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 NASI AUTORZY

ANDRZEJ 
SARAMONOWICZ

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

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

GRZEGORZ 
KAPLA

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

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

RAFAŁ 
BRYNDAL

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

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

JERZY 
SCHEJBAL

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

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

MICHAŁ 
FIGURSKI

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

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

JAKUB
MILSZEWSKI

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

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 be-
hind a "Gastrobanda" book. 

RAFAŁ
RUTKOWSKI

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

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

PAULINA 
SMASZCZ-
KURZAJEWSKA

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

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

PAWEŁ 
DURKIEWICZ

Kochający mąż, ojciec i re-
daktor. Nocami ogląda ligę 
NBA, a w dzień zwalcza 
wszelkie problemy siłą 
spokoju.

ENGLISH A loving husband, 
father and editor. He 
watches NBA League at 
night and overcomes all 
difficulties with the power 
of calm during the day.

WOJTEK 
KALARUS

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

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

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

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

KATARZYNA
ZDANOWICZ

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

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

JAKUB 
FIREWICZ

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

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

MAGDALENA
JUSZCZYK

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

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

TOMASZ 
SOBIERAJSKI

Socjolog z zawodu 
i z pasji. Wytrawny 
badacz społecznych 
zjawisk i kulturowych 
trendów. Naukowiec 3.0.

ENGLISH A sociologist 
by profession and pas-
sion. An experienced 
explorer of social phe-
nomena and cultural 
trends. A 3.0 scientist.

ALEKSANDRA 
BUDKA

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

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

EDYTA
BARTKIEWICZ

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

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

TOMASZ 
SAGAN

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

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

WOJCIECH 
ZAWIOŁA

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

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

SYLWIA 
GUTOWSKA

Rozmawia, pisze, potem 
redaguje. Interesuje się 
kulturą wysoką, średnią 
i niską, bo jest prawdziwą 
(post)humanistką. 

ENGLISH She talks, writes 
and edits. She is interest-
ed in high, middlebrow 
and low culture because 
she is a true (post)
humanist. 
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MAJORKA JEST NAJWIĘKSZĄ WYSPĄ ARCHIPELAGU BALEARÓW, KTÓRY ZNAJDUJE 
SIĘ U WYBRZEŻY HISZPANII. RAZEM ZE SWOJĄ MNIEJSZĄ KOLEŻANKĄ IBIZĄ 
ZOSTAŁA OKRZYKNIĘTA RAJEM DLA IMPREZOWICZÓW. CO JEDNAK, JEŚLI TAKA 
PLAKIETKA PRZYLGNĘŁA DO TEJ WYSPY ZUPEŁNYM PRZYPADKIEM?
TEKST I ZDJĘCIA Edyta Bartkiewicz

OSZUKANA 

WYSPA

P O D R Ó Ż E  /  T R A V E L



O S Z U K A N A  W Y S P A



ajorka najczęściej kojarzy się z białymi plaża-
mi, kolorowymi drinkami i głośnymi turysta-
mi wszelkiej narodowości, którzy zalewają 

wyspę w godzinach wieczornych, a w dzień odpoczy-
wają, opalając się nad morzem. W efekcie wielu poja-
wia się tu z przekonaniem, że poza życiem nocnym 
i długimi plażami wyspa nie ma nic więcej do zaofero-
wania. A to nieprawda.

PÓŁNOC
Choć na całej wyspie rozrzucone są mniejsze lub więk-
sze rajskie plaże, tylko tu znajduję taką, na której mogę 
pobyć sama, bez ludzi. Siadam w ciepłej wodzie (na-
prawdę ciepłej!), wsłuchuję się w szum powstających fal, 
śpiew ptaków i radosne beczenie kóz, które raz na jakiś 
czas mijają mnie, wesoło skacząc po wystających z pia-
sku skałach. Oglądam słońce zachodzące nad staro-
żytnym cmentarzyskiem Son Real (pamiętającym Feni-
cjan), gdzie ponad sto grobów zostało wykutych w skale. 
Kolory kontrastują ze sobą, dając na niebie pokaz w po-
staci jednego z najpiękniejszych zachodów słońca, jaki 
widziałam w życiu. Majorka, imprezowe serce letniej Eu-
ropy, a dookoła mnie pusto!

Majorka poza swoimi licznymi plażami, słynie rów-
nież z przepięknych gór Serra de Tramuntana. Punkt 
widokowy Mirador Es Colomer jest obowiązkowym 
miejscem do odwiedzenia - widoki tutaj zapierają dech 

w piersiach. Niestety, dzikie tłumy turystów dookoła 
mnie sprawiają, że krajobraz znika gdzieś za dziesiątka-
mi selfiesticków wystawianych ku niebiosom. Jedyną 
możliwością wydostania się z gąszczu ludzi i smartfo-
nów jest ucieczka wyżej. Wyżej, to znaczy na wysokość 
380 metrów n.p.m., gdzie znajduje się opuszczona wieża 
strażnicza powstała na przełomie XVI i XVII wieku. Wi-
dok na cypel Formentor, wysepkę Colomer, zatokę Pol-
lenca i resztę pasma górskiego sprawił, że był to idealny 
teren do obserwacji i obrony wybrzeża przed groźnymi 
korsarzami (m.in. słynnym Barbarossą). Dzika roślin-
ność, surowe góry, budzące się do życia słońce i obudzo-
ne już od dawna kozy sprawiają, że zmęczenie odchodzi 
gdzieś na bok. Pobudka o 5 rano nie jest taka zła! 

POŁUDNIE
Jest wiele słów, którymi mogłabym opisać stolicę Ba-
learów. Palma de Mallorca jest zatłoczona i gorąca, ale 
jest też piękna, urokliwa i niezwykle bogata w architek-
toniczne perełki. Jedną z nich bez wątpienia jest katedra 
La Seu, stojąca na przyportowym wzgórzu. Otoczona 
kobaltową wodą i blaskiem promieni słonecznych góruje 
nad miastem, ściągając na siebie przepełniony zachwy-
tem wzrok zarówno turystów, jak i mieszkańców. Ciasne 
kamienice skąpane w popołudniowym słońcu, zacho-
wane do dzisiaj zabytki kultury arabskiej oraz twierdza 
Bellver stojąca dumnie na wzgórzu nad największym 

M
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M A JOR K A P OZ A SWOI M I 
L ICZ N Y M I PL A Ż A M I, 
S ŁY N I E RÓW N I EŻ 
Z PR Z EPI ĘK N YC H G ÓR 
SER R A DE T R A M U N TA NA .

miastem Majorki, to idealne punkty do po-
wolnej wędrówki w upalne popołudnie.  

Mało kto wie, że Majorka słynie z na-
turalnej soli morskiej zwanej Flor de Sal 
(kwiat soli), która jest zbierana ręcznie 
od początku czerwca do końca sierpnia. 
Droga na plażę Es Trenc (najdłuższa, więc 
jednocześnie najbardziej zaludniona pla-
ża wyspy) obfituje w  piękne krajobrazy - 
mijam rozległe saliny, w których w wielkie 
stada zbierają się czajki zwyczajne i inne 
ptactwo wodne. Na pierwszym planie wzno-
szą się białe góry z usypanej soli, za to gdzieś 
w tle, leniwie wyłaniają się szczyty Serra de 
Tramuntana. 

WSCHÓD
Uroki wschodniej część Majorki są schowane 
pod ziemią. To za sprawą wielu jaskiń, które 
kryją w sobie krystalicznie czyste jeziora w wa-
piennych pieczarach oraz ogromnych rozmia-
rów stalagmity, które tworzyła przyroda przez 
miliony lat. Znajduje się tu również natural-
ny most skalny Es Pontàs, bardzo popular-
ny wśród wspinaczy, oraz dziesiątki małych 
i uroczych plaż, niestety zatłoczonych przez 
większość dnia.

ZACHÓD
To przede wszystkim pasmo górskie Serra 
de Tramuntana, które zachwyca swoją suro-

O S Z U K A N A  W Y S P A



wością. Tuż obok zatoki Sa Colobra znajdu-
je się wąwóz Torrent de Pareis, który zimą 
odprowadza ogromne ilości wody z pobli-
skich szczytów, ale latem wysycha, umoż-
liwiając turystom przejście między skała-
mi. Nie działa tu telefon ani nawigacja, a po 
wejściu do wąwozu czuję się, jakbym była 
w wygłuszonym pomieszczeniu. Cisza tu 
jest nierealna, jakby z innego świata. Ale 
od czego są niezastąpione kozy, które raz 
na jakiś czas przerywają ją swoim pojedyn-
czym beknięciem...

Między górskimi szczytami ukryte są 
dwa jeziora: Gorg Blau i Cúber, z których 
wodę czerpie cała wyspa. Byłam pewna, że 
tak piękne jeziora otoczone górami są tylko 
w Szwajcarii, ewentualnie w Austrii. Ale na 
Balearach? Na imprezowej wyspie, na której 
poza plażami i klubami miało nie być nic?

Majorka jest pełna cudów natury. Żeby 
zobaczyć je w najpiękniejszych chwilach, 
trzeba tylko zrezygnować z klasycznego pla-
nu dnia. Lepiej iść spać, gdy tylko się ściem-
ni, ale obejrzeć budzące się słońce z jedne-
go z wielu punktów widokowych. Zejść po 
urwistym zboczu na ukrytą plażę, zamiast 
podjeżdżać samochodem do tej publicznej. 
Ale przede wszystkim, nie uprzedzać się do 
wyspy, a dać się jej zaskoczyć. Majorka, gdy 
tylko dostanie tę szansę, będzie wiedziała, 
jak ją wykorzystać. 

ENGLISH 

A SURPRISING ISLAND

Mallorca is the largest island in the Balearic Islands, 
an archipelago near the coast of Spain. Mallorca 
and its smaller friend, Ibiza, have been dubbed 
a paradise for party animals. What if that label has 
been attached to the island purely by accident?

When you hear ‘Mallorca’, the first thing 
that comes into your mind is white beach-
es, colourful drinks, and boisterous tourists 

from all over the world, who go out late in 
the evening and relax on the beach during 
the day. As a result, plenty of people believe 
that the island doesn’t have much more in 
store apart from night life and long beaches. 
But that’s not true.

THE NORTH
Although small and large paradise beaches 
are scattered all over the island, here I find 
one where I can be alone, without people. 
I sit down in warm water (really warm!), lis-
ten to the murmur of the sea, the chirping 
of birds and the cheerful bleating of goats, 
which pass me by now and then, jumping on 
the rocks sticking out of the sand. I watch 
the sunset over the ancient Son Real cem-
etery (which remembers Phoenicians), 
which boasts over a hundred stone graves. 
In the sky, contrasting colours paint one of 
the most beautiful sunsets I’ve ever seen. 
Mallorca, the throbbing heart of summer 
Europe, and I’m all alone here!

Apart from a slew of beaches, Mallorca is 
also famous for the majestic Serra de Tra-
muntana mountains. The Mirador Es Co-
lomer viewing point, where you can enjoy 
breath-taking views, is absolutely a must. 
Unfortunately, crowds of tourists make 
the landscape disappear behind dozens 
of selfie sticks put in the sky. The only way 
to get out of that jungle of people and their 
smartphones is up – to 380 metres above 
sea level, to a deserted guard tower dating 
back to the turn of the 16th and 17th cen-
tury. A view of Cap de Formentor, Colomer 
Island, the Bay of Pollença, and the moun-
tain range makes it a perfect spot for ob-
servation and defence of the coast against 
dangerous privateers (including famous 
Barbarossa). Wild flora, majestic moun-
tains, the sun coming to life, and lively 
goats take away my fatigue. It’s not so bad 
to get up at 5 o’clock after all! 
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M A JOR K A J E ST PE Ł NA C U D ÓW 
NAT U RY. Ż EBY ZOBACZ YĆ 
J E W NA J PI ĘK N I E JSZ YC H 

C H W I L AC H, T R Z EBA 
T Y L KO Z R EZ YGNOWAĆ 

Z K L A SYCZ N E G O PL A N U DN I A .
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THE SOUTH
There are many words to describe the capital of the 
Balearic Islands. Palma de Mallorca is crowded and hot, 
but also beautiful, charming and full of architectural 
pearls. One of them is La Seu erected on a port hill. The 
cathedral, surrounded by cobalt water and sunshine, 
overlooks the city, attracting astounded tourists and 
the locals. Narrow houses bathed in the afternoon sun, 
preserved Arabic monuments, and the Bellver Castle 
on the hill over the largest city in Mallorca are the high-
lights of a slow hiking trip in a hot afternoon.

Few people know that Mallorca is known for nat-
ural sea salt, Flor de Sal (the flower of salt), which is 
hand-scooped from the beginning of June to the end 
of August. On my way to the Es Trenc Beach (the lon-
gest and the most crowded beach on the island), I ad-
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mire beautiful views – I pass by large salt evaporation 
ponds with flocks of northern lapwings and other wa-
ter birds. At the front, I see white mountains of salt 
and, in the background, there are the Serra de Tra-
muntana Mountains. 

THE EAST
The treasure of eastern Mallorca is hidden under-
ground – a lot of caves with crystal clear lakes in cal-
careous caverns and huge stalagmites carved by na-
ture for millions of years. This part of the island also 
boasts Es Pontàs, a stone bridge popular with climb-
ers, and dozens of small and picturesque beaches, re-
grettably crowded most of the day.

THE WEST
It’s primarily the majestic Serra de Tramuntana 
Mounains. Near the Bay of Sa Colobra, there is the Tor-
rent de Pareis canyon, which largely drains the near-
by mountains in winter and becomes dry in summer, 
enabling tourists to walk among the rocks. Neither my 
phone nor GPS work here, and in the canyon, I feel as if 
I was in a soundproof room. The silence is unnatural, 
like from another world, broken only from time to time 
by the bleating of goats…

Among the mountains are two lakes: Gorg Blau and 
Cúber, which supply water to the whole island. I was 
sure that such beautiful lakes surrounded by moun-
tains can be found only in Switzerland, perhaps in 
Austria. But in the Balearic Islands? On a party island 
famous only for its beaches and clubs?

Mallorca is full of natural wonders. Just give up 
a typical schedule to discover them and enjoy mem-
orable moments. Go to sleep when it gets dark to see 
the sunrise from one of many viewing points. Go down 
a steep slope to a hidden beach instead of driving to the 
public one. But first of all, don’t be prejudiced, but let 
the island surprise you. Given the chance, Mallorca 
will know how to seize it.  





ZASŁUŻ 
NA TO

hoć pewnie niewiele by to dało, to jednak nikt 
przed wakacjami nie wypowiedział tych słów pol-
skim piłkarzom, bądź piłkarzom grającym w pol-

skich klubach. Zasłuż na to. Na zainteresowanie kibi-
ców, na prośby o autografy, na rolę idola, na wywiady 
w każdym medium, na chęć transmitowania każdego 
podłego meczu, na nowoczesne stadiony, na miliony 
płynące strumieniami, na propozycje reklamowe za 
dobre pieniądze… Na wszystko. 

Przebolałbym mundial. Zdarza się, naprawdę się 
zdarza. Choć boli, że najczęściej nam. Przebolałbym, 
gdyby nie późniejsze mecze w europejskich pucha-
rach. Mundialowe „przeziębienie” przeszło w choro-
bę nowotworową. Legia przegrywa z klubem, który 
maluje trawę na zielono, po czym jest słabsza od ze-
społu z Luksemburga. Górnik nie daje rady klubowi, 
którego stadion sprawia wrażenie postawionego „na-
prędce”. Lech niby gra, ale wyraźnie nie daje rady Bel-
gom – zbyt wyraźnie. Walcząca z portugalskim Rio Ave 
Jagiellonia sprawiała w tym wszystkim wrażenie, jakby 
była drużyną z Chorwacji. Potem zresztą i tak odpadła 
z Belgami. Tego piłkarskiego, polskiego lata nie da się 
niczym wytłumaczyć. I nawet nie chcę tego sobie w ża-

C

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

W FANTASTYCZNIE NAKRĘCONYM, CHOĆ W WIELU MOMENTACH 
PATETYCZNYM „SZEREGOWCU RYANIE” JEST SCENA, W KTÓREJ 
KAPITAN JOHN MILLER SZEPCZE JAMESOWI RYANOWI: 
„ZASŁUŻ NA TO”. MIAŁ ZASŁUŻYĆ NA TO, CO DOSTAŁ OD 
LOSU. TO „ZASŁUŻ NA TO” CIĄGLE TKWI W MOJEJ GŁOWIE, BO 
TO SŁOWA, KTÓRE ŁATWO ODNIEŚĆ DO WIELU SYTUACJI.

den sposób tłumaczyć. Jest jak jest. Coraz mniej widzę 
powodów do ekscytowania się polską piłką na co dzień. 
Jednym z nich są pewnie sympatie klubowe, ale takie 
można mieć i w okręgówce (bez urazy). 

To nic, że piłka nożna jest numerem jeden na świe-
cie i u nas. Na billboardach w centrach dużych miast 
błyszczeć powinni Adam Kszczot, Anita Włodarczyk 
albo złota sztafeta 4x400. W reklamach telewizyjnych 
pojawiać się powinni Paulina Guba, Wojciech Nowicki 
czy Piotr Lisek. Wywiady, wizyty w zakładach pracy (!). 
Zaproszenie mógłby otrzymać również triathlonista 
Robert Karaś ze swoim niebywałym wręcz rekordem 
świata. Albo najlepszy w Tour de Pologne Michał Kwiat-
kowski. Im nie trzeba byłoby mówić „Zasłuż na to”. 

ENGLISH

EARN THIS

In brilliant, although sometimes mawkish, ‘Saving Private 
Ryan’, there is a scene in which Captain John Miller whispers 
to James Ryan, ‘Earn this.’ He ought to earn what he got. 
I have this ‘Earn this’ still in my head, because this phrase 
can refer to a lot of different situations.

Although it would have been no use anyway, nobody 
said these words to Polish footballers or footballers 
playing in Polish clubs before holidays. Earn this. 
Earn the interest of supporters, their requests for au-
tographs, being a role model, interviews in the media, 
broadcasting every single poor match, state-of-the-art 
stadiums, millions flowing in, appearing in adverts and 
commercials for good money… Everything. 

I would have got over the World Cup. It happens, it 
really does. Although it hurts that it usually happens to 
us. I’d have got over it had it not been for the matches in 
the Europe League. Our indisposition at the World Cup 
turned into a malignant disease. Legia loses with a club 
that paints the grass green at the stadium and is worse 
than a team from Luxemburg. Górnik can’t beat a club 
whose stadium seems to have been ‘hastily’ built. 
Lech tries to play something but is far poorer than the 
Belgians – too far poorer. In this mess, Jagiellonia, 
fighting with Portuguese Rio Ave, seems like a team 
from Croatia. It loses with the Belgians afterwards any-
way. This Polish football summer can’t be excused in 
any way. And I don’t even want to excuse it. It is what it 
is. I see few reasons to be excited about Polish football. 
Supporting local clubs is one thing, but you can do it in 
a minor league, too (no offense). 

It makes no difference whatsoever that football is 
number one in the world and in Poland. But it’s Adam 
Kszczot, Anita Włodarczyk or our golden relay team 
4x400 that should be on billboards in city centres. TV 
commercials should star Paulina Guba, Wojciech No-
wicki or Piotr Lisek. Interviews, visiting companies (!). 
Another person that should be invited is Robert Karaś, 
our triathlete who has broken the world record. Or Mi-
chał Kwiatkowski, the winner of Tour de Pologne. We 
wouldn’t need to tell them to ‘earn this.’ 

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL

F E L I E T O N  /  C O L U M N2 0 – 2 1



WIĘCE J NA ANY WHERE .PL



ieskalanie masową turystyką da się 
na Żuławach zauważyć na każdym 
roku i jest to zdecydowanie wrażenie 

pozytywne. Na bezkresnych, równinnych 
polach często aż po horyzont nie widać żywe-
go ducha, co stwarza niebywale bezstresową 
atmosferę. Podobny klimat panuje w okolicz-
nych miejscowościach.

Znajdziemy w nich przede wszystkim za-
budowy stanowiące dla tego regionu swoisty 
emblemat. Mowa o domach podcieniowych, 
charakteryzujących się wspartymi na drew-
nianych słupach wystawkami przylegającymi 
do szczytu lub ściany bocznej. Najstarsze tego 
typu budowle pochodzą z XVI wieku, a dziś mo-
żemy je podziwiać w Trutnowach, Steblewie, 
Żuławkach, Marynowach, Nowej Kościelnicy, 
czy Orłowie, gdzie znajdziemy dom z… wąsa-
mi, bo tak właśnie układają się drewniane 
zdobienia na efektownym podcieniu. Trzeba 
tu podkreślić, że żuławskie wsie, harmonijnie 
zabudowane i pozbawione na ogół nadmiaru 
szpetnych reklam czy krzykliwych szyldów, są 
ucztą dla oczu krajobrazowych estetów.
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W EEK EN D NA ŻU ŁAWACH
ŻUŁAWY TO JEDEN Z TYCH ZAKĄTKÓW REGIONU POMORSKIEGO, KTÓRY W OSTATNICH LATACH ZYSKUJE NA 
POPULARNOŚCI. TURYŚCI POMAŁU ZACZYNAJĄ ODKRYWAĆ  TUTEJSZE SIELSKIE KRAJOBRAZY I CHWALĄ 
SOBIE POZYTYWNY KLIMAT, MIMO ŻE JEST TO JEDYNY OBSZAR W CAŁEJ POLSCE, GDZIE ODNOTOWUJE SIĘ 
DEPRESJĘ… NA SZCZĘŚCIE STWIERDZAJĄ JĄ NIE PSYCHIATRZY, A GEOLODZY. KORZYSTAJĄC Z OSTATNICH 
CIEPŁYCH TYGODNI W ROKU, WARTO ZAPLANOWAĆ SOBIE WEEKEND W OKOLICACH DELTY WISŁY.
TEKST Paweł Durkiewicz ZDJĘCIA ISIT/pomorskie.travel

A skoro o ucztach mowa, wspomnieć na-
leży o tutejszych tradycjach serowarskich 
– miejscowa specjalność to tradycyjny ser 
Werderkäse – oraz o ich genezie. Otóż Żuła-
wy to obszar, który niegdyś zasiedlali men-
nonici, czyli protestanccy osadnicy z Nider-
landów. Pod koniec XVI wieku uciekali ze 
swoich stron przed represjami, poszukując 
przy okazji miejsca do życia i pracy na roli. 
Jako że Polska uchodziła wówczas za kraj 
otwarty i tolerancyjny, mennonici znaleźli 
swoją ziemię właśnie na Żuławach. Przyby-
sze z Zachodu sprowadzili ze sobą techno-
logię budowania kanałów, nasypów i wałów, 
która pozwoliła przekształcić podmokłe te-
reny delty Wisły w żyzne pola.

Mennonici przez kilka stuleci tworzyli 
kulturę Żuław, jednak pod koniec XVIII wie-
ku nastały dla nich trudne czasy. Wówczas, 
wskutek rozbiorów Polski, ich ziemie prze-
szły pod władanie króla pruskiego, który 
nakazał powoływanie do armii miejscowych 
mężczyzn, nie bacząc na to, że ich religia 
zakazywała im brania udziału w działaniach 

N wojennych. W efekcie wiele rodzin uciekło 
do… carskiej Rosji. Kolejna czystka miała 
miejsce po II Wojnie Światowej, gdy nad 
deltę Wisły przesiedlano ludność z kresów. 
Dla mennonitów, jako „elementu germań-
skiego” zabrakło więc miejsca, przez co 
musieli powrócić na Zachód… Pozostało po 
nich ciekawe dziedzictwo kulturowe, a tak-
że m.in. cmentarze z charakterystycznymi 
nagrobkami w Stawcu czy Stogach. Wpływy 
holenderskie wyraźnie widać w charaktery-
stycznej architekturze miejscowości Żuław-
ki, zaliczonej swego czasu do „50 najciekaw-
szych wsi w Polsce”.

Przez stulecia kolejnym elementem żuław-
skiego krajobrazu, przywodzącym na myśl 
Niderlandy, były efektowne wiatraki, których 
niestety zachowało się do dziś zaledwie kilka. 
Warto jednak uwzględnić je w swoim planie. 
Znajdziemy je w Drewnicy i Palczewie. W No-
wej Kościelnicy czeka na nas z kolei Manufak-
tura Hersztek, oferująca przepiękne rękodzie-
ła, w tym ręcznie robione płytki z żuławskimi 
motywami, w tym wiatrakami właśnie.
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geologists, not psychiatrists. Enjoy the last warm 
weeks this year and plan a weekend trip near the 
delta of the Vistula River.

Żuławy is unspoilt and free from mass tour-
ism, which shows in a relaxed atmosphere of 
the region. There is often not a living soul in 
the endless, plain fields. The general feeling 
in local towns and villages is also peaceful 
and welcoming.

One of the highlights of the region is its 
characteristic architecture, namely arcade 
houses, which feature a protruded storey on 
the ceiling or a side wall, supported by wood-
en pillars. The oldest arcade houses date 
back to the 16th century and can be found 
in Trutnowy, Steblewo, Żuławki, Marynowy, 
Nowa Kościelnica and Orłowo. In the latter, 
there is a house with… a moustache, because 
that’s how wooden ornaments on the remark-
able arcade look like. Those who are after 
aesthetic landscapes will surely fall in love 
with towns and villages of Żuławy, charac-
terised by harmonious architecture and free 
from advertisements or gaudy signboards 
marring the landscape.

Another distinctive feature of Żuławy is its 
cheese-making tradition – the local speciality 
is traditional Werderkäse cheese – which has 
its origins in the history of the region. The 
area used to be inhabited by the Mennonites, 
namely Orthodox settlers from the Nether-
lands. At the end of the 16th century, due to 
repressions, they had to ran away from their 
country and were looking for a place to live 
and farm. At that time, Poland was regarded 
as an open and tolerant country, so the Men-
nonites settled down in Żuławy. They brought 
technologies of constructing canals, em-
bankments and flood banks, which allowed 
marshy areas of the delta of the Vistula River 
to be transformed into fertile fields.

For several centuries, the Mennonites in-
fluenced the culture of Żuławy, but their situ-
ation got worse at the end of the 18th century. 
As a result of the partitions of Poland, their 
lands came under the reign of the King of 
Prussia, who ordered men to be called up re-
gardless of the fact that their religion forbade 
them to fight. In consequence, many families 
ran away to… czarist Russia. The next purge 
took place after the Second World War, when 
people from the Polish eastern frontier were 
moved to the delta of the Vistula River. There 
was no place for the Mennonites, who were 
regarded as ‘a German element’, and they 
had to go back to western countries… What’s 
left of them is cultural heritage and, among 
others, cemeteries with characteristic tombs 
in Stawiec or Stogi. Dutch influences can be 
found in the distinctive architecture of the 
village of Żuławki, once classified as one of 
the ‘50 most interesting villages in Poland’.

For centuries, other elements of Żuławy 
landscape associated with the Netherlands 
included effective windmills. Although only 
few of them have been preserved, including 
in the towns of Drewnica and Palczewo, 
they’re definitely a must. In Nowa Kościel-
nica, you will find HERSZTEK Manufacture, 
offering remarkable handicrafts, such as 
hand-made tiles with Żuławy themes, includ-
ing windmills.

Palczewo also boasts historical St. Mary’s 
Church, the only church in Żuławy built 
entirely of wood. Its cosy interior and over 
two-hundred-year-old organs, which are 
still in use, is so remarkable that couples 
from all over Poland come to Żuławy to get 
married here.

One of the best ways to explore Żuławy 
is the Żuławy Waterway, which comprises 
water routes of the Vistula River, the Martwa 
Wisła, the Szkarpawa, the Wisła Królewiec-
ka, the Nogat, the Wisła Śmiała, the Wielka 
Święta – Tuga, the Motława, the Jagiellonian 
Canal, the Elbląd River, and the Pasłęka, as 
well as the bodies of water of the Vistula La-
goon. The waterway is 303 kilometres long in 
total, which you can cover by canoe, yacht, or 
motorboat. On your way, you’ll have a chance 
to enjoy splendid views of nature and histor-
ical buildings, including Gothic castles and 
arcade houses, as well as hydrotechnical 
structures: drawbridges and locks.

Żuławy is a picturesque region, which is 
definitely worth exploring. To learn about 
its history, visit the Żuławy Historical Park 
in Nowy Dwór Gdański, housed in a restored 
building of a former cheese making workshop. 
The museum offers a number of exhibitions 
presenting different periods of the history of 
the region in an interesting way. The museum 
is open every day but Monday.  
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We wspomnianym Palczewie znajduje 
się zabytkowy Kościół Najświętszej Maryi 
Panny, jedyny tego typu obiekt na Żuławach 
zbudowany w całości z drewna. Kameralne 
wnętrze, z ponad dwustuletnimi, wciąż dzia-
łającymi organami, jest tak urokliwe, że swo-
je śluby chcą tu zawierać pary z całej Polski.

Żuławy zwiedzać można na różne spo-
soby, a jednym z najlepszych pomysłów 
jest droga wodna. Pętla Żuławska łączy ze 
ze sobą szlaki wodne Wisły, Martwej Wisły, 
Szkarpawy, Wisły Królewieckiej, Nogatu, 
Wisły Śmiałej, Wielkiej Świętej – Tugi, Mo-
tławy, Kanału Jagiellońskiego, rzeki Elbląg 
i Pasłęki, a także wody Zalewu Wiślanego. 
To łącznie 303 kilometry, które można prze-
płynąć kajakiem, jachtem, czy motorówką. 
Po drodze zobaczymy wszystko, co na tych 
ziemiach najpiękniejsze, w  tym obiekty 
historyczne: zamki gotyckie czy domy pod-
cieniowe, a także zabytki hydrotechniczne: 
mosty zwodzone czy śluzy.

Krajobrazy Żuław rozbudzają ciekawość, 
dlatego warto bliżej poznać historię tych 
miejsc. Doskonale służy temu Żuławski Park 
Historyczny w Nowym Dworze Gdańskim. 
W placówce ulokowanej w odrestaurowanym 
budynku dawnej serowni odnajdziemy sze-
reg wystaw, w interesujący sposób dokumen-
tujących różne okresy historii regionu. Mu-
zeum czynne jest we wszystkie dni tygodnia, 
z wyjątkiem poniedziałków.  

ENGLISH

WEEKEND IN ŻUŁAWY

In recent years, Żuławy has been more and 
more popular among tourists visiting Pomerania. 
Tourists are starting to appreciate local idyllic 
landscapes and enjoy the positive climate of the 
region even though it’s the only area in Poland 
where depression is observed… Luckily, by 
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jeśli wierzyć zapewnieniom 
Włochów, którzy chcieliby 
ograniczyć produkcję ich ulu-

bionego trunku, to polski smakosz może 
przeżyć dramat.

Z badań wynika, że to lekko musujące 
wino bardzo dobrze przyjęło się w Polsce. 
Pije je ponad 40 procent Polaków. Ale nie-
bawem prosecco, które szturmem zdoby-
ło nasze podniebienia, może być nie tylko 
trudniej dostępne, ale i droższe.

Paradoksalnie ma to związek z  atrak-
cyjnością tego trunku. Rocznie produku-
je się aż 550 milionów butelek, a wartość 
wina wyceniana jest na ponad 2,5 miliarda 
euro. Dane, które powinny cieszyć, powoli 

Bo

ENGLISH 

TRAGEDY OF A POLISH WINE LOVER

These holidays will be absolutely special. They 
will last longer than usual. Since July, weather 
forecasts have suggested the same: warm 
September, perhaps even October. I can see that 
crowd of people, a never-ending summer season 
in the Saviour Square in Warsaw, where two main 
alcoholic beverages are served: beer and prosecco. 
And it’s about the latter.

If we’re to believe the Italians, who would 
like to reduce the production of their 
favourite drink, it may be a tragedy for 
Polish wine lovers.

Surveys show that this light sparkling 
wine is very popular in Poland. Over 40 per-
cent of Poles drink it. But soon, prosecco, 
which has captured our hearts and tastes, 
may be not only less accessible, but also 
more expensive.

Paradoxically, this results from its at-
tractiveness. About 550 million bottles of 
it are produced a year, and the wine value 
is estimated at over EUR 2.5 billion. These 
promising data are becoming a problem, 
because the prosecco boom has had the 
opposite effect. In areas where vineyards 
are set up, the price of the land has in-
creased, which bothers the locals. They’d 
gladly give all vineyards to those who envy 
them their successful business just to get 
back their comfort of life. Another nega-
tive outcome is a growing number of pro-
ducers. Prosecco is said to be produced in 
over 14 thousand vineyards, companies. 
With such a great number of producers, 
it’s more difficult to tell the difference 
between good and second-quality wine. 
Moreover, another question to consider is 
ecology since the production of this light 
sparkling wine affects biological balance. 
The Italian Minister of Agriculture says 
STOP and announces considerable restric-
tions. What does it mean in practice? There 
will be area restrictions on prosecco pro-
duction, and all breaches will be severely 
punished. This may only lead to one thing 
– a reduction in the production and, con-
sequently, an increase in prices, which 
will mostly affect consumers.

But if it’s any consolation, the new reg-
ulations will not come into force right 
away, at least not this season. So you can 
enjoy your light sparkling wine at an ac-
cessible price. Until October. Or even lon-
ger, perhaps. Given the global warming, in 
a few years’ time, Poland will be a perfect 
place for mass wine production and then, 
rest assured, we won’t be short of light 
sparkling wine. 

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

DRAMAT 
     POLSKIEGO 
SMAKOSZA
TE WAKACJE BĘDĄ ABSOLUTNIE WYJĄTKOWE. POTRWAJĄ DŁUŻEJ NIŻ 
ZWYKLE. PROGNOZY POGODY OD LIPCA KRZYCZĄ: CIEPŁY MA BYĆ WRZESIEŃ, 
MOŻE I PAŹDZIERNIK. JUŻ WIDZĘ TEN TŁUM LUDZI, NIEKOŃCZĄCY SIĘ LETNI 
SEZON NA PLACU ZBAWICIELA W WARSZAWIE. A TAM LEJĄ SIĘ GŁÓWNIE 
DWA TRUNKI: PIWO I PROSECCO. I WŁAŚNIE O TEN DRUGI ALKOHOL CHODZI.
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zaczynają być jednak zmorą, bo boom na 
prosecco spowodował skutek odwrotny. 
Tam, gdzie powstają winnice, ceny grun-
tów poszybowały ostro w górę, co przesta-
ło się podobać okolicznym mieszkańcom. 
Oni w  zamian za utracony materialny 
komfort życia chętnie oddaliby wszystkie 
winnice tym, którzy zazdroszczą tak ge-
nialnego biznesu. Kolejny negatywny sku-
tek to wysyp producentów. Prosecco pro-
dukuje się podobno w ponad 14 tysiącach 
winnic, firm. Przy tak dużych liczbach 
coraz trudniej odróżnić dobre wino od 
tego, co je tylko udaje. Dochodzi do tego 
jeszcze kwestia ekologiczna, bo produkcja 
wina lekko musującego narusza biologicz-
ną równowagę. Włoski minister rolnictwa 
podnosi znak STOP i  zapowiada liczne 
ograniczenia. Co to oznacza w praktyce? 
Nie każdy teren będzie przeznaczony do 
produkcji prosecco. Ci, którzy złamią za-
kaz, poniosą odczuwalne konsekwencje. 
Takie obwarowania mogą prowadzić tylko 
do jednego – zmniejszenia produkcji, a co 
za tym idzie, wzrostu ceny za butelkę. Po 
kieszeni dostaną konsumenci.

Żeby nie dołować smakoszy, jest jedno 
pocieszenie. Przepisy nie wchodzą w życie 
od razu. Ten sezon na pewno nie obejmą. 
Można zatem spokojnie rozkoszować się 
lekko musującym winem po dobrej, przy-
stępnej cenie. Aż do października. A może 
i dłużej. Bo zakładając, że klimat się ocie-
pla i za kilka lat to Polska ma być terenem, 
gdzie produkcja win będzie szkła na maso-
wą skalę, możemy być spokojni, że lekko 
musującego wina nie zabraknie. 





TO BEZ WĄTPIENIA JEDNA Z NAJLEPSZYCH MASZYN NA ŚWIECIE. MIG-29, BO O NIM WŁAŚNIE 
MOWA, JEST PRAWDZIWYM WILKIEM W PRZESTWORZACH. JUŻ NIEJEDNOKROTNIE POKAZAŁ 
SPEKTRUM SWOICH MOŻLIWOŚCI, CZYM ZDOBYŁ ŚWIATOWY PODZIW I CHWAŁĘ. ZE SWOJEJ 
STRONY SŁOWA UZNANIA DORZUCIŁ RÓWNIEŻ AVIATOR SWISS MADE. TYM SPOSOBEM NA 
ŚWIAT PRZYSZŁA LIMITOWANA EDYCJA ZEGARKÓW. CO CZYNI JĄ GODNĄ UWAGI?

ZDJĘCIE Mat. PrasoweTEKST Anna Nazarowicz
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acznijmy od tego, że Aviator Swiss 
Made w lotniczym świecie zapuścił bar-
dzo silne korzenie. Marka od początku 

swojego istnienia zajmowała się bowiem pro-
dukcją czasomierzy zarówno dla pilotów, jak 
również obsługi naziemnej. Zegarki te mu-
siały więc odgrywać trudną i odpowiedzialną 
rolę. A warunki panujące na pokładzie samo-
lotu do łatwych nie należą. Pilot musi być twar-
dy, jeszcze twardszy musi być zegarek. Szwaj-
carski producent, za sprawą bogatej wiedzy 
i doświadczenia, dobrze wie, jak sprostać tak 
dużym wymaganiom. Również, jeżeli mowa 
o pilotach myśliwca.

Limitowana edycja MIG-29 SMT to uni-
katowa kolekcja będąca nawiązaniem do 
wybitnej konstrukcji, jaką jest MIG-29. I już 
jeden rzut oka wystarczy, aby nie mieć co do 
tego żadnych wątpliwości. Zegarek jest bo-
wiem wyposażony w cały szereg elementów 
nawiązujących do wspomnianej maszyny. Na 
pierwszy plan zdecydowanie wysuwają się ga-
baryty. Za sprawą masywnej obudowy zegar-
ka mamy do czynienia ze sporym czasomie-
rzem. Nie jest to jedynie wymysł producenta, 
lecz konieczność. Dzięki temu liczne funkcje 
i wskaźniki zegarka pozostają dla użytkowni-
ka czytelne. W skład kolekcji wchodzi sześć 
wariantów kolorystycznych. A więc jeżeli 
mowa o kopercie, warto wspomnieć, że jest 
ona wykonana ze stali szlachetnej i może być 
w stalowym kolorze, pokryta powłoką PVD 

Z

w odcieniu czerni lub w odcieniu szarości 
naniesionej metodą YTAS. Ta ostatnia, w po-
łączeniu z szarością paska, jest wyjątkowo 
udana. Bo paski są wykonane z kauczuku i wy-
stępują w szarym, czerwonym, czarnym oraz 
niebieskim kolorze.

Obok oryginalnej kolorystyki, zegarki 
Aviator Swiss Made z serii MIG-29 SMT Li-
mited Edition, zostały uzbrojone w funkcje, 
które są dla pilota niezbędne. Do takich 
z pewnością należy zaliczyć  obsługiwany za 
pomocą koronki suwak logarytmiczny, który 
bazuje na kultowym już kalkulatorze lotni-
czym E6B. Pozwala on na dokonywanie tak 
skomplikowanych obliczeń, jak ilość zużyte-
go paliwa czy też przewidywany czas lotu. Su-
wak działa w oparciu o dwie skale: zewnętrz-
ną umieszczono na lunecie koperty, zaś 
wewnętrzną na obrotowym bezelu. Na tym 
jednak nie koniec atrakcji, ponieważ zegarki 
posiadają chronograf z funkcją międzyczasu, 
co mają podkreślać dodatkowe sub-tarcze. 
Całość przykryta odpornym na zarysowania 
szafirowym szkłem z powłoką antyrefleksyj-
ną, która sprawia, że prawidłowe odczytanie 
godziny nie nastręcza żadnych trudności na-
wet w pełnym słońcu.

P O W I E T R Z N Y  G L A D I A T O R

S Z WA JC A R S K I  PRODUC E N T,  Z A 
S PR AWĄ  B O G AT E J  W I E DZ Y 
I   D O Ś W I A D C Z E N I A ,  D OB R Z E  W I E , 
JA K  S PRO S TAĆ  TA K  DUŻ Y M 
W Y M AG A N IOM . 

 ZEGARKI DOSTĘPNE NA 
www.poljot .com.pl 
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Mawiamy, że diabeł tkwi w szczegółach, 
dlatego producent zwrócił na nie szczegól-
ną uwagę. Bystre oko zauważy więc, że ze-
garek, podobnie jak samolot, jest idealnie 
symetryczny względem własnej osi. Dodat-
kowy smaczek stanowi wewnętrzna część 
paska, pokryta wzorem aeronautycznego 
kamuflażu. To nie tylko miły akcent dla 
oka, ale również zabieg niwelujący nad-
mierne pocenie się skóry. Warto również 
zwrócić uwagę na specjalnie umieszczony 
na pasku napis: True Airspeed. To jedna 
z prędkości powietrznych oznaczająca pręd-
kość lotu względem opływających samolot 
strug powietrza.  A wygląd zakręcanego de-
kla jedynie utwierdza w przekonaniu, że to 
zegarki będące pokłonem dla podniebnego 
łowcy. Na każdym z nich bowiem widnieje 
płaskorzeźba MIG-29 będąca odzwiercie-
dleniem widoku z radaru. Myśliwiec posia-
da trójkątny wzór kamuflażu, a szczegóły 
techniczne zegarka zostały umieszczone na 
3 poziomach radaru. Ponadto uszy koperty 
zostały zakrzywione w taki sposób, aby pa-
sek idealnie komponował się z krzywizną 
koperty. Dzięki temu każdy z modeli MIG-29 
SMT wręcz idealnie układa się na nadgarst-
ku. Do każdego egzemplarza dołączona jest 
nie lada gratka w postaci spersonalizowanej 
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its knowledge and experience to meet high 
expectations set by the circumstances and 
its clients, including fighter pilots.

The limited MIG-29 SMT edition is a unique 
collection referring to the outstanding MIG-29. 
One look is enough to know that. The watch 
features a number of elements referring to the 
machine. First of all, its size. A massive casing 
makes it look large and majestic. It’s not a whim 
of the manufacturer but a necessity – it makes 
numerous watch functions and indicators leg-
ible and user-friendly. The watch is available 
in six colour versions. The case is made of 
stainless steel and is available in a steel colour, 
covered with black PVD finish, or grey – made 
using YTAS technology. The latter version, com-
bined with a grey belt, is particularly attractive. 
Belts are made of rubber and are available in 
grey, red, black and blue.

Apart from unique colours, Aviator Swiss 
Made’s MIG-29 SMT Limited Edition watches 
are fitted with functions essential for pilots, 
including a slide rule operated with a crown, 
based on the cult E6B flight computer. It per-
forms complicated calculations, such as the 
amount of fuel consumed or the estimated 
flight duration. The slide rule uses two scales: 
an exterior one, set on the case bezel, and an 
interior one, on the rotating bezel. But this spe-
cial watch has much more in store – it also fea-
tures a chronograph with a stopwatch function, 
which is highlighted with additional sub-faces. 
All this covered with scratch-resistant sapphire 
glass with anti-reflective coating, which makes 
it easy to read the time even in full sun.

The devil is in the details, so the manu-
facturer has paid special attention to them. 
A keen observer will notice that the watch, 
just like the aircraft, is perfectly symmetrical 
with its own axis. The inner part of the belt 
covered with aeronautical camouflage is an 
added boon. It’s not only a nice touch, but also 
a solution reducing excessive sweating. Don’t 
miss out a special inscription on the belt: True 
Airspeed. It’s the speed of the aircraft relative 
to the airmass in which it is flying. The cov-
er design only confirms that these watches 
are a tribute to the sky fighter. Each of them 
features a carving of the MIG-29, depicting 
a radar view. The fighter features a triangle 
camouflage pattern, and technical details of 
the watch are shown on 3 radar levels. What’s 
more, the case shape has been curved to 
match the belt; thus, all MIG-29 SMT models 
perfectly fit the wrist. To every MIG-29 SMT, 
you get a personalised Flyers jacket, which you 
can customise in terms of size (from S to XXL) 
and embroidered patch you can put on the 
sleeve. You can also get a patch depicting the 
MIG-29 aircraft emblem. It’s not only another 
unique watch. It’s one of the chapters the avia-
tion world may be proud of. 

kurtki typu flyers. Można wybrać zarówno 
jej rozmiar (od S do XXL), jak również treść 
haftu, który można umieścić na ramieniu 
w formie naszywki na rzep. Uroku doda-
je dodatkowo naszywka przedstawia jąca 
emblemat samolotu MIG-29. Bo to nie jest 
jedynie kolejny, niepowtarzalny zegarek. 
To jeden z tych rozdziałów, z którego świat 
awiacji może być wyjątkowo dumny. 

ENGLISH 

SKY GLADIATOR

It’s undoubtedly one of the best machines in the 
world. The MIG-29 is a true sky king. Many a time, 
it has shown its outstanding possibilities, which has 
won it admiration and glory in the world. The credit 
was also given by Aviator Swiss Made, which has 
launched a limited edition of watches. What makes 
it so special?

First of all, Aviator Swiss Made has put down 
roots in the aviation world. Since the very 
beginning, the brand has produced watches 
for pilots and ground crews. The watches 
have played a difficult and responsible part, 
and conditions on the aircraft can be harsh. 
A pilot must be tough, and his watch must be 
even tougher. The Swiss manufacturer uses 

BYS T R E  OKO  Z AU WA Ż Y  W I Ę C ,  Ż E 
Z E G A R E K ,  P OD OB N I E  JA K  SA MOL O T, 

J E S T  I DE A L N I E  S Y M E T RYC Z N Y 
WZ GL Ę DE M  W Ł A S N E J  O S I.
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pierwsze, ma czadowe nazwisko. 
Nie wiem co ono oznacza, o ile 
oznacza cokolwiek, ale brzmi 

mocno. Po drugie – całkiem nieźle idzie mu 
kariera w szwedzkich mediach. W tamtejszej 
telewizji pojawiał się tu i tam, tu poprowadził 
jakiś program, tu wystąpił. Może nie jest naj-
większą gwiazdą, ale pewnie da się z tego żyć. 
Ale mam podejrzenie, że Ralf żyje z zespołu. 
Bo – po trzecie – Ralf ma fajny zespół, który 
jest takim moim guilty pleasure, choć nie czu-
ję się ani trochę guilty z tego powodu. Zespół 
nazywa się Mustasch i jeśli ktoś widział ostat-
nio Ralfa, to wie, że nazwa to adekwatna. No 
i Ralf pisze, gra i śpiewa fajne rockowo-me-

Z A  U S Z A M I  /  A L L  E A R S3 0 – 3 1

Po

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”.

RALF GYLLENHAMMAR MUSI MIEĆ KLAWE ŻYCIE. OCZYWIŚCIE NIE MAM POJĘCIA, CZY MA NAPRAWDĘ, PEWNIE NIE, BO 
KLAWE ŻYCIE TO GENERALNIE UTOPIA. ALE Z PERSPEKTYWY GOŚCIA, KTÓRY LUBI SOBIE POSŁUCHAĆ MUZYKI, PÓJŚĆ NA 
KONCERT, KUPIĆ PŁYTĘ, POCZYTAĆ TROCHĘ O TYM I OWYM ARTYŚCIE, RALF WYGLĄDA NA GOŚCIA, KTÓRY MA FAJNIE.
 Z

D
JĘ

CI
E 

A
U

TO
R

A
: M

O
N

IK
A

 S
ZA

ŁE
K

ZDJĘCIA Mat. Prasowe / Ted Lindén

talowe piosenki. Fajne, po prostu. Żadna tam 
sztuka wyższa, żadna ambitna muzyka, żadna 
zaangażowana społecznie działalność. Ot, 
czterech kolesi, gitary, perkusja, bas, mocne 
wzmaki i jeszcze mocniejsze paczki. Przepis to 
prosty – bierzesz paru kumpli, wydajecie tro-
chę kasy na sprzęt i gotowe. Ale trzeba jeszcze 
mieć Ralfa, bo ktoś musi napisać tę cholerną 
piosenkę tak, żeby dało się jej słuchać, a poza 
tym jeszcze wykonać ją tak, żeby można się 
było bawić. I Ralf właśnie takim gościem 
jest. Wygląda jak rock'n'rollowiec i pisze fajne 
rock'n'rollowe piosenki.

Pewnie, zdarzają mu się wzloty i upadki, 
jak choćby płyta „Testosterone” z 2015 roku, 

G U I LT Y  P L E A S U R E
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inne fajne sodomie. Ale lubią też, jak ich mu-
zyka ma sens. A sens znajdują w swobodzie, 
choć poszczególne piosenki do swobodnych 
raczej nie należą – mają dość sztywne ramy 
wytyczane przez riff i rytm. Swobodą w tym 
wszystkim jest Ralf. On jest wolnym elek-
tronem, zawodnikiem, który co prawda ma 
przypisaną na boisku pozycję, ale w gruncie 
rzeczy może robić, co chce. I Ralf korzysta, 
śpiewa i gra, a Mustasch na tym zyskują, bo 
jest niezwykle charakterystyczny i chary-
zmatyczny. Na wszystkich płytach zespo-
łu pełno jest jego rozkrzyczanych wokaliz, 
pochrząkiwania i pokrzykiwania między 
zwrotkami i refrenami, co jest na dobrą 
sprawę urocze. Dlatego czasami, kiedy już 
wszystko mnie znudzi, a akurat mam rzad-
ką możliwość zasiąść w jakimś fajnym miej-
scu ze szklaneczką ulubionego trunku, lubię 
odpalić sobie Mustasch. Odprężają mnie 
i wprawiają w dobry nastrój. Jak „Szklana 
pułapka” albo „Naga broń” – fajerwerki, 
pościgi, rozwalone samochody, strzelaniny, 
trochę humoru, piękne kobiety, dobra pro-
dukcja, zero refleksji, żadnych wyrzutów 
sumienia. Samo mięsko. 

ENGLISH

GUILTY PLEASURE

Ralf Gyllenhammar must have a happy life. Of 
course, I don’t know what his life is really like – 
probably not happy, because a happy life is utopia 
in general. But from the perspective of a guy who 
likes listening to music, attending concerts, buying 
record albums and reading about musicians, Ralf 
looks like a happy guy.

First of all, he has a great surname. I don’t 
know what it means – if it means anything at 
all – but it sounds cool. Secondly, he’s doing 
well in the Swedish media. Now and then, he 
has appeared on Swedish television, hosted 
some shows, performed. He may not be the 
most popular star, but he probably can make 
a living out of it. But I guess that Ralf makes 
a living out of his band. Since thirdly, Ralf 
has a great band, which is my guilty pleasure 
even though I don’t feel guilty about it at all. 
The band’s name is Mustasch, and if you’ve 
seen Ralf recently, you probably know it’s an 
adequate name. Ralf writes, plays and sings 
cool rock and metal songs. Simply cool. It’s 
no high art, ambitious music, or social-

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL

ly involved activity. Just four guys, guitars, 
drums, the bass, good resonators, and even 
better packages. It’s nice and simple – you 
get together a few guys, spend some money 
on equipment, and that’s it. But you also 
need Ralf, because someone must write 
those songs so that they make sense and 
perform them so that they sound good. And 
Ralf is a guy like that. He looks like a rock’n 
roll guy and writes cool rock’n roll songs.

Of course, he has had his ups and downs, 
such as the ‘Testosterone’ album released in 
2015, on which even Ralf didn’t know if he 
wanted to continue to play Mustasch’s he-
avy metal or try to get some audience who 
don’t swear and have never smoked. But 
let’s be honest – this album is still at an unat-
tainable level for most of radio bands. And 
Mustasch know how to keep up the good 
work – every new album brings some more 
good old stuff. Some things change, of cour-
se – on their debut EP album ‘The True So-
und of the New West’ released in 2001, Mu-
stasch are clipped, slower, stoner, in some 
parts even doom, but it’s explicit rock’n 
roll. Afterwards, year by year and album by 
album, the band gets easier and louder. It’s 
a good direction.

Ralf and his fellow musicians like riffs, 
easiness, and it also seems they like denim, 
tattoos, loud cars, provocative women, bo-
oze, and other sodomies. But they also like 
when their music makes sense. And they find 
it in easiness even though their songs aren’t 
the kind of easy ones – they have a rigid fra-
mework set by riffs and the rhythm. Ralf brin-
gs easiness into it. He’s a free electron, a play-
er, who has some position on the pitch but 
can do whatever he wants in reality. And Ralf 
makes the best of it; he sings and plays, and 
it’s a win-win situation both for him and Mu-
stasch as he’s extremely characteristic and 
charismatic. Their albums are full of shouted 
vocals, grunting, and shouts between stanzas 
and choruses, which is adorable. That’s why 
sometimes, when I’m sick and tired of every-
thing else and I have some time to sit down 
and relax in a nice place with my favourite 
drink, I like to listen to Mustasch. They make 
me feel good and relaxed. Like ‘Die Hard’ or 
‘The Naked Gun’ – fireworks, chases, cru-
shed cars, shootings, some humour, beauti-
ful women, good production, no reflection, 
no remorse. Delicious. 

ON J E S T WOL N Y M EL EKT RON E M, 
Z AWODN I K I E M, KT ÓRY C O PR AW DA M A 
PR Z Y PISA NĄ NA BOISK U P OZ YC J Ę, A L E 
W GRU NC I E R Z E C Z Y MOŻ E ROBIĆ, C O C HC E.

na której chyba nawet Ralf nie wiedział, czy 
chce dalej grać Mustaschowy heavy metal, 
czy może jednak spróbować uderzyć do pu-
bliczności, która nie przeklina i nigdy nie 
zapaliła papierosa. Ale powiedzmy szczerze 
– ta płyta to wciąż poziom dla wielu radio-
wych zespołów nieosiągalny. A Mustasch 
są zespołem zaskakująco równym – każdy 
kolejny album przynosi nową porcję tego 
samego. Niby coś tam się w zespole zmie-
nia – na swoim fonograficznym debiucie, 
wydanej w 2001 roku epce „The True So-
und of the New West” Mustasch są przeste-
rowani, wolniejsi, stonerowi, momentami 
niemal doomowi, choć już wtedy wyrazi-
ście rock'n'rollowi. A potem, z roku na rok 
i z płyty na płytę, zespół jest coraz luźniejszy 
i głośniejszy. To dobry kierunek.

Ralf i koledzy lubią riffy, luz, wydaje się, 
że lubią też jeans, tatuaże, głośne samocho-
dy, wyzywające kobiety, alkohol i takie tam 
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MUC - MONACHIUM

ój samolot się opóźniał, a ja z nu-
dów porządkowałem rzeczy w swo-
im plecaku. Nagle usłyszałem obok 

siebie piskliwy głos: „O jejku! Ile ma pan 
rzeczy!”. Zanim moja głowa zdążyła zare-
agować, oblała mnie fala wstydu. Zupełnie 
nie wiem, z jakiego powodu. Uśmiechnąłem 
się lekko w stronę Piskliwego Głosu, który 
wydobywał się z  ust niezdrowo wygląda-
jącej, chudej blondynki okutanej w szare 
szale i jutowy worek. „Przepraszam” – bąk-
nąłem, choć już w momencie, w którym to 
mówiłem, wydało mi się to szalenie głupie. 
Nabrałem powietrza i zapytałem, może nie-
zbyt grzecznie: „Ale właściwie, to o co cho-
dzi?”. Byłem zły na siebie, że dałem się po-
dejść jak sztubak i zły na Piskliwy Głos za 
to, że zagląda mi do plecaka i wścibia swój 
ptasi nos w nie swoje sprawy. „Och, zupeł-
nie o nic. Po prostu ma pan dużo rzeczy” 
– Piskliwy Głos już się nie dziwił, on wie-
dział!!! Czułem, jak krew pulsuje mi w aor-
cie. „A stwierdza to pani, bo?” – zapytałem, 
siląc się na grzeczność. „Bo ludzie kupują 
rzeczy bez opamiętania!” – Piskliwy Głos 
lekko przymknął oczy i pomagając sobie 

ed, I  felt ashamed. I  didn’t know why. 
I only smiled faintly at the Squeaky Voice, 
which was coming out of the mouth of an 
unhealthy, skinny blonde dressed in grey 
scarves and a jute bag. ‘I’m sorry,’ I said, 
but as soon as I said it, it seemed extremely 
stupid. I took a deep breath and asked, per-
haps not too kindly, ‘But what do you want 
anyway?’ I was angry that I let her trick me 
and that the Squeaky Voice had stuck her 
nose into my backpack and my affairs. ‘Oh, 
it’s nothing. You just have a lot of stuff,’ the 
Squeaky Voice wasn’t surprised anymore; 
she knew!!! I felt the blood coursing in my 
veins. ‘And you’re saying so because…?’ 
I asked, trying to be polite. ‘Because peo-
ple buy lots of stuff they don’t need!’ The 
Squeaky Voice squinted her eyes and began 
to instruct me how I should live, making cir-
cles in the air with her left hand, ‘They buy 
only for the sake of buying. They surround 
themselves with stuff and are convinced 
it’ll bring them happiness. But it won’t. I’m 
a minimalist. I don’t allow material things 
to steal my soul. I don’t know if you know 
but 50 things are enough to have every-
thing. Everything! And you have about 50 
things in this backpack of yours only!’ she 
finished triumphantly. I looked at the back-
pack and at her. I wondered how she man-
aged to count it all so fast. I had enough. My 
patience ends where someone starts to tell 
me how to live. ‘Madam,’ I began calmly, or 
at least I thought so, ‘I come from a country 
named Poland. I’m old enough to remem-
ber the last years of Communism. Dark, 
terrible times when people had nothing. 
NOTHING. None of these THINGS that you 
hate so much. And I was a minimalist once. 
Because I had to. Out of poverty. That’s 
enough for me. Nowadays, when you can 
get up, go to a shop for minimalists and 
buy a minimalist life, minimalism is only 
a funny attitude. And it’s outrageous. And 
if you allow me, I’ll take my fancy back-
pack with plenty of THINGS, go to a fancy 
plane and fly to my fancy life. To you, in-
stead of minimalism, I recommend com-
mon sense. Goodbye!’ 

M

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.

lewą ręką, którą niezgrabnie kręcił kółka 
w powietrzu, zaczął mnie instruować, jak 
powinienem żyć – „Kupują dla kupowania. 
Otaczają się rzeczami. Uważają, że rzeczy 
dadzą im szczęście. A nie dadzą. Ja jestem 
minimalistką. Nie pozwalam na to, żeby 
rzeczy zabrały mi moją duszę. Nie wiem, 
czy pan wie, ale wystarczy 50 rzeczy, żeby 
mieć wszystko. Wszyyyyystko! A pan tu 
w samym plecaku ma pewnie z 50!” – za-
kończyła z triumfem. Spojrzałem na plecak, 
potem na Nią. Ciekawe, jak zdążyła to tak 
szybko policzyć? Miałem dość. Moja grani-
ca cierpliwości kończy się tam, gdzie ktoś 
zaczyna mi mówić, jak mam żyć. „Droga 
pani” – zacząłem spokojnie, choć może tyl-
ko tak mi się wydawało – „Pochodzę z kraju 
pod nazwą Polska. Mam już tyle lat, że zdą-
żyłem jeszcze załapać się na ostatnie lata 
komunizmu. Czarnego, strasznego czasu, 
w którym nie było nic. NIC. Nie było tych, 
tak pogardzanych przez panią, RZECZY. 
I  ja już raz w  życiu byłem minimalistą. 
Z musu. Z biedy. To mi wystarczy. Dziś bycie 
minimalistą, w sytuacji, kiedy można wstać 
rano, pójść do sklepu dla minimalistów i ku-
pić sobie minimalistyczne życie, zwyczajnie 
mnie śmieszy. I oburza. I jeśli pani pozwo-
li, to zabiorę teraz mój wypasiony plecak 
z mnóstwem RZECZY w środku, udam się 
do wypasionego samolotu, żeby polecieć do 
mojego wypasionego życia. A pani zamiast 
minimalizmu zalecam zdrowy rozsądek. 
Do widzenia!”. 

ENGLISH

MUC – MUNICH

I love Munich Airport. It’s huge, spacious, bright 
and very, very rich… Its splendour may be 
intimidating or, on the other hand, give a sense 
of safety, welcoming passengers in the world of 
luxury. I like it!

My flight was delayed, and I was organis-
ing stuff in my backpack just to while away 
the time. All of a sudden, I heard a squeaky 
voice next to me, ‘Oh my goodness, how 
much stuff you have!’ Before I  respond-

UWIELBIAM LOTNISKO W MONACHIUM. JEST WIELKIE, PRZESTRONNE, JASNE I BARDZO, BARDZO BOGATE… MOŻE 
ONIEŚMIELAĆ SWOIM PRZEPYCHEM, ALE RÓWNIE DOBRZE DAWAĆ POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA, DZIĘKI TRANZYTOWEJ 
UCIECZCE W ŚWIAT LUKSUSU. LUBIĘ TO!

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL





la premiery swojego najnowszego fil-
mu Wojtek Smarzowski nie mógł wy-
brać lepszego czasu. Od kilku tygodni 

światowe media huczą o skandalu pedofilskim 
w Stanach Zjednoczonych — przez 70 lat 300 
księży w stanie Pensylwania molestowało oko-
ło tysiąc dzieci.

„Proszę księdza, czy ksiądz jest pedofilem?” 
— pyta jedna z młodych bohaterek w zwiastu-
nie „Kleru”, który trafił do sieci na początku 
sierpnia. I już wiemy, że reżyser raczej nie za-
mierza unikać najtrudniejszych tematów. 

Zresztą już sama zapowiedź filmu zdąży-
ła wywołać skandal w internecie. Niecałe 24 
godziny po upublicznieniu, zwiastun „Kleru” 
został usunięty z serwisu YouTube przez dys-
trybutora produkcji. Dzień później zapowiedź 
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OLGA 
ŻARNASIEK
 
Dziennikarka polsko-rosyjskiego pochodzenia 
urodzona na Białorusi. Od trzech narodów dostała 
najgorsze cechy. Wierzy, że słowo potrafi okaleczyć 
i zabić, ale również uwolnić.

D

„KLER”: 7 GRZECHÓW 
GŁÓW N YCH KSIĘŻY

W I Ę C E J  N A A N Y W H E R E . P L

ENGLISH

‘KLER’: THE SEVEN DEADLY SINS OF 
THE CLERGY

‘It’s up to you, but not less than a thousand’ – 
Poles will surely smile with understanding at 
these words said by one of the characters of ‘Kler’ 
[The Clergy] directed by Wojtek Smarzowski. 
But the director intends it to be more 
thought-provoking.
 
Wojtek Smarzowski couldn’t pick a better 
time for the première of his latest film. For 
several weeks, the world’s media have been 
buzzing about a paedophile scandal in the 
US, where 300 priests in the Pennsylvania 
state sexually abused about a  thousand 
children within the last 70 years.

‘Father, are you a  paedophile?’ asks 
a young woman in the trailer released at 
the beginning of August. And we already 
know that the director won’t avoid the most 
difficult topics. 

The trailer itself was enough to cause 
a  scandal on the Internet. Within fewer 
than 24 hours, the trailer was removed from 
YouTube by the production distributor. 
On the following day, the trailer was pub-
lished again, but without a bed scene with 
Joanna Kulig and Robert Więckiewicz. Be 
it intended or not, this has aroused the cu-
riosity of cinema-goers across the country 
even more.

Breaking the vow of celibacy isn’t the 
only sin of Smarzowski’s characters. There 
is also Pride, Greed, Gluttony – practically 
all the seven deadly sins in Catholic teach-
ings. The film tells a story of three priests 
connected by some tragic events several 
years before. On every anniversary of the 
accident, they meet to celebrate their sur-
vival. Nothing human is alien to them.

The film stars Jacek Braciak as Priest 
Lisowski, who works in a  curia in a  big 
city and dreams about a career in Vatican. 
One day, however, he meets Archbishop 
Mordowicz (played by Janusz Gajos), who 
lives in the lap of luxury. Another character 
is a parish priest, Trybus (played by Robert 
Więckiewicz), who performs his spiritual 
work in a poor village and begins to give in to 
human weakness. The third character also 
struggles with his problems. Priest Kukula 
played by Arkadiusz Jakubik is losing trust of 
parishioners day by day.

 ‘The Church is sacred, but it’s composed 
of sinners,’ concludes one of film characters.

‘Kler’ is coming out on 28 September. 
The production has been nominated for 
the Golden Lions Award and will also be 
previewed at the 43rd Polish Film Festival 
in Gdynia. 

„CO ŁASKA, ALE NIE MNIEJ NIŻ TYSIĄC” — TE SŁOWA JEDNEGO 
Z BOHATERÓW „KLERU” WOJTKA SMARZOWSKIEGO Z PEWNOŚCIĄ 
WYWOŁAJĄ UŚMIECH ZROZUMIENIA U POLSKIEGO WIDZA. NAJWYRAŹNIEJ 
JEDNAK REŻYSER LICZY NA O WIELE GŁĘBSZĄ REFLEKSJĘ.
ZDJĘCIA Bartosz Mrozowski / Kler

pojawiła się ponownie, ale już bez sceny łóż-
kowej z udziałem Joanny Kulig i Roberta 
Więckiewicza. Zamierzone czy nie, to działanie 
z pewnością jeszcze bardziej rozbudziło cieka-
wość kinomanów w całym kraju.

Złamanie celibatu to nie jedyny grzech bo-
haterów Smarzowskiego. Na ekranie widzimy 
pychę, chciwość, pijaństwo — bodajże wszyst-
kie 7 grzechów głównych wymienionych przez 
Kościół katolicki. Film opowiada o losach 
trzech księży, których przed kilkoma laty połą-
czyły tragiczne wydarzenia. W każdą rocznicę 
wypadku duchowni się spotykają, żeby uczcić 
swoje ocalenie. Nic, co ludzkie, nie jest im obce.

W postać księdza Lisowskiego wcielił się 
Jacek Braciak. Jego bohater pracuje w ku-
rii w  wielkim mieście i  marzy o  karierze 
w Watykanie. Na drodze duchownego staje 
jednak pławiący się w luksusach arcybiskup 
Mordowicz zagrany przez Janusza Gajosa. 
Kolejny bohater to wiejski proboszcz Trybus. 
Postać Roberta Więckiewicza sprawuje posłu-
gę w miejscu pełnym ubóstwa, coraz bardziej 
ulegając ludzkim słabościom. Z problema-
mi zmaga się również trzeci bohater. Ksiądz 
Kukula zagrany przez Arkadiusza Jakubika 
z dnia na dzień traci zaufanie członków parafii.

„Kościół jest święty, ale tworzą go lu-
dzie grzeszni” — podsumowuje jeden z bo-
haterów filmu.

„Kler” trafi do kin 28 września. Wcześniej 
produkcja nominowana do Złotych Lwów zo-
stanie pokazana podczas 43. Festiwalu Polskich 
Filmów Fabularnych w Gdyni. 
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OKIEŁZNYWANIE WIATRU

TEKST Maciej Bąk ZDJĘCIA Mat. Prasowe



Jakimi słowami możemy określić relację 
między koniem a jego właścicielem? 
A może słowo „właściciel” w tym 
przypadku powinno być zastąpione 
innym słowem?
Najlepiej powiedzieć: koń i jeździec, chociaż-
by dlatego, że nie zawsze właściciel konia 
jest tą samą osobą, która go dosiada. Koń jest 
zwierzęciem na ogół płochliwym i trzeba naj-
pierw zarówno zbudować szacunek konia do 
jeźdźca, jak i jeźdźca do konia. A jak to działa? 
Porównałabym to do technologii Bluetooth. 
Najpierw jest pewien okres, w trakcie którego 
budowana jest relacja i zaufanie, natomiast po 
jakimś czasie, gdy się wsiada na konia i two-
rzycie jedność, to właśnie jest ten moment, 
w którym dopiero zaczyna się ta prawdziwa 
jazda. Wtedy można dokonywać niemożli-
wego i podnosić poprzeczki. I tu się zaczyna 
prawdziwe jeździectwo, pasja i radość.

Rozumiem, że z koniem bardziej się 
współpracuje niż zaprzyjaźnia?
To wszystko jest powiązane. Ważne jest to, 
że budowana relacja i więź nie może być tyl-
ko określona treningami. Samą przysłowio-
wą „marchewką” konia się nie przekupi. To, 
co robię, to nieustanne spacery, chodzenia, 
jeżdżenia, treningi. Sprawia to, że teraz, gdy 
mojego konia na przykład coś wystraszy, to 
on przestaje się tego bać, jeżeli ja na nim sie-
dzę. Tymczasem normalnym bodźcem ko-
nia byłaby ucieczka, ponieważ te zwierzęta 
w taki właśnie sposób reagują na potencjalnie 
niebezpieczne sytuacje. Dlatego więź trenin-
gowa oczywiście jest potrzebna, ale potrzeba 
też czegoś więcej, jakiejś głębszej relacji. Jej 
zbudowanie powoduje to, że koń ma do jeźdź-
ca zaufanie, a dodatkowo jeździec też nabiera 
umiejętności dokładnego wyczucia nastroju 
zwierzęcia. Wie on dzięki temu, czy koń jest 
nabuzowany, spięty i tak dalej. Działa to tro-
chę jak automat, właśnie jak wspomniany 
przeze mnie Bluetooth!

A jakie cechy powinien mieć dobry jeździec? 
Cierpliwość? Empatia?
Na pewno wymaga to skupienia, czasu i po-
święcenia. Bo to jest relacja taka jak z ludźmi.  
Żeby poznać dobrze drugiego człowieka trze-
ba dużo z nim przebywać, znać jego zachowa-
nia, rozumieć jego gesty i ruchy. Tak samo 
wychodzi w relacji z koniem. Jeden ruch, jed-
no spojrzenie i od razu wiadomo, o co chodzi. 
A cechy? Na pewno nie można być nerwo-
wym, bo konie bardzo łatwo wyczuwają emo-
cje. I jeśli podchodzimy do nich zestresowani 
albo rozemocjonowani, to lepiej w ogóle nie 
podchodzić. Więc spokojne cechy charakteru 
na pewno pomagają w takiej relacji. Ale wy-
daje mi się, że przede wszystkim bardzo dużo 
robi tutaj czas.

W I Ę Ź  T R E N I N G OWA  O C Z Y W I Ś C I E 
J E S T  P O T R Z E B N A ,  A L E 
P O T R Z E B A  T E Ż  C Z E G O Ś  W I Ę C E J, 
JA K I E J Ś  G Ł Ę B S Z E J  R E L AC J I .

No właśnie, a jak dużo pani poświęca czasu 
swojemu koniowi – Farysowi?
Staram się być u niego przynajmniej trzy razy 
w tygodniu. Zwykle nie są to całodniowe wi-
zyty, choć latem, przy pięknej pogodzie, spę-
dzamy ze sobą więcej czasu. Ale trzy razy 
w tygodniu to jednak minimum do tego, żeby 
coś fajnego z tego wyszło. Zresztą na począt-
ku miałam i trenera do jazdy, i trenera do tak 
zwanego „naturalsa”, czyli rozumienia się 
w dwie strony, więc to też wymagało dodat-
kowych godzin i czasu. A teraz czerpię z tego 
tylko radość i to już jest bardzo fajne, że jeździ 
się dla samej przyjemności. 

Jakie chwile są kluczowe dla relacji jeźdźca 
z koniem?
Tereny, absolutnie. Czyli wyjazdy poza staj-
nię. Piękne okolice, lasy, jeziora, rzeki, które 
w pełnym galopie możemy przemknąć, i czło-
wiek przestaje już myśleć o niczym i w pełni 
się odstresowuje. Zresztą właśnie w terenie 

najpełniej można poczuć możliwości konia 
krwi arabskiej. Nie bez powodu mówi się, 
że dosiąść takiego konia, to tak jak dosiąść 
wiatr. Uwielbiam więc dosiadać taki wiatr 
i jeszcze się z nim gonić. 

A w jaki sposób koń okazuje wdzięczność 
albo serdeczność?
Do głowy przychodzi mi chociażby sytu-
acja, w której przyjeżdżam do stajni, on 
mnie jeszcze nie widzi, ale już słyszy jak roz-
mawiam z dziewczynami na kawie i potrafi 
faktycznie przybiec z drugiego końca pa-
stwiska, wręcz przylecieć i głośno rżeć. I na-
gle koń, którego po drodze nikt nie może za-
trzymać, nagle staje obok swojego pana lub 
pani i jest potulny jak baranek. To są właśnie 
takie momenty. 

Gdzie mieszka na co dzień Farys?
Jest to stajnia w Lisewcu, kilkanaście kilome-
trów od Trójmiasta. 



I pani koniem opiekuje się zespół 
fachowców?
Oczywiście, mamy bardzo fajne dziewczy-
ny, które opiekują się wszystkimi końmi. 
Zwierzęta są bardzo różnej maści, więc każ-
dy ma indywidualnych trenerów i pod swo-
jego konia, i pod siebie. Jeden trenuje skoki, 
drugi ujeżdżeniówkę. Więc do każdego ko-
nia dopasowana jest osoba. Osobną historią 
jest wyżywienie – każdy koń ma dopasowa-
ną do siebie paszę.

Miałem kiedyś okazję spędzić dobrych kilka 
dni z pasjonatami lotnictwa. Zauważyłem, 
że bardzo trudno jest z nimi rozmawiać 
na inne tematy niż ich życiowa pasja. 
I tak zastanawiam się, czy z miłośnikami 
jeździectwa jest podobnie?

Zdecydowanie tak! Bycie z koniem, zarówno 
dla mnie, jak i wszystkich ludzi z tego świat-
ka, to jest czysta przyjemność. Nie wyobra-
żam sobie innego, spokojnego życia, bez tej 
adrenaliny w terenie, bez tych emocji i bez 
tej pasji. Miłość do koni mnie napędza i stała 
się punktem odniesienia i inspiracją w życiu. 
Także potwierdzam – to wkręca!

Ale jeżeli już wybierzemy jeździectwo 
jako swoją pasję, to już chyba na żadne 
inne hobby nas nie będzie stać? Mówi się 
o tym, że nie jest to tani sport…
Powiem szczerze – na pewno nie jest to tani 
sport, choć powstają teraz coraz to nowe al-
ternatywy, które sprawiają że staje się on co-
raz bardziej dostępny dla każdego chętnego. 
Natomiast pomimo tych kosztów i wydat-

ków, pamiętajmy o tym że jeśli mamy jedną 
prawdziwą pasję, to nie ma sensu jej rozmie-
niać na drobne. Tak samo jak ktoś uwielbia 
narty i zbiera przez cały rok na kolejne wy-
jazdy w góry, tak samo jak ktoś kocha morze 
i jego życiowym celem jest wybranie się na 
upragniony rejs, tak samo też jeśli złapali-
śmy bakcyla jeździectwa, to całkowicie się 
mu oddajemy. Ja na pewno tak mam.  

ENGLISH

TO TAME THE WIND

Małgorzata Sprengel is the owner of .Farys.
Design., a company producing designer equestrian 
jewellery accessories. She attends the most 
important equestrian events in the country. Her 
jewellery is already known across Poland, and 
she’s getting ready to conquer foreign markets. 
She’s talking with Maciej Bąk for Anywhere.pl.

How would you describe the 
relationship between a horse and its 
owner? Or perhaps we shouldn’t say 
‘owner’ in this case?
The best words to use are ‘a horse’ and ‘a rid-
er’, because the owner and the rider aren’t 
sometimes the same person. In general, 
horses are skittish, and first you need to 
build a loving and respectful relationship 
between the horse and the rider. How does it 
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work? I’d compare that to Bluetooth technology. At first, 
there is a period when the relationship and trust is built, 
and only after some time, when the rider and the horse 
are one, the real ride begins. Only then can they achieve 
the impossible and raise the bar. This is the essence of 
real horse-riding, passion and joy.

I understand that a relationship with a horse is more 
collaboration than friendship?
It’s all interconnected. The bond can’t be developed in 
training sessions only. You can’t bribe a horse with a pro-
verbial carrot. The process involves regular walks, rides 
and training sessions. As a result, for example, when my 
horse gets scared, he stops fearing when I’m on him, 
while a natural response would be to run away as that’s 
how these animals responds to potentially dangerous 
situations. Therefore, the training bond is important, of 
course, but you also need something more, a closer re-
lationship. If the rider builds it, the horse starts to trust 
him, and the rider can gauge the mood of the horse. He 
knows whether the horse is hyped up, tense, and so on. 
It’s automatic, like Bluetooth.

What qualities should a good rider have? Patience? 
Empathy?
For certain, it requires concentration, time, and devo-
tion. Just like relationships with people. To get to know 
another person, you need to spend a lot of time with 
them, know their behaviour, understand their gestures 
and moves. A relationship with a horse is the same. 
One move, one look, and you understand each oth-
er. Qualities? A rider can’t be nervous, because horses 
can sense emotions easily. If you approach a horse when 
you’re stressed or emotional, it’s better not to approach 
it at all. So a rider should be calm and relaxed. But I be-
lieve that time is the most important aspect.

How much time do you spend with your horse, Farys?
I try to visit him at least three times a week. Usually, 
it’s not for all day, but in summer, when the weather is 
good, we spend more time together. Three times a week 
is a minimum to build a good relationship. At the begin-
ning, I had two coaches – one for training and another 
one for ‘natural riding’, to learn to understand each oth-
er, which took some extra time. Now, it’s mostly fun, and 
it’s great to be able to ride for pleasure. 

What are the key moments in a relationship with 
a horse?
Rides outdoors, definitely. Taking the horse out of the 
stables. Beautiful landscapes, forests, lakes, rivers, 
which we can gallop through, allow me to clear my mind 
and relax. Anyway, Arabian horses show their abilities 
in the field. It’s not without reason that riding an Arabian 
horse is said to be like riding the wind. So I love riding 
that wind and chasing it. 

How does a horse show gratitude or kindness?
For example, when I come to the stables, and Farys 
doesn’t see me yet but hears me talking with the girls 
over a cup of coffee and he runs from the other side of the 
pasture, neighing loudly. All of a sudden, a horse that no-
body can stop on his way, stops next to his master or mis-
tress and is meek as a lamb. It shows in such moments. 

Where does Farys live?
In the stables in Lisewiec, several kilometres of Tricity. 

And a team of professionals take care of him on 
a daily basis?
Of course, the girls who take care of all horses at the sta-
bles are great. The horses are very different, so riders 
have their own coaches, adjusted to their horse and them-
selves. One coach for jumping and another one for riding. 
Coaches are chosen depending on horses. Food is anoth-
er story – each of the horses has its own fodder.

Once, I’ve had a chance to spend a few days with 
aviation buffs. I’ve noticed that it’s difficult to talk 
with them about anything else but their passion. 
And I’m wondering whether it’s the same with 
horse lovers?
Definitely! For me and all people from this world, being 
with a horse is a sheer pleasure. I can’t imagine a differ-
ent, peaceful life, without adrenaline in the field, these 
emotions and passion. My love for horses motivates and 
inspires me. So I confirm – it’s addicting!

When someone takes up horse riding, I guess they 
won’t afford another hobby? It’s said to be an 
expensive sport…
To be honest, it’s not a cheap sport even though there 
are many opportunities that make it more accessible for 
everyone. But despite costs and expenses, bear in mind 
that if you have one true passion, it’s no good to spread 
yourself too thin. Just like some people enjoy skiing and 
save up for trips to the mountains all year, some love the 
sea and their life goal is to go on a dream cruise, people 
who are keen on horse riding live for it. At least I do.  
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„KRZYSIU, GDZIE JESTEŚ?” 
(„CHRISTOPHER ROBIN”), REŻ. MARC 
FORSTER, DYSTR. WALT DISNEY 
PICTURES POLSKA, 

Kto nie zna przygód misia o małym rozumku? 
Dorośli dziś widzowie znają go z lektur „Kubu-
sia Puchatka” i „Chatki Puchatka” A. A. Mil-
ne, ale pokolenie lat 80. pierwszy kontakt z tą 
milusią postacią miało zapewne za pośrednic-
twem disneyowskiej dobranocki. W latach 
90. Kubuś Puchatek był gwiazdą popkultury 
zupełnie jak dzisiejsze księżniczki z „Krainy 
Lodu”. Jednak tym, co urzekało wszystkich, 
był optymizm i naiwne, dziecięce spojrzenie 
na świat, niepozbawione jednak dużej dozy 
mądrości. Z tym wszystkim spotkamy się 
w nowej wersji filmowej.

Krzyś (w tej roli Ewan McGregor, w pol-
skim dubbingu Tomasz Kot) jest już doro-
słym mężczyzną, ma swoją rodzinę i  bar-
dzo odpowiedzialną pracę. Jego życie jest 

wieści przewijają się tak poważne tematy jak 
wojna i trudna rzeczywistość powojenna. 
A jeśli i dla siedmio- ośmiolatków będzie to 
pierwszy kontakt z Kubusiem? Cóż, rodzice 
powinni pójść za przykładem bohaterów fil-
mu i całą rodziną wziąć urlop. Na odkrycie 
książkowych i filmowych wersji Puchatka 
rzecz jasna. 

ENGLISH

WINNIE THE POOH 25 YEARS LATER
‘CHRISTOPHER ROBIN’, DIRECTED BY 
MARC FORSTER, DISTRIBUTED BY 
WALT DISNEY PICTURES POLSKA

Quite time-worn Winnie and other animals 
from the Hundred Acre Wood meet grown-
up Christopher. The latest Disney production 
is a sentimental journey for all ages, both 
grown-ups and children.

Who doesn’t know the adventures of a bear 
of very little brain? Adults know him from 
A. A. Milne’s books ‘Winnie the Pooh’ and 
‘The House at Pooh Corner’, but the 80s 
generation first saw that adorable charac-
ter in a Disney bedtime series. In the 1990s, 
Winnie the Pooh was a pop culture star just 
like Frozen princesses today. The bear 
captured the audience’s hearts with his op-
timism and naive, childlike perspective of 
the world full of life wisdom. You’ll find it all 
again in the new film version.

Christopher (played by Ewan McGre-
gor, voiced-over by Tomasz Kot in Poland) 
is a grown-up man, who has a family and 
a responsible job. His life is well-ordered, 
so when he meets his old friend, Winnie, 
he thinks he’s losing his mind. The toys he 
meets later – Eeyore, Rabbit, Tigger and 
others – want to persuade Christopher that 
reason may be deceiving and ‘doing noth-
ing often leads to the very best something.’ 
No need to add that in its climaxes, the sto-
ry is a true weeper.

Both grown-ups and children will love 
the pictures – the computer-generated 
characters look like real toys, a bit time-
worn, but they’re quite old after all, yet 
still equally funny and adorable. School-
children will also have a chance to re-in-
terpret the inhabitants of the Hundred 
Acre Wood and learn a lot since Forster’s 
film offers great educational value – in the 
background, it touches upon serious top-
ics, such as war and difficult post-war real-
ity. What about seven- and eight-year-olds 
who will see Winnie for the first time? Well, 
their parents should follow the example of 
the film characters and take some time-off. 
To discover book and film versions of Win-
nie the Pooh, of course. 

TEKST Sylwia Gutowska ZDJĘCIE Walt Disney Studios

NIECO ZMECHACONY KUBUŚ I ZWIERZĄTKA ZE STUMILOWEGO LASU 
SPOTYKAJĄ SIĘ Z DOROSŁYM KRZYSIEM. NAJNOWSZA PRODUKCJA 
DISNEYA TO SENTYMENTALNA PODRÓŻ DLA STARSZYCH, NA 
KTÓREJ RÓWNIE DOBRZE BĘDĄ BAWIĆ SIĘ NAJMŁODSI.

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL

perfekcyjnie poukładane, dlatego kiedy 
spotyka starego przyjaciela Kubusia, myśli, 
że postradał zmysły. Spotykane w dalszej 
drodze zabawki – Kłapouchy, Królik, Tygrys 
i reszta – mają za zadanie pokazać Krzyszto-
fowi, że kierowanie się tylko rozsądkiem jest 
zgubne, a „czasami z nicnierobienia wycho-
dzą najlepsze cosie”. Nie trzeba tłumaczyć, 
że w momentach kulminacyjnych ta opo-
wieść to prawdziwy wyciskacz łez. 

Film może zachwycić dzieci dorosłych 
dzieci – w  pierwszej kolejności warstwą 
wizualną. Postaci, wykonane w technice 
komputerowej, wyglądają jak prawdziwe 
zabawki, nieco zmechacone, bo w końcu 
mają już sporo lat, ale tak samo urocze i za-
bawne. Dla dzieci w wieku szkolnym będzie 
to też okazja do reinterpretacji postaci ze 
Stumilowego Lasu (tu: Stuwiekowego Lasu 
– kilka szczegółów różni się od popularnego 
przekładu Ireny Tuwim). I pewnie one z fil-
mu Forstera wyciągną najwięcej – w tle opo-
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KUBUŚ PUCHATEK 
25 LAT PÓŹNIEJ
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TEKST I ZDJĘCIA Piotr Jaźwiński / avidhiker.pl

SAFARI 
SZYTE NA MIA RĘ

S A F A R I  S Z Y T E  N A  M I A R Ę



 
dobrych paru chwil nie działo się nic. Słychać 
było cykady i świerszcze. Słońce, opadając 
ku horyzontowi, wydłużało cień, lekki wiatr 

chłodził popołudniowy żar. Zaczynaliśmy się nieco nie-
cierpliwić, bo przed zachodem słońca chcieliśmy coś jesz-
cze zobaczyć. - Ok, to możemy jechać - padło z naszej stro-
ny. John, Absalum, nasz tropiciel, przewodnik i kierowca 
w jednym, spojrzał na nas z ukosa, potem na wyświetlacz 
zegarka w komórce. - Zaczekamy jeszcze 15 minut - odparł.

Od kilkunastu minut nasza Toyota Landcruiser w wer-
sji Safari, stała w cieniu jednego z wielu kopjes - niewiel-
kich skałek, powstałych w wyniku wybuchu wulkanu, 
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Od rozsianych po całej nizinie Serengeti. Razem z nami, trzy 
metry od samochodu, w niewysokiej trawie, nic nie robiąc 
sobie z naszej obecności, wylegiwała się para młodych 
lwów - samiec z piękną grzywą i piękna samica. Oba lwy 
leniwie odganiały się od much, samiec od czasu do czasu 
łypał na nas okiem.

Odczekaliśmy te 15 minut, które nakazał nam John. 
No i byliśmy świadkami sceny przedłużania gatunku. Nie 
mieliśmy pojęcia, że właśnie przypada czas lwich amo-
rów. Lwy kopulują wówczas nawet 40 razy dziennie, czyli 
średnio co pół godziny. By doszło do narodzin małego 
lwiątka, lew musi pokryć samicę przynajmniej 3 tysią-



ce razy. Nic dziwnego, że wszystko trwało kil-
kanaście sekund. Młody lew tylko wstrząsnął 
grzywą i powalił się w trawę, lwica leniwie się 
przeciągnęła, oboje poszli spać. Pół godziny 
przerwy do następnego razu, my mogliśmy 
jechać dalej.

Nie był to jedyny raz, kiedy oglądali-
śmy podobną scenę. Dzień później podczas 
przedpołudniowego objazdu po Serengeti, 
wcześniej w Kenii czy Botswanie. Ale dopiero 
w Tanzanii uświadomiłem sobie, jak bardzo 
my, ludzie, wkroczyliśmy w zwierzęcy habi-
tat. Tak bardzo, że dla dzikich zwierząt, coraz 

OD K I L K U L AT, PR Z YJA Z DY T U RYS T ÓW 
D O TA NZ A N I I  RO S NĄ W T E M PI E 
K I L K U NA S T U PRO C E N T RO C Z N I E. 
W U BI E G ŁY M ROK U D O T E G O K R A J U 
PR Z YJ E C H A Ł O P ONA D 1,2 M L N 
T U RYS T ÓW, Z CZ E G O OK. J EDNA 
T R Z E C I A T R A F I A D O SER E NGET I.

bardziej przyzwyczajonych do naszej obecno-
ści, przestaliśmy być zagrożeniem, nawet nie 
jesteśmy traktowani ze zniecierpliwieniem, 
a raczej z lekceważeniem. 

To przeświadczenie było bardziej doj-
mujące następnego dnia. Gdy jechaliśmy 
przez sawannę Serengeti, z daleka zobaczy-
liśmy rząd stojących samochodów, takich 
jak nasz - przedłużoną wersję Landcruisera, 
mogącą pomieścić ośmioro pasażerów. Je-
śli w afrykańskim parku zobaczysz stojące 
„dżipy”, widomy to znak, że dzieje się tam 
coś ciekawego. I rzeczywiście. Po dojecha-
niu na miejsce okazało się, że stado 7 lwów 
kończyło właśnie dojadać upolowaną tego 
poranka antylopę gnu. Lwy nic nie robiły 
sobie z obecności kilkunastu samocho-
dów. Zmęczone polowaniem i narastają-
cym upałem odpoczywały w  cieniu aut. 
Nie miało dla nich znaczenia, że wszystko 
dzieje się na poboczu jednej z głównych 
dróg w parku Serengeti, którą kursują li-
niowe autobusy z Aruszy na południu do 
jeziora Wiktorii na północy.  

Jeśli mowa o Serengeti… Cały świat wi-
dział filmik, pokazujący jak gepard wchodził 
do wnętrza samochodu z turystami. Byliśmy 
o krok od podobnej sytuacji, gdy spotkaliśmy 
dwa gepardy, które zaczepiły się przednimi 

łapami o tył naszego samochodu. Nie była to 
tylko zwierzęca ciekawość. John wytłuma-
czył nam, że gepardy, jak każde dzikie koty, 
muszą od czasu do czasu zrobić sobie mały 
stretching i spiłować pazury (każdy kociarz 
zresztą wie, do czego domowym kotom służy 
słupek-drapaczka). A ponieważ na sawan-
nie nie ma wielu drzew, o które mogłyby się 
oprzeć przednimi łapami - wykorzystują do 
tego, przy nadarzającej się okazji, samo-
chody turystów. 

To pokazuje, z jaką łatwością dzika zwie-
rzyna przystosowuje się do nowych warun-
ków, tworzonych przez wzrastający ruch tury-
styczny. Dotyczy to też setek tysięcy antylop 
gnu i zebr, biorących udział w wielkiej migra-
cji. Bo właśnie dla widoku tych zwierząt, prze-
mierzających jedno za drugim afrykańską 
równinę, przyjeżdża się do Serengeti. 

Od kilku lat, przyjazdy turystów do Tan-
zanii rosną w tempie kilkunastu procent 
rocznie. W ubiegłym roku do tego kraju przy-
jechało ponad 1,2 mln turystów, z czego ok. 
jedna trzecia trafia do Serengeti. Od stycznia 
do września, polowe lotnisko Seronera, po-
łożone w samym sercu parku, przyjmuje ok. 
3,7 tys. lotów. W lutym 2019 r. w pobliżu lotni-
ska ma być otwarte centrum multimedialne, 
współfinansowane przez Koreę Południową. 

W Ł O C H Y .  G D Z I E  I N D Z I E J
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Afrykańskie safari przestało już być tym, 
czym było za czasów Karen Blixen i Denysa 
Fincha Hattona, tak rewelacyjnie pokazanych 
w „Pożegnaniu z Afryką”. Choć pewne zwycza-
je z tamtej epoki przetrwały, jak np. odprowa-
dzanie wieczorem gości do ich namiotów przez 
Masajów, uzbrojonych w dzidy i pałki. No, bo 
lodge’e są przecież położone na terenach, gdzie 
żyją dzikie zwierzęta.

Safari mocno się już „zindustrializowało”. 
I tak np. jedna z tanzańskich firm specja-
lizuje się wyłącznie na przerabianiu Land-
cruiserów na samochody dostosowane do 
safari, nawet je eksportuje do innych krajów 
afrykańskich. To chłonny rynek, bo tego 
typu auta na tanzańskich drogach szybko 
się zużywają (średnia to 8-9 lat), a w samej 
Aruszy jest kilkadziesiąt firm oferujących 
safari. Każdego dnia, po drodze do Serengeti 
ciągnie sznur Landcruiserów 4x4.

Równie dobrze mają się ci, którzy sprzeda-
ją w Tanzanii panele słoneczne. Każdy niemal 
lodge lub „tented camp” (to nie są namioty 
w europejskim stylu, raczej wielkie pokoje 
z brezentowymi ścianami, z łazienką i wc 
w osobnym pomieszczeniu) jest zasilany ener-
gią słoneczną, w wielu możemy ochłodzić się 
w basenie. Widoczna jest dbałość o sprawy jak 
najbardziej przyziemne. Ani w Serengeti, ani 
w Tarangire nie widzieliśmy zaniedbanej toale-
ty, jak w innych krajach afrykańskich. 

Rośnie ruch turystyczny, rosną wymaga-
nia wobec tych Tanzańczyków, którzy zajmują 
się obcokrajowcami. John, nasz przewodnik 
i kierowca, opowiada, że zdobycie licencji 
przewodnika nie jest wcale takie łatwe. Trze-
ba wykazać się znajomością języka, najczę-
ściej angielskiego (angielszczyzna Johna była 
lepsza od mojej), wiedzą o historii kraju i, co 
najważniejsze, o świecie zwierząt. Tej można 

4 8 – 4 9 P O D R Ó Ż E  /  T R A V E L4 8 – 4 9 P O D R Ó Ż E  /  T R A V E L

było Johnowi pozazdrościć. Nic dziwnego, bo 
jeszcze kilka lat temu był tropicielem pracują-
cym dla zachodnich myśliwych. Ale do tej pra-
cy zniechęciła go postawa samych myśliwych, 
ten brak szacunku dla świata zwierząt, chęć 
napawania się trofeum.

Rozmawiamy o tym siedząc w miejscu, 
wyznaczonym w parku na piknik. W trawie 
szeleszczą mangusty, obok, w cieniu wielkiego 
drzewa grupa uczniów na wycieczce słucha 
parkowego strażnika. - Safari jest grą między 
człowiekiem a zwierzęciem - wyjaśnia John. 
I dodaje: jeśli nawet w niej przegrasz, bo nie 
zobaczysz lwa czy lamparta, wystarczy, że spoj-
rzysz na krajobraz, który nigdzie się nie kończy 
- to i tak wygrałeś.

Tak, to prawda.   

ENGLISH

TAILORED SAFARI

Nothing happened for some time. We could 
hear cicadas and crickets. The sun was set-
ting, and the shadows were beginning to fall. 
The afternoon heat was cooling in the light 
wind. We began to become impatient because 
we wanted to see something more before sun-
set. ‘Okay, we can go now,’ we said. John, Ab-
salum, our explorer, guide and driver looked 
at us sideways and checked the time on his 
phone. ‘Let’s give it 15 more minutes,’ he said.

For several minutes, our Toyota Land-
cruiser in a Safari version had been parked in 

A F RY K A Ń S K I E  S A FA R I  PR Z E S TA Ł O 
J U Ż  BYĆ  T Y M ,  C Z Y M  BY Ł O 

Z A  C Z A S ÓW  K A R E N  B L I X E N 
I   D E N Y S A  F I N C H A  H AT T O N A ,  TA K 

R E W E L AC YJ N I E  P O K A Z A N YC H 
W   „ P O Ż E G N A N I U  Z   A F RY K Ą”.





the shadow of one of many kopjes – small rocks formed as 
a result of a volcanic eruption, spread around the Serenge-
ti plain. Three metres of our car, a couple of young lions, 
a male with a beautiful mane and a beautiful female, were 
lying in low grass, ignoring us. The lions were swatting 
away flies lazily; the male peeked at us from time to time.

We waited for 15 minutes like John said. And we saw 
animal reproduction. We didn’t know it was the time of 
lion romance. Lions copulate even 40 times a day, every 
30 minutes on average. For a little lion to be born, the male 
needs to cover the female at least three thousand times. It’s 
therefore no surprise that the whole act didn’t take more 
than several seconds. The young male shook his mane 
and laid down in the grass again, the female stretched la-
zily, and they fell asleep. 30 minutes until the next one, we 
could go further.

It wasn’t the only time we witnessed a similar scene. 
The following day, during our morning tour around Seren-
geti, and in Kenya and Botswana before. But only in Tan-
zania did I realise how much we, humans, had entered the 
animal habitat. Wild animals, more and more used to our 
presence, didn’t see us as a threat or treat us with impa-
tience. They rather ignored us.

That feeling was even stronger the next day. When we 
were going through the Serengeti savannah, we saw a line 
of cars just like ours – a Landcruiser with an extended cab 
for up to eight passengers. If you see ‘jeeps’ parked in an 
African park, you should know that something’s going on. 
And indeed, when we arrived, we saw a pride of 7 lions fin-
ishing eating a wildebeest they had hunted that morning. 
The lions didn’t pay attention to several cars and specta-
tors. Tired with the scorching sun and the hunt, they were 
resting in the shadow of the cars. They didn’t care that 
they were on a side of one of the main roads in the Serenge-
ti park where buses ran from Arusha in the south to Lake 
Victoria in the north.

As regards Serengeti… The whole world saw a video on 
which a cheetah got into a car with tourists. That almost 

happened to us when two cheetahs clawed to the back of 
our car. It wasn’t only out of animal curiosity. John ex-
plained that cheetahs, like all wild cats, needed to have 
a good stretch and to file off their claws from time to time 
(every cat lover knows what scratching posts are for). Since 
there aren’t many trees to scratch in savannah, they use 
tourists’ cars for that purpose when they have a chance.

This shows how easily wild animals can adapt to new 
circumstances created by a tourist boom. This also con-
cerns hundreds of thousands of wildebeest and zebras 
that take part in the Great Wildebeest Migration. People 
visit Serengeti to see these animals traversing the African 
plain one after another. 

For a few years, the number of tourists visiting Tan-
zania has been increasing several percent per year. Last 
year, over 1.2 million tourists visited the country, one 
third of which went to Serengeti. From January to Sep-
tember, about 3.7 thousand flights arrive at Seronera Air-
field, located in the heart of the park. In February 2019, 
a multimedia centre co-financed by South Korea is going 
to be opened near the airfield. 

The African safari is no longer what it used to be in the 
times of Karen Blixen and Denys Finch Hatton, perfectly 
shown in ‘Out of Africa’. Although some customs from that 
time are still followed, for example, seeing guests to their 
tents by the Masai armed with spears and bats. Because 
lodges are located in areas inhabited by wild animals.

Safari has become ‘industrialised’. For example, there 
is a Tanzanian company specialising in converting Land-
cruisers to vehicles adapted to Safari, which even exports 
its cars to other African countries. The demand for the 
product is buoyant because such cars wear out quite soon 
on Tanzanian roads (8–9 years on average), and there are 
several dozen companies offering Safari trips only in Aru-
sha. Every day, a number of Landcruisers 4x4 appear on 
the road to Serengeti.

Another profitable business in Tanzania is solar panels. 
Almost every lodge or ‘tented camp’ (these aren’t tents in 
a European style, but rather large rooms with tarpaulin 
walls, a bathroom and a separate toilet) is solar-powered; 
many of them have pools. They pay attention to conve-
niences. We didn’t find a dirty toilet, like it happens in other 
African countries, neither in Serengeti nor Tarangire. 

With the increase of tourism, expectations of Tanzani-
ans dealing with foreigners are growing. John, our guide 
and driver, says that it’s not easy to obtain a guide licence. 
You are required to speak a foreign language, most often 
English (John spoke English better than me), know a lot 
about the country history and, what’s most important, 
about the world of animals. And John did know a lot. It’s no 
surprise as he used to track animals for Western hunters 
a few years ago. But he got discouraged with the attitude of 
hunters, their lack of respect for the world of animals and 
desire to get trophies.

We are talking about it in a picnic place in the park. 
Mongooses are rustling in the grass. A group of students on 
a school trip are sitting in the shadow of a large tree and lis-
tening to a conservator. ‘Safari is a game between humans 
and animals,’ says John. And he adds, ‘Even if you lose be-
cause you don’t see a lion or a leopard, it takes one look at 
the boundless landscape to win.’

Yes, that’s true.   
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PRAWDZIWYCH 
HIPSTERÓW 
JUŻ NIE MA…

WYDAWAŁO MI SIĘ, ŻE TELEFON 
ZŁAPAŁ ZADYSZKĘ, ŻE OTO NA 
MOICH OCZACH ODBYWA SIĘ 
TOTALNE DÉJÀ VU. WSZYSTKO 
CO WIDZIAŁEM, DZIAŁO SIĘ JUŻ 
WCZEŚNIEJ. CZY INSTAGRAM POZA 
FILTRAMI I HASZTAGAMI POTRAFI 
PRZENIEŚĆ UŻYTKOWNIKA 
W PRZESZŁOŚĆ – DO WCZORAJ, DO 
ROKU 2016, DO CZASU STUDIÓW?

elacja pierwsza – ludzie na mieście jedzą wegański 
(a jakże) street-food. Na co dzień dają się pokroić 
za schabowego w panierce, ale tenże jegomość nie 

wygląda dość atrakcyjnie w kadrze. Żaden filtr tu nie po-
może. Flaczki z boczniaków, sojowy schabowy, mielone 
z kaszy jaglanej, bio-oranżada, polski Bruce Willis, nasza 
Coco Chanel albo rodzima Edith Piaf. Szaro-czarne knaj-
py, tablicówka zapisana kredą, napoje w słoikach. 

Social story numer dwa – kto opuścił wczorajszą im-
prezę w sypiącej się, lecz chwilowo modnej norze, bawi 
się tam dzisiaj. Jest też relacja z koncertu alternatywne-
go zespołu, o którym podobno nikt nie słyszał, a na któ-
rym pojawiły się tłumy na pozór różnych, a tak napraw-
dę takich samych ludzi. Do tego oczywiście koktajle 
z jarmużem, dieta pudełkowa i pozowane na niepozowa-
ne zdjęcia z własnego eMdwa, gdzie mimochodem poka-
zujemy książki o designie, nowy model sedesu z deską 
wolnoopadającą oraz garderobę pełną ubrań z przykle-
jonymi metkami.  

Od dawien dawna ludzie chcą rozwijać w sobie gen 
niepowtarzalności i oryginalności, a tymczasem więk-
szość z nas stała się taka sama – niczym odbita z matry-
cy współczesności albo wydrukowana w technologii 3D. 
Nawet usta i policzki stają się punkt w punkt tak samo 
sztuczne i przerażające. Gdzie się podziali tamci trendset-
terzy i niepozorni hipsterzy, którzy byli tu pierwsi, którzy 

KRZYSZTOF 
KOCZOROWSKI
 
Od kilkunastu lat zajmuje się projektowaniem marki. 
Na swoim koncie ma ponad 150 nazw, które stworzył 
na potrzeby powstających firm, wprowadzanych na 
rynek produktów oraz usług. Opracował i wdrożył 
kilkadziesiąt strategii komunikacyjnych zarówno dla  
międzynarodowych korporacji, jak i firm rodzinnych. 
Miłośnik dobrego jedzenia, kina oraz podróży.

R

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL

F E L I E T O N  /  C O L U M N
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odpowiadają za cały ten ambaras? Zapewne zdążyli odda-
lić się w miejsca, o których nam się nawet nie śniło - nie-
doświetlone, takie, w których nie pomogą filtry wygła-
dzające skórę czy wyostrzające barwy. Nie spotkasz ich 
na poznańskim Kreuzbergu, nie pojawią się na koncercie 
znanej gwiazdy, nie jedzą też wegańskiej kiełbasy. Są tam, 
gdzie my będziemy za jakiś czas, za rok, za pięć lat, w da-
lekiej przyszłości. 

ENGLISH

THERE ARE NO REAL HIPSTERS ANYMORE…

I thought that my phone had frozen and I was having a déjà vu. 
Everything I saw had already happened. Apart from filters and 
hashtags, can Instagram take back the past – yesterday, 2016, 
days at university?

Story number one – people are eating out; it’s vegan street 
food, of course. On a daily basis, they’d do anything for 
pork chops, but this doesn’t look good in a picture. And 
no filter can change that. Oyster mushroom soup, soya 
chops, millet balls, bio-orange soda, Polish Bruce Willis, 
our Coco Chanel or Edith Piaf. Grey and black food spots, 
chalkboard menus, drinks in jars. 

Social story number two – those who left a party in 
a derelict but fashionable spot yesterday are having fun 
there tonight. There is also a story from a concert of an 
alternative band nobody has heard of, which attracted 
crowds of seemingly different people, who are all the 
same in the end. Of course, there are also kale cocktails, 
food subscription boxes, and posed spontaneous pictures 
taken in tworoom apartments, with books about design, 
a new model of slow-close toilet, and a closet full of brand-
ed clothes with labels untouched.

For centuries, people have yearned to develop a gene 
of individuality and originality, while most of us have be-
come the same – a copy of a contemporary pattern or a 3D 
print-out. Even our lips and cheeks have become equally 
artificial and disturbing. Where are all those trendsetters 
and unassuming hipsters who were first there, who are re-
sponsible for all of this. They must have gone to faraway 
lands – dim places, where photo filters or contrast are of 
no use. You won’t find them in Kreuzberg in Poznań or at 
a concert of a famous star; nor do they eat vegan sausages. 
There are in a place we will reach in some time – a year, 
five years, in the distant future. 
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JESZCZE PÓŁ ROKU TEMU PRAKTYCZNIE NIKT O NICH NIE SŁYSZAŁ, A TERAZ SZTURMEM PODBIJAJĄ 
POLSKI RYNEK MUZYCZNY. TULIA BICZAK, PATRYCJA NOWICKA, JOANNA SINKIEWICZ I DOMINIKA SIEPKA 
ZACZĘŁY OD WŁASNYCH WERSJI UTWORÓW DEPECHE MODE I DAWIDA PODSIADŁO WRZUCONYCH 
DO INTERNETU. TAK POWSTAŁ ZESPÓŁ TULIA, WYKONUJĄCY MUZYKĘ FOLKOWĄ W STROJACH 
LUDOWYCH. NA OSTATNIM FESTIWALU W OPOLU Z PIOSENKĄ „JESZCZE CIĘ NIE MA” ZDOBYŁY AŻ 
TRZY NAGRODY. WYDAŁY TEŻ DEBIUTANCKĄ PŁYTĘ ZATYTUŁOWANĄ PO PROSTU „TULIA”. JESIENIĄ 
W RAMACH TRASY KONCERTOWEJ WYSTĄPIĄ M.IN. W WARSZAWIE, ŁODZI, GDAŃSKU CZY WROCŁAWIU.

TEKST Adam Cissowski

U D A N Y  E K S P E R Y M E N T

UDA N Y 
EKSPERYMENT

Ponoć wcale nie planowałyście wydania albumu. Jak to 
się stało, że płyta w ogóle powstała?
Nie planowałyśmy tego, ponieważ nie tworzyłyśmy wcze-
śniej zespołu. Jesteśmy nim dopiero od ponad pół roku. 
Znałyśmy się z zespołu pieśni i tańca, w którym każda 
z nas robiła coś innego, jedna tańczyła, inna śpiewała czy 
była w kapeli. Nie spotykałyśmy się więc, żeby coś two-
rzyć czy nawet śpiewać. Po opublikowaniu amatorskiego 
nagrania w Internecie odezwali się do nas producenci mu-
zyczni i zaproponowali współpracę, na początku ekspe-
rymentalną. Nagrałyśmy więc cztery utwory: „Enjoy the 
Silence” Depeche Mode, „Nieznajomego” Dawida Podsia-
dło, a także piosenki Metallici i Seweryna Krajewskiego. 
Nie sądziłyśmy jednak, że powstanie z tego cała płyta. To 
też był eksperyment, ale jak widać udany.

Ważne były też komentarze ludzi. Pisali, co chcieliby 
usłyszeć w naszym wykonaniu i wzięłyśmy to pod uwagę. 
W planach miałyśmy nieco inne utwory, ale postawiłyśmy 
głównie na muzykę polską lat. 80. i 90. XX wieku. Dzięki 
temu można usłyszeć „Jaskółkę uwięzioną” Stana Borysa 
czy „Kiedy powiem sobie dość” zespołu O.N.A.

Premiera płyty zbiegła się też z debiutem na Festiwalu 
w Opolu, gdzie odniosłyście niesamowity sukces. 
Spodziewałyście się nie jednej, ale aż trzech nagród?
Byłyśmy całkowitymi debiutantkami podczas Konkur-
su Premier. Dla nas to było podwójnie coś wyjątkowego 
i zaskakującego. Nie spodziewałyśmy się nagród i były-
śmy tam tylko po to, by zaprezentować nowy singiel z de-
biutanckiej płyty. Żadna z nas nie miała oczekiwań, poza 
tym, że chciałyśmy dobrze wypaść.

Na samym koncercie, gdy usłyszałyśmy, że publicz-
ność klaszcze, bawi się i przeżywa muzykę razem z nami, 
byłyśmy szczerze poruszone. Jak tylko zeszłyśmy ze sce-
ny, za kulisami polały się łzy wzruszenia. Samo to, że mia-
łyśmy możliwość wystąpienia na tak kultowej scenie było 
spełnieniem marzeń.

Na tle innych wykonawców wyróżniałyście się nie tylko 
sposobem śpiewania, ale też tym jak wyglądacie.
Wszystkie jesteśmy ze Szczecina, ale nasz region właści-
wie nie ma własnego folkloru. Te stroje, w których wystę-
pujemy, to stroje opoczyńskie, bardzo podobne do tych 
narodowych, łowickich. Przypadły nam do gustu i dlate-
go w takich chciałyśmy występować. Wcześniej miałyśmy 
już do czynienia ze wszystkimi, od góralskich na połu-
dniu przez centralną Polskę aż do kaszubskich na półno-
cy. Prezentując taki odświętny strój, chcemy przybliżać 
kulturę naszego kraju odbiorcom, widzom i słuchaczom.

Wspomniany singiel to wasz pierwszy autorski utwór. 
Co to za piosenka?
Tak, został napisany specjalnie dla nas. Charakter kom-
pozycji mówi o tym, jakie jesteśmy, ale jest dosyć nie-
oczywisty. Jeżeli chodzi o warstwę tekstową, można go 
odbierać w rożny sposób i wszystko zależy od słuchacza. 
Nie chcemy niczego narzucać, ponieważ naszym zda-
niem artysta powinien oddać muzykę, żeby publiczność 
mogła z niej skorzystać na własne potrzeby.

W utworze „Jeszcze Cię nie ma” podmiot liryczny 
zadaje pytania i zastanawia się. To, czego nie ma, czy 
nigdy nie było, czy jeszcze nie ma, może być dla każde-

ZDJĘCIA Mat. Prasowe
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Po opolskim sukcesie pojawiła się już popularność. 
Jak się z nią mierzycie?
Na razie pojawiły się jedynie na portalach plotkarskich 
artykuły na nasz temat, które miały być sensacyjne, a za-
wierały informacje, np. że Asia kończy 20 lat. Nie chcemy 
w tym uczestniczyć, ponieważ zdecydowanie bardziej wo-
limy nagrywanie, koncerty, bycie na scenie czy spotkania 
ze słuchaczami.

A co z show-biznesem, bo nie da się być artystą, nie 
funkcjonując w tym świecie?
To nie jest nasz główny temat, ale wiadomo, że media są 
potrzebne po to, żeby zaprezentować się opinii publicz-

go odbiorcy czymś innym. Wzruszamy się, jak słyszymy 
o wrażeniach słuchaczy.

Do tej piosenki powstał też teledysk.
Bardzo miło wspominamy ten czas, ponieważ nagrywa-
łyśmy go w Muzeum Wsi Opolskiej w przepięknych oko-
licznościach przyrody. Towarzyszyły nam zwierzęta i to 
była naprawdę fajna współpraca. Nie spodziewałyśmy 
się, że mogą na tyle dobrze wypaść i powtarzać sceny. 
Duża w tym oczywiście zasługa opiekunów. Był z nami 
wilczur czechosłowacki, czyli szczególna rasa powsta-
ła z połączenia wilka i wilczura. Poza nim jeszcze sowa 
puszczyk oraz kozy i owce.



nej, pokazać, kim jesteśmy i co robimy. To 
naturalna droga i bycie w show- biznesie wy-
daje się nieuniknione. Nie zamierzamy jed-
nak się w to wkręcać i być w tym jak najmniej. 
Przede wszystkim jesteśmy zwykłymi dziew-
czynami, które robią to, co kochają i dzielą 
się swoją pasją.

Mamy już za sobą pierwsze koncerty i zapra-
szamy na trasę w październiku. Mamy nadzie-
ję, że występy na żywo się spodobają, ponieważ 
razem z zespołem towarzyszącym i Tomkiem, 
który gra na instrumentach ludowych, przygo-
towałyśmy bardzo ciekawy program.

Marzy Wam się występ z którymś 
z artystów, których utwór nagrałyście?
W pierwszej kolejności z Dawidem Podsiadło, 
a w drugiej z Depeche Mode, ale z Metallicą też 
byśmy chętnie wystąpiły. Jesteśmy generalnie 
otwarte na różne projekty, duety i nawet nie-
które się już szykują. Poza tym cenimy wszyst-
kich artystów, których utwory znalazły się na 
naszej płycie, więc współpraca z każdym by-
łaby niesamowita. Pomarzyć zawsze można, 
może akurat się spełni. 

ENGLISH 

SUCCESSFUL EXPERIMENT

Almost nobody heard of them until six months 
ago. Now, they’re rising to the top of the Polish 
music market. Tulia Biczak, Patrycja Nowicka, 
Joanna Sinkiewicz and Dominika Siepka started 
with covers of Depeche Mode and Dawid 
Podsiadło’s songs uploaded to the Internet. That 

was the beginning of TULIA, a band performing 
folk music in folk costumes. At the last Opole 
Festival, they won as many as three awards for 
their song ‘Jeszcze Cię nie ma’. They released their 
debut album entitled ‘Tulia’. This autumn, they’re 
going on a concert tour and will perform in cities 
such as Warsaw, Łódź, Gdańsk and Wrocław.

Some say you didn’t plan to release an 
album. How did it happen?
We didn’t plan it because we weren’t a band 
then. We didn’t set up a band until about 
six months ago. We were in a singing and 
dancing ensemble, where each of us did 
something else – danced, sang or played an 
instrument. We didn’t meet to create some-
thing or even to sing. When we published an 
amateur video on the Internet, music pro-
ducers called and offered us cooperation, 
as an experiment at first. So we recorded 
four songs: ‘Enjoy the Silence’ by Depeche 

PR Z EDE WSZ YST K I M J E ST E Ś M Y 
Z W Y K ŁY M I DZ I EWCZ Y NA M I, 
KT ÓR E ROBI Ą T O, C O KO C H A JĄ 
I  DZ I EL Ą SI Ę SWOJĄ PA S JĄ.

U D A N Y  E K S P E R Y M E N T

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL



5 8 – 5 9

Mode, ‘Nieznajomy’ by Dawid Podsiadło, and Metallica 
and Seweryn Krajewski’s songs. But we didn’t expect it 
to turn into an album. It was an experiment, too, but it 
ended in success. 

People’s comments were also important. They wrote 
what they wanted us to sing, and we considered it. We 
planned to sing different songs, but in the end, we opt-
ed for the Polish music of the 1980s and 1990s, including 
Stan Borys’ ‘Jaskółka uwięziona’ and O.N.A.’s ‘Kiedy pow-
iem sobie dość’.

Apart from the album premiere, you also enjoyed 
huge success at Opole Festival. Did you expect to win 
as many as three awards?
We made our debut at the Premiere Contest, so it was 
twice as surprising and special for us. We didn’t expect to 
win. We went there to present a new single from our debut 
album. None of us expected anything but to perform well.

At the concert, when we heard the audience clap-
ping, having a good time and enjoying our music, we 
were overwhelmed with emotion. As soon as we left the 
stage, we started to cry. An opportunity to perform on 
such an epic stage was a dream come true. 

You stood out from the other artists not only in 
terms of singing but also appearance.
We come from Szczecin, but our region doesn’t have its 
own folklore. The costumes we perform in are from the 
Opoczno region; they’re very similar to the national 
ones, from Łowicz. We liked them, so we chose them. 
We had already performed in costumes from all re-
gions of Poland, ranging from highlander in the south, 
through Central Poland and Kashubian in the north. 

With these festive costumes, we want to show Polish 
culture to our audiences.

The single you’ve mentioned is your first author 
song. What is it about?
Yes, the song has been written for us. The composi-
tion shows our nature, but it’s non-obvious at the same 
time. As regards the lyrics, the song may have a lot of 
interpretations; it depends on the person listening to it. 
We don’t want to impose anything because we believe 
that artists should allow the audience to interpret mu-
sic the way they need.

In ‘Jeszcze Cię nie ma’, the lyrical subject asks ques-
tions and wonders. What is not there, what has never 
been there, or hasn’t been there yet may be something 
else for everyone. We’re deeply moved when we hear 
people’s impressions.

This song also has a video.
We have fond memories of that time because we re-
corded the video in the lap of nature, in the Country 
Museum of the region of Opole. We were accompanied 
by animals, and it was great to work together. We didn’t 
expect that they can do so well and do retakes. Credit 
should be given to their keepers, of course. There was 
a Czechoslovakian wolfdog, which is a special breed, 
a combination of wolf and German shepherd. Besides, 
there were sheep, goats, and a tawny owl.

You became very popular after your success in Opole. 
How do you handle it?
So far, a few articles about us have been published on 
gossip sites. They were supposed to be sensational 
but informed that, for example, Asia is turning 20. We 
don’t want to be a part of it because we prefer record-
ing, concerts, being on stage and meeting our fans.

What about show business – can an artist choose not 
to be a part of this world?
We don’t focus on it, but we need the media to show our-
selves to the public – who we are and what we do. It’s 
natural, and it seems inevitable to be in show business. 
But we don’t want to get involved too much. First of all, 
we are ordinary girls who do what they love and share 
their passion with others.

We’ve already played a few concerts and we’re in-
viting everyone to our concerts in October. We hope 
that the audience will like our live performances be-
cause together with our band and Tomek, who plays 
folk instruments, we’ve prepared a very interesting 
programme.

Would you like to perform with any of the artists 
whose songs you’ve covered?
First of all, with Dawid Podsiadło, and then with De-
peche Mode, but we’d like to perform with Metallica 
as well. In general, we’re open to various projects, 
duos, and we’re already working on some. Besides, we 
appreciate all the artists whose songs we’ve record-
ed, so working with any of them would be amazing. 
A man can dream – perhaps our dreams will come 
true one day.
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STAŁY DODATEK PORTU LOTNICZEGO ŁÓDŹ 
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REGULAR SECTION OF LODZ WLADYSLAW REYMONT AIRPORT

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

fot. Marcin Bryja



Malowniczo położony gród to 
przede wszystkim niesamowity 
klimat i dziedzictwo architek-

toniczne wielu różnych epok, ze starym 
miastem wpisanym na listę UNESCO. 
Średniowieczny rodowód tego miejsca da się 
odczuć na każdym kroku.

Wspomniana starówka (Stari Grad) to 
gęste skupisko zabytków, restauracji i życia 
nocnego. Okalają je mury obronne, które nie-
przypadkowo wystąpiły w kultowym serialu 

„Gra o Tron”. Do środka dostaniemy się przez 
jedną z kilku bram, np. przez tę nazwaną imie-
niem św. Wawrzyńca, patrona miasta.

DUBROWNIK 
CZ YLI Z ŁODZI NAD ADRIAT YK

W PRZYSZŁYM SEZONIE WAKACYJNYM JEDNYM Z NOWYCH 
KIERUNKÓW CZARTEROWYCH W PORCIE LOTNICZYM 
ŁÓDŹ BĘDZIE DUBROWNIK. PORT NAD ADRIATYKIEM JEST 
NAJCHĘTNIEJ ODWIEDZANYM PRZEZ TURYSTÓW MIASTEM 
CHORWACJI I WYSTARCZY RZUT OKA NA DOWOLNĄ 
WIDOKÓWKĘ, BY UZMYSŁOWIĆ SOBIE, DLACZEGO TAK JEST.
TEKST: MAT. PRASOWA   ZDJĘCIA: PIXABAY.COM
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Spacerując wąskimi i świetnie za-
chowanymi uliczkami co rusz natrafiać 
będziemy na ciekawe miejsca. W żadnym 
wypadku nie należy pominąć symbolu 
Dubrownika – Wielkiej Studni Onofria 
z 16 rzeźbionymi twarzami tryskającymi 
wodą. Dodajmy tu, że w mieście jest 
i mała fontanna Onofria, a pomiędzy nimi 
rozciąga się główna ulica starówki, czyli 
Stradun, z licznymi straganami i punk-
tami gastronomicznymi. Warto zobaczyć 
także barokowy kościół św. Błażeja 
w klasztorze Franciszkanów z funkcjonu-
jącą od ponad 700 lat (!) apteką. W mu-
zeum, które znajdziemy w przyklasztor-
nym kompleksie, wystawione są akcesoria, 
które używane były przez średniowiecz-
nych aptekarzy. Ważnym punktem wy-
cieczek jest też Pałac Rektorów – siedziba 
władz dawnej Republiki Dubrownickiej, 
a obecnie muzeum dokumentujące wielo-
wiekowe dzieje miasta.

Dobry widok na Stari Grad zapewnia 
spacer po murach obronnych lub wjazd 
kolejką na górę Srd. Panorama Dubrowni-
ka i widok pięknej, niezamieszkanej wyspy 
Lokrum zapiera dech w piersiach, co spra-
wia, że wielu przyjezdnych zakochuje się 
w tym mieście i często tu wraca. Zwłasz-
cza że kameralny port oferuje również 
bogatą ofertę dla miłośników sportów 
wodnych.

A komu mało będzie atrakcji i wdzięku 
samego Dubrownika, może też skorzystać 
z bliskości innych uwagi godnych miejsc: 
miast Riwiery Makarskiej, wyspy Korcula, 
Czarnogóry lub Bośni i Hercegowiny. 
Z pewnością warto więc uwzględnić 
w planie na przyszłe lato lotniczą wyprawę 
nad Adriatyk!   

D U B R O W N I K ,  C Z Y L I  Z  Ł O D Z I . . .
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DUBROVNIK, OR FLY FROM 
ŁÓDŹ TO THE ADRIATIC SEA

NEXT SUMMER, ONE OF THE NEW CHARTER 
ROUTES AVAILABLE AT LODZ AIRPORT WILL BE 
DUBROVNIK. THE CITY ON THE ADRIATIC SEA IS 
THE MOST POPULAR CROATIAN TOURIST DESTI-
NATION, AND ONE LOOK AT A POSTCARD 
FROM DUBROVNIK IS ENOUGH TO KNOW WHY.

The beautifully located city boasts a unique 
atmosphere and architectural highlights 
from different periods, while its Old Town 
is classified as a UNESCO World Heritage 
Site. The medieval history of the place can 
be experienced around every corner.

The Old Town (Stari Grad) is a hub 
of historical buildings, restaurants and 
night life spots. It’s surrounded by de-
fence walls, which were used for outdoor 
scenes in the Game of Thrones. There are 
several gates leading on the walls, includ-
ing St. Lawrence Gate, named after the 
patron of the city.

Take a walk down narrow and well-pre-
served streets to explore remarkable spots 
in the city. When in Dubrovnik, don’t pass 
up Onofrio’s Fountain boasting 16 sculpted 
faces with faucets projecting out of their 
mouths, which is a symbol of the city. 
There is also a small Onofrio’s Fountain in 
the city. Between the two fountains, there 

is the main street of the Old Town, Stra-
dun Street, where you can find plenty of 
stalls and food spots. Another spot that is 
a must is the Baroque Church of St. Blaise 
in the Franciscan Monastery with a phar-
macy operating for over 700 years (!). The 
museum housed in the monastery complex 
displays accessories used by medieval phar-
macists. Dubrovnik highlights also include 
Rector’s Palace, which was a seat of the au-
thorities of the former Republic of Ragusa 
and today houses a museum showing the 
centuries-old history of the city.

To enjoy the best views of Stari Grad 
and its surroundings, take a walk on the 

defence walls or go up Srđ Hill by cable 
car. The breath-taking views of the city 
panorama and beautiful, uninhabited 
Lokrum Island make many tourists fall 
in love with the city and come back here 
again. Especially because the port also 
boasts plenty of attractions for water 
sports lovers.

And if you are after more attractions 
and sightseeing, there are many more 
remarkable places to visit in the vicinity 

– the Makarska Riviera cities, Korcu-
la Island, Montenegro or Bosnia and 
Herzegovina. How about a trip to the 
Adriatic seaside next summer?  
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CZTERY KIERUNKI, SZEŚĆ PAŃSTW, SZEROKA OFERTA 
HOTELI. WAKACJE 2019 Z WYLOTEM Z ŁODZI BĘDĄ SEXY!

Kończy się powoli tegoroczny sezon 
wakacyjnych czarterów na łódz-
kim lotnisku, który należy uznać 

za bardzo udany. Łodzianie chętnie 

LATO 2019
TEKST I ZDJĘCIA: MAT. PRASOWA

korzystali i nadal jeszcze korzystają, z 
lotów do Burgas i Antalyi. Tak duże 
zainteresowanie ułatwiało rozmowy z 
touroperatorami na temat planów na 

lato 2019 roku. Choć negocjacje jeszcze 
trwają, to już teraz oferta czarterów z 
łódzkiego lotniska zapowiada się bardzo 
interesująco. 

„Przede wszystkim dziękuję łodzian-
kom i łodzianom, a także wszystkim 
mieszkańcom naszego regionu za to, że 
chętnie wybierali nasze lotnisko jako po-
czątek wakacyjnej przygody. Do tej pory 
poleciało od nas na wakacje ponad 10 
tysięcy osób. Ten dobry trend obserwo-
wali touroperatorzy i dlatego odważniej 
wejdą na nasze lotnisko w przyszłym 
sezonie. Bardzo dobre wypełnienie 
samolotów czarterowych to dla mnie 
ogromna pomoc w negocjacjach dotyczą-
cych przyszłorocznej oferty – co widać 
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po nowych destynacjach na przyszły 
rok, jak również istotnemu zwiększeniu 
tegorocznych częstotliwości” - powie-
działa dr Anna Midera, prezes Portu 
Lotniczego Łódź. 

„Zakończyliśmy pierwszy etap nego-
cjacji i możemy już przedstawić efekty, 
ale zastrzegam, że negocjacje jeszcze 
trwają i mamy nadzieję w kolejnych 
miesiącach uzupełniać zaprezentowaną 
dziś ofertę. W tym sezonie startowali-
śmy z dwoma kierunkami czarterowy-
mi, w przyszłym to już cztery i bardzo 
bogata oferta hotelowa i wypadowa, 
szczególnie za sprawą połączenia do 
Dubrownika, które będzie pierwszym 
w historii naszego lotniska. Po raz 
pierwszy w historii touroperator TUI 
zdecydował nawiązać z nami współpra-
cę i samodzielnie uruchamia połączenia 
do Burgas i Antalyi” – mówi Artur Fraj, 
Dyrektor Handlowy Portu Lotniczego 
Łódź.  

Dwa tegoroczne wakacyjne kierun-
ki, a więc Turcja i Bułgaria, pozostaną 
w ofercie na przyszły rok. Już teraz 
wiemy, że do Burgas będziemy latać 
co najmniej trzy razy w tygodniu. 
Organizatorami wakacji w Bułgarii są 
Biura Podróży Rainbow i TUI. Te biura 
podróży będą miały również w ofercie 
Turcję. Warto wspomnieć, że TUI po 
raz pierwszy w historii będzie oferował 
wycieczki swoim samolotem. 

Biuro Podróży Rainbow proponuje, 
oprócz Bułgarii, która w tym roku była 
strzałem w dziesiątkę, także grecką 
wyspę Zakynthos. To powrót po paru 
latach do oferty wylotów z Łodzi. 
Poprzednio ten kierunek cieszył się du-
żym powodzeniem. Czas to powtórzyć. 

Całkowitą nowością w łódzkim 
Porcie będzie Chorwacja. Od 6 czerwca 
2019 roku można będzie polecieć z 
Łodzi do Dubrownika. Klienci biura 
Rainbow będą wypoczywać w samym 
Dubrowniku, ale także przejadą auto-
karami na Riwierę Makarską, na wyspę 
Korculę, albo do Czarnogóry lub do 
Bośni i Hercegowiny. 

Emilia Bratkowska, Dyrektor 
Promocji Biura Podróży Rainbow: „To 
już kolejny rok dobrej współpracy z 
łódzkim lotniskiem. Tegoroczna Bułga-
ria była dużym sukcesem i praktycznie 
przez cały sezon nie było wolnych 
miejsc. Teraz proponujemy kolejne 
trzy kierunki, które od lat są naszymi 
hitami sprzedaży, czyli Dubrownik, 
Antalya i Zakynthos. Jesteśmy liderami 
ich sprzedaży w całej Polsce. Oferta 
Lato 2019 już wystartowała, więc zapra-
szamy do naszych biur sprzedaży i na 
naszą stronę r.pl, gdzie można zapoznać 
się z naszymi propozycjami.”   

— IN ENGLISH —

SUMMER 2019

FOUR ROUTES, SIX COUNTRIES, A WIDE 
SELECTION OF HOTELS. SUMMER 2019 
STARTING FROM ŁÓDŹ WILL BE SEXY!

This summer charter season at Łódź 
Airport is coming to an end, but we 
already know it has been very success-
ful – flights to Burgas and Antalya have 
been very popular among passengers 
travelling from Łódź. This resulted in 
successful talks with tour operators 
on the plans for summer 2019. Even 
though the negotiations are still ongo-
ing, the charter offer of Łódź Airport is 
very promising. 

‘First of all, I would like to thank all 
inhabitants of Łódź and our region for 
choosing our airport as a starting point 
of their summer adventure. So far, over 
10 thousand passengers have set off on 
their holidays from Łódź Airport. This 
positive trend has been observed by tour 
operators, who are now going to expand 
their offer at our airport next season. 
A high passenger load on charter flights 
is a promising factor for the negotiations 
on the next year’s offer, which shows in 
new destinations for the next year and 
a considerable increase in the number of 

flights this year,’ said dr Anna Midera, 
President of Łódź Airport. 

‘We have finished the first stage of 
negotiations and we can already present 
the effects, but I would like to stress 
that the negotiations are still ongoing, 
and we hope to complete the offer pre-
sented today in the next months. We 
have begun this season with two char-
ter destinations; for the next season, as 
many as four charter destinations and 
an attractive offer of hotels and tours 
are planned, in particular thanks to the 
route to Dubrovnik, which will be the 
first Croatian destination in the history 
of our airport. For the first time, TUI 
decided to cooperate with our airport 
and launch f lights to Burgas and 
Antalya,’ said Artur Fraj, Commercial 
Director at Łódź Airport.

Two summer destinations operated 
this year, namely Turkey and Bulgaria, 
will be offered in 2019, too. It’s already 
been announced that f lights to Burgas 
will be scheduled at least three times 
a week. The organisers of holidays in 
Bulgaria are Rainbow and TUI Travel 
Agencies. They will also offer trips to 
Turkey. It should be noted that for the 
first time in history, TUI will offer 
f lights on their own aircraft. 

Rainbow Travel Agency, apart from 
trips to Bulgaria, which have been very 
popular this year, will also re-launch 
trips to a Greek island, Zakynthos. 
This destination was available at Łódź 
Airport a few years ago and was very 
popular then. It’s time to try it again. 

A brand new destination available 
from Łódź Airport will be Croatia. 
Flights from Łódź to Dubrovnik will 
be operated from 6 June 2019. Clients 
of Rainbow Travel Agency will stay 
in Dubrovnik, but they will also be 
offered coach trips to the Makarska 
Riviera, Korcula Island, Montenegro or 
Bosnia and Herzegovina. 

Emilia Bratkowska, Brand Director 
at Rainbow Travel Agency: ‘It’s going 
to be another year of good cooperation 
with Łódź Airport. This year’s tours 
to Bulgaria have been very popular 
and fully booked practically all season. 
Now, we are offering three more desti-
nations, which have been a hit for years 

– Dubrovnik, Antalya and Zakynthos. 
For these destinations, we’re leaders in 
tour sales in Poland. Our Summer 2019 
offer is already available, so I would 
like to invite you to visit one of our 
agencies and our website at r.pl, where 
you can read more about our tours.’  

O TEJ PORY POLECIAŁO OD NAS NA 
WAK AC JE PONAD 10 T YSIĘCY OSÓB. 
TEN DOBRY TREND OBSERWOWALI 
TOUROPER ATORZ Y I  DL ATEGO 
ODWA ŻNIEJ WEJDĄ NA NASZE 
LOTNISKO W PRZ YSZŁYM SEZONIE .
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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

ŁÓ DŹ /LO DZ(LC J)  –  A N TA LYA ( AY T ) 
..3.... 20.06 - 10.10

/ CZ ARTER 12:25 14:30 8Q969 A321 ONUR AIR

ŁÓ DŹ /LO DZ(LC J)  –  AT E N Y ( AT H)
.....6. 12.05-26.05 09:40 11:15 FR 4811 B738 RYANAIR

.....6. 02.06-27.10 15:25 17:00 FR 4811 B738 RYANAIR

ŁÓ DŹ /LO DZ(LC J)  –  B U R G A S (B OJ)
....5.. 15.06 - 14.09 

/ CZ ARTER 08:10 9:05 ENT1090 A320 ENTER AIR

ŁÓ DŹ /LO DZ(LC J)  –  D U B LI N (D U B)
..3.... 28.03-24.10 07:40 11:30 FR1978 B738 RYANAIR

……7 31.03-27.10 06:15 10:05 FR1978 B738 RYANAIR

ŁÓ DŹ /LO DZ(LC J)  –  E A S T M I D L A N DS (E M A )
……7 31.03-27.10 17:20 20:50 FR1624 B738 RYANAIR

ŁÓ DŹ /LO DZ(LC J)  –  LO N DY N S TA N S T E D (S T N)
123.56. 26.03-27.10 11:55 15:10 FR2468 B738 RYANAIR

……7 25.03-21.10 13:25 16:40 FR2468 B738 RYANAIR

ŁÓ DŹ /LO DZ(LC J)  –  M O N AC H I U M (M U C)
12345.. OD 28.03.2018 08:05 09:25 LH1628 CRJ900 LUFTHANSA

DNI 
DAYS

OKRES 
DATA

ODLOT
DEPARTURE

PRZYLOT
ARRIVAL

NUMER 
LOTU 

FLIGHT NUMBER

T YP 
SAMOLOTU 
AIRCRAFT TYPE

PRZEWOŹNIK
CARRIER

ODLOT Y

7 6 – 7 7

ŁÓ DŹ /LO DZ(LC J)  –  A N TA LYA ( AY T ) 
..3.... 20.06 - 10.10

/ CZ ARTER 15:30 19:25 8Q969 A321 ONUR AIR

ŁÓ DŹ /LO DZ(LC J)  –  AT E N Y ( AT H)
.....6. 12.05-26.05 11:40 15:20 FR 4811 B738 RYANAIR

.....6. 02.06-27.10 17:25 21:05 FR 4811 B738 RYANAIR

ŁÓ DŹ /LO DZ(LC J)  –  B U R G A S (B OJ)
....5.. 15.06 - 14.09 

/ CZ ARTER 11:50 14:50 ENT1090 A320 ENTER AIR

ŁÓ DŹ /LO DZ(LC J)  –  D U B LI N (D U B)
..3.... 28.03-24.10 11:55 13:45 FR1978 B738 RYANAIR

……7 31.03-27.10 10:30 12:20 FR1978 B738 RYANAIR

ŁÓ DŹ /LO DZ(LC J)  –  E A S T M I D L A N DS (E M A )
……7 31.03-27.10 21:55 23:25 FR1624 B738 RYANAIR

ŁÓ DŹ /LO DZ(LC J)  –  LO N DY N S TA N S T E D (S T N)
123.56. 26.03-27.10 15:35 16:55 FR2468 B738 RYANAIR

……7 25.03-21.10 17:05 18:25 FR2468 B738 RYANAIR

ŁÓ DŹ /LO DZ(LC J)  –  M O N AC H I U M (M U C)
12345.. OD 28.03.2018 10:00 11:20 LH1628 CRJ900 LUFTHANSA

DNI 
DAYS

OKRES 
DATA

ODLOT
DEPARTURE

PRZYLOT
ARRIVAL

NUMER 
LOTU 

FLIGHT NUMBER

T YP 
SAMOLOTU 
AIRCRAFT TYPE

PRZEWOŹNIK
CARRIER
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