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GRZEGORZ 
KAPLA

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

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

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

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

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 
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. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

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.

ANDRZEJ 
SARAMONOWICZ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

In English 
Her dream was to listen to music 
professionally. Today, she not only 
listens to music, but also talks and 
writes about it. She’s a passionate of 
radio and retro style, and collects 
CD albums, glasses and handbags. 
For many years, she's been involved 
with Polish Radio Three.

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

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

ALEKSANDRA 
BUDKA

KATARZYNA
ZDANOWICZ

ANNA 
NAZAROWICZ

KAMIL
SADKOWSKI

GRZEGORZ 
MAŁECKI

SYLWIA  
GUTOWSKA

TOMASZ 
SOBIERAJSKI

EDYTA 
BARTKIEWICZ

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

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

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

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



Dla angielskiego fotografa Richarda Rigby’ego 
Filipiny były krainą pełną tajemnic. W swoim 

domu w Amsterdamie długo zastanawiał 
się, jak tamtejsza ludność była w stanie 

reagować z taką godnością i niezłomnością na 
potężne klęski i katastrofy, które wielokrotnie 

nawiedzały jej kraj.
tekst: Richard Rigby (tłum. Paweł Durkiewicz)  zdjęcia: Richard Rigby

FILIPIŃCZYCY  
I ICH GENIUSZ
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Po lekturze książki Thomasa Grahama pt. „Geniusz 
biednych”poświęconej Filipinom ciekawość Ri-
charda była już nie do opanowania, szybko więc 

spakował swoje rzeczy i wyruszył w trzytygodniową podróż, nie 
myśląc przy tym o ani jednej atrakcji turystycznej. Zamiast nich 
wolał zobaczyć wielkomiejskie slumsy oraz położone z dala od 
metropolii rolnicze osady. Wszystko po to, by jak najlepiej zro-
zumieć, co czyni Filipińczyków tak niezwykłą nacją. Oto kilka 
z wielu niezwykłych historii, których wysłuchał.

Wódz De La Cruz, 60 lat, Zambales
„Pewnego popołudnia wyczuliśmy w po-
wietrzu obrzydliwy odór i zaczęliśmy się 
droczyć – kto puścił ten wiatr? A stało się 
to, gdy niebo ogarnął deszcz pyłu, a rzeki 
zaczęły parować. Po krótkim czasie zrozu-
mieliśmy, że doszło do erupcji wulkanu.”

W wyniku tej katastrofy wioska Yangil 
straciła wszystko, również najważniej-
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„PRZEDTEM BYLIŚMY CAŁKOWICIE 
SAMOWYSTARCZALNI, BO W MIESIĄCACH 
LETNICH GROMADZILIŚMY ZAPASY NA CAŁY 
ROK. PO WYBUCHU GLEBA UTRACIŁA SWOJĄ 
ŻYZNOŚĆ, PRZEZ CO NIE MOGLIŚMY JUŻ 
PRODUKOWAĆ NICZEGO.”

sze zabytki, będące ucieleśnieniem kultury tworzonej przez 
zamieszkujące ją plemię. Dopiero po kilku latach życia w ośrod-
kach ewakuacyjnych społeczność osady powoli zaczęła powracać 
w swoje rodzinne strony, aby zacząć wszystko od nowa. „Przed-
tem byliśmy całkowicie samowystarczalni, bo w miesiącach 
letnich gromadziliśmy zapasy na cały rok. Po wybuchu gleba 
utraciła swoją żyzność, przez co nie mogliśmy już produkować 
niczego.” Ratunkiem dla plemienia ma być formuła przedsię-
biorstwa społecznego. Ostatnio społeczność Yangilu nawiązała 
współpracę z organizacją MAD (Make A Difference), w wyniku 
czego wioskę odwiedzają turyści w ramach „zanurzania się” 
w kulturze Filipin. „Cudzoziemcy wydają się zainteresowani na-
szym sposobem życia, naszą muzyką, jedzeniem, a nawet faktem, 
że wciąż polujemy z użyciem łuków i strzał” – tłumaczy De La 
Cruz. Z racji, że goście wymagają punktualności, wódz po raz 
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pierwszy w życiu zdecydował się kupić 
nowoczesny zegarek na rękę. „Mam go 
zdjąć do fotografii?” – pyta. I choć po-
czątkowo miałem nadzieję na zrobienie 
idealnie „egzotycznego” zdjęcia, niechęt-
nie odparłem De La Cruzowi, by zostawił 
zegarek na ręce. Skoro plemię Yangil 
poszło z duchem czasu, to i ja muszę.

„CUDZOZIEMCY WYDAJĄ SIĘ ZAINTERESOWANI 
NASZYM SPOSOBEM ŻYCIA, NASZĄ MUZYKĄ, 
JEDZENIEM, A NAWET FAKTEM, ŻE WCIĄŻ 
POLUJEMY Z UŻYCIEM ŁUKÓW I STRZAŁ” – 
TŁUMACZY DE LA CRUZ.
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Bernard, 33 lata, Sagay City 
„Wiem, że łowienie ryb za pomocą dyna-
mitu to coś złego, ale perspektywa pozo-
stawienia mojej żony i dzieci bez środków 
do życia wydawała mi się jeszcze gorsza.”

Spodziewałem się, że Bernard uzasadni 
mi swoją decyzję o rezygnacji z tego „biz-
nesu” obawą o wyniszczenie linii brze-

gowej – sam pewnie obrałbym taki tok rozumowania. Ale jego 
motywy były znacznie bardziej osobiste. „Na połowy wypływał 
ze mną mój kuzyn. Pewnego dnia podpłynął zbyt blisko dynami-
tu. Wybuch w ułamku sekundy pozbawił go twarzy i jednej nogi. 
Zmarł niedługo potem na łodzi, gdy próbowaliśmy przedostać go 
na wybrzeże. Miał 17 lat.” Poznałem Bernarda niedługo po przy-
jeździe do Sagay City, był naszym przewodnikiem. Potem w jakiś 
cudowny sposób napotykałem go w najróżniejszych miejscach: 
najpierw jako właściciela niewielkiego sklepu całodobowego, po-
tem jako kierowcę wózka trójkołowego, a wieczorami niemal we 
wszystkich barach karaoke, które odwiedziłem. Tu trzeba dodać, 
że Bernard chlubi się mianem mistrza karaoke Sagay City 2009. 
Blizny na jego twarzy wiele mówią o trudnej przeszłości, ale błysk 
w oku wskazuje, że jego przyszłość może rysować się w jaśniej-
szych barwach. Ostatniego dnia zabiera mnie do wioski Gawad 
Kalinga, którą nazywa teraz swoim domem, po „500 godzinach 
harówki”, czyli budowania domu. „Niedawno się wprowadzili-
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śmy” – mówi z wielką dumą, pokazując mi 30 metrów kwadra-
towych jasno pomalowanego pomieszczenia z wysokim sufitem. 
Na razie całe wyposażenie domu to mały stół przy oknie. „Teraz 
musimy pooszczędzać, żeby dorobić drugie piętro, tak żeby dzieci 
miały osobny pokój do spania.”

Junalyn, 19 lat, Bohol 
„Nigdy nie zamykamy drzwi, dzięki czemu możemy dzielić się 
tym, co mamy.”

„Byłam w domu i śpiewałam, gdy ziemia zaczęła się gwałtow-
nie trząść. Nie było czasu na myślenie, po prostu wzięłam moje-
go 4-letniego kuzyna i schowaliśmy się pod stołem, przykrywa-
łam go swoim ciałem. Okna trzasnęły i po chwili moje nogi były 

mocno poranione. Wołaliśmy o pomoc 
i nagle wyciągnął mnie mój ojciec. Wtedy 
runął dach i usłyszeliśmy, że mamy ucie-
kać.” Rodzinna wioska Junalyn znajdowa-
ła się w epicentrum potężnego, niszczy-
cielskiego trzęsienia ziemi, którego siła 
wyniosła 6,4 w skali Richtera. Niecałe 
dwa miesiące później, ledwie po tym, jak 
mieszkańcy zaczęli odbudowywać swoje 
życie, to samo miejsce nawiedziła kolejna 
potężna katastrofa. Tym razem był to 
tajfun Yolanda. Od tamtego wydarzenia 
minęło dwa i pół roku. Dziś siedzimy 
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przed jednym z jaskrawo pomalowa-
nych budynków wybudowanych przez 
wolontariuszy, a Junalyn opowiada mi 
historię o odrodzeniu: „Ludzie z różnych 
środowisk pomogli nam odbudować 
naszą społeczność, w duchu bayanihan 
(filipińskie określenie solidarności – red.). 
Dziś mamy solidne, kolorowe domy. Nie 
zamykamy drzwi, by dzielić się tym 
wszystkim, co mamy. Obecnie szkolę się 
do zawodu nauczycielki, ponieważ chcę 
uczyć nasze dzieci, że jeśli utrzymamy na-
szą wiarę, razem możemy przezwyciężyć 
każdą niedolę”. Tego samego wieczoru 
rodzina Junalyn ugościła mnie na kolacji, 
dała mi największe łóżko i przyjęła 
w swoim domu jak bliskiego krewnego. 
Czy sam potrafiłbym potraktować u sie-
bie kogoś zupełnie obcego z taką samą 
bezwarunkową miłością? 

Więcej historii Filipińczyków na 
Anywhere.pl 

In English 

THE GENIUS OF  
THE FILIPINO
To British photographer Richard Rigby, 
the Philippines was a country full of 
mystery. From his home in Amsterdam, 
he wondered how Filipinos could 
respond with such dignity and resilience 
to the devastating calamities which 
disproportionately affected them. 
 

After reading a book on the Philippines - 
The Genius of the Poor - written by fellow 
Brit Thomas Graham, Richard’s curiosity 
could be contained no longer: he packed 
his bags and headed to the Philippines for 
a twenty-one day holiday without a single 
tourist attraction in mind. Instead, he 
ventured alone into urban slums as 
well as some of the most remote rural 
barangays in the country, eager to gain 
a better understanding as to what makes 
the Filipino so remarkable. 

Meet Chief De La Cruz, 60, San 
Felipe, Zambales.

"One afternoon we noticed that there was 
a foul stench in the air and we began to 
tease each other: who had passed wind? It 
was only when the sky rained ash, and the 
rivers began to boil, that we realised the 
volcano was erupting.” 

The Yangil lost everything in that eruption, including the 
most basic relics which represented their culture. After several 
years living out of evacuation centres, the Yangil tribe slowly 
made their way back to the villages to begin again: “Before, we 
were totally self sufficient due to stock piling during the summer 
months but now the soil was no longer fertile and we couldn’t 
produce anything at all.” Might social enterprise provide the 
answer? The Yangil tribe has recently partnered with MAD 
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(Make A Difference), travel to offer cultural immersion tours 
of their community: “Foreigners seem to be interested in our 
way of life: our music, our cooking and even the fact that we 
still hunt using bows and arrows,” de la Cruz explains. For 
the first time in his life, de la Cruz has even boughta modern 
watch because the guests expect him to be punctual: “Should 
I take it off for the picture?” Initially eager for the perfect 

‘traditional’ shot, I reluctantly instructed de la Cruz to keep 
the watch on. The Yangil tribe had moved on - so must I.

Meet Bernard, 33, Sagay City
“The scars on his face may point to a tough past, but the 
glint in his eye points to a far brighter future”

“I knew dynamite fishing was wrong, but the thought of 
leaving my wife and three kids with nothing was much 
worse.” I expected Bernard to tell me he had turned his 
back on the trade because he shared my concerns for the 
destruction of the coastline, but in reality his reasons were 
far more personal than that. “My cousin joined me on 
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those trips. One day he swam down too close to the dynamite and 
was hit by the blast, his face and leg were blown off and he died 
on the boat as we tried to get him back to the shore… he was 17.” 
I met Bernard soon after we arrived in Sagay and he was our tour 
guide. In the days thereafter, Bernard would seemingly miracu-
lously re-appear wherever I went: first as the sari-sari store owner, 
then as a tricycle driver and, finally, in almost every karaoke bar 
I wandered past - he is the proud 2009 Sagay City Karaoke cham-
pion, no less. The scars on his face may point to a tough past, but 
the glint in his eye points to a far brighter future. On the final day 
he takes me to the Gawad Kalinga village he now calls home hav-
ing completed 500 hours of ‘sweat’ time to help build the village: 

“We have just recently moved in” he beams with pride, showing 
me the 30 square metre brightly coloured home with high ceiling, 
which until now just has a small plastic table at the window. “We 
are now saving up to build a second floor so that the children have 
a separate room to sleep”. 

Meet Junalyn, 19, Bohol 
“We leave the door permanently open so that we can share what 
we have” 

“I was at home, singing, when the ground began to shake 
violently. There was no time to think - I simply grabbed my 

four-year-old cousin and lay on top of him under a table. The 
windows smashed and my legs were badly cut. We screamed 
for help and suddenly I was being dragged out by my father. 
That’s when the roof collapsed and we were told to run.” Jon-
alyn’s home town was at the epicentre of a hugely destructive 
earthquake which measured 6.4 on the Richter scale. Less than 
two months later, her community’s attempt at rebuilding was 
hampered by another major disaster to hit the area, Typhoon 
Yollanda (Haiyan). Two and a half years later, and now sitting 
in front of the brightly coloured homes built by volunteers of 
Gawad Kalinga, Jonalyn’s story is one of rebirth: “In the true 
spirit of bayanihan (solidarity), people of all backgrounds have 
helped us to rebuild our community. We now have colourful 
strong houses and we leave the door open so we can share what 
we have. I’m now training to become a teacher because I want 
to show kids that if we keep our faith, we can overcome hard-
ship together.” Later that evening, Jonalyn’s family shared their 
supper with me, offered me the best bed in their home and 
welcomed me into their home as if I were family. What would it 
take for me to treat a complete stranger with the unconditional 
love this family has shown to me?

More stories from the Philippinnes on Anywhere.pl. 
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Jeśli chodzi o zamki gotyckie, Po-
morskie 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, znisz-
czenia 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 konser-
watorskimi w zespole kościoła Najświęt-
szej Marii Panny. Była to jedyna część 
zamku, która nie została odbudowana 
po II wojnie światowej.

Jedną z największych corocznych atrak-
cji 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 

Nad morze to chyba tylko latem. Plażowanie, parawany 
i relaks na piasku. Cudowne lenistwo, reset ciała i umysłu. 
Do tego smażona rybka i złoty napój z bąbelkami. Czemu 
nie – zapraszamy! Ale pamiętaj, że Pomorskie to też dużo 

ruchu, radości i sporo możliwości. Pomorskie biega, pływa, 
żegluje, surfuje, nurkuje, jeździ konno, a nawet rozgrywa kilka 

partyjek golfa. Nie ma czasu na nudę.  
Czas na aktywne Pomorskie.

tekst: PROT  zdjęcia: pomorskie.travel/ISIT

ten w Malborku, choć zamek w Gniewie 
był największą rezydencją zakonu po le-
wej 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 historycz-
nym zawirowaniom. W 1466 roku trafił 
w ręce Polaków, po czym był wielokrotnie 
przebudowany. W 1921 roku spłonął w po-
żarze. 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 Człu-
chowa. Znajduje się tam 46-metrowa 
wieża z murami, która służy za punkt 
obserwacyjny. Ta ocalała część zamku 
w latach 2008-2015 przeszła gruntowną 
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as well! It runs, swims, sails, surfs, rides 
a horse, and even plays golf from time to 
time. There’s no time for boredom. It’s time 
for active Pomeranian Voivodeship!

Are you spoilt for choice? Try everything, 
one thing at a time, and you’ll certainly 
discover your passion. It’s best to begin 
from jogging along the coast, and perhaps 
it will be just a matter of time before you 
compete against the best runners in a mar-
athon. Healthy lifestyle doesn’t come out of 
fashion, quite the opposite, the trend is at 
its peak! Here are some suggestions about 
how to spend your time actively.

Against the wind
The terrifying spectacle of water, wind and 
a sportsperson holding a sail and meticu-
lously struggling with the element? Those 
are onlookers’ impressions. For many people 
who have tried their hand at windsurfing 
or kitesurfing, it’s a lifestyle. Regular winds, 
clean and transparent water, sandy bed 
and waves – the best conditions for those 
disciplines can be found in the vicinity 
of the Hel Peninsula. It’s one of the best 
places in Europe for both learning and 
pursuing those sports. One of invaluable 
assets of this water region are vast shoals 
of the Bay of Puck that allow us to start 
our adventure with this sport in a safe way. 
Schools in Hel, Jastarnia, Kuźnica, Chałupy, 
Władysławowo, Puck, Rewa, Gdynia or 
Sopot provide professional training cycles, 
waist-high in water. Similar conditions are 
offered by water regions of the Vistula Spit 
from the side of the Bay of Gdańsk, whereas 
Krynica Morska, Kąty Rybackie or Piaski 
are cities popular amongst windsurfers, 
kitesurfers and their families.

Against the stream
In a canoe across Pomeranian Voivode-
ship? By all means! Almost three thousand 
kilometres of navigable rivers, stretches of 
a mountainous character and a couple of 

renowację, a na terenach wokół prze-
prowadzono 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 wy-
sokiej obronności zamek zamieszkiwali 
Wielcy Mistrzowie, Urlich von Jungingen 
i Konrad von Wallendrode. Dziś muzeum 
otacza malowniczy „Lasek Luizy”. Jest 
też interesujący ze względu na swoje są-
siedztwo 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 zbudo-
wali 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. Mia-
sto 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 

POMERANIAN 
VOIVODESHIP INSPIRES
If the sea, then only in the summer, proba-
bly. Sunbathing, beach screens and relaxing 
on the sand. Wonderful laziness and 
a “reset” for both body and soul. To this we 
can add delicious fried fish and a golden 
drink with bubbles. Why not – you’re more 
than welcome! But we should remember 
that Pomeranian Voivodeship offers many 
activities, numerous opportunities and fun 
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other non-obvious surprises. What kind of 
surprises? For example, sightseeing from 
a canoe. Each day, crowds of tourists visit 
the centre of Gdańsk. Canoe is a great way 
not only to avoid crowded streets, but also to 
see famous historical monuments from an 
entirely new perspective. The crane looks very 
majestic from the side of the water, whereas 
the Polish Baltic Philharmonic in Gdansk 
takes on a completely new shape. We can go 
board to board with the famous bulk carrier 
called Sołdek and duck our heads under the 
Green Bridge. In several places, the route 
leads trough water highways used by bigger 
units, such as water trams. That’s why we 
should always remember about safety rules 
and the necessity to make way for them, but 
the impressions from travelling on such 
a route are invaluable.

On the edge
Those of us who are hungry for adrenaline 
will find something for themselves as well. 
Environmental assets and a specialist base 
enable us to make our boldest dreams 
come true. Flying paragliders, climbing, 
off-road or jumping from great heights will 
let us relieve stress and experience positive 
fatigue. And when it comes to spending the 
weekend with children, it’s best to spend it 
in the fresh air as well. No matter if it’s in 
a corn field or a ropes course – after such 
a dose of emotions, the little ones will cer-
tainly fall asleep with a huge smile on their 
faces and without evening whining.

On two wheels
And a surprise again. By 2020, two new 
cycle paths will have been finished – R-10 
and R-9, in other words, the Vistula Cycle 
Path. All together – over 670 kilometres 
of a cycling spree. The international track 
R-10 will be a part of a European route 
running through the countries of the Baltic 
region. In Pomeranian Voivodeship, it will 
run from Ustka to Krynica Morska and to 
Kępki on the border with Warmian-Masur-
ian Voivodeship. In turn, the Vistula Cycle 
Path R-9 will run along the Vistula River 
to the border with Kuyavian-Pomeranian 
Voivodeship. The routes will be led through 
the paths of European EuroVelo network. 
On the way, we’ll find over 80 functional 
stopover points which will provide shelter 
and some respite for cyclists in the case of 
unfavourable weather conditions. So while 
we’re waiting, let’s enjoy riding on the 
regional routes that are already available. We 
especially recommend “Kaszubska Marszru-
ta” and “Pierścień Gryfitów.” 
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Czy wyobrażacie sobie miejsce, które posiada magiczny pierwiastek 
zarówno dla fanów nurkowania, jak i spacerowania po dżungli? Dla 
fanów chodzenia po krzakach, ptasiego śpiewu i podglądania dzikiej 

przyrody? Fanów smakowania lokalnego jedzenia, ludzi chcących 
zostać choć na moment, tak na niby, archeologami? Tych, co mówią 

po hiszpańsku i tych, co, znają tylko hola? Jest takie miejsce, jego 
wschodnia granica oddalona jest o 9313 kilometrów od Polski. To 

miejsce nosi nazwę, która powoduje uśmiech na twarzy i chęć do tańca. 
Tak, to właśnie Meksyk. Tak, to właśnie Jukatan.

tekst i zdjęcia: Edyta Bartkiewicz

JEST TAKIE MIEJSCE



Półwysep Jukatan stał się modnym kierunkiem podró-
ży. Cancun czy Playa del Carmen pękają w szwach od 
pięknych hoteli. A gdyby tak spróbować ten nietypowy 

kawałek lądu zobaczyć inaczej? Niekoniecznie z hotelowego 
tarasu, ale też nie z namiotu w środku dżungli?

Tak właśnie zapragnęłam go odkryć – po swojemu. Z własną 
mapą, aparatem i bałaganem w aucie. Z gotowym projektem 
trasy, mapami stanowisk archeologicznych, zapasem mleczka 
do opalania i nachosów na drogę ruszam na przygodę, o której 
tak długo marzyłam. Dojeżdżam do Valladolid, bo chcę na sa-

mym początku spróbować kąpieli w cenote – naturalnej studni 
krasowej, w której woda jest niebywale czysta (bo przefiltro-
wana przez podłoże wapienne). Wybrałam rzadko odwiedzane 
miejsce, w którym jestem kompletnie sama – cenote Samula. 
Słyszę śpiew jaskółek wylatujących przez otwór nade mną 
i łapię promienie słońca, które padają na moją twarz w trakcie 
odprężającej, samotnej kąpieli kilka metrów pod ziemią. Na 
Jukatanie znajduje się około 10 tysięcy cenotes. Nie wszystkie są 
dostępne dla turystów, ale przy odrobinie szczęścia i wczesnym 
budziku, posiadanie takiego tylko dla siebie przez 30 minut 
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klasztornym znajduje się jego pomnik 
jako wyraz szacunku mieszkańców 
dla tego wielkiego Pielgrzyma, który 
zapewnił Majów o poparciu kościoła 
katolickiego. 

Celestun tuż nad Zatoką Meksykańską 
to jedno z nielicznych miejsc, w którym 
od stycznia do kwietnia możemy podzi-
wiać ogromne stada flamingów, ale nawet 
brak tych długonogich różowych istot 
sprawia, że warto odwiedzić to miejsce 
ze względu na ogromną ilość innych 
gatunków ptaków, często endemicznych. 
Od pelikanów brunatnych, przez fregaty 
wielkie, kormorany rogate i oliwkowe, 
czaple białe czy sępniki różowogłowe 
i czarne. Przy odrobinie szczęścia (które 
ja miałam) możemy spotkać też czarno-
strzębia leśnego ukrytego w lasach namo-
rzynowych, otaczających Ría Celestún.

 WARTO ODWIEDZIĆ TO MIEJSCE ZE WZGLĘDU NA 
OGROMNĄ ILOŚĆ INNYCH GATUNKÓW PTAKÓW, 
CZĘSTO ENDEMICZNYCH. OD PELIKANÓW 
BRUNATNYCH, PRZEZ FREGATY WIELKIE, 
KORMORANY ROGATE I OLIWKOWE, CZAPLE BIAŁE 
CZY SĘPNIKI RÓŻOWOGŁOWE I CZARNE.

nie stanowi problemu. Drugi punkt na mapie 
to jedno z miejsc, które jest w mojej głowie od 
zawsze – Chichen Itza i słynne El Castillo. Upał 
i tłumy turystów z Cancún nie przeszkadzają 
w staniu i gapieniu się na ten jeden z siedmiu 
nowych cudów świata. Można go obejść z każdej 
strony i patrzeć bez przerwy, a i tak nie przesta-
nie zachwycać. Boisko do peloty, obserwatorium 
astronomiczne, świątynia wojowników, obecne 
wszędzie symbole prekolumbijskich bogów – 
żeby zobaczyć to wszystko, trzeba się bardzo 
skupić, walczyć z upałem i wszędobylskimi tury-
stami, ale jest to zdecydowanie jedno z miejsc na 
naszej planecie, które trzeba zobaczyć. Nieważ-
ne, czy ktoś jest zapalonym historykiem, czy nie.

Dalsza podróż w stronę Zatoki Meksykań-
skiej obejmuje przystanek w nietypowym 
miasteczku Izamal, którego kolory to żółty 
i biały – takie jak Watykanu. W 1993 roku 
miasto odwiedził Jan Paweł II, na dziedzińcu 
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Czas płynie tu swoim rytmem i trzeba się do niego 
dostosować. Jak przykro uzmysłowić sobie, w jakiej pu-
łapce żyjemy, pracując bez przerwy, odmawiając sobie 
czasu dla siebie kosztem pracy dla innych, pogoni za 
pieniądzem i wiecznym zmęczeniem. Tam czas płynie 
dwa razy wolniej. Nikt się nie spieszy, nikt na nikogo 
nie krzyczy ani go nie pogania. Restauracje otwierają 
się, kiedy chcą, a zamykają, gdy wyjdzie ostatni klient. 
Wszyscy są uśmiechnięci i nie chodzi mi o to, że uśmie-
chają się do mnie. Oni się po prostu uśmiechają.

Kolejne dni podróży to niezwykłe tereny Ruta Puuc – 
szlak stanowisk archeologicznych (Uxmal, Kabah, Sayil, 
Xlapak, Labna), zakończony niesamowitą jaskinią Grutas 
de Loltún. Przede mną długa droga, 270 kilometrów prosto 
na południe, aż do miejscowości Xpujil. Stamtąd kolejnego 
dnia wybiorę się do Calakmul, ale zanim pójdę spać, mu-
szę pozbyć się z pokoju 5-centymetrowego karalucha.

Dzień zaczynam obudzona śpiewem wilgowronów 
meksykańskich i szumem liści palmowych uderzają-
cych w moje okno. Na rozgrzewkę odwiedzam ruiny 
miasta Balamku, ale najważniejszym punktem dnia jest 
Calakmul – jedno z największych starożytnych miast 
Majów na Jukatanie, leżące głęboko w dżungli w nizi-
nie Petén. Mówiąc „głęboko w dżungli”, mam na myśli 
drogę pełną dziur o długości 60 kilometrów w głąb lasu 
deszczowego, przez którą przebiegają niezliczone ilości 
zwierząt. Po ponadpółtoragodzinnej jeździe docieram 
na miejsce. Otacza mnie prawdziwa dżungla. Tempe-
ratura w samochodzie pokazuje 40 stopni, ale wydaje 
się, że czujnik się zaciął i jest o wiele goręcej. Zaczynam 
wędrówkę przez sacbé – majańskie drogi łączące świą-
tynie, place lub inne ważne struktury w starożytnych 



from quite a different perspective; not from a hotel terrace or from 
a tent in the middle of the jungle.

That’s how I decided to explore it – to do it my way. With my 
own map, camera and my own mess in the car. And so I embark 
on my journey, of which I’ve been dreaming for a long time, with 
a cutanddried plan of my route, maps of archaeological sites, an 
extra amount of suntan lotion and nachos. I get to Valladolid 
because first, I want to try and have a bath in a cenote – a natural 
pit with unbelievably clean water (filtered by limestone ground). 
I’ve picked a rarely visited place – Cenote Samula – so I’m com-
pletely alone here. I can hear swallows singing and see them flying 
through the hole over my head; I can feel sunshine on my face 
while I’m bathing here, alone and relaxed, a few metres under the 
ground. There are about ten thousand cenotes on the Yucatán Pen-
insula. Not all of them are accessible to tourists, but if you’re lucky 
enough and get up early, it’s quite easy to have it only for yourself 
for 30 minutes. The next stop on my map is one of the spots I’ve 
always wanted to visit – Chichen Itza and the famous El Castillo. 
Despite the heat and flocks of tourists from Cancún, you can still 
easily stand and stare at this one of the new seven wonders. Even 

miastach. Jestem sama, słyszę jedynie śpiew ptaków, 
nieustający szelest suchych liści i liczę widziane po 
drodze jaszczurki. Po dwudziestej ósmej tracę rachubę. 
Mijają mnie radośnie szeleszczące ostronosy białonose, 
na drzewach wylegują się wyjce, a co jakiś czas obser-
wuję piękne pawie indyki, które żyją dziko jedynie tu, 
w lasach tropikalnych Meksyku, Belize i Gwatemali. 

In English 

THERE IS A PLACE
Imagine a perfect spot for both diving enthusiasts and 
jungle explorers; for those who love bushes, singing birds 
and wild nature; for those who are after local food and 
those who dream of becoming archaeologists, even if for 
a while; for those who speak Spanish and those who can 
only say ‘hola’. Such a place exists for real, and its eastern 
border is 9 313 kilometres from Poland. Its name puts 
a smile on your face and makes you want to dance. That’s 
right, it’s Mexico. That’s right, it’s Yucatán.

The Yucatán Peninsula has become a popular destination. 
Cancun and Playa del Carmen are bursting at the seams 
with splendid hotels. But let’s try and see this unusual land 
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PO DWUDZIESTEJ ÓSMEJ TRACĘ 
RACHUBĘ. MIJAJĄ MNIE RADOŚNIE 
SZELESZCZĄCE OSTRONOSY 
BIAŁONOSE, NA DRZEWACH 
WYLEGUJĄ SIĘ WYJCE, A CO JAKIŚ 
CZAS OBSERWUJĘ PIĘKNE PAWIE 
INDYKI, KTÓRE ŻYJĄ DZIKO JEDYNIE 
TU, W LASACH TROPIKALNYCH 
MEKSYKU, BELIZE I GWATEMALI



if you go around it and see it from all possible 
perspectives, you’ll still be astonished. A pelota 
court, an astronomical observatory, the Temple of 
the Warriors, ever-present symbols of Pre-Colum-
bian gods – to see it all, you really need to focus, 
fight the heat and ubiquitous tourists; yet, it’s one 
of the must-see spots around the world, no matter 
whether you’re a history buff or not.

The next leg of the journey heading the Gulf 
of Mexico covers a stop in Izamal, an unusual 
town in yellow and white – just like Vatican 
City. In 1993, Pope John Paul II visited the place. 
Today, to commemorate the event, a statue of the 
Pope – the great pilgrim, who assured the Mayans 
of the Catholic church’s support – stands in the 
courtyard of the monastery. 

Celestun, located by the Gulf of Mexico, is 
one of few places where you can admire large 
flocks of flamingos from January to April; but it’s 
worth visiting not only for these long-legged, pink 
creatures, but also because of a great number of 
other bird species, often endemic ones, that occur 
here, ranging from brown pelicans, magnifi-
cent frigatebirds, double-crested and Neotropic 
cormorants, and great egrets to turkey and black 
vultures. And if you’re lucky (and so was I), you 
may also see a common black hawk hidden in 
mangroves surrounding Ría Celestún.

The place has its own pace of life, to which you 
have to adapt. It’s actually quite sad when it occurs 
to us how trapped we are on a daily basis, working 
all the time, working for others and not having 
time for ourselves, living in the pursuit of money 
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and fatigue. Time goes by a lot slower there. Nobody is in a hurry, 
nobody shouts or rushes. Restaurants open when they want to 
and close when the last customer leaves. Everybody is smiling, 
and I don’t mean they smile at me. They just smile.

The next days of my journey cover magical lands of the Ruta 
Puuc – a trail of archaeological sites (Uxmal, Kabah, Sayil, Xlap-
ak, Labna), which ends with a stupendous cave, Grutas de Loltún. 
Ahead of me, I have a 270-kilometre road heading South, straight 
to a town called Xpujil. It will be the starting point of my trip to 
Calakmul on the following day, but before I go to bed, I have to 
get rid of a 5-centimetre cockroach from my room.

The next day opens with the singing of Mexican grackles and 
the rustle of palm leaves knocking on my window. As a warm-
up, I visit the ruins of Balamku, but the key spot of the day is 
Calakmul – one of the largest ancient Mayan cities on the Yucatán 
Peninsula, situated in the deep jungle, in the Petén lowland. By 
‘deep jungle’ I mean a bumpy, 60-kilometre long road into the 
rainforest, crossed by countless animals. I get there after an over 
one-hour-and-a-half drive. I’m in the middle of the real jungle. The 
temperature gauge in my car shows 40 degrees, but I suppose that 
it’s broken and it’s much hotter in reality. I begin my hike with 
sacbé – Mayan roads connecting temples, squares or other impor-
tant structures in ancient cities. I’m on my own, and the only thing 
I can hear is the singing of birds, never-ending rustle of dry leaves; 
I count lizards on my way, but I lose count after the twenty-eighth. 
Jolly, rustling white-nosed coatis pass me by, howler monkeys 
are lying around on trees, and now and then I can see beautiful 
ocellated turkeys, which live only here, in the rainforests of Mexico, 
Belize and Guatemala. 
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Od kilkunastu lat na czele grupy Koniec Świata tupie 
nogami i szarpie struny w rytmie rocka i ska. Ostatnio 

jednak zatęsknił za starymi czasami peerelowskiego 
podwórka, którym poświęcił drugą solową płytę. Po 
lirycznej „Księżycówce” przyszła pora na nie mniej 

liryczną, choć bardzo wywrotową „Peweksówkę”. Przy 
obowiązkowej kawie i wuzetce o bohaterach z dzieciństwa 
oraz punkrockowej piosence poetyckiej – Jacek Stęszewski.

tekst: Aleksandra Budka  zdjęcia: Maciej Skowronek

PODWÓRKOWY  
PAMIĘTNIK
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„Proszę bardzo, pan spocznie, pan usiądzie, pan poczeka, się załatwi”*. 
Hasło pan zna?
Oczywiście: „Żyrafy wchodzą do szafy, a pawiany wchodzą na ściany”**.

Dlaczego nie masz krawata?
Wiem, że powinienem go mieć, bo „klient w krawacie jest mniej 
awanturujący się”, a że „bijemy się o złotą patelnię, to kawa i wuzetka są 
obowiązkowe dla każdego”.*

A byłeś kiedyś w Londynie?
„Nie ma takiego miasta jak Londyn, jest Lądek. Lądek Zdrój”*. A w Lon-
dynie oczywiście byłem, ba, w zeszłym roku zagrałem tam nawet recital!

Mogłabym długo sypać cytatami, bo uwielbiam polskie komedie. 
Jest taki profil na Facebooku: „Bareizmy wiecznie żywe”. A tam na 
przykład zdjęcie ze stoiska z informacją „Jagodzianki dwusmakowe 
jagodowo – jagodowe, z całymi jagodami”.
Były też „jagodzianki z dżemem” albo „jabłkowy orange juice”. (śmiech)

Ale nie spotkaliśmy się tu dla przyjemności (śmiech), a po to, żebyś 
opowiedział o nowej płycie inspirowanej Bareją.
Może nie cała płyta, ale singiel „Miś” jest nim na pewno inspirowany. 
Album to mój pamiętnik zapisany na CD, a piosenki to chwile, które 
pamiętam z dzieciństwa. Urodziłem się w 1980 roku, więc nie wiem nic 
o tamtych czasach z perspektywy dorosłego człowieka, który musiał 
borykać się z systemem. Ale że pamięć mam dobrą, to okres od 87 roku 
przywołuję wyraźnie. Nigdy nie zapomnę tankowania z ojcem, stania 
w kolejce do stacji paliw i tego gościa, który nas obsługiwał i wyglądał 
jak kowboj. Był uzbrojony w pas i nożyczki do odcinania kartek na to 
paliwo – był kimś, od niego zależało, czy dał ci trochę mniej, czy więcej 
tego paliwa. Był jak dzisiejszy ordynator szpitala.
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domach kultury i może żyłaby dalej? 
Z pewnością wiodłoby jej się biedniej, 
ale spokojniej.

Z ciebie taki trochę peerelowski pieśniarz, 
co to chodzi z harmonią po domach 
kultury.
Dla muzyki, jaką prezentuję na recita-
lach, to właśnie domy kultury okazują się 
najprzyjemniejsze. Lecz gram wszędzie 
tam, gdzie mnie chcą, to ludzie tworzą 
klimat. Miejsce jak miejsce – nie jest aż 
tak bardzo istotne.

To muzyka do wódki i zakąski?
Może być i tak, oczywiście nie wszystkie 
piosenki, ale te biesiadne zdecydowanie 
tak. Wyszło z tej „Peweksówki” takie 
małe biesiadowo, ale Polacy lubią biesiadę, 
więc album się sprawdza.

Wiesz, że jako 16-latka prowadziłam w ra-
diu audycję o czasach PRL-u? Zakocha-
łam się wtedy w klimacie tamtych czasów 
i do dziś mi nie minęło. Twoja inspiracja 
peerelowską rzeczywistością to chwilowa 
ekscytacja, czy też kochasz kicz?
Nie nazwałbym tego kiczem. W zasa-
dzie na płycie skupiłem się bardziej 
na okresie transformacji, kiedy zaczął 
do nas napływać Zachód – komputery, 
wypożyczalnie kaset wideo, odwiedzi-
ny krewnych lub przyszywanych wuj-
ków z zagranicy, Pewexy. Może było to 
kiczowate, proste, ale gdy popatrzysz 
na filmy czy muzykę, na ówczesne 
produkcje – wartość artystyczna była 
ogromna. Szkoła Zamachowskiego, 
Zborowskiego, Kondrata – wtedy w za-
sadzie nie było słabych aktorów. Dziś 
jest dobry jeden na stu.

Jesteś sentymentalny?
Czasem się wzruszam, ale pogodziłem 
się z tym, że tamte czasy już nie wrócą. 
A w zasadzie to nie chciałbym mieć 36 
lat i żyć w PRL-u. O dwudziestej drugiej 
być w domu, bo godzina milicyjna albo 
przed wydaniem płyty tłumaczyć się 
jakiemuś gościowi z cenzury. Dziecia-
ki wtedy tego nie czuły – był trzepak, 
boisko, i tak trzeba było być w domu 
o 20. Nie mam prawa mówić, że tęsknię 
za tamtymi czasami, bo patrzyłem na 
nie oczami dziecka, które nie miało 
problemów. Nie martwiłem się, czy 
kupię mięso, fajki i co w ogóle stanie 
się z tą Polską. Ale też myślę, że przez 
tę podwórkowość dzieci wychowane 
w tamtych czasach są dziś zaradne – 
trzeba było samemu zorganizować 
mecz i skrzyknąć kolegów bez użycia 
telefonów komórkowych, no i general-
nie trzeba było mieć łeb na karku i być 
dobrze zorganizowanym.

Jakie postaci pojawiają się na tej płycie?
Płyta to historie ludzi, wiele z nich ma 
swoje odbicie w realnym świecie. W pio-
sence „Miś” w kilku zwrotkach starałem 
się jak najcelniej zawrzeć opowieść mi-
strza Barei. „Jojo Oponiarz” to piosenka 
trochę odklejona od PRL-u, z fikcyjnym 
bohaterem – wulkanizatorem, zwykłym, 
szarym, uczciwym człowiekiem. Jojo 
kocha swoją ojczyznę i jest w stanie jej 
bronić – to piosenka o tym, że pokój dany 
jest nam tylko na chwilę. Kolejny bohater 
to wujek Johan z RFN, który w latach 90. 

często przyjeżdżał do nas i zawsze przy-
woził fajne prezenty – czekoladę z okien-
kiem lub kilkanaście marek. W kategorii 
bonusu mamy jeszcze opowieść o Amy 
Winehouse, ona ma niewiele wspólnego 
z PRL-em. To historia kruchej dziewczy-
ny, ale wybitnej wokalistki ukrzyżowanej 
na medialnym ołtarzu show-biznesu.

Ta płyta niesie też drugi przekaz – 
dobrze, że tamte czasy minęły, choć 
dzisiejsze nie lepsze.
Chyba nikt nigdy nie stwierdził, że uro-
dził się w idealnych czasach. Każde czasy 
niosą ze sobą jakieś demony. Ale życie to 
konieczność, więc trzeba żyć. Ważne jest, 
aby mieć wokół siebie przyjaciół, o któ-
rych, jak się okazuje, wcale nie tak łatwo. 
Może gdyby Amy urodziła się w Polsce, 
byłaby gwiazdą tylko tu. Grałaby po 
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Powiedziałabym, że to punkrockowa poezja śpiewana.
Bardzo mi się to podoba. Ja w ten klimat piosenki 
poetyckiej wszedłem trochę z ulicy i chcąc nie chcąc 
stałem się częścią tej sceny. W ubiegłym roku zagrałem 
na trzech bodajże najważniejszych festiwalach, na co 
nie liczyłem i do czego nigdy nie aspirowałem. Plan 
na pierwszą płytę był taki: nagrywam płytę, gram 
koncerty na 30 osób w małych barach, prowadzę 
konferansjerkę. Zmysł kompozycyjny mam, skrobnę 
tekst, ludzie to przełkną, a czasem nawet im się to 
spodoba. „Chodzi jednak o to, żeby plusy nie przesłoni-
ły minusów”*. Głos mam jak gość spod budki z piwem, 
a na gitarze gram iście harcersko. Udział w festiwalach 
przerósł moje oczekiwania, bo nagle grałem obok 
najlepszych twórców tego gatunku. Tak udanej trasy 
jak ta z „Peweksówką” dawno nie miałem. Pobiłem 
rekordy frekwencji i poczułem, że stała się ważna rzecz. 
To największy sukces, większy niż zagranie Sylwestra. 
Chociaż Sylwestra bym zagrał – może spłaciłbym kre-
dyt wzięty na płytę. (śmiech) 

In English 

A DIARY FROM THE COURTYARD
He has been the leader of Koniec Świata band for a dozen or so years, 
stamping his feet and plucking the strings in the rhythm of rock and 
ska. Yet, recently, he realised he missed the courtyard of the Polish 
People’s Republic (PRL), and he decided to dedicate his second solo 
album to it. After lyrical ‘Księżycówka’, there came a time for not 
less lyrical but really subversive ‘Peweksówka’. Over a cup of coffee 
and wuzetka [a Polish chocolate cream pie], we’re talking with Jacek 
Stęszewski about childhood heroes and punk rock poetic songs.

‘Please take a seat, please wait a moment, it’ll all be handled.’* 
Do you know the password?
Of course, ‘One, two, buckle my shoe, three, four, knock at the door.’**

Why aren’t you wearing a tie?
I know I should, because ‘a client in a tie complains less,’ and given 
that ‘we’re fighting over a gold frying pan, the coffee and wuzetka 
are obligatory for everybody.’*
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But I also think that children brought up in the courtyard in those 
times are resourceful today – you had to organise a match yourself, 
get your friends together without a mobile phone, and you had to 
have your head screwed on and be organised.

What characters appear on this album?
The album tells the stories of people, many of which were real. 
In the few verses of the song entitled ‘Miś’, I tried to tell the 
story of master Bareja to the point. ‘Jojo Oponiarz’ is a bit off 
the PRL topic; its fictional character is a vulcaniser, an average, 
ordinary, honest man. Jojo loves his homeland and he’s ready to 
fight for it – the theme of the song is that peace is a brief moment 
in a history. Another character is uncle Johan from the Federal 
Republic of Germany, who often visited us in the 90s and always 
brought us cool gifts – chocolate in window boxes or a dozen or so 
Deutschmarks.  There’s also an extra – a story of Amy Winehouse; 
it has little to do with the Polish People’s Republic. It’s a story of 
a fragile girl and an outstanding singer crucified on the media 
show business altar. 

The album also conveys another message – it’s good that those 
times are gone even though it’s not better today.
Nobody has ever said he was born in perfect times. Every period 
has its own demons. But life is a necessity, so we have to live. What 
is important is to have friends who will be there for you, but it’s 
not as easy as it seems. Maybe if Amy had been born in Poland, 
she would have been a local star. She would have performed in 
cultural centres and would still be alive? She would have been 
poorer, that’s for sure, but her life would have been easier.

You’re a bit like a PRL singer, playing on his accordion in 
cultural centres.
When it comes to music I present at recitals, cultural centres are 
the friendliest places. But I play everywhere I can, people create 
the atmosphere. A place is just a place – it’s not so important.

Is it music for vodka and snacks?
It can be – not all of my songs, of course, but the folk ones for sure. 
This ‘Peweksówka’ is quite a folk album, but Poles like folk, so it works.

I would say it’s more punk rock sung poetry.
I like that. I joined this sung poetry vibe a bit by accident, and 
I became a part of it. Last year, I performed at three really 
important festivals, which was a bit unexpected, as I’d never 
aspired to it. The plan for the first album was as follows: I record 
an album, I give concerts for 30 people in small bars, I am the 
master of ceremonies. I have a sense of composition, I can write 
lyrics, people will swallow it or even they’ll like it. ‘But the good 
points shouldn’t becloud the bad points.’* I have a voice of an 
average bum, and I play the guitar like a true scout. Participating 
in the festivals exceeded my expectations – all of a sudden, I was 
performing with the best artists of the genre. I haven’t had such 
a great tour like the one with ‘Peweksówka’ for a long time. 
A record number of people attended my concerts, and I felt that 
something important happened. It’s the greatest success, greater 
than playing at the New Year’s Eve party. Although I’d gladly play 
at a New Year’s Eve party – maybe I’d pay off the debt I took to 
record the album (laughing). 

Have you ever been to London?
‘There’s no such place as London; there’s Lądek. Lądek 
Zdrój.’* Of course I’ve been to London; I even had 
a recital there last year!

I could give quotes without an end, because I love 
Polish comedies. There’s a fanpage on Facebook 
called ‘Bareizmy wiecznie żywe’, posting, for exam-
ple, a picture of a stall with a sign that reads ‘Two 
Flavour Blueberry Buns, blueberry and blueberry, 
with whole blueberries.’
There were also ‘blueberry buns with jam’ or ‘apple 
orange juice’ (laughing).

But we’re here today to talk business (laughing); 
you’re supposed to tell me something about your 
new album inspired by Bareja.
Maybe not the entire album, but the ‘Miś’ single surely 
is inspired by him. The album is my diary recorded on 
a CD, and the songs are the moments I remember from 
my childhood. I was born in 1980, so I know nothing 
about those times from the perspective of a grown-up 
man who had to cope with the system. But I have 
a good memory and I clearly remember the period since 

‘87. I’ll never forget how once I went to a petrol station 
with my father; how we were waiting in a queue; or 
the guy who was serving us, who looked like a cowboy. 
He was armed with a belt and scissors to cut off fuel 
tickets – he was an important person because it was up 
to him to give you more or less fuel. He was like a chief 
physician today.

When I was 16, I made a radio broadcast about the 
times of the Polish People’s Republic. I fell in love 
with the atmosphere of those times then and I’m 
still into it. Is your fascination with PRL a short-
lived excitement or do you love kitsch too?
I wouldn’t call it kitsch. Generally, the album 
concentrates more on the period of transformation and 
the flow of the West to Poland – computers, video rental 
stores, visits of family or adoptive uncles from abroad, 
Pewexes. Maybe it was a bit cheesy and simple, but if you 
look at films or music, the productions of that time – the 
artistic value was really high. Zamachowski, Zborowski, 
Kondrat – there were no poor actors then. Today, one out 
of a hundred is good.

Are you sentimental?
I’m sometimes moved, but I accepted the fact that those 
times are gone. Actually, I wouldn’t like to be 36 and live 
in the Polish People’s Republic. Be at home by 10 pm due 
to the curfew, or report to a censor before releasing an 
album. Kids didn’t experience it then – they had a carpet 
beating rack, a playing field and they had to be at home 
by 8 pm. I don’t have a right to say that I miss those days 
because I see them with the eyes of a child who didn’t 
have any problems. I didn’t have to worry that I wouldn’t 
buy meat or cigarettes, or what would happen to Poland. 

* Cytaty z filmu „Miś”, reż. S. Bareja
** Cytat z filmu „Rozmowy kontrolowane”, reż. S. Chęciński

* Quotations from "Miś" ("Teddy Bear"), directed by S. Bareja

** Quotations from "Rozmowy Kontrolowane" ("Calls Controlled"), 

directed by S. Chęciński





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

ANDRZEJ SARAMONOWICZ
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CZYTANIE WEDŁUG SARAMONOWICZA

In English 

A POLE DRESSES THE 
WORLD

 If our ruling politicians, obsessed with telling 
the world about how great Poland is, not only 
from platforms on the pavement, but also from 
the cinema screen, were better educated, they 
wouldn't limit their dreams of the big screen 
to Witold Pilecki and Smoleńsk; they would 
rather try to shoot a worldwide hit about Bar-
bara Hulanicki. Her life is a perfect material 
for a film, which would become popular in the 
US, in the UK, and everywhere else.

She’s a Pole, from a good family, born in 
1936 in Warsaw, a goddaughter of Marshal 
Rydz-Śmigły; her father was a consul in 
Jerusalem, a great patriot and out-and-out 
anti-communist, who was murdered by 
Jewish nationalists in Jerusalem in 1948. This 
Pole has a wildly eccentric aunt, her mother’s 
halfsister, who is a millionaire; after the death 
of her father, this aunt takes her, together 
with her family, to the UK. There, at the age 
of 18, she wins her first fashion competition 
as a designer, and in 1963, when she’s 27, she 
sets up a mail-order company selling young 
women’s clothes, Biba. After a year, she opens 
the first department store in London, which 
turns into a world fashion centre. ‘Biba look’ 
becomes a synonym for style is associated 
with the famous trend ‘swinging London’. 
Crowds flock to Hulanicki’s store, including: 
Brigitte Bardot, Mia Farrow, Frank Sinatra, 
Twiggy, Mick Jagger, David Bowie and Mar-
ianne Faithfull. The designer, who has always 
emphasised her Polish origin, tells Judyta Fi-
biger stories about all these figures with grace 
and humour. For example: ‘Freddie Mercury 
would often come to the store. He couldn’t 
decide then whether he was gay or hetero. He 
loved to put on make-up using our cosmetics. 
He didn't have money, but he went every-
where by taxi, claiming he would be famous 
one day.’ Or another one: ‘Princess Anna 
came to the store one day. I was terrified and 
I was like: ‘It’ll ruin our image!’ I didn’t want 
such people in our store. She had a terrible 
style.’ Brilliant, isn't it?

What’s more, the book is beautifully 
printed. You just want to hold it!  
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POLKA UBIERA ŚWIAT

Judyta Fibiger 
„BARBARA HULANICKI. 
WAŻNE JEST TYLKO 
JUTRO”  
wyd. Znak Literanova, Kraków 2017

Gdyby rządzący dziś u nas politycy, 
mający obsesję, by opowiadać światu 
o wielkiej Polsce nie tylko z drabinek 
na chodniku, ale i ekranów kinowych, 
byli lepiej wyedukowani, to nie ogra-
niczaliby swoich filmowych marzeń 
do Witolda Pileckiego i Smoleńska, ale 
staraliby się zrobić wszechświatowy 
hit o Barbarze Hulanicki. Jej życie to 
idealny materiał na film, który chętnie 
oglądano by i w Ameryce, i w Wielkiej 
Brytanii, i wszędzie indziej.

Oto bowiem trafia się Polka 
z zacnej rodziny, urodzona w 1936 
roku w Warszawie, córka chrzestna 
samego marszałka Rydza-Śmigłego, 
której ojciec był konsulem w Jerozo-
limie, wielkim patriotą i zdeklarowa-
nym antykomunistą, i który został 
zamordowany przez żydowskich 

nacjonalistów w Jerozolimie w 1948 
roku. Owa Polka ma niezwykle eks-
centryczną ciotkę-milionerkę, przy-
rodnią siostrę jej matki, i ta ciotka 
po śmierci ojca ściąga ją wraz z ro-
dziną do Wielkiej Brytanii. Tamże, 
w wieku zaledwie 18 lat, wygrywa 
pierwszy konkurs modowy jako 
projektantka, a w 1963 rok, mając lat 
27, zakłada firmę wysyłkową Biba 
z ubraniami dla młodych kobiet. 
Już po roku otwiera pierwszy dom 
handlowy w Londynie, który prze-
radza się w światowe centrum mody. 

„Biba look” staje się synonimem 
stylu i na zawsze łączy ze słynnym 
nurtem „swinging London”, a do 
sklepu Hulanickiej ciągną wszyscy, 
łącznie z najsłynniejszymi gwiaz-
dami: Brigitte Bardot, Mią Farrow, 
Frankiem Sinatrą. Twiggy, Mickiem 
Jaggerem, Davidem Bowie czy Ma-
rianne Faithfull. O nich wszystkich 
projektantka – która przez całe 
życie podkreślała swoją polskość - 
opowiada Judycie Fibiger z wielkim 
smakiem i humorem. Na przykład 
tak: „Freddie Mercury pojawiał się 
u nas dość często. W tamtym czasie 
nie mógł się zdecydować, czy będzie 
gejem czy heterykiem. Uwielbiał 
malować się naszymi kosmetyka-
mi. Nie miał pieniędzy, a wszędzie 
jeździł taksówkami, zapewniając, 
że kiedyś będzie sławny”. Albo tak: 

„Pojawiła się w sklepie księżna Anna. 
Byłam przerażona: ‘To zepsuje nam 
image!’ Nie chciałam takich ludzi 
w naszym sklepie. Ona miała okrop-
ny styl”. Cudowne, prawda?

I jeszcze jedno: książka jest 
przepięknie wydana. Aż się chce ją 
trzymać w ręku!  
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PRZYWITAJ SIĘ
Z NIEBEM, CHRIS



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”.
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W jednym pokoju, a może po 
prostu jednym mieszkaniu, 
pomieszkiwało sobie dwóch 

młodzieńców. Był samiutki początek lat 
90-tych, dla dwóch młodych facetów bar-
dzo ważny okres w życiu. W ich mieszka-
niu było wszystko, co pojawia się w każdej 
legendzie o gwieździe rocka – kobiety, 
alkohol, narkotyki, imprezy, muzyka, 
przyjaźnie. Wszystko to było ważne. Jedne 
rzeczy były jednak ważniejsze od innych.

Jeden ze współlokatorów, wokalista 
zespołu rockowego, który zdobywał 
sobie lokalnie coraz większą popularność 
i przygotowywał się do wydania de-
biutanckiej płyty, zmarł. Jego dziewczyna 
znalazła go w śpiączce po przedawkowa-
niu heroiny. Chłopak zmarł 3 dni później 
w szpitalu. Jego zespół natychmiast 
zakończył działalność (choć nagrana 
wcześniej płyta została wydana), a przyja-
ciele byli zdruzgotani. Jego współlokator, 
26-latek również stojący u progu wielkiej 
kariery muzycznej, był w traumie.

Trudno powiedzieć, czy zrobił to 
świadomie, czy gotujące się w nim 
emocje bardziej podświadomie kazały 
mu chwycić za gitarę, kartkę i długopis. 
To w zasadzie nieważne. Grunt, że ów 
26-letni wtedy muzyk w ramach terapii 
popełnił dwa fantastyczne, poruszające 
utwory ku pamięci przyjaciela: „Say 
Hello 2 Heaven” i „Reach Down”. Potem 
było z górki. Pojawili się inni przyja-
ciele muzycy, którzy również walczyli 
z traumą po stracie bliskiego kolegi. Ich 
spotkania siłą rzeczy przekształcały 
się w jam sessions, a z tych rodziły się 
kolejne piosenki. Jedni z najważniejszych 
reprezentantów lokalnej sceny, która już 
lada moment miała wstrząsnąć światową 
muzyką, zamykali się w pokoju by grać 
poza swoimi macierzystymi zespołami 
i tworzyć piosenki, które upamiętnią ich 
zmarłego przyjaciela.

Tych piosenek powstało dziesięć. 
Teksty do wszystkich napisał ów 26-letni 
współlokator zmarłego. Do większości 
skomponował lub współkomponował 
także muzykę. Większość z nich zagrał 

i zaśpiewał także w studio. Powstał w ten 
sposób album pełen emocjonalnych roc-
kowych piosenek. Niektóre z nich dosko-
nale mieszczą się w charakterystycznym 
brzmieniu, jakie wypracowali w swoich 
zespołach muzycy biorący udział w pro-
jekcie. Inne były bardziej klasyczne. Jedne 
pełne werwy i zęba, drugie pełne łez.

Projekt i album zostały zatytułowane 
Temple of the Dog. Członkami zespołu byli 
ówcześni i późniejsi członkowie, choćby 
Pearl Jam i Soundgarden. Zmarłym mu-
zykiem był Andy Wood, wokalista Mother 
Love Bone. Jego 26-letnim współlokatorem, 
będącym kołem zamachowym dla Temple 
of the Dog, był Chris Cornell, lider Sound-
garden, później także Audioslave, również 
ceniony artysta solowy, jedna z najważniej-
szych person dla muzyki rockowej na prze-
łomie wieków i milleniów. Cornell popełnił 
samobójstwo w maju tego roku, ponoć tuż 
po koncercie w Detroit. Kiedy piszę te słowa, 
nie wiadomo jeszcze dlaczego. Pewnie 
nigdy zresztą się tego nie dowiemy.

Dużo świetnych piosenek popełnił Cor-
nell, ale te, które napisał jako epitafium 
dla Andy'ego Wooda, mógłbym teraz 
zadedykować jemu samemu. Say Hello 2 
Heaven, Chris. 

In English 

SAY HELLO 2 HEAVEN, 
CHRIS
In one room, or perhaps just in one flat, 
there lived two youngsters. It was the very 
beginning of the 1990s, a very important 
time in life for two young guys. Their flat 
witnessed everything commonly associat-
ed with stories about rock stars – women, 
alcohol, drugs, parties, music and friend-
ships. Everything was important. But some 
things were more important than others. 

One of the flatmates, a vocalist of a rock 
band which had been gaining popularity 
in the region and preparing for the release 
of their debut album, died. His girl-
friend found him comatose after a heroin 

overdose. The man died three days later in 
a hospital. His band split up immediately 
(although the previously recorded album 
was released), and his friends were devastat-
ed. His flatmate, a 26-year-old man who 
was at the threshold of a great music career 
himself, was traumatized.

It’s hard to tell if he did it consciously or 
if the emotions boiling up in him just told 
him to grab his guitar, a piece of paper and 
a pen. It’s not that important. What’s vital 
is that this 26-year-old musician – to help 
himself come to terms with all those events 

– wrote two fantastic, soul-wrenching 
pieces, “Say Hello 2 Heaven” and “Reach 
Down,” in commemoration of his friend. 
Then everything happened very fast. There 
appeared other friends-musicians who 
also fought trauma after the loss of their 
close friend. Their meetings turned into 
jam sessions, and gave birth to other songs. 
Some of the most important representa-
tives of the local scene which was about to 
shake the world of music shut themselves 
in a room to play something outside of 
their respective bands and create songs that 
would be a tribute to their friend.

There were ten such songs. Lyrics were 
written by the 26-year-old flatmate of the 
deceased. It was also he who composed or 
co-composed the music. He played and 
sang most of them also in a studio. In this 
way, an album full of emotional rock songs 
was created. Some of them went perfectly 
with the characteristic sounds that the 
musicians taking part in this project had 
worked out with their respective bands. 
Others were classic. Some were full of ener-
gy and spice, others – full of tears.

The project and the album were called 
Temple of the Dog. The band was made up 
of members or future members of e.g. Pearl 
Jam or Soundgarden. The late musician was 
Andy Wood, vocalist of Mother Love Bone. 
His 26-year-old flatmate, who initiated 
Temple of the Dog, was Chris Cornell, the 
frontman of Soundgarden and Audioslave, 
who was also an esteemed solo artist and 
one of the most important people for the 
rock scene at the turn of this century and 
millennium. Cornell committed suicide in 
May this year, allegedly right after a concert 
in Detroit. When I’m writing these words, 
we still don’t know why. Perhaps we’ll never 
know. Cornell composed many great songs, 
but those that he wrote as an epitaph for 
Andy Wood could now be dedicated to him 
as well. Say Hello 2 Heaven, Chris. 
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Na pewno znacie te momenty, w któ-
rych czas dłuży się niemiłosiernie, 

a wy czekacie z utęsknieniem na to, co ma 
się wydarzyć. Odkąd na świecie zapanowa-
ły smartfony, już nikt z nas w takich chwi-
lach nie jest skazany na całkowitą samot-
ność. Może połączyć się z kimś przez net 
i z protezą relacji przetrwać kilkadziesiąt 
minut czy kilka godzin. Pod warunkiem, 
że ma dostęp do internetu i że jego telefon 
jest sprawny. Nie miałem ani jednego, ani 
drugiego. Siedziałem, ba!, rzekłbym nawet, 
że tkwiłem na lotnisku w Dusseldorfie, 
bo z powodu braku telefonu pomyliłem 
godziny odlotu. I zamiast na samolot o 14:10 
przyjechałem na lot o 11:40. W sumie blisko. 
No i dobrze, że nie odwrotnie…

Zrobiłem trzy tury po dostępnym 
terenie lotniska. Przeczytałem etykiety 
alkoholi, przymierzyłem okulary, za-
dziwiłem się cenami słodyczy, skrzętnie 
ominąłem restauracje w bawarskim stylu 
i butiki z torebkami w kolorach, których 
nie potrafię nazwać.

Po godzinie znalazłem miejsce, na 
którym mogłem spokojnie przysiąść, mając 
jednocześnie świetny punkt obserwacyjny 
na snujących się po galerii lotniska ludzi. 
Wysoki, barowy stołek nie był wprawdzie 
wygodny, ale stanowił jakąś odmianę od 
metalowo-zamszowych krzeseł hali odlo-
tów. Kiedy zawzięcie przyglądałem się czub-
kom swoich butów, tak jakbym widział je 
po raz pierwszy w życiu, usłyszałem za mo-
imi plecami: „Przepraszam, ale musiałem 
się dosiąść”. Odwróciłem głowę w kierunku 
głosu. Szpakowaty facet w dżinsowym 
mundurku wdrapując się na stołek obok, 
zapytał: „Skąd jesteś?”. „Z Polski” – odpo-
wiedziałem. „Aha” – rzucił krótko, jakby to 

DUS. DUSSELDORF
miało wszystko wyjaśniać. „Powiedziałeś, 
że musiałeś się dosiąść…” – zagadnąłem 
bez większej zachęty. „A! Tak. Bo wiesz, ja 
umiem pewne rzeczy wyczuć. I niech ci 
się nie wydaje, że nie. Doskonale to widzę. 
Wiesz, mój dziadek miał taką umiejętność, 
że leczył rękami. Tak, rękami. Przykładał 
ręce i leczył normalnie ludzi. I ja też widzę. 
Też potrafię wejrzeć tak do środka, do ludzi 
i powiedzieć, co mają w środku. Twoje serce 
jest takie, jak by to powiedzieć, luźne. Ale ty 
jesteś bardzo silny. Bardzo silny. Ale twoje 
serce – luźne. Ale musisz pomagać ludziom, 
bo masz w sobie takie coś, że możesz lu-
dziom pomagać i nie powinieneś tego mar-
nować. Mieć taki zawód, żeby nieść pomoc. 
Polacy myślą, że Niemcy to tylko Hitler, ale 
to nieprawda. Polacy są super. Moja żona 
jest Polką. Ja mam dużo ziemi, ja wiem, co 
siedzi w ziemi i co siedzi w ludziach. Ty 
jesteś silny. Dobrze, że jesteś silny. I Niemcy 
to nie tylko Hitler, bo w ogóle to Hitler był 
Austriakiem. Niemcy są dobrzy… Muszę 
iść, bo zaraz mam samolot.” Zeskoczył ze 
stołka, pomachał mi ręką na pożegnanie 
i zniknął. 

In English 

DUS. DUSSELDORF
You surely know these moments when time 
hangs heavy on your hands and you’re 
waiting impatiently for something to 
happen. Since the arrival of smartphones, 
nobody has felt extremely lonely in such 
moments anymore. You can always con-
nect to someone on the Internet and thus 
survive a few dozen minutes or a few hours. 
Provided that you have access to the Inter-
net and your phone isn’t broken. I didn’t 

have any of the two. I was sitting, or rather 
I was stuck, at the airport in Dusseldorf – 
I hadn’t had my phone and I’d mixed up 
the departure time. Instead of coming at 
14:10, I arrived at 11:40. Close enough. It 
could have been worse – the other way 
round, for example…

I walked around the airport terminal 
three times. I read alcohol drinks’ labels, 
I tried on many pairs of glasses, I was 
surprised with the prices of sweets, 
I walked past Bavarian-kind restaurants 
and boutiques with bags in colours 
I can’t even name.

After an hour, I found a good place to 
sit quietly and observe people wandering 
around the airport shopping centre. A high 
bar stool wasn't comfortable, but it was 
a nice change after metal and suede chairs 
in the departure lounge. When I was star-
ing fixedly at my shoes, as if I’d seen them 
for the first time in my life, I heard a voice 
from behind, ´Excuse me, I simply had to 
join you.’ I turned around to see where the 
voice was coming from. A grizzled man 
in a denim uniform settled himself on 
a stool opposite and asked, ‘Where are you 
from?’ ‘I’m from Poland,’ I answered. ‘I see,’ 
he said curtly as if everything had been 
clear. ‘You said you had to join me…’ I said 
casually. ‘Yes! That’s right. You know, I can 
sense some things. Don’t think I’m making 
this up. I can see it clearly. You know, my 
grandfather could heal with his hands. 
That’s right, with his hands. He would put 
his hands on people and heal them. And 
I can see things as well. I can look inside 
a person and see their innermost selves. 
You heart is, how shall I put it, loose. But 
you’re very strong. Very strong. But your 
heart is – loose. But you have to help peo-
ple because you are such a person that you 
can help people and you shouldn’t waste it. 
You should have such a job, to help people. 
Poles think that Germany means Hitler, 
but that’s not true. Poles are great. My wife 
is Polish. I have a lot of land, and I know 
what’s inside the land and inside people. 
You’re strong. It’s good that you’re strong. 
And Germany isn’t only Hitler because 
Hitler was Austrian by the way. Germans 
are good… I have to go, I have my flight 
soon.’ He jumped off the stool, waved me 
goodbye and disappeared. 

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

O RODZICIELSTWIE

Mam dwójkę dzieci. syna i córkę. Oboje są dla mnie jednakowo 
ważni. Gdybym musiał sprzedać nerkę któregoś z nich, żeby 

spłacić kredyty, miałbym nie lada dylemat! (Jeżeli ten żart kogoś 
zniesmaczył, proszę nie czytać dalej. Dalej będzie tylko gorzej).

tekst: Rafał Rutkowski  zdjęcia: Monika Szałek
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Moje dzieci są już duże. Jedno zaraz wyfrunie z gniazda, 
drugie jest nastolatkiem. Moim zdaniem zrobiłem je 
w optymalnym wieku. Po trzydziestce. Ojciec w tym 

wieku jest jeszcze na tyle młody, że może bez obciachu z własną 
córką i jej znajomymi bawić się na wspólnej imprezie. Jedno-
cześnie jest już na tyle dojrzały, że na tej samej imprezie nie 
zorganizuje konkursu pod hasłem „Kto wypije najwięcej”.

Oczywiście można zrobić dzieciaka w wieku szesnastu lat 
i wtedy przed trzydziestką latorośl jest już odchowana. Znowu 
można imprezować. To bez wątpienia plus. Ale są też minusy. 
Odprowadzanie własnego dziecka do żłobka, aby potem zdążyć 
na klasówkę z polskiego, to marny pomysł. Kompletna dekon-
centracja w szkole i w efekcie zaniżona średnia.

Można mieć też dziecko później. Wyszumieć się do osiem-
dziesiątki i wtedy zabrać się za przedłużanie gatunku. Tylko 
jak już te niedowidzące i przygłuche plemniki dotrą po roku do 
komórki jajowej i dziecko się urodzi, to zamiast grać w piłkę, 
dzieciak będzie się bawić z tatą w „ciepło-zimno, gdzie jest taty 
respirator?”. A umówmy się, dla dziecka to nudna zabawa.

Tak czy siak, uważam, że niezależnie od wieku, wychowanie 
jest piekielnie trudną sprawą. Bo nie widać od razu efektów. 
Wychowujesz, dopieszczasz, inwestujesz, a tu któregoś dnia twój 
osiemnastoletni syn wchodzi do domu i mówi, że Korwin-Mik-
ke ma rację. A ty zastanawiasz się, gdzie popełniłeś błąd. Może 
za dużo na niego krzyczałeś w dzieciństwie? Może bez sensu 
siedział za karę w piwnicy? Może niepotrzebnie czytałeś mu do 
snu „Mein Kampf”. Nie wiesz. Nie pamiętasz. To było dawno.

W wychowywaniu syna i córki istnieją pewne różnice.
Synowie są nieskomplikowani. Dopóki nie zainteresują 

się seksem. Wcześniej ojcowie są dla nich idolami. Rozmowy 
o kosmosie, puszczanie latawców, wspólne sikanie do celu. Po 
pierwszym wkroczeniu syna w bajkowy świat onanizmu tatuś-

-idol zamienia się w tatusia-rywala. Zamykanie się w pokoju 

na klucz, dwugodzinne branie prysznica i późne powroty 
do domu oddalają dziecko od ojca. Oczywiście są tatusiowie, 
którzy próbują w tym momencie wkupić się w łaski: „Synu, jak 
będziesz chciał zaszaleć, daj znać. Pójdziemy na najlepsze panny 
w mieście. Ja stawiam. Tylko nie mów matce… Wiesz jak ona nie 
lubi, kiedy wracamy późno do domu”. A potem zostaje już tylko 
rywalizacja: 

– Synu, zaraz zobaczysz, jaki będę miał czas na setkę kraulem.
– Tato, daj spokój, masz pięćdziesiąt dwa lata. 
– Nie chrzań! Zmierzyłeś czas? Ile wyszło?
– Dwadzieścia sekund wolniej ode mnie!
– Synuś, gdyby nie ten grubas przede mną, byłbym szybszy. 

Dobra, teraz sztanga! Zaraz ci pokażę, gdzie raki zimują… 
O Jezu, moje serce!

I ojciec umiera na zawał. Syn staje się wtedy jedynym samcem 
w domu, a ojciec klasyczną ofiarą sztafety pokoleń.

Z córkami jest inaczej. Są bardziej skomplikowane. Na począt-
ku córeczki tatusia, przytulają się, siadają na kolanach. I nagle, 
tak około czternastych urodzin, wszystko się zmienia. Wracają 
ze szkoły, trzaskają drzwiami do swojego pokoju i koniec. A ty 
jesteś zdezorientowany.

– Kochanie, czy coś się stało? 
– Zamknij drzwi!
– Może coś zjesz?
– Wyjdź!
– Zrobię naleśniki, chcesz?
– Jesteś żałosny!!!
I cisza na pół roku.
I tu nie chodzi o to, że coś źle zrobiłeś. Nic z tych rzeczy. Po 

prostu nagle jako ojciec przestajesz się liczyć. Jesteś starym zgre-
dem i analogowym idiotą, który nie kuma skomplikowanych 
relacji na fejsie i snapczacie. Zaczynasz się czuć jak na rollerco-
asterze, ponieważ jednego dnia twoja córunia to delikatny motyl, 
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a drugiego potwór z „Obcego”. I nie wiesz, czy do niej podejść 
z siatką na motyle, czy paralizatorem. W dodatku nie możesz 
się z nią porozumieć bez Google Translator, bo komunikuje się 
z tobą monosylabami: „yhy”, „o dżizasss”, „o boszzzz”. Aż pew-
nego ranka podczas jazdy samochodem nagle ni stąd, ni zowąd 
słodko zagaduje: „Tatuś?”. Ty w szoku gwałtownie hamujesz, 
ktoś wjeżdża ci w tyłek… i znowu na pół roku jesteś w jej oczach 
idiotą. Sfrustrowany wyjeżdżasz w Bieszczady i giniesz pożarty 
przez niedźwiedzia, stając się odwiecznym elementem łańcucha 
pokarmowego.

Żeby było jasne. To nie są przemyślenia sfrustrowanego papy. 
Jestem szczęśliwy, że mam dzieciaki i nie zamieniłbym ich na 
żadne Lamborghini (akurat tyle mnie przez te lata kosztowały). 
Chcę tylko nazwać rzeczy po imieniu. Żeby potem ktoś zainspi-
rowany idyllicznymi zdjęciami Lewandowskich z ich Royal Baby 
nie mówił mi, że nie ostrzegałem. 

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. Who-
ever 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 physio-
therapist 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 tal-
ented 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 nec-
essary 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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GRUBA KRESKA  
I GUMKA MYSZKA

‘We must regain credibility and trust,’ 
says Svein Arne Hansen, the CEO of Eu-
ropean Athletics. He intends to propose 
such a strategy to the International As-
sociation of Athletics Federation (IAAF). 
The CEO of IAAF, Sebastian Coe, claims 
it’s a step in the right direction. 

It looks as if the age of dope was defi-
nitely over and had to be forgotten; as if 
only ‘clean’ people appeared at athletic 
stadiums nowadays. And in such a case – 
does it only take a sharp cut to solve the 
problem? Not to mention the fact (even 
though it’s the most important aspect) 
that a number of world records were set 
in a right and fair way. We don’t erase do-
pers’ records only, but also the records of 
those who worked really hard to set them. 
Do you know that the rule provides for 
erasing Usain Bolt’s records? Unless the 
authors of the project set an exact date 
before which all the records are erased.

I met Piotrek Małachowski some time 
ago (he’s a discus thrower and a silver 
medallist at the Olympic Games – an 
interview with him will soon be rele-
ased at anywhere.pl). ‘We see how other 
athletes look like. We see what they eat 
and we are surprised to see their skin, 
for example – looking like the skin of 
a young god,’ he says. 

And what about it? Erasing records 
again – with a thick line and an eraser – 
in about twenty years’ time? Zd
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Spotkałem się niedawno z Piotrkiem 
Małachowskim (wicemistrz olimpij-
ski w rzucie dyskiem -rozmowa z nim 
już niedługo na anywhere.pl). Mówi: 

„Widzimy jak inni zawodnicy wyglądają. 
Widzimy jak się odżywiają a potem z nie-
dowierzaniem patrzymy na przykład na 
ich skórę – jak u młodego boga”.  

To jak? Za jakieś dwadzieścia lat po-
nowne wycinanie rekordów, gruba kreska 
i gumka myszka? 

In English 

A THICK LINE AND AN 
ERASER
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 at-
tack aimed at Borussia Dortmund players 
came as a surprise to everyone. Why?

It’s been many years since I finished my 
studies. I don’t remember everything from 
those blissful times. I didn’t want to re-
member everything. But there’s one student 
principle that is still in my head – learn, 
take the test, and forget. The latter part was 
always the easiest one. But only in the case 
of exams. It’s usually hard to forget.

It’s not enough to stop thinking about 
something, stop talking about it or deny 
it. It’s also not enough to cross it out or 
rub it out; or throw away the notebook. 
And that’s what European Athletics 
intends to do. It wants to erase all the 
existing European records from the 
record table. From now on, they would 
become ‘former European records’. How 
is it even possible? Well, with the use 
of an eraser. The records will disappear 
and we should immediately forget about 
the disgraceful times when dope was 
the main training method. And a really 
efficient one, as the existing records were 
set many years ago. 

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.

Od zakończenia przeze mnie 
studiów minęło wiele 
lat. Nie wszystko z owych 

błogich studenckich czasów pamiętam. 
Nie wszystko też zapamiętać chciałem. Ale 
utkwiła mi w głowie pewna studencka 
zasada  – zasada 3xZ – ZAKUĆ, ZDAĆ, ZA-
POMNIEĆ. Z tą trzecią częścią zawsze było 
najłatwiej. Ale tylko w przypadku egzami-
nów. Zwykle zapomnieć jest trudno.

Nie wystarczy przestać o czymś myśleć, 
nie mówić o tym lub się do tego nie przy-
znawać. Nie wystarczy też skreślić, wyma-
zać gumką myszką lub wyrzucić notatnik. 
A właśnie do tego zmierza Europejskie 
Stowarzyszenie Lekkoatletyczne. Z ta-
bel rekordów miałyby zniknąć wszelkie 
rekordy Europy. Pozostałyby w annałach 
jako „dawne rekordy Europy”. Jak to 
możliwe? Ano gumka myszka. Rekordy 
znikną i wszyscy jak na komendę powinni-
śmy zapomnieć o haniebnym czasie, kiedy 
koks był główną metodą treningową. I to 
bardzo skuteczną, bo do dziś aktualne są 
rekordy ustanowione przed laty.  

„Musimy odzyskać wiarygodność 
i zaufanie” – mówi szef ESL Svein Arne 
Hansen i już przymierza się do zapro-
ponowania takiej strategii również 
światowej federacji czyli IAAF. A jej szef, 
Sebastian Coe, przekonuje, że to krok 
w dobrym kierunku. 

Wygląda to tak, jakby era dopingu 
zakończyła się definitywnie i trzeba ją 
zakopać. Jakby na stadionach lekkoatle-
tycznych pojawiali się już teraz tylko 
ci „czyści”. A w tej sytuacji rach-ciach 
i problem z głowy? Pomijam fakt (choć 
to może fakt najistotniejszy), że wiele 
najlepszych światowych wyników usta-
nowionych zostało uczciwie. Skreślamy 
jednym ruchem ołówka nie tylko wyni-
ki dopingowiczów, ale też tych, którzy 
osiągnęli je tylko i wyłącznie dzięki 
talentowi i pracy. Wiecie, że według tej 
zasady znikną rekordy Usaina Bolta? 
Chyba, że działacze wyznaczą datę, przy 
której postawią grubą kreskę.
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Lada dzień zacznie się sezon turystyczny. Dobowy wynajem 
mieszkań w Trójmieście zwariuje, ceny pójdą w górę jak szalone, 
a na ulicach zaroi się od turystów jak we wnętrzu wielkiego ula. 

Ale dobra to okazja, by napisać o mieszkaniach na wynajem, 
projektowanych przez architektów wnętrz.

tekst: Lucyna Kołodziejska  zdjęcia: foto&mohito
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Warto zastanowić się nad przekazaniem lokalu w ręce 
profesjonalistów. Dodatkowy wydatek może bowiem 
okazać się w późniejszym rozrachunku sporą oszczęd-

nością. Architekt wie, gdzie szukać oszczędności, a z racji swojego 
doświadczenia spojrzy na temat wnętrza chłodniejszym okiem 
aniżeli inwestor. Jesteśmy tylko ludźmi, więc targają nami emocje 
i czasami, przygotowując jedno z pierwszych mieszkań pod najem, 
chcemy stosować rozwiązania, które sami sobie cenimy i uwa-
żamy za najlepsze. Na przykład termostat w wannie. Wydatek to 
duży i rodzi się pytanie – czy wynajmujący go docenią?

Z takimi właśnie dylematami trzeba się borykać, będąc 
właścicielem mieszkań na wynajem. Decyzje wymagają odwagi. 
Trzeba ją mieć, by zaryzykować dodatkowy wydatek, zatrudnić 
architekta wnętrz, i – co równie ważne – by mu zaufać, zdać się 
na jego pomysły które początkowo wydawać się mogą ryzykanc-
kie, na pewno niesztampowe, a czasami nawet szalone.

W niewielkim mieszkaniu zlokalizowanym na Starym 
Mieście w Gdańsku tejże pozytywnej odwagi nie brak. Mimo 
tak rdzennie gdańskiej lokalizacji nie było moim zamiarem 
odnosić się do niej w sposób dosłowny, jedynie drobne aluzje 



TEN OGROMNY KAWAŁEK DREW-
NA, UMOCOWANY, WŁASNO-
RĘCZNIE „PRZYTARGAŁAM” 
Z SOBIESZEWSKIEJ PLAŻY. TYM 
SAMYM MAMY NAWIĄZANIE DO 
NADMORSKIEGO KLIMATU
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lekko sugerują klimat Północy Europy, okolic morza i Skandy-
nawii. Chciałam uniknąć banału – skoro jesteśmy nad morzem, 
moglibyśmy zastosować koło ratunkowe na ścianie, bulaj 
w drzwiach i widok na molo pod prysznicem w łazience. Nie 
znaczy to, że takie zabiegi są zawsze nieładne, po prostu jest ich 
już chyba trochę za dużo. Przecież turyści przyjeżdżają do nas 
nie tylko z Czech, gościmy też Szwedów, Norwegów, Duńczyków, 
Brytyjczyków, Irlandczyków – te nacje też mają dostęp do morza, 
a ich wizyta w Polsce niekoniecznie wiąże się z chęcią oglądania 
piasku i falochronów w toalecie.

Nie ma tutaj wydruków wielkoformatowych, 
błękitnych ścian i kotwicy. Dzięki temu, że projekto-
waniem tego mieszkania zajęłam się dość wcześnie, 
jeszcze na etapie prac dewelopera mogłam zgłosić 
potrzebę niestosowania tynków na kilku ścianach we 
wnętrzu. Cóż może być bardziej nowocześnie deko-
racyjnego niż żelbet? Betonowe ściany nie wymagają 
już wielu dodatków, gdyby je otynkować i pomalować 
na biało, byłoby wrażenie pustki, a tak, bez żadnych 
dodatkowych kosztów mamy świetną dekoracyjną 
ścianę, a w łazience do tego sufit. Pod prysznicem też 
pozostawiłam surowy beton, dzięki zastosowaniu 
tzw. „szkła w płynie” nie ma obaw, że zalejemy sąsia-
da. W tej samej łazience jako jedną z okładzin ścian 
zastosowałam płytę OSB – to materiał tak samo inte-
resujący jak beton, a po impregnacji nie ma obawy że 
nasiąknie wodą. Jest przy tym tani jak barszcz.

Ten ogromny kawałek drewna, umocowany do 
żelbetowej ściany uchwytami do rur spustowych, 
własnoręcznie „przytargałam” z sobieszewskiej plaży. 
Tym samym mamy nawiązanie do nadmorskiego kli-
matu, wiedziałam, że kolor wysmaganego słoną wodą 
drewna będzie wspaniale współgrał z betonem.Po ten 
element pojechaliśmy całą rodziną, a ja do dzisiaj mam 
w telefonie zdjęcie mojej zadowolonej córki w foteliku. 
Patrzyła na matkę siedzącą na tym konarze jak kura 
na grzędzie. Nie zmieściłam się na przednim siedzeniu 
zajętym długim kawałkiem drewna. 

In English 

RECIPE FOR COURAGE
The tourist season is right around the corner. One-
day apartment rentals in the Tricity are about to 
kick off, prices will soar, and streets will fill with 
swarms of tourists. But this is also a good chance 
to write about apartments for rent designed by 
interior architects.

Hiring a pro is an idea definitely worth considering. 
An additional expense may turn out to be a huge 
saving in the end. Architects know where to find sav-
ings, and their experience allows them to make more 
reasonable decisions than investors do. We’re only 
humans, so we’re often driven by emotions. When 



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.

preparing one of our first apartments for rent, we sometimes 
want to employ solutions which we personally like and consider 
to be the best. For example, a thermostat in the bath. It’s quite 
expensive equipment, which gives rise to a question – will our 
tenants appreciate it?

A landlord must consider many more similar questions. 
Such decisions take courage. You need it to decide on an extra 
expense, hire an interior architect and – what’s also important 

– trust him or her, agree on their ideas, 
which may seem a bit risky, original, or 
even crazy at the beginning.

A small apartment in the Old Town in 
Gdańsk is an example of such positive 
courage. Despite its location, in the heart 
of Gdańsk, I didn’t mean to refer to the 
sea directly, but only hint at the North-
ern Europe climate, the vicinity of the 
sea, and Scandinavia. I wanted to avoid 
clichés – if we’re by the sea, we could have 
a lifebuoy on the wall, a bull's-eye on the 
door and a view of the pier in the shower 
in the bathroom. It doesn’t mean that 
such solutions are always cheesy; there 
are just too many of them. Our guests 
aren’t only from the Czech Republic; we 
also host Swedes, Norwegians, Danes, 
Brits, Irishmen – these nations have 
access to the sea as well, and the fact that 
they spend their holiday in Poland doesn’t 
necessarily mean they wish to see the 
sand and breakwaters in the toilet.

There are no large-format prints, sky-
blue walls or anchors in this apartment. 
I began designing it at quite an early stage, 
namely already at the stage of devel-
opment works, so I could propose that 
plaster be not used on some interior walls. 
What can be more modern and decorative 
than reinforced concrete? Concrete walls 
don’t require many additional elements; 
if they had been plastered and painted 
white, it would create an impression of 
emptiness. Now, without any other extra 
costs, what we get is a decorative wall and 
a ceiling in the bathroom. I also decided 
on raw concrete in the shower; using the 
so-called ‘liquid glass’ allows us to elim-
inate the risk of causing flood or leaks to 
the neighbours' apartments. What’s more, 
I used OSB boards on the walls in this 
bathroom – this material is as interest-
ing as concrete, and after impregnation, 
there’s no risk it would become saturated 
with water. It’s also dirt cheap.

I myself dragged this huge piece 
of wood, now fixed to the reinforced 
concrete wall with downpipe clips, from 
the beach in Sobieszewo. It refers to the 
seaside; I knew that the colour of wood 
beaten with salt water would brilliantly 
match the concrete. Together with my 
family, I went to fetch this element and 
I still keep on my phone a picture of my 
daughter, happy in her car seat, looking 
at her mum sitting on this bough like 
a hen on a perch. There wasn’t enough 
room in the front seat because of this 
long piece of wood. 

64 MIEJSCA
places 



MIEJSCA
places 65



66 SPRZĘT
equipment 

Aby zjeść ciastko, wcale nie trzeba mieć cukierni. Co więcej, podobnie 
jest z Porsche. Można doświadczyć niezapomnianych wrażeń z jazdy tymi 
samochodami, zanim wejdzie się w ich posiadanie. Bo któż z nas choć raz 

nie chciał poprowadzić Porsche? Teraz to przeżycie jest na wyciągnięcie 
ręki. A dla naszych czytelników nawet nieco bliżej.

tekst: Anna Nazarowicz  zdjęcia: Mat. prasowe

O MAŁY WŁOS 
PORSCHE
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TRASA LICZY ŁĄCZNIE 200 KM ORAZ  
5 PRZYSTANKÓW. NA KAŻDYM Z NICH 
UCZESTNICY TEJ ZABAWY MOGĄ SIĘ 
PRZESIADAĆ DO KOLEJNYCH MODELI.

Na widok tych maszyn 
serce zaczyna bić szybciej. 
Znacznie szybciej. Brak 

jakiejkolwiek reakcji ze strony ludzkiego 
organizmu? To byłoby mocno podejrzane. 
W końcu Porsche to jeden z najbardziej 
utytułowanych producentów samocho-
dów sportowych na świecie. Można być 
człowiekiem z marmuru, ale stając z nimi 
twarzą w twarz, czujemy rozlewającą się 
po plecach przyjemną falę ciepła, która 
znacznie przybiera na sile w momencie 
zajęcia miejsca za kierownicą. Uczucie? 
Nie do opisania. Dlatego raz w życiu trze-
ba to przeżyć. A lepszej ku temu okazji 
niż Porsche Road Tour raczej nie będzie. 
Wydarzenie organizowane przez Porsche 
Centrum Sopot ma na celu przybliże-

nie wizerunku marki nie tylko swoim 
klientom, lecz wszystkim, którzy do tej 
pory nie mieli styczności z samochoda-
mi Porsche. Do dyspozycji gości jest 10 
różnych aut, które w kolumnie wyruszają 
spod salonu Porsche w Sopocie. Tam 
również znajduje się koniec trasy, która 
liczy łącznie 200 km oraz 5 przystanków. 
Na każdym z nich uczestnicy tej zabawy 
mogą się przesiadać do kolejnych modeli, 
aby posmakować wszystkich dań z tej 
motoryzacyjnej uczty. Przejazd trwa od 
godziny 10:00 do 17:00, zatem wystarcza-
jąco długo, by zaspokoić swój apetyt na 
pierwszą przygodę z Porsche. Organizator 
zadbał również, aby termin nikomu nie 
pokrzyżował planów. Dlatego planując 
swój udział, można wybierać spośród 

trzech dni, w których Porsche Road Tour 
będzie się odbywać: 27, 28 lub 29 czerwca. 
Warto się pospieszyć, ponieważ liczba 
miejsc jest ograniczona, a cena bardzo 
przystępna: 1000 zł brutto.

Dla zwolenników odrobinę mocniej-
szych wrażeń Porsche Centrum Sopot 
przygotowało coś z nieco wyższej półki. 
Porsche Driving Experience odbędzie się 
w Kamieniu Śląskim i będzie to pierw-
sza tego typu impreza w Polsce. Wybór 
miejsca nie jest przypadkowy – właśnie 
tam znajduje się tor Silesia Ring, najnow-
szy tego typu obiekt w Polsce, całkowicie 
przystosowany do wygórowanych norm 
Porsche. To inwestycja, która będzie nie 
tylko jednym z trzech ośrodków drivin-
gowych Porsche w Europie. Jej otwarcie 
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w sierpniu zapoczątkuje cały cykl imprez motoryzacyjnych 
organizowanych pod szyldem Porsche. Ponad 3,6 km nowego 
asfaltu, 7 różnych konfiguracji oraz minimalna szerokość wyno-
sząca 12 metrów mają zapewnić przednią zabawę nawet najbar-
dziej wybrednym automaniakom. Wszyscy uczestnicy zostaną 
zakwaterowani w pięciogwiazdkowym hotelu, który znajduje się 
1,5 km od dworca kolejowego. Dla tych, którzy w świat Porsche 
wkraczają po raz pierwszy, Porsche Centrum Sopot zarezerwo-
wało termin 29-30 sierpnia. Koszt uczestnictwa to 1000 euro net-
to. Dla wszystkich, którzy z samochodami Porsche mieli już do 
czynienia, tor oraz samochody czekają w dniach 30-31 sierpień. 
Tu cena będzie nieco wyższa (1850 Euro netto), ponieważ szkole-
nie odbędzie się z udziałem polskich instruktorów Porsche Sport 
Driving School. To nie tylko dobra okazja do spełnienia swoich 
motoryzacyjnych fantazji. To również doskonały prezent dla 
bliskiej osoby. A wszelkie wątpliwości niech rozwieje specjalny, 
10-procentowy rabat przewidziany dla naszych czytelników 
(na hasło ANYKOD). O szczegółach można dowiadywać się 
w salonie Porsche Centrum Sopot. Bo o tym, że warto, chyba nie 
trzeba nikogo przekonywać. 

In English 

PORSCHE BY A HAIR’S BREADTH
You don’t have to own a confectionery to eat a cake. And it’s sim-
ilar with Porsche. We can experience the excitement of driving 
those cars before we actually buy them. Because is there anyone 
who has never wanted to drive a Porsche? Now it’s within our 
reach. And for our Readers it’s even closer.

At the sight of those machines your heart starts to beat faster. 
Much faster. It would be very suspicious if our bodies didn’t react 
at least in some way. After all, Porsche is one of the most titled 
sports car producers in the world. You can be a person with an 
unwavering heart and nerves of steel, but when you face them, 
their very sight sends a pleasant wave of warmth down your spine, 
and the sensation becomes even stronger when you sit behind 
the wheel. The feeling? Indescribable. That’s why you should 
experience it at least once in your life. And there won’t be a better 
occasion to do so than Porsche Road Tour. The event, organized 
by Porsche Centrum Sopot, is to present the image of the brand 
not only to its clients, but also to everyone who hasn’t had any 
previous experience with Porsche cars. There are ten different cars 
at the visitors’ disposal; they will set out in a motorcade from the 
Porsche salesroom in Sopot that constitutes the end of the route as 

well. All in all, the distance amounts to 200 
kilometres and includes 5 planned stops. 
At each of them, participants can change 
cars to other models in order to taste all 
dishes from this automotive feast. The drive 
begins at 10 am and finishes at 5 pm, so 
there’s enough time to satiate our appetite 
for our first adventure with Porsche. What 
is more, the organizer took special care to 
ensure that there are several possible dates 
to attend the event, so that the participants 
won’t have to cancel their previous plans or 
arrangements. That’s why when you plan 
your participation, you can choose between 
three possible dates on which Porsche Road 
Tour will take place – 27, 28 or 29 June. It 
would be a good idea to hurry up, because 
the number of places is limited, and the 
price is very reasonable – 1000 PLN gross.

For lovers of stronger sensations, Porsche 
Centrum Sopot prepared something slight-
ly more upscale. Porsche Driving Experi-
ence will take place in Kamień Śląski and 
will be the first event of this type in Poland. 
The choice of place was not accidental, as 
it is there that the speedway Silesia Ring is 
located – it’s the newest object of this kind 
in Poland, perfectly adjusted to the strict 
norms of Porsche. It’s an investment that is 
more than just one of three Porsche driving 
centres in Europe – its opening in August 
will initiate the whole series of automo-
tive events organized under the name of 
Porsche. Over 3,6 kilometres of new asphalt, 
seven different configurations and minimal 
width of 12 metres are the factors that will 
provide fun even to the most fastidious 
lovers of motorization. All participants 
will be accommodated at a five-star hotel 
located 1,5 kilometres away from the railway 
station. For those who will enter the world 
of Porsche for the first time, Porsche Cen-
trum Sopot reserved the dates from 29 to 30 
August. In this option, the participation fee 
amounts to 1000 EUR net. For those who 
have already had to do with Porsche cars, 
the speedway and the cars wait between 30 
and 31 August. In this scenario, the price 
will be somehow higher (1850 EUR net), 
because the participants will take part in 
a training with Polish instructors from 
Porsche Sport Driving School. It’s not only 
a great opportunity to fulfil your automo-
tive dreams and fantasies, but also a perfect 
gift for someone else, e.g. a family member 
or a friend. And let’s dispel any lingering 
doubts by adding that there is a special 10% 
discount for our Readers (discount code: 

“ANYKOD”). You can find more details 
at the salesroom Porsche Centrum Sopot. 
Because there’s no need to convince anyone 
that it’s worth it. 

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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Każdego roku na czterodniowym Cieszanów Rock Festi-
walu, który odbywa się w niewielkim Cieszanowie na 
Podkarpaciu, pojawia się kilkanaście tysięcy fanów mu-

zyki oraz kilkudziesięciu wykonawców. Choć organizatorzy nie 
ogłosili jeszcze wszystkich gwiazd tegorocznej edycji, wiadomo 
już całkiem sporo.

Przed miesiącem ogłoszone zostały pierwsze gwiazdy 
imprezy – punkrockowa legenda Pidżama Porno, heavymeta-
lowy skrzypek Jelonek, rockowa rewelacja w postaci  Ørganka, 
rock'n'rollowy Kabanos oraz protoplaści rodzimego stoner 
metalu w postaci grupy Corruption. Teraz do składu dołączyło 
kolejnych dziesięciu wykonawców. Pośród nich znalazła się m.in. 
grupa Happysad, która na cieszanowskim festiwalu wystąpi po 
raz kolejny, a ich poprzedni występ na imprezie w 2014 roku 
był jednym z ciekawszych koncertów tamtej edycji. Zespół 
promować będzie wydany w lutym krążek „Ciała obce”, należy 
się zatem spodziewać, że w setliście nie zabraknie utworów z tej 

płyty. Młodszą publiczność, której w Cieszanowie nie brakuje, 
bez wątpienia ucieszy występ Bednarka. Po sukcesie w talent 
show „Mam talent!” Kamil Bednarek szybko odniósł kolejny, 
na który złożyły się nagradzane albumy utrzymane w styli-
styce nowoczesnego reggae i dancehall oraz wyprzedawanie 
klubowych koncertów w całej Polsce. Mocno reprezentowana 
w Cieszanowie będzie także rodzima scena ska. Organizatorzy 
zaprosili bowiem kilku wykonawców, w których muzyce ska 
jest częścią składową, ale jednocześnie każdy z nich brzmi nieco 
inaczej. Dzięki temu na cieszanowskiej scenie zobaczyć będzie 
można pogodny Koniec Świata, ska-punkowe Ga-Ga/Zielone 
Żabki, bezbłędnych The Bartenders, odnoszących się w swojej 
muzyce często do rodzimej melodyki, oraz klasyków gatunku 
w postaci grupy Podwórkowi Chuligani. Do składu festiwalu 
dołączyli też weterani polskiego rocka, autorzy takich przebojów, 
jak „Kocham cię jak Irlandię, „Hipisówka”, czy „I nikomu nie 
wolno się z tego śmiać” – Kobranocka. 
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Cieszanów Rock Festiwal właśnie ogłosił kolejnych 10 zespołów oraz gwiazdy, 
które wystąpią w ramach wydarzenia monograficznego „3x...”. 

tekst: Jakub Milszewski  zdjęcia: Mat. prasowe

DUŻY ZACIĄG  
NA CIESZANÓW
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Każdego roku organizatorzy fundują 
słuchaczom także specjalne koncerty mo-
nograficzne, nazwane „3x...”. W ich ramach 
w ciągu czterech dni imprezy zaproszona 
gwiazda, będąca legendą polskiej muzyki, 
występuje podczas festiwalu trzykrotnie, za 
każdym razem z innym zespołem. W po-
przednich latach w Cieszanowie w ramach 

„3x...” występowali Muniek Staszczyk 
(z Shamboo, T-Love Alternative oraz 
Szwagremkolaską), Pablopavo (z Vavamuf-
fin, jako Pablopavo i Ludziki oraz z grupą 
Zjednoczenie Sound System) oraz Kazik 
Staszewski (z Kultem, KNŻ-em oraz jako 
Kazik & Kwartet ProForma). W tym roku 
cykl „3x...” będzie miał bohatera zbiorowe-
go w postaci... Waglewskich! – Zapraszam 
państwa na spotkanie z Waglewskimi 
w różnych wersjach. Pierwsza wersja to mu-
zyka dojrzała, wyrafinowana, niezwykłej 
urody, czyli zespół Voo Voo, druga to połą-
czenie muzyki wyrafinowanej z młodzień-
czą ekspresją czyli Waglewski Fisz Emade 
oraz zespół Fisz Emade Tworzywo. Nie 
za bardzo wiem, co grają ci ostatni, ale są 
pokrewni do pewnego stopnia ze mną, więc 
z całą pewnością będzie to niesamowite 
przeżycie – śmieje się Wojciech Waglewski. 
Legendarne Voo Voo, łączące rocka z ja-
zzem i folkiem, zaprezentuje się w Ciesza-
nowie 19 sierpnia, drugiego dnia festiwalu. 
Dzień wcześniej podkarpacką publiczność 
rozbuja projekt Waglewski Fisz Emade, 
czyli międzypokoleniowy zespół Wojciecha 
Waglewskiego i jego synów Bartosza „Fisza” 
Waglewskiego i Piotra „Emade” Waglew-
skiego, który jest połączeniem muzycznych 
fascynacji całej trójki. Nie zabraknie także 
występu ansamblu Fisz Emade Tworzywo, 
oscylującego na skraju hip-hopu, alternaty-
wy i elektroniki.

Tegoroczny Cieszanów Rock Festiwal 
odbędzie się 17-20 sierpnia. Karnety i bilety 
jednodniowe na imprezę można nabyć 
w online i w stacjonarnych punktach 
sprzedaży Eventim. Szczegóły festiwalu na 
stronach: www.cieszanowrockfestiwal.pl, 
www.facebook.com/cieszanowrockfestival. 

In English 

CIESZANÓW IMPRESSIVE 
LINEUP
Cieszanów Rock Festival has just 
announced ten more bands and stars 
who are going to perform during the 
monographic event “3x...”. 

Every year, a dozen or so thousand music 
buffs and a few dozen artists arrive in 
Cieszanów, a small town in Podkarpacie, 
to participate in four-day Cieszanów Rock 

Festival. Even though a full list of perform-
ers of this year’s edition hasn’t been released 
yet, we already know quite a lot about it.

A month ago, the first artists who are 
going to perform at the festival were 
announced – Pidżama Porno, a punk rock 
legend; Jelonek, a heavy metal violinist; 
a rock revelation, Ørganek; rock n’ roll 
Kabanos; and the progenitors of Polish 
stoner metal – Corruption. Recently, ten 
new artists have been added to this list, for 
example, Happysad, who are to perform 
at the festival once more; their previous 
performance at the event in 2014 was one 
of the most exciting concerts of that year’s 
edition. The band will promote their new 
album “Ciała obce” released in February, so 
probably they’ll play many songs from that 
album. Younger participants of the festival, 
who come to Cieszanów in large numbers, 
will surely enjoy Bednarek’s performance. 
After his success in the “Poland’s got talent” 
talent show, Kamil Bednarek notched up 
other successes – released prize-winning 
albums in modern reggae and dancehall 
style and held many sold-out club concerts 
in Poland. Many Polish ska artists will also 
appear at the festival, as the organisers 
have invited several artists whose music 
contains the elements of ska, but is original 
and unique at the same time. The festi-
val will also cover performances of such 
artists as light-hearted Koniec Świata, ska 
and punk Ga-Ga/Zielone Żabki, brilliant 
The Bartenders, who often refer to Polish 
melodies in their songs, and the classic of 
genre in the form of Podwórkowi Chuligani. 
Another band that will appear at the festival 
is Kobranocka – the veterans of Polish rock 
and authors of such hits as “Kocham Cię jak 
Irlandię”, “Hipisówka” and “I nikomu nie 
wolno się z tego śmiać”. 

Every year, the organisers also hold 
special monographic concerts called “3x...”. 
Within the four days of the event, an in-
vited star, who is a legend of Polish music, 
performs three times – each time with 
another band. In the last years, the artists 
performing within “3x...” included Muniek 
Staszczyk (in the company of Shamboo, 
T-Love Alternative and Szwagremkolaska), 
Pablopavo (with Vavamuffin, as Pablopavo 
i Ludziki and with Zjednoczenie Sound 
System) and Kazik Staszewski (with Kult, 
KNŻ and as Kazik & Kwartet ProForma). 
This year, the “3x...” cycle will have a collec-
tive hero that is... Waglewscy! ‘I would 
like to invite you to get to know various 
versions of Waglewscy. The first version 
is mature, sophisticated and unusual 
music, that is Voo Voo; the second one is 
a combination of sophisticated music with 

youthful expression, that is Waglewski 
Fisz Emade and the Fisz Emade Tworzy-
wo band. I don’t know much about the 
latter, but we seem to be similar to some 
extent, so it will surely be an unforgettable 
experience,’ says Wojciech Waglewski, 
laughing. Legendary Voo Voo, combin-
ing rock music with jazz and folk, is to 
perform in Cieszanów on 19 August, on 
the second day of the festival. On the first 
day, the crowd will enjoy the concert of 
Waglewski Fisz Emade, an intergenera-
tional band set up by Wojciech Waglewski 
and his sons – Bartosz “Fisz” Waglewski 
and Piotr “Emade” Waglewski – which is 
a combination of musical fascinations of 
the three artists. Another performance 
you can't pass up is the concert of Fisz 
Emade Tworzywo, oscillating between hip 
hop, alternative and electronic music.

This year's edition of Cieszanów Rock 
Festival is held on 17–20 August. You can 
buy festival passes and one-day tickets 
online and in Eventim points of sale. More 
information about the festival is available 
at: www.cieszanowrockfestiwal.pl, www.
facebook.com/cieszanowrockfestival. 
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FOTOGRAF photographer: Iwona Ossolińska
FRYZURY hair & designer: Agata Kowalska  
www.agatakowalska.pl 

MAKE-UP: alina roztoczyńska, 
MODELKA model: kasia / spot management
STYLIZACJA stylization: axara legnica
WNĘTRZE interior: skyclub legnica

ROCK 
& SKY
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STAŁY DODATEK PORTU LOTNICZEGO ŁÓDŹ 
IM. WŁADYSŁAWA REYMONTA 

REGULAR SECTION OF LODZ WLADYSLAW REYMONT AIRPORT

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

fot. Marcin Bryja



— 82 —

www.lotnisko.lodz.pl
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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

PRZ Y LOT Y

D U B LI N (  D U B) –  ŁÓ DŹ /LO DZ(LC J) 
..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

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

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

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

OKRES 
DATA

ODLOT
DEPARTURE

PRZYLOT
ARRIVAL

NUMER 
LOTU 

FLIGHT NUMBER

T YP 
SAMOLOTU 
AIRCRAFT TYPE

PRZEWOŹNIK
CARRIER

ODLOT Y

D U B LI N (  D U B) –  ŁÓ DŹ /LO DZ(LC J) 
..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

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

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

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

DNI 
DAYS

OKRES 
DATA

ODLOT
DEPARTURE

PRZYLOT
ARRIVAL

NUMER 
LOTU 

FLIGHT NUMBER

T YP 
SAMOLOTU 
AIRCRAFT TYPE

PRZEWOŹNIK
CARRIER






