moimi chłopakami. Jak 
zabijam smutek? Idę na zakupy. Kupuję kolorowe ubrania 
i maluję usta na czerwono. Siadam z książką i robię notatki. 
Czego unikam? Ludzi-potworów i nadętych głupków. Moje 
minusy? Rozrzutność i hedonizm. Moje plusy? Kocham lu-
dzi, mimo że wciąż rozczarowują. Moja muzyka? Banks, Bee 
Gees i z dzieciństwa – Shakin Stevens. Najgorsze wspomnie-
nie? Przemoc fizyczna i słowna wobec kobiet na moich ro-
dzinnych, poznańskich Jeżycach. Najlepsze wspomnienie? 
Kiedy Maciek powiedział mi pierwszy raz, że mnie kocha 
i chce się ze mną zestarzeć. Jakiego zachowania nie akcep-
tujesz? Kiedy facet mówi mi, co mam robić, jak myśleć, jak 
wyglądać, co robić. Nic mnie to nie obchodzi i mówię mu, by 
spojrzał na siebie jako żałosną, nadętą jednostkę chorobową 
z małym kutaskiem i wielkimi kompleksami. Bez czego nie 
wyobrażasz sobie życia? Bez szeptu, dotyku, seksu i muzyki. 
Co jest najpiękniejsze w życiu? Beztroski śmiech szczęśliwe-
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go dziecka. Najpiękniejsze miejsce na świecie? Mój bezpiecz-
ny, przytulny dom z domownikami ludzkimi i zwierzęcymi. 
Co zmieniło Twoje życie? Smutek, żal, rozpacz po utracie 
moich trzech nienarodzonych synów. Życiowe spełnie-
nie? Kochać i być kochaną. Amen.

Wszystkim Państwu życzę pięknych, szczerych wo-
bec drugiego człowieka świąt, bez konfliktów, oceny, 
przekonywania o własnych racjach, ironii, sarkazmu, 
agresji. Dzwońmy z życzeniami, piszmy kartki ręcznie, 
a  nie przez komunikatory. Odkrywajmy marzenia 
rodziny, by sprawić im mały prezent, a nie standardo-
wy z wieszaka w ostatniej chwili. I nawet, jeśli kogoś 
nam przy stole będzie brakować, to pomyślcie o nim 
przez chwilę wspólnie, nie krytykując jego złych za-
chowań czy wad, ale tylko czego Wam brakuje od cza-
su, gdy go nie ma? 

W tym roku zabraknie mojego Taty i najbardziej bę-
dzie mi brakowało jego poznańskiej gwary i marudze-
nia na warszawskie jedzenie i odległości. Mój Tata. 

ENGLISH

ENCHANTING CHRISTMAS

This is the most magical time in the year. We are all wa-
iting for that moment, hoping, everything is going to 
be better, warmer, friendlier, different. Some are awa-
iting it because of religion, another of traditional, fa-
mily dinner. Others can’t wait for the city decorations, 
stores, sound of christmas carols and the smell of gin-
gerbread, cinnamon and cloves. And I am anticipating 
the time at the table to meet my family better and to 
try do ask them questions. Questions that show them 
as people – their way of thinking, feeling, what pains 
them and what brings them joy.

This is done on beautifully prepared notes so that 
you do not have to make loud tirades and with a fear of 
rejection. Sticky notes hang on Christmas trees and 
each of the invited guests can approach and read them 
at any time. You do not have to comment, discuss, talk 
about it, because it is only getting to know a man thro-
ugh his own thinking, not by mistaking others about 
him. Enchanted holidays will never be real and hap-
pily celebrated if they are focused only on the exterior, 
blaze and babbling or – God forbid – talking about po-
litics, otherwise we will all come into conflict. I looked 
for my own idea and I will write if it works. If another 
human being wants to, then why not?

I start with myself and on a pretty piece of paper 
I write down questions and answers that are important 

to me. I roll it up, tie it with a bow, and sing ”Paulutek.”
Who am I? Some value it, others hate it. I'm just 

Paulutek and I prefer to be myself than to please any-
one. Success? Happy family. Defeat? An internal critic 
and his fear. Challenge? Continuous education, expe-
rience, work, doctorate, lectures, workshops. What 
am I afraid of? That everyone I love will die before me. 
What do I want? To teach and inspire younger genera-
tions of women to fight social pressure and not to take 
away their rights. This political state wants to inca-
pacitate us. Career? To be a mother. Dream? To be effi-
cient and aware in old age. Do not make trouble. Diet? 
I'm starving and exercising like crazy. Pleasure? Lunch 
and meringue with my boys. How do I kill sadness? I go 
shopping. I buy colorful clothes and paint my lips red. 
I sit down with a book and take notes. What do I avoid? 
People-monsters and pompous fools. My cons? Extra-
vagance and hedonism. My pros? I love people even 
though they are still disappointing. My music? Banks, 
Bee Gees and from my childhood – Shakin Stevens. 
The worst memory? Physical and verbal abuse against 
women in my native Poznań Jeżyce. The best memory? 
When Maciek told me for the first time that he loves me 
and wants to grow old with me. What kind of behavior 
do you not accept? When a guy tells me what to do, how 
to thin or how to look like. I do not care about anything 
and I tell him to look at himself as a pathetic, infla-
med disease entity with a small dick and large com-
plexes. Is there something that you cannot imagine your 
life without? No whispers, touch, sex and music. What is 
most beautiful in life? Carefree laughter of a happy child. 
The most beautiful place in the world? My safe, cozy home 
with my family and animals. What has changed your life? 
Sorrow and despair after losing my three unborn sons. Life 
fulfillment? To love and to be loved. Amen.

I wish all of you, a beautiful and honest Christmas. 
Without unnecessary conflicts, judgements, proving 
your rights, ironies, sarcasm and agression. Let’s call 
to send wishes, let’s write our own postcards, and not 
by social media communicators. Let’s discover our fa-
milies’s dreams to give them joy with a tiny present, 
and not with a last minute piece of clothing. And if so-
meone is no longer with you, and you will miss him by 
the Christmas table, think of that person together. Do 
not criticise the wrong doings or flaws, just talk about 
what have you been missing since his passing. 

This year, my dad is not going to sit with us to celebrate. 
I’m going to miss his Poznań dialect, complaining about the 
food and distnaces in Warsaw. My daddy. 

ODK RY WA J M Y  M A R Z E N I A  RODZ I N Y, 
BY  S PR AW IĆ  I M  M A ŁY  PR E Z E N T,  A   N I E 
STA N DA R D OW Y Z W I E SZ A K A W O STAT N I E J 
C H W I L I.  I   N AW E T,  J E Ś L I  KO G O Ś  N A M 
PR Z Y  S T OL E  B Ę DZ I E  B R A KOWAĆ...

J A K  Z A C Z A R O W A Ć  Ś W I Ę T A . . .
WIĘCEJ FELIETONÓW 

znajdziesz na www.anywhere.pl
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ochodzę ze Śląska, 20 lat temu przepro-
wadziłam się do Trójmiasta i uważam, 
że to najlepsze miejsce do mieszkania 

w Polsce. Natomiast Warszawa zawsze wzbu-
dzała we mnie pozytywne emocje. Jest to 
miasto wyjątkowe, łączące niezwykłą wojen-
ną historię i kosmopolityczną teraźniejszość.

Mimo tak wielu wojennych zniszczeń 
– Warszawę po wojnie pokrywało przecież 
20 milionów metrów sześciennych gruzów – 
udało się odbudować wiele kamienic z szacun-
kiem dla architektury. Dlatego, kiedy kolejny 
raz powrócili do mnie inwestorzy, z którymi 

miałam okazję już wcześniej współpracować, 
ochoczo podjęłam się wyzwania. 

Zadzwonili z propozycją zajęcia się miesz-
kaniem w Warszawie, którego stali się właści-
cielami zaledwie dzień wcześniej. Kilka lat 
temu zaprojektowałam dla nich dom, zresztą 
opisywany przeze mnie w jednym z poprzed-
nich numerów. Zadowoleni z efektu wrócili. 
Mieszkanie od razu było interesujące, gdyż 
mieści się w kamienicy z 1913 roku, a wyso-
kość kondygnacji wynosi 3,8 metra. Budynek 
został gruntownie odnowiony w 2018 roku.

Zazwyczaj nie podejmuję się częściowej 
pracy nad projektem, lecz tutaj zakres prac 
był trochę inny, ponieważ w mieszkaniu 
już była położona elektryka. Właśnie dla-
tego musiałam być bardziej uważna w pro-
jektowaniu lamp ze względu na skąpo roz-
mieszczone wypusty. Wykonana była też 
łazienka, ale w tej na szczęście namówiłam 
inwestorów na wymianę dość agresywnej 
tapety w pasy na farbę.

Naturalnie z uwagi na lokalizację inwesty-
cji styl wyposażenia wnętrza był jasny. Stolica 
międzywojenna, art déco dodatki, klasyczne 

LUCYNA 
KOŁODZIEJSKA
 
Eleganckie kontrasty to element, który 
pojawia się w jej życiu nieustannie. Zawodowo 
architekt wnętrz i historyk sztuki, od 13 lat 
prowadzi autorską pracownię architektury 
wnętrz „Fabryka wnętrz”. We wnętrzach, 
które projektuje, takie kontrasty pojawiają 
się niejednokrotnie. Prywatnie od podobnych 
kontrastów nie stroni.

P



P R Z E P I S  N A  W A R S Z A W Ę

elementy i trochę kolonialnych akcentów – to przepis na 
warszawskie mieszkanie. Po wejściu do mieszkania staje-
my na wprost ogromnej ściany salonu – pozostawienie jej 
w bieli jednak nie wchodziło w grę.

Mieszkanie jest z potencjalnym przeznaczeniem na 
wynajem. W takim przypadku należy zbudować konkret-
ną historię, motyw przewijający się w jego wnętrzu, który 
sprawi, że wyróżni się w gąszczu innych mieszkań na wy-
najem. Kolonialne akcenty interesująco łączą styl klasycz-
ny z egzotyką. Nawiązania do tego lekko romantycznego 
nurtu rodem z XIX wieku uznałam za idealne. Stąd pomysł 
na tapetę, powalającą na wejściu, akcenty w podusz-
kach, dywanie, kolorystyce zasłon i roślinach. W połącze-
niu z art déco stołem, lampami oraz bardzo klasycznymi 
w formie kanapą, fotelem i łóżkiem tworzą ponadczaso-
wą, kuszącą mieszankę.

Myślę, że sama wybierając się do Warszawy na-
stępnym razem, zgłoszę się do inwestorów z propozy-
cją wynajmu na weekend. 

ENGLISH

RECIPE FOR LUXURY

I come from Silesia, 20 years ago I have moved to 
Tricity and I believe that it is the best place to live 
in Poland. However, Warsaw has always aroused 
positive emotions in me. It is an exceptional city, 
combining extraordinary war history and co-
smopolitan present.

In spite of so many wartime destruction – after 
the war, Warsaw was covered in 20 million cubic 
meters of rubble – it managed to rebuild many 

NAT U R A L N I E Z U WAGI NA L OK A L I Z AC J Ę I N W E S T YC J I 
S T Y L W Y P O SA Ż E N I A W N ĘT R Z A BY Ł JA S N Y. S T OL IC A 
M I ĘDZ Y WOJ E N NA , A RT DÉ C O D ODAT K I,  K L A S YC Z N E 
EL E M E N T Y I  T RO C H Ę KOL ON I A L N YC H A KC E N T ÓW...

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL
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houses with high respect for architecture. That's 
why, when investors came back to me again, with 
whom I  had the opportunity to cooperate before, 
I willingly took on the challenge.

They called with an offer to take care of an apartment 
in Warsaw of which they have become owners a few days 
earlier. A few years ago I designed them a house, which 

I have described in one of the previous pieces. Satisfied 
with the effect, they came back. The apartment has alre-
ady seemed interesting – it is located in a tenement from 
1913, and the height of the story reaches 3,8m. The buil-
ding has been thoroughly renovated in 2018.

Usually, I do not undertake partial work on projects, 
but here the scope of work was slightly different, the elec-
tricity was in the apartment. That's why I had to be more 
careful in designing the lamps, because of the rarely spa-
ced outlets. The bathroom was also done, but fortunately 
I persuaded the investors to exchange a quite aggressive 
wallpaper with paint strips.

Naturally, due to the location of the investment, the 
interior design style was light. The interwar capital, art 
déco accessories, classic elements and some colonial ac-
cents – this is a recipe for a Warsaw flat. After entering the 
apartment, we stand in front of the huge wall of the living 
room – leaving it in white, however, it was not an option.

The apartment’s potential purpose is for rent. In 
this case, you need to build a specific story, a motif that 
runs through it, which will make it stand out in the 
jungle of other rental apartments. Colonial accents com-
bine the classic style with the exotic. I found the reference 
to this slightly romantic trend from the 19th century to be 
perfect. Hence the idea for a wallpaper, knocking at the 
entrance, accents on pillows, carpet, curtains and plants 
coloring. In combination with art deco table, lamps 
and a very classic sofa, armchair and bed, they create a ti-
meless, tempting blend.

I think that when going to Warsaw next time, I will re-
ach the investors with a proposal for a weekend rental. 



Zbliż telefon i odczytaj film
 



ieruchomością wspólnoty miesz-
kaniowej powinna zarządzać wspól-
nota, czyli Wy, jako właściciele two-

rzących ją lokali. Prawda jest jednak taka, że 
nadal zbyt wielu członków wspólnot mieszka-
niowych przecenia to, kim nie jest i nie docenia 
tego, kim jest.

Polski ustawodawca nadał właścicie-
lom lokali bardzo szeroki zakres kompeten-
cji w zakresie samodzielnego decydowania 
o większości spraw mających wpływ nie tylko 
na powstanie wspólnoty mieszkaniowej, 
jej rozwój i sposób funkcjonowania w obrocie 
gospodarczym. Przyznał im także prawo do 
swobodnego kreowania stosunków między 
wspólnotą a poszczególnymi właścicielami lo-
kali w zakresie ograniczonym jedynie ramami 
obowiązujących ustaw.

Tymczasem nadal zbyt duża liczba wła-
ścicieli nieruchomości wspólnot mieszka-
niowych nie zna lub nie posiada umiejętności 
prawidłowej interpretacji podstawowych ak-
tów prawnych, co implikuje pojawianiem 
się nieprawidłowości również na dalszym 
tzw. operacyjnym etapie procesu zarządzania 
nieruchomością, tj. w momencie, gdy wła-
ściciele lokali stają przed koniecznością 

N

podjęcia decyzji. Trzeba jednak przyznać, 
że bardzo ogólny charakter regulacji usta-
wowych oraz duża liczba „wątpliwej natury” 
podmiotów zajmujących się zarządzaniem 
nieruchomościami, skutecznie utrudnia-
ją członkom wspólnot mieszkaniowych racjo-
nalne zarządzanie ich nieruchomościami.

Źródłem największego ryzyka dla wspól-
not mieszkaniowych jest korzystanie z usług 
zarządców dopiero rozpoczynających pracę 
w zawodzie, nieprzygotowanych do wykony-
wania zawodu i bez odpowiednich kwalifikacji 
zawodowych. To właśnie takim podmiotom 
można przypisać najwięcej nieprawidłowo-
ści związanych z zarządzaniem nierucho-
mościami, choć oczywiście i w tej grupie moż-
na znaleźć wartościowe jednostki.

W kategoriach ekonomicznego szaleństwa 
należy oceniać powierzanie spraw wspólnoty 
przypadkowym podmiotom bez jednoczesne-
go przygotowania merytorycznego do cyklicz-
nego weryfikowania jakości ich pracy. W świe-
cie zarządzania nieruchomościami można 
bowiem spotkać wielu ludzi, którzy w ogóle 
nie mają pojęcia, o czym mówią. Większość 
z nich recytuje formułki służące sprzedaży 
i buduje przekaz marketingowy, co powoduje, 
że właściciele lokali kupują obraz zarządcy, 
a nie samego zarządcę.  

ENGLISH

DO NOT ORDAIN WHAT YOU CANNOT 
ENFORCE YOURSELF

The property of the housing community 
should be managed by the community, i.e. 
you, as the owners of the premises creat-
ing it. However, the truth is that too many 
members of housing communities over-es-
timate who they are not and underestimate 
who they are.

The Polish legislator gave the owners 
of the premises a very wide range of com-
petences in the area of   independent de-

cision-making on the majority of matters 
affecting not only the creation of a hous-
ing community, its development and the 
manner of functioning in the economic 
turnover. He also granted them the right 
to freely create relations between the com-
munity and individual owners of premises, 
only within the limited scope of the appli-
cable laws.

Meanwhile, too many housing estate 
owners do not know or fail to correctly un-
derstand and interpret basic legal acts. 
It implies the appearance of irregulari-
ties also on the further so-called operational 
stage of the property management process, 
i.e. when the owner of the premises faces 
the necessity to make a decision. However, 
it must be mentioned that the very general 
nature of statutory regulations and the large 
number of "dubious nature" of entities deal-
ing with real estate management, effectively 
hinder the members of housing communities 
to rationally manage their properties.

The source of the greatest risk for hous-
ing communities is the use of the managers’ 
services that are just starting their work in 
the profession. They are unprepared to prac-
tice the profession yet and lack appropriate 
professional qualifications. It is these entities 
that can have the most irregularities related 
to property management assigned, although, 
valuable units can be also found in this group.

In terms of economic insanity, one 
should judge entrusting community affairs 
to random entities without simultaneous 
substantive preparation for periodic verifi-
cation of work quality. In the world of real 
estate management, you can meet many 
people who have no idea what are they 
talking about. Most of them, recite market-
ing formulas and build a marketing mes-
sage, which means that the owner of the 
premises buys the image of the manager, 
not the manager himself.  

NIE NAKAZUJ TEGO,
CZEGO SAM NIE MOŻESZ
WYEGZEKWOWAĆ

ŁUKASZ STOLARSKI
 
Współzałożyciel i Dyrektor Zarządzający 
firmy HOME Zarządzanie Sp. z o.o., licencjonowany 
Główny Księgowy, wieloletni pracownik Ministerstwa 
Finansów RP, w tym na stanowiskach kierowniczych. 
Od kilku lat działa na rynku usług zarządzania 
nieruchomościami.. 
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TEKST Aleksander Domański   ZDJĘCIA  Tymoteusz Głuszko, Aleksander Domański

KUCHEN NE HISTORIE.  

SA NDACZ

DZISIAJ NA STOLE ZAGOSZCZĄ DWA PRZEPISY PROPONOWANE PRZEZ DWIE RÓŻNE OSOBY. CIESZĘ SIĘ, ŻE UDAŁO 
SIĘ DO GOTOWANIA ŚWIĄTECZNYCH POTRAW ZAPROSIĆ RÓWNIEŻ SZEFA GDAŃSKIEJ RESTAURACJI PIWNA47 FOOD 
& WINE BAR. MYŚLĘ, ŻE TO DOBRA OKAZJA DLA PORÓWNANIA RÓŻNYCH KULINARNYCH POMYSŁÓW I SMAKÓW. 
DZIŚ DLA PAŃSTWA GOTUJĘ JA – KUCHARZ-AMATOR I ON – PROFESJONALNY KUCHARZ MARCIN FALISZEK.



K U C H E N N E  H I S T O R I E .  S A N D A C ZK U C H E N N E  H I S T O R I E .  S A N D A C Z
PIWNA 47 FOOD & WINE
ul. Piwna 47, Gdańsk
www.piwna47.pl
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ALEKSANDER 
DOMAŃSKI
 
Połowę czasu spędza przed komputerem 
w redakcji Anywhere, a drugą gotując w swojej 
kuchni i pakując do słoików wszystko, co 
nadaje się do jedzenia. Znajomi mówią, że jego 
dewiza życiowa mogłaby brzmieć: „Aby dobrze 
żyć, trzeba dobrze zjeść i wypić”. Żyje, aby jeść. 
Nie na odwrót.

początek trzeba było podać głów-
ne składniki, z których gotujemy. 
Cieszyłem się, że to właśnie mnie 

przypadł wybór –  z racji nadchodzących świąt 
zdecydowałem, że przyrządzimy sanda-
cza. Dodatkiem do ryby będą warzywa – te, 
których używa się do ratatouille. Więc przed 
Państwem dwa różne przepisy z prawie iden-
tycznych składników. Może któryś z nich zain-
spiruje was, aby przygotować go na święta? 
A może po prostu będzie to jeden z weekendo-
wych obiadów?

Szef Marcin Faliszek proponuje nam san-
dacza na kremie z bakłażana, ze smażoną cu-
kinią, sosem z papryki oraz pierożkami z ka-
szy gryczanej z wątróbką i orzechami. Całość 
zaczniemy od upieczenia w 180 stopniach 
bakłażanów, aż staną się miękkie. Obieramy 
je ze skóry i blendujemy ze śmietaną, ma-
słem, pastą tahini, solą, pieprzem i odrobiną 
miodu. Przyrządzony w taki sposób krem 
może być bazą do wielu dań. Następnie 
smażymy sandacza na klarowanym ma-
śle, dodając świeży rozmaryn oraz czosnek. 
Przygotowane składniki wraz ze wcześniej 
podsmażonymi pierożkami zaczynamy ukła-
dać na talerzu. Najpierw – krem z bakłażana, 
później – sandacz, obok – kilka pierożków. 
Całość dekorujemy delikatnie smażoną cuki-
nią oraz polewamy sosem z papryki.

Na

WIĘC PRZED PAŃSTWEM DWA 
RÓŻWNE PRZEPISY Z PRAWIE 

IDENTYCZNYCH SKŁADNIKÓW. MOŻE 
KTÓRYŚ Z NICH ZAINSPIRUJE WAS, 

ABY PRZYGOTOWAĆ GO NA ŚWIĘTA? 

Teraz czas na mój przepis. Zacznę wszyst-
ko od przygotowania ratatouille. Myślę, że to 
jest nie tylko dodatek, który sprawi, że wydo-
będziemy jeszcze więcej smaku, ale również 
ożywi tradycyjne danie. Obrany bakłażan naj-
pierw oprószamy solą na około 30 minut, aby 
pozbyć się goryczki. Na rozgrzanej patelni po 
kolei będziemy smażyć na oliwie osuszonego 
bakłażana i pokrojoną paprykę. Tak przygo-
towane warzywa przekładamy do garnka, do 
którego również wrzucamy pokrojoną w  pla-
sterki cukinię. Kolejny krok to podsmaże-
nie cebuli i czosnku, a gdy cebula zacznie się 

 
MARCIN FALISZEK - SZEF KUCHNI RESTAURACJI PIWNA 47 FOOD & WINE
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DLA PR Z Y R ZĄ DZEN I A FA RSZU W YSTA RCZ Y 
K ILK A PROSTYCH K ROKÓW. W PIERW 
PR ZESM A ŻA M Y CEBU LĘ, SIEK A M Y NATK Ę 
PIETRUSZK I OR A Z SA M Ą RY BĘ.

szklić, dodajemy pomidory oraz zioła. Łączymy wszyst-
kie dotychczas przygotowane składniki w jednym garnku. 
Całość będziemy gotować jeszcze maksymalnie 10-15 minut 
– i możemy śmiało powiedzieć, że jesteśmy w połowie przy-
gotowania dania.

Dla przyrządzenia farszu wystarczy kilka prostych 
kroków. Wpierw przesmażamy cebulę, siekamy natkę 
pietruszki oraz samą rybę. Mieszamy składniki i dopra-
wiamy wszystko solą, pieprzem oraz sokiem z cytryny. 
Tak przygotowanym farszem będziemy nadziewać ciasto 
pierogowe i gotować około 4-5 minut – aż od wypłynięcia 
pierożków z dna garnka. Na sam koniec, już na talerzu, 
proponuję ułożyć pierogi na warzywach. Drugą opcją jest 
podpiekanie wraz z ratatouille w piekarniku jeszcze przez 
parę minut. Na końcu polewamy palonym masłem i odro-
biną pianki cytrynowej. 

ENGLISH 

KITCHEN STORIES. ZANDER

Today, I’m presenting two recipes proposed by two different 
persons. I’m glad I could invite the chef of Piwna 47 Food 
& Wine Bar for this Christmas cooking session. It's a good 

opportunity to compare different culinary ideas and tastes. 
Today, I, an amateur cook, am cooking with a professional 
chef, Marcin Faliszek. 

I’ll begin with the main ingredients. I was glad I could 
choose the dish for today. Christmas will be coming 
soon, so I decided on zander. The fish will be served with 
vegetables used for ratatouille. Have a look at two different 
recipes made from almost identical ingredients. Perhaps 

 ZD
JĘ

CI
E:

 A
LE

K
SA

N
D

ER
 D

O
M

A
Ń

SK
I (

3)
.

 
ZDJĘCIE: MAGDA CZOCHI (4).

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL



aubergine in 180 degrees until tender. Peel it and blend 
with sour cream, butter, tahini pasta, salt, pepper, 
and a little honey. Such cream can be a base for many 
dishes. Next, fry zander in clarified butter, add fresh 
rosemary and garlic. Plate the ingredients together 
with fried dumplings. First – the aubergine cream, next 
– zander, and then – a few dumplings. Decorate it with 
fried courgette and pour with pepper sauce.

Now it’s time for my recipe. I’ll begin with preparing 
ratatouille. I think this addition will not only enhance 
the taste of the dish, but also make it more attractive. 
Peel aubergine, sprinkle it with salt and set it aside for 
about 30 minutes to get rid of its bitter taste. Heat the 
pan and fry dry aubergine and diced pepper in olive oil. 
Put the vegetables in a pot and add sliced courgette. 
Fry onion and garlic. Add tomatoes and herbs when 
the onion is transparent. Put all the ingredients in one 
pot. Cook for about 10–15 minutes at most – now we are 
halfway through preparing the dish.

Next, make the stuffing in a few simple steps. Fry 
onion, chop parsley and the fish. Mix the ingredients 
and spice them with salt, pepper and lemon juice. Stuff 
dumpling dough with the stuffing and cook the dumplings 
for about 4–5 minutes, until they float. Finally, arrange the 
dumplings on the vegetables. Another option is to roast 
them together with ratatouille in an over for a few minutes 
more. At the end, pour it with brown butter and a little 
lemon mousse. 

 
ZDJĘCIE: ALEKSANDER DOMAŃSKI (5).
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you’ll make one of them this Christmas? Or 
for one of your weekend lunches?

Chef Marcin Faliszek proposes zander 
with aubergine cream, fried courgette, 
pepper sauce and buckwheat groats 
dumplings with liver and nuts. Roast 
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FROM ANTIQUITY TO THE PRES-
ENT DAY "), WYDZIAŁ POLONISTYKI 
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, 
WARSZAWA 2017

There are unique books that stand mode-
stly on the side, waiting to be discovered. 
This is undoubtedly the work of professor 
Cyprian Mielczarski, a classical philologist 
and historian of ideas. I do not hesitate to 
say that this brilliant lecture on rhetoric 
(the ability to influence people with words 
and the power of persuasion) that goes 
through the whole European civilization – 
from Pericles to Kaczyński, from sophists 
to populists, from philosophers to manipu-
lators – is one of the most interesting things 
that I happened to read this year.

It's one of the few academic works where 
the author does not hide behind knowledge, 
nor does he dress up in a narcissistic way. 
The foundation of Professor Mielczarski's 
lecture is the humanistic need to explain the 
world, the civic manifestation in teaching 
and the intellectual compulsion to sha-
re knowledge in hope that it will make the 
world more bearable.

So what do we want to explain to the author 
of „Retoryka, prawda, polityka” ("Rhetoric, 
truth, politics")? First of all, there is no one 
truth, and the nation is a community of citizens 
with different views, to which they have the 
right. He recalls the first sophist, Protagoras, 
who said that "man is the measure of all thin-
gs" and that "there are two contradictory 
opinions about everything." These two short 
sentences are the foundation of European hu-
manism and democracy, which has shaped 
the best known world for us: liberal, open and 
constantly forming in abrasion of many re-
asons, none of which claims the right to 
be only applicable.

Unfortunately – what we painfully feel 
today – openness is in retreat. The desire to 
"take over" everyone who dares to have a dif-
ferent opinion is becoming more and more 
manifesting in the world and in Poland. We 
see how politicians become the servants of 
the crowd and how the crowd – having no 
resistance to ideological manipulation – de-
mands "truth" without understanding that it 
is an intellectually groundless claim.

I also like that Mielczarski wants to 
persuade us with his book to think inde-
pendently, considering it a basic feature of 
social maturity. Abiding that everywhere, 
where this independence of thinking is lac-
king, there is an underdevelopment of mo-
bility, disappearance of mental creativity 
and social wrench.

Looking at Poland in recent years, it is 
difficult to disagree with him. 

ANDRZEJ
SARAMONOWICZ

Reżyser, scenarzysta, pisarz, dramaturg 
i dziennikarz. Autor największych polskich hitów 
komediowych w XXI w. (m.in. "Ciało", "Testosteron" 
i "Lejdis"). "Testosteron" - stale obecny w teatrach 
w kilkunastu krajach - jest również jedną 
z najpopularniejszych dziś polskich sztuk na 
świecie. W 2015 roku Saramonowicz wydał 
bestsellerową powieść „Chłopcy".

CYPRIAN MIELCZARSKI, 
„RETORYKA, PRAWDA, 
POLITYKA. OD STAROŻYTNOŚCI 
DO WSPÓŁCZESNOŚCI”, WYDZIAŁ 
POLONISTYKI UNIWERSYTETU 
WARSZAWSKIEGO, WARSZAWA 2017

Zdarzają się książki wyjątkowe, które sto-
jąc skromnie z boku, czekają na odkrycie. 
Taką jest niewątpliwie praca profesora 
Cypriana Mielczarskiego, filologa klasycz-
nego i historyka idei. Nie waham się powie-

dzieć, że ów błyskotliwy wykład o retoryce 
(czyli umiejętności wywierania wpływu 
na ludzi przy pomocy słowa oraz o mocy 
przekonywania), przechodzący przez całą 
europejską cywilizację – od Peryklesa do 
Kaczyńskiego, od sofistów do populistów, 
od filozofów do manipulatorów – to jedna 
z najciekawszych rzeczy, jakie zdarzyło mi 
się w tym roku przeczytać.

Oto bowiem mamy jedną z niewielu aka-
demickich prac, gdzie autor nie chowa się 
za wiedzą, ani też się w nią narcystycznie 
nie stroi. Fundamentem wykładu profeso-
ra Mielczarskiego jest za to humanistyczna 
konieczność objaśniania świata, obywatel-
skość objawiająca się w nauczaniu i intelek-
tualny przymus, by dzielić się wiedzą w na-
dziei, że uczyni ten świat znośniejszym. 

Cóż nam zatem chce objaśnić autor 
„Retoryki, prawdy, polityki”? Przede wszyst-
kim, że nie ma jednej prawdy, a państwo 
jest wspólnotą, złożoną z obywateli o róż-
nych poglądach, do których mają oni prawo. 
Przywołuje pierwszego sofistę Protagorasa, 
który powiedział, że „człowiek jest miarą 
wszystkich rzeczy” oraz że „o każdej rze-
czy istnieją dwa sądy wzajemnie sprzecz-
ne”. Te dwa krótkie zdania są fundamentem 
europejskiego humanizmu i demokracji, 
który ukształtował najlepszy ze znanych nam 
światów: liberalny, otwarty i nieustannie two-
rzący się w  ścieraniu wielu racji, z  któ-
rych żadna nie rości sobie prawa dwo bycia 
jedynie obowiązującą. 

Niestety – co boleśnie dziś odczuwamy 
– otwartość jest w odwrocie. Coraz silniej 
manifestuje się w świecie i w Polsce pragnie-
nie „wzięcia za pysk” wszystkich, którzy 
ośmielają się mieć inne zdanie. Widzimy, 
jak politycy stają się sługami tłumu i jak 
tłum – nie mając żadnej odporności na ma-
nipulacje ideologiczne – żąda „prawdy” bez 
zrozumienia, że jest to żądanie intelektual-
nie bezpodstawne.

Podoba mi się też, że Mielczarski pragnie 
swoją książką namówić nas do niezależności 
myślenia, uważając ją za podstawową cechę 
dojrzałości społecznej. Oraz przestrzegając, 
że wszędzie tam, gdzie owej niezależności 
myślenia brakuje, dochodzi do niedorozwo-
ju mobilności, zaniku kreatywności umy-
słowej oraz społecznego uwiądu. 

Patrząc na Polskę ostatnich lat, trudno 
się z nim nie zgodzić. 

ENGLISH

THE POWER OF PERSUASION

CYPRIAN MIELCZARSKI, „RETORYKA, 
PRAWDA, POLITYKA. OD STAROŻYT-
NOŚCI DO WSPÓŁCZESNOŚCI” 
("RHETORIC, TRUTH, POLITICS. 
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CZYTANIE WEDŁUG 
SARAMONOWICZA

WIĘCEJ FELIETONÓW 
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MOC 
PRZEKONYWANIA
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BUTY / SHOES : 303 AVENUE

KOSZULA,SWETER I SPÓDNICA / 

SHIRT, SWEATER AND SKIRT : KAPPAHL



W A R M I S H  B L I S S

B L I S S
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MODELKA / MODEL:  
Liz / ECManagement

STYLIZACJA / STYLIST:  
Ilona Jaworska

ZDJĘCIA / PHOTOS:  
Kamil Banaszek

MAKIJAŻ / MAKE UP:  
Ilona Czarnik-Nawrocka
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BUTY / SHOES : DEICHMANN

KOSZULKA I SPODNIE / SHIRT AND TROUSERS : KAPPAHL



6 2 – 6 3 M O D A  /  F A S H I O N

BUTY / SHOES : MARC O'POLO

MARYNARKA, SPODNIE I SWETER / 

JACKET, TROUSERS AND SWEATER  : KAPPAHL



W A R M I S H  B L I S S



SĄSIEDZKA 
ETYKIETKA

rzeprowadzka. Siódma w moim życiu, 
trzecia w tym roku. To zawsze bardzo 
ważny moment. Zmiana miejsca, tra-

sy do pracy, osiedlowego sklepu i poczty. Czas 
poznawania na nowo, mikro podróż do innego 
świata, którego centrum to twoje mieszkanie. 

Jestem zmęczona przeprowadzkami. 
Owszem, jestem na bieżąco w pozbywaniu 
się rzeczy, których nie używam, nie no-
szę czy też już mi się po prostu nie podoba-
ją. Wszystko lubię, znam, a sytuacja „to ja 
to jeszcze mam?!” i „wszędzie tego szuka-
łam” już mi się nie przydarza. 

Jestem zmęczona, ale szczęśliwa. Ostatnie 
moje lokum miało 21m2 i było swego rodzaju te-
stem od wszechświata. Sama siebie zaskoczy-
łam, jak niewiele rzeczy posiadam – kompak-
towa dziewczyna. Tym razem mam nadzieję, 
że zagrzeje tu miejsce na dłużej. Mam osobny 
salon i sypialnie, a kuchnia nie jest holem.

Miałam super sąsiada, co prowadził klub 
GoGo i często zmieniał koleżanki. Rozpozna-
wałam je po jękach i butach w naszym wspól-
nym korytarzyku. Natomiast reszta sąsiadów 
zaskoczyła mnie swoją wścibskością. Jak na 
czasy, w których nikt nie mówi sobie „dzień do-
bry”, wyjątkowo dobrze znali moje małe rytu-
ały. A może była to kwestia tego, że mieszkałam 
na parterze? Tak czy siak, słyszałam wszystkie 
ich rozmowy, a wraz z nimi nienasyconą cie-
kawość „Kim ona jest?”. Teorii było wiele, ale 

P

ALEKSANDRA 
NOWICKA
 
Aktorka, lektorka, pasjonatka 
muzyki i dobrego jedzenia. Ma kota – 
w dowolnym tłumaczeniu. Podróżuje, 
obserwuje, słucha i tańczy.

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL

z racji tego, że mój dzień do dnia niepodobny, 
a godziny, o których wracam do domu niespre-
cyzowane, to teorie ów najbardziej sztampowe. 
„Dealerka albo kurwa, co innego?! Ubiera się 
wystrzałowo, ma kota i coś dużo kolegów do 
niej przychodzi”. Nikt nie wspomniał, że zawsze 
się wita, starszym zakupy nosi, a pani na wózku 
obiady gotuje – w końcu to najmniej ciekawe. 

Nie przeczę, każdy ma coś w tylnej kieszeni, 
ale by to miało komuś wadzić, to lekka przesa-
da. Siedziałam na kanapie i słuchałam, tfu!.. 
nawet nie musiałam słuchać, po prostu słysza-
łam: „Jak nie ma nic w domu, to policja jej nic 
nie zrobi”, „Te czerwone światła, kto takie ma? 
No może jest ekskluzywną, kto wie?” – escort 
girl z 21m2 to musiałby być początek mojej ka-
riery... Ale do rzeczy. Sąsiadka nie wie, jak się 
nazywam, ale wie, że mam szlafrok w szopa 
pracza, a wczoraj wróciłam ze spaceru o 23. 
Z trudem odpowiada mi „dzień dobry”, ale z ła-
twością nazywa mnie dziwką w  rozmo-
wach z koleżankami. A ja się zastanawiam, jak 
to jest, że tak stronią od ludzi, a tak bardzo 
żyją ich życiem? 

Dzień dobry, nazywam się Ola i jestem 
aktorką, piszę trochę, lubię gotować, słu-
cham dużo muzyki, gram w „Magię i Miecz” 
z przyjaciółmi, zawsze bardziej dogadywałam 
się z chłopakami i umiem oskrobać rybę. Zapo-
mniałam o czymś? 

ENGLISH

NEIGHBOR’S LABEL

Moving. For the seventh time in my life, third 
this year. This is always a very important mo-
ment. Change of place, route to work, local 
shop and post office. It's time to get to know 
each other again, a micro journey to another 
world of which your home is the center.

I’m tired of moving. You need to admit that 
changing your place of living for the third time 
in such a short time is a challenge. Yes, I’m up 
to date with throwing away things I don’t use, 
wear or I just don’t like them anymore. I like 
and know everything I own, and moments like 
“I still have that?!” or “I’ve looked for it eve-
rywhere” do not happen anymore. We re-orga-

nize our lives and how to create ourselves, when 
around there are empty walls, another couch 
and new neighbors.

I’m tired but happy. My last apartment 
had 21m2 and was some kind of a test from the 
universe. I surprised myself, how little things 
I own – a compact girl. This time I hope that I’ll 
stay here for longer. I have a separate li-
ving room and bedroom, and the kitchen 
is not a hall. Before, I was able to stand in such 
a way that at the same time I was in the kitchen, 
living room, bedroom, and toilet – after all it 
was one room with a toilet. 

I had a great neighbor, which ran a go-go bar 
and often changed his female friends. I recogni-
zed them by moans and shoes in our common 
corridor. However, the rest of my neighbors 
surprised me with being nosy. As for the times 
when nobody says "good morning", they knew 
my little rituals exceptionally well. Or may-
be it was a matter of living on the ground floor? 
Anyway, I heard all their conversations, and 
with them the voracious curiosity, "Who is 
she?". There were many theories, but due to 
the fact that my day is unlike any other day, and 
the hours of which I return home are unspeci-
fied, these theories were most clichéd. "Dealer 
or whore, what else?! She dresses up, has a cat 
and a lot of male friends come to visit her." Such 
statements were made. No one has ever said 
that I always greet everyone, help the older in 
carrying their shopping, and cook dinners for 
a woman on a wheelchair – overall, that’s 
the least interesting. You are nice, calm, 
than there has to be a catch to find, some 
dirt, which would not be so nice.

I do not deny that everyone has something 
in their back pocket, but it would be a bit of 
an exaggeration to be bothered with that. I was 
sitting on the couch and listening, pish! ... I did 
not even have to listen, I just heard: "If the-
re is nothing at home, the police will not 
do anything to her", "Those red lights, who 
has that? Well, maybe she is an exclusive, who 
knows? " – escort girl with 21m2 would have to 
be the beginning of my career... But to the point. 
The neighbor does not know my name, but she 
knows that I have a robe in a raccoon, and that 
yesterday I came back from a walk at 11pm. She 
struggles with "good morning", but easily 
calls me a whore in conversations with her 
friends. And I wonder, how it is that they 
avoid people and at the same time live their 
lives so much. How long does it take you to 
investigate someone's time? How much do you 
think about me instead of yourself?

Good morning, my name is Ola and I am 
an actress, I write a bit, I like cooking, I listen to 
a lot of music, I play „Magia i Miecz” ("The Ma-
gic and the Sword") board game with friends, 
I've always gotten along with guys better and 
I can scrape fish. Did I forget something? 
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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
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T O  M I A Ł  B Y Ć  T E K S T  O  P O Z O R A C H



Mikołaj XXI wieku przyleciał samolotem 
Lufthansa z Monachium. „Monachium to 
port przesiadkowy, tam się zawsze przesiadam 

i lecę w dowolne miejsce na świecie, czy to do Barcelony, 
Pekinu, Nowego Jorku, czy Paryża” – mówił.

Już po raz drugi Mikołaj wylądował na łódzkim 
lotnisku. W zeszłym roku przyleciał samolotem Ośrodka 
Szkolenia Lotniczego Bartolini Air, w tym – samolo-
tem rejsowym Lufthansy. „W Łodzi są wspaniałe, miłe 
i grzeczne dzieci, musiałem tu znów przylecieć. Przez ten 
rok Łódź bardzo się zmieniła, wypiękniała. Leciałem nad 
miastem i patrzyłem z podziwem” – chwalił Mikołaj.

„Bardzo nas cieszy, że tym razem to same dzieci 
wystąpiły z inicjatywą i pytały, czy znów na lotnisku 

13 GRUDNIA NA LOTNISKU W ŁODZI WYLĄDOWAŁ 
MIKOŁAJ I PRZYWIÓZŁ DZIECIOM PREZENTY. 
ŚWIĄTECZNA WIZYTA POWOLI STAJE SIĘ DOBRĄ 
TRADYCJĄ ŁÓDZKIEGO PORTU LOTNICZEGO.
TEKST I  ZDJĘCIA: PORT LOTNICZY ŁÓDŹ IM. WŁADYSŁAWA REYMONTA
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ŚWIĄTECZNE LĄDOWANIE



‘Last year, Santa Claus brought us a gift – 
Lufthansa’s new route to Munich. This year, 
he benefited from the gift himself,’ reminded 
Anna Midera, President of Łódź Airport.

Over 70 children, including children 
from children’s homes, took part in the 
charity event ‘Santa Claus’ landing’. The 
little passengers greeted Santa at the 
apron and received gifts – toys and sweets. 
Companies that helped organise the event 
and prepare gifts for children included 
Lagardere Travel Retail, Smyk, Car Bone, 
Inwedo, Aviation Academy Bartolini Air, 
and Porsche.  

Ś W I Ą T E C Z N E  L Ą D O W A N I E

It was the second visit of Santa Claus at 
Łódź Airport. Last year, he came on a plane 
of Aviation Academy Bartolini Air, while this 
year, he flew with Lufthansa. ‘Children from 
Łódź are amazing, nice and kind; I had to 
come here again. Łódź has changed a lot since 
my last visit, for the better. I was flying over 
the city, admiring the view,’ said Santa Claus.

‘We are glad that this time, it was the chil-
dren who came up with the idea and asked 
about Santa Claus. His visit is becoming our 
tradition, and we are going to invite Santa 
Claus to Łódź next year, too,’ promised Artur 
Fraj, Commercial Director at Łódź Airport.

wyląduje Mikołaj. Staje się to już naszą 
tradycją i w przyszłym roku znów zaprosimy 
go do Łodzi” – obiecuje Artur Fraj, Dyrek-
tor Handlowy Portu Lotniczego w Łodzi.

„W zeszłym roku Mikołaj przywiózł 
nam prezent, czyli połączenie Lufthansy do 
Monachium, a w tym roku sam skorzystał 
z prezentu” – przypomniała Anna Midera, 
prezes Portu Lotniczego w Łodzi.

W czasie akcji charytatywnej „Lądo-
wanie Mikołaja” lotnisko gościło 70 dzieci 
m.in. z domów dziecka. Najmłodsi przywi-
tali Mikołaja na płycie postojowej lotniska, 
a potem zostali obdarowani prezentami – 
zabawkami i słodyczami. Imprezę i prezenty 
dla dzieci pomogli przygotować Lagardere 
Travel Retail, Smyk, Car Bone, Inwedo, 
Aviation Academy Bartolini Air, Porsche.  
 

— IN ENGLISH —

CHRISTMAS LANDING

ON 13 DECEMBER, SANTA CLAUS WITH A BAG 
FULL OF GIFTS FOR CHILDREN LANDED AT ŁÓDŹ 
AIRPORT. SANTA CLAUS’ VISIT IS BECOMING A 
GREAT TRADITION OF ŁÓDŹ AIRPORT.

21st century Santa Claus flew with Lufthan-
sa from Munich. ‘Munich is a hub airport. 
I always change flights there and go to any 
place in the world – Barcelona, Beijing, 
New York City or Paris,’ he said.



Z ŁODZI NA PODBÓJ 

AMERYKI
PASAŻEROWIE KORZYSTAJĄCY Z PORTU LOTNICZEGO 
IM. REYMONTA JUŻ OD KILKU TYGODNI MOGĄ LICZYĆ 
NA  WYGODNE PRZESIADKI NA REJSY EUROPEJSKIE ORAZ 
MIĘDZYKONTYNENTALNE. WSZYSTKO DZIĘKI ZMIANIE 
GODZIN LOTÓW NA TRASIE ŁÓDŹ-MONACHIUM. JEŚLI 
MARZYCIE O PODRÓŻY DO STANÓW, TERAZ DO NOWEGO 
JORKU, CHICAGO CZY WASZYNGTONU DOSTANIECIE SIĘ 
SZYBCIEJ! DLACZEGO WARTO ODWIEDZIĆ AKURAT TE 
MIASTA? PRZEKONAJCIE SIĘ SAMI! 
TEKST: AGNIESZKA ZAWISTOWSKA   ZDJĘCIA: PIXABAY.COM

CHICAGO – MIASTO 
SZTUKI I DESIGNU
Największe miasto środkowego zachodu 
dysponuje wszystkim, czym może po-
szczycić się metropolia. Znajdziecie tu 
światowej klasy muzea, tętniące życiem 
dzielnice handlowe i liczne kluby nocne. 
Dodajmy do tego jeszcze zróżnicowa-
ną scenę kulinarną, piękne plaże oraz 
przyjaznych ludzi a przepis na udany 
wypad macie gwarantowany! Popular-
nym miejscem spotkań jest wypełniony 
sztuką Park Millenium. Tu znajduje się 

„Fasola” (the Bean), awangardowa rzeźba 
Anisha Kapoora z wypolerowanej stali 
nierdzewnej, stanowiąca olbrzymie 
lustro. Na uwagę zasługuje też Crown 
Fountain – interaktywna instalacja 
składająca się z dwóch 15-metrowych 
ekranów LED, na których pojawiają się 
twarze mieszkańców miasta. Widzowie 
czekają na moment, kiedy te zaczną 
pluć wodą. A to może wydarzyć się 
w każdej chwili! 
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NOWY JORK – W SERCU 
WIELKIEGO JABŁKA
Już Frank Sinatra śpiewał, że jeśli komuś 
powiedzie się tutaj, uda mu się wszędzie. 
Nowy Jork to energetyczna, kulturalna 
metropolia, która nigdy nie zasypia. Prze-
konacie się o tym, wybierając się m.in. na 
Broadway. Tanie wejściówki na spekta-
kle można zdobyć w kiosku na Times 
Square, sercu Manhattanu słynącego 
z migoczących ekranów reklamowych 
i noworocznych imprez. Ale symboli 
miasta jest znacznie więcej i na pewno 
znacie je z filmów czy seriali: Piąta Aleja, 

Central Park, Statua Wolności, Brooklyn 
Bridge i Empire State Building. Warto 
też odwiedzić zachwycające Muzeum 
Sztuki Współczesnej (MoMA) z kolekcją 
dzieł sztuki z obszarów m.in. malarstwa, 
designu, grafiki, rzeźby i fotografii. Z kolei 
wielbiciele kulinariów powinni udać się 
do Little Italy wypełnionego włoskimi 
knajpkami oraz na targ Chelsea.

WASZYNGTON – NIE 
TYLKO POLITYKA
Nie ma ciekawszego miasta na wycieczkę 
niż Waszyngton. Stolica wypełniona jest 

Z  Ł O D Z I  N A  P O D B Ó J . . .

imponującymi zabytkami, w tym Sądem 
Najwyższym, Kapitolem i rzecz jasna 
Białym Domem. Nie lada atrakcję stanowi 
też zbiór 140 milionów eksponatów prezen-
towanych w największym na świecie kom-
pleksie muzealnym Smithsonian. Zbiory 19 
muzeów obejmują m.in. liczący 65 mln lat 
szkielet tyranozaura, arcydzieła Leonarda 
da Vinci i Pabla Picassa, największy barw-
ny diament (Hope), oryginalny sztandar 
Star-Spangled i prom kosmiczny Discovery. 
Można je podziwiać za darmo! Ciekawymi 
muzeami są także Madame Tussauds oraz 
Międzynarodowe Muzeum Szpiegostwa, 
gdzie zobaczycie prawdziwe gadżety 
tajnych agentów. Idealnym miejscem na 
relaks będzie historyczna dzielnica George-
town z licznymi knajpkami ciągnącymi się 
wzdłuż nabrzeża.   
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Bridge and the Empire State Building. 
You probably know some of them from 
films or TV series. Other places you can’t 
pass up include the Museum of Modern 
Art (MoMA), which houses exhibitions 
devoted to painting, design, graphic art, 
sculpture and photography. Foodies will 
surely enjoy Little Italy, full of Italian 
restaurants and bars, as well as shopping at 
the Chelsea Market.

WASHINGTON – MORE 
THAN POLITICS
There’s no more interesting city to visit 
than Washington. The US capital boasts 
impressive monuments, including the Su-
preme Court Building, the United States 
Capitol and the White House. Another 
highlight is the collection of 140 million 
exhibits displayed in the world largest 
museum complex – the Smithsonian. It 
comprises 19 museums and its most fa-
mous exhibits include 65 million-year-old 
skeleton of skeleton of Tyrannosaurus Rex, 
paintings of Leonardo da Vinci and Pablo 
Picasso, the largest coloured diamond (the 
Hope Diamond), the original Star-Span-
gled Banner, and the Space Shuttle 
Discovery. You can see it all for free! Other 
interesting museums include Madame 
Tussauds and the International Spy Muse-
um, which exhibits real gadgets of secret 
agents. To relax, visit the historical district 
of Georgetown with plenty of food spots 
located along the river bank.   

 

— IN ENGLISH —

FROM ŁÓDŹ TO CONQUER AMERICA

FOR SEVERAL WEEKS, PASSENGERS TRAVEL-
LING FROM ŁÓDŹ AIRPORT HAVE ENJOYED 
CONVENIENT TIMES OF EUROPEAN AND 
INTERCONTINENTAL CHANGE FLIGHTS. 
ALL THANKS TO THE NEW SCHEDULE OF 
FLIGHTS BETWEEN ŁÓDŹ AND MUNICH. IF 
YOU DREAM ABOUT GOING TO THE US, YOU 
CAN NOW GET TO NEW YORK CITY, CHICA-
GO AND WASHINGTON EASIER AND FASTER. 
WHY ARE THESE CITIES WORTH VISITING? 
CHECK IT OUT! 

CHICAGO – THE CITY 
OF ART AND DESIGN
The most populous city in the Midwest has 
everything a metropolis can have. Chica-
go boasts world-class museums, vibrant 
shopping districts and plenty of night clubs. 
Let’s add a variety of excellent restaurants 
and fancy food spots, beautiful beaches and 
friendly people – all these make Chicago a 
perfect tourist destination! Millennium Park, 
which is full of art, is a popular meeting 
place, where you’ll find The Bean, Anish Ka-
poor’s avant-garde sculpture – a large mirror 
from polished stainless steel. Another high-
light is the Crown Fountain – an interactive 
installation composed of two 15-metre LED 
screens displaying faces of city inhabitants. 
Spectators wait for them to spit water, which 
can happen any time! 

NEW YORK CITY – IN THE 
HEART OF THE BIG APPLE
Frank Sinatra sang that if you can make 
it there, you’ll make it anywhere. New 
York City is a vibrant cultural metropolis, 
which never sleeps. You’ll see when you 
visit, for example, Broadway. You can buy 
cheap tickets to Broadway in a newsagent’s 
at Times Square, the heart of Manhat-
tan, famous for big bright digital screens 
and billboards as well as New Year’s Eve 
parties. But there are more symbols of the 
city, such as the Fifth Avenue, Central 
Park, the Statue of Freedom, the Brooklyn 
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R OZ K Ł A D  LO T Ó W
F L I G H T  S C H ED U L E

Z I M A  W I N T ER  2 01 8/ 2 01 9

PRZ Y LOT Y

 D U B LI N (D U B) -  ŁÓ DŹ /LO DZ(LC J)
...4... 01.11-28.03 09:50 13:40 FR1978 B738 RYANAIR

.2..... 01.01 14:35 18:25 FR1978 B738 RYANAIR

……7 04.11-24.03 10:10 14:00 FR1978 B738 RYANAIR

E A S T M I D L A N DS (E M A ) -  ŁÓ DŹ /LO DZ(LC J)
.2..… 29.10-25.03 06:05 09:30 FR1624 B738 RYANAIR

....5.. 02.11-29.03 11:35 15:00 FR1624 B738 RYANAIR

LO N DY N S TA N S T E D (S T N) -  ŁÓ DŹ /LO DZ(LC J)
1.34... 29.10-29.03 12:25 15:40 FR2468 B738 RYANAIR

....5.. 02.11-29.03 17:05 20:20 FR2468 B738 RYANAIR

.....6. 03.11-30.03 13:35 16:50 FR2468 B738 RYANAIR

……7 28.10-24.03 09:10 12:25 FR2468 B738 RYANAIR

ŁÓ DŹ /LO DZ(LC J)  –  M O N AC H I U M (M U C)
123.5.. 29.10-29.03 10:50 12:10 LH1628 CRJ900 LUFTHANSA

...4... 29.10-29.03 10:35 12:00 LH1628 CRJ900 LUFTHANSA

DNI 
DAYS

OKRES 
DATA

ODLOT
DEPARTURE

PRZYLOT
ARRIVAL

NUMER 
LOTU 

FLIGHT NUMBER

T YP 
SAMOLOTU 
AIRCRAFT TYPE

PRZEWOŹNIK
CARRIER

ODLOT Y

7 6 – 7 7

ŁÓ DŹ /LO DZ(LC J)  –  D U B LI N (D U B)
...4... 01.11-28.03 14:05 16:00 FR1978 B738 RYANAIR

.2..... 01.01 18:50 20:45 FR1978 B738 RYANAIR

……7 04.11-24.03 14:25 16:20 FR1978 B738 RYANAIR

ŁÓ DŹ /LO DZ(LC J)  –  E A S T M I D L A N DS (E M A )
1...… 29.10-25.03 09:55 11:25 FR1624 B738 RYANAIR

....5.. 02.11-29.03 15:25 16:25 FR1624 B738 RYANAIR

ŁÓ DŹ /LO DZ(LC J)  –  LO N DY N S TA N S T E D (S T N)
1.34... 29.10-29.03 16:05 16:55 FR2468 B738 RYANAIR

....5.. 02.11-29.03 20:45 22:10 FR2468 B738 RYANAIR

.....6. 03.11-30.03 17:15 18:40 FR2468 B738 RYANAIR

……7 28.10-24.03 12:50 14:15 FR2468 B738 RYANAIR

ŁÓ DŹ /LO DZ(LC J)  –  M O N AC H I U M (M U C)
123.5.. 29.10-29.03 12:45 14:05 LH1628 CRJ900 LUFTHANSA

...4... 29.10-29.03 12:35 14:00 LH1628 CRJ900 LUFTHANSA

DNI 
DAYS

OKRES 
DATA

ODLOT
DEPARTURE

PRZYLOT
ARRIVAL

NUMER 
LOTU 

FLIGHT NUMBER

T YP 
SAMOLOTU 
AIRCRAFT TYPE

PRZEWOŹNIK
CARRIER

P O R T  L O T N I C Z Y  /  A I R P O R T



Zbliż telefon i odczytaj film
 




