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ANDRZEJ
SARAMONOWICZ

GRZEGORZ
KAPLA

WOJCIECH
ZAWIOŁA

MATEUSZ
KUSZNIEREWICZ

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

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

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

In English

In English

In English

Człowiek pracy, marzyciel.
Choć większość zna go jako
żeglarza i mistrza olimpijskiego,
ma w rękawie jeszcze kilka asów.
Jest biznesmenem, inwestorem
i społecznikiem. Zawsze ma wysoko
zawieszoną poprzeczkę.

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

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

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

WOJCIECH
KUCZOK

JAKUB
MILSZEWSKI

RAFAŁ
RUTKOWSKI

MONIKA
SZAŁEK

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

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

Aktor, dyrektor artystyczny
„Teatru Montownia”. Specjalista
od one-man show i stand-upów.
Słowem pisanym para się rzadko,
ale za to długodystansowo.
Pierwszy felieton w życiu pisał
siedem miesięcy.

In English

In English

In English

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

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

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

An actor and the Artistic
Director of the Montownia
Theatre. A specialist in one man
shows and stand-up comedy.
To him, writing is an occasional
but long-term activity. It took
him seven months to write his
first feature.

In English
A working man and a dreamer.
Most of you know him as a sailor
and an Olympic champion, but
he has several more aces up
his sleeve. He’s a businessman,
investor and social activist. He
always aims high.

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

Zdjęcia: Dorota Czoch, mat. prasowe, Edyta Bartkiewicz, Sylwester Ciszek, Monika Szałek, Monika Szałek, Sylwester Ciszek, Mat. Prasowe
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KATARZYNA
ZDANOWICZ

ALEKSANDRA
BUDKA

KAMIL
SADKOWSKI

ANNA
NAZAROWICZ

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.

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

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

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

In English

In English

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

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

In English

Zdjęcia: Monika Szałek, Mat. Prasowe, Joanna Ogórek, Mat. Prasowe, Magdalena Czajka, Mat. Prasowe, Mat. Prasowe, Monika Szałek

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.

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

SYLWIA
GUTOWSKA

GRZEGORZ
MAŁECKI

TOMASZ
SOBIERAJSKI

EDYTA
BARTKIEWICZ

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

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

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

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

In English

In English

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

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

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

In English
She’s a fashion photographer,
she’s 23 and comes from
Szczecin. She came to Warsaw
to fulfill her dreams and follows
the rule „Quality over quantity”.
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WYSPA WULKANÓW

LANZAROTE

Księżycowy krajobraz, niespotykana przyroda
i raj dla surferów. Tak w skrócie można opisać
Lanzarote, jedną z Wysp Kanaryjskich. Jest jeszcze
kilka dobrych powodów, dla których to właśnie tam
warto się udać na zasłużony wypoczynek.
tekst: Sylwia Gutowska zdjęcia: Natalie Dąbrowska
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rzede wszystkim jest tam o wiele spokojniej niż na dwóch
najbardziej obleganych wyspach archipelagu, Gran Canarii i Teneryfie. Szczególnie poza sezonem. Chociaż pojęcie
tłumu na Wyspach Kanaryjskich ma inną skalę, tak jak we
wszystkich miejscach turystycznych. Za dowód na to, że nie ma
tłumów, niech posłuży informacja, że można tam było sfotografować widoki bez opłacania turystów celem ich przemieszczenia.
Lanzarote to najbardziej wysunięta na północny-wschód
wyspa archipelagu. Klimatycznie panuje tam wieczna wiosna
– średnia roczna temperatura wynosi około dwadzieścia stopni
Celsjusza. To „wyspa wulkanów” – znajduje się tam ich ponad
sto. Dlatego też Lanzarote bardziej niż Teneryfa i Gran Canaria
posiada nieokiełznaną przyrodę, nie pozwalającą na rozwinięcie
większej aglomeracji. Cała wyspa stanowi Światowy Rezerwat
Biosfery UNESCO. Choć to, że krajobraz jest tam tak dobrze
zachowany, a przy tym sprytnie zagospodarowany, jest dziełem
starań pewnego człowieka. Ale o tym za chwilę.
Jedyne lotnisko na wyspie znajduje się w Arrecife. Stamtąd
najlepiej wypożyczyć samochód, tak naprawdę najlepszy środek transportu, umożliwiający zjeżdżenie wyspy dookoła. Auto

można wybrać bez wstępnej rezerwacji
– już na samym lotnisku czeka na nas
kilka wypożyczalni.
Lanzarote to przede wszystkim zjawiskowa przyroda, w kilku miejscach
pomysłowo zaaranżowana. Jedną z tego
typu perełek jest Cueva de los Verdes,
powulkaniczna jaskinia wydrążona
przez lawę. Do zwiedzania udostępniona jest część korytarza, specjalnie
zaadoptowana i oświetlona sztucznym,
ale klimatycznym światłem (wszystko
to dzieło architekta). Widowiskowe formacje skalne możemy podziwiać z kilku
poziomów, a wszystkiemu towarzyszy
dyskretnie sącząca się muzyka. Jeśli chodzi o wrażenia słuchowe, tych w Cueva
de los Verdes jest jeszcze więcej – mieści
się tam sala koncertowa, gdzie odbywają
się letnie koncerty muzyki klasycznej
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WIDOWISKOWE FORMACJE SKALNE
MOŻEMY PODZIWIAĆ Z KILKU
POZIOMÓW, A WSZYSTKIEMU
TOWARZYSZY DYSKRETNIE
SĄCZĄCA SIĘ MUZYKA. JEŚLI
CHODZI O WRAŻENIA SŁUCHOWE,
TYCH W CUEVA DE LOS VERDES JEST
JESZCZE WIĘCEJ

czy jazzowej. Zwiedzanie jaskini jest w pełni zorganizowane –
wejścia odbywają się tylko z przewodnikiem.
Spektakularnym miejscem stworzonym przez naturę jest Lago
Verde (Zielone Jezioro), położone u stóp i El Golfo – malowniczej ściany trzonu wulkanu. Czarne skały w połączeniu ze
szmaragdową zielenią tworzą jeden z najpiękniejszych widów na
całej wyspie, kontrast, od którego trudno oderwać wzrok.
Specjalnym miejscem jest Park Narodowy Timanfaya, na
terenie którego znajduje się dwadzieścia pięć wulkanów, w tym
jedyny czynny. Choć jego ostatnia erupcja miała miejsce z XIX
wieku, teren parku jest niezwykle „gorący”. I może spacerując po
kosmicznym krajobrazie, w którym jak okiem sięgnąć pozbawione roślinności wzgórza w różnych odcieniach brązu, może nam
się wydawać, że teren jest dość jednorodny, to tuż pod naszymi
stopami bulgocze żywe wnętrze ziemi. W najcieńszych warstwach ziemi na głębokości 10 metrów magma ma około sześćset
stopni. Spektakularne dowody na to możemy podziwiać w postaci sztucznych gejzerów – do dołów w ziemi pracownicy parku
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Wypoczywający z dziećmi powinni
udać się do Rancho Texas Lanzarote –
mini zoo połączonego z aquaparkiem.
Innym ciekawym miejscem jest Jardín de
Cactus, czyli Ogród Kaktusów, jak wiele
rzeczy na wyspie, zaprojektowany przez
architekta Cesara Manrique, który całe
swoje życie poświęcił tworzeniu w oparciu o niezwykły krajobraz Lanzarote.
Już sam jego dom w Taro de Tahiche

NA TERENIE SAMEGO PARKU NIE OMIESZKALI
DODAĆ ATRAKCJI TURYSTYCZNEJ – TYM RAZEM
SĄ TO PRZEJAŻDŻKI NA WIELBŁĄDACH.

wlewają wodę, która, zagotowana, wystrzela w górę. To przez te
geotermiczne atrakcje Timanfayę nazywają też Górami Ognia
(Montañas del Fuego). Na terenie samego parku nie omieszkali
dodać atrakcji turystycznej – tym razem są to przejażdżki na
wielbłądach. Teren parku jest zresztą dość pustynny ze względu na temperatury, które w ciągu doby wahają się w granicach
dwudziestu stopni.
Na północy, z zawieszonego czterysta metrów nad poziomem
morza punktu widokowego Mirador del Río, możemy oglądać
mieszczącą się nieopodal wysepkę o nazwie La Graciosa. Tam
oczywiście wszystko jest dostosowane do potrzeb turystów –
znajdziemy klimatyzowane kawiarnie i restauracje.
Największa miejscowość wypoczynkowa to Puerto del Carmen. W pobliżu mamy jedną z najpopularniejszych i najdłuższą
plażę. Innym znanym kąpieliskiem jest miejscowość Playa Blanca. Można tam spotkać sporo Hiszpanów, Anglików, Niemców
i Amerykanów, którzy osiedlają się tam na stałe na emeryturze.
W Playa Blanca można też spotkać młodych, poszukujących dobrej zabawy. Właściwie jest to jedno z niewielu lub jedyne miejsce, gdzie znajdziemy imprezę. Lanzarote to miejsce przeznaczone na relaks, bez zbędnych ruchów. Plaże są tam zróżnicowane
pod względem krajobrazu, wody i przeznaczenia – są takie ze
złotym i czarnym piaskiem, dla surferów i typowe kąpieliska.
Choć mało gdzie opalając się, możemy podziwiać takie widoki.
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jest dziełem sztuki. Jego funkcjonalne
wykorzystanie sztuki, która współdziała
z naturą, na pewno warte jest uwagi, tym
bardziej że z jego prac, będąc na Lanzarote, co chwila korzystamy.
Kulinarnie Lanzarote wyróżnia oczywiście duży wybór ryb i owoców morza.
Popularne są tam też ziemniaczki kanaryjskie, maczane w specjalnych sosach mojo
i rojo – zielonym i czerwonym, odpowied-

nio mniej i bardziej pikantnym. Oba sosy przyrządzane są na bazie pikantnych papryczek (do zielonego dodawana jest kolendra)
i można je jeść dosłownie ze wszystkim. Wyspa jest też niezwykła
ze względu na swoje wina, wytwarzane w niespotykanych nigdzie
indziej winnicach położonych na wulkanicznym piasku.
Jeśli wybieracie się na Wyspy Kanaryjskie, naprawdę warto
wybrać mniej oblegane Lanzarote. Pomimo wszechobecnej
czerni, szarości, odcieni brązu i przebijających tylko od czasu
do czasu zieleni, gdy spojrzeć głębiej, jest to wyspa z całą
paletą kolorów.
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In English

ISLAND OF VOLCANOES – LANZAROTE
A moon-like landscape, unwonted wildlife and a paradise for
surfers. That’s – in short – how Lanzarote, one of the Canary
Islands, can be described. There are several other good reasons,
for which it’s worthwhile to go there on our well-deserved holiday.
First of all, this particular island is a lot more tranquil than the
two other extremely popular islands from the same archipelago, Gran Canaria and Tenerife. Especially off-season, although
understanding of the term “crowd” on the Canary Islands might
be slightly different from the standard one, just like in all tourist
places. If you need proof that there are indeed no bigger crowds,
let me just say that you can take pictures of landscapes without
having to bribe other tourists to stop blocking your view.
Lanzarote is the northeasternmost island of the archipelago.
Climatically speaking, there’s eternal spring there – the average
yearly temperature is about 20°C. It’s a genuine “island of volcanoes” – there are as many as over one hundred of them in the
area. That is why Lanzarote, to a larger extent than Tenerife and
Gran Canaria, boasts exuberant wildlife which prevents larger

agglomerations from developing. The island itself constitutes
one of UNESCO Biosphere Reserves. However, the fact that the
landscape is so well preserved and yet so cleverly developed at
the same time is the effect of a certain person’s efforts. But we’ll
discuss it in greater detail later in the text
The only airport on the island is located in Arrecife. From
there, it’s best to rent a car, probably the most convenient means
of transport that enables you to criss-cross the island. You can
pick the car without any pre-booking – already at the airport
there are several rent-a-car offices to choose form.
Lanzarote first and foremost features spectacular wildlife, in
some places creatively arranged. One of true gems of this kind is
Cueva de los Verdes, a post-volcanic tube hollowed by lava. Visitors can see a part of the tunnel that has been specially adapted
and lit with artificial but climatic lighting (it’s all work of an architect). Fantastic rock formations can be admired from several levels, and at all times we are accompanied by unobtrusive, delicate
music. When it comes to auditory sensations, Cueva de los Verdes
has a lot more to offer – it boasts a concert hall, where classical or
jazz concerts take place in the summer season. Sightseeing in the
cave is fully organized – visitors can enter it only with a guide.
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Another astonishing place created by nature is Lago Verde
(Green Lake) located at the foot of El Golfo – a picturesque wall
of a volcano’s cone. Black rocks, combined with emerald green
flora create one of the most beautiful vistas on the entire island,
a contrast from which you can’t take your sight away.
A special place is Timanfaya National Park, on the territory of
which are twenty-five volcanoes, including one that is still active.
Even though its latest eruption took place in the 19th century, the
terrain of the park is exceptionally “hot.” And although it may
seem to us while we walk around the cosmic environment that
seemingly consists of nothing more but naked hills in different
shades of brown that the terrain is rather flat and undiversified, right beneath our feet bubbles the Earth’s interior. In the
thinnest layers of the ground, at a depth of 10 metres, magma’s
temperature reaches up to about 600°C. Spectacular evidence
thereof can be admired in the shape of artificial geysers – the

park’s employees pour water into pits in the ground; when it
starts to boil, it shots upwards. It’s because of those geothermic
attractions that Timanfaya is also known as the “Mountains of
Fire” (Montañas del Fuego). In the area of the park itself, there is
another tourist attraction – this time camel riding tours. After
all, the terrain is rather desert-like due to temperatures that
fluctuate around 20°C in the course of the day.
In the north, from an observation point called Mirador del
Rio that is situated four hundred metres above the sea level, we
can admire the nearby small island called La Graciosa. There,
of course, everything is adjusted to tourists’ needs – it’s full of
air-conditioned cafés and restaurants.
The biggest holiday resort is Puerto del Carmen. In its vicinity,
we can find one of the most popular and longest beaches. Another famous seaside resort is Playa Blanca, in which we can meet
many Spaniards, Germans, Americans and the British, who
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settle there after retirement. It also attracts many young people
who want to have fun. In fact, it’s one of very few – if not the
only one – places where we can go to a party. Lanzarote is a place
dedicated to pure relax, without any unnecessary movements.
Local beaches are varied when it comes to the landscapes, water
and purpose – there are ones with golden and black sand, there
are ones for surfers, and finally, there are also those that are
typical bathing spots. Admittedly, there aren’t many other places
in which we can admire such vistas while sunbathing.
Tourists travelling with children should definitely go to Rancho Texas Lazarote – it’s a mini zoo combined with a water park.
Another interesting place is Jardín de Cactus, or Garden of Cacti, which is – like many other things on the island – designed by
the architect César Manrique, who devoted all his life to creating
things on the basis of Lanzarote’s exceptional landscapes. Even
his own house in Taro de Taiche is a masterpiece. His functional

application of art that cooperates with nature is certainly worth
seeing, especially that we use his works almost all the time while
being on Lanzarote.
Cuisine-wise, Lanzarote stands out when it comes to a wide
choice of fish and seafood. Also popular are Canarian potatoes,
usually served with special sauces called mojo and rojo – green
and red, less and more spicy respectively. Both sauces are prepared from spicy peppers (the green one also contains coriander)
and can be eaten virtually with everything. The island is also
unique when it comes to its wines, produced in region-specific
vineyards located on volcanic sand.
If you go to the Canary Islands, it’s really worthwhile to
choose the less popular Lanzarote. Despite the ubiquitous blackness, greyness, shades of brown and occasional green showing
through, it’s an island that – when looked at more closely – is
replete with colours.
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ŚLADAMI
K R Z YŻ ACK ICH
M ISTR ZÓW

Wiosna to idealny czas na wycieczki samochodowe.
Zapnijcie pasy i wyruszcie w podróż śladami jednego
z największych zakonów rycerskich Europy.
tekst: Sylwia Gutowska zdjęcia: pomorskie.travel/ISIT

J

eśli chodzi o zamki gotyckie, Pomorskie ma wiele do zaoferowania.
I to nie tylko dla maniaka historii,
choć w zasadzie po wycieczce śladami
Mistrzów Zakonu Krzyżackiego ciężko
nim nie zostać.

Potężny zamek w Malborku
Malbork to jedno z najważniejszych miejsc
na architektonicznej mapie Polski. Znajduje się tam największy na świecie gotycki
kompleks zamkowy. Główna rezydencja
Zakonu Krzyżackiego przez stulecia
przechodziła przebudowy, zniszczenia
i odbudowy. Ten średniowieczny olbrzym
jako instytucja muzealna funkcjonuje od
1961 roku, a w 1997 roku wpisany został
na listę Światowego Dziedzictwa Kultury
UNESCO. Ostatnia renowacja zamku
zakończyła się w 2016 roku i związana była
z pracami konserwatorskimi w zespole
kościoła Najświętszej Marii Panny. Była
to jedyna część zamku, która nie została
odbudowana po II wojnie światowej.

Jedną z największych corocznych atrakcji na Zamku jest Oblężenie Malborka.
W tym roku odbędzie się ono 21-23 lipca.
Ta widowiskowa impreza plenerowa jest
odtworzeniem wydarzeń z 1410, gdy po
wygranej bitwie pod Grunwaldem wojska
Władysława Jagiełły próbowały szturmem
wziąć twierdzę w Malborku. Rzecz jasna,
nieskutecznie. A może w tym roku się uda?
Gniew. Więcej niż zwiedzanie
Kolejny ślad dawnej świetności Zakonu
Krzyżackiego to Gniew. Nie tak wielki jak
ten w Malborku, choć zamek w Gniewie
był największą rezydencją zakonu po lewej
stronie Wisły. Nie tylko dlatego warto przyjechać do tej oddalonej o 77 km od Gdańska
miejscowości. Zamek w Gniewie wybudowano po 1290 roku, następnie rozbudowano
go w XIV i XV wieku. Jego wyjątkowość
polega na tym, że został on wybudowany
na planie kwadratu. Jak wiele zabytków,
nie oparł się historycznym zawirowaniom.
W 1466 roku trafił w ręce Polaków, po czym

był wielokrotnie przebudowany. W 1921
roku spłonął w pożarze. Podczas II wojny
światowej służył jako nazistowskie więzienie. Ostatecznie został odrestaurowany
– w latach 60. i w 1992 roku. Od tamtej pory
olśniewa swoim oryginalnym, średniowiecznym pięknem. Odbywają się tam festiwale i średniowieczne inscenizacje, a poza
tym – co szczególnie zainteresuje turystów
– znajduje się tam czterogwiazdkowy hotel.
Czy można być jeszcze bliżej historii? Można, bo już 19-20 sierpnia odbędzie się tam
odegranie bitwy polsko-szwedzkiej z 1626
roku, pod nazwą „Vivat Vasa”.
Człuchów. Odrestaurowane ruiny
Na zwiedzanie kolejnego zamku krzyżackiego wybieramy się do Człuchowa.
Znajduje się tam 46-metrowa wieża
z murami, która służy za punkt obserwacyjny. Ta ocalała część zamku w latach
2008-2015 przeszła gruntowną renowację,
a na terenach wokół przeprowadzono
prace archeologiczne.
Niegdyś zamek w Człuchowie był
drugim, po Malborku, zamkiem Zakonu.
Był najważniejszą częścią południowych
umocnień państwa zakonnego. Składał
się z 11 bram i 9 wież. Z powodu jego wysokiej obronności zamek zamieszkiwali
Wielcy Mistrzowie, Urlich von Jungingen
i Konrad von Wallendrode. Dziś muzeum
otacza malowniczy „Lasek Luizy”. Jest
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też interesujący ze względu na swoje sąsiedztwo z Borami Tucholskimi, jednym
z najbardziej zielonych miejsc Polski.
Kwidzyn – pruska wisienka na torcie
Architektura krzyżacka wywarła wpływ na
okoliczne nacje. Stało się tak w przypadku
pruskiego klanu Pomezan, którzy zbudowali zamek w Kwidzynie. Mieści się on na
ulicy Gdańskiej, więc pomimo znacznej
odległości od stolicy Pomorza (100 km)
możemy poczuć się tam jak w domu. Miasto od zawsze było przedmiotem sporów
pomiędzy Zakonem Krzyżackim a Polską.
Dzisiejszy zamek to odrestaurowany
zabytek, w którym mieści się muzeum.
W przyległej Katedrze znajduje się krypta
Wielkich Mistrzów, jedyne takie miejsce
w całej Polsce. Znajdują się tam groby
Wernera von Orselna, Ludolfa Koeniga
von Wattzau i Heinricha von Plauena.

In English

ON THE ROUTE OF THE
TEUTONIC ORDER
Spring is perfect for road trips. jump into
a car and explore fascinating history of
one of europe’s biggest military orders.
When it comes to brick castles, Pomorskie
has a lot to offer. Not only for the history
freaks. Actually, it’s hard not to become
a history freak when you learn about the
Teutonic Knights.
The majestic Malbork castle
The king of the castles, literally, is Malbork.
There stands a true medieval architectural
treasure. The Castle of the Teutonic Order is
the world’s largest castle complex. The main
residency of the Order for centuries has
gone through developments, destructions
and rebuildings. This medieval giant has
been functioning as a museum since 1961
and in 1997 it was designated a World Heritage Site by UNESCO. The last renovation
was finished in 2016 and it was connected
with conservatory works in St. Mary's
Church, the only part of the castle which
was not rebuilt after the World War II.
One of the biggest annual attractions
here is Seige of Malbork. This year it is
taking place on July 21-23. This spectacular reenactment refers to 1410, when after
the won Battle of Grunwald, the army of
the Polish king, Jagiełło, tried to take the
castle. In vain, naturally. Maybe this year
they will manage?

Gniew. More than sightseeing
This is another example of Teutonic Order’s
greatness. Not so large as Malbork, though,
it was the order’s largest building at the left
side of Vistula river. The castle is definitely
worth seeing, especially when it’s located
around 77 kilometres from Gdańsk. Firstly
built after 1290, it was developed and renovated throughout the 14th and 15th century.
The uniqueness of this castle lays in the fact
that it was constructed on a square plan. As
all the historical monuments, this one has
experienced the roughness of history. It was
in the hands of Poles after 1466 and was
rebuilt many times. In 1921, it was burnt in
a fire. During the Second World War the
Nazis made it a prison for Polish people. It
was partly renovated in the late 60s and
finally in 1992. Since then, the castle glows
with its original medieval beauty. There are
historical reenactments and festivals taking
place, but, what is mostly interesting for
tourists, part of the castle serves as a fourstars hotel. Could we get any closer to
history? Yes, because on August 19-20 there
will be a huge reenactment of the 1626 Polish-Swedish battle, called "Vivat Vasa".
Człuchów. Restored remains
Another castle of the Order of Brothers
of the German House of St. Mary in
Jerusalem, as the Teutonic Knights were
properly named, is in Człuchów. Or was,
as the only part which remainedis a tower,
which today, restored, functions as an

observation point. The remains have gone
through major renovation in 2008-2015.
The building used to be the second greatest
castle in the knights’ country. It consisted
of 11 gates and 9 towers. Back then, because
of its high defense capability, the Great
Masters of the order, Urlich von Jungingen
and Konrad von Wallenrode lived there.
Nowadays the museum is surrounded by
a picturesque park called „Lasek Luizy”
(„Luise’s Forest”). Człuchów is interesting
because of one more thing. It’s theclose
proximity to Bory Tucholskie, one of
Poland’s greenest geographical parts.
Kwidzyn. A Prussian icing on the cake
Every nation around liked the Teutonic
Knights so much that they copied their architectural style. And so it was with the castle in Kwidzyn, which was a chapter house
for Pomezans, a Prussian clan. Kwidzyn lays
approximately 100 km from Gdańsk, but
the street where the castle stands is called
Gdańska Street, so that you can feel more
familiar. The town was always a subject matter of a dispute between the Teutonic Order
and Poland. Today, its castle is a renovated,
spectacular monument and a museum. In
the St. Mary and John the Evangelist Cathedral you can visit Crypt of Teutonic Grand
Masters with graves of Werner von Orseln,
Ludolf Koenig von Wattzau and Heinrich
von Plauen. This is the only place of burial
connected with the Teutonic Order high
commanders ever discovered.
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odróże na Wschód są zawsze fascynujące. Ale nie mówię tutaj o popularnych coraz bardziej, hipsterskich
poszukiwaniach wrażeń w Wietnamie czy
lanserskich klimatach odnajdywanych na
zatłoczonych wyspach Tajlandii. Mówię
o naszym Wschodzie, tym bliskim nam
w sensie podskórnym, wrażeniowym,
kulturowym. O Rosji.
Tego dnia na lotnisko Pułkowo w Petersburgu udało mi się dojechać bez większych komplikacji. Czekałem przed moją
bramką, ale nie wyłączając czujności, bo
te potrafią się niepostrzeżenie zmieniać.
Obok mnie siedział ogolony na łyso, napakowany facet i… płakał. – Przepraszam
– zagadnąłem, choć czułem, że mogę tego
żałować. – Mogę panu jakoś pomóc? Podniósł głowę, otarł łzy kłykciem lewej dłoni
i popatrzył na mnie pytająco. – Zdradziła
cię kiedyś twoja kobieta? – wymamrotał
po rosyjsku. – Nie… Chyba nie – odpowiedziałem zaskoczony. Pokiwał głową.
– To znaczy, że cię nie zdradziła. To się wie
– powiedział z pełną stanowczością. – Wie
się chyba tylko wtedy, kiedy powie? – próbowałem oponować. – Nie – przerwał mi
– wie się nawet wtedy, kiedy ona zaprzecza.
A to jest… – nabrał głębokiego haustu
powietrza – A to jest rzecz, o której nie
możesz zapomnieć. Co noc przełykasz
żal i próbujesz zasnąć. Nad ranem dopada
cię sen. Ona z nim, razem. Za ręce, pod
ręce, na rękach. Bezskutecznie walczą
ze swoimi ciałami i swoim pożądaniem.
Budzisz się zlany potem. Na początek
chwila ulgi, kiedy zdajesz sobie sprawę, że
jego już nie ma, a ona jest jednak z tobą,
śpi obok. Ale zaraz potem gula w gardle,
kiedy uświadamiasz sobie, że to się działo

naprawdę. Siadasz na łóżku i racjonalizujesz. Oglądasz się za siebie i widzisz
zarys jej pleców. Wąż kręgosłupa wije
się i chowa pod kołdrą. Chciałbyś jej
dotknąć, przytulić, nawet wyciągasz rękę
w odruchu. Zatrzymujesz się w półgeście
i myślisz, jak dotykał ją tamten. I czy jej
się podobało. Chwytasz głowę w dłonie
i chcesz uciec myślami jak najdalej się
da. Nie potrafisz. Do końca, do samego
końca, kiedy będziecie razem, tamten
będzie między wami. Do stolika, przy
którym będziecie jeść kolację w waszej
(czy ich też?) ulubionej restauracji będą
potrzebne trzy krzesła. W łóżku ktoś
jeszcze – oprócz was samych – będzie
zabierał kołdrę. Kiedy będziecie się śmiać,
jeśli jeszcze w ogóle kiedyś będziecie,
zawsze będziesz słyszał rechot tamtego.
Będziesz go szukał w jej gestach, dotyku,
spojrzeniu. Tamten stanie się twoją obsesją. Nawet gdybyś go zabił, to już nigdy
nie usuniesz go ze swojej głowy. Nawet
jeśli ona o nim zapomni, jeśli już nie
zapomniała, to ty będziesz zawsze z nim
walczył i starał się być od niego lepszy.

In English

MXP MILAN
Trips to the East are always fascinating.
But I am not talking here about the more
and more popular hipster adventure-seeking in Vietnam or posh self-searching in
crowded Thailand. I am talking about our
East: one that is instinctively, emotionally,
culturally close to us. About Russia.
This time I managed to get to Pulkovo
Airport in St Petersburg without an issue.
I was waiting at my gate but I stayed alert

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

because gates tend to change unexpectedly. Next to me there was a very muscular,
bald man who was... crying.
“Excuse me”, I begun, although I felt
that I might regret this soon. “Is there
something I can do for you?”
He raised his head, wiped his tears with
his left fist and looked at me questioningly. “Has your woman ever cheated on
you?”, he mumbled in Russian.
“No, I don’t think so...”, I replied, confused.
He nodded. “Then she hasn’t. You
would have known”, he said confidently.
“You would only know if she said something”, I tried arguing.
“No”, he interrupted me. “You know
even if she is denying it. And that is...”,
he took a deep breath, “...that is something you cannot forget. Every night you
swallow your pain and try to sleep. You
fall asleep at dawn. Her and him, together.
Holding hands, holding each other. They
try to fight with their bodies, fight their
passion. You wake up sweating. Initially
there is a moment of relief, because you
realise that he is not there and she is with
you, sleeping next to you. But a moment
later a lump forms in your throat, when
you realise that it all did happen. You
sit up and start analysing. You glance
behind you and see the line of her back.
The snake of her spine curves and hides
under the duvet. You want to touch her,
hug her... You even reach out instinctively. You stop half-way and think how he
touched her. And did she like it. You hide
your head in your arms and try to escape
your thoughts. You cannot. Until the
end, until the very end, whenever the two
of you are together he will be between
you. The table you like to sit at in your
(their?) favourite restaurant having dinner
will need three chairs. In bed someone
else (apart from you two) will be pulling
the covers. When you laugh, if you will
ever laugh again, you will always hear his
snicker. You will search for him in her
gestures, touch, eyes. He will become
your obsession. Even if you were to kill
him you will never get him out of your
head. Even if she forgets him, even if she
already has, you will always fight him and
try to be better than him.

Zdjęcie autora: Monika Szałek

LED ST. PETERSBURG
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Jak zrozumieć

MUR?

Kiedy byłem młodszy wydawało mi się,
że on był większy, grubszy, masywniejszy,
bardziej podobny do jego słynnego
chińskiego kolegi. Że był na tyle duży, że
spacerowali po nim uzbrojeni żołnierze,
groźnie łypiąc to na jedną, to na drugą
stronę. Na dobrą sprawę nie był jednak
gigantem. A mimo tego podzielił
miasto. A wraz z nim kraj. A wraz z nim
kontynent. A wraz z nim świat.
tekst i zdjęcia: Jakub Milszewski
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ur Berliński pokazuje, jak niewiele potrzeba, żeby podzielić
świat – dosłownie i w przenośni.
Wystarczyło 156 kilometrów zapory, żeby
podzielić Europę i świat, oddzielić świat
zachodu od świata wschodu, odseparować
komunistów od kapitalistów. Mur (a także towarzyszące mu inne rodzaje bariery) ciągnął się z północnego zachodu na
południowy wschód. Kosztował NRD kupę
forsy (w ciągu pierwszych trzech lat aż 22%
budżetu przeznaczonego na budowę i obsługę urządzeń granicznych, czyli ok. 400
milionów ówczesnych marek) i liczne ludzie
życia. Ile dokładnie? Nie wiadomo. Pracujące nad ostatecznym ustaleniem tej liczby
dwie komisje – badawcza, powołana przez
Stowarzyszenie Muru Berlińskiego i Centrum Badań Historycznych w Poczdamie,
oraz robocza, nosząca nazwę „13 sierpnia” –
nie mogą dojść do porozumienia. Pierwsza
zarzuca drugiej nieścisłości historyczne,
druga pierwszej – upolitycznienie.
Tak czy inaczej, choć znałem niezliczone
wizerunki Muru Berlińskiego, historyczne
nagrania wideo, zdjęcia, reprodukcje na
potrzeby współczesnych filmów, miałem wrażenie, że był on jakiś większy, bardziej okazały.
Jak przecież można podzielić praktycznie cały
świat za pomocą muru, którego wysokość
dochodziła do 3 metrów? Oczywiście to duże
uproszczenie – na dobrą sprawę nazwa „Mur
Berliński” jest metaforyczna. Po pierwsze
w wielu miejscach zapora nie była murem –
granica między RFN a NRD przybierała różne
formy, ale zawsze były to miejsca umocnione,
pilnie strzeżone i szalenie niebezpieczne. Po
drugie – mur podzielił nie tylko Berlin. Mimo
tego jego najbardziej znany wizerunek to
faktycznie mur, nawet nie tyle ceglany (co też
miało miejsce), co betonowy, skonstruowany
z płyt, zwieńczony na szczycie zaokrąglonym
zakończeniem, upstrzony zwojami drugu
kolczastego, wieżyczek strzelniczych i reflektorów. Biorąc pod uwagę, jaką rolę spełnił
w historii Europy, symbolicznym może się
wydawać, że aby móc przeprowadzić zaporę
w powietrze wysadzony został znajdujący
się w jego bezpośrednim sąsiedztwie Kościół
Pojednania oraz wiele innych budynków, których mieszkańcy zostali przesiedleni. Coś, co
ma taką siłę rażenia, musi być olbrzymie.
A jednak nie. Pierwszy raz fragment Muru
Berlińskiego na własne oczy zobaczyłem
bardzo daleko od stolicy Niemiec, bo w portugalskiej Fatimie. Tam, w sąsiedztwie placu
między dwiema świątyniami wybudowanymi

na cześć objawień fatimskich, w specjalnej gablocie stoi jedno
przęsło muru. Jest rzecz jasna upstrzone fragmentami graffiti
i zwykłych mazańców wykonanych sprejem (przecież właśnie
tak zapamiętałem mur z tych zdjęć, upamiętniających jego
zniszczenie). Nie zrobił na mnie wrażenia. Był mały, mikry, pozbawiony swojej mocy. Z daleka od miejsca, które nadawało mu
tragiczny kontekst, był tylko brzydkim kawałkiem betonu.
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W SAMYM BERLINIE GDZIENIEGDZIE MUR WCIĄŻ STOI
I MOŻNA GO OBEJRZEĆ. JAKKOLWIEK BY TO BRZMIAŁO –
JEST ZADBANY. OZNACZA TO, ŻE ZACHOWANE FRAGMENTY
STANOWIĄ EKSPONAT, WIĘC SĄ UTRZYMANE MNIEJ
WIĘCEJ W TAKIM SAMYM STANIE, W JAKIM BYŁY TUŻ
PO POŁĄCZENIU NIEMIEC.
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DZIŚ NA FRIEDRICHSTRASSE
OSTAŁA SIĘ MAŁA BUDKA, PRZY
KTÓREJ W MUNDURACH Z EPOKI
POZUJĄ DO ZDJĘĆ OCHOTNICY.
ZA NIEWIELKĄ OPŁATĄ MOŻNA
NAWET ZDOBYĆ PIECZĄTKĘ
POŚWIADCZAJĄCĄ PRZEJŚCIE.

W samym Berlinie gdzieniegdzie mur
wciąż stoi i można go obejrzeć. Jakkolwiek by to brzmiało – jest zadbany.
Oznacza to, że zachowane fragmenty
stanowią eksponat, więc są utrzymane
mniej więcej w takim samym stanie,
w jakim były tuż po połączeniu Niemiec. Kilka podstawowych punktów,
które pomogą uzmysłowić rolę muru
w historii naszego regionu i świata

nawet tym, którzy ostatnie kilkanaście lat spędzili z dala od
planety Ziemia, można odwiedzić nawet podczas krótkiego
wypadu do Berlina.
Pierwszym punktem podczas wycieczki niech będzie
Checkpoint Charlie. To miejsce niegdyś było jednym z przejść
granicznych przeznaczonych głównie dla cudzoziemców. Po
alianckiej stronie kontrola była bardzo ogólna – nie zapisywano
nawet wszystkich przechodzących. Oczywiście drobiazgowa
kontrola odbywała się po wschodniej stronie, po której przejście
nosiło nazwę Zimmerstrasse. Dziś na Friedrichstrasse ostała się
mała budka, przy której w mundurach z epoki pozują do zdjęć
ochotnicy. Za niewielką opłatą można nawet zdobyć pieczątkę
poświadczającą przejście. Dookoła roi się od turystów, a sama
ulica jest dość ruchliwa – w okolicznych kamienicach pełno jest
butików, restauracji i biur. Zachowała się też tablica informująca
idących od strony Alexandersplatz i Unter den Linden, że wchodzą na teren strefy amerykańskiej (w bezpośrednim sąsiedztwie
Checkpoint Charlie nie zabrakło nawet jednego z największych
symboli obecnych Stanów Zjednoczonych, czyli restauracji
McDonald's). Tutaj też znajduje się warte odwiedzenia Muzeum
Muru Berlińskiego, a zaraz obok panorama muru.
Zupełnie inny, mniej turystyczno-festynowy klimat, panuje
uliczkę dalej, przy skrzyżowaniu, na którym Zimmerstrasse
zamienia się w Niederkirchnerstrasse. W tym miejscu zachował
się spory fragment muru, stanowiący obecnie pomnik, a przy nim
(w miejscu byłej siedziby SS) wybudowano budynek, w którym
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mieści się centrum dokumentacyjne
Topografia Terroru wraz z zewnętrzną
wystawą obrazującą historię muru i jego
globalny wpływ. W 2015 roku wystawę
odwiedziło ponad milion osób. Wstęp na
ekspozycję jest darmowy. W samym budynku Topografii Terroru można zanurzyć
się w historię tego miejsca jeszcze bardziej,
zapoznać się z realiami, w jakich faszystowska ideologia szerzyła się przed wojną
w samym Berlinie, a także z rolą, jaką SS
i policja polityczna spełniały w Trzeciej
Rzeszy. Od ulicy teren Topografii Terroru
oddziela jednak pozostałość samego Muru
Berlińskiego, którego obalenie objawia
się tutaj jako ostatni punkt w niespokojnej części historii Niemiec. Instalacja
podzielona jest na kilka sekcji, w których
można obejrzeć różne fragmenty muru,
a także choćby wewnętrzną drogę patrolową, elementy stanic i innych umocnień.
200-metrowy fragment muru, ciągnący
się wzdłuż Niederkichnerstrasse, stanowił
niegdyś granicę między dzielnicami Mitte

w Berlinie Wschodnim i Kreuzberg w Berlinie Zachodnim. Na
wniosek centrum, mur został zachowany w takiej formie, w jakiej
w 1990 roku został ustanowiony pomnikiem historii – żadne
zniszczenia, jakich doznał w trakcie okresu przejściowego, nie
zostały naprawione.
Ostatnim przystankiem będzie jeszcze jedno Muzeum Muru
Berlińskiego znajdujące się przy dworcu północnym. Muzeum to
kilka ekspozycji upamiętniających zarówno kwestie konstrukcyjne muru – można obejrzeć fundamenty towarzyszących mu
zabudowań, jak wieżyczki strażnicze, prześledzić poszczególne
etapy jego rozbudowy a także to, w jaki sposób zmieniało się
jego otoczenie. Ekspozycje na otwartym powietrzu upamiętniają
także osoby, które zginęły przy próbach przekroczenia muru.
Każda ze stacji w muzeum opatrzona jest także komentarzem
dźwiękowym w języku angielskim. Placówka jest kluczowa dla
zrozumienia piętna, jakie mur odcisnął na dzisiejszych Niemczech i na teraźniejszym Berlinie. W sprawny sposób opowiada
historię bogatą historię zaledwie kilkusetmetrowego fragmentu
granicy, nie unikając rysowania dziejów najbliższej okolicy,
przede wszystkim znajdującego się w sąsiedztwie cmentarza.
Oczywiście wzdłuż terenu, będącego na dobrą sprawę zielonym
skwerem, ciągnie się kolejny zachowany kawałek muru. Placówka znajduje się w zasięgu półgodzinnego spaceru od Alexandesplatz. Jest także świetnie skomunikowana z resztą miasta.
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In English

HOW TO UNDERSTAND
A WALL?
When I was younger, I thought it was
bigger, thicker, more massive and more
similar to its Chinese friend. That it was
big enough for armoured soldiers to walk
on it and glare dangerously from above.
But in fact, it wasn’t that gigantic. But
still it divided the city. And the country.
And the entire continent. And the world.
The Berlin Wall is a perfect example that
you don’t need much to divide the world –
literally and metaphorically. One hundred
fifty six kilometres of walls were enough
to divide Europe and the globe, separate
the western world from the eastern world,
and estrange communists from capitalists.
The wall (along with barriers of a different
kind) extended from the northwest to
the southeast. The German Democratic
Republic had to pay through the nose for

its construction (in the first three years, the
project took up as much as 22% of the entire budget dedicated to construction and
servicing of border facilities, in other words
about 400 million former German marks)
and lost many lives of its citizens. How
many exactly? It has yet to be revealed.
Two commissions trying to ascertain the
number – the research one, appointed by
the Berlin Wall Foundation and the Center
for Contemporary Historical Research in
Potsdam, and the operating one, called “13
August,” cannot reach an agreement. The
former reproaches the latter for historical
inconsistencies, whereas the latter accuses
the former of being politically biased.
One way or another, although I did see
countless images of the Berlin Wall, historical video footages, photographs, and
reproductions for the purposes of modern
films, I was under the impression that it
was somehow bigger, more magnificent.

Because how could you possibly divide
virtually the entire world with a wall of
three metres in height at most? Of course,
it’s a sweeping generalization – as a matter
of fact, the name “Berlin Wall” is metaphoric. First of all, in many places the
barrier wasn’t a wall – the border between
West and East Germany took different
forms, but they were always fortified,
closely guarded and very dangerous. Secondly – the wall divided not only Berlin.
Despite all that, its most famous image
is a wall, and not so much a brick one
(which was also true) as a concrete one,
built of slabs, with rounded top lined with
barbed wire coils, machine-gun turrets
and searchlights. Taking into account
what kind of role it played in the history
of Europe, it may seem symbolic that to
be able to build the wall the authorities
decided to blow up the nearby Chapel of
Reconciliation and many other buildings
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whose inhabitants were resettled. Something so powerful has to be gigantic.
Or not. The first fragment of the Berlin
Wall I saw with my very own eyes was in
a place that was very far away from the
capital of Germany, because in Fatima in
Portugal. There, close to a square between
two temples built in honour of revelations
in Fatima, in a special display cabinet
lies one span of the wall. Obviously, it’s
covered with graffiti and ordinary scribbles
drawn with a spray (after all, it was in
this way that I remembered the wall from
those photographs, commemorating its
deconstruction). It didn’t impress me. It
was small, inconspicuous and devoid of its
power. So far away from the place that gave
it a tragic context, it was just an unsightly
piece of concrete.
In Berlin itself, there are still some fragments of the wall and you can go and see
them. However it might sound – they are
all well kept. It means that the remaining
fragments constitute an exhibit, so they are
kept in a more or less the same condition
as they were right after the unification of
Germany. Some basic places, which will

explain the role of the wall in the history of
the region and the world even to those people who have spent the last several years far
away from the planet Earth, can be easily
visited even during a short trip to Berlin.
Let’s start the trip from Checkpoint
Charlie. It was once one of border crossings
used chiefly by foreigners. On the side of
the Allied Forces, the control was rather
perfunctory – they didn’t even registered
all people who crossed the border. Of
course, meticulous control was carried
out on the eastern side, where the crossing
was known as Zimmerstraße. Today,
at Freidrichstraße we can find a small
booth, in front of which volunteers pose
to photographs in historical uniforms.
For a small fee, you can even get a stamp
certifying the crossing. There are many
tourists all around, and the street itself is
quite busy – the nearby tenement houses
house many boutiques, restaurants and
offices. What also remained is a sign informing people coming from the direction
of Alexanderplatz and Unter den Linden
that they’re entering the American zone (as
if to underline it, in the direct vicinity of
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Checkpoint Charlie was one of the most
popular symbols of current United States,
a McDonald’s restaurant). What is more,
the place boasts the Wall Museum, and the
panorama of the wall.
A completely different, less touristic-festive atmosphere can be found at the nearby
street, by the crossroads, where Zimmerstraße changes into Niederkirchnerstraße.
In this place, we can see a considerable part
of the surviving wall which now constitutes a memorial, and – in the place of the
former office of the SS – there is a building
that houses the Topography of Terror
Documentation Center with its exterior
exhibition that presents the history of the
wall and its global impact. In 2015, the exhibition was attended by over one million
people, and you can visit it for free. In the
building itself, you can immerse yourself
in the history of this place, learn about the
reality in which fascist ideology spread in
Berlin before the war, and get to know the

role that the SS and political police played
in the Third Reich. The area of the Topography of Terror is separated from the street
by the remaining part of the Berlin Wall,
the fall of which is seen there as the last
event in the turbulent part of Germany’s
history. The installation is divided into several sections in which you can see different
parts of the wall, as well as interior patrol
way, elements of watchtowers and other
fortifications. In the past, the 200-metre
long fragment of the wall, stretching along
Niederkirchnerstraße, constituted the
border between districts of Mitte in East
Berlin and Kreuzberg in West Berlin. On
the centre’s application, the wall has been
preserved in the form in which it was designated as a monument of history in 1990
– no damages that it sustained during the
transitory period have been fixed.
The last stop will be yet another Berlin
Wall Museum, located by the northern
railway station. The museum boasts several

exhibitions commemorating both construction matters of the wall – you can see
fundaments of its adjoining buildings such
as guard towers, learn about the respective
stages of its development, and get to know
how its environment changed with time.
Exhibitions in the open air commemorate
people who were killed while trying to cross
the wall. At each of the stops in the museum,
we can listen to audio guides in English.
The institution is vital for understanding the
stigma that the wall put on today’s Germany
and Berlin. In an efficient way, it tells the
rich story of a merely several-hundred-metre-long fragment of the border and doesn’t
shun showing the history of the immediate
neighbourhood, especially the nearby cemetery. Of course, along the terrain (that is
in fact a green square) stretches another fragment of the wall. The institution is located
within a 30-minute walk from Alexanderplatz. It’s very well communicated with the
rest of the city.
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CZYTANIE WEDŁUG SARAMONOWICZA

MACIEREWICZ I NANGAR KHEL
In English

‘Antoni Macierewicz is an excellent player.
He calculates his every move. He’s pragmatic and cynical. He acts like a general
of the Soviet Army,’ describes Edyta
Żemła in ‘Zdradzeni’, a documentary
book gripping like a thriller. The book
depicts the story of Polish shock troops
‘Delta’, accused of firing mortars on the
Afghan village of Nangar Khel, which
led to the death of six people. The Delta
soldiers – arrested after their return to
Poland – were charged with a war crime.
Their lawsuits lasted years; eventually, in
Skrzypczak, dowódca polskich Wojsk
Edyta Żemła
2015, the court decided to acquit them of
Lądowych w latach 2006-09, uważa, że
„ZDRADZENI”
the war crime, but it found them guilty
nieszczęśliwy wypadek z Nangar Khel
wyd. Czerwone i Czarne, Warszawa 2017 – który wydarzył się niemal dokładnie
of carrying out an order in a way inconw momencie, kiedy PiS tracił władzę na
sistent with its content.
rzecz PO – posłużył Macierewiczowi do
But why am I mentioning Antoni
„Antoni Macierewicz to wytrawny gracz.
podrzucenia nowemu rządowi kukułczego Macierewicz? Because general Waldemar
Kolejne posunięcia rozgrywa na zimno.
jaja. „Ten facet i jego pretorianie zrobili
Skrzypczak, the Commander of Polish
Jest pragmatyczny i cyniczny. Działa jak
wiele krzywdy wojsku polskiemu – mówił
Land Forces in 2006–2009, believes that
generał radzieckiej armii” – pisze Edyta
o Macierewiczu generał Skrzypczak. – On
the unfortunate accident in Nangar Khel
Żemła w „Zdradzonych”, dokumentalnej
książce, którą czyta się jak najlepszą sensa- wymyślił Nangar Khel. Jego ludzie, na jego – which happened right when the Law
polecenie, stworzyli scenariusz, z którego
and Justice party was losing its power to
cję. Jej treścią są losy polskiego plutonu
wynikało, że siedmiu naszych żołnierzy
the Civic Platform party – was used by
szturmowego Delta, oskarżonego w 2007
Macierewicz to leave the new governroku o ostrzelanie z moździerzy afgańskiej miało dokonać zbrodni. Przez lata Antek
marzył, żeby oskarżyć tych chłopaków.”
wioski Nangar Khel, co spowodowało
ment holding the bag. ‘This guy and his
I właśnie mechanizm tych planów
śmierć sześciorga osób. Szturmanom
praetorians did much harm to the Polish
Macierewicza (w 2007 roku szefa Służby
z Delty – aresztowanym po powrocie
Army,’ said general Skrzypczak about
Kontrwywiadu Wojskowego) i jego – jak się Macierewicz. ‘Nangar Khel was his idea.
do kraju – postawiono zarzut zbrodni
wyraził generał Skrzypczak – pretorianów
wojennej. Procesy ciągnęły się przez lata;
His people, following his orders, created
wydaje się w książce Edyty Żemły najcieostatecznie w 2015 roku sąd uznał, że żoła scenario which assumed that seven
Polish soldiers would commit a crime.
nierze nie są winni zbrodni wojennej, choć kawszy. Zwłaszcza dziś, kiedy widzimy,
Antek dreamed of charging these guys
przypisał im odpowiedzialność za wykoże coraz dziwniejsze i coraz trudniejsze
with it for years.’
do wytłumaczenia działania Antoniego
nanie rozkazu niezgodnie z jego treścią.
And the mechanism of plans of Antoni
Macierewicza względem polskiej armii,
Dlaczego jednak wspominam AntonieMacierewicz (who was in charge of the
zyskują tylko na intensywności.
go Macierewicza? Bo generał Waldemar
Military Counterintelligence Service in
2007) and his – as general Skrzypczak
calls them – praetorians seems to be the
ANDRZEJ SARAMONOWICZ
most interesting part in Edyta Żemła’s
Reżyser, scenarzysta, pisarz, dramaturg i dziennikarz.
book. Especially today, when we see
Autor największych polskich hitów komediowych w XXI w.
Antoni
Macierewicz’s actions concerning
(m.in. „Ciało”, „Testosteron” i „Lejdis”). „Testosteron” - stale
the
Polish
Army, which are more and
obecny w teatrach w kilkunastu krajach - jest również jedną
more
strange
and difficult to explain,
z najpopularniejszych dziś polskich sztuk na świecie. W 2015
intensifying day by day.
roku Saramonowicz wydał bestsellerową powieść „Chłopcy”.

Zdjęcie autora: Dorota Czoch, Zdjęcie okładki: swiatksazki.pl

MACIEREWICZ
AND NANGAR KHEL
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KLESZCZ & DINO – CYRK NA QŁQ
wyd. MaxFloRec

Rap ma już spokój, nie musi zabiegać o uznanie za pełnoprawny styl
muzyczny, o czerwone dywany, o czas radiowy, czy w końcu o własną
kategorię Fryderyków. I może dzięki temu, że wyszedł z podziemia, może
się w końcu przeciągnąć, rozprostować kości i bez oglądania na malkontentów wypuszczać nagrania, które trzymają wysoki poziom artystyczny,
a jednocześnie niosą duże możliwości komercyjne. Duet Kleszcz i Dino
to wizerunkowy powiew świeżości na scenie rap (choć obecni są na
niej nie od dziś, a ich wizerunek na scenie muzycznej też nie jest żadną
rewolucją), a „Cyrk na qłq” to po prostu ciekawa płyta. Kleszcz rapuje
swobodnie, dobrze technicznie, ale z pewną dozą agresji, korzystając
zresztą świadomie z form wypracowanych przez starszych kolegów, Dino
zaś napędza wszystko wielokrotnie dość ciężką produkcją, która tekstom
Kleszcza dodaje siły. Tytuł albumu jest zresztą adekwatny – z jednej
strony jest tutaj wyrachowane show, z drugiej ukryta między wersami
tęsknota za spokojem i romantyczną wręcz normalnością. Umiejętnie
powbijane szpileczki umacniają krążek w aktualnej rzeczywistości, a jego
anturaż lokuje go jednocześnie poza nią. Po prostu cyrk, ale taki bez
żenujących klaunów i umęczonych zwierząt.

In English

KLESZCZ & DINO – CYRK NA QŁQ
released by MaxFloRec
Rap has a stable position now and it doesn’t have to court recognition as
a proper music genre, red carpets, airtime, or its own Fryderyk award category.
It has left the underground to finally stand up and stretch, so that – with no
regard to malcontents – it can release records maintaining a high artistic level
and giving huge commercial opportunities at the same time. The duo Kleszcz
& Dino is a breath of fresh air on the rap stage (even though they’ve been there
for a while, and their image on stage isn’t a revolutionary one either) and “Cyrk
na qłq” is simply an interesting album. Rapping comes naturally to Kleszcz;
he has a good technique combined with a bit of aggression, and employs
forms developed by his predecessors. Dino pushes it even further with his
heavy production, which reinforces Kleszcz’s lyrics. The title of the album is
an adequate one – on one hand, its meaning carries sophisticated show, and
on the other hand, hidden between the lines, there’s longing for peace and
romantic ordinariness. The album, with its apt and relevant observations,
perfectly fits the reality, while its entourage takes it beyond ordinary. It’s just
a circus, but with no discomfiting clowns or abused animals.

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

SAUTRUS – ANTHONY HILL

wyd. własne

Ilekroć jestem bliski chwilowego przesytu muzyką rockową,
ilekroć choćby pomyślę, że pewien polski pisarz mógł mieć
rację twierdząc na Facebooku, że rock się skończył, ilekroć
choćby nieco przychylniejszym okiem spojrzę na pewien
polski magazyn muzyczny, który zatrzymał się w rozwoju
w latach 90-tych, wtedy któryś ze znanych mi młodych
zespołów robi coś takiego, że momentalnie wracam do
zdrowia. Tym razem to rozsądku doprowadził mnie Sautrus,
kwartet, który w Trójmieście zdobył z marszu chyba wszystko, co było do zdobycia – ile razy zdarza się, żeby zespół
bez wsparcia marketingowego w swoim rodzinnym mieście
zapełniał każdy klub? Nadmorska popularność Sautrus
to nie przypadek, a nowy album „Anthony Hill” tylko to
potwierdzi. Cudowny, nieco psychodeliczny, a jednocześnie bardzo wciągający mariaż hardrockowych korzeni,
stonerowego spojrzenia na muzykę i oryginalności (również,
a być może przede wszystkim, na żywo), kapitalny, niepodrabialny wokalista Weno Winter i smykałka do tworzenia
naprawdę dobrych kompozycji to dla kwartetu recepta na
sukces. Sautrus dla mnie są symbolem pełnej niezależności
artystycznej, która owocuje naprawdę frapującymi nagraniami. „Anthony Hill” to pyszności dla wszystkich, którzy
pasjonują się jakąkolwiek formą gitarowego grania – od
Black Sabbath poczynając, na nowoczesnej psychodeliczno-stonerowej scenie kończąc.

In English

SAUTRUS – ANTHONY HILL
Self-released
Whenever I feel I’ve had enough of rock music; whenever I happen
to think that the Polish writer who posted on Facebook that rock
has come to an end could be right; whenever I look more favourably on the Polish music magazine which hasn’t changed much since
the 90s; one of young bands I follow does something really powerful that brings me back to life. This time it was Sautrus, a quartet,
which has probably achieved what one can achieve in the Tricity
– after all, how often does a band with no marketing support
become such a crowd-puller in its home town? Sautrus’ popularity
in Pomerania isn’t accidental, and its new album “Anthony Hill”
will only prove that. It’s smashing, a bit psychedelic and gripping
at the same time, fusion of a stoner perspective and originality (also,
and perhaps primarily, when heard live), rooted in hard rock music.
The band’s recipe for success is a brilliant, one-of-a-kind lead singer,
Weno Winter, and a knack for writing really good compositions. To
me, Sautrus is a symbol of total artistic independence, bearing fruit
in the form of really intriguing records. “Anthony Hill” will delight
those who are fascinated by any form of guitar playing – ranging
from Black Sabbath to modern psychedelic and stoner bands.
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Przedstawić w skrócie Magdalenę Zawadzką jest niemożliwe.
Aktorka legenda! Zagrała niezliczoną ilość ról u najważniejszych
polskich reżyserów teatralnych i filmowych. Żona Gustawa
Holoubka i dlatego też „pani dyrektorowa” w dwóch warszawskich
teatrach. Nas zabiera w podróż po swoim życiu.
tekst: Jacek Górecki zdjęcia: Grzegorz Gołębiowski
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Nawiązując do tytułu pani najnowszej książki, czy po tylu latach
doświadczeni aktorstwo to wciąż podróż na szczęśliwe wyspy?
Tak, ta podróż wciąż trwa i jest coraz bardziej interesująca.
Dziś z perspektywy czasu wiem, że na początku nie wiedziałam gdzie mnie zawiedzie. Oczywiście marzyłam, żeby być
aktorką, później realizowałam się w tym zawodzie. Ale dopiero dzisiaj wiem, jak bardzo to wszystko pomogło mi w życiu.
Nie chodzi oczywiście o to, że pracuję, zarabiam, spotykam
się z ważnymi, ciekawymi ludźmi i mam do czynienia z wielką sztuką. To są wszystko plusy, lecz najważniejsze dla mnie
jest to, że ten zawód pomaga mi uciec, podróżować gdzieś
dalej niż zwykła, szara codzienność. Dla mnie podróż w świat
sztuki jest azylem. Szczęśliwą wyspą.
Bez narażania się na niebezpieczeństwo?
Ta ucieczka jest tylko wtedy bezpieczna, kiedy ma się gdzie uciec,
kiedy dostaje się propozycje. To wcale nie jest takie oczywiste.
Wiele osób co roku kończy studia i w tym zawodzie nie dostaje
szansy. Z mojego rocznika została niewielka garstka na scenie.
Właściwie może trzy osoby... Dlatego tak doceniam to, że wciąż
gram. Teraz pracuję nad nowym spektaklem i właściwie nie
mam wolnego czasu. Ale przez to ta podróż wciąż trwa, a zrodziła się z nałogowo czytanych w dzieciństwie książek.
To zupełnie inaczej niż dzisiaj młodzież...
Dzisiaj wszystkich pochłania Internet. To mnie przeraża. Jako
dziecko miałam ograniczoną ilość zabawek. Miałam lalkę
masową, którą nazwałam Wojtek, klocki, książki, niewielkiego
misia pluszowego i lalkę wypchaną trocinami z porcelanową
twarzą o imieniu Rachela. To wszystko. Takie były czasy, że
bawiliśmy się pokrywką od garnka i tłuczkiem do kartofli. Ale
to nauczyło nas kreatywności, myślenia, radzenia sobie. Ja nie
znałam pojęcia nudy. Zresztą nikt wtedy nie znał, ciągle się coś
wymyślało. A wie pan, jakie jest moje ulubione powiedzenie?
Mniej znaczy więcej... I tego się nauczyłam w życiu. A teraz jest
taka podaż, że właściwie nie wiadomo, co kupić dziecku z tego
nadmiaru. Dlatego uważam, że miałam szczęśliwe dzieciństwo,
ponieważ miałam marzenia, których się nie dało wówczas
spełnić z braku pieniędzy. Ale ja żyłam tymi marzeniami. Moi
rodzice byli inteligencją pracującą, czyli w mózgu bardzo dużo,
pensyjka bardzo mała.
Pierwsze starcie z aktorstwem było dla pani rozczarowaniem.
Miałam może jedenaście lat. Mieszkaliśmy z rodzicami w Szczecinie. Na scenie w teatrze odbywała się wielka gala. Mój tato,
który był jej organizatorem poprosił mnie, żebym na zakończenie weszła na scenę i wręczyła kwiaty. Tylko, że jak znalazłam się
na scenie, to zrozumiałam, że to wszystko co z daleka dla widza
jest takie fascynujące, z bliska okazuje się sztuczne, nieprawdziwe. Zawiodłam się. W tej samej chwili zrozumiałam coś, czego
jako mała dziewczynka nie wiedziałam, że ten świat jest wykreowany sztucznie, ale wykreowany. Teatr nie jest życiową prawdą,
teatr jest wykreowaną prawdą.
W najnowszej książce wyznaje pani, że jest uzależniona od czystości i porządku. Czy aktorstwo pozwala na czystość w życiu?
To interesujące pytanie. Czystość w tym zawodzie polega na tym,
żeby nie wprowadzać aktorstwa do życia, bo grozi to kabotyństwem. Ktoś by powiedział: po co się męczysz, może powinnaś
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ZAKAZY CENZURALNE
WYWOŁYWAŁY W NAS,
TWÓRCACH, WIĘKSZY POZIOM
SATYRY, DOWCIPU CZY MYŚLENIA.
ZNOWU TA KREATYWNOŚĆ JAK
W DZIECIŃSTWIE I HASŁO: MNIEJ
ZNACZY WIĘCEJ...
siedzieć w domu i czytać książki albo oglądać telewizję. A ja
zasuwam od rana do wieczora. Ale coś za coś. Na szczęście
aktorstwo wciąż mnie zaskakuje. Zaczęłam próby do nowego
spektaklu i wiem, że ta nowa rola będzie trudna do zagrania, ale
to mnie nie zniechęca, tylko prowokuje do myślenia. I tak było
ze mną zawsze.
Kiedy czytam wszystkie pani wspominkowe książki, odnoszę
wrażenie, że śmiało mogłaby pani podpisać się pod tekstem
piosenki Niczego nie żałuję...
Tak jak śpiewała Edith Piaf! Niczego nie żałuję! Oczywiście
takie etapy w życiu jak śmierć moich bliskich czy stan wojenny
bardzo mocno przeżyłam. I nie chciałbym do tego wracać. Ten
straszny czas niepokoju był apokalipsą. Ale czasy przed stanem
wojennym były bardzo dobre dla sztuki. Władza PRL-owska
kulturę traktowała z szacunkiem i nawet na nią się snobowała.
Polska szkoła plakatu, teatr, telewizja, muzyka, estrada, kino,
kwitły, bo władza nie żałowała na to pieniędzy. W samym Teatrze Telewizji zagrałam ponad siedemdziesiąt dużych, ważnych
ról i co tydzień widzowie czekali na poniedziałkową premierę.
Dzisiaj Teatr Telewizji nie odgrywa już tak istotnej roli, bo tworzony jest sporadycznie.
Mimo wszystko trzeba było pamiętać, że nad sztuką ktoś
jeszcze stał i patrzył nam, twórcom na ręce.
Zakazy cenzury wyzwalały twórczą inwencję w inteligentnym
przemycaniu aluzji i skojarzeń. Znowu ta kreatywność i moje
motto na całe życie: mniej znaczy więcej... Widzowie byli bardzo
wyczuleni i często doszukiwali się podtekstów w czymś, co
nawet nie było naszym zamiarem. Sztuka była wtedy przekaźnikiem prawdy i często jednym łącznikiem ze światem o jakim
marzyli. Dlatego kontakt z nią był tak ważny. Zresztą i dziś
powinna mieć takie zadanie.
Dzisiaj wyciąga się z teatru spektakle, które w mediach ogłasza się jako kontrowersyjne, obrazoburcze, dziwi się, przeklina dzisiejszą sztukę... ale takie rzeczy zawsze powstawały
w teatrze. Zygmunt Hübner, Andrzej Wajda, Konrad Swinarski i inni. Albo Jerzy Jarocki, który w latach 80. wystawił
w warszawskiej katedrze Mord w Katedrze Eliota z Gustawem
Holoubkiem.
Jerzy Jarocki świadomie zdecydował się na tekst Eliota i tak
samo postępowali ci najwybitniejsi reżyserzy, o których pan
wspomina. Wiedzieli dokładnie, co wpisze się w obecny stan
rzeczywistości. Mord w katedrze zagrano tylko sześć razy. Lu-
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WSZYSTKO SIĘ ZMIENIA,
DLATEGO NIE CHCĘ
NARZEKAĆ, BO MAM WCIĄŻ
TĘ PRZYJEMNOŚĆ BYCIA
W TYM AZYLU, JAKIM JEST
AKTORSTWO.
dzie przychodzili po spektaklu do garderoby i pytali, czy to jest
na pewno tylko Eliot, czy przypadkiem nic nie zostało dopisane.
Dziś bardzo często oglądam spektakle teatralne i dziwie się, że
na przykład z Hamleta zostaje tylko parę fragmentów, a reszta
sztuki napisana jest po swojemu przez „twórczego reżysera”.
I nagle okazuje się, że Szekspir miał tak niewiele do powiedzenia.
Czuliście, że rodzi się coś niemal historycznego?
My robiliśmy swoje, tak jak napisał Wojciech Młynarski. To
publiczność najlepiej oceniała czy to co robimy ma sens. Nikt
z nas nie planował sukcesu, chociaż o tym marzyliśmy i tego, że
rzucimy widzów na kolana. Uczciwie i rzetelnie pracowaliśmy.
Tak wyglądał kiedyś teatr, film czy telewizja.
A gdybyśmy w tych wszystkich podróżach prześledzili pani
różne role i znaleźli tę najtrudniejszą?
Trudno odpowiedzieć na to pytanie, bo zagrałam ich wiele. Ale
chyba najtrudniejszymi były dwie diametralnie różniące się
od siebie. Pierwsza to wyreżyserowana przez Ludwika René
w Teatrze Dramatycznym Iwona, księżniczka Burgunda. Moja
Iwona to dziewczyna skazana na zagładę przez otoczenie tylko
dlatego, że była inna niż wszyscy. Natomiast druga, Lady Makbet
w Teatrze Telewizji, wyreżyserowana przez Andrzeja Wajdę, to
okrutna i zbrodnicza kobieta, która nie wytrzymując konsekwencji swoich czynów, popada w obłęd. Ale żeby było zabawnie,
uważam, że najtrudniejszą rolą była dla mnie rola „dyrektorowej”.
Śmiałam się, że przeze mnie mąż Gustaw Holoubek musi stale pić
wódkę, żeby załatwiać mi role, a ja męczę się od rana do wieczora,
donosząc jemu na koleżanki i kolegów z teatru. Mąż został dyrektorem Teatru Dramatycznego, a później Ateneum, w których ja
już wcześniej pracowałam. Oba zespoły teatralne zabiegały o to,
żeby Gustaw Holoubek nimi kierował. A ja zawsze robiłam swoje,
na szczęście pod opieką znakomitych twórców.
Tęskni pani za tamtymi czasami w teatrze?
Tęsknię za minioną atmosferą, która się już ulotniła, ponieważ
wszyscy się gdzieś spieszą. Dawniej po skończonym spektaklu jeszcze chociaż przez chwilę zostawało się w teatrze, żeby
pogadać ze sobą i odreagować przedstawienie. Dziś zaraz po
opadnięciu kurtyny wszyscy pędzą do swoich spraw. Ale są inne
czasy i widocznie nie może być tak, jak było kiedyś. Wszystko się
zmienia, dlatego nie narzekam, bo wciąż jestem szczęśliwa, że
moim azylem jest aktorstwo.

To gdzie planuje pani następną podróż, na jakie szczęśliwe
wyspy?
Będzie to podróż do Włoch, żeby zobaczyć spektakl w La Scali,
gdzie śpiewała kiedyś moja ciocia-babcia Stani Zawadzka. Była
wielką operową śpiewaczką. Niestety dziś już nikt jej nie pamięta, nawet może nie wie, że istniała. A przecież była na liście
stałych członków La Scali. Ona i Jan Kiepura, jedyni Polacy. Już
nie mogę doczekać się tej podróży.

In English

LESS IS MORE
It’s impossible to introduce Magdalena Zawadzka in short.
She’s a legendary actress! She has performed in countless
plays and films for the most important Polish theatre and film
directors, and the most difficult role, as she herself admits,
was Lady Macbeth in Andrzej Wajda’s work. Wife of Gustaw
Holoubek and hence “Mrs. Director” in two theatres in Warsaw. Now she is taking us on a journey through her life.
Referring to the title of your most recent book, is acting still
a journey to happy islands, even after all those years?
Yes, this journey continues and is more and more interesting.
Today, from the perspective of time, I know that I didn’t
appreciate what I had managed to achieve in this profession. Of
course, I had dreamt of being an actress, and then I realized
myself in this profession. But only today do I realize how
much it has helped me in my life. Of course, I’m not talking
just about working, earning money, meeting important and
interesting people and communing with great art. These are
all big assets, but what is most important for me is that this
profession helps me run away, travel somewhere beyond our
everyday grey reality. For me, travelling into the world of art is
a kind of haven. A happy island.
Without exposing yourself to any danger?
This escape is safe only when you have a place to escape to, when
you get offers. It’s not so obvious. Many people graduate from
different acting schools every year and don’t get a chance in this
profession. From my year, only a handful of people remained
on stage. In fact, maybe three people… That’s why I appreciate
the fact that I keep on acting. I’m currently working on a new
performance and I have virtually no free time on my hands. But
because of it, the journey continues, and it has started ever since
my childhood, when I devoured one book after another.
Unlike today’s teenagers…
Today, everyone is absorbed in the Internet. It terrifies me. When
I was a child, I had a limited number of toys. I had a doll that
I called Wojtek, blocks, books, a small teddy bear and a doll
called Rachela that was stuffed with sawdust and had a porcelain
face. That was all. Those were the times when we could play just
with a pot lid or a pestle for potatoes. But it taught us creativity,
thinking, managing on our own. I didn’t know what boredom
meant. Nobody did, we always thought something up. And do you
know what my favourite adage is? Less is more… And that’s what
I learned in life. Today there is such abundance of everything that
you’re spoiled for choice and don’t even know what to buy for your
child anymore. That’s why I think that I had a happy childhood,
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because I had dreams that couldn’t come true because of lack of
money. I lived on those dreams. My parents were the working
intelligentsia, so they had vast knowledge and small salary.
Your first encounter with acting let you down.
I was maybe eleven years old. My parents and I lived in Szczecin.
There was a huge gala held in the theatre, and my dad, who was
the organiser, asked me to go onto the stage and give flowers at
the closing. But when I appeared on the stage, I understood that
everything that a viewer saw from afar and that seemed fascinating
was in fact artificial and unreal when looked at close-up. I was
disappointed. But today I know something that this little girl
didn’t – that this world is created artificially, but still created. The
theatre isn’t a truth about life, it’s a created truth.
In your newest book, you admit to being addicted to cleanliness and order. Does acting allow for cleanliness in life?
It’s an interesting question. Cleanliness in this job consists of not
transmitting acting to the real life or else you'll risk buffoonery.
One might say: why are you bothering? Sit back, relax, read books
or watch TV. But what I do is keep my nose to the grindstone
from dawn to dusk. Everything has its price though. Fortunately,
this profession still surprises me. Recently, I’ve began rehearsals for
a new play and I already know that this role will be tough, but it
doesn’t discourage me, it drives me on. I was always like that.
When I read all your memoirs, I am under the impression that
you could subscribe to the lyrics of “Non, je ne regrette rien.”
Just like Édith Piaf’s sang! I regret nothing! Of course, I’ve
experienced hard periods in life such as deaths of my relatives or
the imposition of martial law. And I’d prefer not to go back to it. It
affected everyone. That terrible time of unrest was an apocalypse.
But, on the other hand, the time before the martial war was the
best time for art in Poland. The authorities of the Polish People’s
Republic treated culture with exceptional reverence and respect,
even with some amount of snobbery. The Polish School of Posters,
theatre, jazz, stage, cinema – everything flourished, because the
authorities pumped a lot of money into it. In “Teatr Telewizji,”
I played over seventy big roles, it was a weekly program and the
viewers waited for the Monday's premiere. Today, “Teatr Telewizji”
doesn't play such an important role for it's made occasionally.
But all things considered, you needed to remember that
there was someone above art and that they breathed down
your necks.
Censorship inspired us, artists, to invent more intelligent allusions
and associations. Again, it was that creativity and my life motto,
“less means more”… The audience was very sensitive to it, sometimes
they saw concealed meaning where there was none intended. Art
used to be a media of truth and often the only link to the world they
dreamed about. That 's why it was so important for people to stay in
touch with art. In fact, it should fulfill similar task today.

dral” in Warsaw with Gustaw Holoubek, it gave rise to scandal.
Jerzy Jarocki consciously decided on this and not any other text;
besides, all those most accomplished people you’ve just mentioned
worked in this way. They knew perfectly well what would fit
into the current state of affairs. “Murder in the Cathedral” was
performed only six times. After the play, people would come to the
dressing room and ask whether it was really Eliot’s play or whether
something had been added to it. Nowadays I watch spectacles and
I'm confused that there's only some fragments left of “Hamlet,”
and the rest is written by a “creative director”. And suddenly you
get to know that Shakespeare had so little to say.
Did you feel that something almost historic was
coming to life?
We were simply doing our job, as Wojciech Młynarski wrote. It
was the audience that assessed whether our work was important
or not. No one planned a success, even though we dreamed about
it. We worked honestly and humbly. That's how all theatre, cinema
and television used to function.
And if we were to trace your roles in all those journeys and
find this most difficult one?
It's hard to tell because I played so many of them. But the most
challenging roles were probably the two diametrically different
ones. The first one is “Iwona, księżniczka Burgunda” directed by
Ludwik René in Dramatical Theatre in Warsaw. My Iwona was
a girl condemned to destruction not only because she was different
from the rest. The second role, “Lady Macbeth”, directed by Andrzej
Wajda for “Teatr Telewizji”. She was a cruel and maleficent woman
who doesn't cope with consequences of her acts and goes mad. But
to make things funnier, I think the most difficult role was the role of
“Mrs. Director”. I laughed that my husband Gustaw Holoubek had
to drink vodka because he constantly had to look for roles for me
and I was struggling day and night denouncing my collegues. My
husband became the director of Dramatical Theatre in Warsaw, then
“Ateneum” theatre, both of which I've already worked in. Both teams
wanted Holoubek to be their boss. And I've always done my job,
fortunatelly under magnificent creators' supervision.
Do you miss those times at the theatre?
I miss the bygone atmosphere that evaporated a long time ago,
because everyone is constantly in a hurry. In the past, when we
finished a play, we would sit with the entire team in the dressing
room just for a while to talk and shake off the stress. Today
everyone immediately goes back to their worlds. But now we live
in different times, and apparently it can’t be the way it used to be.
Everything changes, so I don’t complain, because I still have the
pleasure of being in the haven of acting.

So where are you planning to go on your next journey, to what
kind of happy islands?
It will be a trip to Italy, to see a performance in La Scala, where my
Today, some performances are wildly discussed and media
“grand aunt”, Stania Zawadzka, once sang. She was a great soprano.
label them as controversial and iconoclastic, whereas people
Unfortunately, no one remembers her anymore, or maybe no one
are perplexed or swear at modern art… But such things have
always come to life in theatre, it’s enough to mention Zygmunt even knows that she existed. But she was on the list of regular
members of La Scala. She and Jan Kiepura, the only Poles. I can’t
Hubner, Andrzej Wajda, Konrad Swinarski and others. When
wait for this trip.
Jerzy Jarocki in the 1980s staged Eliot’s “Murder in the Cathe-
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CZEGO OCZY
NIE WIDZĄ,

CZYLI ZA KULISAMI
ZESPOŁU MAZOWSZE
Balet, chór i orkiestra symfoniczna – to właśnie zespół
Mazowsze. Efekty ich pracy zachwycają publiczność
nieprzerwanie od 67 lat. To, co jednak widzimy na
scenie, jest jedynie wierzchołkiem góry lodowej.
Wiedzie na nią długa i niełatwa droga. Aby koncert
mógł się odbyć na najwyższym poziomie, konieczne
są codzienne próby, A także praca całego sztabu ludzi,
będącego zapleczem technicznym. Jak wyglądają kulisy
jednego dnia z życia zespołu Mazowsze?
tekst: Anna Nazarowicz zdjęcia: Mat. prasowe
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eby się o tym przekonać, należy odwiedzić podwarszawskie Otrębusy. To właśnie tutaj, pośrodku lasu, mieści się
siedziba oraz Sala Widowiskowa Zespołu Mazowsze. Cisza,
spokój i bliskość natury, czyli warunki, których można jedynie
pozazdrościć. Również w Otrębusach znajduje się część mieszkalna, pozostająca do dyspozycji artystów. Bo jak sami mówią,
przynależność do zespołu Mazowsze to coś więcej niż praca. To
odrębny styl życia, który pochłania człowieka bez reszty.
Próby zaczynają się zazwyczaj o godzinie 10:00. W skład
chóru, którego kierownikiem jest Mirosław Ziomek, wchodzi
39 osób, które swój dzień zaczynają od tzw. rozśpiewania. To
zajęcia mające na celu przygotowanie aparatu mowy do pracy.
Pod okiem kierownika chóru artyści wykonują ćwiczenia
rozgrzewające struny głosowe oraz pobudzające przeponę, aby
następnie przejść do ćwiczeń oddechowych oraz poprawiających dykcję. W ciągu dnia wszyscy mają również indywidualne
zajęcia z emisji głosu pod okiem pedagoga. Na tym jednak nie
koniec, bowiem w następnej kolejności przychodzi czas na lekcje
tańca klasycznego. Kto choć raz widział występ zespołu Mazowsze, ten wie, że do zadań chóru na scenie, obok śpiewu, należy
również taniec, podobnie jak tancerzy obowiązuje umiejętność
śpiewu. Dzięki temu występy są znacznie bardziej widowiskowe.
Jedynie orkiestra, licząca 37 osób, ma nieco więcej szczęścia: jest
zwolniona zarówno z umiejętności śpiewania, jak również tańca.
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Grupa taneczna nie ma już tak łatwego życia. Próby są nie
tylko bardziej wycieńczające fizycznie, ale również łatwiej
w nich o kontuzję. Tancerze przez cały czas muszą być zatem
w doskonałej formie. Pomóc im w tym mają zajęcia na siłowni
znajdującej się na terenie ośrodka. W ciągłym pogotowiu pozostaje również fizjoterapeuta. Na zajęciach obowiązuje oryginalna,
francuska terminologia rodem ze szkoły baletowej. Jej absolwentami jest tutaj zdecydowana większość zespołu. Poprzeczka jest
zatem wysoko zawieszona, podobnie jak w przypadku chóru.
Aby do niego przystąpić, pożądana jest umiejętność czytania
nut i ukończona szkoła muzyczna, jeśli nie studia wokalno-aktorskie. Historia zna jednak przypadki wybitnie utalentowanej
młodzieży, która zostawała przyjęta w szeregi Mazowsza mimo
braku ukończenia jednej z powyższych uczelni.
W przypadku tancerzy warunkiem pozostaje również wzrost.
Powodem są kostiumy estradowe. Wioletta Milczuk, kierownik
baletu, zdradziła nam, że raz uszyte służą przez wiele lat – ze
względu na bardzo wysokie koszty produkcji związane z wykorzystaniem drogich materiałów (barwiona wełna) oraz haftów
i zdobień. Nie bez znaczenia pozostaje również fakt, że jest
bardzo mało warsztatów tkackich, będących w stanie je wyprodukować z uwzględnieniem oryginalnych, regionalnych splotów.
Dlatego też kostiumy (a jest ich około 1500 sztuk) stanowią
prawdziwy skarb, a o ich kondycję czule dbają dwie pracownie
krawieckie: damska i męska. Ich obecność bywa niezbędna
również podczas koncertów, kiedy za kulisami szybko trzeba
dokonać poprawki krawieckiej. O czystość strojów dba własna
pralnia zespołu Mazowsze, znajdująca się w Otrębusach. Od lat
pozostaje ona wierna tylko i wyłącznie tradycyjnym metodom,
jaką np. jest krochmalenie koszul za pomocą mąki ziemniaczanej. To dzięki niej koszule pozostają odporne na wszelkie zagniecenia, podczas koncertu wyglądając świeżo.
Przy tak dużej liczbie ludzi oraz asortymentu wyruszenie
w trasę to nie lada wyzwanie. Instrumenty, ubrania, buty oraz
wszelkie niezbędne akcesoria podróżują w metalowych, ciężkich
skrzyniach. W sumie dają one 20 ton bagażu. Aby go przetransportować wraz z całym zespołem ludzi, potrzebne są trzy
autokary, jeden bus oraz jeden TIR. Tak, zespół Mazowsze to
potężne przedsięwzięcie. Ale nie tylko. – To przede wszystkim
Ambasador Polskiej Kultury – mówi dyrektor zespołu i dyrygent,
Jacek Boniecki. Mazowsze to także nasz największy, artystyczny
powód do dumy.

...ZESPÓŁ MAZOWSZE
TO POTĘŻNE
PRZEDSIĘWZIĘCIE. ALE
NIE TYLKO. – TO PRZEDE
WSZYSTKIM AMBASADOR
POLSKIEJ KULTURY.
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In English

WHAT TAKES PLACE
BEHIND THE CURTAIN,
SECRETS OF MAZOWSZE
BAND
Ballet, choir and a symphonic orchestra –
the Mazowsze band. Their work impresses
the audience for 67 years now. But what
we see on stage is just a mountain peak.
A long and difficult road leads there. For
the concert to be on the highest level daily
rehearsals are needed. And the work of
a whole team, including technical support.
What takes place behind the curtain during a typical day of the Mazowsze band?
To find out you need to visit Otrębusy,
located near Warsaw. Right here, in the
middle of a forest, you will find the home
and Concert Hall of Mazowsze band.
Peace, quiet and nature are something to
be jealous of. There is also accommodation
available to artists in Otrębusy. As they
say, being a part of the Mazowsze band is
something more than just a profession. It is
a different lifestyle that pulls a person in.
Rehearsals usually start at 10:00. The choir
led by Mirosław Ziomek has 39 singers, who
begin their day with a vocal warm-up. This
should prepare the voice apparatus. With
their leader the artists perform exercises

warming up the vocal threads and the
diaphragm to then perform breathing and
enunciation exercises. Throughout the day
artists also attend individual voice emission
lessons with a specialised teacher. This is
not all, later there are classical dance classes.
Whoever has seen a Mazowsze band perform
knows that the choir is not only singing but
also dancing, similarly as dancers have to
be able to sing. This makes the performance
much more entertaining. Only the orchestra,
which has 37 musicians, is a bit more lucky: it
does not have to sing nor dance.
The dancers do not have it easy. Their rehearsals are not only physically challenging
but it is easy to suffer an injury during them.
And so the dancers have to be always in top
form. They can uphold it through exercising
in the complex’s gym. There is also a physiotherapist at hand. During the rehearsal
original French terminology is used, like in
a ballet school, which most dancers in the
group are graduates of. The bar is set high,
similarly as with choir. To join it you have
to know how to read notes and finish music
school, if not have a degree in vocal-acting.
But there are stories of incredibly talented young people being accepted into the
Mazowsze band, despite not finishing any of
the aforementioned schools.
Dancers also have to have a certain
height. The reason for this are the sizes of

costumes. Wioletta Milczuk, ballet director,
told us that once they are created they serve
for many years, due to the high production
costs when using expensive materials (dyed
wool), embroiders and decorations. This is
also influenced by the fact that there are
not many looms that can produce them
with original, regional weaves. And so
the costumes (and there are about 1500 of
them) are a real treasure and are cared for
by two sewing workshops: male and female.
They are also needed during concerts, when
a quick costume fix needs to take place
off stage. They are washed in a private
Mazowsze band laundry in Otrębusy. For
many years it is using only traditional
methods, such as using potato flour to
starch shirts. Thanks to this they stay crisp
and fresh throughout the whole concert.
With such large numbers of people
and belongings going on a tour is a big
challenge. Instruments, clothing, shoes
and all necessary accessories travel in heavy,
metal boxes. They form a total of 20 tons
of luggage. To transport it with the whole
group three coaches, one bus and one truck
are needed. Yes, the Mazowsze band is
a huge undertaking. But not just that. “It
is first and foremost an Ambassador of
Polish Culture”, says Jacek Boniecki, band
director and conductor. Mazowsze is also
our biggest artistic source of pride.
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STRACH
NA MURAWIE

Ów

atak to nie do końca
zaskoczenie. Można
było się tego spodziewać, bo sport to dziedzina życia bardzo
głęboko wrośnięta w zachodnią kulturę.
A sport na najwyższym poziomie śledzi
cały świat. Jeśli celem tego ataku było
zasianie strachu to został on osiągnięty.
Mecz nie powinien się odbyć nawet
następnego dnia. Piłkarzom potrzebny
był czas, z pewnością nie doszli do siebie
po upływie doby. Nie byli nawet w stanie
podjąć zespołowej decyzji, by na murawę
nie wychodzić. Czy w takiej sytuacji UEFA
zdecydowałaby się na przyznanie walkowera drużynie Monaco? Szczerze wątpię.
Dortmund przypomniał o Monachium
1972 roku. Tam zginęło jedenastu sportowców z Izraela. Igrzysk nie przerwano,
ponieważ zdecydowano, że „show must
go on”. Przypomina mi się fragment
książki „Ostatnia Olimpiada” Aleksandra
Krawczuka, który może tłumaczyć takie
decyzje: „Końcem naszej cywilizacji,
przynajmniej w jej obecnym kształcie,
będzie ów moment, w którym znicz olimpijski zapłonie po raz ostatni”.
Sport jest i będzie celem terrorystów.
Stał się nim kiedy zbliżyła się do niego
polityka. Te dwa światy są od siebie
dalekie tylko pozornie. W rzeczywistości były blisko siebie od zawsze. Ideały
Pierre’a de Coubertina upadły dość
szybko. W 1936 roku igrzyska olimpijskie w Berlinie pokazały, jak polityka
może zbrukać szlachetną rywalizację.
Adolf Hitler uniknął podania dłoni
ciemnoskóremu sprinterowi amerykańskiemu Jessemu Owensowi.

Ponad trzydzieści lat później świat obiegły zdjęcia zaciśniętych pięści sportowców
należących do organizacji Black Power
walczącej z rasizmem w USA. Nieco później pokazując „wała” w Wielkiego Brata
z ZSRR uderzył Władysław Kozakiewicz.
Ale to tylko gesty. W Dortmundzie była
bomba. Zagrożenie życia. To prawie jak
wojna, w którą na siłę sport jest wciągany.
A prorok naszych czasów George
Orwell pisał w 1945 roku na łamach
Tribune: „Sport uprawiany na serio to
wojna minus strzelanie.”

In English

FEAR ON THE FIELD
An hour before the match, 10km from the
stadium. In front of the hotel and not inside
but next to the bus. A bomb explodes. One
of the players is harmed, the rest fall on the
floor of the bus in panic. The terrorist attack aimed at Borussia Dortmund players
came as a surprise to everyone. Why?
This attack was not a complete surprise. It
could have been anticipated because sport
is a strong part of the Western culture.
And sport on the highest level is followed
by the whole world. If this attack was supposed to cause fear than it succeeded.
The match should not have been played
even the following day. The players needed time – they could not have collected
themselves within 24h. They were not
even able to make a group decision to not
go out onto the field. Would UEFA give
the Monaco team a walkover victory in
this case? I seriously doubt it.

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

Dortmund reminded us all about Munich 1972, when eleven sportsmen from
Israel died. Olympics were not interrupted because it was decided that “the show
must go on”. I remember a quote from
Aleksander Krawczuk’s book Ostatnia
Olimpiada which might explain such
decisions: “The end of our civilisation, at
least as what we know it, will be the moment when the Olympic torch will burn
for the final time”.
Sport is and will be a victim to terrorist
attacks. It became victim once it was
touched by politics. These two worlds are
distant only theoretically. In reality they
were always close to each other. Pierre
de Coubertin’s ideals fell quite quickly.
In 1936 the Olympics in Berlin showed
how politics can taint pure rivalry. Adolf
Hitler refused to shake the hand of an
Afro-American sprinter Jesse Owens.
Over thirty years later the world saw
clenched fists of sportsmen belonging to
the American anti-racism organisation
Black Power. A bit later Władysław Kozakiewicz used his famous gesture to show
the USSR what he thought of them.
But these are just gestures and there was
a bomb in Dortmund. A life threat. It is
almost as if sport is being dragged into war.
And George Orwell, the prophet of our
times, wrote in 1945 in Tribune: “Serious
sport […] is war minus the shooting”.

Zdjęcie autora: Edyta Bartkiewicz

Godzinę przed meczem, dziesięć kilometrów od stadionu.
Jeszcze przed hotelem, w dodatku obok autokaru, a nie w jego
środku. Eksploduje ładunek wybuchowy. Ranny zostaje
jeden z piłkarzy, reszta w panice pada na podłogę autokaru.
Atak terrorystyczny, którego celem byli piłkarze Borussii
Dortmund zaskoczył wszystkich. Ale czy słusznie?
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MOC TRADYCJI

Wódka to napój o bardzo długiej tradycji. Jego historia sięga ponad dwóch
tysięcy lat. Aż do XVI wieku napoje o wysokiej zawartości alkoholu były
traktowane jako lekarstwa, a ich sprzedaż odbywała się jedynie w aptekach. Dziś
wódka to coś znacznie więcej i za sprawą swoich walorów smakowych zagościła
również w kuchni jako doskonały dodatek do wykwintnych dań.
tekst: Anna Nazarowicz zdjęcia: Andrzej Chomczyk

S

tumbras to najstarszy i największy
producent mocnych alkoholi na
Litwie. To, co zasługuje na szczególną uwagę, to bogactwo oferty. Bo obok
klasycznej, tzw. czystej, znajduje się cała
paleta wódek wzbogaconych smakiem
owoców, kminku czy też zbóż. Wybitni
restauratorzy nie mogli przejść obojętnie
obok takiej kopalni smaku i postanowili
je wykorzystać w kuchni. Owocem tej
współpracy jest cała lista przepisów na
wykwintne dania z zastosowaniem niewielkich ilości wybranej wódki Stumbras.

Wśród nich coś dla siebie znajdą zarówno
wielbiciele słodkości, jak również nieco
bardziej wytrawnych smaków. Poniżej
przedstawiamy wybrane propozycje.
Tatar z krewetek porcja dla 4 osób:
• krewetki królewskie oczyszczone, bez
ogonków 400 g
• Stumbras Raspbery 40 ml
• Natka pietruszki 12 g
• Białe wino 60 ml
• Sól pieprz
• Sambal oelek 12 g

Guacamole
• Awokado dojrzałe 1 sztuka
• Limonka 1 sztuka
• Sambal oelek do smaku
• Cukier
• Sól
• Czosnek 2 małe ząbki
• Oliwa z oliwek
Krewetki marynujemy około godziny
w marynacie przygotowanej z podanych
składników. Guacamole: miksujemy
obrane awokado, sok z limonki, sambal
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alkoholu i cukru. Wodę razem z cukrem
gotujemy, a po ostudzeniu dodajemy alkohol. Babeczki pieczemy w temperaturze ok.
180 st. C z termoobiegiem ok. 20 minut. Po
upieczeniu i wystudzeniu ciastek nasączamy je dokładnie syropem. Dekorujemy bitą
śmietaną. Pozostałe elementy dekoracji
według uznania i fantazji.
Tatar wołowy:
• Polędwica wołowa 600 g
• Stumbras Caraway 40 ml
• Sól
• Pieprz
• Olej
• Cebula pokrojona w drobną kostkę ok.
100 g
• Żółtko 4 szt.
• Woda

oelek oraz przyprawy wraz z czosnkiem.
Dolewamy oliwę, która pozwala nam
uzyskać odpowiednią konsystencję.
Miksujemy na gładką masę. Krewetki
pieczemy w piekarniku nagrzanym do 180
st. C przez 10 do 13 minut. Po ostudzeniu
odcedzamy z zalewy i drobno siekamy.
Podajemy je z dodatkiem cebuli oraz pikli.
Wariacja na temat ponczowej babeczki
(ok. 12 – 16 ciastek)
Ciasto:
• Mąka pszenna 250 g
• Drożdże świeże 15 g
• Cukier 15 g
• Mleko 4 łyżki
• Sól 5 g
• Jajka 3-4 sztuki
• Masło 100 g
• Masło 70 g do foremek
Syrop:
• Cukier 375 g
• Woda 750 ml
• Stumbras Centenary 50 ml lub więcej
według upodobań
Dekoracja:
• Likier morelowy
• Cukier puder
• Śmietana 36%
Przygotowujemy rozczyn z części cukru
i mąki oraz całości mleka i drożdży. Musimy poczekać, by rozczyn zaczął pracować

i podwoił swoją objętość. W tym czasie
przesiewamy pozostałą mąkę, rozpuszczamy masło, dodajemy do niej wszystkie
pozostałe składniki wraz z przestudzonym masłem i już wyrośniętym rozczynem. Wszystko razem zarabiamy ok. 10
minut. Cisto powinno odchodzić od
ręki. Ponownie pozostawiamy ciasto do
wyrośnięcia. Foremki należy dokładnie
natłuścić. Ciasto, które przygotowujemy,
jest bardzo delikatne. Po około godzinie
w cieple podwoi swoją objętość. Należy
wybić z niego powietrze i wyporcjować do
foremek do ok. 2/3 ich wysokości. Foremki z ciastem jeszcze raz odstawiamy do
wyrośnięcia. Trwa to około pół godziny.
W międzyczasie szykujemy poncz z wody,

Dekoracje:
• Pikle warzywne
• Sadzone jajko przepiórcze
• Smażony jarmuż
Oczyszczoną dokładnie polędwicę siekamy.
Trwa to dość długo, ale warto, bo smak
mięsa siekanego jest zupełnie inny niż
mielonego przez maszynkę. Doprawiamy
mięso przyprawami, dodajemy do niego
również wodę i olej. Bardzo dokładnie wyrabiamy. Dekoracyjnie kroimy warzywa,
smażymy jajko przepiórcze. Do takiego
dania świetnie sprawdzi się kieliszek schłodzonej wódki Stumbras Caraway.
Zachęcamy do samodzielnego przygotowania powyższych propozycji w zaciszu
własnej kuchni. To zarówno prosty sposób na oryginalną przystawkę jak również
zrobienie dobrego wrażenia na innych.
Sukces gwarantowany.
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Syrup:
• Sugar 375 g
• Water 750 ml
• Stumbras Centenary 50 ml or more, as
you like
• Decorations:
• Apricot liqueur
• Powdered sugar
• 36% cream

In English

THE POWER OF
TRADITION
Vodka is a beverage with a long tradition
and a history of more than two thousand
years. Until the 16th century, alcoholic
drinks with high alcohol content were
treated as drugs and they were sold in
pharmacies only. Today, vodka is much
more and thanks to its taste values, it
began to be widely used as an extra ingredient for exquisite dishes.
Stumbras is the oldest and largest manufacturer of strong alcoholic drinks in
Lithuania. Its broad selection of products
is worth noting. Apart from classical, the
so-called pure vodka, it offers a wide range
of vodkas with fruit, caraway-seed or crops.
The greatest chefs couldn’t pass up such
a mine of taste and they decided to make
the most of it. This collaboration resulted
in a list of recipes for exquisite dishes containing small amounts of Stumbras vodka.
It doesn’t matter if you have a sweet tooth
or if you prefer more dry flavours – you’ll
surely find something for yourself. Here’s
our pick of some of the tastiest recipes:
Prawn Tartare, serves 4:
• king prawns cleaned, without tails 400 g
• Stumbras Raspberry 40 ml
• Parsley 12 g
• White wine 60 ml

• Salt and pepper
• Sambal oelek 12 g
Guacamole
• 1 ripe avocado
• 1 lime
• A bit of sambal oelek
• Sugar
• Salt
• Garlic, 2 small bulbs
• Olive oil
Marinate prawns for about an hour in
marinade prepared with the following
ingredients. Guacamole: peel the avocado
and blend it with lime juice, sambal oelek
and spices, including garlic. Add olive oil
to get the correct consistency. Blend until
smooth. Roast shrimps in a pre-heated
oven at 180° C for 10–13 minutes. When
chilled, drain them and cut into small
pieces. Serve with onion and pickles.
Variation on punch cakes (approx. 12–16
cakes)
Dough:
• Wheat flour 250 g
• Fresh yeast 15 g
• Sugar 15 g
• Milk 4 spoons
• Salt 5 g
• 3–4 eggs
• Butter 100 g
• Butter 70 g for cake cups

Make leaven with some sugar and some
flour and the total amount of milk and
yeast. Wait a while for it to double its volume. Sift the remaining flour, melt butter
and chill it. Add the remaining ingredients,
together with the melted butter and the
ready leaven. Knead the dough for about 10
minutes. It shouldn’t be sticky. Leave the
dough to rise. Grease the cake cups. The
dough is very delicate. After about a while,
it’ll double its volume. Remove the air
from it. Fill the cups with the dough. They
should be about 2/3 full. Leave the cups
with the dough to rise for about half an
hour. In the meantime, make punch from
water, alcohol and sugar. Boil water with
sugar. Chill it and add alcohol. Bake the
cakes at about 180° C with convection for
about 20 minutes. When ready and chilled,
soak them with the syrup. Decorate with
whipped cream. You may add other decoration elements you like.
Beef Tartare:
• Beef tenderloin 600 g
• Stumbras Caraway 40 ml
• Salt
• Pepper
• Oil
• Cubed onion, about 100 g
• 4 yolks
• Water
Decorations:
• Pickled vegetables
• Fried quail egg
• Fried kale
Clean tenderloin and cut it. It takes some
time, but it’s worth it, as the smell of cut
meat is completely different from the one
of minced meat. Season the meat with spices, add water and oil. Combine it. Cut the
vegetables, fry the quail egg. You may add
a glass of cold Stumbras Caraway vodka.
We encourage you to try and make the
dishes yourself. It’s a recipe for an original
starter as well as for impressing your guests.
Success guaranteed.

MOMU – PIEC ZEMY DYMEM
KUCHNIA POLSKA W NOWOCZESNEJ ODSŁONIE
Polska kuchnia prosto z pieca. Tutaj większość potraw jest
pieczonych unikatową metodą pieca Southern Pride. Nowatorskie
podejście do tradycji, sezonowe produkty od lokalnych
dostawców to nie wszystko, czego możecie się tu spodziewać.
Świetne jedzenie urozmaicają muzyka na żywo i wernisaże
zaprzyjaźnionych artystów. Wszystko na malowniczym Placu
Teatralnym w Warszawie. Theatre Square in Warsaw.
MOMU / WIERZBOWA 9/11 /WARSZAWA
TEL. 506 100 001 / WWW.MOMU.PL
WWW.MOMU.PL FACEBOOK.COM/MOMU
INSTAGRAM: @MOMU_PIECZEMY_DYMEM
TWITTER: @MOMUWARSZAWA

BANJALUK A
NAJLEPSZA BAŁKAŃSKA KUCHNIA W BLIŻEJ
NIEOKREŚLONEJ OKOLICY!
Restauracja, która od 13 lat gości na gastronomicznej mapie Warszawy.
Niegdyś na Mokotowie, teraz w centrum. To najlepsze, co w kulturze
bałkańskiej – smaki, kolory, muzyka i ludzie. Imprezy do późnej nocy,
animacje co niedzielę i... niezastąpione kotleciki jagnięce Szefa Kuchni
Olafa Michalczyka. Domowe desery, alkohole ze wszystkich krajów
bałkańskich, w tym rakija, słodkie wina i oryginalne bośniackie piwo.
Jeśli jesteś tu pierwszy raz, na pewno zawitasz do nas ponownie.
BANJALUKA / UL. SZKOLNA 2/4 / WARSZAWA
TEL. 22 828 10 60 / WWW.BANJALUKA.PL
FACEBOOK.COM/BANJALUKA.WWA
INSTAGRAM: @BANJALUKA_WARSZAWA

AïOLI
MIEJSCE PEŁNE DOBREGO JEDZENIA,
MIEJSKIEGO KLIMATU I SWOBODY
AïOLI to jedna z najbardziej rozpoznawalnych sieci miejskich kantyn.
Otwarta kuchnia i południowoeuropejski styl – jest smacznie
i na luzie. Pizze, pasty, burgery i wiele więcej. A wszystko to spaja
legendarny sos aïoli. Do tego animacje, muzyka na żywo, słowem –
przestrzeń do spędzania czasu z przyjaciółmi i rodziną. Szukaj nas
w Warszawie na Świętokszyskiej i Placu Konstytucji.
AÏOLI CANTINE BAR CAFE DELI / UL. ŚWIĘTOKRZYSKA 18 / WARSZAWA
TEL. 22 657 21 26
FB: FACEBOOK.COM/AIOLICANTINESWIETOKRZYSKA
INSTAGRAM: @AIOLI_CANTINE
AÏOLI CANTINE BAR CAFE DELI / PLAC KONSTYTUCJI 5 / WARSZAWA
TEL. 22 629 25 40
FB: FACEBOOK.COM/AIOLICANTINEPLACKONSTYTUCJI
INSTAGRAM: @AIOLIXMINI

AïOLI inspired by Gdańsk
INSPIROWANE RYTMEM MIASTA
Kulinarny rytm miasta przywiał nas do Gdańska.
Smaczne jedzenie, produkty sprowadzane prosto z Francji, Włoch czy Hiszpanii,
szeroka oferta baru i nieodłączne animacje, imprezy klubowe, współpraca
z lokalnymi artystami i wiele więcej. Inspirację czerpiemy z samego Gdańska.
Jesteśmy na Partyzantów we Wrzeczu, nie może Cię tu zabraknąć!
AÏOLI INSPIRED BY GDAŃSK / UL. PARTYZANTÓW 6 / GDAŃSK
TEL.: 511 277 667
FB: FACEBOOK. COM/AIOLIXGDANSK
INSTAGRAM: @AIOLIXGDANSK

FB/INSTYNKTCREATIVEGROUP
INSTAGRAM/INSTYNKT_CREATIVE_GROUP
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PR ZEPIS NA
EK LEKT YCZNE
W NĘTR ZE
Eklektyczne wnętrza są cudowne, ponieważ
łączą, a nie dzielą. Domy i mieszkania w tej
stylistyce nie są muzealne. Po paru latach
można wymienić mebel bez obaw, że inna
stylistyka kanapy nie będzie współgrała
z resztą wnętrza.
tekst: Lucyna Kołodziejska zdjęcia: foto&mohito

T

ytuł tego artykułu mógłby zaczepnie
brzmieć „Przepis na życie”. Będzie to
bowiem przepis na wnętrze, które nie
jest pustym hotelowym pokojem, ma wyraźny
rys indywidualności, rośnie i pięknie się starzeje. Jednakże projekt takiego wnętrza również
warto oddać w ręce doświadczonego architekta wnętrz. Mimo że na pozór mogłoby się
wydawać, że zaprojektujemy je samemu łatwiej
niż na przykład ultranowoczesne przestrzenie,
wcale tak łatwo nie jest. Mieszkanie takie musi
mieć spokojną bazę – tło, które pozwoli zaistnieć pozostałym elementom wyposażenia wnętrza. Jednocześnie baza ta powinna już spajać
mieszankę kilku stylów tak, aby całość ładnie
się przeplatała. Łatwo tutaj o zagalopowanie się,
a powrót do harmonii będzie trudny.
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POCZĄWSZY OD WEJŚCIOWEGO
HOLU, KTÓRY PRZECHODZI
W DŁUGI KORYTARZ CIĄGNĄCY SIĘ
DO SALONU, PO OBU STRONACH
KORYTARZA WYWIESZONE SĄ
OBRAZY, GRAFIKI I PLAKATY.

Architekt wnętrz wiedząc, jak zmieniają
się wnętrza z biegiem czasu, od razu podpyta
o ewentualne prywatne zbiory dzieł sztuki
właścicieli, o odziedziczone po przodkach antyki, pamiątki z podróży czy też prezenty, które
powinny znaleźć swoje miejsce w nowym domu.
Zapyta też o ich zainteresowania i pasje, aby móc
je wyeksponować w projektowanym wnętrzu.
Tym razem nie opowiem o tym, jak poznałam inwestorów i jak przebiegała nasza
współpraca, bo opisywane mieszkanie jest
moje. Może ono ma dobrze posłużyć jako
przykład wnętrza o nieoczywistej stylistyce,
gdzie betonowe ściany i sufity przeplatają się ze
stylizowaną stolarką drzwiową, gzymsami, nowoczesnymi dziełami sztuki oraz pamiątkami
z podróży. Nie wyobrażam sobie tego wnętrza
bez wszystkich tych elementów.
Na stumetrowej powierzchni mamy tu sporą
dawkę historii jego właścicieli. Począwszy od
wejściowego holu, który przechodzi w długi
korytarz ciągnący się do salonu, po obu stronach
korytarza wywieszone są obrazy, grafiki i plakaty.
Grafiki są jeszcze prezentem ślubnym od mojej
przyjaciółki ze studiów, graficzki Aleksandry,
i podróżują z nami już do kolejnego mieszkania.
Plakaty, poza dodatnią wartością artystyczną – tzw. polskiej szkoły plakatu chyba nikomu
przedstawiać nie trzeba – ilustrują akurat jedne
z moich ulubionych filmów: „Frantic” i „Dziecko
Rosemary”. Całości dopełnia aborygeński obraz,
który mąż kupił podczas podróży po Australii.
W pokoju córki powiesiliśmy drugi przywieziony z Australii obraz. Wybraliśmy go wspólnie
z nią. To wojownik spod świętej skały aborygenów, Uluru. Obok aborygeńskiego wojownika
zawisł obraz młodego polskiego artysty Pawła
Słoty – kiedy tylko zobaczyłam ten obraz, wiedziałam, że musimy go mieć. Przedstawiony na
nim pies wygląda zupełnie jak nasz pies Pele.
Jasne więc było, że zgłoszę się do artysty i obraz
zawiśnie u córki nad biurkiem. Czekałam na
niego ponad półtora roku, bo podróżował po
licznych wystawach w całej Polsce, ale było warto. Drugi obraz tego artysty to mój prezent dla
męża – jakiś czas wisiał w gabinecie, ale teraz
znalazłam dla niego miejsce na betonowej ścianie w salonie. To właśnie czyni takie wnętrza
bardziej elastycznymi; kawałek pustej ściany
pozwala zawiesić na nim później zakupione czy
zdobyte elementy. Podobnie rzecz ma się z aranżacją każdego skrawka podłogi. Dobrze jest, by
powstała baza, tło – kanapa, dywan – reszta powstanie z czasem. Tak jak fotel, absolutny klasyk
wzornictwa, który sprezentowałam mężowi, tak
jak złoty barek, który kupiliśmy w sklepie z antykami w Krakowie i nieśliśmy, idąc z psem na
smyczy przez cały rynek. Tak samo było z hisz-

In English

HOW TO: ECLECTIC
INTERIOR DESIGN
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.

pańską szafką, kiedyś służącą jako barek na alkohole, a u nas
jako idealne miejsce do eksponowania pamiątek – czajnika
z Japonii, świecznika z Izraela i innych. Nad hiszpańską szafką
wisi obraz Joanny Woydy – zakup sprzed dobrych sześciu lat.
Kojarzył mi się z naszym rodzimym nadmorskim wczesnym latem. Teraz obraz zawisł w gabinecie, robiąc miejsce dla kolejnego
zakupu – bardzo klimatycznego zdjęcia pani Soni Szóstak. Kto
wie, jakie będą dalsze losy ścian mieszkania. Nasi przyjaciele fotografowie z Sopotu wciąż prezentują nam swoje zdjęcia. Mamy
dzięki temu piękne toskańskie cyprysy i zgiełk skrzyżowania
na Mea Shearim. Aktualnie przybyło też trochę masek z podróży – jedna tybetańska i dwie weneckie. Znalazły miejsce na
betonowej ścianie salonu. Moje zamiłowanie do plakatów to też
kilka Młodożeńców w jadalni i dwa plakaty Dawida Ryskiego
w pokoju córki. Znalazłam też miejsce na nawiązanie do własnej
pasji – pod prysznicem umieściłam zdjęcie z Tatr, z przełęczy
Liliowe pod Kasprowym Wierchem zimą. Nie jest może idealne,
ale moje własne i wiąże się z miłymi wspomnieniami. Dlatego
zawsze namawiam właścicieli – nie musi być idealnie. Ważne,
żeby czuli się tam jak w swoim domu.

Eclectic interiors are amazing because
they join and not separate. Houses and
apartments kept in this style are not
archaic. After a few years you can swap
furniture without fear that a different
couch will clash with the rest of the room.
The title of this article could have easily
been ‘How to: Life’. It will tell you how to
create a room that will not be just another
empty hotel room but will have a noticeable trace of individuality, will develop
and grow old beautifully. But a project for
such a space should also be given to an
experienced interior designer. Although it
may seem that we have bigger chances of
designing it ourselves than, for example,
an ultra-modern space, in truth it is not
that easy. Such an apartment needs a calm
foundation – a background that will make
other elements pop. At the same time this
foundation should merge different styles
so that the rest intertwines beautifully. It is
easy to get carried away here and regaining
harmony might prove to be difficult.
An interior designer, knowing how
space changes with time, will ask
straightaway about owners’ personal
artwork collections, inherited antiques,
souvenirs or gifts that should have their
place in a new house. They will also ask
about interests and passions so these can
be exhibited in the design.

MIEJSCA
places

This time I will not tell you how I met with investors and how
we worked together because the described apartment belongs to
me. It can serve well as an example of a space kept in an unusual
style, where concrete walls and ceilings mix with stylised wooden
doors, cornices, modern artworks and souvenirs. I cannot imagine a space lacking all these elements.
We can learn a lot about the owners from their 100m2. Starting in the hall, which turns into a long corridor running to the
lounge, we have paintings, graphics and posters hanging on both
walls. Graphics are a wedding gift from my university friend,
graphic designer Aleksandra, and they moved with us to the
new apartment. The posters, apart from bringing in additional
artistic value (the so called ‘Polish poster school’ is surely known
to everyone), are illustrating some of my favourite films: Frantic
and Rosemary’s Baby. All that is complemented by an aboriginal
painting my husband brought from Australia.
In our daughter’s room we hung another painting from
Australia. We chose it with her. It shows a warrior from under
an aboriginal holy mountain, Uluru. Next to the warrior hangs
a painting by a young Polish artist: Paweł Słota. As soon as I saw
this painting I knew I had to have it. It shows a dog that looks
exactly like our dog Pele. It was obvious that I will contact the
artist and the painting will hang above our daughter’s desk.
I waited for it for over a year and a half because it was travelling around different exhibitions across Poland but it was worth
it. Another painting by this artist was my gift to my husband.
For some time it hung in the office but now I found a spot for
it on the concrete war in the lounge. This is what makes such
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rooms more flexible; a piece of an empty wall is a space where
you can hang elements bought or obtained later. It is similar
with every piece of the floor. It is good to have a foundation
(a couch, a carpet…) and the rest will come with time. Just like
an arm-chair, a classical piece of design, which I bought for
my husband; like a gold bar, which we bought in an antique
store in Krakow and carried, while walking our dog on a leash,
through the whole old market square... Same case with a Spanish
cupboard, which used to serve as a mini-bar but is now an ideal
piece of furniture to showcase souvenirs: Japanese teapot, Israeli
candlestick and others. A painting by Joanna Woyda hangs
above the cupboard, one we bought six years ago.
It made me think about our home, seaside, early-summer.
Now the painting hangs in the office, it gave its spot to another
purchase – an inspiring photograph by Sonia Szóstak. Who
knows what else will appear on our walls. Our friends, photographers from Sopot, keep showing us their photos. That is how we
obtained beautiful Tuscan cypresses and a busy crossroad in Mea
She’arim. Currently we also got some masks from different trips:
one from Tibet and two from Venice. They hang on a concrete
wall in the lounge. My love for posters is also exhibited through
few designed by Młodożeńcy in the dining room and two by
Dawid Ryski in our daughter’s room. I also found a way to draw
from my passion: I placed a photograph of the Tatra Mountains
in the shower, of Liliowe Pass and Kasprowy Wierch in winter. It
might not be perfect but it is my own and it brings back pleasant
memories. This is why I always tell the owners: “It does not have to
be perfect”. It should just make them feel at home.
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ZEGARKI
ZBUDOWANE
Z MARZEŃ
Człowiek w przestworzach? Jeszcze na początku XX wieku nikt nawet nie śmiał o tym pomyśleć. Latanie brzmiało
jak czary, a wypowiedzenie tego na głos stanowiło czystą brawurę. Ale w końcu do odważnych świat należy. Był rok
1903: dwóch braci, jedno marzenie. O lataniu. To był początek nowej ery. Narodziła się awiacja, w której zegarek
otrzymał do odegrania bardzo poważną rolę.
tekst: Anna Nazarowicz zdjęcia: Mat. Prasowe
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W OFERCIE PRODUCENTA ZNAJDUJE
SIĘ KILKA LINII ZEGARKÓW.
KAŻDA Z NICH NOSI NAZWĘ
MODELU SAMOLOTU, KTÓRY SWOIMI
OSIĄGNIĘCIAMI NA TRWAŁE ZAPISAŁ
SIĘ NA KARTACH HISTORII.
wskazówka: długa. Na tyle, aby pilot pod
każdym kątem mógł bezbłędnie odczytać
właściwy czas. Pomyłka choćby o jedną
minutę mogła mieć w przeszłości bardzo
poważne konsekwencje. Każdy z zegarków marki Aviator powstaje w Szwajcarii.
Aby zegarek mógł być oznaczony jako
„Swiss made”, musi bezwzględnie spełnić
jeden warunek stawiany przez tamtejsze
prawo: min. 60% zawartości zegarka
musi być szwajcarskiej produkcji. Zegarki
Aviator szwajcarskie są w 100%. Co więcej,
piloci na całym świecie korzystają z nich
do dnia dzisiejszego.
W ofercie producenta znajduje się
kilka linii zegarków. Każda z nich nosi
nazwę modelu samolotu, który swoimi
osiągnięciami na trwałe zapisał się na
kartach historii. Jednym z nich niewątpliwie jest Airacobra P42, amerykański
samolot myśliwski intensywnie wykorzystywany podczas drugiej wojny
światowej, który dzięki swojej unikalnej
konstrukcji był niezwykle szybki oraz
zwrotny. Kolekcja Airacobra dzieli się
na trzy linie: Classic (P42), Chrono (P45)
i Chrono Auto (P45). Wszystkie modele
z kolekcji Airacobra są wodoodporne do
początku miejscem zegarka
100 metrów/10 ATM, posiadają szwajbyła kieszeń. Sposób jego
carski mechanizm oraz antyrefleksyjne
noszenia zmienił się wraz
szafirowe szkiełko, które skutecznie
z rozwojem lotnictwa. Żaden pilot nie
wzbijał się w powietrze bez czasomierza na niweluje wszelkie odbicia światła. Popokładzie. Tylko za pomocą zegarka był on szczególne modele wyróżnia kolor tarczy
i materiały użyte do ich wykonania. Mow stanie obliczyć ilość przebytych kilomeżemy zatem wybierać pomiędzy kilkoma
trów, długość pokonanego odcinka, a nakolorami skórzanego paska (czarny, brąwet zużycie paliwa. Dlatego tak ważnym
zowy, granatowy, szary) oraz bransolet
było, aby znajdował się w zasięgu wzroku.
Piloci montowali go na ramieniu lub udzie. (stalowa, stalowa pokryta czarnym PVD
lub stalowa pokryta różowym złotem
Z czasem zawędrował na nadgarstek.
za pomocą metody PVD). Różnice
Aviator to zegarki, które powstały
zachodzą również w kopercie. Ta może
właśnie z myślą o pilotach. Świadczyć
być wykonana ze szczotkowanej stali
ma o tym ich wygląd. To, co rzuca się
lub może posiadać powłokę z różowego
w oczy, to skala: jest niezwykle dokładzłota. Jedno jest pewne: to bardzo udana
na. Istotnym elementem jest również

Na

kolekcja, w której każdy znajdzie coś dla
siebie. Parafrazując stare powiedzenie,
można napisać: „Pokaż mi swój zegarek,
a powiem ci kim jesteś”. Bo zegarek od
dawna nie jest już wyłącznie przedmiotem wskazującym czas, lecz ważnym
elementem wizerunku. Dlatego warto
się zastanowić nad właściwym wyborem.
A decydując się na zakup modelu z kolekcji Aviator Airacobra, zyskujemy coś
znacznie więcej niż doskonały produkt.
Kupujemy kawałek historii, która na
zawsze odmieniła losy ludzkości.
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WATCHES MADE
OF DREAMS
A man in the sky? At the beginning of the
20th century, nobody would even dream
of that. Flying sounded like magic, and
saying it aloud was a feat of bravado.
But faint heart never won fair lady. It’s
the year 1903: two brothers, one dream.
A dream of flying. It was the beginning of
a new era. Aviation was born, and watches had a really important role to play in it.
In the beginning, the place of a watch
was in a pocket. The manner of carrying
it changed together with the development
of aviation. No pilot would go up without
a watch on board. It allowed him to count
the number of kilometres, the length of
a stretch covered, or even fuel consumption. Therefore, it was really important to
have a watch within sight. The pilot would
put it on his arm or thigh and, after some
time, on his wrist.
Aviator watches were developed for pilots,
which can be seen in their appearance.
What draws our attention is the scale:
it’s highly accurate. Another significant
element is the hand: a long one. Long
enough to allow the pilot to tell the time
correctly regardless of the angle. In the

past, a mistake of a minute could lead to
very serious consequences. Every watch of
the Aviator brand is made in Switzerland.
To be marked as “Swiss made”, the watch
has to meet one condition provided for in
Swiss law: at least 60% of the watch must
be made in Switzerland. Aviator watches
are 100% Swiss. What’s more, pilots all over
the world continue to use them.

The producer offers several watch lines.
Each of them is named after a plane model
which, due to its achievements, has gone
down in history. One of them is Airacobra
P42, an American fighter aircraft, used
during the Second World War, which was
incredibly fast and manoeuvrable thanks
to its unique structure. The Airacobra
collection is divided into three lines:
Classic (P42), Chrono (P45) and Chrono
Auto (P45). All Airacobra collection models
are water-resistant up to 100 metres / 10
ATM, fitted with a Swiss mechanism and
anti-reflective Sapphire crystal glass, which
effectively reduces any light reflections. The
models differ in terms of face colour and
materials used. We can choose from several
colours of leather straps (black, brown,
navy blue, grey) and bracelets (steel, steel
black PVD, or steel pink gold coated using
PVD method). The case also differs. It
may be made of brush steel or coated with
pink gold. One thing for sure: it’s a really
fine collection, and everyone will find
something for themselves here. As an old
saying goes, ‘Show me your watch, and
I’ll tell you what kind of person you are.’
Because the watch is no longer an object
telling the time, but an important element
of image. That’s why it’s so important to
make a good choice. Buying an Aviator
Airacobra watch, you’ll get much more
than a perfect product. You’ll get a piece
of history which has changed the fate of
humanity forever.

78

SPRZĘT

equipment

LEXUS IS 200T
Maryla Rodowicz śpiewała, że to co nas podnieca, to się nazywa kasa.
Są i tacy, na których znacznie silniej działają samochody. Finalnie
wychodzi na jedno i to samo. Bo z samochodami, które przyspieszają bicie
serca, nierozerwalnie wiążą się pieniądze. Więc załóżmy, że los się do
nas uśmiechnął i totolotek wypłacił nam okrągłą sumkę na coś ładnego
z segmentu premium. W którym salonie ją wydać?
tekst i zdjęcia: Anna Nazarowicz
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CZARNY KOKPIT, CZARNE
SIEDZENIA, CZARNY SUFIT.
TAK POWINNO WYGLĄDAĆ
WNĘTRZE KAŻDEGO
SAMOCHODU. JESTEM
WNIEBOWZIĘTA, MIMO ŻE
CZARNO TU JAK W PIEKLE.

Z

dużą gotówką zawsze dobrym pomysłem jest zajrzeć
do Lexusa. Może i zaczynam z grubej rury, a zwolennicy
niemieckiej motoryzacji spalą mnie na stosie, ale tak,
Lexus to samochody luksusowe. Zresztą historia marki obfituje
w sytuacje, które jednogłośnie to potwierdzają. Moją ulubioną
jest ta o sztucznych paznokciach. Otóż podczas prac nad pierwszą generacją Lexusa LS zadaniem jednego z członków zespołu
było dopracowanie do perfekcji wszystkich przełączników
i przycisków w kabinie. Podczas prób, aby sprawdzić wygodę
korzystania z samochodu przez różnych użytkowników, zostały
wykorzystane trzy różne zestawy sztucznych paznokci. Zostałam kupiona. Ale dziś mowa o zupełnie innym modelu.
Z Lexusem IS spotkałam się po raz pierwszy trzy lata temu.
Była to wersja hybrydowa. Zaiskrzyło pomiędzy nami zanim
zdążyłam złapać za klamkę. Dziś spotykamy się po raz kolejny.
Wprawdzie pod maską znalazła się już zupełnie inna, benzynowa, dwulitrowa turbodoładowana jednostka, ale na szczęście

to koniec różnic. Samochód nadal ma ten drapieżny, niepowtarzalny wygląd na widok którego jedni tracą głowę, a inni ją
odwracają. Szybko zanurzam się w jego wnętrzu.
Czarny kokpit, czarne siedzenia, czarny sufit. Tak powinno
wyglądać wnętrze każdego samochodu. Jestem wniebowzięta,
mimo że czarno tu jak w piekle. Fotele już na pierwszy rzut oka
zdradzają sportowe DNA, ale w końcu to wersja z pakietem
F-Sport. Czyli mój mały Dzień Dziecka, a raczej tydzień, bo właśnie tyle spędziłyśmy w towarzystwie Lexusa IS 200t (tak brzmi
jego pełne imię). Wieniec kierownicy jest bardzo masywny i leży
w dłoniach przyjemnie do tego stopnia, że jak już złapiesz to nie
chcesz go puścić. To, do czego można mieć zastrzeżenia, to centralna część konsoli. Czarny kolor i toporny kształt przywodzą
na myśl mauzoleum. Ale to jedyna rzecz, do której można się
przyczepić, bo po uruchomieniu silnika zaczyna się magia.
Pierwsze spostrzeżenia? We wnętrzu jest cicho niczym w katedrze. Samochody marki Lexus są naprawdę dobrze wyciszone i to
nie są jedynie opowieści z mchu i paproci. Lexus IS 200t posiada
napęd na tylną oś, ale podczas codziennej jazdy jest to raczej
nieodczuwalne. Daje się jednak sprowokować i zrywa przyczepność, ale dopiero na mokrej nawierzchni i podczas ostrzejszego
ruszania. Zresztą wystarczy jeden dzień za jego kierownicą aby
stwierdzić, że wcale nie chcesz go prowadzić w taki sposób. Wolisz rozkoszować się małymi łykami radością z jazdy niż próbować
z niego wykrzesać demona sportu, chociaż Lexus IS 200t nie ma
powodów do wstydu, bowiem pod maską drzemie stado 245 KM
oraz 350 Nm momentu obrotowego. Do tego 8-biegowa, automatyczna skrzynia biegów (pierwotnie opracowana dla wyczynowego RC-F) i chcesz spędzić resztę życia za kierownicą tego samochodu. Jedynie sztywne zawieszenie daje się we znaki, zwłaszcza

ANNA NAZAROWICZ
Słabość do samochodów ma zaszytą w głowie,
bo serca nie ma – jest turbosprężarka.
Tata uparcie karmił ją bezcenną wiedzą,
sadzał za kierownicą samochodu jeszcze
zanim wsiadła na rower. Dziś pociąga
ją wszystko, co ma cztery koła, a każdy
z samochodów darzy wielkim uczuciem.
Autorka bloga „Panie wiozą Panów”:
www.paniewiozapanow.pl.
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na nierównościach, jakimi usiana jest Warszawa. Ale kiedy
już uda się nam wyjechać na gładką i przede wszystkim krętą
drogę, to nie pozostaje nic innego, jak tylko zanucić słowa
piosenki: „nie liczę godzin i lat, to życie mija, nie ja…”.
Czy Lexus IS 200t posiada jakieś wady? Jeżeli już miałabym się ich doszukiwać to jest nią masa samochodu – 1640
kg. I kiedy zaczynam się zastanawiać skąd ta liczba w tak
zgrabnym i nie tak znowu dużym miejskim drapieżniku to
wystarczy, że popatrzę na jego zdjęcie. Bo to natychmiast
przestaje się liczyć. Możesz mieć naprawdę zły dzień, ale
wystarczy, że wsiądziesz za jego kierownicę. Pomaga. Wiem,
bo sprawdziłam.

In English

LEXUS IS 200T
Liza Minnelli and Joel Grey sang that money makes the world
go round. But there are some people for whom cars are more
important. In the end, it’s the same. Because cars which make
our hearts beat faster are inseparably interconnected with
money. Let’s assume that you’ve had a lucky day and won
a large sum of money, and now you can buy a fine premium
product. Where should you go?
If you have a large amount of money, a good idea is to visit
a Lexus showroom. I know it’s controversial and fans of German
automotive industry will burn me at the stake, but yes, Lexus
offers luxury cars. In any case, the history of the brand is full
of situations which prove that beyond any doubt. My favourite
example is a story about fake nails. During works on the first
generation of Lexus LS, one of team members was required to

perfect all switches and buttons in the booth. During tests, to check
the user’s experience of various users, three different sets of fake nails
were made. They had me at it. But today I’m talking about a completely different model.
I saw Lexus IS for the first time three years ago. It was a hybrid
version. I hit it off with it before I even touched the door handle.
And today we meet again. Now, the hood covers a completely different, petrol, 2.0-litre turbocharged engine, but fortunately, nothing else has changed. The car still has its sharp, unique appearance
which makes people lose their head or stare. I quickly get in.
A black cockpit, black seats, and a black ceiling. Every car interior
should look like this. I’m in seventh heaven even though it’s dark as hell
around me. At a single glance I can see that seats reveal sporty DNA
of the car, but it’s the version with the F-Sport package after all. It’s my
own Children’s Day, or rather week, because that’s the time we spent in
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the company of Lexus IS 200t (that’s its full name). The solid steering
wheel fits your hands perfectly, so once you grab it, you don't want to let
go. The central console may raise some reservations. Its black colour and
rough shape are reminiscent of a mausoleum. But it's the only thing you
may find fault with, because when the engine starts, magic begins.
My first observations? Inside, it’s quiet like in a cathedral. Lexus
cars are fitted with quality incar noisecancelling technology, and it
really works. Lexus IS 200t has a rear-drive only, but on a daily basis,
you won’t notice the difference in general. Still, it can get provoked
and lose adhesion, but only on a wet surface and when going fast.
One day of driving Lexus IS 200t is enough to realise that you don’t
want to drive in that manner at all. You’d rather delight in taking
small sips of driving experience than try to get the demon of sport
out of it, even though Lexus IS 200t has nothing to be ashamed

of, as it delivers 245 horsepower and 350 Nm torque. On top of that,
an eight-speed automatic transmission (originally developed for
high-performance RC-F) – and you want to spend the rest of your
life driving that car. The only con may be the suspension, which is
a bit rigid and thus may be problematic in Warsaw, where the road
surface leaves much to be desired. But when going down a smooth
and winding road, you’ll only want to sing: “Sweet home Alabama,
where the skies are so blue…”
Does Lexus IS 200t have any cons? If I were to find any, I’d say
it’s the weight – 1640 kg. And when I begin to wonder how it’s even
possible in the case of this shapely and not very large urban predator,
it’s enough to look at its picture. And it doesn’t matter anymore.
Even if you have a really bad day, driving Lexus IS 200t will surely
make you smile. It helps. I know because I’ve checked it myself.

81

82

MIEJSCA
places

PIĘKNY UŚMIECH

– ZDROWIE, URODA CZY MODA?
Wyraz naszej twarzy niewątpliwie
ma wpływ na to, jak jesteśmy postrzegani
przez otoczenie. Oczywistym jest, że
uśmiechając się, wzbudzamy pozytywne
uczucia. I na odwrót. Nasza ponura
mina na pewno nie zjedna nam nikogo.
tekst: lek. stom. Krzysztof Kruszyński
zdjęcia: Mat. prasowe

J

ednak nie sama mimika determinuje
urok, powab i szczerość naszego uśmiechu. Pogodna, zdrowa twarz to także
karnacja skóry, oprawa oczu, zarys ust, owal
twarzy i jeszcze kilka innych czynników,
a przede wszystkim nasze zęby. Uśmiechając się informujemy otoczenie o tym,
że jesteśmy zdrowi, zadowoleni, że kogoś
darzymy sympatią, że osiągnęliśmy sukces
itd. Nie może w takim razie dziwić tak duże
zainteresowanie metodami, które poprawiają nasz uśmiech. Obecnie bardzo mocno
rozwinęły się nowe dziedziny medycyny,
takie jak medycyna estetyczna czy stomatologia estetyczna.
Jedną z bardzo skutecznych metod
dostępnych na rynku, dzięki której możemy pozbyć się kompleksów związanych
z brzydkim kolorem i kształtem zębów są
licówki. Najnowsze badania wykazują, że
aż 75% społeczeństwa jest niezadowolona
ze swojego uzębienia i chciała by poddać
się zabiegom poprawiającym wygląd ich
zębów. W swoim gabinecie dentystycznym
często słyszę pytania: co to są licówki,
po co je robić, czy pękają, czy odpadają,
czy się przebarwiają? Licówka to bardzo
cienka warstwa materiału, które przykleja się na powierzchni przedniej zęba.
Materiałem najczęściej jest kompozyt lub
porcelana. Jednak najlepsze efekty daje
porcelana. Ma to na celu skorygowanie
kształtu zębów, zlikwidowanie przebarwień, niekorzystnego koloru i odbudowę
częściowo utraconych struktur zęba. Możemy także zlikwidować przerwy między
zębami, skorygować położenie ich w łuku.
Czy licówki pękają, odbarwiają się i czy
odpadają? Są materiały dedykowane właśnie
do tych konkretnych celów. Zachowanie
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w gabinecie dentystycznym reżimu
technologicznego zmniejsza do minimum
niebezpieczeństwo utraty licówki, więc
zdarza się to niezwykle rzadko. Materiał
ceramiczny, z którego są one wykonane, nie
ulega przebarwieniom w trakcie upływu
czasu, a jego piękny wygląd i struktura nie
tylko naśladują, ale i poprawiają naturę.
Dzięki temu, że ma on wytrzymałość
zdecydowanie większą niż prawdziwy
ząb, wzmacnia go. Montaż uzupełnienia
metodą adhezyjną powoduje, że licówka po
zamontowaniu tworzy nierozłączną całość
z zębem. Jej wygląd jest tak doskonały, że
niejednokrotnie lekarze dentyści mają
kłopot ze wskazaniem zębów poddanych
zabiegom z zakresu stomatologii estetycznej.
Oczywiście, jak każda metoda, również i ta
ma swoje ograniczenia i przeciwwskazania.
Zaliczają się tu nieprawidłowości zgryzowe, które powodują nadmierne obciążenie
zębów olicowanych oraz parafunkcje, czyli
złe nawyki zgryzowe (obgryzanie paznokci,
gryzienie długopisów...). Do przeciwwskazań zaliczają się także patologiczne zgrzytanie zębami, brak lub niewystarczająca higiena jamy ustnej, zęby martwe i w większej
części objęte wypełnieniami czy próchnicą.
W tych przypadkach mamy do dyspozycji
inne rodzaje uzupełnień protetycznych.
Dzięki temu, że dysponujemy tak nowoczesnymi technologiami i materiałami
obserwujemy stały wzrost zainteresowania tymi zabiegami i pacjenci decydują się
na nie z mniejszą obawą.
Sam bardzo chętnie stosuję obecnie
licówki w swojej praktyce stomatologicznej.
Cieszę się, że w określonych sytuacjach mam
do dyspozycji materiały i technologie, dzięki
którym mogę pomóc moim pacjentom.

In English

BEAUTIFUL SMILE – HEALTH,
GOOD LOOKS OR FASHION?
Undoubtedly, our facial expression has
a great impact on how we are perceived
by our environment. It’s obvious that
when we smile, we invoke positive feelings.
And the other way around – our sour face
definitely won’t win anyone over.
But not only facial expressions determine
the charm, allure and honesty of our smile.
A cheerful, healthy face is the effect of many
factors, such as our complexion, colouring,
shape of our lips, contour of our face and
several others, but first and foremost – our
teeth. When we smile, we send a message to
our environment that we’re healthy, happy,
that we like someone, that we’ve achieved
success, etc. No wonder, therefore, that so

many people are interested in methods that
can improve our smile. Currently, we are
witnessing dynamic development of new
fields of medicine, such as aesthetic medicine or aesthetic dentistry.
One of very effective methods available
on the market, thanks to which we can
now get rid of complexes connected with
unsightly colour or shape of our teeth, are
veneers. Most recent research shows that
as many as 75% of people are displeased
with the state of their dentition and would
like to undergo treatments that would improve the appearance of their teeth. In my
dental office I often hear such questions
as “what are veneers?”, “why do you make
them?”, “do they break?”, “do they fall
off?”, do they become discoloured?”.
Veneer is a very thin layer of material that you stick to the front surface of
a tooth. Most often, the material is composite or porcelain. But the best effects are
achieved with porcelain. It is supposed to
correct the shape of teeth, eliminate stains
or unfavourable colour, and reconstruct
the partially lost structures of a tooth. We
can also eliminate gaps between teeth and
correct their layout in the arch.
Do veneers break, become discoloured
or fall off? There are materials dedicated for
those specific purposes. Maintaining a technological regime in a dental office considerably lowers the probability of losing a veneer
to a minimum, so it happens very rarely.
Ceramic material, from which they are made,
is not susceptible to discolourations over the
course of time, and its structure and good
looks not only emulate nature, but also improve it. And because it is more durable than
natural teeth, it strengthens them.
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The fitting of filling with the adhesive
method makes the veneer become an inseparable whole with the tooth. Its appearance is so perfect that sometimes dentists
themselves have problems with differentiating which teeth have been subjected to
treatments of aesthetic dentistry. Of course,
just like any other method, also this one has
its own limitations and contraindications,
e.g. occlusal anomalies that cause excessive
burdening of the veneered teeth, and parafunctions, that is bad occlusal habits (biting
nails, chewing on pens, etc.). Contraindications also include pathological teeth
grinding, insufficient or lack of hygiene of
oral cavity, dead teeth or teeth that are full
of fillings or cavities. In those cases, we can
use other types of prosthetic fillings.
Because we have such modern technologies and materials at our disposal, we
observe a constant increase in interest
in those treatments, and patients decide
to undergo them with less apprehension.
I gladly use veneers in my dental practice.
I am happy that in certain situations I can
use materials and technologies thanks to
which I can help my patients.

WWW.LPUSTOMATOLOGIA.PL
tel. 17 85 28 494
Rzeszów, ul. Rejtana 31C
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In the
LIGHT
FOTOGRAF photographer:
Edyta Bartkiewicz, edytabartkiewicz.com
MODELKA model:
Sylwia / Eastern Models
MAKE UP:
Justyna Polkowska
STYLIZACJA stylization:
Magdalena Kopijer
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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

www.lotnisko.lodz.pl
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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

PR Z Y LOT Y
NUMER
LOTU

T YP
SAMOLOTU

FLIGHT NUMBER

AIRCRAFT TYPE

DNI

OKRES

ODLOT

PRZYLOT

DAYS

DATA

DEPARTURE

ARRIVAL

PRZEWOŹNIK

..3....

26.03-28.10

07:40

11:30

FR 1978

B738

RYANAIR

.....6.

26.03-28.10

06:15

10:05

FR 1978

B738

RYANAIR

.2…..

26.03-28.10

06:50

10:20

FR 1624

B738

RYANAIR

.....6.

26.03-28.10

06:25

09:55

FR 1624

B738

RYANAIR

CARRIER

D U B L I N ( D U B) – ŁÓ DŹ /LO DZ (LC J)

E A S T M I D L A N DS (E M A ) – ŁÓ DŹ /LO DZ (LC J)

LO N DY N S TA N S T E D/(S T N) – ŁÓ DŹ /LO DZ (LC J)
123.56.

26.03-28.10

11:55

15:10

FR 2468

B738

RYANAIR

……7

26.03-28.05

07:35

10:50

FR 2468

B738

RYANAIR

……7

04.06-28.10

13:25

16:40

FR 2468

B738

RYANAIR

1.3.56.

26.03-28.10

09:10

10:30

JP 153

CRJ 700

ADRIA

12345.7

26.03-28.10

21:25

22:45

JP 175

CRJ 700

ADRIA

DNI

OKRES

ODLOT

PRZYLOT

DATA

DEPARTURE

ARRIVAL

T YP
SAMOLOTU

PRZEWOŹNIK

DAYS

NUMER
LOTU
FLIGHT NUMBER

AIRCRAFT TYPE

..3....

26.03-28.10

11:55

13:45

FR 1979

B738

RYANAIR

.....6.

26.03-28.10

10:30

12:20

FR 1979

B738

RYANAIR

.2…..

26.03-28.10

10:45

12:15

FR 1625

B738

RYANAIR

.....6.

26.03-28.10

10:20

11:50

FR 1625

B738

RYANAIR

M O N A C H I U M (M U C) – ŁÓ DZ / (LC J)

O DLOT Y
CARRIER

D U B L I N ( D U B) – ŁÓ DŹ /LO DZ (LC J)

E A S T M I D L A N DS (E M A ) – ŁÓ DŹ /LO DZ (LC J)

LO N DY N S TA N S T E D/(S T N) – ŁÓ DŹ /LO DZ (LC J)
123.56.

26.03-28.10

15:35

16:55

FR 2469

B738

RYANAIR

……7

26.03-28.05

11:15

12:35

FR 2469

B738

RYANAIR

……7

04.06-28.10

17:05

18:25

FR 2469

B738

RYANAIR

1.3.56.

26.03-28.10

07:00

08:20

JP 152

CRJ 700

ADRIA

12345.7

26.03-28.10

18:25

19:45

JP 174

CRJ 700

ADRIA

M O N A C H I U M (M U C) – ŁÓ DZ / (LC J)
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