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 NASI AUTORZY

ANDRZEJ 
SARAMONOWICZ

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

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

GRZEGORZ 
KAPLA

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

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

RAFAŁ 
BRYNDAL

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

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

JERZY 
SCHEJBAL

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

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

MICHAŁ 
FIGURSKI

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

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

RAFAŁ
RUTKOWSKI

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

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

PAULINA 
SMASZCZ-
KURZAJEWSKA

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

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

TOMASZ
KOWALSKI

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

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

WOJTEK 
KALARUS

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

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

DAGMARA
KOWALSKAI

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

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

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

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

KATARZYNA
ZDANOWICZ

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

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

JAKUB 
FIREWICZ

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

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

MAGDALENA
JUSZCZYK

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

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

ALEKSANDRA 
BUDKA

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

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

EDYTA
BARTKIEWICZ

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

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

TOMASZ 
SAGAN

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

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

WOJCIECH 
ZAWIOŁA

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

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

IGA 
GÓRECKA

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

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

OLGA
ŻARNASIEK

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

ENGLISH Journalist of 
Polish-Russian origin, For 
many years associat-
ed with Belsat TV as a 
presenter and editor. Cur-
rently the editor-in-chief 
at Anythwere.pl
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JEGO CODZIENNOŚĆ PRZYPOMINA CZASEM ZNANE Z KINA ŻYCIE LUDZI 
SUKCESU – ROZJAZDY I LOTY PO CAŁYM ŚWIECIE, WYSTĘPY NA WAŻ-
NYCH FESTIWALACH I KONCERTY Z WYŚMIENITYMI MUZYKAMI. PIA-
NISTA ZNA WYMOGI STAWIANE PRZEZ JAZZ I WSPÓŁCZESNY RYNEK 
MUZYCZNY. ŻYCIE ARTYSTYCZNE MARCINA WASILEWSKIEGO TO CIĄ-
GŁE WYZWANIA I STAŁOŚĆ GWARANTOWANA NIEZMIENNYM NIEMAL 
OD ĆWIERĆWIECZA SKŁADEM WŁASNEGO TRIA. JAZZMAN Z UCZU-
CIEM I IMPONUJĄCYM SPOKOJEM OPOWIADA O STRACIE MUZYCZNEGO 
OJCA, JAKIM BYŁ DLA NIEGO TOMASZ STAŃKO, ORAZ O PRZYPADKU 
CZYNIĄCYM CUDA W DYSKOGRAFII.
TEKST Magdalena Juszczyk ZDJĘCIA Bartosz Maciejewski

WYWIAD WIDEO DOSTĘPNY 
NA ANYWHERE.PL

JAZZ 
W CZASACH 
ALGORYTMU
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Zbliż telefon i odczytaj film
 



Mam wrażenie, że jazzu jest w Polsce coraz mniej. Jak 
to wygląda z punktu widzenia artysty, który jeździ po 
świecie, jest rozpoznawany, jego płyty są w każdym 
muzycznym sklepie w Europie i poza nią?
To szerokie zagadnienie. Kwestia odbioru jazzu i istnie-
nia tej muzyki w mediach się zmieniła. Kiedy debiuto-
waliśmy w 1994 roku, Jazz Jamboree miało się świetnie. 
Ten festiwal ważny był na mapie Europy, świata i naszego 
wschodniego świata za żelazną kurtyną. Cztery dni fie-
sty z najlepszym jazzem z Ameryki, Europy i Polski – to 
było coś niesamowitego! Wszyscy fani jazzu z „ostbloku” 
zjeżdżali się, by uczestniczyć w tym festiwalu. My jeszcze 
się na to załapaliśmy. Na zaproszenie Jana „Ptaszyna” 
Wróblewskiego do bloku koncertowego poświęconego 
Krzysztofowi Komedzie wykonaliśmy cztery utwory 
i nasz występ pokazano w prime time za pięć dwudziesta 
w Programie Drugim Telewizji Polskiej. Teraz to już nie-
możliwe, żeby o tej porze jazz pojawił się w jednym z głów-
nych programów telewizji w Polsce. Pozmieniało się: coraz 
większa komercja weszła do telewizji. Nie chcę tego tema-
tu tutaj rozszerzać. Pamiętam oczywiście radiowe „Trzy 
kwadranse jazzu”, które też zostały zepchnięte na dalszy 
plan. Ale ta audycja długo była głównym źródłem wszyst-
kich jazzmanów i młodych adeptów jazzu. Chodziło o to, 
by nasłuchiwać, co się dzieje, co prezentuje Jan „Ptaszyn” 
Wróblewski czy inni krytycy i dziennikarze muzyczni. 
To było jedyne źródło poznawania nowych nagrań, chy-
ba że ktoś miał tak jak ja, możliwość kupowania płyt 
w Niemczech. Dziś coraz mniej płyt jest sprzedawanych 
w sklepach, a coraz więcej poprzez streaming. Nie wiem, 
co o tym myśleć. Super, że istnieje taka droga, ale z dru-
giej strony – mnogość i dostępność muzyki jest zatrważa-
jąca. Zadziwia również to, jakim kluczem ludzie szukają 
muzyki. Często algorytm decyduje i winduje jakiegoś 
wykonawcę. To komercja spowodowała, że średnia jakość 
muzyki zaczęła spadać bardzo dramatycznie. Teraz gdy 
włączysz pierwszą lepszą stację radiową, usłyszysz zazwy-
czaj złą muzykę. I to jest zmiana, którą dostrzegam w swo-
im doświadczeniu, w swojej drodze.

Zakrawa to na rozpamiętywanie lepszych czasów 
przez zramolałego dziadka, tymczasem jesteś 
spełnionym i aktywnym pianistą, koncertujesz na 
świecie, występujesz i nagrywasz z niesamowitymi 
muzykami, interesującymi Ciebie prywatnie jako 
słuchacza i jako artystę, spragnionego wyzwań.
Lecę na tej euforii od młodości i cały czas czuję, że ona 
mnie pcha do przodu – tu nic nie słabnie, wciąż nabieram 
wiatru w żagle. Jeżdżę tam, gdzie mnie chcą, i gram swoją 
muzykę – to jest piękne! A dostępność muzyki m.in. przez 

Spotify – zobaczymy, czym zaowocuje, mam nadzieję, że 
wpłynie pozytywnie.

Jak ważna jest płyta „Live”, która ukazała się 
w połowie września?
To kolejna płyta w naszym dorobku, płyta szczególna, bo 
pierwsza koncertowa. Za rok będziemy obchodzić 25-le-
cie zespołu, który tworzymy z Michałem Miśkiewiczem 
i Sławkiem Kurkiewiczem. Poznaliśmy się jeszcze jako 
nastolatkowie i postanowiliśmy grać jazz. Krótko po-
tem spotkaliśmy starszego od nas o ponad trzydzieści 
lat wspaniałego człowieka, Tomasza Stańkę, który nie-
dawno odszedł od nas niestety. Wiele mu zawdzięczamy. 
Fantastyczny lider, kompozytor i trębacz wziął nas pod 
swoje skrzydła, mogliśmy z nim rozwijać swoją pasję 
i zespołowość na scenach całego świata. Ta fantastyczna 
historia do tej pory trwa.

Zastanawiające jest to spotkanie różnych pokoleń.
Spotkania międzypokoleniowe mogłem przeżyć już na 
samym początku, kiedy zainteresowałem się tą muzyką 
i uczestniczyłem w warsztatach jazzowych. W naszym ze-
spole mieliśmy taki oto problem: co grać? Jan „Ptaszyn” 
dał mi nuty Krzysztofa Komedy i to było jak objawienie. 
No, i mieliśmy co nagrać! Tak też zrobiliśmy – nasza 
debiutancka płyta była ukłonem w stronę mistrza, hoł-
dem dla muzyki Komedy. Niedługo potem spotkaliśmy 
Tomasza Stańkę, który z nim współpracował, więc zazna-
liśmy tej pokoleniowości. Dzięki muzyce Tomasza Stańki 
oraz Krzysztofa Komedy mogliśmy się rozwijać i zgłębiać 
tajemnice jazzu.

Można traktować się nawzajem po partnersku? Można 
się nie buntować wobec mistrza, wobec guru? Tomasz 
Stańko bardzo często mówił, że jest wampirem 
w relacji z wami, czerpie z was energię muzyczną. Na 
ile byliście buntownikami, chcącymi mu się trochę 
sprzeciwić albo pokazać mu swoją wersję jazzu?
Pod względem muzycznym było tak, myślę, od począt-
ku, choć my byliśmy jeszcze młodymi twórcami, nie 
mieliśmy nawet matury. Pamiętam, jak Stańko przy-
jechał na koncert w BWA w Koszalinie i tam uratował 
moją maturę. Rozmawiał z dyrektorem, a ten w decy-
dującym momencie na poprawce, do której muszę się 
przyznać, pomógł mi. Zawdzięczamy Stańce bardzo 
dużo, a buntowaliśmy się, oczy wiście, muzycznie. 
Zawsze jednak byliśmy dyspozycyjni, spolegliwi i zapa-
trzeni w Tomasza jak w obrazek, a on nas traktował cał-
kiem po partnersku. Nietuzinkowy człowiek. Jego rady 
muzyczne były często bardzo śmieszne, chichraliśmy 

C Z Ę S T O  A L G ORY T M  DE C Y DUJ E  I   W I N DUJ E 
JA K I E G O Ś  W Y KO N AWC Ę.  T O  KOM E RC JA 
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artystycznie nie mieli już nic do powiedzenia, gdyby-
śmy mieli grać tylko dlatego, że dostajemy propozycje. 
Myślę, że w tym zawiera się ta nasza wierność sobie – 
nie w tym, że przez tyle lat jesteśmy ze sobą. Kiedy wy-
konujemy coś po raz sześćsetny czy osiemsetny, wciąż 
czujemy radość i energię – wierzymy, że publiczność też 
to słyszy. Dowodem może być ta płyta, aczkolwiek nie 
chodzi o udowadnianie. Muzyką nie można się chełpić, 
bo ona zawsze sprowadza cię do parteru: za każdym ra-
zem musisz ją wykonać tu i teraz. Oczywiście człowiek 
jest coraz bogatszy w doświadczenie – nie peszy się, nie 
spala w pewnych momentach, jak się to działo kiedyś, 

się w studiu nagraniowym, kiedy on z reżyserki krzyczał 
do nas: grajcie jak sprężynki! nie graj! mało graj! mniej 
graj! Co znaczy, grać „jak sprężynki”? Jego rady mu-
zyczne były bardzo niesztampowe. Najlepiej sprawdzało 
się to podczas grania muzyki na scenie. To była najwięk-
sza szkoła i lekcja, jaką mogliśmy odebrać. Teraz jest 
mi bardzo przykro, że nie mogę poradzić się go, zadać 
pytania o to, co mnie frapuje w muzyce i zawodzie. Już 
nie zadam mu pytania i nie poradzę się go. Gdy mam 
coś o nim powiedzieć, zaczynam się jąkać. Nie potrafię 
określić go jednym zdaniem. Za duży mam natłok myśli 
o tym, jakim był człowiekiem. Dla mnie był ojcem mu-
zycznym, chociaż mój własny ojciec też jest muzykiem. 
Tomasz wziął mnie pod swoje skrzydła i uczył muzyki, 
tajemnicy jazzu, tajemnicy free, tego, czym jest bycie 
wolnym w muzyce jazzowej – właśnie dzięki niemu to 
wszystko odkrywałem. Te momenty, które przeżyli-
śmy razem na scenie, są nie do przecenienia. To coś, 
co zostanie we mnie do końca życia. Ale również wiele 
innych ulotnych chwil. Pamiętam koncert w Filadelfii, 
w jakimś Chris Jazz Cafe, gdzie nie było garderoby i sta-
liśmy w przedsionku, między kiblem a kuchnią, on też 
musiał tam stać. Byliśmy zdenerwowani, zmęczeni po 
którymś już koncercie – i znowu musimy grać free wal-
king! Pamiętam, że dostałem tam szału. Zresztą wszy-
scy go dostali! Wyraziliśmy to w tym free walkingu. 
Zacząłem grać totalne kaskady na fortepianie à la Cecil 
Taylor, Tomasz mi wtórował swoją szaloną trąbką i było 
po prostu wściekle – taka jazda na maksa. A za moimi 
plecami siedziała para, która przyszła na randkę. Liczyli 
na jakiś smooth jazz, a trafili na łobuzów, którzy wpadli 
w euforię totalnej ekstazy free. Ci dwoje nagrywali nas 
jak występ w cyrku. Ale to była jedna z wielu niesamowi-
tych chwil i właśnie takie wspomnienia we mnie zosta-
ną po Tomaszu Stańce, po tej jego energii, którą zarażał 
nie tylko nas, ale wiele osób wokół siebie.

Toczycie razem ze Sławkiem i Michałem walkę 
o wierność sobie? W czym przejawia się ta wierność?
To przede wszystkim szczerość wypowiedzi muzycznej. 
Jesteśmy wierni sobie przez to, że gramy już tyle lat. Ale 
nie robilibyśmy tego, gdybyśmy tego nie czuli, gdyby 
nie było między nami chemii, gdyby coś się rozjeżdża-
ło. Nie kontynuowalibyśmy tej współpracy, gdybyśmy 
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jest bardziej odporny, bardziej doświadczony i wie, jak 
z pewnych sytuacji wyjść. Trzeba mieć również świado-
mość, że jakikolwiek brak progresu i pracy nad rozwo-
jem zawsze będzie słychać w muzyce.

Jest też niesamowite to, co widać w Tobie, gdy grasz. 
Kiedy siedzisz przy fortepianie, stajesz się innym sobą. 
A wasze trio? To jest przyjaźń, małżeństwo czy może 
firma zmyślnie prowadzona?
Nie wiem. Firma na pewno nie. Aczkolwiek śmiałem się 
ostatnio, mówiąc do chłopaków, że tym naszym spotka-
niem dawno temu załatwiliśmy sobie pracę do końca życia.

Jesteście zatem swoimi szefami i zleceniodawcami.
Nie wiem, może to jednak firma? Zastanawiające, dlaczego 
dane jest nam tyle lat grać razem. Ale nie my jedni, wiele 
jest zespołów grających całe życie w tym samym składzie.

W jakimś momencie zawsze jednak pojawia się 
konflikt, kłótnia o mamonę, o wizję artystyczną. To 
jest naprawdę trudne.
Nas to jeszcze nie dotknęło i mam nadzieję, że nie do-
tknie. Pamiętam ten pierwszy moment... Ze Sławkiem 
Kurkiewiczem znam się od pierwszej klasy szkoły pod-
stawowej. Mieliśmy wcześniej zespół jazzowy z innym 
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perkusistą i saksofonistą. Gdy spotkaliśmy 
Michała Miśkiewicza, od początku zaist-
niała niesamowita energia. Byłem porażo-
ny jak jakimś prądem, miłym przepływem 
energii. Mimo że nie potrafiliśmy wówczas 
jeszcze grać wielu rzeczy, to porozumienie 
rytmiczne i energetyczne było od początku. 
Ono zostało do dzisiaj i to mnie fascynuje. 
Wielokrotnie byłem pytany o to, a i sam so-
bie zadawałem pytanie, dlaczego się tak 
rozumiemy? Odpowiedź jest następująca: 
bo podobnie myślimy o rytmie. Owszem, 
mamy różne charaktery i  osobowości – 
Michał jest spokojny, Sławek jest energe-
tyczny i zawsze do przodu, ja raczej celebru-
ję moment i daję siebie. Daję również dużo 
energii, zresztą każdy z nas ją daje. Wszyscy 
trzej mamy trochę inne poczucie rytmu, 
ale jego krzyżowanie się jest jedno. Ten 
rytm oddycha, faluje, to nam daje energię 
i nas nie nudzi. Nie nudzi nas rytm, tem-
po, frazowanie i dążenie. Nauczyliśmy się 
pewnego rodzaju formułowania zdań mu-
zycznych, kreowania atmosfery poprzez 
trzy instrumenty – i to jakoś działa. Często 
ludzie mówili nam, że gramy jak jeden or-
ganizm, wtedy docierało do nas, że robimy 
to instynktownie, intuicyjnie. Chyba fak-
tycznie tak jest.

Porozmawiajmy jeszcze o najnowszej 
płycie. Zatytułowana „Live”, mogłaby 
się chyba nazywać „Przypadek”. Jaką 
rolę odegrał przypadek w pojawieniu się 
tego krążka?
Owszem, przypadek zadecydował o tym 
koncercie.

Odbył się on na festiwalu Jazz Middelheim 
w Belgii, w Antwerpii, w 2016 roku.
Wiedziałem jedynie, że mamy zagrać kon-
cert w Belgii. Gdy już na miejscu zobaczyłem 
TEN namiot, dopiero zdałem sobie sprawę, 
że to TEN festiwal. Jego koncerty oglądam 
często w telewizji Mezzo. Tam grają świetni 
jazzmani z całego świata. Była to 36. odsłona 
wielkiego europejskiego festiwalu z trady-
cjami. Zaskoczyło mnie, że to tak duży festi-
wal, z tak liczną publicznością – stremowało 
mnie to wszystko. Po porannym locie byli-
śmy oczywiście niewyspani, pomyślałem: 
rozegram się może na sound checku. A tu 
nie ma sound checku, tylko line check!

Jaka jest różnica?
To tylko podpięcie kabli, masz 15 minut, pa-
nowie ze sceny zarządzają: koniec, proszę 
zejść! W kwadrans nie zdążysz nic zrobić. 
Później dorwałem fender, grałem, grałem, 
grałem, rozgrzewałem palce. Nie miałem 
również świadomości, że koncert będzie 
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nagrywany. Fajnie się grało, to był dobry 
występ – byliśmy mocno zmobilizowani 
i stremowani, ale trema nas nie spaliła. 
Publiczność nagradzała nas hojnie oklaska-
mi, wciągnęliśmy ich w swoje dźwięki, w na-
sze utwory. Słuchało nas 4-5 tys. ludzi. I to 
stanowiło dodatkową dawkę energii, którą 
można, mam nadzieję, usłyszeć w tym na-
graniu. Po trzech miesiącach, gdy odsłu-
chiwałem w aucie ten materiał, miałem na 
liczniku 180km/h.

Rozumiem, że ta płyta w samochodowym 
odtwarzaczu stanowi spore ryzyko 
drogowe przez swój ładunek 
energetyczny... Bez błędu było?
Są jakieś malutkie omsknięcia, aczkolwiek 
cała energia, od pierwszych nut do samego 
końca, była fantastyczna. Zawsze marzyłem 
o płycie koncertowej i cieszę się, że została 
wydana i tak spontanicznie nagrana, na tak 
ważnym festiwalu, jak Jazz Middelheim, przy 
tak dużej publiczności i że tak fajnie nam się 
zagrało. Zaprezentowaliśmy swoje the best of. 
To rejestracja etapu, w którym mocno eksplo-
atowaliśmy muzykę z płyty „Spark Of Life”, 
grając ją z saksofonistą Joakimem Milderem, 
ale tutaj zagraliśmy ją w trio, bez saksofoni-

sty, i chciałem to mieć udokumentowane. 
Jestem tuż przed kolejnym wyzwaniem, ja-
kim będzie studyjna sesja nagraniowa z no-
wymi utworami.

Skomponowanymi przez Ciebie?
Częściowo tak, a  częściowo przez co-le-
adera, który będzie być może współtwo-
rzyć z nami nowy kwartet. Jego nazwiska 
na razie nie chcę wymieniać, bo rozmowy 
z tym znamienitym muzykiem są w toku.

Teraz dla Twojego zespołu najważniejsza 
jest ta nowa droga.
Gdy się jest muzykiem, cały czas trzeba 
wyprzedzać czasy i planować kolejne kroki. 
Mogę się tylko cieszyć, że wydaje nas taka 
wytwórnia jak ECM, że nie muszę się martwić 
o dystrybucję i że ta płyta – póki płyty w ogóle 
się jeszcze sprzedają – jest wszędzie: w Tokio, 
w Nowym Jorku, w San Francisco, w Londynie, 
w Oldenburgu i w polskich sklepach.

Nie musisz kołatać do drzwi stacji 
radiowych i pytać, czy pomiędzy jednym 
a drugim artystą, o którym możesz sądzić 
różnie, zagrają Twoje utwory?
Mam świadomość dużego wsparcia tej wy-
twórni oraz prestiżu i ważności, jakich ona 
przydaje mojej muzyce. Mogę się skupić na 
pracy i na tym, żeby dać z siebie wszystko.

Wyśmienitych artystów nagrywających 
dla ECM można by wymieniać długo – 
Jarrett, Metheny, Garbarek, DeJohnette...
Legendarna wytwórnia za rok obchodzić bę-
dzie 50-lecie istnienia. Przez Tomasza Stańkę 
spotkaliśmy jej szefa, Manfreda Eichera – 
niesamowitą postać, wspaniałego człowie-
ka, pełnego pasji, oddanego muzyce. Wiemy, 
jaki katalog stworzył i ciągle tworzy, zajmu-
je się tym już od 50 lat, wiemy, z jakim skut-
kiem. Współpraca z nim w studiu to też nie-
samowite przeżycie. Dużo się nauczyliśmy od 
tego producenta z prawdziwego zdarzenia.

Na płycie „Live” wracasz do Police, do 
Herbiego Hancocka. Ja wielbię Cię za 
powrót do Björk lata temu na jednej 
z płyt Twojego tria [„TRIO”, SIMPLE 
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perspective of an artist who travels the world, is 
recognizable, and his albums are available in every 
music store in Europe and beyond?
It’s a broad subject. The reception of jazz and its pres-
ence on the media have changed. When we made our 
debut in 1994, Jazz Jamboree was doing great. The fes-
tival was important in Europe, in the world, and in our 
eastern world behind the iron curtain. Four days of fi-
esta with the best jazz in America, Europe and Poland 
– it was amazing! All jazz fans from the Eastern Bloc 
gathered to take part in the festival. We lucked upon 
the event. We were invited by Jan ‘Ptaszyn’ Wróblewski 
to perform during a concert block devoted to Krzysztof 
Komeda and played four songs. Our performance was 
broadcast on TVP2 Channel in prime time, five min-
utes to eight. Now, it would be impossible to play jazz in 
one of the major programmes in Poland at such a time. 
Things have changed: television is becoming more and 
more commercial. I don't want to elaborate on that 
here. I remember ‘Three quarters of jazz’ on the radio, 
which has also been pushed aside. For a long time, that 
audition was the main source of jazzmen and aspiring 
jazz musicians. People listened to musicians presented 
by Jan ‘Ptaszyn’ Wróblewski or other music journalists 
or critics. It was the only source of new pieces of music 
for those who couldn’t buy albums abroad like I did in 
Germany. Nowadays, fewer albums are sold in stores, 
while more and more albums are streamed. I don't know 
what to think. It’s great that we have such an opportunity 
but, on the other hand, the multitude and availability of 
music is terrifying. I also find it surprising how people 
discover new artists. The popularity of a given artist of-
ten depends on an algorithm. Commercialism has affect-
ed the quality of music. Now, when we turn on the radio, 
we usually hear bad music. I’ve noticed these changes in 
my experience.

It sounds like a sulky old man whining about the 
good old days, while you are a successful and active 
pianist, who performs all over the world, records 
songs with prominent musicians you admire both as 
a person and an ambitious artist.
Since I was young, my enthusiasm has been driving me 
forward – it shows no signs of fading; I’m still keeping 
up my momentum. I go where people want me and play 
my music – that’s beautiful! As regards the availability 
of music through, for example, Spotify – we’ll see where 
it’ll get me. I hope it’ll help.

How important is the album ‘Live’ that came out in 
mid-September?
It’s special because it’s our first concert album. Next year, 
our band is celebrating its 25th anniversary. I met Michał 
Miśkiewicz and Sławek Kurkiewicz when we were teen-
agers, and we decided to play jazz. Shortly thereafter, we 
met a wonderful man, thirty years older than us, Tomasz 
Stańko, who passed away recently. We owe him a lot. He 
was a fantastic leader, composer and trumpet player. He 
took us under his wings. It allowed us to develop our pas-
sion and perform on stages all over the world. This fantas-
tic story still goes on.

MARCIN WASILEWSKI TRIO
„LIVE”, 

 

ACOUSTIC TRIO, 2004 r. – przyp. M.J.]. „Zaprzęgając” 
wybraną kompozycję artysty spoza świata jazzu, 
znajdujesz publiczność, o której byś nie marzył, nie 
liczyłbyś na nią. To są triki muzyka-zawodowca czy 
kogoś, kto pracuje w marketingu muzycznym?
Cieszę się, że mówisz o naszym pierwszym coverze. To 
był utwór Björk, której też jestem fanem, słuchałem jej 
namiętnie w tamtym czasie. Kiedyś, przed pierwszą 
sesją nagraniową dla ECM, jechałem z kolegą samo-
chodem i słuchaliśmy „na full” właśnie tego utworu, 
„Hyperballad”, a ja zastanawiałem się właśnie, co na-
grać. Miałem szereg własnych kompozycji, jakiś zamysł 
ogólny. Nagle wpadliśmy na pomysł, że może Björk. 
Zatem jeśli ona, to tylko „Hyperballad”. Od tego utwo-
ru się zaczęło – na kolejnych płytach wykonywaliśmy 
utwór-niespodziankę, czyli kompozycję artysty spoza ja-
zzu. A co do niespodzianek, pierwszy z koncertów na tra-
sie promującej płytę „Live” zagraliśmy w Reykjaviku na 
Islandii. Uznałem, że musimy tam zagrać utwór Björk. 
Następnego dnia po przylocie wyszliśmy na spacer i zza 
rogu... wyszła ona!

To jest magiczne.
Tak. Jesteś tam raz, ona mogła być w Londynie, w Nowym 
Jorku... Nie mogłem w to uwierzyć. Tak szybko przemknę-
ła... A już miałem na końcu języka: Hi Björk! We gonna 
play your song tonight! Zbyt szybko przeszła. Na koncer-
cie prosiłem, by jej przekazano, że właśnie dla niej zagra-
liśmy ten utwór. 

ENGLISH 

JAZZ IN THE TIMES OF ALGORITHMS

His everyday life sometimes looks like the hectic life of suc-
cessful people we know from cinema – travelling all over the 
world, appearing at important festivals and performing with 
prominent musicians. A pianist knows the requirements of jazz 
and the contemporary music industry. Marcin Wasilewski’s 
artistic life involves exciting challenges and stability ensured 
by the line-up of his trio, which hasn’t changed for almost 25 
years. With passion and composure, the jazzman speaks about 
losing his music father, Tomasz Stańko, and chance that does 
wonders in discography.

 It seems to me that jazz is becoming less and less 
popular in Poland. What does it look like from the 
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off your music energy. To what extent did you rebel 
against him, challenge his music and want to show 
him your version of jazz?
In terms of music, it was like that from the very beginning 
even though we were young, we hadn’t graduated from 
high school yet. I remember when Stańko came to our 
concert in BWA in Koszalin and saved my school-leaving 
exams. He talked to the headmaster, who helped me at 
a crucial moment during the retake exam. We owe Stańko 
a lot. We rebelled against him, of course, in terms of mu-
sic, but we were always flexible, compliant and devoted 
to him, and he treated us as partners. He was an amazing 
man. His music advice was often funny; we were giggling 
in the recording studio when he was shouting at us, ‘Play 
like springs! Don’t play! Play a little! Play less!’ What does 
it mean, to play like springs? His music advice was very 

This meeting of different generations is intriguing.
Already at the start, when I got interested in jazz and par-
ticipated in jazz workshops, I met musicians of different 
generations. We didn’t know what to play. Jan ‘Ptaszyn’ 
gave me Krzysztof Komeda’s scores, and I saw the light. 
We had something to record! That’s what we did – our de-
but album paid a tribute to the master’s music. Shortly 
thereafter, we met Tomasz Stańko, who worked with 
him. Thanks to Tomasz Stańko and Krzysztof Komeda’s 
music, we were able to develop our passion and explore 
the secrets of jazz.

Is it possible for people from different generations 
to be partners? Not to rebel against the master, 
your guru? Tomasz Stańko would often say that he’s 
a vampire in his relationship with you; that he fed 
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the toilet and the kitchen; he had to wait there, too. We 
were nervous and tired after many concerts and we had to 
play free walking again! I remember how mad I was. Well, 
everyone was mad. We expressed that in our free walking 
that night. I began to play cascades on the piano, like Cecil 
Taylor, Tomasz was accompanying me on the trumpet, 
and it was totally wild and furious. Behind me, there was 
a couple; they were on a date. They were expecting some 
smooth jazz, while they ended up on a concert of some ras-
cals carried away by total free euphoria. They were record-
ing us like some performance in a circus. But it was one of 
many incredible moments I shared with Tomasz Stańko; 
and I will always remember him that way, his energy that 
infected us and other people around him.

Do you, together with Sławek and Michał, fight to 
be faithful to each other? How does this faithfulness 
manifest itself?
It’s primarily honest musical expression. We’re faithful 
to each other because we’ve played together for so long. 
But we wouldn’t do that if we didn't feel it; if there was no 
chemistry between us; if it didn't work out. We wouldn’t 
continue our cooperation if we had nothing more to say 
or were supposed to perform only because we get job 
offers. I think that this is what our faithfulness is about – 
not about being together for so many years. When we play 
a song for a six hundredth or eight hundredth time, we still 
feel joy and energy and we believe that the audience feels 
it, too. This album proves that, but it’s not about proving 
anything. You can’t brag about music, because it always 
gives you a reality-check: you need to perform here and 
now every time. Of course, we gain experience over time 
– we no longer get disconcerted, burn out, as it happened 
before, we’re more resilient, more experienced and we 
know how to cope with some situations. A lack of progress 
and development always shows in music.

It’s amazing what happens to you when you’re playing 
the piano. You become a different person. And your 
trio? Is it friendship, marriage or a well-run company?
I don't know. Not a company, for sure. But I recently told the 
guys that we found a job for life on the day we met.

You are your own bosses and employers.
I don’t know, perhaps it’s a company after all? It’s curious 
that we have played together for so many years. But we’re 
not the first ones; there are a lot of bands that play together 
for the whole life.

But at some point, there’s always a conflict, an argument 
about money or artistic concept. It’s really difficult.
It hasn’t happened to us yet and I hope it never will. 
I remember the first time… I met Sławek Kurkiewicz in 
the first year of primary school. We had a jazz band with 
other percussionist and saxophone player. When we 
met Michał Miśkiewicz, we hit it off from the start. I was 
electrified. It was amazing. Although we couldn’t play 
many things then, we were on the same wavelength. 
We still are, and it fascinates me. Many times, I’ve been 
asked – and I’ve asked myself the same question, too – 
why we understand each other so well? And the answer 

original. It was especially helpful when we were perform-
ing on stage. This was the greatest lesson we could learn. 
Now, I feel really sad I can’t ask him for advice or talk with 
him about music and the profession. I will never be able to 
ask him any questions or seek his advice again. When I’m 
talking about him, I start to stammer. I can’t describe him 
in one sentence. There are too many things to say about 
him. He was my music father although my own father is 
a musician, too. Tomasz took me under his wings and 
taught me music, the secrets of jazz, the secrets of free, 
what it means to be free in jazz – I discovered everything 
thanks to him. What I experienced with him on stage was 
amazing. I’ll remember this for the rest of my life. But there 
were also some fleeting moments. I remember a concert in 
Philadelphia, in some Chris Jazz Cafe, where there wasn’t 
a dressing room, and we were standing in a hall, between 
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is: because we feel the same about rhythm. Indeed, we 
have different characters and personalities – Michał 
is calm, Sławek is full of energy and ideas, while I cel-
ebrate the moment and give myself. I also give a lot of 
energy; each of us does. We have a bit different rhythm, 
but it unites in the end. The rhythm breathes and bil-
lows. This gives us energy, and we don't get bored. We 
don’t get bored with rhythm, tempo, phrasing and striv-
ing for more. We’ve learned to formulate music sen-
tences, create atmosphere with three instruments, and 
it works. People often said that we play like one organ-
ism; then we realised that we were doing it instinctively, 
intuitively. I guess it might be true.

Let’s talk about your latest album. It’s entitled ‘Live’, 
but its title could be ‘Chance’ as well. Was it by chance 
that the album came out?
Indeed, the concert was decided by chance.

It took place at Jazz Middelheim Festival in Antwerp, 
Belgium, in 2016.
I only knew we were going to perform in Belgium. Only 
when I saw THAT tent did I realise it was THAT festival. 
I often watch these concerts on Mezzo Channel. Great 
jazzmen from all over the world perform there. It was 
the 36th edition of an important European festival with 
tradition. I was surprised that it was such a big festival 
with such a big audience. I got nervous. We were tired 
after the morning flight, and I thought I'd warm up 
during a sound check. But there wasn't a sound check 
but a line check!

What’s the difference?
It’s only to connect the cables. You have 15 minutes and 
that’s it, you need to leave the stage. You can’t do any-
thing within a quarter. Later, I got a fender and I played, 
played, played to warm up my fingers. I didn’t know that 
the concert was recorded. It was a good performance – 
we were focused and nervous, but we overcame stage 
fright. The audience applauded loudly; we involved 
them in our sounds, our pieces. There were about 4–5 
thousand people there. This boosted our energy, which 
can be heard – I hope so – on this album. After three 
months, when I was listening to this material in the car, 
I was going 180 km/h.

I understand that listening to this album in the car is 
dangerous because of its energy… Was it flawless?
There were some minor mistakes, but the energy – from 
the first notes to the last ones – was fantastic. I always 
dreamed about a concert album and I’m glad it was re-
leased and recorded in such a spontaneous way, during 
such an important festival as Jazz Middelheim, with such 
big audience, and that we played so well. We presented 
our ‘the best of’. In that period, we played pieces from 
the album ‘Spark Of Life’ in the company of Joakim 
Milder, a saxophone player, but at the festival, we per-
formed it without the saxophone, and I wanted to have it 
registered. Now, I have another challenge ahead of me, 
which is a studio recording session, during which we’ll 
be recording our new songs.

Composed by you?
By me and our co-leader, who may join us in a new quar-
tet. I don't want to mention his name yet, because the talks 
with this prominent musician are still on.

Now, this new way is the most important for your band.
When you're a musician, you need to be ahead of your 
times and plan your next steps. I can only be happy that 
we can work with such a record label as ECM, that I don’t 
need to worry about distribution and that this album – 
as long as CDs are still sold in stores – is everywhere: in 
Tokyo, New York, San Francisco, London, Oldenburg, and 
in Polish stores.

You don't need to appeal to radio stations and ask 
them to play your songs between two artists you may 
not like very much.
I’m aware of the tremendous support of the record label 
as well as the prestige and importance it gives to my mu-
sic. I can focus on my work and do my best.

ECM works with plenty of brilliant artists, such as 
Jarrett, Metheny, Garbarek, DeJohnette…
This legendary label is celebrating its 50th anniversary next 
year. Thanks to Tomasz Stańko, we had a chance to meet its 
director, Manfred Eicher – a wonderful man, full of passion 
and devoted to music. He has worked with great musicians. 
He has been successfully running the label for 50 years. 
Working with him in the studio is an amazing experience. 
We’ve learned a lot from him. He’s a brilliant producer.

On the album ‘Live’, you go back to Police, to Herbie 
Hancock. I love how you went back to Björk years 
ago on one of your trio's albums [‘TRIO’, SIMPLE 
ACOUSTIC TRIO, 2004 – M.J.’s note]. When you 
‘use’ a composition of an artist from outside the 
world of jazz, you find audience you wouldn't even 
think about. Is it a trick of a professional musician or 
a person dealing with music marketing?
I’m glad you’ve mentioned our first cover. I’m a fan of 
Björk, too; I was listening to her songs on repeat then. 
Once, before our first recording session for ECM, I was 
listening to that song, ‘Hyperballad’, with my friend in 
the car at full volume and we were wondering what we 
should record. I had a number of my own compositions, 
a general idea. All of a sudden, we thought of Björk. And, 
if Björk, then it had to be ‘Hyperballad’. It all began with 
that song – on our next albums, we always recorded one 
surprise song, a composition of an artist from outside 
the world of jazz. Speaking of surprises, we played the 
first concert on our tour promoting ‘Live’ in Reykjavik, 
Iceland. I decided we had to play Björk’s song there. The 
day after we arrived, we went for a walk and… we saw her!

It’s incredible.
It is. We were there once; she could be anywhere, in 
London, in New York… I couldn’t believe it. She went 
by so fast… And I was just about to say, ‘Hi Björk! We 
gonna play your song tonight!’ She flashed by too fast. 
At the concert, I asked people to tell her that we played 
that song for her.    
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FROM ANTIQUITY TO THE PRES-
ENT DAY "), WYDZIAŁ POLONISTYKI 
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, 
WARSZAWA 2017

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

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

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

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

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

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

ANDRZEJ
SARAMONOWICZ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ENGLISH
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TEKST Magdalena Maksimiuk ZDJĘCIA M2 Films

ODDAĆ HOŁD 
         LEGENDZIE

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



O D D A Ć  H O Ł D  L E G E N D Z I E

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

T O  O L B R Z Y M I A 
O D P OW I E D Z I A L N O Ś Ć 

P O JAW I AĆ  S I Ę 
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N A  O S TAT N I M  M I E J S C U. 
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Kiedy po jego ostatniej scenie powiedziałem „Cięcie”, od-
parł tylko: „To kończymy” i już. Kiedy rzeczywiście 
mieliśmy się już rozjechać do domów, Bob stanął na 
środku i powiedział kilka słów do ekipy. Potem wsiadł do sa-
mochodu i tyleśmy go widzieli. Myślę, że dzięki tej roli dostał 
szansę pięknego pożegnania. Starałem się mu ją dać 
najlepiej, jak umiem. Myślę, że jest zadowolony z naszego 
wspólnego wysiłku.  

ENGLISH 

TRIBUTE TO THE LEGEND

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

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

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

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

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

When we shot this scene, I had no idea Casey would do 
it. We filmed the scene with him and Bob with two cam-
eras, I watched the one directed at Bob. When we fin-
ished the shot, Casey asked if I saw what he did. I had no 
idea, so we watched the scene together. It looks wonder-
ful and is a beautiful brace of everything we've done so 
far. Then Casey admitted that he always wanted to do 
this gesture, but he was waiting for the right movie and 
the right moment. I cannot imagine a more beautiful 
wparticular moment.
 
When you started working on "The Old Man & the 
Gun", did you know that this would be the last movie 
in which Robert Redford played?
I had no idea about his decision until he told me himself, 
during the pictures. I think it was a bit overwhelming for 
me at some point. It is an enormous responsibility to ap-
pear in the Redford’s filmography in the last place. There 
were, however, no wistful farewells. Robert seemed very 
happy when we said "We have it" at the end. I have not 
seen him so happy before. When, after his last scene, 
I said "Cut", he only replied: "This is finished" and that’s 
it. When we were really going to go home, Bob stood in 
the middle and said a few words to the crew. Then he 
got in the car and we saw him that much. I think that 
thanks to this role he got the chance of a beautiful fare-
well. I tried to give him the best I could. I think he is hap-
py with our joint effort.  
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JUSTYNA
BZDAK
 
Radości z życia szukam w muzyce, a spokoju 
i przestrzeni w górach. Na co dzień marketing 
i social media, po 17:00 zaś odkrywam uroki 
stolicy. Autorka bloga Towarzyska.

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

jak w raju, wystarczy włączyć najnowszą płytę 
The Dumplings.

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

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

R

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

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

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

ENGLISH

HEAVENLY SOUNDS OF THE DUMPLINGS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PR Z YZ NA M SI Ę SZCZ ER Z E , Ż E N I E J E ST E M 
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with three kisses on the cheeks and says 
it’s a Slovak tradition. He speaks a little Po-
lish, a little Slovak, but we communicate 
easily. We set off.

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

Hotel guests may also enjoy horse riding, visit a fitness 
centre, and take part in an annual wine festival – everyone 
will find something to their liking here. Still, it’s not 
only about the wellness zone or excellent food but friendly 
and helpful people. I’m finishing my article so I ask Maroš 
for some pictures with nice views. He sends me a few – in 
one of them, he’s with his wife and children in front of the 
mountains covered in snow. I smile because during my 
stay in November, the weather was completely different 
– the autumn sunshine and about 15 degrees. I find 
myself thinking that I’d visit the paradise of Orava once 
again, also in winter. 
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JAK ZACZAROWAĆ 
ŚWIĘTA BOŻEGO
NARODZENIA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

znajdziesz na www.anywhere.pl
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PR ZEPIS NA 
WARSZAWĘ
TEKST  Lucyna Kołodziejska    ZDJĘCIA  Tom Kurek
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ochodzę ze Śląska, 20 lat temu przepro-
wadziłam się do Trójmiasta i uważam, 
że to najlepsze miejsce do mieszkania 

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

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

miałam okazję już wcześniej współpracować, 
ochoczo podjęłam się wyzwania. 

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

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

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

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

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

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

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

ENGLISH

FORMULA FOR WARSAW

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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





owiedziała to. Właściwie napisała. Przyznała, że dłu-
żej nie da rady, że jej organizm, choć młody, jest na 
wyczerpaniu. I nawet jeśli nadal będzie się poddawać 

reżimowi treningu, to i tak nigdy nie wróci na poziom, na któ-
rym była. Powiedziała: koniec. Agnieszka Radwańska.

Ma dopiero 29 lat. Powinna jeszcze grać co najmniej kil-
ka sezonów. Serena Williams przeżyła 37 wiosen i jeszcze 
gra. Martina Hingis w wieku 36 lat zdobyła wicemistrzo-
stwo olimpijskie w deblu. Martina Navrátilová oficjalnie 
zakończyła karierę przed 50-tką. To pokazuje, jak bardzo 
Radwańskiej musiało być źle w ostatnich miesiącach. Spor-
towcom z czołówki bardzo trudno jest podjąć decyzję o roz-
staniu z życiem pełnym emocji, szybkim, atrakcyjnym, na 
wysokim poziomie adrenaliny. Mimo że jest to życie ciężkie, 
z siermiężnymi treningami, za to bez życia prywatnego.

Radwańska nie miała zatem 30 czy nawet 20 lat kariery 
zawodowej, miała tych lat 13. Ale to i tak wystarczająco dużo, 
by całe swoje dotychczasowe dorosłe życie spędzić na korcie, 
z rakietą w ręku.

Sportowcy często płaczą, ogłaszając swoją decyzję, drży 
im głos, trzęsą się ręce. Może dlatego Radwańska wybrała 
media społecznościowe zamiast tradycyjnej konferencji pra-
sowej. Zresztą, nie wiadomo czy taka konferencja dotarłaby 
do fanów na całym świecie, a dzięki Facebookowi i Twitte-
rowi mieliśmy błyskawiczne reakcje Novaka Djokovića czy 
Borisa Beckera. I to jest miara sukcesu polskiej tenisistki. Bo 

P

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.

„…ZE SCENY

ZEJŚĆ"
niby nigdy nie wygrała turnieju wielkoszlemowego, nigdy też 
nie była numerem jeden rankingu WTA, ale wszyscy, nawet 
ci najwięksi, i tak zachwycali się jej zagraniami na korcie 
w pojedynkach o dużą stawkę.

Agnieszka Radwańska odchodzi przez kontuzje. Znam 
mistrza olimpijskiego, który w wieku 25 lat zakończył ka-
rierę, bo „jest tyle ciekawych rzeczy w życiu do zrobienia”. 
Znam hokeistę, który miał coraz mniej motywacji, by ka-
torżniczo trenować. Znam skoczka, który w poszukiwaniu 
adrenaliny wsiadł za kierownicę samochodu. Znam też pił-
karza, który stał się celebrytą. Ale znam też takich, którzy 
wracali – tęsknota była silniejsza. Być może Aga odpocznie, 
zostanie matką, nabierze sił, wyzdrowieje i… wróci. A być 
może będzie miała tyle ciekawych zajęć, że o powrocie nie 
pomyśli nawet przez jeden gem. 

ENGLISH

“… TO LEAVE THE STAGE”

She said that. Or rather wrote, to be exact. She admit-
ted she couldn’t do it anymore; that her body – though 
young – is exhausted. And even if she still followed her 
practice routine, she could never get her form back. She 
said it’s over. Agnieszka Radwańska.

She’s only 29. She should play at least a  few se-
asons more. Serena Williams is 37 and she still plays. 
Martina Hingis earned a silver in doubles competition 
at the Olympics when she was 36. Martina Navrátilová 
officially ended her career when she was turning 50. 
This shows how bad Radwańska must have felt in the 
last few months. Top sportspeople find it very difficult 
to break with an active, hectic, glamorous lifestyle 
even though it’s hard, involves hard workouts, and de-
prives you of privacy.

Radwańska’s professional career didn’t last 30 or 
even 20 years but 13. Still, it’s enough to spend her who-
le adult life on a tennis court, with a racket in her hand.

Sportspeople often announce this decision with te-
ars in their eyes, their voice quivering and hands sha-
king. Perhaps that’s why Radwańska opted for social 
media instead of a traditional press conference. Besi-
des, it’s not known whether such a conference would 
reach her fans all over the world, while Facebook and 
Twitter gave her immediate responses from Novak 
Djoković and Boris Becker. And that’s the measure of 
success of the Polish tennis player. She may have not 
won the Grand Slam tournament or achieved the first 
position in the WTA ranking, but everyone – even the 
greatest ones – admired her performances during im-
portant competitions.

Agnieszka Radwańska ends her career due to injuries. 
I know an Olympic champion who ended his career at the 
age of 25 because ‘there are so many exciting things to do 
in life.’ I know a hockey player who had less and less moti-
vation to practise so hard. I know a ski jumper who be-
came a driver in search for adrenaline. I also know a foot-
baller who became a celebrity. But I also know some who 
came back – because the longing was too strong. Perhaps 
Aga will have a rest, become a mother, gain strength, get 
well and… make a comeback. Or perhaps she’ll have so 
many things to do, she won't even think about coming 
back, even for one game. 

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL

F E L I E T O N  /  C O L U M N5 4 – 5 5
WIĘCEJ FELIETONÓW 

znajdziesz na www.anywhere.pl



Nie do końca przemyślał ucieczkę.  
Niektóre rzeczy mógł przewidzieć.  
Na niektóre w życiu by nie wpadł.
Co zrobić... 
Trzeba zgryźć to, na co się tra�.

Nowa książka  
Bruno Kadyny

5 5 – 5 5
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KURTKA / JACKET: VINTAGE SHOP NEWLADYINTOWN

BIUSTONOSZ / BRA: ETAM



SUKIENKA / DRESS: MANGO
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KOSZULA / SHIRT: OTHER STORIES



R E D  L I N E



MODELKI / MODEL:  
Agata Kuczyńska / Casting Models Agency

ZDJĘCIA / PHOTOS:  
Kamil Banaszek
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SĄSIEDZKA 
ETYKIETKA

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

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

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

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

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

P

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

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL

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

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

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

ENGLISH

NEIGHBOR’S LABEL

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

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

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

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

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

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

Good morning, my name is Ola and I am 
an actress, I write a bit, I like cooking, I listen to 
a lot of music, I play „Magia i Miecz” ("The Ma-
gic and the Sword") board game with friends, 
I've always gotten along with guys better and 
I can scrape fish. Did I forget something? 
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smaku. Doceniają to zarówno prawdzi-
wi koneserzy, jak i amatorzy czarnego 
aromatycznego napoju.

PRAWDZIWA ELEGANCJA 
I SZYK
Biżuteria to jeden z dodatków, który 
zdecydowanie ożywia każdą kreację. 
Może być subtelna bądź krzykliwa, ale 
jedno jest pewne – przyciąga uwagę 
i jest obiektem pożądania. THE PH to 
marka biżuterii autorskiej, która od 2012 
roku powstaje w pracowni w Szczecinie. 
Biżuteria ta wyróżnia się oryginalnym, 
minimalistycznym wzornictwem i jest 
tworzona ręcznie z dbałością o najdrob-
niejszy detal.

Materiały, z których powstaje biżute-
ria to w większości precyzyjnie dobrana 
stal szlachetna oraz kamienie naturalne. 
Z roku na rok powstają nowe kolekcje, 
a inspiracją do wielu z nich jest rodzinne 
miasto i miejski styl życia. Jedną z takich 
kolekcji jest komplet przełomy. To surowa, 
elegancka i minimalistyczna biżuteria 
nawiązująca formą i kolorystyką do 
architektury Centrum Dialogu Przełomy 
oraz Placu Solidarności w Szczecinie.

DOBRANOCKA W RUCHU
Szczecińska Dobranocka to wbrew 
pozorom nie nazwa akcji czytania bajek 

PYSZNA I AROMATYCZNA KAWA, KOMPLET ELEGANCKIEJ 
BIŻUTERII ALBO NOCNE BIEGI NA ORIENTACJĘ. TRZY RÓŻNE 
PRODUKTY, SKIEROWANE DO RÓŻNYCH GRUP ODBIORCÓW, 
KTÓRE ŁĄCZY JEDNO – WSZYSTKIE POSIADAJĄ CERTYFIKAT 
MARKI „ZROBIONE W SZCZECINIE”.

  źródło: PORT LOTNICZY SZCZECIN-GOLENIÓW
  zdjęcia: MAT. PRASOWE

JA K TO SI Ę ROBI 
W SZCZECI N I E

Pasja i zaangażowanie w tworzenie 
jak najlepszego produkty przetrwały do 
dzisiaj. Zielone ziarna kawy pochodzą 
z różnych stron świata, gdzie są zbiera-
ne ręcznie i starannie selekcjonowane 
pod kątem jakości. W palarni zlokali-
zowanej w podwórzu kamienicy przy 
ulicy Śląskiej, w piecu, który pozwala na 
dokładną kontrolę temperatury i czasu 
palenia, powstaje produkt o unikalnym 
aromacie i orzechowo-czekoladowym 

AROMAT ZAKLĘTY 
W ZIARNACH KAWY
Kawa Korona 1912 jest idealną propo-
zycją nie tylko dla miłośników kawy. 
Doskonała jakość, niepowtarzalny smak 
i aromat to wynik wypalania ziaren, 
które odbywa się tradycyjną metodą 
w samym sercu Szczecina – w naj-
starszej, nieprzerwanie funkcjonującej 
palarni kawy w Polsce. Historia tego 
niezwykłego produktu sięga roku 1936.
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na dobranoc, ale cykl odbywających się 
raz w miesiącu biegów na orientację. Od 
2013 roku można spotkać prawdziwych 
zapaleńców, którzy rywalizują ze sobą 
w parkach i osiedlach Szczecina.

W zawodach biorą udział dzieci, 
młodzież, osoby dorosłe i osoby starsze 

– wiek nie ma znaczenia, liczy się dobra 
zabawa i sportowa rywalizacja. Każdy 
zawodnik na starcie otrzymuje specja-
listyczną mapę terenu – zaznaczony 
jest na niej trójkąt, czyli start, od którego 
wiedzie linia do kolejnych punktów 
kontrolnych. Obecność na nich potwier-
dza się za pomocą elektronicznego chipa, 
który zapisuje również międzyczasy 
ze wszystkich punktów kontrolnych. 
Wygrywa oczywiście ten, kto najszybciej 
pokona trasę, potwierdzając przy tym 
wszystkie zaznaczone punkty kontrolne.

O MARCE „ZROBIONE 
W SZCZECINIE”
Promowanie działań kreatywnych, 
gospodarczych, proinwestycyjnych i in-
nowacyjnych realizowanych na terenie 
Szczecina, to główne założenia marki 

„Zrobione w Szczecinie”. Ma ona charak-
ter honorowy i nie przysługują z tytułu jej 
przyznania żadne gratyfikacje finanso-
we czy ulgi podatkowe. Natomiast przed-
siębiorca, któremu zostanie przyznana, 
będzie miał z tego tytułu możliwość 
udziału w programach z zakresu pro-
mocji gospodarczej prowadzonych przez 
Gminę Miasto Szczecin oraz będzie 
mógł zamieścić logotyp marki w swoich 
materiałach promocyjno-informacyj-
nych. Druga edycja konkursu wyłoniła 
19 nowych przedsiębiorców, którym 
przyznano certyfikat.

LAUREACI W KATEGORII 
USŁUGI:

• MOBIWEAR SP. Z O.O. – ZA ETUI NA 
SMARTFONY MOBIWEAR

• COFFEE ROASTERS POLAND SP. 
Z O.O. SP.K. – ZA KAWĘ KORONA 1912

• EWA DANIŁOWICZ – MAXIMA – ZA 
ODZIEŻ DAMSKĄ

• MAGDALENA WALCZYŃSKA – 
„SZCZECIŃSKI” – ZA SZCZECIŃSKIE 
PAMIĄTKI

• KAJA REMPEL – GOKREATIVE – ZA 
RĘCZNIE WYKONANĄ, AUTORSKĄ 
BIŻUTERIĘ INSPIROWANĄ MIA-
STEM SZCZECIN

• DOROTA ROSŁANIEC – UNIKAT S.C. 
– ZA BIELIZNĘ DAMSKĄ: DELFINA, 
OLIWIA, ISADORA, INGA, CARMEN

• PAULINA DORUCH – SŁODKI BIZNES 
CUKIERNIA – ZA PIERNIKI

• RADOSŁAW ŁOCHOWSKI, PIOTR 
ZASADA – GRYF-ELEKTRYK.PL S.C. – 
ZA MONTAŻ ROZDZIELNIC AUTOMA-
TYKI WG WŁASNEGO PROJEKTU

• MAGDALENA GARDAS-WASILEWSKA 
– GŁOWA MAŁA – ZA OFERTĘ 
ARTYSTYCZNO-EDUKACYJNĄ DLA 
NAJMŁODSZYCH DZIECI

• STOWARZYSZENIE KLUB ORIENTACJI 
SPORTOWEJ BNO SZCZECIN – ZA 
SZCZECIŃSKĄ DOBRANOCKĘ  

  IN ENGLISH

THAT’S HOW WE DO IT IN 
SZCZECIN

Delicious and aromatic coffee, 
a fine jewellery set, and night foot 
orienteering events. Three differ-
ent products with different target 
groups which have one thing in 
common – they all hold the ‘Made 
in Szczecin’ brand certificate.

RICH AROMA IN COFFEE 
BEANS

Korona 1912 is a perfect choice not only 
for coffee lovers. Its top quality as well as 
original taste and aroma are a result of 
traditional roasting methods employed in 
the oldest coffee roasting plant in Poland 
located in the heart of Szczecin. This 
excellent product dates back to 1936.

The product has always been made with 
passion and commitment. Green coffee 

• MARTA WALKOWSKA JEŻ – 
WALKOWSKA WYDAWNICTWO – ZA 
KSIĄŻKI O SZCZECINIE I POMORZU 
ORAZ „SZCZECINER – MAGAZYN 
MIŁOŚNIKÓW STOLICY POMORZA"

• TOMASZ SACHANOWICZ – S.LAB 
ARCHITEKTURA – ZA KARTY DO GRY 
ARCHITEKTURA W SZCZECINIE

• KINGA CHOMAĆ-PIECHOTA – 
CZERWONA KROPKA – ZA TOWARY 
SZCZECIŃSKIE – WYROBY CERA-
MICZNE

LAUREACI W KATEGORII 
USŁUGI:

• MIKOŁAJ MATERNE – ARS ATELIER 
– ZA KURS RYSUNKU I MALARSTWA

• EOL KANCELARIA DORADZTWA 
PODATKOWEGO SP. Z O.O. SP. K. – ZA 
DORADZTWO PRZY FUZJACH I PRZE-
JĘCIACH, RESTRUKTURYZACJI BIZNE-
SU I ZMIANACH WŁAŚCICIELSKICH

• ALLAN ORZECHOWSKI – 
STEAM&SHINE STUDIO 
KOSMETYKI SAMOCHODOWEJ – ZA 
AUTO DETAILING AUTO SPA DLA 
SAMOCHODÓW

• KATARZYNA KRAJKA - GRODZKA 
AGENCJA ARTYSTYCZNA – ZA 

„KONCERTY SZYTE NA MIARĘ”
• MICHAŁ RYBARCZYK – TJN - 

ZIEMNIAK I SPÓŁKA – ZA INNOWA-
CYJNE USŁUGI GASTRONOMICZNE

• NORDWECO SP. Z O.O. – ZA ZAJĘCIA 
Z PROGRAMOWANIA DLA PRZED-
SZKOLAKÓW I UCZNIÓW SZKÓŁ 
PODSTAWOWYCH – ROBOTFAN
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beans come from various parts of the world, 
where they’re handpicked and carefully 
selected. In the roasting plant situated in the 
yard of a townhouse on Śląska Street, the cof-
fee characterised by unique aroma and nutty 
and chocolate taste is roasted in an oven 
ensuring accurate roasting time and tempe-
rature. It’s appreciated by real connoisseurs 
and lovers of this black aromatic drink.

REAL ELEGANCE AND CHIC
Jewellery is one of accessories which can 
instantly make your outfit fancier. It can be 
subtle or gaudy, but one thing for sure – it 
attracts attention and is an object of desire. 
THE PH is an author jewellery brand opera-
ting in Szczecin since 2012. The jewellery is 
characterised by its original, minimalist sty-
le and is hand-made with attention to detail.

The materials used by the brand mostly 
include carefully selected stainless steel 
and natural stones. New collections inspired 
by its home town and urban lifestyle are 
launched every year. One of them is the 
jewellery set ‘Upheavals’. By means of its 
form and colours, this austere, elegant and 
minimalist jewellery refers to the architec-
ture of the Dialogue Centre Upheavals and 
the Solidarity Square in Szczecin.

DOBRANOCKA NIGHT RUNS
Szczecińska Dobranocka is a cycle of night 
foot orienteering events held in Szczecin 
once a month. Since 2013, running en-
thusiast have been competing in parks and 
districts in Szczecin.

It’s an event for all ages – children, 
teenagers, grown-ups and the elderly. What 

• KAJA REMPEL – GOKREATIVE – FOR 
HAND-MADE AUTHOR JEWELLERY 
INSPIRED BY SZCZECIN

• DOROTA ROSŁANIEC – UNIKAT S.C. – 
FOR WOMEN’S UNDERWEAR: DELFINA, 
OLIWIA, ISADORA, INGA, CARMEN

• PAULINA DORUCH – SŁODKI BIZNES 
CUKIERNIA – FOR GINGERBREADS

• MARTA WALKOWSKA JEŻ – 
WALKOWSKA WYDAWNICTWO – 
FOR BOOKS ABOUT SZCZECIN AND 
POMERANIA AND ‘SZCZECINER 

– MAGAZYN MIŁOŚNIKÓW STOLICY 
POMORZA’ MAGAZINE

• TOMASZ SACHANOWICZ – 
S.LAB ARCHITEKTURA – FOR 
ARCHITECTURE IN SZCZECIN 
PLAYING CARDS

• KINGA CHOMAĆ-PIECHOTA – 
CZERWONA KROPKA – FOR TOWARY 
SZCZECIŃSKIE – CERAMIC PRODUCTS

IN THE SERVICES CAT-
EGORY, THE WINNERS 
INCLUDE:

• MIKOŁAJ MATERNE – ARS ATELIER 
– FOR A DRAWING AND PAINTING 
COURSE

• EOL KANCELARIA DORADZTWA 
PODATKOWEGO SP. Z O.O. SP. K. – 
FOR CONSULTANCY SERVICES 
IN MERGERS AND TAKEOVERS, 
BUSINESS RESTRUCTURING AND 
OWNERSHIP CHANGES

• ALLAN ORZECHOWSKI – 
STEAM&SHINE STUDIO KOSMETYKI 
SAMOCHODOWEJ – FOR AUTO 
DETAILING AUTO SPA FOR VEHICLES

• KATARZYNA KRAJKA - GRODZKA 
AGENCJA ARTYSTYCZNA – FOR 
‘KONCERTY SZYTE NA MIARĘ’ 
[CUSTOM-MADE CONCERTS]

• MICHAŁ RYBARCZYK – TJN - 
ZIEMNIAK I SPÓŁKA – FOR INNOVA-
TIVE CATERING SERVICES

• NORDWECO SP. Z O.O. – FOR PRO-
GRAMMING CLASSES FOR KINDER-
GARTEN AND PRIMARY SCHOOL 
PUPILS – ROBOTFAN

• RADOSŁAW ŁOCHOWSKI, PIOTR 
ZASADA – GRYF-ELEKTRYK.PL S.C. – 
FOR ASSEMBLING DISTRIBUTION PA-
NELS FOLLOWING AN OWN PROJECT

• MAGDALENA GARDAS-WASILEWSKA 
– GŁOWA MAŁA – FOR ARTISTIC AND 
EDUCATIONAL ACTIVITIES FOR LIT-
TLE CHILDREN

• STOWARZYSZENIE KLUB 
ORIENTACJI SPORTOWEJ BNO 
SZCZECIN – FOR SZCZECIŃSKA 
DOBRANOCKA NIGHT RUNS 

matters is fun and sport competition. At the 
start, every participant gets a specialist map 
with a triangle (the starting line) and a line 
leading to other checkpoints marked on it. 
Runners use an electronic chip to confirm 
reaching successive checkpoints. The chip 
also counts lap time at all checkpoints. The 
winner is the person who reaches the fi-
nishing line first and confirms all checkpo-
ints on their way.

‘MADE IN SZCZECIN’ BRAND
The main objective of the ‘Made in Szczecin’ 
brand is to promote creative, economic, 
investment and innovative activities carried 
out in Szczecin. The brand is honorary and 
doesn’t involve any financial gratification or 
tax reliefs. Businesses that have been awar-
ded with the brand will be able to participate 
in economic development programmes car-
ried out by the Szczecin Municipality and to 
include the brand logo in their promotional 
and informational materials. In the second 
edition of the competition, 19 new businesses 
have been awarded with the brand.

IN THE PRODUCTS CAT-
EGORY, THE WINNERS 
INCLUDE:

• MOBIWEAR SP. Z O.O. – FOR 
MOBIWEAR SMARTPHONE CASE

• COFFEE ROASTERS POLAND SP. Z O.O. 
SP.K. – FOR KORONA 1912 COFFEE

• EWA DANIŁOWICZ – MAXIMA – FOR 
WOMENSWEAR

• MAGDALENA WALCZYŃSKA – 
‘SZCZECIŃSKI’ – FOR SZCZECIN 
SOUVENIRS
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ŚWIĘTA TUŻ-TUŻ. JAK SIĘ SPAKOWAĆ, BY NIE 
ZWARIOWAĆ? CO ZABRAĆ W JAKI BAGAŻ? CO ZROBIĆ, 
BY NIE DOPŁACAĆ W TAK KOSZTOWNYM OKRESIE?

  źródło: PORT LOTNICZY SZCZECIN-GOLENIÓW
  zdjęcia: PIXABAY.COM

SA MOLOTEM NA ŚW I ĘTA

Boże Narodzenie to najbardziej magiczne święta. Należą 
również do najbardziej stresujących i pełnych wydat-
ków. Na co powinniśmy zwrócić uwagę, aby nie wpaść 

w dodatkowe koszty?
Linie lotnicze bardzo przestrzegają zasad pakowania 

bagaży podręcznych oraz bagaży rejestrowanych (te, które 
nadajemy do luku). Musimy pamiętać o wielu wytycznych 
ze względu nie tylko na linię lotniczą, ale także ze względu 
na zasady bezpieczeństwa. Kupując bilet, godzimy się na 
warunki linii lotniczych. A te przestrzegają ich skrupulatnie. 
Oto kilka wskazówek, jak podróżować samolotem na święta.
1. Sprawdź, jakie są wytyczne dotyczące ilości kilogramów 

oraz ilości sztuk bagażu. Każda linia lotnicza ma swoje za-

sady. Zapoznanie się z nimi pozwoli Ci uniknąć 
dodatkowych procedur i płatności na lotnisku.

2. Pamiętaj, aby torbę spakować samemu – mu-
sisz wiedzieć, co w niej jest, bo będziesz o to 
pytany na lotnisku.

3. Nie zostawiaj swojej torby pełnej gwiazdko-
wych prezentów nawet na chwilę, gdyż wiąże 
się to z możliwością podrzucenia Ci nieko-
niecznie chcianego pakunku, jak również 
mandatu karnego.

4. W bagażu podręcznym mogą być tylko kremy, 
płyny, żele do 100 ml. Kupiłeś piękne wydanie 
ekskluzywnego trunku? Zapakuj go do bagażu 
głównego. Ciocia upiekła Twoje ulubione cia-
sto? Sprawdź, czy możesz zabrać je na pokład 

– co za dużo kremu, to niezdrowo (i z punktu 
widzenia bezpieczeństwa – niebezpiecznie).

5.  Najpiękniejsze są białe święta. Wyjedź z domu 
wcześniej niż zwykle. Lepiej być mile zasko-
czonym niż niemile rozczarowanym. Spóźniony 
na pewno nie polecisz.

6. Są procedury, jakich musimy przestrzegać, np. 
odprawa on-line w liniach low cost. Brak wy-
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to follow a number of regulations set by 
the airline and relating to safety and 
security. When you buy a ticket, you au-
tomatically accept the airline’s rules and 
regulations and have to observe them. 
Here are some tips for passengers flying 
for Christmas.
1. Check out rules and regulations 

relating to the allowed weight and 
number of pieces of luggage. Every 
airline has its own rules. If you read 
them carefully, you’ll avoid addition-
al procedures and extra payment at 
the airport.

2. Pack your luggage yourself – you need 
to know what's in there when you’re 
asked about it at the airport.

3. Don’t leave your luggage full of 
Christmas gifts unattended even for 
a while, because someone may plant 
an unwanted package in it or you 
may get a fine.

4. You may take up to 100 ml of cream, 
liquids and gel in your hand luggage. 
You bought a limited edition bottle 
of exclusive drink? Pack it into your 
hold luggage. Your aunt baked your 
favourite cake? Check if you can take 
it on board – when it comes to cream, 
enough is as good as a feast.

5. Best Christmas is white Christmas. 
Leave the house earlier than usual. It's 
better to be pleasantly surprised than 
bitterly disappointed. You won't fly 
anywhere if you’re late.

6. Following some procedures is man-
datory, for example, online check-in 
in low cost airlines. If you don’t 
print a boarding pass, you’ll have to 
pay extra for it. And you’ve already 
spent enough for Christmas gifts and 
Christmas Eve Supper, haven’t you?

7. Remember to take a valid ID card or 
a passport. Unfortunately, your price-
less driver's license doesn’t entitle you 
to fly abroad. Neither does your sweet 
picture on the credit card.

8.  Not all toys are allowed on board. Toy 
guns and swords are cool (everyone 
dreamed about being Rambo or Xena, 
the Warrior Princess), but firearm 
toys are banned.

9. You’re sitting in a departure lounge, 
thinking you finally have a chance 
to taste the drink you got before your 
trip – remember you’ll be boarding 
a plane soon. Passengers in a state 
of intoxication are not allowed to go 
on board.

10.And the most important part – don’t 
worry. Christmas is stressful enough. 

10. I najważniejsze – nie denerwuj 
się. Święta są już wystarczająco 
stresujące ;)  

  IN ENGLISH

FLYING FOR CHRISTMAS

Christmas will be coming soon. 
How to pack without going crazy? 
What to pack in given luggage? 
What to do not to pay extra around 
Christmas time?

Christmas is the most magical time of 
the year. But it’s also the most stressful 
period when we tend to spend a lot of 
money. What should you bear in mind 
not to pay anything extra?

Airlines have strict rules relating to 
hand luggage and hold luggage (the one 
that goes in the aircraft hold). You need 

drukowanej karty wiąże się z dodat-
kową opłatą. A wydałeś już sporo na 
prezenty i kolację wigilijną.

7. Ważny dokument tożsamości. 
Pamiętajmy, że w Polsce obowiązu-
ją dwa: paszport i dowód osobisty. 
Niestety na nasze cenne prawo jazdy 
nie wylecimy poza granice kraju. „Słit 
focia” na karcie kredytowej też Cię do 
tego nie upoważni.

8. Nie każdą zabawkę ukochanemu 
dziecku zabierzesz. Wiadomo – ka-
rabiny i zabawkowe miecze są fajne 
(każdy marzył o byciu Rambo albo 
Xeną – wojowniczą księżniczką), ale 
imitacje broni są zabronione.

9. Siedząc na sali odlotowej, myślisz, że 
wreszcie masz okazję do spróbowania 
trunku, który dostałeś przed wyjazdem 
z domu… a tu boarding do samolotu 
na wigilijną wieczerzę. Pamiętajmy, że 
osoby w stanie upojenia alkoholowego 
mają zakaz wejścia na pokład samolotu. 



Z okazji 
Świąt Bożego Narodzenia 

pragniemy życzyć 
wiele pomyślności 

oraz sukcesów 
w nadchodzącym 

Nowym Roku!
Zespół Portu Lotniczego 

Szczecin-Goleniów



SZCZECIN

DUBLIN

LONDYN
STANSTED

LIVERPOOL

EDYNBURG

OSLO GARDERMOEN

BERGEN

OSLO TORPSTAVANGER

WARSZAWA

DNI 
TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT  
NUMBER

TYP 
SAMOLOTU
PLANE TYPE

 123---- 17:35 21:20 FR2466/7 737

----5-- 17:30 21:15 FR2466/7 737

-----6- 10:05 10:35 FR2466/7 737

------7 18:30 22:15 FR2466/7 737

LONDYN STANSTED    RYANAIR

DNI 
TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT  
NUMBER

TYP 
SAMOLOTU
PLANE TYPE

-2----- 17:10 17:35 FR5322/3 737

-----6- 18:40 19:05 FR5322/3 737

DUBLIN    RYANAIR

DNI 
TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT  
NUMBER

TYP  
SAMOLOTU 
PLANE TYPE

-2----- 11:30 12:00 DY1014/5 737

-----6- 10:10 10:40 DY1014/5 737

OSLO GARDERMOEN    NORWEGIAN

DNI 
TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT  
NUMBER

TYP  
SAMOLOTU 
PLANE TYPE

-2---6- 09:40 10:10 W6 2159/60 A320

OSLO TORP    WIZZAIR

DNI 
TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT  
NUMBER

TYP  
SAMOLOTU 
PLANE TYPE

--3---7 09:55 10:25 W62155/6 A320

STAVANGER    WIZZAIR

DNI  
TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT  
NUMBER

TYP  
SAMOLOTU 
PLANE TYPE

123-5-- 00:10 05:45 LO3937/38 Q400

123456- 08:55 09:25 LO3931/2 Q400

1234567 14:15 14:55 LO3933/4 Q400

12345-7 20:35 21:05 LO3931/2 Q400

WARSZAWA    PLL LOT

DNI TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT  
NUMBER

TYP  
SAMOLOTU 
PLANE TYPE

123---- 20:55 18:00 FR2361/2 B737

----5-- 20:55 18:00 FR2361/2 B737

------7 21:50 18:55 FR2361/2 B737

---4--- 21:00 18:05 FR2361/2 B737

WARSZAWA    RYANAIR

DNI 
TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT  
NUMBER

TYP 
SAMOLOTU 
PLANE TYPE

--3---7 10:30 11:00 W62152/1 A320

BERGEN    WIZZAIR

DNI 
TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT  
NUMBER

TYP 
SAMOLOTU 
PLANE TYPE

------7 19:55 20:20 FR7111/2 737

---4--- 17:40 21:25 FR7111/2 737

LIVERPOOL    RYANAIR

W okresie świątecznym linie lotnicze zwiększyły ilość połączeń. Zapraszamy na stronę przewoźników oraz www.airport.com.pl

SZTOKHOLM SK AVSTA



SZCZECIN

KRETA

KIERUNKI DESTINATIONS

1  GRECJA-KORFU
2  GRECJA-KRETA
3  GRECJA-ZAKYNTHOS
4  TURCJA
5  ALBANIA 
     

KORFU TURCJA

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

ALBANIA

ZAKYNTHOS



         TAXI

             Airport Taxi Group
Tel.: +48 91 481 7690

DOJAZD 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

          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

         PUNKT INFORMACJI LOTNISKOWEJ 
         AIRPORT INFORMATION POINT

Tel.: +48 481 74 00
Email: info@airport.com.pl
GG: 23336639
Czat online! / online chat!

CENTRUM OBSŁUGI PODRÓŻY 
TRAVEL SERVICE CENTRE

Sprzedaż biletów lotniczych i ofert tury-
stycznych/ Ticket selling point
Tel.: +48 481 75 05 / Tel.: +48 481 76 25
E-mail: biuropodrozy@airport.com.pl
GG: 6364857 

ZAGINIONY BAGAŻ LOST & FOUND 
Welcome Airport Service

Tel.: +48 481 75 03

PARKING / DOBOWY  
  CAR PARK RED 

CENNIK  CAR PARK FEES / SHORT-STAY

PIERWSZE 10 MINUT  FIRST TEN MINUTES FREE

DO GODZINY   UP TO 1 HR 7 PLN

DO 2 GODZIN  UP TO 2 HR 9 PLN

KAŻDA NASTĘPNA GODZINA  EVERY FOLLOWING 
OUR

2 PLN

PIERWSZA DOBA  FIRST DAY 53 PLN

KAŻDA NASTĘPNA DOBA  EVERY FOLLOWING 
DAY

30 PLN 
/ DAY

PARKING ZIELONY / WIELODOBOWY 
  CAR PARK GREEN

CENNIK  CAR PARK FEES / LONG-STAY

PIERWSZE 10 MINUT  FIRST TEN MINUTES FREE

DO GODZINY  UP TO 1 HR 5 PLN

DO 2 GODZIN  UP TO 2 HR 8 PLN

DO 3 GODZIN  UP TO 3 HR 9 PLN

DO 4 GODZIN  UP TO 4 HR 10 PLN

DO 5 GODZIN  UP TO 5 HR 11 PLN

PIERWSZY DZIEŃ  FIRST DAY 25 PLN

DRUGI DZIEŃ SECOND DAY 15 PLN

TRZECI DZIEŃ  THIRD DAY 15 PLN

PIERWSZY TYDZIEŃ  FIRST WEEK 89 PLN

DWA TYGODNIE  SECOND WEEK 124 PLN

TRZY TYGODNIE  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.

DLA PASAŻERÓW WYLATUJĄCYCH CZARTEREM TURYSTYCZNYM 
RABAT 20%. / 20% DISCOUNT FOR PASSENGERS OF TOURIST CHAR-
TER 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

LOTNISKO    AIRPORT

PKS SZCZECIN
Rezerwacja i informacja pod nr tel.:
+48 515 665 900 /codziennie w godz.07:00-
23:00/ 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 rezer-
wując 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 po-
ciągów na stronie www.pkp.pl
Station Airport Goleniów towards 
Szczecin and Kołobrzeg.  
Schedule available at www.pkp.pl.

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.



Zbliż telefon i odczytaj film
 




