MAGAZYN PORTU LOTNICZEGO SZCZECIN-GOLENIÓW
SZCZECIN-GOLENIÓW AIRPORT MAGAZINE

Zbliż telefon i odczytaj film

ADAM NERGAL
Nr 10|2 018 (47)

FREE COPY
POBIERZ NA LOTNISKU
AIRPORT-FREE-WIFI

DARSKI

C zytaj #gdziekolwiekjeste ś

4–5

W NUMERZE / THIS ISSUE

ZDJĘCIE NA OKŁADCE:

Tomasz Łączyński

8
STREFA VIP: Adam Nergal Darski: Pokochać dzień,

pokochać noc

WYDAWCA:

VIP ZONE: Adam Nergal Darski: To love the day,

anywhere.pl
na licencji asz-reklama
/ biuro@asz-reklama.eu

to love the night

ul. Kościuszki 61
81-703 Sopot
e-mail: biuro@anywhere.pl
tel.: 58 719 23 25 / fax: 58 719 39 20
www.anywhere.pl

28
RECENZJA: Jak poprawić Polskę
REVIEW: How to fix Poland

LOTNISKOWA PLATFORMA MEDIALNA
www.anywhere.pl
www.facebook.com/anywherepl
www.twitter.com/anywherepl
www.instagram.com/anywhere.pl/
www.linkedin.com/company/anywhere-pl

30
PODRÓŻE: W krainie gór i czekolady
TRAVEL: The country of mountains and chocolate

NA ZLECENIE:
Port Lotniczy Szczecin-Goleniów
im. NSZZ Solidarność, 72-100 Goleniów
www.airport.com.pl

REDAKTOR PROWADZĄCY:
Olga Żarnasiek

40

PROJEKT GRAFICZNY:

MODA: Street wear

Alicja Rynkiewicz / szef działu graficznego
Julia Wójcik / grafik

FASHION: Street wear

TŁUMACZENIE:
Anna Jasińska,

WSPÓŁPRACA REDAKCYJNA:
Paweł Durkiewicz
Maciej Bąk

58
KUCHNIA: Październik miesiącem figi

WYDAWCA:

CUISINE: October is a month of figs

Marcin Ranuszkiewicz
biuro@anywhere.pl

DZIAŁ REKLAMY:
Dagmara Zielińska
(dagmarazielinska@anywhere.pl)
Katarzyna Świacka
(katarzynaswiacka@anywhere.pl)

54
TECHNOLOGIE: Audi Q8 wjeżdża na polski rynek

WSPÓŁPRACA FOTOGRAFICZNA:

TECHNOLOGIES: Audi Q8 arrives on the Polish market

Monika Szałek, Edyta Bartkiewicz,
Tomasz Sagan, Hanna Jakóbczyk

Redakcja nie zwraca niezamówionych tekstów i materiałów
redakcyjnych oraz nie ponosi odpowiedzialności za treść
nadesłanych ogłoszeń reklamowych. Redakcja zastrzega

65

sobie prawo do redagowania i skracania tekstów.

DODATEK PORTU LOTNICZEGO
AIRPORT ADD-ON

Magazyn zawiera materiały multimedialne,
zbliż telefon do strony oznaczone aplikacją
i odczytaj film.

PARTNERZY

Nasz magazyn monitorowany jest przez Instytut Monitorowania Mediów

6 –7

W NUMERZE / THIS ISSUE

NASI AUTORZY

ANDRZEJ
SARAMONOWICZ

GRZEGORZ
KAPLA

RAFAŁ
BRYNDAL

WOJTEK
KALARUS

JERZY
SCHEJBAL

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

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

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

Aktor teatralny, filmowy
i telewizyjny. Reżyser, felietonista. Związany z Nowym Teatrem Krzysztofa
Warlikowskiego.

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

ENGLISH A satirist, lyricist, jo-

ENGLISH A theatre, film
and TV actor. A director

urnalist, founder of cabarets,
playwright and screenwriter.
A jazz, golf, and hockey
enthusiast.

ENGLISH He has

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).

ENGLISH He lives by writing.

MICHAŁ
FIGURSKI

JAKUB
MILSZEWSKI

RAFAŁ
RUTKOWSKI

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”.

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

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

Kobieta-dynamit. Dziennikarka i prezenterka telewizyjna, trener autoprezentacji
i rozwoju osobistego.
Aktywnie działa na rzecz
kobiet w biznesie.

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

ENGLISH A non-stop talker

ENGLISH He grumbles,

ENGLISH An actor and

the Artistic Director of the
Montownia Theatre. A specialist in one man shows
and stand-up comedy. To
him, writing is an occasional but long-term activity.

ENGLISH A dynamite wom-

ENGLISH A lawyer by train-

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

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.'

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.

and columnist. Actor in
Krzysztof Warlikowski's
Nowy Teatr.

portrayed outstanding
film and theatre roles.
For many years, he has
been teaching new generations of Polish actors.

PAULINA
SMASZCZKURZAJEWSKA

TOMASZ
KOWALSKI

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

ing. A writer. An author of
'Mędrzec Kaźni', 'Rozmowy na
trzech grabarzy i jedną śmierć',
'Nie pozwolisz żyć czarownicy' and a collection of stories
entitled 'Przysionek, dom dla
pozornie umarłych'.
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ENGLISH A director, screen-
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KATARZYNA
ZDANOWICZ

WOJCIECH
ZAWIOŁA

JAKUB
FIREWICZ

MAGDALENA
JUSZCZYK

TOMASZ
SOBIERAJSKI

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.

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

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

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

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

ENGLISH Has been working
in TVN24 since 2012. She

ENGLISH He’s a reporter

ENGLISH an actor of a ‘still’

ENGLISH A journalist,

ENGLISH A sociologist

by profession and passion. An experienced
explorer of social phenomena and cultural
trends. A 3.0 scientist.

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.

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

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.

IGA
GÓRECKA

ALEKSANDRA
BUDKA

EDYTA
BARTKIEWICZ

TOMASZ
SAGAN

CEZARY
ŁAZAREWICZ

Emocjonalna ekshibicjonistka. Aktorka, wychowanka
szkoły filmowej. Z wykształcenia również mgr pedagogiki pracy. Kieruje
się zmysłami.

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.

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

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

Lat 52, pochodzi z Darłowa. Pracował m.in. w Gazecie Wyborczej, Polityce,
Przekroju. Od dwóch lat
bezrobotny. Zajmuje się
pisaniem reportaży.

ENGLISH Her dream was to

ENGLISH She is a pho-

ENGLISH An emotional

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

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.

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.

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

ENGLISH A photographer

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

ENGLISH Aged 52,

comes from Darłowo. He
has worked for, among
others, Gazeta Wyborcza, Polityka, Przekrój.
Currently unemployed
for two years. He writes
reportage.
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POKOCHAĆ
DZIEŃ,
POKOCHAĆ
NOC
JEDNI GO KOCHAJĄ, INNI NIENAWIDZĄ. NA CAŁEGO. CHYBA
JESZCZE NIKT W CAŁEJ HISTORII POLSKIEGO SHOW-BIZNESU NIE WYWOŁYWAŁ AŻ TAK ŻYWYCH, SKRAJNYCH EMOCJI PRZEZ TAK DŁUGO. ALE TO TYLKO WODA NA MŁYN
ADAMA NERGALA DARSKIEGO. KIEDY KARMI SIĘ EMOCJAMI INNYCH, JEGO KREATYWNOŚĆ JEST NIE DO ZATRZYMANIA, TAK W ŻYCIU, JAK I NA SCENIE Z BEHEMOTH.
TEKST Jakub Milszewski

ZDJĘCIA Tomasz Łączyński

WYWIAD WIDEO DOSTĘPNY
NA ANYWHERE.PL
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Lubisz wkurzać ludzi? Lubisz, jak ludzie się na ciebie
irytują albo kiedy wywołujesz negatywne emocje?

Nie przeszkadza mi to. Mam na tapecie ze swoim terapeutą przerobienie tego tematu, bo czasem rzeczywiście
mnie to kręci i podnieca, gdy widzę jak ludzie, którzy nie
znają albo nie rozumieją czegoś, albo nawet nie chcą rozumieć i poznawać drugiej strony, automatycznie przylepiają mi łatkę, na przykład skandalisty, awanturnika czy
bluźniercy. Crowley powiedział takie przepiękne zdanie:
„black to the blind”. Dla ślepców mym kolorem jest czerń.
I tak też się noszę, ale to również mój sztandar. Estetyka,
w której się obracam i symbolika, z której korzystam, kłuje
w oczy. Są to często archetypy postrzegane jako negatywne, jako destruktywne. A dla mnie jest wręcz odwrotnie
i lubię ten dysonans. Lubię tę dychotomię natury mojego
życia i natury życia w ogóle. Mamy w tej chwili przepiękny
warszawski poranek, ale już za dwanaście godzin będzie
już ciemno i będzie noc. I możemy objąć i pokochać ten
dzień, tak samo jak możemy rozkochać się w nocy, prawda? Chodzi o tę harmonię w życiu. Jestem przekonany,
że moje życie cały czas tańczy pomiędzy sacrum a profanum. I nie tylko życie artystyczne, ale też życie prywatne. Czasem jest to bardzo niewygodne, bo my lubimy
nasze strefy komfortu. Nie lubimy, jak coś jest niewygodne, ale wtedy kiedy czujemy dyskomfort, kiedy coś nas
uwiera, kiedy musimy zrobić krok do przodu, tylko wtedy
możemy ewoluować. Tylko to będzie stymulować nas do
myślenia, do tego, by przejść za te drzwi i zobaczyć co jest
za nimi. Tymczasem mam wrażenie, że ludzie w znakomitej większości są zniewoleni przez systemy, przez religię,
przez politykę, lubią siedzieć tutaj, w tym ciepłym, ciasnym pokoiku, bo jest bezpiecznie, bo nic ciężkiego nie
spada na głowę. Moim zdaniem ten zgrzyt jest zdrowy,
jest bardzo higieniczny. Jest w ch*j niewygodny, trzęsie
ludźmi i zakłóca ich sen, ale w szerszym kontekście, a staram się tak to widzieć, jest zdrowy dla ludzkości.
To trzęsienie ludźmi, o którym wspomniałeś, stało się
twoim publicznym wizerunkiem. Dla ludzi, którzy nie
mają zielonego pojęcia o muzyce, o metalu już w ogóle,
ale znają ciebie z telewizji, z gazet, jesteś osobą, która
mocno polaryzuje. Albo jesteś za Nergalem, albo jesteś
przeciwko niemu. To niemalże jak w polskiej polityce.

To jak w polityce, to prawda, tyle że w polityce najczęściej
stawia się na populizm.
Z obu stron.

Ale mam wrażenie, że ta strona, z którą nie jest mi po
drodze, czyni to swoją naczelną bronią i wykorzystuje

ją przy każdej nadarzającej się okazji. Generalna tendencja świata jest populistyczna. Polityk stara się zrobić
laskę jak największej ilości ludzi, żeby pozyskać jak największy elektorat, żeby wygrać, żeby czerpać z tego maksymalne korzyści. Tymczasem artysta robi laskę samemu
sobie, skupia się na sobie, na egotyzmie, na swojej przyjemności, satysfakcji. Jeżeli artysta kalkuluje i zastanawia się
jak ugryźć płytę, żeby się spodobała jak największej ilości
ludzi, albo robi film pod publiczkę, to nic szczerego, czytaj
dobrego, z tego wyjdzie. Czy Wojtek Smarzowski, robiąc
„Kler”, zastanawiał się nad tym, czy wszyscy pokochają
jego film? Nie! On jest świadom tego, że obraz budzi skrajne opinie. Dla artysty największym wrogiem jest ludzka
indyferencja i nuda. Więc prowadzę i tworzę swoje życie
tak, żeby po pierwsze nie nudzić się z samym sobą, a po
drugie nie starać się zadowolić wszystkich, tylko zadowolić swoje ego, swój głód artystyczny. A później przekazać
ten produkt, czyli płytę, dalej. A potem już nie mam na nic
wpływu. Nie mam wpływu na to, co ludzie z tym zrobią,
a mogą z tym zrobić cokolwiek. Mogą to pokochać, mogą
to znienawidzić. I te dwie reakcje są najbardziej pożądane
przeze mnie. Mogą to spalić albo podrzeć i powiedzieć,
że to gówno, albo postawić na półce i się do tego modlić.
Jedno i drugie to dla mnie to samo, stawiam znak równości. Energia jest bardzo podobna. Najgorsze byłoby wzruszenie ramionami, a póki co, a to wynika z mojej natury
i natury tego, co robię, to mi nie grozi.
Nowy album Behemoth nazywa się „I Loved You
At Your Darkest”. Kogo tak kochaliście za jego
najmroczniejszych czasów?

Ten tytuł i jego wymowa kojarzą mi się z klasykiem The
Rolling Stones – „Sympathy For the Devil”. Zauważam tu
jakąś paralelę. Zastanowiłem się po prostu nad archetypami bytów upadłych, które zawsze były lejtmotywem naszej
twórczości, nad którymi ja się zawsze pochylałem, które zawsze chciałem zrozumieć, którym współczułem, z którymi
się identyfikowałem. Z jakiegoś powodu zawsze mnie ciągnęło do odrzutków, outsiderów, czy byli to filozofowie, czy
jakieś mityczne postaci. Wiąże się to z filozofią, która jest
mi bliska i mam swoją teorię, która mówi o tym, że najczęściej te archetypy są najbliższe naturze ludzkiej, ponieważ
są niedoskonałe, nie są perfekcyjne, w przeciwieństwie do
wszelkich boskich panteonów. Głośno mówię, że przeciętnemu człowiekowi, który grzeszy, który upada, który próbuje się podnieść, który walczy o swoją autonomię, który się
szarpie ze sobą, ze światem, jest dużo bliżej do literackiego
Lucyfera, który został wygnany z raju i później pokazał
środkowy palec swojemu stwórcy, a był przecież jednym

E S T E T Y K A , W KT ÓR E J S I Ę OBR AC A M
I S Y M B OL I K A , Z KT ÓR E J KOR Z YS TA M,
K ŁUJ E W O C Z Y. SĄ T O C Z Ę S T O
A RC H E T Y PY P O S T R Z E GA N E JA KO
N E GAT Y W N E , JA KO DE S T RU KT Y W N E .
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z jego ulubionych aniołów. Pochylam się z miłością nad
tymi wspomnianymi archetypami, ale też myślę o sobie
samym i myślę o swoim już, albo dopiero, 41-letnim życiu.
Kilka razy udało mi się bardzo nisko upaść, czy była to choroba, czy były to epizody depresyjne, czy utrata bliskich
osób. Myślę, że każdy człowiek przechodzi przez tego typu
problemy. Nawet jeśli jesteś dzieckiem, a zdycha ci twoje
ukochane zwierzę, to trauma jest podobna do tej, kiedy 50czy 60-latek, który traci żonę w wypadku, albo dlatego, że
odchodzi ona z innym mężczyzną. Kontekst inny, ale ból
ten sam. To są momenty, kiedy upadamy, kiedy zderzamy
się z czymś granicznym, z czymś potwornie smutnym,
czymś, co dotyka naszego rdzenia. I to są momenty ultymatywne. Bo albo się poddajemy i umieramy albo wstajemy silniejsi. Niczym mityczny feniks! To jest ten moment,
ten grunt, który zapewnia dynamikę życiu. Życie byłoby
nie do zniesienia, gdyby wszystko było letnie i łatwe, a to,
że jest raz bardzo gorące, a raz bardzo zimne, albo raz jest
doliną, a innym razem wchodzimy na tę Gubałówkę albo
jeszcze większą górkę, sprawia, że życie jest ekscytujące
i fantastyczne. I ta płyta moim zdaniem jest lustrem tejże
filozofii. I dlatego jest tak różnorodna, jednocześnie zachowując wierność black metalowej tradycji.
Przeglądając booklet tego albumu, pomyślałem sobie,
że ty, a właściwie wy, być może po raz pierwszy
w swojej karierze, chcecie być dobrze zrozumiani.
Chcecie, żeby ludzie wiedzieli, że konkretny utwór
traktuje o konkretnym temacie. Dlatego we wkładce
znalazły się opisy utworów, które interpretują te teksty,
pokazują, skąd się wzięły, co cię do nich zainspirowało.

Nie wiem, to jest ciekawa obserwacja. Być może masz rację. Nie lubię robić wiwisekcji własnej twórczości. Teraz
to ja się jej tylko przyglądam, obserwuję z boku. Ona ze
mnie wyszła, ale lubię dawać przestrzeń i margines dziennikarzom i fanom, czyli odbiorcom. Niech oni sobie z tym
obcują, niech dyskutują, niech trawią. To, co dla mnie jest
w kontekście tej płyty najważniejsze, to fakt, że jest to w stu
procentach szczere dzieło. To coś, co bardzo naturalnie
wyszło z naszego systemu. Nigdy jeszcze nie czułem się
tak dumny i kompletny z płytą, trzymając ostatecznie jej
egzemplarz w ręku.
W tym roku ukazało się wasze DVD, które było
sporą produkcją. Teraz mamy premierę albumu,
w międzyczasie masz swoje salony barberskie,
powstała wystawa, jest film, kręcicie teledyski,
gracie trasy po całym świecie, wychodzi nowe
piwo, pracujecie nad merchem, produkujecie karmę
dla psów. Coś pominąłem? Jak jesteś w stanie to
wszystko zmieścić w kalendarzu?

Po pierwsze, od kilku lat jeździmy z hologramem Nergala
po świecie, więc mogę być w Warszawie, a jednocześnie
grać koncert w Los Angeles. A tak zupełnie poważnie
i troszkę kokietując: nie wiem, czy jesteśmy najlepszym
polskim zespołem heavymetalowym albo w ogóle, czy
jesteśmy dobrzy w tym, co robimy, ale wiem jedno – jesteśmy w absolutnej czołówce najbardziej pracowitych
muzyków, jacy chodzili po globie. I my nie pracujemy,
my zapierdalamy. To jest właściwe słowo. I nie tylko mój
grafik tak wygląda. Muszę tu oddać cesarzom co cesarskie, ponieważ zarówno Orion, który jest od jakiegoś

B O A L B O S I Ę P ODDA J E M Y
I U M I ER A M Y A L B O
WS TA J E M Y S I L N I E J S I.
N IC Z Y M M I T YC Z N Y F E N I K S!
T O J E S T T E N MOM E N T, T E N
GRU N T, KT ÓRY Z A PEW N I A
DY NA M I K Ę Ż YC I U.
czasu moją prawą ręką i bez niego połowa tych rzeczy by
się nie odbyła, jak i Inferno, który się angażuje bardziej
niż kiedykolwiek, ciężko pracują mimo liczyć zobowiązań rodzinnych. Wszyscy działamy dla jakiegoś wspólnego dobra, służymy wizji, którą sami stworzyliśmy
i musimy w tej chwili dać z siebie absolutnie wszystko.
I robimy to. Zdarza się, że brakuje mi tchu. Wczoraj do
domu wróciłem o 23:30, wyszedłem o 10 rano. Cały dzień
w biegu, w samochodzie, przebranie w samochodzie,
komputer, wszystko musi być pod ręką. Ale zobacz,
jak ja o tym mówię, jak nakręcony! A jestem kompletnie czysty, żadnych narkotyków czy dopalaczy. Jadę
tylko na fantastycznej adrenalinie, czuję w sercu, wiem,
że to, co się dzieje, jest dobre i nas buduje. Służymy czemuś, co jest pozytywne, pożyteczne i witalne. Więc robimy to, teraz albo nigdy. Dlaczego? Bo nie wiemy, czy
będzie kolejna płyta, więc staramy się robić rzeczy, które spowodują, że ta płyta, która wychodzi teraz, będzie
pamiętana. Ja mam spory problem z dzisiejszą popkulturą. Behemoth jest jej częścią, ale mam problem z tym,
że trawimy mnóstwo fantastycznych dóbr, ale ile w nas
z nich zostaje? Pamiętam z dzieciństwa film „Tragedia
Posejdona”. Leciał w telewizji w sobotę, o godzinie 20.
Tym filmem się żyło. Pamiętam go, pamiętam ostatnią
scenę. My, dzieciaki, żyliśmy tym filmem w piaskownicy, na podwórku. On jest we mnie do dzisiaj. Jest kilka
takich rzeczy, kilka takich płyt, które zostały we mnie
na zawsze. Teraz tych dóbr popkultury jest mnóstwo.
Jest mnóstwo genialnej muzyki, mnóstwo świetnych filmów, ale ile z nich we mnie zostanie? Jeśli zapytasz mnie
teraz, czy widziałem jakiś fajny serial, to odpowiem, że
widziałem dziesięć genialnych, ale nawet nie pamiętam,
jak się nazywały. Problemem jest nadmiar dobroci, tych
fantastycznych rzeczy, które oferuje nam świat.
A może to, że za dużo pochłaniasz?

To prawda. Być może jest to problem właściwej selekcji,
ale z drugiej strony, jeśli jesteś wtrybiony w życie, to ono
cię tym karmi na bieżąco. Teraz informacja zap**rdala
sto razy szybciej w stosunku do mechanizmów z lat 80.
Czy chcesz, czy nie, te impulsy cię atakują. Stymulanty
są wszędzie: reklama, social media. Kiedy spotkasz się
z kimś, to on ci nie będzie mówił o „Tragedii Posejdona”,
tylko o dziesięciu spektaklach, które trzeba zobaczyć,
a dzieją się jednego dnia. I teraz musisz wybrać. Ja mam
z tym problem, choć to dobry problem. Wiedząc o tym, nie
chciałbym, żeby nowa płyta Behemoth była jedną z ty-
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pozostawią świadectwo jakości i szczerości
Adama Nergala Darskiego.
Nie boisz się tego, że w tym zapierdalaniu,
w tych dedlajnach na podpisanie płyt,
pójście na konferencję, otwarcie wystawy,
nagranie klipu, zabraknie w pewnym
momencie miejsca na kreatywność? Że
będziecie za wszelką cenę chcieli utrzymać
wysoki poziom zaangażowania i odbędzie
się to kosztem jakości?

Nie wydaje mi się, bo nie potrafię tworzyć,
będąc w tyglu zajęć.

siąca fantastycznych płyt, jakie wyjdą w tym
roku. Robię więc wszystko, angażuję się i tak
poruszam sznurki, żeby ta płyta została w sercach ludzi. A to wymaga mnóstwa pracy,
którą trzeba włożyć samemu. Podpisujemy
ponad 4000 egzemplarzy płyt, żeby ją ludzie
kupili, żeby ten produkt był dla nich wyjątkowy. Nie wychodzimy po koncertach do ludzi,
bo jesteśmy kompletnie z**bani i jedyne,
o czym marzymy, to pójść do łóżka. Nie ma
tu mowy o jakimś rock'n'rollu, narkotykach
i wielkiej ilości alkoholu. My ciężko pracujemy. Ludzie tego nie widzą, widzą kolorowe

okładki, ale nie widzą, że od rana do wieczora harujemy na ten sukces. Jednocześnie też
zaznaczam, że robimy to z bananem na twarzy, z radością, ponieważ wiemy, że nie pracujemy dla nikogo innego, tylko dla siebie.
Czyli robię coś, co mnie uszczęśliwia, daje
mi motywację do życia, coś, co – wierzę głęboko – zostanie dłużej na tej ziemi niż ja. Jak
mnie nie będzie za parędziesiąt lat, to ta płyta
przetrwa. Każdy kolejny klip chcemy zrobić
jak najlepiej, żeby został. To, co jest w sieci,
zostanie tam na zawsze. Mnie nie będzie, ale
chciałbym, żeby było tych kilka rzeczy, które

M Y C I Ę Ż KO P R AC U J E M Y.
LU DZIE TEGO N IE W IDZĄ,
W I D Z Ą KO L O ROW E
OK Ł A DK I, A LE N IE W IDZĄ,
ŻE OD R A NA DO W IECZOR A
H A RU J E M Y N A T E N S U KC E S .

POKOCHAĆ DZIEŃ, POKOCHAĆ NOC

Ale w nim jesteś.

Ale teraz nie tworzę. Płytę tworzyłem
w samotności, w domu, siedząc sam na
sam ze sobą, ze swoimi emocjami, z gitarą.
W takich momentach wyłączam social
media, nie odbieram telefonów, siedzę,
słucham siebie. Behemoth nigdy nie tworzy
w trasie. Między naszymi płytami są cztery
czy pięć lat przerwy, to dość sporo dla zespołu
metalowego. Są zespoły, które są cały czas
w cyklu. My mamy komfort, na który sobie
ciężko zapracowaliśmy, że dziś tworzymy
tylko wtedy, kiedy mamy coś do powiedzenia.

PŁY TĘ T WOR Z Y ŁEM
W SA MOT NOŚCI, W DOM U,
SIEDZĄC SA M NA SA M ZE SOBĄ,
ZE SWOI M I EMOCJA M I, Z GITA R Ą.
W TA K ICH MOM EN TACH
W Y Ł ĄCZA M SOCI A L M EDI A, N IE
ODBIER A M TELEFONÓW...
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A jeśli nie mamy, to nie tworzymy, więc kiedy cztery
czy pięć lat temu rozmawiałem z dziennikarzami,
mówiłem, że nie wiem, czy będzie kolejna płyta. To
nie była kokieteria. Byłem wyprany. Grałem koncerty,
promowałem płytę, bawiłem się tą płytą, ale kompletnie
nie stresowałem się tym, co będzie dalej, bo nie musiałem.
Wiedziałem, że sobie poradzę, może będę realizował
się w innych kierunkach, bo moje zainteresowania są
szerokie. To jest komfort i szczerość. Czy Metallica musi
nagrywać kolejną płytę? Oni, ich rodziny, wnuki nie będą
musiały pracować, jeśli nie będą chciały. Wierzę, że jak
Metallica, The Rolling Stones czy U2 nagrywają płytę, to
dlatego, że to jest ten moment. Oni nie muszą tego robić,
ale robią. Jeżeli Nergal będzie za 10 lat wciąż na scenie
z Behemoth, to chcę, żebyś ty, jako widz, miał to samo
wrażenie. Nie chcesz widzieć zmęczonego, zaganianego
gościa, który próbuje zapłacić za swoje rachunki. Chcesz
widzieć muzyka, który z nonszalancją, arogancją, z głową
podniesioną do góry wychodzi na scenę, która należy
do niego. Przez godzinę czy 70 minut to jego pieprzona
świątynia, jest kapłanem, guru, i robi, co chce, spełnia
się w tym. Nie chcesz widzieć zmęczonego dziadka. Do
czasu, kiedy będę miał to poczucie, że to moja przestrzeń
i ja w niej rządzę, będę to robił. To jest gwarancja dla ludzi,
którzy sięgają po płytę Behemoth albo idą na koncert. To
jest piękne i to wielki komfort.
ENGLISH

TO LOVE THE DAY, TO LOVE THE NIGHT
Some people love him, others hate him. Totally. Probably
nobody in the history of Polish show business has evoked
such strong, extreme emotions for so long. But that’s only
grist to Adam Nergal Darski’s mill. When he feeds on people’s
emotions, his creativity is unstoppable – both in life and on
stage with Behemoth.

Do you like to make people angry? Do you like to
irritate others or evoke negative emotions?

It doesn’t bother me. I need to discuss this with my therapist, because it sometimes really excites and arouses me
when I see people who don’t know or don’t understand
something, or even don’t want to understand it, automatically attach a label of, for example, a scandalmonger,
troublemaker or blasphemer to me. Crowley once said
a beautiful sentence, ‘black to the blind.’ To the blind, my
colour is black. That’s what I wear, but it’s also my banner.
My aesthetics and the symbols I use pain the eye. These
archetypes are often perceived as negative and destructive. It’s quite the opposite to me, and I like this clash. I like
this dichotomy of my life and life in general. It’s a beautiful
morning in Warsaw now, but in twelve hours’ time, it’ll be
a dark night. We can embrace and love this day just like we
can love the night, can’t we? It’s about harmony in life. I’m
sure that my life balances between the sacred and the profane. And I don’t mean only my artistic life, but the private
one, too. It’s sometimes very inconvenient, because we like
our comfort zones. We don’t like uncomfortable situations,
but only when we feel uncomfortable and we have to take
a step forwards may we evolve. We need to step out of our
comfort zone to think, cross the door and see what’s behind it. But it seems to me that most people are enslaved by

BEHEMOTH
„I Loved You at Your Darkest”,
Wydawca: Metal Blade Records
Premiera: 5 Października 2018

systems, religion, and politics; they like their warm, cosy
rooms because they’re safe, and nothing heavy can fall on
their head there. I believe that clash is healthy. It’s fuc*ing
uncomfortable, it shakes people’s life and ruins their sleep,
but in a broader context, and that’s the way I try to see it, it’s
healthy for people.
The shake-up you’ve mentioned has become your public
image. For people who know nothing about music, not
to mention metal, but know you from TV or magazines,
you’re a person that polarizes the society. You’re for
Nergal or against him. It’s almost like Polish politics.

It’s like politics, I agree, but politics usually goes for
populism.
On both sides.

But it seems to me that the side which I don’t agree with
makes populism its main weapon and uses it at every available opportunity. Populism is a general global tendency.
Politicians try to please as many people as possible to get
the largest electorate possible, win and reap the benefits.
Artists would rather please themselves, concentrate on
themselves, their egotism, pleasure and satisfaction. If an
artist calculates and wonders how to record an album to
please as many people as possible, or makes a film which
appeals to a popular taste, nothing honest – good – will
come out of it. When Wojtek Smarzowski was making
‘Kler’, he didn’t worry if people would love his film. No!
He’s aware that his production provokes extreme emotions. The greatest enemy of an artist is human indifference and boredom. I try to live in a way so that firstly, I’m
not bored with myself and secondly, I don’t try to satisfy
everyone around me but my ego and artistic hunger. And
later pass on the product, that is the album, to the audience. What happens next is not up to me. I can’t change
what people will do with it, and they can do anything. They
can love it or hate it. These two reactions are my favourite.
They can burn it or rip it and say it’s shit, or put it on a shelf
and pray to it. It’s the same for me. Energy is very similar.
The worst thing they could do is to shrug their shoulders,
and this won’t happen to me given my nature and the nature of what I do.

POKOCHAĆ DZIEŃ, POKOCHAĆ NOC
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Behemoth’s new album is entitled
‘I Loved You At Your Darkest’. Whom did
you love at their darkest?

The title and its meaning remind me of The
Rolling Stones’ classic ‘Sympathy For the
Devil’. I can see a parallel here. I was wondering
about the archetypes of fallen beings, which
have always been a leitmotif of our work, and
which I’ve always pitied, identified with, and
wanted to understand. For some reason, I’ve always been attracted to outcasts, outsiders, be
that philosophers or mythical characters. It’s
related to a philosophy that is close to me, and
I have a theory that these archetypes are most
often the closest to human nature because
they’re imperfect, as opposed to all pantheons
of gods. Average people who sin, fall down, try
to get up, fight for their autonomy with themselves and the world are much closer to the
literary character of Lucifer, who was expelled
from Paradise and later showed his middle finger to God, while he was one of his favourite
angels. I look at those archetypes with love,
but I also think about myself and my long, or
short, 41-year life. Several times have I sunk
very low – be that my disease, depression episodes or losing people who were dear to me.
I think that every person has such problems.
Even if you’re a kid, and your beloved pet dies,
the trauma is similar to the one experienced
by a 50 or 60-year-old who loses his wife in an
accident or because she leaves him for another man. The context may be different, but the
pain stays the same. In these moments, we
fall, we are confronted with something terribly sad, something that touches our innermost feelings. These moments are ultimate.
We either give up and die or get up stronger.
We rise like a phoenix. This moment ensures
dynamics in life. Life would be unbearable
if everything was chilly and simple; the fact
that it’s hot or cold, it’s a valley, a hill or a high
mountain, makes life exciting and fantastic.
In my opinion, this album reflects this philosophy. That’s why it’s so diverse and follows the
tradition of black metal at the same time.
Browsing the booklet, I thought that
you wanted to be understood, perhaps
for the first time in your career. You
want people to know that a given song
is about a given topic. That’s why the
booklet contains descriptions of songs
and interpretations of lyrics as well as
mentions some of your inspirations.

I don’t know; but that’s an interesting remark.
You may be right. I don’t like to vivisect my
own works. Now I’m only an observer and
I watch them from the sidelines. I like to give
some space to reporters and fans, that is the
audience. I leave it to them to experience, discuss and digest. What matters to me the most

is that this album is one hundred per cent honest. It’s a natural result of our system. I’ve never felt so proud and complete when holding an
album as I do now.
This year, your DVD came out, which
was quite a big production. You’ve just
released an album. Besides, you have
your barber shops, an exhibition, a film,
you make videos, play concerts all around
the world, a new beer is launched on the
market, you work on merch, produce dog
food. Have I missed something? How does
it all fit together?

First of all, for several years, we’ve been going
with Nergal’s hologram around the world, so
I can be in Warsaw and play a concert in Los
Angeles at the same time. But seriously, I don’t
know whether we’re the best Polish heavy
metal band, or whether we’re good at what we
do, but one thing I’m sure – we’re one of the
most industrious bands ever. We don’t work;
we fuc*ing toil. That’s a good word. And not
only my schedule is like that. I must admit
that both Orion, who has been my right hand
for some time and without whom half of these
things wouldn’t have worked out, and Inferno,
who is doing more than ever, are working very

hard despite their family commitments. We’re
all working for the common good, serving the
mission we’ve created; we must do our best
now. And that’s what we’re doing. I’m sometimes exhausted. I came home at 23:30 yesterday and left at 10 in the morning. I’m busy all
the time and spend my days in the car; I sometimes change in the car and I need to have
everything at hand, including my computer.
But you see how I’m talking about it? I feel
like a fish in water! And I’m totally clean, no
drugs or boosters. It’s sheer adrenaline; I feel
in my heart and I know that what’s happening
now is good and we’re developing. We’re doing something good, useful and active. So it’s
now or never. Why? Because we don’t know
if we record another album, so we’re trying
to do our best to make this one remembered.
I have a problem with contemporary pop culture. Behemoth is a part of it, but I can’t accept
the fact that we absorb plenty of fantastic pop
culture products, but what’s left afterwards?
When I was a child, I watched ‘The Poseidon
Adventure’. The film was on television on
Saturday at 20:00. That was something really
huge. I remember the film and its last scene.
All kids in the yard and in the sandbox knew
the film. I still remember it. There are a few
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things, a few albums, which I will always remember. Now, there are plenty of pop culture
products. Lots of brilliant music, great films,
but how much will I remember in the end? If
you asked me if I’ve seen a good TV series recently, I’d say that I’ve seen ten awesome TV
series, but I don’t even remember their titles.
The problem is in excess – the excess of fantastic things the world offers now.
Or perhaps you absorb too much?

That’s true. Perhaps it’s the question of proper selection, but, on the other hand, life won’t
let you fall behind. Nowadays, information
goes a hundred times faster than in the 80s.
Whether you like it or not, these impulses
inundate you with information. Stimuli are
everywhere: advertising, social media. When
you meet someone, they won’t talk about ‘The
Poseidon Adventure’ but ten plays you must
absolutely see, and they’re all on one day. And
now you have to choose. I find it difficult, but
it’s a good problem. Knowing this, I wouldn’t
like Behemoth’s new album to be one of a thousand fantastic albums that come out this year.
So I’m doing my best, engaging and working,
so that people will remember it. And it takes
a lot of work and effort. We sign over 4000 albums, so that people buy them and see them
as special. We don’t talk with people after concerts because we’re dead tired and the only
thing we dream about is to go to bed. There’s
no rock'n'roll, drugs or much booze here. We
work very hard. People don’t see that – they

see colourful magazine covers, but they don’t
know that we work for this success from dusk
till dawn. At the same time, I’d like to stress
that we’re really happy to do it, because we
know that we work for ourselves only. So I do
something that makes me happy, motivates
me, something that – I believe – will remain
here long after I’m gone. When I’m gone in fifty years’ time, the album will remain. We want
to make every video as best as we can so that it
remains. What’s on the Internet will be there
forever. I’ll be gone, but I’d like to leave a few
things that will be a testament to the quality
and honesty of Adam Nergal Darski.
Aren’t you afraid that in this rush, with
all those deadlines for signing albums,
attending conferences, opening exhibitions,
shooting videos, etc. you’ll lose some
creativity at some point? That you’ll try
to keep the high level of engagement, and
this will affect the quality of your work?

I don’t think so because I can’t create anything when I’m so busy.
But you are now.

And I’m not creating now. When I was working on the album, I was at home, alone with
myself, my emotions and guitar. At times
like these, I turn off social media, don’t answer my phone, sit down and listen to myself.
Behemoth never writes music on the road. We
take breaks of four or five years between our
albums; that’s a lot for a heavy metal band.

Some bands are still in the production cycle.
We have this comfort, which we’ve earned,
that we create only when we have something
to say. And if we don’t, we don’t create; when
I was talking to reporters four or five years
ago, I said that I didn’t know if we released
another album. That wasn’t posturing. I was
drained. I played concerts, promoted our album, played with that album, but I didn’t worry about the future because I didn’t have to.
I knew I’d be fine; perhaps, I’d do something
else because my interests are quite broad.
That’s comfort and honesty. Does Metallica
have to release another album? The members
of the band, their families, even their grandchildren won’t need to work if they don’t want
to. I believe that when bands like Metallica,
The Rolling Stones or U2 release an album,
it’s because it’s the right time. They don’t have
to do it, but they do. If Nergal and Behemoth
are still on stage in 10 years’ time, I want you,
as our recipient, to have the same impression.
You don’t want to see a tired, busy guy, trying
to pay his bills. You want to see a flippant and
arrogant musician, with his head held high,
who goes on stage that belongs to him. For
an hour or 70 minutes, it’s his fuc*ing temple – he’s the priest, the guru, and he does
what he wants. He feels fulfilled. You don’t
want to see a tired old man. Until I feel that
it’s my space and I control it, I’ll keep doing
this. It’s a guarantee for people who listen to
Behemoth or go to our concert. It’s beautiful
and it’s great comfort.

POKOCHAĆ DZIEŃ, POKOCHAĆ NOC
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PLAY IT WITH A BANG FOR A FEW
KISSES OR A BALL

GARBATE GRANIE

ZA PARĘ CAŁUSÓW LUB KULKĘ

KAMIL
GIEDRYS
Miłośnik komiksów, sztuki nowoczesnej
i mieszanych sztuk walki, a w sekrecie prawnik.
Uważa, że jeden obraz wart jest więcej niż 1000
słów, a gdy dodamy do niego dymek z tekstem
to nawet 1005. Postawił sobie za punkt honoru
promowanie sztuki komiksowej, więc bądźcie tak
mili i sięgnijcie po jeden.

J

ak dobrze wiemy, Polska to kraj z kartonu funkcjonujący w wyimaginowanej
wspólnocie, więc wszystko nad Wisłą jest
trochę na odwrót. Dajmy na to pracowników
warszawskich korporacji grających po godzinach, przy winie w małej kuchni, rockandrollowego bluesa – dla bezpieczeństwa nazywanego
garażowym. Rozsądny człowiek pomyślałby,
że z takiej muzyki przesiąkniętej frustracjami
codzienności, układanej w towarzystwie okapu i chlebaka, do tego przy alkoholu, raczej nic
nie będzie, a tu psikus! Tak właśnie funkcjonuje
Fertile Hump, jedna z najlepszych polskich kapel, której nie usłyszycie w radiu – i dobrze, lepiej iść na koncert!
Magda Kramer, Tomek Szkiela, Maciek
Misiewicz grają razem stosunkowo krótko
i niełatwo równać ich dorobku z takimi gigantami jak Budka Suflera, lub Perfect. Mimo
to, ze swoją muzyką zjeździli już całą Polskę
i okolice – grając między innymi na białoru-

skich klatkach schodowych, czy w Albanii.
Najnowszy album tych młodych wilków garażowego grania z pewnością ułatwi odwiedzanie kolejnych, niebanalnych miejsc.
Kiss Kiss or Bang Bang to kawałek solidnej,
autorskiej muzyki na światowym poziomie.
Wprost trudno domyślić się, że tak prawdziwego
bluesa tworzą Polacy. Jakby tego było mało, nie
mamy do czynienia ze smętnym snuciem kilku melodii, lecz całkiem energetycznym
muzykowaniem na pograniczu dwóch gatunków z lekkim, spontanicznym dodatkiem
punku. Wszystko jest na swoim miejscu, a do
tego płyta nie nudzi powtarzalnością, doświadczamy eksperymentów z melodią, szukania
nowych dróg. Choć na pozór są to niezobowiązujące dźwięki, warstwa tekstowa nie została
potraktowana po macoszemu. Fertile dzielą się
z nami zaangażowanym treściami, uderzając
w rzeczy, które ich drażnią, z którymi mierzą
się na co dzień, smutkami i radościami. Jakby
pochwał było mało, album obfituje w potencjalne hity: „Goodnight, Goodbye”, „Kiss Kiss or
Bang Bang”, „Wise Man” – to zaskakujące, miłe
dla każdego ucha granie, wręcz stworzone, by
być puszczanym w radiach. W tym wszystkim
wisienkę na torcie stanowią niezwykle żywiołowe koncerty warszawskiego trio, to one przede
wszystkim są źródłem prosperity tej bandy.
Choć Fertile zasługuje na pochwały już za
samo idealne wejście w bluesowe granie, to
jedynie wierzchołek góry lodowej. Na byciu
autentycznym się nie skończyło, dodali od
siebie sporo słowiańskiego temperamentu,
polskiego marudzenia i własnej kreatywności. Tak oto otrzymaliśmy prawdziwą bombę,
której jednak nie doświadczymy w mainstreamie. Śpieszcie się słuchać Fertile Hump, by
móc mówić, że chodziliście na ich koncerty,
zanim stało się to modne.

As you perfectly know, Poland is a country made of cardboard, functioning in an
imaginary community, so everything by the
Vistula River is a bit upside down. For example, employees of Warsaw corporations playing rock 'n' roll blues – called garage blues,
just to be on the safe side – and drinking wine
after work in a small kitchen. A wise man
would say that music steeped in frustrations
of everyday life, composed in the company of
a ventilation hood and a bread bin, with alcohol, ain’t worth anything, but he couldn’t be
more wrong! That’s how Fertile Hump work;
it’s one of the best Polish bands, which you
won’t hear on the radio – and that’s fine, it’s
better to go to their concert!
Magda Kramer, Tomek Szkiela and Maciek
Misiewicz have been playing together for
a relatively short time, and you can’t compare them with giants, such as Budka Suflera
or Perfect. Still, they’ve performed all over
Poland and in other countries, e.g. on staircases in Belarus or in Albania. The latest album of those young garage musicians will
surely open up their way to some more unusual places.
‘Kiss Kiss or Bang Bang’ is a piece of
good author music at an international level. You wouldn’t guess that Poles can play
such blues. What’s more, it’s not miserable wining but quite energetic music on
the border of two genres, with a soft, spontaneous touch of punk. Everything is in
its proper place, and the album isn’t repetitive – it experiments with the melody and
looks for new ways of expression. Although
the sounds are seemingly causal, the lyrics
are complex and well-thought-out. Fertile
Hump share engaged thoughts and touch
upon issues that frustrate them, which they
face every day, their burdens and joys. The
album contains potential hits: ‘Goodnight,
Goodbye’, ‘Kiss Kiss or Bang Bang’, ‘Wise
Man’ – this surprising, pleasant music is perfect for the radio. Extremely energetic concerts of the trio from Warsaw are the icing
on the cake – they’re the key source of the
group’s prosperity and success.
Although Fertile Hump deserve praise for
their perfect approach to blues, it’s only the
tip of the iceberg. They’re not only authentic;
their album also contains a touch of Slavic
temperament, Polish whining and their own
unique creativity. As a result, we got a real
bomb we won’t find in the mainstream.
Hurry up and listen to Fertile Hump, so you
can say you went to their concerts before it
was cool.
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DY K TAT U R A

D UR N I Ó W
POSZLIŚMY WCZORAJ Z GOSIĄ (DLA NIEWTAJEMNICZONYCH, GOSIA
TO MOJA ŻONA) KUPIĆ PREZENT DLA NASZEJ PRZYJACIÓŁKI.
JESTEŚMY W TRÓJKĘ W PODOBNYM WIEKU, DOŚĆ DOJRZAŁYM, WIĘC
WPADLIŚMY NA POMYSŁ, ŻE NABĘDZIEMY JEJ CAŁY SET POLSKIEGO
SERIALU Z LAT SIEDEMDZIESIĄTYCH PT. „CZTERDZIESTOLATEK”.

TOMASZ
KOWALSKI
Z wykształcenia prawnik. Rocznik 70. Katowiczanin.
Pisarz. Autor „Mędrca kaźni”, „Rozmów na trzech grabarzy
i jedną śmierć”, „Nie pozwolisz żyć czarownicy” oraz zbioru
opowiadań „Przysionek, dom dla pozornie umarłych”.

K

tóż z nas nie pamięta inżyniera Karwowskiego
i jego żony Madzi oraz całego tłumu, nieprzeciętnych postaci, stworzonych przez cudowny duet
– Jerzy Gruza i Krzysztof Teodor Teplitz? Pamiętacie
Maliniaka, kobietę pracującą, panią Zosię, dyrektora
Wardowskiego? A Walendziaka, prof. Koziełłę, Gajnego,
Mietka Powroźnego? Stop! Można tak bez końca. Próbując
sobie przypominać, kto jeszcze bawił nas w tym serialu,
za każdym razem uśmiecham się sam do siebie. No dobra,
to jeszcze paru: Pani Flora, Inżynier Szczygieł, „Dżuma”,
Mariolka, Szwagier (Gajos), Karol, wiceminister Zawodny.
Po nabyciu prezentu poszliśmy na przysłowiową kawę.
Śmialiśmy się, przypominając sobie teksty z filmu, typu:
„Pamięć ojca szanuj, ale przykładu nie bierz”, albo „To mi
przypomina „Naprawdę jaka jesteś nie wie nikt”. To przypomina wszystko, tylko nie „Ku mnie””, albo Karwowski o żonie: „Mnie się niespecjalnie podoba, ale dzieci ją lubią” itd.
W pewnym, momencie padło pytanie. Co stoi na
przeszkodzie, aby podobny serial nakręcić dzisiaj? No
właśnie, co?
Po chwili dyskusji dotarło do mnie, że problem tkwi w nas.
A może nie tyle w nas, ile w układzie: Twórca – Odbiorca. Dla
ścisłości pozostańmy w sferze twórcy telewizyjnego.
W czasach tzw. PRL -u lub, jak kto woli „komuny”, twórca telewizyjny miał pewien komfort. Mógł, jak cały ówczesny system, stosować wobec społeczeństwa narzędzia totalitaryzmu. Mógł zachowywać się jak tyran. Był dyktatorem

i sam decydował, co jego zdaniem jest wartościowe, a co gówno warte. Telewizja żyła na państwowym wikcie i opierunku,
bez udziału hojnych reklamodawców, więc każdy kolejny
szef TVP miał głęboko w dupie oglądalność. Chłoporobotnik
i inteligent pracujący włączał telewizję, a tam: Teatr telewizji, „Piórkiem i węglem” profesora Zina, wywiady z aktorami
(aktor w znaczeniu absolwent PWST), profesorami od kultury i literatury. Seriale „Daleko od szosy”, „S.O.S”, „Lalka”, widowiska takie jak „Szalona lokomotywa”, czy programy rozrywkowe jak kabaret Olgi Lipińskiej, czy Kabaret Starszych
Panów. Powiało nudą?
Tak jak na ulicach i tu, w ówczesnej telewizji reżimowej,
zwykły szary obywatel nie miał prawa decydować, co będzie
oglądał. Brzmi okrutnie? Ale czy tzw. misja telewizji nie jest
najzwyklejszą kulturową dyktaturą? Od razu pragnę zaprzeczyć. Nie jestem komunistą! Nie uważam czasy PRL za złotą
erę w historii Polski. Wiem, co to cenzura i propaganda. Ja
tylko zastanawiam się, czy pełna demokracja we wspomnianym wcześniej układzie: Twórca – Odbiorca (widz) – jest
tak dobroczynna i pożądana, jakby się to mogło wydawać.
Zastanówmy się przez chwilę.
Dzisiaj, to my, społeczeństwo, decydujemy, co chcemy
oglądać w telewizji. Robimy to poprzez tzw. „oglądalność”.
Ja wiem, że część z Was, kochani, podniesie larum, że nie
ogląda show Natalii Siwiec. Ale mówimy o reszcie, czyli
o grupie reprezentującej jakieś 70-80% Polaków. Bo to oni
decydują, co jest grane na tzw. szklanym ekranie (nazwa już
trochę archaiczna). Nikt o zdrowych zmysłach, pracujący
w branży telewizyjnej, nie będzie bawił się w misję.
Przy okazji, nie mogę nie wspomnieć o częstych przykładach, kiedy to pan lub pani redaktor śmieje się z poziomu programów telewizji, w której sama pracuje. A ja jestem
przekonany, że gdyby widz zapragnął zobaczyć, jak pan lub
pani redaktor, za przeproszeniem, sr* na wizji, to pan i pani
redaktor zesr*liby się na wizji ku uciesze widza i dla oglądalności właśnie.
Teraz słucha się obywatela. Wsłuchuje się w jego potrzeby, czyta marzenia i schlebia gustom. A jakie one są?
Jako czterdziestolatek reprezentuję ostatnie pokolenie, w którym wiedza była lansem. W liceum człowiek
musiał czytać „Buszującego w zbożu” Salinger’a czy
„Ptaśka” Wharton’a. Musiał chodzić do DKF (Dyskusyjny
Klub Filmowy) na przegląd filmów Wernera Herzoga.
Robił to, nawet jeśli go to nudziło. Bo to była DYKTATURA
WIEDZY. Jestem o tym święcie przekonany, że nudne tzw.
gadające głowy z peerelowskiej telewizji, zostawiły w nas
jakiś ślad. I to ślad pozytywny. A dzisiaj? Teraz panuje
wokół etos durnia. Zadowolonego z siebie idioty, którego
nadrzędnym celem, jest się intelektualnie nie spocić, o ile
nie można na tym zarobić.
Tak na marginesie. Pracuję z koleżanką, która wiedzę
i obycie zdobywała już za wolnej Polski. Jest osobą wykształconą, dobrym pracownikiem. Rzuciłem przy niej kiedyś
hasło, że „skończę na galerach”. Wyobraźcie sobie (a przynajmniej postarajcie się), że ona nie miała zielonego pojęcia,
o czym mówię. Zapytałem się więc, czy widziała na przykład
film „Ben Hur”. Zrobiła wielkie oczy (zresztą bardzo ładne).
Innym razem zaskoczyłem ją określeniem „cichociemny”.
Po co o tym mówię? Bo to m.in. ona decyduje, co możemy
zobaczyć w telewizji. Bo to dla niej tańczą gwiazdy pokroju Pudziana. Dla niej kręci się seriale „Na wspólnej”, „Nad
rozlewiskiem” i „Hotel 52”. Dla niej bohaterem medialnym
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... N A P Y TA N I E , D L AC Z E G O D Z I S I A J N I E
M O Ż N A N A K R Ę C I Ć TA K I E G O S E R I A L U
JA K „C Z T E R D Z I E S T O L AT E K”, O D P OW I E D Ź
B R Z M I : B O N I KO M U N A T Y M N I E Z A L E Ż Y.
jest Trybson z Warsaw shore. To dla niej
Wojewódzki rozmawia ze śmiesznym i staroświeckim Bogusławem Kaczyńskim – wow,
wow, wow! To ona, nie twórca, decyduje, co jest
wartościowe, a co jest g*wno warte. Słyszałem
kiedyś, jak Marcin Prokop opowiadał o przeprowadzonej przez niego i jego znajomych sondzie
na temat najwybitniejszego filmu w historii powojennej kinematografii Polski. Zwyciężył film
pt. „Chłopaki nie płaczą” !!!
Ktoś powie teraz, że Tomasz Kowalski to
klasyczny homosowietikus. Że żyje wspomnieniami z młodości, że nie rozumie zmian w pojmowaniu świata i kultury. Jeśli wolę zobaczyć
sobie „07 zgłoś się”, niż „Malanowski i partnerzy”, to niech będzie – homosowietikus.
Jest jeszcze TVP Kultura. Tylko prawda
jest taka, że gdyby nie PRL i komuna, nie mieliby czego w TVP Kultura puszczać. Wystarczy
przejrzeć się programowi. 80% filmów nadawanych w tym kanale, dodam, filmów mających
coś ważnego do przekazania widzowi, to produkcje sprzed roku 1990. Jaja nie?
Tak więc, na pytanie, dlaczego dzisiaj
nie można nakręcić takiego serialu jak
„Czterdziestolatek”, odpowiedź brzmi: bo nikomu na tym nie zależy.
ENGLISH

DICTATORSHIP OF FOOLS
Yesterday, I went with Gosia (for those of you who
don’t know, Gosia is my wife) to buy a gift for our
friend. We’re about the same age, pretty mature, so
we decided to give her a DVD box set of Polish TV
series from the 70s ‘Czterdziestolatek’.

Who doesn’t remember engineer Karwowski
and his wife, Madzia, and the whole crowd of
merry characters created by the brilliant duo
– Jerzy Gruza and Krzysztof Teodor Teplitz?
Do you remember Maliniak, the working
woman, Ms Zosia, Director Wardowski?
What about Walendziak, Professor Koziełło,
Gajny, Mietek Powroźny? Enough! The list
never ends. Every time I’m trying to remember another funny character from the series,
I smile to myself. Fine, let’s mention some
more: Ms Flora, Engineer Szczygieł, ‘Dżuma’,
Mariolka, brother-in-law (Gajos), Karol,
Deputy Minister Zawodny.
Having bought the gift, we went have some
coffee. We were laughing and recalling some
quotes from the series, such as: ‘Respect your

father, but never follow his example,’ or ‘This reminds me of “Nobody really knows you.” This
reminds me of everything but for “Me”’, or what
Karwowski says about his wife, ‘I don’t fancy
her much, but children like her,’ and so on.
At some point, a question arose. Why can’t
we make a similar series today? Well, why?
After a short discussion, I realised that we’re
the problem. Or perhaps not we, but the relationship: Author – Recipient. For the record,
let’s stick with the television author.
In the times of the Polish People’s Republic,
the television author had some comfort – he
could follow totalitarian rules just like the
whole system. He could be a tyrant. He was
a dictator and decided what's valuable and what
ain’t worth shit. Television got full board and
washing from the state, not generous advertisers, so every other Head of Television didn’t
give a damn about viewing figures. Farmers
and factory workers as well as the intelligentsia
turned on the TV to watch Television Theatre,
Professor Zin’s ‘Piórkiem i węglem’, interviews
with actors (graduates of the National Academy
of Theatre Arts), professors in culture and literature. TV series like ‘Daleko od szosy’, ‘S.O.S.’,
‘Lalka’, shows like ‘Szalona lokomotywa’, or
programmes like Olga Lipińska Cabaret or
Kabaret Starszych Panów. Boring?
The average Joe had no right to decide
what he would watch in the streets or on television. Sounds cruel? But isn’t the so-called
television mission a cultural dictatorship? No,
I’m not a communist! I don’t regard the Polish
People’s Republic as a golden era in the history
of Poland. I’m perfectly aware of what censorship and propaganda are. I’m only wondering
whether full democracy in the relationship
between the Author and the Recipient (the audience) is so beneficial and desired as it may
seem. Let’s think about it for a while.
Today, we, the society, decide what we want
to watch on television. We do so by means of
the so-called viewing figures. I know that some
of you, Dear Readers, will have it that you don’t
watch Natalia Siwiec’s show. But we’re talking
about the rest – about 70–80% of Poles. They
decide what’s on the so-called small screen
(the name is a bit archaic). Nobody in their right
mind employed in the television industry won’t
fool around with mission.
By the way, here I must mention frequent
examples of reporters laughing at the intellectual level of the channel they work for. And
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I’m sure that if the audience wanted to watch
such a reporter, begging your pardon, shitting
on the air, he or she would shit on the air to
the amusement of the audience and to boost
viewing figures.
Television listens to people now; listens to
their needs, reads their minds and panders to
popular tastes. What are these?
As a forty-year-old, I represent the last
generation for whom knowledge was an asset. In high school, we would read Salinger’s
‘Catcher in the Rye’ or Wharton’s ‘Birdy’. We
would attend the meetings of DFC (Discussion
Film Club) to watch Werner Herzog’s films.
We had to do that even if it was boring. It was
A DICTATORSHIP OF KNOWLEDGE. I’m deeply convinced that boring talking heads from
the Polish People’s Republic television left
their mark on us. A positive mark. And today?
An ethos of fools prevails. Happy idiots, whose
goal is not to make an intellectual effort unless
there is money to be made.
For the record, my workmate acquired
her knowledge and manners in independent
Poland. She’s an educated person and a good
worker. Once, I told her that ‘I’d end up on
the galleys.’ Imagine (or at least try) that she
didn’t have the slightest idea of what I was
talking about. So I asked if she saw, for example, ‘Ben Hur’. She blinked me (her eyes are
beautiful, by the way). Why am I telling you
this? Because she’s one of those who decide
what we see on television. Because stars like
Pudzianowski dance to her tune. TV series like
‘Na wspólnej’, ‘Nad rozlewiskiem’, or ‘Hotel 52’
are shot for her. Her television hero is Trybson
from Warsaw Shore. For her, Wojewódzki
talks with funny and old-fashioned Bogusław
Kaczyński – wow, wow, wow! She is the one
who decides what’s valuable and what ain’t
worth shit, not the author. I once heard Marcin
Prokop talking about a survey he carried out
with his friends about the most influential film
in the history of post-war Polish cinema. The
film that won was ‘Chłopaki nie płaczą’!!!
Someone may say that Tomasz Kowalski is
a typical Homo Sovieticus; that he lives in the
memory of his youth and didn’t understand
cultural changes taking place in the world. If
I prefer watching ‘07 zgłoś się’ to ‘Malanowski
i partnerzy’, so be it – Homo Sovieticus.
There is also TVP Kultura. Still, the truth
is that but for the Polish People's Republic
and communism, we wouldn’t have any programs on TVP Kultura. Suffice to look at the
TV schedule. 80% of films on this channel –
films that are important and convey some
message – are productions made before
1990. Funny, isn’t it?
So, if you ask me why we can’t make a series like ‘Czterdziestolatek’ today, I’ll say: because nobody cares.
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CZYTANIE WEDŁUG
SARAMONOWICZA

ści, jednak istnieją. Wypada mieć nadzieję,
że Sienkiewicz nie ograniczy swojej aktywności wyłącznie do książki, ale zechce swój
pomysł na Polskę wcielić w czyn.
Więc czytajcie, proszę, bo może stąd właśnie nadchodzi ratunek.
ENGLISH

JAK POPRAWIĆ POLSKĘ

ANDRZEJ
SARAMONOWICZ
Reżyser, scenarzysta, pisarz, dramaturg
i dziennikarz. Autor największych polskich hitów
komediowych w XXI w. (m.in. "Ciało", "Testosteron"

i "Lejdis"). "Testosteron" - stale obecny w teatrach
w kilkunastu krajach - jest również jedną
z najpopularniejszych dziś polskich sztuk na
świecie. W 2015 roku Saramonowicz wydał
bestsellerową powieść „Chłopcy".

BARTŁOMIEJ SIENKIEWICZ
„PAŃSTWO TEORETYCZNE”,
WYD. ARBITROR, WARSZAWA 2018

Bartłomiej Sienkiewicz, minister spraw
wewnętrznych w rządzie Donalda Tuska,
nagrany nielegalnie w tzw. słynnej aferze
podsłuchowej w 2014 roku, po latach milczenia powraca fascynującą książką „Państwo
teoretyczne”. Jej wielka wartość bierze
się nie tylko z tego, iż z ogromną odwagą
Sienkiewicz opisuje okoliczności spisku,
którego padł ofiarą w czerwcu 2014 roku,
nie bojąc się punktować swoich błędów, jakie
w owym czasie popełnił. Mało jest w Polsce
ludzi, którzy potrafią się wznieść na taki poziom krytycznej autorefleksji i szczerości.

Wszelako to, co mnie najbardziej w „Państwie teoretycznym” zachwyca, to nie osobista ekspiacja bohatera, ale bardzo mi bliska postawa obywatelska, która nie ogranicza się to utyskiwań, ale kreśli zajmujący
opis przestrzeni publicznych, które trzeba
poprawić (lub od nowa zbudować), by polskie
państwo nie było wyłącznie tworem teoretycznym. Sienkiewicz zachęca nas do rozmowy
o fundamentach, na których należy rozpocząć sanację obecnego państwa. Z początku
pisze o trzech mocno kulejących rzeczach,
które czynią nasze społeczeństwo chromym
i niezdolnym do uzdrowienia: a) przestarzałym systemie edukacyjnym, który wychowuje
w mocno przestarzałym rygorze, preferującym bierność i odtwórczość i wychowującym
ludzi o obywatelskim i prospołecznym daltonizmie; b) powszechnej zgodzie na działanie
polskiego Kościoła Katolickiego poza polskim
prawem, czego szczególnie drastycznym przejawem jest nielegalne pobieranie opłat przez
księży za pogrzeby na cmentarzach wyznaniowych; c) polskie skłonności do łamania prawa, ujawniającej się w naszym lekceważeniu
kodeksu drogowego. Wydawać by się mogło,
że to nie są zajmujące tematy, ale Bartłomiej
Sienkiewicz – nie na darmo prawnuk wielkiego pisarza Henryka Sienkiewicza – niezwykle
wciągająco o nich pisze.
Czyta się to wszystko z zapartym tchem
i nadzieją, że ludzie, którzy w świecie polskiej polityki nie ograniczają się wyłącznie do hasełek propagandowych, ale mają
w sobie intelektualny i etyczny ciężar, by
zmierzyć się z wyzwaniami współczesnoWIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

Bartłomiej Sienkiewicz, the Minister of the
Interior in Donald Tusk’s government, illegally recorded in the so-called famous tap scandal in 2014, comes back after years of silence
with a fascinating book entitled ‘Państwo teoretyczne’. Its great value comes not only from
the fact that Sienkiewicz boldly describes
how he fell victim to the plot in June 2014 and
is not afraid to admit his mistakes. Few people in Poland would be capable of such critical self-reflection and honesty.
Still, what I like most about ‘Państwo teoretyczne’ is not personal expiation of the protagonist, but his citizenship, similar to mine,
which isn’t limited to moaning and complaining, but elaborates on public matters
that require improvement (or a fresh start),
so that our state isn’t only a theoretical entity. Sienkiewicz encourages us to speak about
the foundations that would serve as a basis
for political reforms of the existing state. He
begins with three disconcerting issues that
make our society crippled and unable to
recover: a) an outdated education system,
which follows outdated rules, prefers inactivity and imitativeness, and raises people suffering from civic and social colour‑blindness;
b) general consent to the Catholic Church’s
operation outside Polish law, which shows in,
for example, imposing illegal charges for funerals in religious cemeteries; c) a Polish tendency to break the law, which shows in our
disrespectful attitude towards the Highway
Code. On the surface, these topics aren’t very
absorbing, but Bartłomiej Sienkiewicz – not
in vain a great-grandson of prominent writer
Henryk Sienkiewicz – describes them in an
engrossing way.
It’s one of the books that you simply can’t
put down; it gives us hope that there are
people who can do more in politics than repeat propaganda slogans and who still have
enough wisdom and morality to face the
challenges of the modern times. Hopefully,
Sienkiewicz won’t limit his activity to the
book, but will be willing to put his ideas for
Poland into practice.
To conclude, read the book, please, because this may be our hope for deliverance.

ZDJĘCIA: MAT. PRASOWE (1), DOROTA CZOCH (2).

HOW TO FIX POLAND
BARTŁOMIEJ SIENKIEWICZ ‘PAŃSTWO
TEORETYCZNE’, PUBLISHED BY
ARBITROR, WARSAW 2018
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W K R A I N IE

GÓR I CZEKOLA DY
PODRÓŻOWANIE TO NIC INNEGO JAK MAGICZNA ZAMIANA PIENIĘDZY NA WSPOMNIENIA. KAŻDA WYPRAWA, NAWET TA NAJMNIEJSZA,
NIESIE ZA SOBĄ NIEZAPOMNIANE EMOCJE I NOWE DOŚWIADCZENIA.
CORAZ WIĘCEJ KRAJÓW PRZEŚCIGA SIĘ W ULEPSZANIU ATRAKCJI
TURYSTYCZNYCH, BY PRZYCIĄGNĄĆ JAK NAJWIĘKSZĄ LICZBĘ ZWIEDZAJĄCYCH. A CZYM PRZYCIĄGA TURYSTÓW SZWAJCARIA — KRAJ
SCYZORYKÓW, SERA Z DZIURAMI I BARDZO DROGICH ZEGARKÓW?
TEKST I ZDJĘCIA Edyta Bartkiewicz

M

ało kto wie, że Szwajcaria posiada blisko 300 tysięcy bunkrów, mogących pomieścić ponad 9 mln
ludzi. To o milion więcej, niż wynosi liczba mieszkańców kraju! Jednak to nie schrony zapewniły Szwajcarii
miejsce w pierwszej dziesiątce listy najbezpieczniejszych
krajów świata. To niezwykła uprzejmość mieszkańców, połączona z różnorodnością kulturową i szczerym uśmiechem
na twarzy sprawia, że pobyt tu zawsze będzie spokojny, relaksujący i pełen pozytywnych doświadczeń.

Szwajcaria to jeden z najbardziej górzystych krajów
świata — na swoim terenie ma 49 alpejskich szczytów
o wysokości ponad 4000 metrów. Zdecydowanie najsłynniejszym z nich jest Matterhorn, który widnieje
w logo szwajcarskich czekoladek Toblerone, produkowanych jedynie w Bernie.
Podróżowanie po kraju jest bardzo przyjemne, a widoki
górskich szczytów dopełniają rozrzucone niczym perły
jeziora, których krystalicznie czysta woda zdumiewa za
każdym razem. Jedno z niezwykle urodziwych jezior
znajduje się w wysokogórskiej dolinie Melchsee-Frutt,
która wiosną kwitnie tysiącami kwiatów. Stoi tu samotnie urocza kapliczka z 1900 roku, do której można dostać się kolejką gondolową. Ze względu na bardzo wąski
i stromy podjazd, samochodem można się tu dostać jedynie o parzystych godzinach. Powrót rozpoczyna się
w godzinach nieparzystych.
Jedno z najsłynniejszych jezior górskich w Szwajcarii
— Blausee powstało 15 tysięcy lat temu na skutek osunięcia się warstw pobliskiego lodowca. Według legendy woda
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kowych. W jego stolicy Vaduz znajduje się XII-wieczny gotycki zamek, będący rezydencją
książąt Liechtensteinu. W miasteczku rozwija
się drobny przemysł maszynowy i precyzyjny,
a sam Liechtenstein jest zamknięty między
Szwajcarią i Austrią, w otoczeniu pięknych
gór i rozległych winnic.
W Sankt Gallen znajduje się Opactwo
Świętego Galla, założone przez irlandzkiego
mnicha Świętego Gawła. Jest to późnobarokowy zespół budynków zbudowany na miejscu
średniowiecznego klasztoru benedyktynów,
który mieści w sobie niezwykłą bibliotekę.
Jest ona jedną z najważniejszych klasztornych
bibliotek na świecie, przechowuje ponad 2000
rękopisów datowanych od VIII do XV wieku
oraz blisko 170 tysięcy książek, dostępnych
do publicznego użytku. W mieście znajduje
się również dzieło pewnego architekta, który
przykrył szarą przestrzeń miejską czerwonym
dywanem, zamieniając zwykłe ulice i chodniki w ogromny salon w centrum miasta.
Zurych, będący największym miastem
Szwajcarii, zachwyca swoim niezwykłym stylem. Średniowieczne kamienice i renesansowe budynki idealnie komponują się z turkusową wodą płynącej przez miasto rzeki Limmat.
Pięknie odbijają się w niej kolorowe witraże

przybrała kolor oczu pewnej pokojówki, która
nieszczęśliwie zakochała się w pasterzu. Gdy
ten poniósł śmierć, spadając z klifu, dziewczyna każdej nocy wypływała łódką na środek
jeziora, by opłakiwać ukochanego. Pewnego ranka rodzice niewiasty zauważyli, że
jej łódź spoczywa na dnie, a niczym niewyróżniające się jeziorko zmieniło swój kolor na
intensywnie niebieski.
W przełęczy Furkapass położonej na wysokości 2400 metrów znajduje się opuszczony
hotel Belvédère, który pojawił się w trzecim
filmie o przygodach Jamesa Bonda „Goldfin-

ger”. Jest on nie tylko świadectwem upływu
czasu, ale również zmian klimatu. Zaledwie
300 metrów dalej znajduje się ogromny lodowiec, będący źródłem Rodanu. Topnieje on
w zastraszającym tempie, cofając się dziennie
o 10 cm! Według naukowców, za mniej niż
100 lat przestanie istnieć, mimo że fragment lodowca jest pokryty specjalnymi
wełnianymi kocami, zwalniającymi tempo
jego topnienia o około 70%.
Wizyta w Szwajcarii jest dobrą okazją, aby
odwiedzić Liechtenstein, malutkie księstwo
będące jednym z europejskich rajów podat-

ŚR EDN IOW IECZ N E K A MIEN ICE
I R EN ESA NSOW E BU DY N K I
IDEA L N IE KOMPON UJĄ SIĘ
Z TU R KUSOWĄ WODĄ PŁY NĄCEJ
PR ZEZ MI A STO R ZEK I LI M M AT.
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kościoła Grossmünster, którego bliźniacze wieże są symbolem Zurychu.
Szwajcaria to jedno z najbardziej przyjaznych turystom państw na świecie. Dobrze rozbudowana sieć
autostrad oraz połączeń kolejowych sprawia, że podróżowanie po kraju jest łatwe i przyjemne. Przyjaźni
ludzie, krystalicznie czyste jeziora oraz zmieniające się
codziennie górskie szczyty sprawią, że podróż tu będzie
warta każdego franka.
ENGLISH

THE COUNTRY OF MOUNTAINS AND CHOCOLATE
Travelling is a magical exchange of money for memories.
Every trip, even the shortest one, brings unforgettable
emotions and new experiences. Therefore, countries are
constantly offering more and more exciting tourist attractions to attract plenty of visitors. What is special about
Switzerland – the country of penknives, cheese with holes
and expensive watches?

Few people know that Switzerland boasts almost 300 thousand bunkers that can house over 9 million people. It’s
a million more than the number of its inhabitants! But
it’s not because of the bunkers that Switzerland is classified as one of ten safest countries in the world. The

hospitality and kindness of its inhabitants combined
with cultural diversity and warm smiles will make your
stay in Switzerland peaceful, relaxing and full of positive experiences.
Switzerland is one of the most mountainous countries
in the world – it boasts 49 Alpine summits above 4000 metres. The best known is the Matterhorn, pictured in the logo
of Swiss chocolates, Toblerone, produced only in Bern.
Travelling around Switzerland is very pleasant, and
breath-taking views of the mountains are complemented
by lakes, scattered around the country like pearls, whose
crystal clear water will amaze you every time. One of
the most stunning lakes is situated in the high valley of
Melchsee-Frutt, which blossoms in thousands of flowers in
spring. A charming place to visit is a solitary chapel dating
back to 1900 that can be reached by cable car. Because of
a very narrow and steep road leading to the valley, visitors
travelling by car may get here only on even hours and return on odd hours.
One of the most famous mountain lakes in Switzerland, Lake Blausee, was formed about 15 thousand years
ago as a result of sliding of a glacier. Legend has it that its
water turned the colour of the eyes of a maid that fell hopelessly in love with a shepherd. When he fell off a cliff and
died, the girl would sail to the middle of the lake to mourn
him. One morning, the girl’s parents noticed that her boat
sunk and the ordinary lake turned intensely blue.
In the Furka pass, at an elevation of 2400 metres, there
is abandoned Belvédère Hotel, which appeared in the third
James Bond film, ‘Goldfinger’. The hotel shows the passing
of time as well as climate change. Only 300 metres further,
there is a huge glacier, which is the source of the Rhône. It is
WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL
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melting at an alarming rate, retreating 10 cm a day! According to scientists, within fewer than 100 years, the glacier
will disappear even though its part is covered with special
woollen blankets, slowing down its melting by about 70%.
A trip to Switzerland is a good opportunity to visit
Liechtenstein, a small principality, which is one of European tax havens. Its capital, Vaduz, boasts a Gothic castle
built in the 12th century, which is the official residence of
the Prince of Liechtenstein. Small machine and precision
machinery industries develop in the city. Liechtenstein is
situated between Switzerland and Austria and surrounded
by majestic mountains and vast vineyards.
In St Gallen, you’ll find the Abbey of St Gall, founded
by an Irish monk, Saint Gall. It’s a Late Baroque complex of buildings erected on the site of the former Medieval Benedictine monastery, which houses a remarkable
library. It’s one of the most important monastic libraries in the world; the library has an extensive collection

of 2000 manuscripts dating back from the 8th to 15th
centuries and almost 170 thousand generally available
books. The town also boasts an unusual architecture
work – a red carpet, which covers grey urban space,
turning ordinary streets and pavements of the town centre into a huge salon.
Zurich, which is the largest city in Switzerland, delights
its visitors with its unique style. Medieval townhouses and
Renaissance buildings perfectly match turquoise water
of the Limmat flowing through the city. The river reflects
beautiful, colourful stained glass windows of the Grossmünster, whose twin towers are a landmark of Zurich.
Switzerland is one of the most tourist-friendly countries in the world. Developed road and railroad infrastructure makes moving around the country easy and pleasant. Friendly people, crystal clear lakes and remarkable,
majestic mountains will make your stay in Switzerland
worth every franc.
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KOBIETY

SUKCESU SIĘ
WSPIERA JĄ !
KOBIET Y SUKCESU LUBIĄ INNE KOBIET Y, POMAGA JĄ INNYM
KOBIETOM, PROMUJĄ INNE KOBIET Y, PODA JĄ IM RĘKĘ, GDY
TONĄ I DA JĄ IM ŚWIADOME RADY, GDY UDERZA IM
SODÓWK A DO GŁOW Y. PEWNIE UŚMIECHACIE SIĘ POD
NOSEM I MÓWICIE, ŻE TO W BABSKIM ŚWIECIE NIEMOŻLIWE.
JA JEDNAK BĘDĘ SIĘ UPIERAĆ PRZY SWOIM.

PAULINA
SMASZCZ-KURZAJEWSKA
Kobieta-dynamit. Dziennikarka
i prezenterka telewizyjna, trener
autoprezentacji i rozwoju osobistego.
Od ponad 15 lat szkoli indywidualnie
członków zarządów oraz top menedżerów,
polityków i przedsiębiorców. Obecnie
Dyrektor PR i Komunikacji platformy nc+.
Aktywnie działa na rzecz kobiet w biznesie
poprzez stowarzyszenia, fundacje,
zrzeszenia, sieci przedsiębiorczych kobiet.

T

utaj nie chodzi o przyjaźń, tu nie chodzi o wspólne lamenty nad partnerem-nieudacznikiem
i złym dzieciństwem, tu nie chodzi o podcieranie pupy i gotowanie rosołku. Myślę przede wszystkim o życiu prywatnym i zawodowym, o sytuacjach,
w których my, kobiety, słabniemy, bo ktoś podciął nam
skrzydła, bo stanęłyśmy na rozdrożu, czujemy się zaszczute, niechciane, niekochane, niedocenione. Wtedy prawdziwa kobieta sukcesu pomoże konkretnie,
rozsądnie i z wyczuciem — niezależnie czy jest dyrektorem, ogrodniczką, Mamą, sąsiadką czy koleżanką
z dzieciństwa. Stanie się dla nas inspiracją i oparciem.
Dlaczego nie wspomnę o mężczyznach, że oni wtedy pomogą? No bo nie pomogą. Odbędzie się wtedy typowa ucieczka do jaskini albo agresja w stylu: „Ostrze-

gałem Cię. A nie mówiłem? Po co chodzisz do pracy?
Siedź spokojnie w domu. Gotuj obiad. Spędzaj czas
z dziećmi”. Ona wtedy uniesiona mówi: „Tak kochanie. Ty chcesz mojego szczęścia!”, ale kilka lat później
on pojawia się z blondynką o 20 lat młodsza i ona zajmuje nasze wygrzane miejsce w kuchni.
Szukajmy wokół siebie kobiet mądrych, niezwykłych, twardych w negocjacjach, ale o gołębim sercu
dla dzieci i zwierząt. Uwielbiam inicjatywy mentorka-mentees. Może nie zawsze trafimy najlepiej, ale próbując takich metod, możemy zebrać dobre doświadczenia i świadomie odpowiedzieć sobie czego chcemy,
a czego nie chcemy. A to i tak będzie bardzo dużo.
Nie chcę rozpisywać się o kobietach-porażkach,
które zwalczają inne kobiety, ale przy tym niszczą siebie. Nie chcę pisać o kobietach-potworach, które tylko dlatego, że innym kobietom lepiej lub po prostu są
ładniejsze, zdolniejsze i mądrzejsze zrobią wszystko
by zdeptać, zniszczyć, oczernić, opluć, zhańbić. Szkoda liter, słów i zdań na takie kobiece ściery. Nie udawajmy, one są, ale omijajmy się dużym łukiem. Moja
Babcia mówiła „dotkniesz g*wno, będziesz śmierdzieć”. Ja od kobiet-porażek, kobiet-potworów i ścier
uciekam i stają się dla mnie niewidzialne, przezroczyste. Po prostu jak naiwne dziecko zasłaniam oczy
i udaję, że ich nie ma.
Ba! A jak rozpoznać kobiety sukcesu? Jakie cechy
posiadają? Wymienię kilka, które w moim 45-letnim
życiu zebrałam do notatnika. Kobieta sukcesu działa,
uczy się i edukuje. Dzieli się wiedzą i słucha innych.
Ma swoją pasję, nawet dziwną, ale ma. Taka kobieta inspiruje się autorytetami, wielkimi ludźmi, a nie
napuszonymi pustakami. Dba o język, którym się posługuje. Jest uprzejma i szanuje prezesa oraz panią
w recepcji, w warzywniaku, lub panią, która parzy jej
kawę. Nie uprawia krytykanctwa, tylko krytykuje z argumentami i podaje swoje pomysły. Ma dystans do siebie i poczucie humoru. Szanuje inność i odmienność.
Dla niej niezależność to nie tylko niezależność finansowa, ale również wynikająca z poczucia własnej
wartości, niezależność wyborów, niezależność od opinii i ocen innych ludzi. Nieodzownym składnikiem sukcesu jest dyscyplina długoterminowych planów i przede
wszystkim codziennego działania. Planuje kalendarz,
pracę, nie trwoni czasu na pierdoły i ploty, bo w tym
czasie może posłuchać muzyki lub przeczytać książkę, artykuł, felieton Kurzajewskiej. Dba o swoją formę
fizyczną, intelektualną. Zdrowo się odżywia, ćwiczy,
czyta, a jak strzeli lufę i zapali papierosa to dlatego, że
czuje zaufanie i czerpie przyjemność z bycia ze sobą
i z innymi. Pomaga innym, daje wsparcie, ale nie boi
się również prosić o pomoc i przyznać, że czegoś nie
wie, bo przecież nikt z nas nie jest człowiekiem renesansu z omnipotencją.
Popełnia błędy i je sobie wybacza. Z błędów wyciąga naukę i stara się ich nie powtarzać. Lubi ryzykować
i podejmować kontrowersyjne decyzje. Nie wszyscy
muszą ją lubić, bo nie jest zupą pomidorową. Działanie
i zmiana wymagają odwagi i wyjścia ze strefy komfortu. Kobiety sukcesu mają odwagę mówić, czego chcą,
co potrafią, w czym są dobre. Mają odwagę realizować
swoje marzenia, pójść po podwyżkę, promocję, po-
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ROZ E J R Z YJ SI Ę, MOŻ E DOOKO Ł A
CI EBI E J E ST KOBI ETA SU KCE SU,
KT ÓR A J UŻ TER A Z MOŻ E STAĆ
SI Ę T WOJĄ I NSPI R AC JĄ.
prosić o kwiaty i prezent od partnera. Nie
podszywają się pod słowa innych, nie przypisują sobie cudzych sukcesów i mówią
własnym głosem, nawet jeśli spotyka się
on z hejtem, ostracyzmem i krytyką.
Lubią kobiety, współpracę zespołową
i przebywanie mądre i świadome w towarzystwie innych kobiet. Nie szukają i nie
generują problemów, tylko je rozwiązują.
No i oczywiście nie byłabym sobą, gdybym nie napisała, że kochają mężczyzn,
ale z pełną akceptacją, przymrużeniem
oka, świadomością ich błędów i braków.
Dają im miłość, ale też komunikują, jak
chcą być kochane. O seksie nie wspomnę,
bo wiadomo, że seks to emocje, a wspaniałe emocje w życiu kobiety sukcesu są szalenie ważne.
Rozejrzyj się, może dookoła Ciebie jest
kobieta sukcesu, która już teraz może stać
się Twoją inspiracją. A może Ty jesteś kobietą sukcesu w swoim jedynym i niepowtarzalnym świecie i stajesz się inspiracją
dla innych?
Pozdrawiam moje kobiety-inspiracje:
Dagmarę, Kasię, Annę, Agnieszkę, Monikę, Patrycję, Kamilę, Jolantę, Dorotę,
Martę i Alicję.
ENGLISH

SUCCESSFUL WOMEN SUPPORT
ONE ANOTHER!
Successful women like other women, help other
women, promote other women, lend them
a helping hand when they go down, and give
them constructive advice when they get on
a high horse. You’ll probably smile to yourself
and say that it’s impossible in woman’s world.
But I’ll stand my ground.

It’s not about friendship, complaining
about male losers and bad childhood together; nor is it about wiping asses or making chicken broth. What I mean is primarily private and professional life; situations
in which we, women, feel weak because
someone has taken the wind out of our
sails, because we’re at the crossroads, we
feel harassed, unwanted, unloved, underestimated. Then, a successful woman will
help in a constructive, reasonable and sen-

sible way – regardless of the fact whether
she is a director, gardener, Mum, neighbour or childhood friend. She will provide
inspiration and support.
Why am I not mentioning men here?
Because they won’t help. They’ll retreat
to their cave or react aggressively, like:
‘I warned you. I told you so. Why do you
even go to work? Stay at home. Make dinner. Spend some time with the kids.’ The
woman will answer ecstatically, ‘Yes, honey. You want me to be happy!’ But a few
years later, he will appear with a twentyyear younger blonde, and she will take his
wife’s place in the kitchen.
We should look for women who are
wise, special and tough in negotiations,
but with a soft heart for children and animals. I love mentress–mentee initiatives.
We don't always choose best, but if we try,
we can learn by experience and be aware
of what we want and what we don’t want.
This will be a lot.
I won’t rabbit on women failures who
fight against other women and destroy
themselves in the meantime. I don’t want
to write about women monsters who will
do everything to crush, destroy, defame,
dishonour and disgrace other women only
because they are better, more beautiful,
talented or intelligent. Such women aren’t worth letters, words or sentences.
Let’s be straight about it, they exist, but we
should avoid them. My Grandma used to
say, ‘touch that sh*t and you’ll stink.’ I try
to stay away from women failures, women
monsters and sluts, and they are invisible
to me. Like a naive child, I cover my eyes
and pretend they don’t exist.
Well, but how to recognise successful
women? What traits do they share? I’ll
mention a few which I’ve observed within 45 years of my life. A successful woman acts, learns and educates herself. She
shares her knowledge and listens to others. She has a passion, even if it’s strange.
She is inspired by role models, great personages, not pretentious poseurs. She
watches her language. She’s polite and
respects both a CEO and a receptionist,
a greengrocer or a barista. She doesn’t
judge people, but provides them with conWIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

structive advice and shares her ideas. She
has a sense of humour and keeps things in
perspective. She respects otherness.
To her, independence means not only
financial independence, but also freedom
resulting from self-confidence, making her
own choices, and not caring what other
people think. Another essential element of
success is a discipline of making long-terms
plans and acting every day. She plans her
agenda and work, doesn’t waste time on
meaningless stuff and gossips because she
can spend it listening to music or reading
a book, an article or Kurzajewska’s column.
She keeps fit and smart. She eats healthy
food, works out, reads, and if she drinks
a shot and smokes a cigarette, it’s because
she trusts herself and likes to be around herself and others. She helps others, supports
them, and she isn't afraid to ask for help and
admit she doesn’t know something, because
we’re only human and there are no omnipotent people in the world.
She makes mistakes and forgives herself. She learns from her mistakes and
tries not to make the same mistake twice.
She likes to take a risk and make controversial decisions. She doesn’t care if
everyone likes her because she isn't tomato soup. It takes courage to get out of
your comfort zone, act and make changes. Successful women aren’t afraid to say
what they want, what they can do and
what they’re good at. They’re not afraid to
fulfil their dreams, go and ask for a raise
or a promotion, ask for flowers and gifts
from their partner. They don’t pretend to
be someone they're not; they don’t claim
credit for other people’s success, and they
speak their own voice even if it brings
hate, ostracism and criticism.
They like women, teamwork, and being around other wise women. They don't
create problems; they solve them. And, of
course, I wouldn’t be myself if I didn’t say
that they love men, but they’re aware of
their wrongs and vices and accept them.
They give them love, but also communicate how they want to be loved. I won’t
mention sex, because it’s obvious that
sex means emotions, and wonderful emotions are extremely important for successful women.
Look around, perhaps there is a successful woman around you who may inspire you. Or perhaps you’re a successful
woman in your own, unique world and you
inspire others?
My best greetings to all women who inspire me: Dagmara, Kasia, Anna, Agnieszka, Monika, Patrycja, Kamila, Jolanta,
Dorota, Marta and Alicja.

40–41

MODA / FA SHION

STRE ET
WEAR

OKULARY: / GLASSES: CUKIER PUDER VINTAGE STORE
KOLCZYKI / EARRINGS: H&M
SUKIENKA: / DRESS: MIST WEAR

STREET WEAR
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MODA / FA SHION

BUTY / SHOES : REEBOK
SUKIENKA / DRESS: MIST WEAR
OKULARY / GLASSES: DIOR

STREET WEAR

OKULARY / GLASSES: CUKIER PUDER VINTAGE STORE
SUKIENKA / DRESS: MIST WEAR

44–45

MODA / FA SHION

OKULARY/ SUNGLASSES: CUKIER PUDER VINTAGE STORE
SUKIENKA/ DRESS : MIST WEAR
PLECAK/BACKPACK : GOSHICO
BUTY/SHOES: CONVERSE

ZDJĘCIA / PHOTOS:

DYREKTOR ARTYSTYCZNY / ART DIRECTOR :

Kamil Banaszek

Diana Anna

MAKIJAŻ / MAKE UP:

STYLIZACJA / STYLIZATION:

Aleksandra Lewandowska

Katarzyna Sokołowska

MODELKI / MODEL:

Caprice Castillo
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REKLAMA
DŹWIGNIĄ
ŻENADY

dostaniemy verdin albo inny srerdin, przepłacamy,
zmywając naczynia w zwykłym „ludwiku” zamiast
w płynie Irka Bieleninika. Nagle wszystkie kobiety
mają infekcje intymne i upławy, ale dostają świetne na
to leki, które poleca Żanet Kaleta. Jakiś komiksowy facet, któremu konar nie płonie, dostanie swój Braveran,
po którym STANIE się lepszym człowiekiem, pijącym
piwo Karmi, które nie jest takie słodkie, jak myślisz,
aby znowu z dubeltową dosadnością opowiedzieć nam
o sraczce, którą łapiesz na urlopie — ale bez obaw, przecież jest Stoperan. Dżizus!
Nic mnie nie jest w stanie zgorszyć, oczywiście
poza jedzącą posłanką Pawłowicz, ale gdzie są reklamy z lat 90? Reklamy „Mentosa”, po których z nadzieją masz ochotę zdobywać świat, mimo połamanego
obcasa? Copywriterzy wszystkich krajów łączcie się
i ogarnijcie kuwety!
ENGLISH

COMMERCIALS MAKE EMBARRASSMENT
GO ROUND

JAKUB
FIREWICZ
Aktor "jeszcze" młodego pokolenia.
Po latach wyczekiwania, że zagra Hamleta,
z nudów "odkopał" Petera Sellersa i Monty
Pythona i stwierdził, że jego miłością jest komedia.
Dotychczas znany głownie widzom teatralnym,
szerszej widowni pokazał się biorąc udział
w produkcjach Juliusza Machulskiego „Next -ex” Teatr TV oraz filmach „Ambassada” i „Volta”.

C

złowiek siada sobie przed telewizorem po całodziennym zabieganiu, po obowiązkach często
niedopełnionych, pełen stresów, albo wręcz przeciwnie, pełen spokoju po niedawno opuszczonym stresie, w tak zwanym „zjeździe”. Jedyne, o czym marzy,
to wskoczyć w wygodny dres z kubkiem herbaty bądź
innego likworu w jednej ręce, z władcą kanałów zwanym pilotem w drugiej i miękką kanapą od szwedzkich
przyjaciół pod dupą.
Kiedy wszystko zaczyna nabierać realnych kształtów, kiedy twoja sielanka zaczyna wyglądać jak z katalogów wakacyjnych biur podróży, kiedy czujesz w mózgu
to przyjemne, rozluźniające drapanie zwojów. Nagle ni
stąd, ni zowąd telewizja dokonuje najgorszej zbrodni od
czasów wygadania przez rodziców tajemnicy, że Mikołaj
nie istnieje. Puszczają reklamy.
Nie byłoby w tym nic dziwnego, w końcu telewizja
Polsat przyzwyczaiła nas do tego, że są już od 20 lat,
z czego 10 lat to reklamy, niemniej jednak niepokój
w mym sercu pozostał. I słusznie. Bo dzisiejsze reklamy przekroczyły wszelkie możliwe granice. No tak!
Po 15-minutowym bloku okazuje się, że my jako naród
jemy strasznie tłuste rzeczy, po których poza zaparciami i wzdęciami, na które zresztą sekundę później
WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

You sit down in front of the TV after a day’s work,
tasks often left unfinished, stressed-out or cool,
calm and collected after the stress is gone, completely
devoid of energy. The only thing you dream about is to
put on comfortable sweatpants and have a cup of tea
or another liquor in one hand and a remote control in
the other, and make yourself comfortable on a coach
from our Swedish friends.
Everything begins to come into place; your idyll
begins to look like in travel agency brochures, and you
feel that pleasant, relaxing loosening of ganglia in your
head. All of a sudden, the television commits the worst
crime since the time when your parents told you Santa
Claus didn’t exist. It runs commercials.
There would be nothing strange about it; after all,
Polsat got us used to the standard of 10 years of commercials during 20 years of their operation, but I was
upset anyway. And I was right. Because today’s commercials have crossed the line. Yes! After a 15-minute
series of commercials, it turns out that Poles eat a lot
of greasy food, after which we suffer from constipation and flatulence – for which we immediately get
verdin or another shitdin; we overpay for a normal
washing-up liquid instead of buying Irka Bieleninika.
Suddenly, all women suffer from vaginal infections
and whites, but luckily, they get great medicine recommended by Ms Żaneta Kaleta. Some comic guy
whose candle won’t burn will get his Braveran after
which he will STAND UP straight, drink Karmi beer,
which isn’t as sweet as you think, to be ready to tell
us bluntly about the runs you can get on your vacation – but don’t worry, Stoperan will come to your
rescue. My God!
Nothing will shock me – perhaps except for MP
Pawłowicz eating her lunch – but where have the commercials of the 90s gone? ‘Mentos’ commercials, after
which people felt inspired to conquer the world despite a broken heel. Copywriters from all countries,
unite and get a grip!
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PA Ź DZ IE RNIK

MIE S I ĄC E M

FIGI
TEKST I ZDJĘCIA Aleksander Domański

PA ŹDZIERNIK MIE SIĄCEM FIGI
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C
ALEKSANDER
DOMAŃSKI
Połowę czasu spędza przed komputerem
w redakcji Anywhere, a drugą gotując w swojej
kuchni i pakując do słoików wszystko, co nadaje
się do jedzenia. Znajomi mówią, że jego dewiza
życiowa mogłaby brzmieć: „Aby dobrze żyć,
trzeba dobrze zjeść i wypić”. Żyje, aby jeść. Nie
na odwrót.

ałe wakacje, razem z nimi i wrzesień, minęły pod znakiem robienia
przetworów. Mój zapał do gotowania
czegoś innego poza klasycznymi daniami
spadł równie szybko jak temperatura. Zmiana temperatur nadeszła tak gwałtownie, że
moja kreatywność w kuchni zaczęła niepokojąco spadać, choć po wakacjach w głowie
powinny kiełkować nowe, świeże pomysły.
Stojąc w kuchni, przesmażając kolejną partię jabłek z przyprawami korzennymi, które
następnie lądowały zawekowane w słoiku,
zastanawiałem się jakie danie jestem w stanie wykonać szybko i tak, aby „nie narobić
się” za bardzo.
Zmęczony przygotowaniem przetworów
na sezon jesiennozimowy, siadam przed te-

lewizorem, by obejrzeć kolejny odcinek programu, gdzie kucharze amatorzy starają się
zdobyć tytuł chefa w jednym z kanałów TV.
Trochę szukając inspiracji, trochę zastanawiając się nad tym, czy w tak krótkim czasie
sam byłbym w stanie coś zrobić. Grupa osób
dostaje do ugotowania danie z figą. Właściwie październik to figi. Pomysły uczestników mniej lub bardziej udane — moje, znacząco prostsze, dzisiaj trafią na stół.
Dwa szybkie dania: jedno to propozycja
na lunch np. do pracy, czyli sałatka, drugie
typowo obiadowe, czyli gołąbki, ale w wersji
na słodko. Obydwa dania właściwie powstają z tych samych składników bazowych, czyli kaszy pęczak, fig, zielonej pietruszki oraz
sera koziego. Więc do roboty!

PA ŹDZIERNIK MIE SIĄCEM FIGI

DWA S Z Y BK I E DA N I A :
J EDNO T O PROP OZ YC JA NA
LU NC H N P. D O PR AC Y, C Z Y L I
SA Ł AT K A , DRUGI E T Y P OWO
OBI A D OW E , C Z Y L I G O Ł Ą BK I,
A L E W W ER S J I NA S Ł ODKO.

Kaszę pęczak gotujemy w bulionie warzywnym tak,
aby była chrupka. Orzechy włoskie prażymy na suchej
patelni, figi tniemy na mniejsze kawałki, pietruszkę
zieloną szatkujemy. Wszystko wrzucamy do miski. Sos
przygotowujemy na bazie oliwy, cytryny, miodu doprawiając tylko sola i pieprzem. Całość polewamy sosem,
mieszamy i posypujemy pokruszonym kozim serem.
Kolejne w naszym krótkim menu są gołąbki. Z nimi
będzie trochę więcej pracy, a są inne niż tradycyjne
między innymi dlatego, że zawiniemy je w kapustę pekińską. Jeszcze lepiej smakują w liściach winogron, ale
by danie było łatwe do przyrządzenia, my zostaniemy
przy kapuście. Cały proces robienia gołąbków polega
dokładnie na tych samych czynnościach co przy przygotowaniu sałatki. Czyli gotujemy pęczak w bulionie,
figi tniemy na mniejsze kawałki, szatkujemy pietruszkę oraz dodajemy ser, pomijamy tylko sos i orzechy.

Całość skrapiamy sokiem z cytryny i oliwą oraz dodajemy sól i pieprz. Do wcześniej obgotowanych liści
kapusty wkładamy farsz i pieczemy przez około 20
minut w 180 st. C.
W tym czasie przygotowujemy sos orzechowy. Do
rozgrzanego piekarnika wraz z gołąbkami wkładamy
rozłupane orzechy włoskie — będą się prażyć około 8
minut, aż popękają łupinki. Po wyjęciu z piekarnika
przerzucamy je na ściereczkę, gdzie należy je pocierać, aż większość łupinek zejdzie. Wszystko wrzucamy do blendera i wraz z paroma łyżkami oliwy mieszamy do odpowiedniej konsystencji. Gołąbki podajemy
na paście orzechowej według własnych upodobań.
Smacznego!
ENGLISH

OCTOBER IS A MONTH OF FIGS

I spent the whole summer, including September, on
making preserves. My zeal for cooking anything else
than simple and traditional dishes disappeared just as
fast as warm summer days. A sudden change in temperature caused an alarming drop in my creativity
in the kitchen even though my head should be full of
fresh ideas after holidays. Standing in the kitchen and
frying another batch of apples with spices to be put in
a jar and preserved, I was thinking about a fast and
easy dish to make.
WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL
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Tired with the preserves for the autumn
and winter season, I sat down in front of TV
to watch the next episode of a show in which
amateur cooks compete for the title of chef.
I was looking for inspiration and wondering
if I were able to cook anything in such a short
time. A group of people has a task to make
a dish with figs. Actually, October is a month
of figs. The participants have various ideas

– better and worse. Today, I’ll serve you my
recipes, which are much simpler.
Two fast dishes: the first one is, for example, a lunch for work – a salad; the second
one is a typical lunch – stuffed cabbage, this
time sweet. For both dishes, you need practically the same basic ingredients, which include barley groats, figs, green parsley, and
goat cheese. Let’s get down to work!

Cook barley groats in vegetable broth
until crunchy. Roast walnuts on a dry frying pan, cut figs into smaller pieces, chop
green parsley. Put it all in a bowl. Prepare
the sauce with olive oil, lemon, and honey.
Season it with salt and pepper. Pour the
sauce over the dish, mix it, and sprinkle
with brittle goat cheese.
Another dish on the menu is stuffed cabbage. It will take more work. This version
is different from the traditional one as
we’ll use Chinese cabbage. It tastes even
better if you use grape leaves, but let’s
stick with the cabbage for the time being.
The whole process is mostly the same as
in the case of the salad. Cook barley groats
in broth, cut figs into smaller pieces, chop
parsley, and add cheese. Skip the part with
the sauce and walnuts. Sprinkle with lemon juice and olive oil and season with salt
and pepper. Stuff previously boiled cabbage leaves with the stuffing and bake for
about 20 minutes at 180°C.
In the meantime, prepare walnut sauce.
Put split walnuts into the preheated oven
with the stuffed cabbage – they will roast
for about 8 minutes until their shells crack.
Take the walnuts out of the oven and place
them on a tea towel. Rub them until their
shells come off. Blend them with a few spoonfuls of olive oil to bring them to a suitable
consistency. Serve the stuffed cabbage on
walnut pasta to your liking.
Bon Appétit!

P O W I E T R Z N Y 5G3L–A5 D3 I A T O R
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AU DI Q8
WJEŻDŻA
NA POLSKI
RY NEK
NAJNOWSZY SUV COUPÉ SPOD ZNAKU CZTERECH
PIERŚCIENI AUDI Q8 DOSTĘPNY JEST JUŻ W POLSCE.
ZAMÓWIENIA SKŁADAĆ MOŻNA W SALONACH
DEALERSKICH AUDI NA TERENIE CAŁEGO KRAJU.
TEKST I ZDJĘCIA Mat. Prasowe

A

udi Q8, jak żaden inny SUV produkowany przez
koncern z Ingolstadt, emanuje sportową dynamiką i prestiżem. Prawie 3 metry rozstawu osi
sprawiają, że samochód ten oferuje przestronne wnętrze, bijące na głowę bezpośrednich konkurentów pod
względem najważniejszych wymiarów, w tym długości
wnętrza i miejsca nad głową. Imponująca osłona chłodnicy Singleframe w ośmiokątnej stylistyce ucieleśnia

nowe oblicze rodziny pojazdów serii Q. Muskularny,
pionowo ustawiony grill wraz z wysuniętym mocno
do przodu frontowym spojlerem oraz mocno zaakcentowane wloty powietrza, podkreślają pewny siebie
wygląd samochodu. Linia dachu elegancko opada ku
tyłowi i przechodzi w delikatnie pochylone słupki D.
Wiele detali przywodzi na myśl stylistykę pierwszego
Audi quattro.

AUDI Q8 WJEŻDŻA NA POLSKI RYNEK

Na początek, model wyposażony będzie
w 6-cylindrową, wysokoprężną jednostkę napędową o pojemności trzech litrów
i mocy 210 kW (286 KM), w napęd na cztery
koła quattro, automatyczną skrzynię biegów tiptronic oraz 48-woltowy układ elektryczny „mild hybrid”. Cena nowego Audi
Q8 w takiej wersji to 369 000 złotych.
W bogatym wyposażeniu standardowym znajdziemy tu m.in. System MMI
Navigation plus z panelem dotykowym
MMI touch response, wirtualny kokpit
Audi virtual cockpit, system Audi drive
select dopasowujący charakter samochodu do preferencji kierowcy, układ regulacji
tłumienia amortyzatorów, diodowe reflektory przednie i światła tylne, czy automatyczną klimatyzację.
Gama wyposażenia opcjonalnego obejmuje szereg elementów czyniących nowe Audi
Q8 jeszcze bardziej eleganckim, zaawansowanym technicznie i sportowym. Wśród opcji

są m.in. pakiety stylistyczne i pakiety wyposażenia, np. S line Exterieur czy rozbudowany. Pakiet sportowy S line, felgi ze
stopów metali lekkich o rozmiarach nawet
do 21 cali, bogaty pakiet systemów wsparcia kierowcy, dynamiczny układ kierowniczy wszystkich kół z tylną osią skrętną czy system muzyczny Bang & Olufsen
Advanced Sound System z trójwymiarowym dźwiękiem.
ENGLISH

AUDI Q8 ARRIVES ON THE
POLISH MARKET
The latest Audi Q8 SUV coupé is already available in Poland and can be ordered in all Polish
Audi dealerships.

Audi Q8, like no other SUV produced by
the Ingolstadt concern, emanates sports
dynamics and high prestige. Its almost
3-metre wheelbase ensures spacious interior, unparalleled in terms of the most
important dimensions, including interi-

AU DI Q8, JA K ŻA DEN I N N Y SU V
PRODU KOWA N Y PR ZEZ KONCER N
Z INGOLSTADT, EMA NUJE
SPORTOWĄ DY NA MIK Ą I PRESTIŻEM.
WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

or length and headroom. Its impressive
octagonal-shaped single-frame grille is
a new face of Qseries vehicles. Its bold
character shows in its design, featuring
muscular, vertical grille with prominent
front spoiler and air intakes. The vehicle
handsome roofline tapers gently downward, towards the sloping D-pillars. A lot
of details refer to the style of the first
Audi Quattro.
The model is fitted with 3.0-litre straightsix diesel engine delivering 210 kW (286 hp),
quattro four-wheel drive, automatic tiptronic transmission, and 48V mild-hybrid system. The price of the latest Audi Q8 in this
version is PLN 369 000.
The rich standard equipment includes
the MMI Navigation plus system with MMI
touch response touchpad, Audi virtual
cockpit, Audi drive select system, which
adapts driving modes to the driver’s preferences, shock absorber system, LED headlights and taillights, and automatic airconditioning.
The optional equipment includes a number of elements that can make the new
Audi Q8 even more sporty, elegant, and
technically advanced. Optional features
are, among others, design and equipment packages, e.g. S line Exterieur or
extended S line sport package, light metal rims up to 21 inches, a rich package of
driving support systems, dynamic and
rear-axle all-wheel steering, and Bang &
Olufsen Advanced Sound System with 3D
sound.
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NIE WYPADA
(PO SIATKARSKIM TRIUMFIE)
KIEDY BARTOSZ KUREK WBIJAŁ OSTATNIEGO GWOŹDZIA PO
BRAZYLIJSKIEJ STRONIE SIATKARSKIEGO BOISKA, W PIERWSZYM
ODRUCHU KILKA RAZY KLASNĄŁEM W DŁONIE. W DRUGIM
POKIWAŁEM GŁOWĄ Z NIEDOWIERZANIEM, ŻE TO OSIĄGNĘLI, MIMO
MNÓSTWA SYGNAŁÓW, ŻE NIE JEST TO MOŻLIWE. TRZECI ODRUCH
TO CZERWONA LAMPKA W GŁOWIE I MYŚL: „TERAZ SIĘ ZACZNIE”.

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.

N

ie miałem na myśli celebrowania, radości, orderów czy przysłowiowych
wizyt w zakładach pracy. To i tak zawsze jest. Miałem na myśli to, czego nasłuchają się teraz piłkarze, a pośrednio również
siatkarze. Nie dlatego, że żal mi tych pierwszych. Jeśli kogoś mi w tej sytuacji żal to właśnie tych drugich. Już następnego dnia bowiem rozpoczęło się uświadamianie im, że
ich sukces nie przysłonił porażki piłkarzy,
że w hierarchii popularności dyscyplin są za
nimi daleko w tyle. Wszelkie odniesienia do
futbolistów nieświadomie właśnie to pokazują. Porównywanie zachowań na lotnisku,
sposobu bycia i wypowiadania się, zarobków, pokazuje siatkarzom miejsce w szeregu. Wszyscy ci, którzy dopuszczali się tych
odniesień, powinni mieć tego świadomość.
Na miejscu mistrzów świata wściekałbym
się równie mistrzowsko, jak oni rozbijali kolejne reprezentacje.
Siatkarze dali nam nie tylko sukces,
z jakim nie żyjemy w polskim sporcie na

co dzień. Dali nam, dumnym Polakom, satysfakcję, że w finale nie GRAMY o złoto,
a zwyczajnie LEJEMY jedną z najlepszych
ekip siatkarskich świata ostatnich lat. My
to lubimy — tacy jesteśmy. Ale siatkarze dali
nam też szansę zapomnieć o piłkarzach
i ich mundialu, dali nam szansę milczeć na
ich temat. Nie udało się tej szansy wykorzystać. Szkoda, bo porównywać złotych siatkarzy do przegranych w mundialu piłkarzy
po prostu nie wypada.
To jest czas siatkarzy. Tak jak przychodzi
czas skoczków narciarskich, lekkoatletów,
żużlowców, triathlonistów czy szachistów.
Czas świętowania i doceniania mistrzów,
a nie czas wyliczania przegranym kasowanych tygodniówek i premii za byle co. Czas
opowiadania o drodze do sukcesu, a nie czas
wypominania miodu spływającego po ścianach ośrodków treningowych tym, którzy
zawiedli nasze nadzieje. Zwyczajnie nie wypada tego mieszać.
P.S. Dwa ciekawe fakty:
1. Polacy są niewyobrażalnie zranieni piłkarskim czerwcem. Złoty medal siatkarzy
również to pokazał.
2. Bayern Monachium na jednym remisie
w Lidze Mistrzów zarobił więcej niż siatkarze na tytule mistrzów świata.
ENGLISH

IT’S NOT RIGHT
(AFTER OUR VICTORY IN
VOLLEYBALL)
When Bartosz Kurek delivered the final blow
to the Brazilian team, my first instinct was to
clap. After a while, I shook my head in disbelief
that they did it even though it had seemed

WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

impossible. Next, a red flag came up, and
I thought, ‘Here it comes.’

I don’t mean celebrating, joy, decorations
or invitations to companies. It always happens anyway. What I mean is all those
comments on our footballers, which will
indirectly affect our volleyball players.
Not because I feel sorry for the first. If I do
feel sorry for anyone, it’s for the latter. On
the day following their victory, they were
made aware of the fact that their success
couldn’t compensate for the defeat of the
football team; that in the hierarchy of disciplines, volleyball is far behind football.
All references to the footballers suggest
that. Comparing their behaviour at the
airport, their way of being and speaking,
as well as salaries shows the volleyball
players their place. All those who have
made such references should be aware
of that. If I were them, I’d get as angry as
them when they were defeating successive
national teams.
Not only did they give us success,
which doesn’t happen very often in Polish
sports; they also gave us satisfaction that
we aren’t only PLAYING in the final match,
but we’re CRUSHING one of the best teams
in the world in recent years. We like that –
that’s who we are. They gave us a chance
to forget about the footballers and their
World Cup; to pass it over in silence. Unfortunately, we ruined it. It’s a pity because it’s simply not right to compare our
gold winners to the footballers defeated in
the World Cup.
It’s the time of the volleyball team. Just
like ski jumpers, athletes, speedway racers, triathletes or chess players have their
time, too. A time for celebration and appreciating the champions instead of criticising the wages and bonuses of the defeated.
A time to speak about their way to the top
instead of criticising honey flowing down
the walls of training centres of those who
have disappointed us. It’s simply not right
to mix that.
P.S. Two interesting facts:
1. Poles are incredibly hurt after our footballers’ performance in June. The gold
medal of the volleyball team has proved
that, too.
2. Bayern Munich gets more for one draw
in the Champions League than our volleyball team did for their victory in the
world championships.
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„ZA N U R Z Y Ł A M SIĘ W WA RSZAW Ę

NA GR A N ICY OBŁĘDU”.
SY LW I A ZIENTEK O KU LISACH PR ACY PISA R ZA
CHOĆ DEBIUTOWAŁA ZALEDWIE KILKA LAT TEMU, GRONO JEJ CZYTELNIKÓW STALE SIĘ POWIĘKSZA. DUŻA W TYM
ZASŁUGA OSTATNICH POWIEŚCI Z CYKLU „HOTEL VARSOVIE”. SYLWIA ZIENTEK Z WYKSZTAŁCENIA PRAWNIK, PASJONATKA
MALARSTWA I MUZYKI ORAZ MATKA TRÓJKI DZIECI, ZABIERA W NIM CZYTELNIKÓW W PODRÓŻ PRZEZ CZTERY WIEKI ŻYCIA
WARSZAWSKICH HOTELARZY. OSTATNIO WARSZAWĘ ZAMIENIŁA NA LUKSEMBURG, ALE PISAĆ NIE ZAMIERZA PRZESTAĆ.
TEKST Adam Cissowski

ZDJĘCIA Wojtek Biały

Z ANURZ YŁ AM SIĘ W WARSZ AWĘ...

Ż YJĄC W T Y M M I E Ś CI E , CI ĄGLE
J E PR Z E M I ER ZA JĄC , N I E BY Ł O
W Ł A Ś CI W I E DN I A , Ż EBY M N I E
TR A FI Ł A NA JA K Ą Ś U LIC Ę, KT ÓR A
OB JAW I Ł A BY M I C O Ś CI EK AW EG O...
czyli listopad i grudzień 1918 roku. Zaraz potem wybory już w wolnej Polsce, w których
po raz pierwszy brały udział kobiety, czyli 26
stycznia 1919.
To mało znana data w historii.

Tak, i kiedy czytam pamiętniki z tamtych
czasów, to czuć nie tyle podniecenie tym, że
kraj odzyskuje niepodległość, co niewiarę, że
taki cud się zdarzył. Po tylu latach ludzi spotkało tak niesamowite szczęście, że doświadczają czegoś zupełnie niezwykłego. Sama zafunduję moim bohaterkom wiele emocji, bo
to był niesamowity moment dla Polski.
Czyli uchylamy rąbka tajemnicy, co znajdzie
się w trzecim tomie sagi „Hotel Varsovie”,
która trafi do księgarń już na początku
nowego roku.

Styczeń, luty – tak się wydawca przymierza.
Trzeci tom będzie zatytułowany „Królewski
szpieg”. Mam nadzieję, że już niedługo czytelnicy będą mogli się nim nacieszyć.
Dwa pierwsze rozbudziły apetyt
czytelników. Czy ten trzeci spełni ich
oczekiwania?

Czy ma Pani swój ulubiony okres w historii,
o którym pisze?

Muszę powiedzieć, że każda epoka ma tak
wiele do zaoferowania, że skaczę między
nimi. Ostatnio dosyć długo mentalnie przebywałam w wieku XVIII. Wydał mi się niezmiernie fascynujący. Z jednej strony wiara
w rozum, a z drugiej zupełnie nieokiełznane
zanurzenie się w doczesnych przyjemnościach życia. Dla nas to trochę trudne do zrozumienia, ale bardzo barwne i fascynujące
czasy. Następnie opisywałam fragment dotyczący momentu odzyskania niepodległości,

Trochę się tego boję, bo w ostatnim tomie sagi
czytelnicy liczą, że wszystkie wątki zakończą
się w spektakularny sposób. Nawet dostaję
pytania drogą mailową, czy dana postać jeszcze się pojawi. Jeden bloger mi powiedział
wprost, że nie wierzy, żebym to wszystko spięła, i będę musiała napisać czwarty tom. Nie
odcinam się od takiej myśli i nie „wykończę”
połowy postaci, aby zamknąć sobie możliwość kontynuacji.
Niedawna przeprowadzka do Luksemburga
chyba skutecznie uniemożliwia takie
rozwiązanie.

Dokładnie, ponieważ nie wyobrażam sobie
pisania o Warszawie, nie będąc tutaj. Żyjąc
w tym mieście, ciągle je przemierzając, nie
było właściwie dnia, żebym nie trafiła na
jakąś ulicę, która objawiłaby mi coś ciekawego, czy jakiś detal, który przykuł moją uwagę.
Każdy spacer po mieście był źródłem inspiracji. W tych bardzo dokładnych obserwacjach

patrzyłam też na ludzi, jak się zachowują. Wyobrażałam ich sobie w strojach z epoki. Przy
tych książkach bardzo zanurzyłam się w Warszawę, wręcz na granicy obłędu. Poza tym
będąc na miejscu mam możliwość od razu
weryfikacji wszelkich kwestii. Tu są biblioteki, w których pozyskuję wiedzę. Nie wszystko
da się kupić, chociaż i tak zgromadziłam naprawdę bogaty zbiór varsavianistyczny. Nie
jest wcale tak łatwo ze źródłami, a książki są
bardzo cenne.
Czyli jednak miejsce pracy jest ważne
dla pisarza i nie da się pisać wszędzie
i o wszystkim?

Dla mnie jest bardzo ważne. Powiem szczerze, że mogę pozazdrościć albo współczuć
ludziom, którzy mogą pisać wszędzie i nie ma
dla nich znaczenia, jaki widok mają za oknem
czy co ich otacza, jak wychodzą z domu. Od
zawsze funkcjonowałam w Warszawie, bo
przeprowadziłam się tu, jak miałam pięć lat.
Po prostu nie znam innego miasta na takim
poziomie szczegółowości. Oczywiście byłam
w innych pięknych miejscach, nawet ładniejszych od Warszawy, ale pracowałam głównie
tutwwaj. Tylko raz – książkę „Kolonia Marusia” udało mi się napisać we Włoszech z widokiem na Jezioro Como. To było bardzo
przyjemne doświadczenie, chociaż pisałam
o strasznych rzeczach, bo o rzezi wołyńskiej.
Ten błogi widok jeziora tonował nastroje, co
wcale nie było takie złe.
Książkę, która nadal cieszy się dużą
popularnością wśród czytelników, choć od
jej wydania minęły już dwa lata.

To dziwne, ale ostatnio zaskoczyło mnie wezwanie przez Instytut Pamięci Narodowej na
świadka. Zeznawałam w ramach śledztwa
dotyczącego zbrodni przeciwko narodowi
polskiemu. Ta książka żyje, i bardzo się z tego
cieszę, że jest ciągle czytana i wzbudza silne
emocje. Jak się okazuje, znajduje nawet tak
nieoczekiwanych czytelników.
Co było powodem wezwania?

Myślę, że fakty, które opisałam w „Kolonii Marusi”, bo była to historia rodziny mojej mamy,
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która cudem uratowała się z rzezi wołyńskiej.
Mam przypuszczenie graniczące z pewnością, że prokuratura dotarła do mojej książki,
dowiedziała się, jak nazywała się moja mama
i dlatego zostałam wezwana na świadka.
Wszystko to, co mogłam, opisałam – najbardziej wiarygodnie jak potrafiłam, opierając
się głównie na opowieściach mamy. „Kolonia
Marusia” dużo mnie kosztowała i jest najbardziej osobistą ze wszystkich moich książek.
To niesamowita rola, w jakiej może
być obsadzony pisarz. Pomimo że nie
był naocznym świadkiem, może pomóc
w wyjaśnianiu prawdy historycznej.

Wydaje mi się, że IPN dosyć szeroko prowadzi
to śledztwo, przepytując rodziny osób, które
bezpośrednio doświadczyły tych strasznych
wydarzeń. Upłynęło już tyle czasu, że coraz
mniej jest osób, które pamiętają to jako naoczni
świadkowie. Stąd trzeba pytać kolejne pokolenia i starać się, jak najwięcej z tych opowieści
zachować. Wiem też, że dla ludzi, którzy przeżyli Wołyń, jest niezmiernie ważne, żebyśmy
wiedzieli, jakie straszliwy rzeczy miały tam
miejsce. Po wydaniu „Kolonii Marusi” dostałam kilka telefonów i listów od kobiet, które
były bardzo poruszone tą książką. Mówiły, że
nie chodzi im o żadną sprawiedliwość, wyrównywanie rachunków, ale o zwykłą pamięć.

WIEM TEŻ, ŻE DLA LUDZI,
KTÓRZY PRZEŻYLI WOŁY Ń, JEST
NIEZMIER NIE WAŻNE, ŻEBYŚMY
WIEDZIELI, JAKIE STR ASZLIW Y
RZECZY MIAŁY TA M MIEJSCE.

Czy nowe miejsce zamieszkania natchnie
Panią do napisania czegoś osadzonego
w luksemburskich realiach?

Na razie nie wiem, bo to miasto-państwo
przechodziło z rąk do rąk, więc jego losy

Z ANURZ YŁ AM SIĘ W WARSZ AWĘ...

TO POBU DZA MOJĄ W YOBR A Ź N IĘ
PISA RSK Ą, A LE ŻEBY PISAĆ O JA K I MŚ
MIEŚCIE, TO TR ZEBA DŁUŻEJ W N I M
POBYĆ I POCZUĆ J EGO K LI M AT.
były bardzo burzliwe. To pobudza moją wyobraźnię pisarską, ale żeby pisać o jakimś mieście, to trzeba dłużej
w nim pobyć i poczuć jego klimat. Na ten moment myślałam bardziej o Paryżu, który jest oddalony raptem dwie
godziny pociągiem od Luksemburga. Być może napiszę
książkę o polskich artystkach, które wyjechały w I połowie XX wieku i swoją karierę oraz życie artystyczne
spędziły w stolicy Francji. Bardzo bym chciała wydobyć
je z mroków zapomnienia, bo mieliśmy naprawdę wspaniałe kobiety: projektantki strojów, wnętrz czy materiałów, o których nic nie wiemy.
Pani też kształtuje swój wizerunek i styl. Jak ważne
jest to dla kobiety-pisarki?

Lubię ładne ubrania, kolory i sukienki. Fascynuję się też
modą, a wizerunek wyszedł zupełnie naturalnie i bez
żadnego zamierzenia. Mój pociąg do estetyki wizualnej
zaowocował tym, że przeniosłam go na ubrania. Uwielbiam malarstwo i gdybym mogła, to bym się ubierała
w szaty inspirowane obrazami, ale takie jest akurat ciężko kupić. Wiele kobiet, z którymi się kontaktuję, wysyła
mi sygnały, że jest to w miarę spójnie, czyli jednak jest
to jakiś styl. Bardzo mnie to cieszy i nadal będę szukała równie ciekawych, szalonych wzorów i materiałów.
Miło, że to ktoś zauważa.

ENGLISH

IMMERSED IN WARSAW ON THE EDGE OF
SANITY.SYLWIA ZIENTEK ABOUT WHAT IT IS
REALLY LIKE TO BE A WRITER
Even though she made her debut only a few years ago, her
books are constantly gaining in popularity. This is mostly
thanks to her latest novels from the ‘Hotel Varsovie’ series.
Sylwia Zientek – a lawyer by training, fan of painting and
music, and mother of three children – takes her readers on
a journey through four centuries of the life of Warsaw hotel
owners. Recently, she has exchanged Warsaw for Luxembourg,
but she isn’t going to give up writing.

Do you have a favourite historical period you
describe in your books?

I must admit that every period is so fascinating that
I switch between them. Recently, I’ve dedicated much
time to the 18th century. It seemed incredibly captivating. On one hand, there is the significance of reason,
and on the other hand, uncontrolled indulgence in life
pleasures. We may find it difficult to understand, but
that time was very colourful and fascinating. Next, I described the time of Poland’s regaining independence,
that is November and December 1918. Later, elections
in independent Poland during which women could vote
for the first time, that is 26 January 1919.
It’s a relatively unknown date.

Yes. In journals of those days, people don’t seem very
excited about regaining independence; they rather
disbelieve in such a miracle. After so many years, they
experience so much happiness that it’s unbelievable.
Some amazing things will happen to my heroines, too,
because it was a wonderful time for Poland.
You’re revealing peek into the third novel of ‘Hotel
Varsovie’ series, which will come out at the beginning
of next year.

January, February – my publisher wants to release
it then. The third book in the series will be entitled
‘Królewski szpieg’. I hope my readers will be able to
get it soon.
The first two books have whetted the appetites
of readers. Will the third one come up to their
expectations?

I’m a bit worried about that because readers expect
all plots to finish in a spectacular way in the last book
of the saga. I even get e-mails with questions whether
WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL
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most sure, that the public prosecution got
my book, learned the name of my mother,
and summoned me. I described everything
I could, as best as I could, based mostly on
stories my mum told me. ‘Kolonia Marusia’
cost me a lot and is the most personal of all
my books.
It’s incredible that even though a writer
wasn’t an eye witness of the events, he or
she can help explain the historical truth.

I suppose that the investigation is very
broad, and the Institute interrogates the
families of persons who experienced those
terrible events first-hand. It’s been so long
that there are fewer and fewer eye witnesses. Therefore, they need to ask other generations and try to obtain as much information as possible. I also know that for people
who survived the massacres, it’s very important that the society be aware of the
terrible things that happened there. When
I published ‘Kolonia Marusia’, I got several
phone calls and letters from women who
were deeply moved by the book. They said
they didn’t want justice, didn’t want to settle scores and so on, but wanted the events
to be remembered.
a given character appears in the third book
or not. One of bloggers told me that he didn’t
believe I could conclude it all and he thought
I would have to write the fourth book. I’m
not ruling it out; I’m not going to get rid of
half of characters just to finish the series.
The fact that you’ve recently moved
to Luxembourg will probably make it
impossible.

Yes, because I can’t imagine writing about
Warsaw and not living there. When I was living in the city and walking around it, there
wasn’t a day when I wouldn’t find a street interesting or captivating in some way. Every
walk around the city was a source of inspiration. I was also observing people and their
behaviour, imagining them wearing clothes
from a given historical period. While writing the novels, I really immersed myself in
Warsaw; I was on the edge of sanity. Besides,
I could verify all facts on the spot. I used to
go to libraries and read. You can’t buy everything even though I’ve managed to compile
a vast collection of books about Warsaw. It’s
not so easy to find a good source, and books
are very valuable.
So the place of work is important to
a writer, and it’s not possible to write
everywhere and about everything?

It’s very important to me. To be honest,
I envy or feel sorry for people who can write
everywhere, and it doesn’t matter what they

see through their windows and what surrounds them when they go out. I’ve been
living in Warsaw practically all my life, because my family moved there when I was
five. I don’t know any other place so well.
Of course, I’ve been to other beautiful places, even more beautiful than Warsaw, but
I’ve worked mostly here, with one exception. I wrote ‘Kolonia Marusia’ in Italy, with
a view of Lake Como. It was a very pleasant experience even though I was describing terrible things, the massacres of Poles
in Volhynia. That blissful view of the lake
toned down my emotions, which wasn’t that
bad in the end.
That book is still very popular among
readers even though it came out two
years ago.

That’s strange, but recently, I was surprised to receive a witness summons from
the Institute of National Remembrance.
I deposed in an investigation concerning
crimes against the Polish nation. This
book is still alive, and I’m very happy that
it’s still read and arouses strong emotions.
And it turns out, it reaches truly unexpected readers.
Why were you summoned?

I think the reason was the facts I described
in ‘Kolonia Marusia’ – a story of my mother’s family who saved themselves from the
massacres in Volhynia. I suppose, or I’m al-

Will your new place of living inspire you
to write a story set in Luxembourg?

I don’t know yet, because that city-state
changed hands a lot, and its history was
very turbulent. This excites my imagination, but to be able to write about a place,
you need to stay there long enough to know
it well. For now, I’ve rather been thinking
about Paris, which is only a two-hour train
ride from Luxembourg. Perhaps I’ll write
a book about Polish artists who emigrated in the first half of the 20th century and
spent their artistic life and career in the
capital of France. I’d like to unearth their
stories because those women were really
remarkable – they were fashion, interior
and fabric designers – and we know very
little about them.
You’re shaping your image and style, too.
How important is it for a female writer?

I like nice clothes, colours and dresses.
I’m also fascinated by fashion, and my image is natural and unintended. My passion
for aesthetics shows in my dressing style.
I love painting and if I could, I would wear
clothes inspired by paintings, but they’re
very hard to get. A lot of women I know
tell me my style is rather coherent, so it’s
a style after all. I’m glad about it and I’m going to look for equally interesting, unusual
patterns and fabrics in the future. It’s nice
that people notice it.
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Port lotniczy

Szczecin Goleniów
im. NSZZ Solidarność

REGUL AR SECTION OF
SZCZECIN GOLENIÓW
IM. NSZZ SOLIDARNOSC
AIRPORT MAGA ZINE

STAŁY DODATEK PORTU
LOTNICZEGO SZCZECIN
GOLENIÓW IM. NSZZ
SOLIDARNOŚĆ
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M I ASTO

Z T WA R ZĄ

PR Z ED SI Ę
BIORCÓW
CLOCHEE, KOZŁOWSKI-PROJEKT I TWÓRCZA CYTRYNKA
TO TYLKO TRÓJKA SPOŚRÓD 20 LAUREATÓW, KTÓRZY
ZDOBYLI MARKĘ „ZROBIONE W SZCZECINIE”. TERAZ
PRZYSZEDŁ CZAS NA KOLEJNYCH. WŁAŚNIE TRWA
ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW, KTÓRE ZOSTAŁY ZŁOŻONE
W DRUGIEJ EDYCJI KONKURSU.
źródło: PORT LOTNICZY SZCZECIN- GOLENIÓW
zdjęcia:MAT. PRASOWE

Po

sukcesie pilotażowej edycji programu, w której zgłosiło się 59 podmiotów, miasto zdecydowało się na
drugą edycję konkursu „Zrobione w Szczecinie”.
Jak mówi Michał Przepiera, zastępca prezydenta Miasta, liczba zgłoszeń była prawdziwym
zaskoczeniem:
– Przyznam, że nie spodziewaliśmy się aż
takiej frekwencji podczas pierwszej edycji. To
oczywiście pozytywna informacja, ponieważ
pokazuje, że na lokalnym rynku brakowało właśnie tego typu inicjatywy, która jest ukierunkowana na promocję lokalnych produktów i usług.
Stąd też nasza decyzja, aby zorganizować drugą,
jesienną edycję programu. Obecnie czekamy na
jej rozstrzygnięcie.
Głównym założeniem projektu „Zrobione
w Szczecinie” jest promowanie działań kreatywnych, gospodarczych, proinwestycyjnych
i innowacyjnych realizowanych na terenie
stolicy Pomorza Zachodniego. Marka ma charakter honorowy i nie przysługują z tytułu jej
przyznania żadne gratyfikacje finansowe czy
ulgi podatkowe. Natomiast przedsiębiorca, któremu zostanie przyznana, będzie miał możliwość udziału w programach z zakresu promocji
gospodarczej, realizowanych przez Gminę

Miasto Szczecin oraz będzie mógł zamieścić
logotyp marki w swoich materiałach promocyjno-informacyjnych.
- Cały czas szukamy przedsiębiorców, którzy
tworzą produkty oraz oferują usługi, wyróżniające się wysoką jakością – dodaje Michał Przepiera.
Do 15 września trwało przyjmowanie zgłoszeń w jesiennej edycji projektu. Do Konkursu
mogli zgłosić się przedsiębiorcy, instytucje
i inne podmioty z siedzibą w Szczecinie, których
produkty lub usługi znajdują się na szczecińskim rynku przez co najmniej 12 miesięcy przed
dokonaniem zgłoszenia.
Marka „Zrobione w Szczecinie” zostaje przyznana w dwóch kategoriach: produkty lub usługi. Laureatów drugiej edycji konkursu poznamy
w październiku. Pierwsza edycja programu
„Zrobione w Szczecinie” rozpoczęła się w stycz-
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niu tego roku. Spośród 59 zgłoszeń wybrano 20
zwycięzców, którzy otrzymali certyfikat marki.
Konkurs podzielony był na dwie kategorie – produkty oraz usługi.

LAUREACI W KATEGORII
PRODUKTY:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

GARO POLSKA SP. Z O.O.
COPERNICUS SP. Z O.O.
CLOCHEE SP. Z O.O.
MAŁGORZATA DZIEMBAJ – FOONKA
FOSFAN S.A.
100% S.C.
JULIA STANNY – KRAFTED JULIA STANNY
URSZULA BIELUŃ MINISTERSTWO DOBREGO
MYDŁA
SUP4NAV SP. Z O.O.
PETERSEN SP. Z O.O.

LAUREACI W KATEGORII USŁUGI:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

KOBIETOWO.PL SP. Z O.O.
KONRAD PIETRACHA BILETY FM.
CSL INTERNATIONALE SPEDITION SP. Z O.O.
UNITY LINE LIMITED SP. Z O.O.
MAŁGORZATA WOLFF – HOME BY WOLFF –
SZCZECIŃSKA
MANUFAKTURA
AGRO-EKO-LAND S.C.
WIKING TURYSTYKA SP. Z O.O.
MEDPIPE SP. Z O.O.
PIOTR KOZŁOWSKI
KOZŁOWSKI – PROJEKT
MIROSŁAW DUDEK - FIRMA WIELOBRANŻOWA
„AMEDA” SZCZECIŃSKA MANUFAKTURA
Z POMYSŁEM „TWÓRCZA CYTRYNKA”
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The first edition of the programme
began in January 2018. Out of 59 applicants, 20 businesses were awarded a
brand certificate. The competition was
held in two categories – products and
services.

WINNERS IN THE
PRODUCT CATEGORY:

•
•
•
•
•
•
•
•

GARO POLSKA SP. Z O.O.,
COPERNICUS SP. Z O.O.,
CLOCHEE SP. Z O.O.,
MAŁGORZATA DZIEMBAJ – FOONKA,
FOSFAN S.A.,
100% S.C.,
JULIA STANNY – KRAFTED JULIA
STANNY,
URSZULA BIELUŃ MINISTERSTWO

•
•

DOBREGO MYDŁA,
SUP4NAV SP. Z O.O.,
PETERSEN SP. Z O.O.

WINNERS IN THE
SERVICES CATEGORY:

IN ENGLISH

A CITY WITH A BUSINESS FACE
CLOCHEE, Kozłowski-Projekt and

Twórcza Cytrynka are only three out
of 20 businesses who have been
awarded the ‘Made in Szczecin’
brand. Now it’s time for some more.
At present, applications submitted
in the second edition of the competition are being examined.
After the success of the pilot edition, entered by 59 entities, the city decided to hold
the second edition of the competition.
Michał Przepiera, Deputy Mayor
of Szczecin, says that such a great
number of applications was a surprise, ‘I admit that we didn’t expect such
a good turnout in the first edition. It’s
great, of course, as it shows that such
an initiative, targeted at promoting
local products and services, was missing on the local market. Therefore, we
decided to hold an autumn edition of
the programme. Now, we’re waiting for
the results.’
The main objective of the project is to
promote creative, economic, investment,
and innovative activities carried out in
the capital of Western Pomerania. The
brand is honorary and doesn’t involve
any financial gratification or tax reliefs.
Businesses awarded the brand will be
able to participate in economic development programmes carried out by the

Szczecin Municipality and to include
the brand logo in their promotional and
informational materials.
‘We are constantly looking for businesses that make products and provide services of high quality,’ adds Michał Przepiera.
Applications in the autumn edition
of the project could be submitted until
15 September. The brand is awarded to
businesses, institutions and other entities based in Szczecin, whose products
or services have been on the Szczecin
market for at least 12 months prior to
submitting the application. The brand
is awarded in two categories: products
and services. Winners of the second
edition will be announced in October.

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

KOBIETOWO.PL SP. Z O.O.,
KONRAD PIETRACHA BILETY FM.,
CSL INTERNATIONALE SPEDITION
SP. Z O.O.,
UNITY LINE LIMITED SP. Z O.O.,
MAŁGORZATA WOLFF – HOME
BY WOLFF – SZCZECIŃSKA
MANUFAKTURA,
AGRO-EKO-LAND S.C.,
WIKING TURYSTYKA SP. Z O.O.,
MEDPIPE SP. Z O.O.,
PIOTR KOZŁOWSKI,
KOZŁOWSKI – PROJEKT,
MIROSŁAW DUDEK – FIRMA
WIELOBRANŻOWA,
‘AMEDA’ SZCZECIŃSKA
MANUFAKTURA Z POMYSŁEM
‘TWÓRCZA CYTRYNKA’.
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TA K SM A KUJ E

ZAC HODN IOPOMOR SK I E …
WPRAWDZIE PAPRYKARZ JEST DLA WIELU OSÓB
PIERWSZYM I CZĘSTO JEDYNYM KULINARNYM
SKOJARZENIEM ZWIĄZANYM ZE SZCZECINEM.
NIEMNIEJ POD KĄTEM RÓŻNORODNOŚCI SMAKÓW
ZACHODNIOPOMORSKIE MA DO ZAOFEROWANIA
DUŻO, DUŻO WIĘCEJ.
źródło: PORT LOTNICZY SZCZECIN- GOLENIÓW
zdjęcia: PORT LOTNICZY SZCZECIN- GOLENIÓW

O

tym, jak ciekawa i bogata jest kuchnia regionu, świadczy fakt, że na Listę Produktów
Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa
trafiło już blisko 50 potraw z tego regionu, m.in.:
jeziorowy ogórek kiszony, kiszka szwedzka, śledzie
po kołobrzesku, miody przelewickie, konfitura
szczecińska z owoców róży, pierniki szczecińskie,
jabłuszka w koszulkach i choszczeńska strucla
z makiem. Warto zaznaczyć, że aby produkt uzyskał

status regionalny, musi spełniać wiele warunków,
m.in. powstawać z wykorzystaniem tradycyjnych
metod, które stosowane są od co najmniej 25 lat.
Na wspomniane bogactwo miały oczywiście
wpływ czynniki społeczne, zwłaszcza migracje
– miejscowi mieszkańcy pochodzą z różnych regionów Polski przedwojennej i wojennej. O tym, co
pojawiało się niegdyś na stołach, zdecydowała też
bliskość morza i duża ilość jezior. Ryby od zawsze
były tu daniem powszednim, a najpopularniejsze
były węgorze – gotowane i wędzone. Uznaniem
cieszył się także sandacz po szczecińsku, przygotowywany z winem na włoszczyźnie oraz
sieja, którą można było złowić jedynie w jeziorze
Miedwie. Kuchnia Pomorza Zachodniego opierała
się więc głównie na warzywach i rybach, co nie
znaczy, że mięsa nie jadano. Spożywano przede
wszystkim wieprzowinę i to właśnie ze świńskiego
mięsa przygotowywano tradycyjne pomorskie
wędliny. Ale mięsem, z którego zasłynęło Pomorze
Zachodnie, była gęsina. Peklowane i wędzone
półgęski, nadziewane warzywami, stały się wręcz
symbolem kuchni regionalnej.

7 0 –7 1

LOTNISKO / AIRPORT

O potencjale, jaki tkwi w miejscowej kuchni i o sile tutejszych smaków
wiedzą doskonale szefowie kuchni. Ich
menu w dużym stopniu oparte jest na
lokalnych przepisach. W kołobrzeskich
restauracjach Lobster i PerMare znajdujących się w Marine & Ultra Marine
Hotel***** zamówić można śledzia
marynowanego w czerwonym winie,
zielony bulion rybny czy golonkę. Szef
kuchni, Wiesław Ogrodowski zadbał
o to, by dania inspirowane regionalną
tradycją podawane były w odświeżonej,
nowoczesnej odsłonie. Warto też wspomnieć o serwowanych tutaj daniach
z dziczyzny oraz z gęsiny, które jesienią
królują na stołach w regionie. Mięso
gęsi, bogate w wartości odżywcze, ma
pozytywny wpływ na zdrowie i dobre
samopoczucie, a jego smak nie ma sobie
równych... Na deser warto skosztować
sękacza kołobrzeskiego w restauracji
Arté mieszczącej się w Diune Hotel*****
& Resort – tu także gości przyciągają
dania nawiązujące do historii kuchni, podobnie zresztą jak w Restauracji
Sand{acz} w Sand Hotelu****.
Nie bez znaczenia jest fakt, że
w kuchniach tutejszych restauracji
wykorzystywane są unikalne produkty od lokalnych dostawców, choćby
wyśmienite wina z renomowanej
Winnicy Turnau położonej w oddalonych o zaledwie 60 km od Szczecina
Baniewicach. Białe, czerwone i różowe
wina z tej chętnie odwiedzanej i malowniczo położonej winiarni idealnie
komponują się z daniami regionalnymi. Oprócz tego, na bazie tych win
przygotowywane są wyjątkowe sosy.

A zwiedzający winiarnię, oprócz możliwości skosztowania wyjątkowych
smaków mogą również wsłuchać się
we wciągające opowieści o powstawaniu tutejszych trunków.
Ale nie tylko winem żyje koneser zachodniopomorskich smaków.
Szefowie kuchni w swoich autorskich
potrawach wykorzystują także lokalne
sery – choćby Wrzeciono od Pana
Pilcha i sałaty z ekologicznej uprawy
w Juchowie. A wędzony pstrąg pochodzi z ekologicznej hodowli w Zielenicy.
Z kolei goście restauracji Arté nie mogą
się oprzeć smakowi miodu pochodzącego ze zlokalizowanej na dachu
Diune Hotel***** & Resort pasieki. To
z niego właśnie powstaje wyjątkowy,
miodowo-balsamiczny sos. I tak oto,
korzystając z bogatej tradycji, restauracje w Zachodniopomorskiem znalazły
sposób na przyciągnięcie gości z najdalszych zakątków naszego kraju.

SMAKI
ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szef kuchni w restauracji Arté, Rafał
Durka poleca:
Dorsz pieczony, rosti cukiniowe,
potrawka z warzyw korzeniowych z kaparami i czosnkiem, kwaśna śmietana
Składniki (dla 4 osób):
800g filetu z dorsza bez skóry, 25g masła klarowanego, 50g masła, 1 cukinia,
2 marchewki, 2 jaja, 50g mąki pszenna,
1 pietruszka, 1 seler, 15g kaparów, 1 cebula, 100g kwaśnej śmietany, 1 pęczek
kopru, 100ml białego wina, 50ml oleju
rzepakowego, sól, pieprz
Rosti:
Cukinie oraz marchewkę trzemy na
tarce o dużych oczkach. Starte warzywa przyprawiamy solą oraz pieprzem.
Po kilkunastu minutach odciskamy
wodę z warzyw. Z białek jaj ubijamy
pianę, którą dodajemy do tartych
warzyw. Do całości dodajemy mąkę,
formujemy rosti i smażymy na rozgrzanym do 170st. C oleju rzepakowym.
Blanszowane warzywa:
Warzywa korzeniowe i cebulę
kroimy w kostkę, czosnek w plastry.
Pokrojone warzywa korzeniowe
blanszujemy (krótkie, intensywne
gotowanie, chłodzenie w wodzie
z lodem; warzywa delikatnie chrupiące). Smażymy z cebulą, czosnkiem
i kaparami na maśle klarowanym,
podlewamy winem, redukujemy wino
do 1/3 objętości. Przyprawiamy solą
oraz pieprzem. Wykańczamy łyżką
masła oraz koprem siekanym.

Smażony dorsz:
Dorsza przyprawiamy solą oraz pieprzem, smażymy na maśle klarownym
na złoty kolor, pod koniec smażenia
dokładamy masło zwykłe i polewamy
nim dorsza, zmniejszając ogień.
IN ENGLISH

TASTES OF WESTERN POMERANIA
When you think about the regional
cuisine of Szczecin, the first (and
sometimes the only thing) that
comes to your mind is paprikash.
Still, Western Pomerania has much
more in store in terms of local and
regional dishes.
The richness and diversity of the
regional cuisine shows in the fact
that almost 50 dishes from the region,
including pickled cucumbers from
Kalisz Pomorski, potato sausages
from the Borough of Wałcz, Kołobrzeg
herring, honey from the Borough
of Przelewice, rose hip jam from
Szczecin, Szczecin gingerbreads,
jacket apples and poppy seed roll
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from Choszczno, have been added to
the Traditional Products List of the
Ministry of Agriculture. To obtain
a status of a regional product, the
product must comply with a number
of requirements, for example, be made
using traditional methods that have
been employed for at least 25 years.
The diversity of regional cuisine is
also a result of social factors, in particular migration – the locals come from
various regions of pre-war and postwar Poland. Another important factor
was location – access to the sea and a
lot of lakes. Fish, especially eel (boiled
and smoked), has always been popular
in the region. Another common dish
was Szczecin zander, made with wine
and mirepoix, and whitefish that
could be caught only in Lake Miedwie.
The basic ingredients in Western
Pomerania included vegetables and
fish, but this doesn’t mean that meat
wasn’t served. Popular types of meat
included pork, from which traditional
Pomeranian cold cuts were made. Still,
Western Pomerania was renowned for
another type of meat, namely its excellent goose. Pickled and smoked goose

breast stuffed with vegetables became
a symbol of the regional cuisine.
Chefs are perfectly aware of the
potential of the regional cuisine and
the richness of local tastes. Their
menu is mostly based on local and
regional dishes. Lobster and PerMare
Restaurants in Marine & Ultra Marine
Hotel*****, Kołobrzeg, serve herring marinated in red win, green fish
broth, and knuckle. The chef, Wiesław
Ogrodowski, has made sure that the
dishes inspired by regional tradition
are prepared in a brand new, modern
way. The restaurants also serve game
and goose, which are highly popular
in the region in autumn. Goose meat,
rich in nutritional value, is good for
our health and well-being, and its taste
is unparalleled… For a dessert, we
recommend Kołobrzeg baumkuchen
served in Arté Restaurant in Diune
Hotel***** & Resort, which also offers
regional dishes, just like Sand{acz}
Restaurant in Sand Hotel****.
What’s more, local restaurants use
unique products from local suppliers,
for example, excellent wines from
first-rate Turnau Vineyard, located in

Baniewice, only 60 kilometres from
Szczecin. White, red, and rosé wines
from this popular and beautifully
located vineyard perfectly pair with
regional dishes. Besides, the wines are
used to make delicious sauces. Apart
from tasting excellent wines, visitors
of the vineyard may also listen to
gripping stories about the production
of local wines.
Still, connoisseurs of the tastes of
Western Pomerania don’t live by wine
alone. Another product used by chefs in
their original dishes is local cheese, for
example, Wrzeciono from Mr Pilch and
lettuce from an eco-farm in Juchowo.
Smoked trout is from an eco-farm in
Zielenica. Guests of Arté Restaurant
may also enjoy honey from an apiary
on the roof of Diune Hotel***** &
Resort. The honey is used to make
delicious, balm honey sauce. Thus,
restaurants in Western Pomerania use
the rich tradition of the region to attract
visitors from all over the country.

TASTES OF WESTERN
POMERANIA

Rafał Durka, Chef at Arté Restaurant,
recommends:
Roast cod, zucchini rosti, root
vegetable stew with capers and garlic,
sour cream
Ingredients (4 serves):
800g of skinless cod fillet, 25g of clarified
butter, 50g of butter, 1 zucchini, 2 carrots,
2 eggs, 50g of wheat flour, 1 parsley, 1
celery, 15g of capers, 1 onion, 100g of sour
cream, 1 bunch of dill, 100ml of white
wine, 50ml of canola oil, salt, pepper
Rosti:
Grate zucchini and carrots on large
holes of a box grater. Season the vegetables with salt and pepper. After several
minutes, squeeze the water out. Beat egg
whites until stiff and add them to the
vegetables. Next, add flour, form rosti
and fry it in canola oil in 170°C.
Blanched vegetables:
Dice root vegetables and onion, slice
garlic. Blanch the diced vegetables (short,
intensive cooking, cooling in iced water;
they should be slightly crispy). Fry them
with onion, garlic and capers in clarified
butter, add wine, reduce wine volume to
1/3. Season with salt and pepper. Add a
spoonful of butter and chopped dill.
Fried cod:
Season cod with salt and pepper, fry
it in clarified butter until gold, at the
end of frying add butter on the cod and
reduce the heat to low.
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KIERUNKI DESTINATIONS
1
2
3
4

GRECJA-KORFU
GRECJA-KRETA
TURCJA
ALBANIA

SZCZECIN

ALBANIA
KORFU

TURCJA

KRETA

KORFU, KRETA, TURCJA - BEZPOŚREDNI LOT
ALBANIA - TRASA Z ODCINKIEM WODNYM

LOTNISKO

INTERNET
www.airport.com.pl mamy czat online /
We have an online chat!
www.facebook.com/SzczecinAirport
www.twitter.com/SzczecinAirport
www.youtube.com/user/SzczecinAirport
www.pl.pinterest.com/airport0237/
ADRES ADDRESS
Port Lotniczy Szczecin Goleniów
Sp. z o.o. / Szczecin Goleniow Airport Ltd.
ul. Glewice 1a, 72-100 Goleniów
Tel.: +48 914 817 400
www.airport.com.pl
PUNK T INFORMACJI LOTNISKOWEJ
AIRPORT INFORMATION POINT
Tel.: +48 481 74 00
Email: info@airport.com.pl
GG: 23336639
Czat online! / online chat!
CENTRUM OBSŁUGI PODRÓŻ Y
TRAVEL SERVICE CENTRE
Sprzedaż biletów lotniczych i ofert turystycznych/ Ticket selling point
Tel.: +48 481 75 05 / Tel.: +48 481 76 25
E-mail: biuropodrozy@airport.com.pl
GG: 6364857
ZAGINIONY BAGA Ż LOST & FOUND
Welcome Airport Service
Tel.: +48 481 75 03

AIRPORT

TA XI
Airport Taxi Group
Tel.: +48 91 481 7690
DOJA ZD SAMOCHODEM BY CAR
Z kierunku Szczecin – Trasa S6
i droga krajowa E28 / From Szczecin –S6
Expressway and E 28 road
Z kierunku Koszalin – Trasa 6/E28 / From
Koszalin –6/E28 road
Z kierunku Gorzów Wielkopolski – Trasa
S3 i E28/S3 / From Gorzów Wielkopolski –
S3 Expressway and E28/S3 road
MINIBUSY DO / Z PORTU
LOTNICZEGO / MINIBUS
KOSZALIN / KOŁOBRZEG
AIR-TRANSFER.PL
Rezerwacja biletów telefonicznie
pod numerami / Tickets can be booked
by Telephone:
Tel.: +48 512 370 778
Tel.: +48 502 323 396
Tel.: +48 947 110 510
www.air-transfer.pl
SZCZECIN
INTERGLOBUS TOUR
Rezerwacja biletów telefonicznie pod
numerami: / Tickets can be booked
by Telephone:
Tel.: +48 914 850 422
Fax.: +48 914 340 283
biuro@interglobus.pl

PARKING ZIELONY / WIELODOBOWY
CAR PARK GREEN

PKS SZCZECIN
Rezerwacja i informacja pod nr tel.:
+48 515 665 900 /codziennie w godz.07:0023:00/ everyday from 07:00-11:00 pm
www.pks.szczecin.pl
e-mail: berlin@pks.szczecin.pl
BUS LOT
Bus odjeżdża 15 minut po lądowaniu
samolotu. Bilety do nabycia u kierowcy
przed odjazdem autobusu. Koszt przejazdu
na trasie do/z Szczecina - 25 zł. / Departure
from the Airport to Szczecin 15 minutes
after landing. Bus tickets available from
driver before departure. Ticket price to/
from Szczecin – 25 PLN.
Ze Szczecina mikrobus odjeżdża spod
biura LOT al. Wyzwolenia 17 / Minibuses
from Szczecin depart from LOT office at
al. Wyzwolenia 17.
Bilety do nabycia u kierowcy oraz rezerwując pod numerem telefonu:
504 188 737 / You can buy a ticket from a
bus driver or book it at: 504 188 737
PKP
Stacja Port Lotniczy Szczecin- Goleniów
w kierunku Szczecina lub Kołobrzegu.
Rozkład odjazdów oraz przyjazdów pociągów na stronie www.pkp.pl
Station Airport Goleniów towards
Szczecin and Kołobrzeg.
Schedule available at www.pkp.pl.

PARKING / DOBOW Y
CAR PARK RED

CENNIK CAR PARK FEES / LONG -STAY

CENNIK CAR PARK FEES / SHORT-STAY

PIERWSZE 10 MINUT FIRST TEN MINUTES

FREE

PIERWSZE 10 MINUT FIRST TEN MINUTES

FREE

DO GODZINY UP TO 1 HR

5 PLN

DO GODZINY

UP TO 1 HR

7 PLN

DO 2 GODZIN UP TO 2 HR

8 PLN

DO 2 GODZIN UP TO 2 HR

9 PLN

DO 3 GODZIN UP TO 3 HR

9 PLN
10 PLN

K A ŻDA NASTĘPNA GODZINA EVERY FOLLOWING
OUR

2 PLN

DO 4 GODZIN UP TO 4 HR
DO 5 GODZIN UP TO 5 HR

11 PLN

PIERWSZ A DOBA FIRST DAY

53 PLN

PIERWSZ Y DZIEŃ FIRST DAY

25 PLN

K A ŻDA NASTĘPNA DOBA EVERY FOLLOWING
DAY

30 PLN
/ DAY

DRUGI DZIEŃ SECOND DAY

15 PLN

TRZECI DZIEŃ THIRD DAY

15 PLN

PIERWSZ Y T YDZIEŃ FIRST WEEK

89 PLN

DWA T YGODNIE SECOND WEEK

124 PLN

TRZ Y T YGODNIE THIRD WEEK

150 PLN

KAŻDY NASTĘPNY TYDZIEŃ EVERY FOLLOWING WEEK

20 PLN

PO OPŁACENIU W KASIE AUTOMATYCZNEJ PASAŻER MA 15
MINUT NA WYJAZD. / AFTER PAYING IN AN AUTOMATING CASH
MACHINE YOU WILL BE GIVEN 15 MINUTES TO EXIT THE PARKING.

PO OPŁACENIU W KASIE AUTOMATYCZNEJ PASAŻER MA 15 MINUT
NA WYJAZD. / AFTER PAYING IN AN AUTOMATING CASH MACHINE
YOU WILL BE GIVEN 15 MINUTES TO EXIT THE PARKING.
DLA PASAŻERÓW WYLATUJĄCYCH CZARTEREM TURYSTYCZNYM
RABAT 20%. / 20% DISCOUNT FOR PASSENGERS OF TOURIST CHARTER FLIGHT.
PRZYKŁADOWE CENY PO RABACIE: / EXAMPLE FEES WITH DISCOUNT:
POSTÓJ 7 DNI / 7 DAYS PARKING – 72 PLN
POSTÓJ 14 DNI / 14 DAYS PARKING – 100 PLN

