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KUSZNIEREWICZ

KATARZYNA
ZDANOWICZ

JACEK
GÓRECKI

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".

Żyje z pisania.
A żyć z tego, co się
lubi, to dar. Bardziej
od pisania lubi
tylko spotykać
ludzi. No i lubi być
w drodze, kupować
płyty w sklepie
z płytami a nie
w sieci, pomidorową i kabriolety. Kiedyś, dzięki dwojgu
mądrym ludziom
pojął, że nie trzeba
pisać tylko o polityce. Że można pisać
o świecie.

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

Człowiek pracy,
gdańszczanin
z wyboru. Chodź
większość zna go
jako żeglarza i Mistrza Olimpijskiego,
to ma w rękawie
jeszcze kilka asów.
Jest biznesmenem,
społecznikiem,
prezesem Fundacji Gdańskiej,
prowadzi szkolenia
i wykłady motywacyjne. Na dodatek
gra w golfa i w dalszym ciągu pływa,
pomimo choroby
morskiej. Nie narzeka na nudę.

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

Dziennikarz i dramaturg. Rocznik 90-ty.
Pół życia spędził
w teatrach, jeszcze
więcej w salach
kinowych. To jego
domy. Wszystko co
możliwe przelewa na
papier. W czasach
rodzącej się cenzury
w stołecznym teatrze
wystawia sztukę z tematem coming outu...
w dodatku kobiety,
Matki Polki i wcale się
tego nie boi. Nie boi się
też zadawać pytań,
sięgać po kino Larsa
Von Triera i zestawiać
na swojej playliście
berlińskie techno
z poezją śpiewaną.

IN ENGLISH
A director, screenwriter, writer,
playwright and journalist. The author
of the biggest Polish
comedy hits
of the 21st century
(e.g. Ciało, Testosteron and Lejdis).
Present in theatres
in several countries
all the time, Testosteron is also one of
today’s most popular
Polish plays in the
world. In 2015, Saramonowicz published
his bestseller book
entitled Chłopcy
(Boys).

IN ENGLISH
He lives by writing.
And living by what
you love is a gift. The
only thing he likes
more than writing
is meeting other
people. He also likes
being on the road,
buying albums in
stores (not online),
tomato soup and convertibles. Two wise
people once helped
him understand that
you do not have to
write about politics.
You can write about
the world.

IN ENGLISH

IN ENGLISH

A working man and
a citizen of Gdansk
by choice. Most of us
know him as a sailor
and an Olympic
Champion, but he
has several more
aces up his sleeve.
He is a businessman,
a social activist and
the CEO of Gdansk
Foundation. He offers training courses
and gives motivational lectures.
Moreover, he plays
golf and continues to
swim in spite of his
seasickness.
He is never bored.

He observes and
then describes and
makes comments.
Mainly about sport,
but he has two
novels to his credit
too. He listened to
Mariusz Czerkawski
and Robert Lewandowski tell him
about their lives,
which he described
in his books. On
a regular basis, he
is a journalist at
NC + and newscaster
at TVN and TVN24 .
A sports freak crazy
about music. A lover
of art with a soul.
Here: a columnist
and interviewer.
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IN ENGLISH
Has been working
in TVN24 since 2012 .
She has also Gazeta
Wyborcza, Polskie
Radio PiK, Radio
Gra, Polsat and
Polsat News in her
résumé. She likes
coffee and conversations. She does not
end on one question
but avoids people
who never stop talking. She is addicted
to news and books.
She does not like
wasting time and is
disgusted by gossip.

IN ENGLISH
A journalist and
dramatist. Born in
1990. He spent half
of his life in theatres
and even more in cinema auditoria. They
are his houses. He
commits everything
he can to paper. In
the times of growing
censorship, he stages
a performance in
a theatre in Warsaw
that is focused on
a coming-out... of
a woman, a typical
Polish Mother, and he
is not afraid to do so.
He is also not afraid
to ask questions,
reach out for films
by Lars von Trier
and juxtapose Berlin
techno with sung poetry on his playlist.

ZDJĘCIA (OD LEWEJ): MONIKA SZAŁEK, MAT. PRASOWE, EDYTA BARTKIEWICZ, SYLWESTER CISZEK, MONIKA SZAŁEK, MAT. PRASOWE
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KAMIL
SADKOWSKI

ANNA
NAZAROWICZ

WOJCIECH
KUCZOK

JAKUB
MILSZEWSKI

KATARZYNA
WARNKE

MONIKA
SZAŁEK

Jego konikiem jest
kuchnia japońska,
którą ubóstwia
i wznosi na piedestały. Nie z jednego
pieca jadał chleb,
podróżując u boku
Roberta Makłowicza, zaglądając
w zakamarki
miejsc zakazanych dla zwykłego
śmiertelnika. Kulinarny obieżyświat
i poszukiwacz
intensywnych
smaków. Współzałożyciel Akademii
Kulinarnej Fumenti
w Gdańsku

Słabość do samochodów ma zaszytą
w głowie, bo serca
nie ma – jest turbosprężarka. Tata
uparcie karmił ją
bezcenną wiedzą,
sadzał za kierownicą samochodu jeszcze zanim wsiadła
na rower. Dziś pociąga ją wszystko,
co ma cztery koła,
a każdy z samochodów darzy wielkim
uczuciem. Autorka
bloga „Panie wiozą
Panów”: www.paniewiozapanow.pl.

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

Redaktor naczelny. Pisze głównie
o muzyce i turystyce, o tym
pierwszym również
na blogu 140db.pl.
Kiedyś zostanie
gwiazdą rocka,
ale póki co śpiewa
w chórze. Poza
tym fan komiksów
i kolekcjoner płyt.
Z wykształcenia
kulturoznawca, ale
niech to zostanie
między nami.

Aktorka, dramaturg,
reżyserka. Ukończyła krakowską PWST,
została zaangażowana do Teatru
Starego w Krakowie,
później dołączyła
do zespołu TR Warszawa. Pracowała
z Lupą, Jarzyną,
Borczuchem, Klatą,
Korczakowską. Wyreżyserowała swój
tekst „Uwodziciel”
w Teatrze Nowym
K. Warlikowskiego.
Publikuje swoje
teksty w „Zwykłym
Życiu” i „K Mag-u”.
Na premierę czeka
jej debiut kinowy
„W spirali” w reż.
K. Aksinowicza.

Fotografka, artystka, pasjonat, osoba
zafascynowana
ludźmi, twarzami,
pozami, życiem ale
zawsze z człowiekiem na pierwszym
planie. Po ukończeniu trzydziestki
pokazała, że swoje
życie można zmienić w dowolnym
momencie, Skończyła Warszawską
Szkołę Filmową i od
kilku lat oddaje się
wyłącznie fotografowaniu.

ZDJĘCIA (OD LEWEJ): JOANNA OGÓREK, MAT. PRASOWE, MONIKA SZAŁEK, MONIKA SZAŁEK, MONIKA SZAŁEK, MAT PRASOWE

IN ENGLISH
He adores Japanese
cuisine, his hobby
horse, and puts it on
a pedestal. Travelling
together with Robert
Makłowicz, a famous
Polish culinary
critic, he has learned
which side the bread
is buttered looking
into corners of places
inaccessible to an
ordinary man in the
street. He is a culinary globetrotter, a taste
hunter and the co-founder of the Fumenti
Culinary Academy
in Gdansk.

.

IN ENGLISH
She has a weakness
for cars instilled in
her head, because she
does not have a heart
but a turbocharger
instead. Her dad was
stubbornly feeding
her with priceless
knowledge and
seating her behind
the steering wheel
even before she mounted a bike. Today
everything with four
wheels attracts her,
and she feels strong
affection for each car.
The author of a blog
entitled Panie wiozą
Panów: www.
paniewiozapanow.pl

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

IN ENGLISH
The chief editor. He
writes mainly about
music and tourism,
also on the blog
140db.pl in the case
of the former. One
day he will become
a rock star, but for the
time being he sings
in a choir. A cartoon
fan and collector of
records. A culture
expert by education,
but this is between
you and me.

IN ENGLISH
An actress, dramatist
and director. She
finished the PWST
National Academy
of Theatre Arts in
Krakow, worked at
the Stary Theatre in
Krakow and joined the
team of TR Warszawa. She cooperated
with Lupa, Jarzyna,
Borczuch, Klata and
Korczakowska and
directed her own play
Uwodziciel in
K. Warlikowski’s
Nowy Teatr. She
publishes her texts
in Zwykłe Życie and
K-Mag. Her cinema debut W spirali directed
by K. Aksinowicz awaits its opening night.

IN ENGLISH
A photographer and
artist fascinated
with people, faces,
poses and life –
always with man
in the foreground.
In her thirties, she
proved that one can
change their lives
at any moment. She
finished the Warsaw
Film School and for
several years has
been devoted solely
to photography.
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„JAK SKOŃCZY SIĘ PROMOCJA PŁYTY, TO NIE PÓJDĘ
NA PLAŻĘ, TYLKO ZAMKNĘ SIĘ W POKOJU
I BĘDĘ GRAŁA W GRY!” KTO BY POMYŚLAŁ,
ŻE TA SUBTELNA ARTYSTKA TO PRAWDZIWY GEEK.
POTRAFI ZASKAKIWAĆ, CZEGO DOWODEM
JEST ALBUM „PROXY”, ZUPEŁNIE INNY OD JEJ
POPRZEDNICH DOKONAŃ.
TEKST: SYLWIA GUTOWSK A

ZDJĘCIA: MONIK A SZAŁEK

MAKE-UP I ST YLIZACJA: MAGDALENA KL AMAN

18

–

BOHATER

HERO

lu
cj
a
19

HERO

BOHATER

20

BOHATER

MAŁO CZASU UPŁYNĘŁO OD OSTATNIEJ
PŁYTY, „SENTIMENTS”. JAK POWSTAWAŁA „PROXY”?
Szybko. Najpierw urodziły się piosenki,
powstała chęć, by wydać jakąś EP-kę,
a potem wszystko zaczęło się rozkręcać. Dużo miałam do powiedzenia.
Bardzo wsiąkłam w pisanie po polsku
i to mnie nakręciło.

WSZYSTKIE TEKSTY SĄ TU PO POLSKU.
SKĄD TEN ZWROT?
Z potrzeby wypowiedzenia się i nowo
odnalezionej możliwości czerpania z polskiego kontekstu kulturowego, w którym
funkcjonuję od urodzenia i który siłą
rzeczy jest mi bliższy niż brytyjski czy
amerykański. Mój angielski jest takim
angielskim pozbieranym, międzynarodowym. Tak się złożyło, że był dla mnie
pierwszym językiem, w którym pisałam. Najpierw słuchałam piosenek po
angielsku, potem pojechałam do Berlina,
zaczęłam wydawać płyty i koncertować
za granicą, wszystko się pięknie sklejało.
Angielski jest językiem muzyki popularnej, inaczej działa w muzyce, inaczej
się z nim pracuje. Niedawno pojawiła się
współpraca z teatrem i filmem w Polsce,
gdzie zaczęłam być zderzana z koniecznością pracy w rodzimych realiach.
Zaczęłam się tym bawić i zrozumiałam,
że i ja mogę pisać po polsku. Do tej pory
miałam problem z moim pierwszym
językiem, nie wiedziałam, jak go ugryźć
muzycznie. Osadzenie go w melodii było
dla mnie dużym wyzwaniem.

POLSKIE GŁOSKI ZA BARDZO CI SKRZECZAŁY?
Nie byłam osłuchana w polskiej piosence.
Oczywiście znam i uwielbiam takich
artystów jak Ewa Demarczyk, Grzegorz
Ciechowski, ale współczesna fala polskiej muzyki rozrywkowej od lat 90. do
teraźniejszości kompletnie mnie ominęła.
Odnalezienie swojego własnego głosu
w rodzimej muzyce było dla mnie czymś
wręcz egzotycznym.

TE TEKSTY SĄ ZAANGAŻOWANE SPOŁECZNIE. WCZEŚNIEJ PISAŁAŚ O UCZUCIACH.
Już przy pisaniu tekstów na „Sentiments”
czułam potrzebę, żeby wyrzucić coś
z siebie.

ZŁOŚĆ?
Nie, ale coś się we mnie gotowało. To
była potrzeba mojej własnej rewolucji, żeby wydobyć się z klatki pisania
o emocjach, swoich wewnętrznych, in-

HERO

To była potrzeba mojej własnej rewolucji,
żeby wydobyć się z klatki pisania o emocjach,
swoich wewnętrznych, intymnych sprawach
i napisać o tym, co widzę na zewnątrz. Nie
umiałam znaleźć odpowiedniego języka, ale
w końcu znalazłam polski!

tymnych sprawach i napisać o tym, co
widzę na zewnątrz. Nie umiałam znaleźć odpowiedniego języka, ale w końcu
znalazłam polski! (śmiech)

MOCNO ODDZIAŁUJE NA TWOJE ŻYCIE
INTERNET?
Tak. Bardzo wcześnie odkryłam Internet.
Usłyszałam o nim jako dziecko i świadomość tego, że możliwe jest wymienianie się
informacjami między dwoma komputerami na odległość była dla mnie porażająca.
Traktowałam to jak fenomen równoznaczny z odkryciem pozaziemskiej cywilizacji,
byłam totalnie oniemiała. Od tamtego
czasu marzyłam o Internecie, a potem bardzo dużo się po nim poruszałam. To bardzo
silny związek, ale od jakiegoś czasu staram
się stawiać mu bariery. Iść na odwyk.

MASZ FACEBOOKA W TELEFONIE?
Nie, tego się pozbyłam, pozostały mi gry.
(Julia wyjmuje starą Nokię)

W TYM TELEFONIE MASZ CHYBA TYLKO
WĘŻA.
Duża grywalność… Wąż jest najlepszy!
(śmiech)

A CAŁE TE SOCIAL MEDIA?
Jestem mało utalentowana w tym
temacie. Bardziej obserwuję niż postuję.
Dlatego też moje konta są może trochę
suche, niezbyt intensywnie prowadzone. Lubię zastanowić się nad słowem.
Dlatego też pisanie tekstów na płytę
zazwyczaj zajmuje mi bardzo dużo czasu. A takie postowanie czy tweetowanie,
kiedy ta myśl wychodzi na prędce –
trochę mnie to peszy.

W PIOSENCE „ANDREW” ŚPIEWASZ DO
CHŁOPAKA Z PORTALU RANDKOWEGO.
ZNASZ ZJAWISKO APLIKACJI RANDKOWEJ
TINDER?
Jasne. Nie korzystałam jeszcze, ale
znam case.
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I NIE PRZERAŻA CIĘ ON? NIE JEST TO
DEGRADACJA WIĘZI MIĘDZYLUDZKICH?
Serwisy randkowe są dla ludzi, znam
wiele osób, które znalazły tam miłość.
Ludzi, którzy w innym przypadku
nigdy by się nie spotkali. To są tylko
narzędzia i wszystko zależy od tego,
jak ich używamy. Większe niebezpieczeństwo kryje się moim zdaniem
w takim codziennym zaszywaniu się
przed komputerem, czatowaniu, lajkowaniu, w tym, że przestajemy się spotykać, mieć kontakt twarzą w twarz.
Przestajemy się rozumieć i chcieć się
porozumieć.

ZA SPRAWĄ INTERNETU ZMIENIŁO SIĘ
POJĘCIE SŁAWY. MOŻNA BARDZO SZYBKO ZYSKAĆ POPULARNOŚĆ I JESZCZE
SZYBCIEJ JĄ STRACIĆ, SZYBCIEJ NIŻ
W EPOCE TELEWIZJI.
Tak, z tym że sława internetowa
jest trochę inna niż ta „w realu”. Jak
pomyślimy o osobach, które zyskały
naprawdę dużą sławę w latach 80. czy
90., czasach apogeum sprzedaży płyt,
kiedy wszedł format CD, to wydaje się,
że dziś osiągnięcie takiego statusu jest
właściwie niemożliwe. Nawet Beyoncé,
popularna na całym świecie, nie jest
tak popularna jak był Michael Jackson
czy Madonna w czasach swojej największej świetności.

TO PRZEZ TO, ŻE GWIAZD JEST WIĘCEJ?
Wydaje mi się, że to się rozdziela na
dwa światy. Jeden to świat ogromnego,
przemysłowego mainstreamu, np. Adele
albo Taylor Swift, które sprzedają olbrzymie ilości płyt. Do tego świata zalicza się tak naprawdę niewielu artystów.
To tak jak z kapitałem światowym:
iluś ludzi trzyma go w dziewięćdziesięciu dziewięciu procentach, a potem
jest ogrom pozostałych, którzy dzielą
się tym jednym procentem. Są sławni
w swoich własnych niszach.

BOHATER

KTO W POLSCE JEST IKONĄ?
Masz na myśli wielką gwiazdę mainstreamu? Hmmm... Edyta Górniak?
Chyba każdy Polak ją zna. Ona jest dla
mnie jakoś najbliżej takiego rodzaju sławy w klasycznym, amerykańskim stylu.
Młodzi są już sławni w inny sposób.

A DZIEWCZYNY, KTÓRE POSZŁY DO
TALENT SZOŁ?
Różne dziewczyny poszły do talent
szoł, chłopaki zresztą też. Dawid Podsiadło świetnie to wykorzystał, Natalia
Nykiel też, zdobywają Polskę w bardzo
szybkim tempie!

W PIOSENCE „WSTRZYMUJĘ CZAS” ŚPIEWASZ „HEJ, DZIEWCZYNO, NIE IDŹ DO
TALENT SZOŁ”.
Wydaje mi się, że talent szoły już się zdewaluowały. Można iść do talent szoł, mając
niewiele do zaoferowania, można też iść
do talent szoł, mając do zaoferowania dużo.
Natomiast teraz to się trochę wytarło, bo
tych szoł jest tak dużo, a emocje w nich są
do tego stopnia reżyserowane, że zrobiły
się karykaturą samych siebie. Wiele osób,
które nie mają pomysłu, co dalej zrobić
z tym zainteresowaniem wokół siebie,
zyskałoby, gdyby przeszło normalną drogę
od podziemia. Taka droga hartuje, sprawia,
że gdy pokonujesz kolejną przeszkodę,
czujesz, że rośniesz i dowiadujesz się, jak
wykorzystać to zainteresowanie. W talent
szoł chodzi o szoł, po wygranej o uczestniku się już nie pamięta, bo zaraz jest kolejna
edycja. To sędziowie bardziej korzystają na
popularności niż sami uczestnicy.

CZY TAK NIE BYŁO OD POCZĄTKU
„IDOLA”?
Wtedy jeszcze wygrana była jakimś
wydarzeniem, za uczestników trzymało
się kciuki. Kiedy Monika Brodka wygrywała „Idola”, cała Polska była ku niej
zwrócona. Rzeczywiście miała grunt
pod to, by coś z tym zrobić. Tego typu
programy mają kogoś wypromować.
Teraz jedni wygrywają, wydają piosenki,
te piosenki spadają, pojawiają się nowi
wygrani – jak w fabryce.

MÓWISZ, ŻE TRUDNIEJ DZIŚ BYĆ MUZYKIEM. DLACZEGO?
Rynek się zdewaluował i coraz trudniej
jest się przebić. Wytwórnia, wydając
płytę, wkłada pieniądze, które muszą się
zwrócić, a ponieważ płyty mało kto jeszcze kupuje, to nie ma z czego. Oczekuje
się więc od artysty, aby inwestował własne środki. Najpierw w stworzenie płyty,
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którą teraz często wytwórnia dostaje za
darmo, często również w promocję. Powyrastały jak grzyby po deszczu małe
biznesy, które żerują na wykonawcach
pasjonatach, którzy marzą o karierze w muzyce. Ostatnio słyszałam, że
pewne radia działają już w ten sposób,
że apelują do młodych muzyków, którzy
nie mają wytwórni, że za odpowiednią
odpłatą puszczą ich piosenkę, za dodatkową będzie wzmianka na Twitterze.
Cały biznes zarabia już na tym młodym,
debiutującym artyście, a on musi zainwestować dużo siły, talentu i pieniędzy,
również własnych. Dlatego dzisiaj bycie
debiutującym artystą jest trudne.

PODOBNIE JEST Z PROMOCJĄ KSIĄŻEK.
Tak, dzisiaj każdy może wydać książkę.
Pod warunkiem, że zapłaci. Jest to pewnego rodzaju paradoks. Internet miał
dać nam wolność od tak zwanych gatekeeperów, ludzi, którzy decydowali, co do
nas dociera, a co nie. A zmienił rynek
w ten sposób, że aby przebić się przez
zalew informacji i propozycji, potrzebne
są pieniądze. Czyli zataczamy koło. A to,
co dociera szeroko, czyli ma finansową
rację bytu, to nie jest sztuka wysoka.

TY SAMA Z PŁYTY NA PŁYTĘ JESTEŚ
CORAZ BARDZIEJ WIDOCZNA.
Ja nie mówię o sobie, bo jestem bardzo
zadowolona z tego, gdzie teraz jestem.
Moja wytwórnia Mystic dba o nagrania,
promocję, dystrybucję. Mam też na tej
płycie swojego muzycznego mecenasa,
wspiera mnie firma Lotto, co pozwala
mi robić te wszystkie rzeczy, na które
nigdy nie ma pieniędzy, czyli na przykład teledyski. Poza tym to, co robię, to
muzyka pop. To nie jest pop w stylu Beyoncé, ale nie jest to też muzyka eksperymentalna. W latach 90. taka muzyka
uznawana byłaby za mainstreamową
i grana normalnie w radiu. Dzisiaj ścisły
pop ma swoją zawężoną stylistykę. Ja
wychowywałam się na muzykach
takich jak Peter Gabriel, i to był dla mnie
pop, czy Michael – zdecydowanie pop.

JAK WAŻNA JEST WIZUALNA CZĘŚĆ
TWOJEGO WYSTĘPU?
Bardzo ważna. To, jak wykonawca
wychodzi na scenę, jest częścią jego wypowiedzi. Nawet jak wychodzi w powyciąganym swetrze, to też jest image. To
wszystko musi być świadome. Bardzo
pociągają mnie wizualne aspekty moich
występów. Razem z Magdą Klaman,
świetną stylistką i moją przyjaciółką, pra-
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cujemy nad wizualną stroną każdej płyty,
budujemy spójny świat wokół muzyki.

I Z KAŻDĄ PŁYTĄ ZMIENIASZ FRYZURĘ,
JAK MADONNA.
Tak (śmiech). To daje mi świeżą energię,
wrażenie nowego początku. Współpracuję ze znanym warszawskim fryzjerem,
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Markiem Bryczyńskim, który jest autorem między innymi obecnej fryzury.

NOWĄ PŁYTĘ W CAŁOŚCI NAGRYWALIŚCIE W POLSCE?
Nie, częściowo w Berlinie, w studiu Candy
Bomber, tym samym, w którym nagrywaliśmy „Sentiments”. Część powstała

HERO

To, jak wykonawca wychodzi na scenę,
jest częścią jego wypowiedzi. Nawet jak
wychodzi w powyciąganym swetrze, to też
jest image. To wszystko musi być świadome.
Bardzo pociągają mnie wizualne aspekty
moich występów.
23
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się przebić do mainstreamu, zjeździli
region wzdłuż i wszerz. Tu talent szoł
zadziałał zdecydowanie na ich korzyść.

JEST CIĘŻKIE GRANIE, ALE TEŻ POEZJA
ŚPIEWANA.
To są dwie strony tego samego medalu.
Wszystko to wypływa z jakiejś takiej
olsztyńskiej zadumy. (śmiech)

PRZYJACIÓŁ TAM JESZCZE MASZ?
Wyjechali wszyscy w świat, ale spotykamy się w święta.

JAK CIĘ TAM TRAKTUJĄ? NA ZASADZIE
„PRZYJECHAŁA WIELKA GWIAZDA Z BERLINA”, CZY „NASZA JULIA”?
Nie wiem. Zaszywam się u rodziców. Ale
jak przyjeżdżamy z koncertami, to jest
zawsze ekstra. Lokalne rozgłośnie też
promują moją muzykę: „Dziewczyna
z Olsztyna. Posłuchajcie!” i to jest super.

JESTEŚ SENTYMENTALNA?
Nie wiem, z wiekiem chyba coraz bardziej. Przy „Sentiments” byłam wyjątkowo, teraz się trochę otrząsnęłam. Ale
jestem refleksyjna, zawsze mam swoje
„rozkminy”. Chociaż ostatnio coraz mniej
patrzę w przyszłość, a coraz bardziej
staram się być tu i teraz.

PRZEKROCZENIE TRZYDZIESTKI TO BYŁO
PRZEKROCZENIE JAKIEGOŚ PROGU?
Nie. Kiedyś żyłam w przekonaniu, że
wszystko się jeszcze zdarzy. I w pewnym
momencie dotarło do mnie, że to „coś”
zdarza się cały czas.

NIE BĘDZIE WIELKIEGO „BANG”?
Dokładnie. Prosta zmiana, prosta myśl.
Rozszerzony wywiad przeczytacie na
www.anywhere.pl
DZIĘKUJEMY APARTHOTEL STALOWA 52
ZA UDOSTĘPNIENIE MIEJSC NA POTRZEBY
WYWIADU I SESJI.

w Warszawie, w trzech różnych studiach,
część w Toruniu, a część w Tarnowie. Trochę się nam to rozstrzeliło geograficznie.

CZUJESZ SIĘ MUZYKIEM MIĘDZYNARODOWYM? POLSKA-NIEMCY?
Tak, między dwoma narodami. (śmiech)

JAK SIĘ DORASTAŁO W OLSZTYNIE? DUŻO
TAM MUZYKÓW, POETÓW, PRAWDA?
Zdecydowanie. Olsztyn to północ
Polski w każdym znaczeniu tego słowa.

IN ENGLISH

My own revolution

Muzycznie to taka mała Skandynawia,
bo przeważają u nas ciężkie brzmienia.
Kiedyś próbowaliśmy znaleźć zespół
o pasującej stylistyce, który mógłby
wystąpić przed naszym koncertem, nie
dało się. (śmiech)

KANGAROZ!
Oni jeszcze istnieją? Chyba nie. Natomiast jest Enej, popularny zespół
z Olsztyna, który nie gra muzyki metalowej. Oni grali latami i zanim udało im
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”When the promotion of the album is
over, I won’t go to the beach, but I’ll shut
myself in my room and play computer
games!” Who would have thought that
this subtle artist is a genuine geek. She
can surprise, the proof of which is Proxy,
an album that is completely different
from her earlier works.
YOUR PREVIOUS ALBUM, SENTIMENTS,
WAS RELEASED NOT SO LONG AGO.
HOW DID PROXY COME TO BE?
Fast. First, songs were born, then there
came an urge to release an EP, then

BOHATER

everything gathered momentum in
a snowball effect. I had much to say.
I got immersed in writing in Polish,
and it kept me going.

ALL LYRICS ARE IN POLISH. WHY SUCH
CHANGE?
It came out of the need to express myself and from the newly found opportunity to draw from the Polish cultural
context, in which I’ve been functioning
since I was born and which is obviously closer to me than the British
or American one. My English is of
a mixed, international type. It so happened that it was the first language in
which I wrote. First, I listened to songs
in English, then I went to Berlin, started recording albums and performing
abroad, everything made perfect sense.
English is the language of pop music, it
acts differently in music, working with
it is different too. Recently, I started
to cooperate with theatre and film
industry in Poland, where I’ve been
confronted with the necessity to work
in Polish reality. Until then, I had problems with my first language, I didn’t
know how to approach it musically.
Embedding it in a melody was a tall
order for me.

POLISH SOUNDS WERE TOO SQUEAKY
FOR YOU?
It’s just I haven’t had the feel for Polish
songs. Of course, I know and admire
such artists as Ewa Demarczyk or
Grzegorz Ciechowski, but the modern wave of Polish pop songs since
the 1990’s has avoided me completely.
Finding my own voice in Polish music
seemed almost exotic to me.

THOSE LYRICS ARE SOCIALLY INVOLVED.
YOU USED TO WRITE ABOUT FEELINGS.
Already when I was writing lyrics for
Sentiments, I felt a need to give vent to
something inside me.

ANGER?
No, but there was something boiling inside me. It was the need for my own revolution, a necessity to wrench myself free
from the cage of writing about emotions
and my most intimate matters, and write
about what I see outside. I couldn’t find
the right language, but in the end I found
Polish! (laughs)

DOES THE INTERNET HAVE AN INFLUENCE ON YOUR LIFE?
Yes. I discovered it very early. I heard
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about it as a child and the thought of
two computers being able to exchange
information at a distance was electrifying. I perceived it as a phenomenon
equal to discovering extraterrestrial
civilizations, it rendered me totally
speechless. From that moment, I dreamt
about Internet, and then browsed
through it a lot. It’s a very strong relationship, but recently I’ve been trying to
put some limits. Go to rehab.

DO YOU HAVE FACEBOOK ON YOUR
PHONE?
No, I’ve gotten rid of it. I still have games,
though. (Julia puts out an old Nokia)

YOU HAVE ONLY SNAKE ON THIS
PHONE, I SUPPOSE.
Good old game… Snake is the best!
(laughs)

AND ALL THOSE SOCIAL MEDIA?
I’m not talented in this respect. I observe
rather than post. Therefore, my accounts
may be a little bit “dry,” not intensively updated. I like to think each word
over. This is why writing lyrics usually
takes me so much time. And posting or
tweeting, when the thought comes out in
a rash – it intimidates me a little bit.

IN YOUR SONG ANDREW, YOU SING
TO A BOY FROM A DATING PORTAL. DO
YOU KNOW TINDER DATING APPLICATION?
Sure. I haven’t used it, but I know it.

AND DOESN’T IT SCARE YOU? ISN’T IT
A DEGRADATION OF PEOPLES’ RELATIONSHIPS?
Dating portals are for people; I know
many people who have found their love
there. People who would have never
met otherwise. These are mere tools
and everything depends of how we use
them. A much greater danger hides in
using computer every day – chatting,
liking, and stopping meeting with people,
having direct contact. We stop understanding each other and we lose the
willingness to communicate.

BECAUSE OF THE INTERNET, THE
CONCEPT OF FAME HAS CHANGED.
YOU CAN GAIN POPULARITY VERY FAST,
AND LOSE IT EVEN FASTER, A LOT FASTER THAN IN THE ERA OF TELEVISION.
Yes, but the fame in Internet is somewhat
different from the fame “in reality.” If we
think about people who gained a really
huge fame in the 1980’s or 1990’s – the
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time of the peak of CD sales, when the
CD format was introduced – it seems
that achieving such a status today is
virtually impossible. Even Beyoncé,
popular all over the world, is still not as
much popular as Michael Jackson or
Madonna in their glory days.

IS IT BECAUSE TODAY THERE ARE
MORE STARS?
I think it divides into two worlds. One
is a world of an enormous, industrial mainstream, e.g. Adele or Taylor
Swift, who sell astonishing numbers of
albums. Only few artists belong to this
world. It’s like the world’s financial capital: several people have it in 99%, and
then there’s this huge amount of people
who share this 1%. They are famous in
their own niches.

WHO’S THE ICON IN POLAND?
You mean a big mainstream star? Well…
Edyta Górniak? I think every Pole
knows her. To my mind, she’s the closest
to the fame in the classical, American
style. Young people are famous in a completely different way.

AND THOSE GIRLS WHO WENT TO
A TALENT SHOW?
Different girls went to a talent show, boys
too. Dawid Podsiadło used it very well,
Natalia Nykiel too, they are conquering
Poland at a very fast pace!

IN THE SONG WSTRZYMUJĘ CZAS
(ENG.: I PAUSE THE TIME), YOU SING
“HEY, GIRL, DON’T GO TO A TALENT
SHOW.”
It seems to me that talent shows have
devalued. You can go to a talent show
with little to offer, and you can go with
much to offer. Now, it has been slightly
blurred, because there are many shows,
and emotions are feigned to such an
extent that they’ve become travesty.
Many people, who don’t have any idea
what to do with this whole commotion
around them, would gain much more
from undergoing the whole process
starting from the underground. This
route makes you stronger; when you
overcome one obstacle after another, it
makes you feel that you’re growing and
then you learn how to make use of all
this interest. Talent shows are chiefly
about show, after which you quickly
forget about the participants because
there’s another edition. It is the judges
who gain the most from the popularity,
not the participants.

BOHATER

HASN’T IT BEEN THIS WAY SINCE THE
VERY FIRST EDITION OF IDOL?
Back then, winning the first place was
an event, you kept your fingers crossed
for the contestants. When Monika
Brodka was winning Idol, the entire
Poland was cheering for her. She really
had great foundations to use afterwards.
Such programs are supposed to promote
someone. Now, some win, release songs,
these songs are forgotten, new winners
appear – like on a production line.

YOU CLAIM THAT TODAY IT’S HARDER
TO BE A MUSICIAN. WHY?
The market has devalued and it’s increasingly harder to distinguish yourself. A record label, releasing an album, invests
money that must pay off, and since there
are only few people who still buy CDs,
there is no money to invest in the first
place. Hence, it is expected that artists
should invest their own funds. First, in
the recording an album – which a record
label gets for free most of the times – often also in promotion campaigns. There
are multifarious small enterprises, who
sponge on passionate musicians dreaming about career in music. Recently, I’ve
heard that some radio stations appeal to
young musicians who don’t have a record
label that for a reasonable payment
they’ll play their song, and for yet another
payment, they’ll mention them on Twitter.
The entire business makes money on
young, debuting artists, and they have to
invest a lot of strength, talent and money,
also their own. Therefore, it’s difficult to
be a debuting artist nowadays.

IT’S SIMILAR TO THE PROMOTION OF
BOOKS.
Yes, today anyone can publish a book.
Provided they pay for it, of course. It’s
a paradox of some kind. Internet was
supposed to give us freedom from the
so-called gatekeepers, or people who
decided to what we had access, and to
what we didn’t. And it has changed the
market in this way that now, in order to
distinguish yourself amongst the constant inundation of information and offers, you need money. So we go full circle.
And everything that is widely accessible,
or in other words, has a solid financial
background, is not high art.

YOU YOURSELF ARE INCREASINGLY
MORE RECOGNIZABLE WITH EACH
NEW ALBUM.
I’m not talking about myself, be-
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cause I’m very pleased with the place
in which I’m now. My record label
Mystic takes care of the recordings,
promotion and distribution. I have
a music patron on this album, I’m
supported by Lotto company, which
allows me to do all those things for
which there’s never money, e.g. music
videos. Besides, I’m making pop
music. It’s not a Beyoncé-style pop,
but it’s not experimental music either.
In the 1990’s such music would have
been considered mainstream and
played in radio. Today, strict pop has
its narrow stylistics. I was brought
up with the music of Peter Gabriel,
and this was pop for me, or Michael –
definitely pop.

HOW IMPORTANT IS THE
VISUAL PART OF YOUR
PERFORMANCE?
Very important. The way an artist
goes out on the stage is a part of their
expression. Even if they appear in
a tatty jumper, it’s also a part of image.
Everything must be done consciously. I feel really attracted to the visual
aspects of my performances. Together
with Magda Kaman, a great stylist and
my good friend, we work on the visual
aspect of every album, we build a coherent world around music.

AND WITH EACH NEW ALBUM YOU
CHANGE YOUR HAIRDO, JUST LIKE
MADONNA.
Yes (laughs). It gives me fresh energy,
an impression of a new beginning.
I cooperate with a famous hairdresser from Warsaw, Marek Bryczyński,
who’s the author of my current haircut,
among many others.

DID YOU RECORD YOUR NEW ALBUM
ONLY IN POLAND?
No, partially in Berlin, in Candy Bomber studio, the same one in which we
recorded Sentiments. Partially, it was
recorded in Warsaw, in three different
studios, partially in Toruń, and some
of it in Tarnów. It was somewhat geographically scattered.

DO YOU FEEL LIKE AN INTERNATIONAL
MUSICIAN? POLAND-GERMANY?
Yes, between two nations. (laughs)

HOW WAS IT, GROWING UP IN
OLSZTYN? THERE ARE MANY
MUSICIANS AND POETS THERE,
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AREN’T THERE?
Definitely. Olsztyn is the north of
Poland in every meaning of the word.
Musically, it’s a little Scandinavia,
because we play chiefly heavier music.
Sometime ago, we tried to find a band
with a similar stylistics to ours, so that
it could perform before our concert,
but we failed. (laughs)

KANGAROZ!
Are they still playing? I guess not. But
there’s Enej, a popular band from Olsztyn,
that doesn’t play metal music. They’d
been playing for years before they made
it to the mainstream, they’d covered the
whole area. In this case, talent show definitely worked to their advantage.

THERE’S HEAVY MUSIC, BUT ALSO
SUNG POETRY.
These are two sides of the same coin. It
all comes from the Olsztynian reverie.
(laughs)

DO YOU STILL HAVE ANY FRIENDS
THERE?
They have all gone out into the world, but
we meet around Christmas.

AND HOW DO THEY TREAT YOU
THERE? SOMETHING LIKE “A BIG STAR
FROM BERLIN HAS COME,” OR RATHER “OUR JULIA”?
I don’t know. I hide at my parents’. But
when we come with concerts, it’s always
amazing! Local radio stations promote
my music too: “A girl from Olsztyn, listen
everyone!”, and it’s great!

ARE YOU SENTIMENTAL?
I don’t know, increasingly so with the
passage of time. When I was recording
Sentiments I was especially sentimental, now I’m over it. But I am reflexive,
I like to ponder. But recently, I’ve tried
not to look back to the past, but rather
live here and now.

GOING OVER THIRTY IS CROSSING
SOME SORT OF A THRESHOLD?
No. In the past, I was sure that
everything was yet to come. At a certain
point, I realized that this “everything”
happens all the time.

THERE WILL BE NO “BIG BANG”?
Exactly. Simple change, simple thought.
For the rest of the interview see:
www.anywhere.pl
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Być jak
Tess

TESS TO MARZYCIELKA. ALE NIE TAKA, JAKICH WIELE, BO ONA SPEŁNIA SWOJE PODRÓŻNICZE
MARZENIA I TO Z ZASKAKUJĄCĄ KONSEKWENCJĄ. STWORZYŁA NAWET SPECJALNĄ LISTĘ. NA OWEJ
LIŚCIE ZNAJDZIEMY PRZERÓŻNE POMYSŁY: 23. WYPIĆ ŚWIEŻE MLEKO KOKOSOWE /SPEŁNIONE/…
24. PODZIWIAĆ PARYŻ Z WIEŻY EIFFELA /SPEŁNIONE/. MOŻNA? WSZYSTKO MOŻNA!
TEKST: DANUTA AWOLUSI

ZDJĘCIA: TESS (WWW.ADVENTURETESS.COM)
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tam miesiąc (tyle samo co w kilka razy
większym Peru) i czuję, że przez kolejny miesiąc wciąż miałabym co robić. Niesamowite
jest również to, że jednego dnia można być
w głębokiej dżungli, a drugiego na piaszczystych plażach. Tam wszystko jest obok siebie.
W Ekwadorze przyroda i różnorodność
onieśmielają nawet najbardziej zapalonego
podróżnika. No i ludzie. Miejscowa ludność
zadziwiła mnie swoją odmiennością kulturową. Pomimo tego, że językiem oficjalnym
jest hiszpański, mówi się w 12 językach.
Przez Ekwador przechodzi również równik,
więc to jedno z niewielu miejsc na świecie,
w którym można znaleźć się na dwóch półkulach jednocześnie.
A W KOLUMBII UCZYŁAŚ SIĘ ROBIĆ PANELĘ.
ZAWSZE TAK PODRÓŻUJESZ – POPRZEZ BARDZO BEZPOŚREDNIE DOŚWIADCZENIE?
Według mnie tylko bezpośrednie doświadczenie pozwala naprawdę poznać dane
miejsce i kulturę. Nie chodzi o to, żeby coś
zobaczyć, ale żeby to przeżyć. Gdybym kupiła panelę w sklepie i przeczytała o jej wyrobie w Internecie, wiąż nie wiedziałabym jak
jej wytwarzanie wygląda w rzeczywistości,
a tylko bym je sobie wyobrażała. Dzięki temu

MATERIAŁ ZOSTAŁ ZREALIZOWANY
PRZY WSPÓŁPRACY
Z GOFORWORLD.COM

nie tylko mogę lepiej poznać, ale też zrozumieć inne kultury. W każdy nowym kraju
szukam kontaktu z miejscowymi, którzy
dzielą się ze mną swoim czasem, bo czasem
nic innego nie mają, i uczą swojego spojrzenia na świat, tradycji i wierzeń. Oczywiście
ja też opowiadam o Polsce, bo jestem dumna
z piękna swojego kraju.
TO, CO ZAFASCYNOWAŁO MNIE NAJBARDZIEJ
TO LISTA MARZEŃ. KOBIETO, UCZ MNIE!
ZROBIŁAŚ SOBIE LISTĘ I JEDZIEŚ, PUNKT PO
PUNKCIE… REALIZACJA TRWA. CO SPRAWIA,
ŻE NIE BOISZ SIĘ MARZEŃ?
Kiedy byłam mała, bałam się mówić o moich
marzeniach. Wtedy myślałam, że jeśli wypowiem je na głos, na pewno się nie spełnią.
Dziś wiem, że marzenia mają moc. Taka
lista naprawdę się przydaje, bo to co na niej
zapiszemy, zostaje jakby wyryte w naszej
podświadomości, która zawsze podpowiada
nam, do czego chcemy dążyć. Nie boję się
marzeń, bo to one nadają sens mojemu życiu.
Bez względu na ich wielkość. Marzenia sprawiają, że wstaję codziennie z uśmiechem na

Według mnie tylko bezpośrednie
doświadczenie pozwala naprawdę poznać
dane miejsce i kulturę. Nie chodzi o to, żeby coś
zobaczyć, ale żeby to przeżyć. Gdybym kupiła
panelę w sklepie i przeczytała o jej wyrobie
w Internecie, wiąż nie wiedziałabym jak jej
wytwarzanie wygląda w rzeczywistości

WIDZIAŁAŚ KAWAŁ ŚWIATA. MNIE ZAINTERESOWAŁ EKWADOR. TAM MUSI BYĆ CUDNIE…?
Cudownie? To idealne słowo określające, ten
mały kraj zamieszkiwany zaledwie przez 16
milionów osób. Na niewielkiej powierzchni
znalazło się miejsce na przepiękne piaszczyste plaże, ośnieżone szczyty wysokich gór,
wulkany, dżunglę i duże miasta. Spędziłam
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ustach i wiem, że chcę coś osiągnąć, chcę
czegoś dokonać, coś zobaczyć… Jednak, żeby
je spełniać, koniecznie trzeba do nich dążyć.
Same marzenia nie wystarczą, potrzebne
jest również działanie i wytrwałość.

Nigdy nie oceniam sposobu poznawania
świata, każdy mas swój pomysł, jednak ja
rozróżniam te dwa pojęcia. Według mnie
turysta to ktoś, kto wyrusza odpocząć
i zobaczyć. Dla mnie bycie podróżniczką
to coś więcej.
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NUMER 48: BYĆ PODRÓŻNICZKĄ, NIE TURYSTKĄ. SKĄD TAKIE MARZENIE?
Nigdy nie oceniam sposobu poznawania
świata, każdy mas swój pomysł, jednak ja
rozróżniam te dwa pojęcia. Według mnie
turysta to ktoś, kto wyrusza odpocząć
i zobaczyć. Dla mnie bycie podróżniczką to
coś więcej. To wyruszenie dla siebie i innych.
To nie tylko zobaczenie nowego miejsca, ale
głównie poznanie ludzi i kultur, zagłębienie
się w ich życiu, a w razie potrzeby niesienie
pomocy. Bycie podróżniczką, to nie chowanie
swoich przeżyć do kieszeni, ale dzielenie się
nimi, mówienie światu o ludziach, którzy
zostali przez niego zapomniani i być może
go potrzebują, a jeśli nie – pozostawienie ich
w spokoju bez zbędnej ingerencji.
BYCIE PODRÓŻNICZKĄ TO NIE ZOSTAWIANIE
SWOICH PIENIĘDZY NA KONTACH MIĘDZYNARODOWYCH AGENCJI TURYSTYCZNYCH,
A W POTRZEBUJĄCYCH RĘKACH MIEJSCOWYCH.
Dla mnie bycie podróżniczką nie jest czasem
odpoczynku, a wytężonego wysiłku, kiedy
wszystkie zmysły pracują 24/7. Chcę nie

tylko zobaczyć, ale również poznać, poczuć,
przeżyć i w razie potrzeby nieść pomoc. Dla
mnie to nie wakacje, to sposób na życie.
A INDIE I MOTOCYKL?
Pomysł z Indiami i motocyklem narodził
się, kiedy jeszcze nie miałam prawa jazdy.
W tym okresie marzyłam zarówno o samotnym wyjeździe do Indii, jak i własnym
motocyklu. To było optymalne połączenie
tych marzeń. Kilkumiesięczna samotna podróż motocyklowa do kraju o całkiem innej
kulturze. Chwilowo moje podróżnicze plany
bardziej skupiają się na Ameryce Południowej, ale to marzenie wciąż jest aktualne.
Czeka na swoją kolej (śmiech).
DLACZEGO WARTO… PRZEKUWAĆ SŁOWA
W CZYN?
Tess: Nasze słowa, bądź same marzenia nie
sprawią, że życie stanie się piękniejsze...
Tylko to, czego dokonamy, może wywołać
uśmiech naszej bądź czyjejś twarzy. Nie
ważne, czy spełniamy małe, czy duże marzenie – obydwa dają ogromną satysfakcję.
Spełnianie marzeń wpływa na wiarę we
własne możliwości i pozwala podchodzić do
wszelkich trudności z większym optymizmem, co tak naprawdę sprawia, że jesteśmy
szczęśliwi. Ja jestem! (śmiech).

IN ENGLISH

To be like Tess
Tess is a dreamer. But by no means
an ordinary one, since she really does
make her travelling dreams come
true, and with a surprising consistency
at that. She’s even created a special
list, on which we can find various
ideas: 23. Drink fresh coconut milk –
DONE, 24. Admire Paris from the top
of the Eiffel Tower – DONE. Possible?
Everything’s possible!
YOU’VE SEEN A FAIR SHARE OF THE WORLD.
PERSONALLY, I’M PARTICULARLY INTERESTED IN ECUADOR. IT MUST BE WONDERFUL
THERE…?
Wonderful? It’s a perfect word to describe this
small country inhibited by only 16 million people. On a small area, there’s enough room for
exquisite sandy beaches, snow-capped peaks
of high mountains, volcanoes, a jungle and big
cities. I spent a month there (just as long as in
Peru, which is several times bigger) and I have
a feeling that if I had stayed one month more, I’d
still have had much to do. What’s also amazing
is that one day you can be in a deep jungle, and
the next day – on a sandy beach. Everything’s
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so close to each other there. In Ecuador, nature
and diversity intimidate even the most experienced traveler. Although the official language is
Spanish, people speak in 12 different languages.
Additionally, Ecuador is crossed by the Equator,
so it’s one of few places on Earth where you can
be on two hemispheres at the same time.
IN COLUMBIA, YOU LEARNT HOW TO MAKE
PANELA (CANNED SUGAR). DO YOU ALWAYS
TRAVEL LIKE THIS – THROUGH DIRECT EXPERIENCING?
I think that only through direct experience we
can really get to know a given place and culture.
It’s not about seeing, it’s about experiencing. If
I had bought panela in a shop and read how it’s
made on the Internet, I still wouldn’t know how
it’s produced in reality, and could only imagine
it. Thanks to that, I can not only learn, but also
understand other cultures. In each new country I seek contact with the local people, who
share their time with me – because very often
time is their only commodity – and teach me
their traditions, beliefs and outlook on life. Of
course, I also tell them about Poland, because
I am proud of the beauty of my country.
WHAT FASCINATED ME MOST WAS YOUR LIST
OF DREAMS. WOMEN, TEACH ME! YOU’VE PREPARED A LIST AND OFF YOU GO, POINT AFTER
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POINT… THE REALIZATION IS IN PROGRESS.
WHY AREN’T YOU AFRAID OF DREAMS?
When I was little, I was afraid to talk about
my dreams. I thought that if I said them out
loud, they wouldn’t come true. Now I know
that dreams have power. A list like this really
comes in handy – the things we write on it
become engraved upon our subconscious,
which always tells us what we want to strive
for. I’m not afraid of dreams, because they
give sense to my life. No matter whether
they’re big or small. Dreams make me wake
up every day with a smile on my face and
I know that I want to achieve something,
accomplish something, see something… But
to make them come true, you need to work towards it. Dreams alone are not enough, action
and persistency is also needed.
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NUMBER 48: TO BE A TRAVELER, NOT
A TOURIST. WHERE DOES IT COME FROM?
I never judge the way of experiencing the
world, everyone has their own idea, but I differentiate between the two concepts. To my
mind, a tourist is a person who goes on a trip
to have some rest and do some sightseeing.
For me, being a traveler is something more.
It’s an expedition made for ourselves and for
others. It’s not only about seeing new places,
but chiefly about getting to know other people
and cultures, immersing ourselves deep into
their life and, if need be, coming to their aid.
Being a traveler is not about hiding your feelings, but sharing them, telling the world about
the people it has forgotten, people who may
still need it – and if they don’t, leaving them
be without unnecessary intervention.

BEING A TRAVELER IS NOT ABOUT
LEAVING YOUR MONEY ON THE ACCOUNTS
OF INTERNATIONAL TRAVEL AGENCIES,
BUT IN THE NEEDY HANDS
OF LOCAL PEOPLE.
For me, being a traveler is not a time for rest,
but for intense effort, when all senses work
24/7. I want to not only see, but also experience, feel, and help, if there’s a need for it. It’s
not vacation for me, it’s a lifestyle.
AND INDIA AND MOTORCYCLE?
The idea about India and motorcycle was
born when I still didn’t have a driving
license. Back then, I dreamt not only about
a solitary excursion to India, but also about
my own motorcycle. It was an optimal
combination of those two dreams. A several-month-long journey to a country with
an entirely different culture. As for now,
my travelling plans focus chiefly on South
America, but this dream is still valid. It’s
waiting for its turn (laughs).
WHY IS IT WORTH… TURNING WORDS
INTO ACTIONS?
Our words or dreams alone won’t make
our life more beautiful… Only this that
we achieve can bring a smile to our – or
someone else’s – face. It doesn’t matter if we
realize big or small dreams – both types give
us an enormous satisfayction. Making our
dreams come true influences our belief in
our own abilities and lets us approach every
difficulty with greater optimism, which
makes us happy. I am! (laughs).
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(…) każę bowiem
Posąg jej ulać ze szczerego złota,
By się nie znalazł szacowniejszy pomnik
Po wszystkie czasy istnienia Werony
Jak ten, pamięci Julii poświęcony.
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MIŁOŚĆ

w Weronie
WSZYSCY ZNAMY TĘ HISTORIĘ, O MŁODYCH ZAKOCHANYCH Z WERONY, WŁOSKIEGO MIASTA
LEŻĄCEGO U STÓP WENECKICH ALP. WERONA TO JEDNAK NIE TYLKO MIEJSCE MIŁOSNYCH
WESTCHNIEŃ, ALE TAKŻE PRZYKŁAD TURYSTYCZNEGO MARKETINGU. PODRÓŻNY MOŻE WIĘC
NAJPIERW PRZECZYTAĆ DRAMAT SZEKSPIRA, A POTEM ZWIEDZIĆ MIASTO, PODĄŻAJĄC ŚLADEM
PIĘKNEJ JULII I PRZYSTOJNEGO ROMEA.
TEKST: DANUTA AWOLUSI
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ODWIEDZAJĄC JULIĘ
(…) obejdź w krąg Weronę,
Wynajdź osoby tu wyszczególnione

TRAVEL

Jest taka możliwość, bo w zamku stoi posąg
Julii, a jej prawa pierś wypolerowana jest
przez opuszki palców każdego odwiedzającego. Świeci się z daleka jak złoto.

I powiedz każdej: że mój dom otworem
Na ich usługi stanie dziś wieczorem.

Czyż to Romeo? (…) prawdę mówiąc, cała go Werona
Ma za młodzieńca pełnego przymiotów;

Rzeczywiście, tak jak w tekście dramatu,
podróżny szukający szczęścia (w miłości)
może w Weronie odwiedzić zamek, w którym miała mieszkać szekspirowska Julia.
Casa di Giulietta przywita go pięknymi wnętrzami i oczywiście sławetnym balkonem,
na którym młodziutka kochanka witała
swego Romea. I choć Szekspir nie podpowiadał takich pomysłów, to podobno dotknięcie
prawej piersi Julii ma przynieść szczęście.

Jak jest w domu Romea, tego nikt nie zobaczy. Ta trzynastowieczna forteca stanowi obecnie własność prywatną, więc turyści nie mają
szans na jej zwiedzanie. I tak nie oszczędzają
zabytkowych murów i uwieczniają siebie na
ich tle. Zdjęcia, zdjęcia – mnóstwo zdjęć!
Choć Werona zniewala urodą i zachęca
ogromną ilością zabytków (istnych pereł
architektury), to jednak jest miastem nazna-
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czonym. Szekspirem oczywiście. I największą atrakcją jest grób Julii, powstały w 1937
roku. Postawiony w podziemiach kościoła
kusi nie tylko romantyczną historią w tle, ale
również możliwością wzięcia ślubu w tym
miejscu. Doprawdy, szczyt marzeń niejednej
zakochanej pary.
Miast równie bogatych w zamki, kościoły
i zabytki we Włoszech nie brakuje. W końcu
to ojczyzna wielu architektów i artystów,
którzy talentem odmienili oblicze sztuki.
Czy Werona jakoś się wyróżnia? Ma swój
klimat, a za sprawą Szekspira stała się sławna na całym świecie. Objawia się tu potęga
literatury. Same zabytki nie wystarczą, aby
do mieściny fatygowali się podróżni z dalekich kontynentów. Tymczasem Werona
swoim czarem przyciągała wielkich, na jej
temat pisał kiedyś sam Dickens: „O urocza
Werono! Z twoimi wiekowymi pałacami,
z twoimi rzymskimi bramami, z kościołami
ozdobionymi marmurem i okazałymi pałacami. Byłaś zawsze uroczą Weroną i taką
pozostaniesz w mojej pamięci.”
Werona zasługuje na to określenie: jest
urocza. Trudno się w niej nudzić, łatwo się zakochać. A jej szekspirowska sława sprawiła, że
i inne kraje pozazdrościły. Jeżeli więc podróżnik ma pragnienie podążyć śladem kochanków,
ale nie ograniczać się do włoskiej mieściny
pełnej zabytków i turystycznych atrakcji,
może pojechać do Werony w Wisconsin lub
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Choć Werona zniewala urodą i zachęca
ogromną ilością zabytków (istnych pereł
architektury), to jednak jest miastem
naznaczonym. Szekspirem oczywiście.
I największą atrakcją jest grób Julii,
powstały w 1937 roku.

tej w New Jersey. W Stanach Zjednoczonych
jest ich jeszcze więcej, podobnie jak w Australii
czy Kanadzie. O gotyckie zamki jest tam nieco
ciężej, ale przecież dom Julii czy Romea może
być tylko jeden.
Werona to raj dla tych, który kochają
zwiedzać, oglądać, podziwiać i uwieczniać.
Kiedy przybędziemy do miasta przytłoczy
nas rzeka ludzi, którzy biegają od budynku do budynku, cykają fotki, obwieszczają
światu: „Tam byłem. Grób Julii odwiedziłem.
Pod domem Romea postałem. Do kościoła
wstąpiłem i architekturę obejrzałem”. To nie
jest krytyka turysty (choć pochwała też nie),
tylko raczej nuta refleksji – po co pojechać
do Werony, jeżeli nie tylko po fotografie
i garść wspomnień?
Można chociażby sprawdzić, czy Werończycy są zakochani w swoim mieście. Czy
mówią do siebie: „Zewnątrz Werony nie
ma, nie ma świata/Tylko tortury, czyściec,
piekło samo!”?
Warto podejrzeć, co jedzą na obiad w leniwe
niedzielne popołudnie i czy mają pyszną włoską kawę. Można dowiedzieć się, czy dramat
Szekspira czytali (i nie tylko o „Romea i Julię”
chodzi. Szekspir napisał jeszcze „Dwóch panów z Werony” i „Poskromienie złośnicy”) i co
właściwie o tym myślą.
Paradoksalnie, Szekspir nigdy nie był
w Weronie. Wyobrażał sobie ją na wzór
Wenecji. Czy wiedział, ile zrobi dla obcego
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[…] For I will raise her statue in pure gold,
That whiles Verona by that name is known,
There shall no figure at such rate be set,
As that of true and faithful Juliet.

sobie miasta? Być może gdyby zdawał sonie
sprawę, jak wiele się zmieni pod wpływem
jego słów, inaczej by tworzył? Tak, czy siak –
wpływ literatury, szczególnie tej grającej na
emocjach, jest wielki. I budzi szacunek.

VISITING JULIA
Come, go with me, go, sirrah, trudge about
Through fair Verona. Find those persons out
Whose names are written there, and to them say,
My house and welcome on their pleasure stay.

Wszystkie cytaty za: William Szekspir
„Romeo i Julia” w przekładzie
Jana Kasprowicza.
IN ENGLISH

Love in Verona
We all know this story about young
lovers from Verona, an Italian city
nestled at the foot of the Venetian
Alps. However, Verona is not only
a place of affectionate sighs, but also
an example of touristic marketing.
A traveller can first read Shakespeare’s
tragedy, then make a tour round
the city, following the footsteps of
beautiful Julia and handsome Romeo.

Just like in the tragedy, a traveller seeking
happiness (in love) can visit the castle, in
which Shakespearean Juliet supposedly
lived. Casa di Giulietta will welcome him
with its exquisite interiors and, obviously,
the famous balcony, on which young Juliet
addressed her Romeo. And although Shakespeare didn’t spread this rumour himself,
touching Julia’s right breast is supposed
to bring luck. Such possibility does exist,
because there’s Julia’s statue inside, and her
right breast is polished by fingertips of each
visitor. From afar, it shines like gold.
Young Romeo is it? […]
And, to say truth, Verona brags of him
To be a virtuous and well-governed youth.
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No one will find out how Romeo’s house
looks like. This 13th century fortress is
currently a private property, so tourists have
no chance to visit it. But they won’t leave the
historic walls alone and take photos with
them. Pictures, pictures – loads of pictures!
Even though Verona captivates with its
beauty and entices tourists with a great
number of historic buildings (genuine pearls
of architecture), it’s first and foremost a city
marked by Shakespeare. The greatest attraction is Julia’s grave from 1937. Built in the
basement of a church, it tempts not only with
its love story, but also the opportunity to get
married there. Indeed, the ultimate dream
for many a couple in love.
There is no shortage of cities in Italy that are
equally rich in castles, churches and historic
monuments. After all, it’s the homeland of many
architects and artists, who changed the face of
art with their talent. Does Verona distinguish
itself in any way? It has its own climate, and
thanks to Shakespeare, it has become famous in
the whole world. You can feel literature’s power
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there. Historic buildings alone aren’t enough for
the tourists from distant countries to take the
trouble to get there. But Verona has attracted also
great people with its charm, Charles Dickens
himself wrote about it: “Pleasant Verona! With
its beautiful old palaces […], with its Roman
Gates […], with its marble-fitted churches, lofty
towers. […] it was always pleasant Verona, and in
my remembrance always will be.”
Verona deserves this epithet – pleasant. It’s
hard to get bored there, and it’s easy to fall
in love with it. And its Shakespearean fame
raised jealousy in other countries. If a traveller
wishes to follow the lovers’ footsteps, but not
to confine himself to this Italian town full of
historic buildings and touristic attractions, he
can go to Verona in Wisconsin or in New Jersey. In the United States, there are even more of
them, as well as in Australia or Canada. Gothic
castles are harder to come by there, but Julia’s
and Romeo’s houses are one of a kind.
Verona is a paradise for those who love
to visit, see, admire and immortalize. Upon
arriving in the city, we are overwhelmed
by a constant torrent of people who run
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from building to building, take pictures and
announce to the world: “I was there. I visited
Julia’s grave. I hung out in front of Romeo’s
house. I peeked into the church and took
a look at the architecture.” It’s not a criticism
of a tourist (although it’s not a praise either);
it’s rather a note of reflection – why go to
Verona, if not for pictures and memories?
One could check out if residents of Verona
are in love with their city. Do they say to
themselves, “There is no world without Verona walls, but purgatory, torture, hell itself”?
It’s also worthwhile to take a peek of what
they eat for dinner in lazy Sunday afternoons
and if they have the delicious Italian coffee.
One could also learn if they have read Shakespeare’s tragedy (and it’s not only Romeo and
Juliet, since Shakespeare wrote also Two
gentlemen of Verona and The Taming of the
Shrew), and what they think about it.
Paradoxically, Shakespeare had never
been to Verona. He imagined it to be similar
to Venice. Was he aware of how much he
would do for this foreign city? Maybe if he had
known how much the city would change un-
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der the influence of his words, he would have
written his plays in a different manner? One
way or another – the influence of literature,
especially the kind that plays on emotions, is
great. And inspires respect.

GUST

TASTE

JEDYNY TAKI

horror

PODOBNO THE MISFITS PRZYBYLI NA SCENĘ ROCKOWĄ PROSTO
Z PIEKŁA. MIELI WPAŚĆ TYLKO NA HALLOWEEN, ZOSTALI DO DZIŚ.
LATEM PRZYWIOZĄ SWOJE HORRORY DO CIESZANOWA.
TEKST: JAKUB MILSZEWSKI

K

iedy w Polsce Violetta Villas
wydawała album „Nie ma miłości bez zazdrości”, a u szczytu
popularności byli Skaldowie,
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kiedy Motörhead wydawali swój słynny
debiutancki album, Bob Marley nagrywał
płytę „Exodus” a AC/DC pisali „Let There Be
Rock”, w Lodi, małym miasteczku w New
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Jersey, na scenę rockową wkraczali młodzieńcy, którzy wnieśli do muzyki rockowej
zupełnie nową jakość. Był to rok pański 1977,
a młodzieńcy przyjęli nazwę The Misfits.
Długie, spadające na twarz, ułożone
w charakterystyczny czub grzywki,
skóra, ćwieki, łańcuchy, kłęby dymu.
Do tego szybkie, krótkie i równie jak
ich image groteskowe utwory traktujące o tym, czym pasjonowali się
członkowie zespołu, czyli o horrorach.
Tak wyglądała i po dziś dzień wygląda
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i brzmi jedna z największych legend
punk rocka. The Misfits wprowadzili
do muzyki punkowej groteskę, jakiej ta
nie poznała ani za pośrednictwem The
Clash, ani Sex Pistols, ani Ramones.
Przerysowany, momentami wręcz karykaturalny wizerunek zespołu w połączeniu z jego agresywną i energetyczną
muzyką posłużyły za inspirację tysiącom nastolatków z całego świata. Tym
samym The Misfits szybko podpadli ich
rodzicom. Łączenie wyklinanego punk
rocka z równie wyklinanymi horrorami nie wróżyło dla całego pokolenia nic
dobrego. A jednak – The Misfits stali się
inspiracją i natchnieniem, do którego
wielu uznanych muzyków przyznaje
się do dziś, a Glenn Danzig i Jerry Only,
choć ich drogi rozeszły się już dawno,
podobnie jak inni muzycy, którzy przez
lata współtworzyli The Misfits, wciąż
królują na scenach całego świata.
Choć to temat na dużo większą
publikację, to wpływ The Misfits na
kształtującą się scenę rockową i heavymetalową był nie do przecenienia.
Image i dowcipna, kiczowata i przerażająca tematyka utworów, odcisnęły
wyraźne piętno choćby na słynnej Metallice. Na obu nagranych przez kwartet z Los Angeles płytach z coverami
znalazły się kompozycje The Misfits –
„Die, Die My Darling” oraz medley „Last
Caress/Green Hell”. Zmarły basista
Metalliki Cliff Burton w hołdzie dla
The Misfits wytatuował sobie nawet
na ramieniu logotyp zespołu, zwany
Crimson Ghost Skull, przedstawiający
specyficzną czaszkę z zębami i oczami.
Oczywiście historia takiego zespołu jak The Misfits nie mogła obyć się
bez zakrętów i przeszkód. Lider grupy
Glenn Danzig dał się przez lata poznać
jako osoba trudna we współpracy – co
chwilę zmieniał skład zespołu, aż do
1983 roku, kiedy The Misfits rozpadli
się. Jerry Only przez niemal dekadę
starał się wskrzesić grupę, jednak na
przeszkodzie stawał święcący solowe
sukcesy Danzig. W końcu w 1995 roku
Only osiągnął swój cel – wygrał sądową
batalię do prawa do używania nazwy
„Misfits”. Od tej pory zespół pod nazwą
pozbawioną przyimka „The” regularnie pojawia się na scenach na całym
świecie, choć wciąż w różnych składach, posługując się cały czas w celach
promocyjnych logotypem Crimson
Ghost Skull – jednym z najbardziej
rozpoznawalnych znaków towarowych
w świecie rock'n'rolla.
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Misfits rzadko nagrywają – od czasu
reaktywacji ukazały się zaledwie cztery
nowe albumy oraz cztery mniejsze
wydawnictwa (przed rozpadem było
ich zresztą niewiele więcej) – niemniej
jednak dość regularnie koncertują. Do
Polski trafiają mimo tego niezmiernie
rzadko, dlatego tym bardziej warto ich
zobaczyć podczas tegorocznego Cieszanów Rock Festiwalu, gdzie wystąpią
w towarzystwie m.in. grup Kult, KNŻ, Vader czy Tymon & The Transistors. Bilety
dostępne są on-line oraz w stacjonarnych
punktach sprzedaży sieci Eventim.
IN ENGLISH

One-of-a-kind horror
They say the Misfits took to the
rock straight from hell. They were
supposed to come for Halloween
only but have stayed to this day.
In the summer, they will bring their
horrors to Cieszanów.
When Violetta Villas was releasing her
first album Nie ma miłości bez zazdrości
and Skaldowie were at the height of her
popularity in Poland, when Motörhead
were releasing their famous debut album, Bob Marley was recording Exodus
and AC/DC were writing “Let There Be
Rock”, there were several young people
who stepped onto the rock stage in Lodi,
a small town in New Jersey, and brought
a completely new quality to rock music.
It was 1977 Anno Domini, and the young
people called themselves the Misfits.
Devilocks, leather, studs, chains and
billows of smoke. Plus fast and short
songs that were as grotesque as their
image and treated of what the members
of the band were mostly into: horrors.
This is how one of the biggest legends
of punk rock looked and looks today.
The Misfits enriched punk music with
grotesque it did not know even thanks to
such bands as The Clash, Sex Pistols or
Ramones. The exaggerated, at times even
caricatural image of the band together
with their aggressive and energetic music
served as an inspiration for thousands of
teenagers from the whole world. This way,
the Misfits quickly got in their parents’
bad books. Combining the cursed punk
rock with equally cursed horrors did not
augur well for the whole generation. And
yet the Misfits became an inspiration acknowledged by many famous musicians
even today, while Glenn Danzig and Jerry
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Only, even though their paths diverged
a long time ago (just like in the case of
other musicians who were contributing
to the Misfits for years), still reign supreme on the stages of the whole world.
Although it is a topic for a longer article, the influence the Misfits had on the
developing rock and heavy metal stage
cannot be overestimated. Their image
and the amusing, kitschy and terrifying
subject of their songs left a clear mark
on for example the famous Metallica.
Both albums with covers recorded by
the quartet from Los Angeles included
Misfits pieces: “Die, Die My Darling” and
the medley “Last Caress/Green Hell”. In
tribute to the Misfits, Cliff Burton, the
late bass guitarist for Metallica, got
himself a tattoo of the band’s logo, the
famous Crimson Ghost Skull, a unique
skull with teeth and eyes.
Of course, the history of a band like
the Misfits could not do without curves
and obstacles. Over the years, Glenn
Danzig, the lead singer of the band,
proved himself as someone difficult to
cooperate with: he kept changing the
line-up all the time until 1983, when the
Misfits split up. Jerry Only was trying to
resurrect the group for almost a decade,
but Danzig, who kept enjoying great
success alone, was standing in his way.
Finally, Only achieved his aim in 1995,
when he won the legal battle for the
rights to use the name “Misfits”. Since
then on, under a refreshed name without the article “the”, the band has been
taking to stages in the whole world and,
even though it operates in different lineups, using (for promotional reasons) the
Crimson Ghost Skull logo, one of the
most recognisable trademarks in the
world of rock and roll.
Misfits do not record often. Since the
band was reactivated, only four new
albums and four smaller recordings
have been released (anyway, there
were not many more of them before the
breakup), but the band gives concerts
quite regularly. Still, they rarely reach
Poland, which is why it is all the more
worth seeing them during this year’s
Cieszanów Rock Festival, where they
will perform in the company of bands
like Kult, KNŻ, Vader and Tymon & The
Transistors. Tickets are available online and in Eventim points of sale.
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CZYTANIE WEDŁUG
SARAMONOWICZA
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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".
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którego Czyński jest założycielem. Zakon ten – na podobieństwo
zakonu O.T.O najsłynniejszego satanisty XX stulecia Aleistera
Crowleya – ma się ponoć zajmować magią seksualną.
Jaki był Czyński naprawdę? Czy istotnie można go wiązać
w Crowleyem? W jaki sposób? – wszystko w książce niestrudzonego badacza polskiego okultyzmu Zbigniewa Łagosza.
IN ENGLISH

Punar Bhava. Czesław Czyński and
Aleister Crowley in the light of the
20th-century esoteric tradition
by Zbigniew Łagosz,
Zbigniew Łagosz

PUBLISHED BY BLACK ANTLERS, GDYNIA-KRAKÓW 2016

„Punar Bhava. Czesław Czyński i Aleister Crowley w świetle
XX-wiecznej tradycji ezoterycznej”
WYD. BLACK ANTLERS, GDYNIA-KRAKÓW 2016

Czesław Czyński to postać niezwykła. Niegdyś niezwykle popularny w Polsce mag, ezoteryk, hipnotyzer i mason, używający
magicznego imienia Punar Bhava (w sanskrycie: „dusza dążąca
do wyzwolenia”) dziś jest postacią niemal już całkiem zapomnianą. Był Czyński intelektualistą i erudytą pierwszej wody,
najbardziej jednak – z dzisiejszego punktu widzenia – pasuje go
niego określenie: skandalista. Przywołajmy dwa wydarzenia:
1. 8 września 1894 roku w Hotelu Europejskim w Monachium
baronówna Jadwiga von Zeidlitz, dziedziczka potężnego majątku
i kuzynka cesarza Niemiec Wilhelma II bierze ślub ze swoim lekarzem, który leczy ją z „szumu w uszach, migren i wzdęć”. Tym
lekarzem jest Czesław Czyński właśnie, a okoliczności wydarzenia wydają się zgoła osobliwe: pan młody jest ciągle żonaty z inną
kobietą, ma malutkie dziecko z kolejną, ślubu udziela fałszywy
pastor Wertheman (którym okazuje się przyjaciel Czyńskiego,
niejaki Wartalski), a panna młoda zostaje ponoć poślubiona po
uprzednim poddaniu jej wielomiesięcznej hipnozie.
2. W 1924 roku ma miejsce w Warszawie fala samobójstw. Policja przy denatach odnajduje karteczki z hebrajską literą „Szin”
i inskrypcją „z rozkazu Szatana”. Tropy prowadzą do okultystycznego zakonu Ordo Albi Orientis (Zakon Białego Wschodu),
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Czesław Czyński was an unusual figure. Once a very popular
magician, occultist, hypnotist and Freemason going by the magic
name of Punar Bhava (Sanskrit for “a soul in pursue of liberation”),
he is today an almost completely forgotten figure. Czyński was
a first-rate intellectual and erudite, but – from today’s perspective
– he should be rather called a scandal. Let us recall two events:
1. On 8 September 1894 in the European Hotel in Munich, Hedwig Von Zedlitz, a baron’s daughter, heiress to a large fortune and
a cousin of German Emperor Wilhelm II, marries her doctor, who
treats her for “buzzing in her ears, migraines and flatulence”. That
doctor was Czesław Czyński himself, and the circumstances of
the event seem somewhat peculiar: the groom is still married to
a different woman, has a small child with yet another one, the
wedding is presided over by fake pastor Wertheman (who turns
out to be Czyński’s friend), and the bride allegedly takes the wedding vows after she had been under many months of hypnosis.
2. A wave of suicides takes place in Warsaw in 1924. The
police find pieces of paper with the Hebrew letter Shin and an
inscription “on the orders of the Satan” with the deceased. The
trail leads to an occult order called Ordo Albi Orientis (Order of
the White East), established by Czyński. The order, following
O.T.O. founded by Aleister Crowley, the most famous occultist of
the 20th century, was supposed to practise sexual magic.
What was really Czyński like? Can he be indeed associated with
Crowley? If yes, how? Everything in a book written by Zbigniew
Łagosz, an indefatigable researcher into Polish occultism.
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CROWDFUNDING

w rytmie
rocka

CROWDFUNDING WYJĄTKOWĄ POPULARNOŚCIĄ CIESZY SIĘ WŚRÓD
POCZĄTKUJĄCYCH MUZYKÓW. DZIĘKI WSPÓŁPRACY ZE WSPIERAM.TO SWOJE
DEBIUTANCKIE ALBUMY WYDAŁA JUŻ CAŁA RZESZA ZESPOŁÓW.
TEKST: K AJETAN KUSINA

ZDJĘCIA : MAT. PRASOWE
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uzycy pragnący wydać
swoją debiutancką płytę
nie mają łatwego życia.
Każdy, kto kiedykolwiek
rozmawiał z członkami próbującego
się wybić zespołu wie, że to prawdziwa
walka z wiatrakami. Nagranie i wydanie płyty to duża inwestycja, a do tego
obarczona wielkim ryzykiem braku
zwrotu włożonych pieniędzy, zwłaszcza
jeśli tworzy się muzykę nie nadającą się
do radia i grania na masowych imprezach. Nic dziwnego, że w poszukiwaniu
środków i grona odbiorców muzycy tak
chętnie sięgają po zbiórki crowdfundingowe. Akcje muzyczne są najpopularniejszym rodzajem projektów na Wspieram.
to. W ciągu trzech lat funkcjonowania
portalu sukcesem zakończyło ich czterdzieści osiem, co daje średnio przynajmniej jeden udany projekt na miesiąc.
Sumarycznie zebrały prawie pół miliona
złotych. – Rekordzistą nadal pozostaje
zespół Bubliczki, który na swoją płytę
„Turbofolk” zgromadził ponad 31 tysięcy
złotych. Nic dziwnego, bo kampania była
przeprowadzona brawurowo i zbiegła
się w czasie z udziałem zespołu w programie „Must Be the Music”. Zazwyczaj
projekty wydania płyt gromadzą średnio
po 10-15 tysięcy, a realizacji klipów po
5-10 tysięcy złotych – tłumaczy Dominika Zabrocka ze Wspieram.to.
Jeśli chodzi o rodzaj muzyki, która
jest wspierana, to trudno wskazać jakieś
trendy, ale chyba najczęściej na płyty
zbierają zespoły związane z ogólnie
pojętym rockiem i alternatywą. Dobrym
przykładem może być grupa Cruentus, w którym frontmanem jest Marcin
Galicki, założyciel Wspieram.to. Muzykę
graną przez zespół można opisać jako
industrial metal. Jest to zatem stylistyka raczej mało doceniana w naszym
kraju. Jednak okazało się, że fanów takiej
muzyki znalazło się wystarczająco
dużo, aby uzbierać ponad 13 000 tysięcy
złotych. Z drugiej strony można podać
przykład znajdujący się na drugiej stronie
muzycznej skali, czyli gwiazdę rock polo
– Sławomira. Muzyk znany z prześmiewczych piosenek popularnych na YouTube,
takich jak „Megiera” i „Ni mom hektara”,
postanowił wykorzystać miłość swoich
fanów i nagrać pełnoprawny album.
Pół-kabaretowy projekt okazał się istnym pokazem charyzmy i zrozumienia
mechanizmów rządzących dzisiejszym
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internetem. W momencie pisania tych
słów Sławomir uzbierał już ponad 20
000 zł. Warto wspomnieć, że trzy osoby
wykupiły pakiet za 1500 zł, w którym
główną nagrodą jest… możliwość wypicia
z wokalistą pół litra alkoholu.
Przypadek Sławomira można wrzucić
do worka z projektami satyrycznymi,
ale wyłania się z niego bardzo ważny
aspekt charakteryzujący wszystkie
akcje muzyczne. Ważniejsza niż w przypadku innych projektów jest tutaj zbudowana wcześniej baza fanów. Większość
zbiórek dotyczy debiutanckich albumów,
ale to nie znaczy, że zespoły nie mogą

być już rozpoznawalne. – By odnieść
sukces i otrzymać wsparcie trzeba mieć
już liczną i zaangażowaną bazę fanów
swojej muzyki. Zespoły mające ugruntowaną pozycję na rynku, np. Blindead,
nie mają większych kłopotów z wydaniem muzyki przy wsparciu swojej społeczności. Debiuty również realizują się
wspaniale, ale wymagają większej pracy
muzyków przed startem kampanii. Zespoły muszą dotrzeć do swoich słuchaczy działając aktywnie, koncertując i zapoznając ich jeszcze przed wydaniem
pierwszej płyty ze swoją twórczością
– tłumaczy ten aspekt Zabrocka.

By odnieść sukces i otrzymać wsparcie trzeba
mieć już liczną i zaangażowaną bazę fanów swojej
muzyki. Zespoły mające ugruntowaną pozycję
na rynku, np. Blindead, nie mają większych
kłopotów z wydaniem muzyki przy wsparciu
swojej społeczności. Debiuty również realizują się
wspaniale, ale wymagają większej pracy muzyków
przed startem kampanii.

45

GUST

IN ENGLISH

Crowdfunding
in the rhythm of rock
Crowdfunding is especially popular
among beginning musicians. Thanks
to cooperation with the platform
Wspieram.to (Eng. Isupport.it), a great
number of bands has released their
debut albums.
Musicians who want to release their
debut album don’t have it easy. Anyone
who has ever talked with members of
a band that endeavors to distinguish
itself knows that it’s a wild goose chase.
Recording and selling an album is
a huge investment that runs an equally
enormous risk of never paying off,
especially if you make music that is not
suitable for radio or big public events.
No wonder that in their search for funds
and listeners, musicians often decide to
rely on crowdfunding actions. Actions
connected to music are the most popular projects on Wspieram.to. In the last
three years of the portal’s functioning,

TASTE

forty-eight of them have succeeded,
which amounts to at least one successful project per month. Together, they’ve
raised almost half a million Polish
zlotys. “The record-breaker is a band
called Bubliczki which gathered over
31000 zlotys for their album Turbofolk.
No wonder, because the campaign was
carried out with outstanding bravado
and coincided in time with the band’s
participation in a Polish music show
Must Be the Music. Usually, projects
aiming to release albums gather on
average 10 or 15 thousand zlotys, and
those aiming to make video movies – 5
or 10 thousand,” explains Dominika
Zabrocka from Wspieram.to.
When it comes to the type of music
which is most supported, it’s hard to
indicate any trends; it might be stated,
however, that campaigns are most frequently carried out by bands connected
to the broadly defined rock and alternative. A good example thereof may be
a group called Cruentus with Marcin
Galicki – the founder of Wspieram.to –
as a frontman. They play music which
can be described as industrial metal –
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a rather niche stylistics in Poland. But,
as it turned out, it still had enough fans
to collect over 13000 zlotys. There’s also
an example from the other side of the
music scale, namely the star of rock
polo – Sławomir. The musician, known
for ironic songs popular on YouTube
(such as Magiera and Ni mom hektara
– Eng.: Ain’t no hectare), decided to take
advantage of his fans’ love and record
a full-fledged album. This quasi-cabaret project turned out to be a genuine
show of charisma and deep understanding of the mechanism that rule
today’s Internet. So far, Sławomir has
collected over 20000 zlotys. It’s worth
mentioning that three people bought
a packet for 1500 zlotys, in which the
main prize is… a chance to drink half
a liter of alcohol with the vocalist.
Sławomir’s case can be counted
amongst other satirical projects, but it
shows a very important aspect characterizing all music actions. What is more
important than in the case of other projects is an already established fan base.
Most of the collections raise money for
debut albums, but by no means does it
mean that the bands in question are not
already recognizable. “To achieve success and get support, you need to have
a big and committed fan base. Bands
with an already established position
on the market, e.g. Blindead, can easily
release their albums with the support
of their community. Debut actions work
out very well too, but they require more
work from the musicians before the
campaign. The bands must reach their
future listeners by undertaking actions,
giving performances and familiarizing
people with their works even before the
release of their debut album,” explains
this aspect Dominika Zabrocka.

BMW X1

JESTEM

zwycięzcą
„PIENIĄDZE SZCZĘŚCIA NIE DAJĄ, DOPIERO ZAKUPY”, POWIEDZIAŁA KIEDYŚ MARYLIN MONROE.
ZŁOTE SŁOWA, NIE ZAPRZECZAM. ALE ŹRÓDEŁ KOBIECEJ RADOŚCI MOŻNA UPATRYWAĆ
RÓWNIEŻ GDZIE INDZIEJ. JEDNYM Z NICH MOŻE BYĆ MOTORYZACJA. RADOŚĆ Z JAZDY – TAK
GŁOSI HASŁO REKLAMOWE SAMOCHODÓW SPOD SZYLDU BMW. ILE W TYM PRAWDY?

C

hristian Louboutin to najsłynniejszy na świecie projektant
butów. Jego szpilki słyną nie
tylko z czerwonej podeszwy
i obłędnych fasonów, są również niesamowicie wygodne. Nie dziwi zatem fakt,
że bez względu na wiek i płeć pożądają

ich ludzie na całym świecie. ,,Nigdy nie
zapominam o tym, że kobiece buty muszą
sprawiać przyjemność również facetowi. Chcę, aby moje projekty zadowalały
zarówno kobiety jak i mężczyzn“– tłumaczył projektant w jednym z wywiadów. Obserwując liczbę samochodów
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marki BMW na polskich drogach trudno
nie zauważyć podobieństwa do butów
z czerwoną podeszwą. Słabość do nich
zdradzają zarówno panowie, jak również
i panie. Wiek samych zainteresowanych
nie ma tutaj żadnego znaczenia, bo stajnia
niemieckiego producenta kusi prawdzi-

ZDJĘCIA GRZEGORZ KAPLA

TEKST: ANNA NAZAROWICZ
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wym bogactwem. W salonach BMW coś
dla siebie znajdą zatem i wielbiciele jazdy
z otwartym dachem, i ci z zamiłowaniem
do nieco potężniejszych samochodów.
Nowe BMW X1, a przynajmniej jego najnowsza odsłona, to zdecydowanie jeden
z tych większych modeli. Już na pierwszy rzut oka widać, że w porównaniu
z poprzednią generacją samochód nabrał
znacznie większej masy mięśniowej.
Urósł, ale mimo to nadwozie zachowało
lekkość i elegancję będącą już znakiem
rozpoznawczym marki. Wiedziona ciekawością uchylam drzwi aby zanurzyć się
w objęcia kabiny pasażerskiej.
Wnętrze samochodu zostało zdominowane przez elegancką czerń. Przeplata
się ona z czerwonymi elementami w postaci przeszyć oraz fragmentów tapicerki. Każdy, najmniejszy detal został wykonany z naprawdę dobrych materiałów,
a obsługa poszczególnych funkcji jest
wręcz intuicyjna. Użytkownicy samochodów tej marki często podkreślają, że
niezależne od modelu, w którym zasiądą, komputer pokładowy obsłużą z zamkniętymi oczami. Spacerując po menu
nowego BMW X1 przyłączam się do nich
wszystkich. Pod maską został ukryty
wysokoprężny silnik, ale podczas jazdy
do moich uszu dociera jedynie subtelny
szum powietrza. Fotele czule otulają
moje ciało, a mięsisty wieniec kierownicy sam układa się w dłoniach. Układ
kierowniczy na zakrętach stawia przyjemny, delikatny opór. Zawieszenie jest
sztywne, ale nie na tyle, aby zepsuć mi
radość z prowadzenia tego samochodu.
Delikatnie wybiera wszelkie nierówności w trosce o mój komfort, ale nie buja
zbyt mocno niczym kuter na otwartym
morzu. Automatyczna skrzynia wyręcza mnie w zmianie poszczególnych
biegów – Subtelna niczym puma nawet
przy mocniejszym naciśnięciu pedału
gazu żongluje poszczególnymi przełożeniami tak delikatnie, że naprawdę
trudno wyczuć moment zmiany.
Przecież nie ma ideałów – pomyślałam wjeżdżając w kolejny, ostry zakręt.
I po raz kolejny nic się nie wydarzyło.
Samochód tak dobrze trzymał się drogi,
że miałam wrażenie jakby stanowił
z nią jeden odlew. Napęd na obie osie
X-Drive przez cały czas panował nad
sytuacją. BMW ani przez chwilę nie dało
mi odczuć, że sytuacja wymyka się mu
się z rąk, chociaż w tym przypadku bardziej trafnym sformułowaniem byłoby
„spod kół”. Jest piękny, solidnie wykończony i wyśmienicie się prowadzi. Tak,
to moja kolejna przygoda z samochodem
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BMW. I po raz kolejny producent dotrzymał słowa. Bo jazda tym samochodem to
radość. Taka czysta. Po prostu.
IN ENGLISH

BMW X1
– I am the winner
“Happiness is not in money but in
shopping,” Marilyn Monroe once
said. Wise words, I totally agree.
But we could look for the source of
women’s happiness elsewhere too.
Cars may be one of them. Sheer
driving pleasure – this is what
the commercial slogan of BMW
vehicles says. How true is it?
Christian Louboutin is the most famous
shoe designer. His stilettos are famous
for not only their red soles and excellent

cuts, but also the fact that they are extremely comfortable. So no wonder that,
regardless of their age and sex, people
all over the world crave them. “I never
forget that shoes also have to please men.
I like my design to please women, but
also to please to men,” said the designer
in one of his interviews. To observe the
number of BMW cars on Polish roads, it
is hard not to notice their resemblance
to red-soled shoes. Both men and women demonstrate a weakness for them.
The age of the driver is of no importance
here because the German manufacturer’s stable tempts everyone with its
true richness. BMW showrooms offer
something for both lovers of open-roof
driving and those who prefer a bit more
powerful machines. The new BMW X1
or at least its newest edition is definitely
one of the bigger models. You can see already at first glance that, in comparison

GRZEGORZ KAPLA

ANNA NAZAROWICZ

Żyje z pisania. A żyć z tego,
co się lubi, to dar. Bardziej
od pisania lubi tylko
spotykać ludzi. No i lubi
być w drodze, kupować
płyty w sklepie z płytami
a nie w sieci, pomidorową
i kabriolety. Kiedyś, dzięki
dwojgu mądrym ludziom
pojął, że nie trzeba pisać
tylko o polityce. Że można
pisać o świecie.

Słabość do samochodów ma
zaszytą w głowie, bo serca nie ma
– jest turbosprężarka.
Tata uparcie karmił ją bezcenną
wiedzą, sadzał za kierownicą
samochodu jeszcze zanim wsiadła
na rower. Dziś pociąga ją wszystko,
co ma cztery koła, a każdy
z samochodów darzy wielkim
uczuciem. Autorka bloga
„Panie wiozą Panów”:
www.paniewiozapanow.pl.
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with the previous generation, the car has
gained muscle mass. It has grown bigger,
and yet its body has maintained its lightness and elegance, which has already
become the make’s distinctive feature.
Driven by curiosity, I open the door to
immerse myself in the passenger’s cab.
The interior is dominated by elegant
black, which interweaves with red
elements in the form of stitches and fragments of upholstery. Every tiniest detail
was made from really good materials,
and particular functions are intuitively
handled. Those who use cars produced
by the manufacturer often emphasize
that, regardless of the model they drive,
they can use the board computer with
their eyes closed. Browsing through the

TASTE

menu of the new BMW X1, I join them all.
There is a diesel engine hidden under
the bonnet, but I can hear only subtle
air rustle when I am driving. The seats
caress my body, and the thick wheel perfectly matches my hands. The steering
system offers pleasant, delicate resistance on the bends. The suspension is
stiff but not that stiff to spoil my pleasure
from driving the car. It gently takes care
of all irregularities out of concern for my
comfort but does not rock me like a fishing boat at the open sea. The automatic
transmission changes gears for me and,
subtle like a puma, juggles particular
shifts so gently that it is really hard to
detect the moment of change, even when
I step on the accelerator a bit more.

“But nothing is perfect,” I thought when
I was taking another sharp bend. And
once again nothing happened. The
car has such a good grip that I had the
impression that it was a part of the
road. The all-wheel xDrive system had
the situation under control all the time.
There was no single moment when the
BMW would make me feel that the situation was slipping through its fingers,
although in this case I should probably
say “through its tyres”. It is beautiful
and solidly finished, and it drives great.
Yes, it has been my next adventure with
a BMW vehicle. And once again another manufacturer has kept his word.
Because driving the car brings pleasure.
Sheer pleasure. Just like that.

W szranki
z halnym
SKORO JUŻ MIELIŚMY TESTOWAĆ BMW X1, PRAWDZIWE BMW
Z NAPĘDEM NA OBIE OSIE, TO PRZECIEŻ NIE MOGLIŚMY
ZMARNOWAĆ TEJ OKAZJI NA JEŻDŻENIE PO URSYNOWIE.
WZIĘLIŚMY JE TAM, GDZIE JEST ŚLISKO, ZIMNO I NIEBEZPIECZNIE.
W TATRY. ŻEBY WSZYSTKO BYŁO CZARNO NA BIAŁYM.
TEKST I ZDJĘCIA: GRZEGORZ KAPLA
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ałowałem, że nie jest czerwone. Czerwone dobrze wyglądałoby na śniegu. Poza tym,
jak twierdzą znawcy, czerwone są szybsze. Pomiędzy Warszawą
i Zakopanem jest kilka miejsc, w których można sprawdzić jak szybkie
jest czarne X1 , na przykład obwodnica
Kielc, ale choć rozpędziłem je do 120
na godzinę, wycieraczki nie furkotały.
Znam samochody, w których szyby
przy 120 km/h nie powycierasz. Padał
śnieg i wszystko co żyło na drodze
uparło się bryzgać na mnie błotem i co
tam jeszcze na sobie nosiło.
Miałem pewność co do kilku spraw,
z których najważniejszą jest ta, że
w zupełnie obcym samochodzie od
razu czujesz się jak u siebie, co oznacza, że projektanci byli skrupulatni
i nie pozostawili przypadkowi żadnej
z ważnych spraw. Poza tą, że nie da się
otworzyć zaśnieżonego samochodu
w taki sposób, żeby choć kilka płatków
śniegu nie wpadło do środka. W innym
aucie byłby z tego mokry tyłek, ale tutaj
miałem podgrzewane fotele. Trzystopniowy układ działa niemal natychmiast,
a włącznik jest tuż pod ręką. Naprawdę
wielkie słowa uznania dla kogoś, kto to
przemyślał. Nie wiem, czy przypadkiem
nie poznaliśmy się na jakimś prasowym
wyjeździe, ale nawet jeśli, to nie ma
w tym co mówię ani odrobiny przesady.
W X1 wszystko jest tam, gdzie spodziewasz się, że będzie. Z jednym wyjątkiem.
Wyciszenie radia w kierownicy. A tego,
co nadawali w radio na obwodnicy Kielc
nie mogłem słuchać bez irytacji.
Ranek w górach był mroźny. Sąsiedzi
skrobali szyby, a ja odmrażałem sobie
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szybę, grzałem tyłek, słuchałem w radio
Smashing Pumpkins i zastanawiałem
się, czy to prawda, że tapicerka BMW
nasączona jest zapachem, który ma
narkotyczne właściwości i kiedy już
wysiądę będę marzył tylko o tym, żeby
znowu jechać. Nawet jeśli to prawda, to
nie miałem nic przeciw temu.
Szyba, mimo minus ośmiu, odmarzła
w cztery minuty. Komputer powiadomił
mnie, że nawierzchnia jest śliska. A na
śliskich, zlodowaciałych podjazdach
tatrzańskich serpentyn napęd na cztery
koła spisywał się podręcznikowo. Po
Rajdzie Dakar naprawdę cenię sobie ten
rodzaj napędu, choć mam w poważaniu
opinie tych, którzy kochają tylko rasowe,
tylnonapędowe kabriolety.
Z Rzepisk pojechaliśmy do Osturni
wąską, leśną, kompletnie białą drogą,
która nie jest zimą w ogóle odśnieżana.
I choć BMW X1 nie jest terenowym autem
a pełnomiejskim crossoverem, z nieodśnieżanymi wąskimi drogami słowackiego pogranicza radzi sobie bez zarzutu.
Jeśli przyhamujemy nagle, włączają się
oczywiście systemy kontroli trakcji i to
jedyny moment, w którym czujesz, że
w tym aucie myśli ktoś oprócz ciebie. Na
podjazdach, mimo śniegu, lodu i silnego
wiatru, bo halny zbierał się już przed nocą,
przyspiesza gładko i bez wysiłku. Na zjazdach manetki przy kierownicy pozwalają
skutecznie hamować silnikiem. Radio
Maryja i Tok FM słychać nawet po słowackiej stronie Unii Europejskiej, więc gdyby
nie Płaczliwa Skała za szybą myślałbym,
że krążę po Rondzie Dmowskiego.
Pojechaliśmy do Malej Frankovej,
a stamtąd w poprzek Spisza. Noc była
piękna. Na Spiszu wiosna.

I accelerated to 120 kilometres per hour,
the wipers were not fluttering. I know
cars in which you wouldn’t be able to
wipe the windscreen at 120 kph. It was
snowing, and everything that was alive
on the road decided to splash mud and
anything else it had on me.
I was certain about several things,
the most important one being that, even
though it is completely alien to you,
the car makes you immediately feel at
home, which means that the designers were meticulous and did not leave
any important matter to chance. Apart
from the fact that you cannot open
the snow-covered car without at least
several snowflakes falling inside the
vehicle. This would mean a wet rear in
another car, but here I had heated seats.
The three-stage system starts working
almost at once, and the switch is close
at hand. I owe a deep debt of gratitude
to someone who designed that. I’m not
sure we didn’t meet at some press event
but, even if we did, there is no exaggeration at all in what I say. In the X1 ,
everything is where you expect it to be.
There is just one exception. A switch on
the wheel to turn the radio down. Because I couldn’t listen to what they were
broadcasting on the radio on the bypass
of Kielce without irritation.
It was a frosty morning in the mountains. My neighbours were scraping frost
from their windscreens, and I was de-icing my windscreen, warming up my
back, listening to Smashing Pumpkins
on the radio and thinking whether it is
true that the upholstery in BMW cars is
soaked with an aroma that has narcotic

IN ENGLISH

Entering the lists
against the wind
Since we were to test the BMW X1,
a true BMW with an all-wheel drive,
we could not waste that chance on
driving around Warsaw. We took it
where it is slippery, cold and dangerous. To the Tatra Mountains. So that
everything is in black and white.
ZDJĘCIA: ANNA NAZAROWICZ
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I regretted it was not red. Red one would
look good on the snow. Besides, as
experts claim, red cars are faster. There
are several places between Warsaw
and Zakopane where you can check
how fast the black X1 is, for example on
the bypass of Kielce, but even though
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properties and that when I get out of the
car, I will be dreaming of getting back in.
Even if it is true, I had nothing against it.
Despite minus eight degrees, the
windscreen defrosted in four minutes.
The computer informed me about the
slippery road surface. But the all-wheel
drive did a great job on the slippery,
frozen and winding uphill roads in the
Tatras. After the Dakar Rally, I truly
appreciate this kind of drive, and I don’t
give a damn about the opinions of those
who love only pure-bred, rear-wheel
drive convertibles.
We left Rzepiska and set off to Osturnia along a narrow, forest and completely white road, which isn’t cleared of
snow in winter at all. And even though
the BMW X1 is not an off-road car but
a fully urban crossover, it manages
perfectly well on snow-covered, narrow
roads of the Slovak borderland. If you
suddenly put on the brakes, the traction
control systems of course turn on, and
this is the only moment when you actually feel you are not the only one thinking in the car. It gathers speed smoothly
and without effort on uphill roads,
despite the snow, ice and heavy wind as
the föhn was picking up before nightfall.
On downhill roads, wheel controls help
in effective engine braking. Radio Maryja and Tok FM are heard even on the
Slovak side of the European Union, so if
it hadn’t been for the mountains behind
the windows, I would have thought I was
driving around Warsaw.
We drove to Malá Franková and further across Spiš. The night was beautiful.
And Spiš has already welcomed spring.
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SUN
less
FOTOGRAF PHOTOGRAPHER:

Katarzyna Czerniak
www.katarzynaczerniak.com.pl

MODELK A MODEL:

Anastasiya Zubrytskaya
WAVE MODELS

MAKE– UP I FRYZURY
MAKE-UP AND HAIR:

Anna Nowak

ST YLSTA ST YLIST:
Dominika Szatkowska

PROJEK TANCI DESIGNERS: CAT CAT,
WERONIKA LIPKA, A158, ORUSHKA,
SAVVY, BRYLOVE
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MODA

B

rak słońca za oknem często
wzbudza w nas melancholię,
nostalgię. Delikatność kobiet
wrażliwych, niezwykłych
można podkreślić w szare dni za
pomocą pięknych krojów efektownych
tkanin oraz dodatków. Takie było
założenie sesji fotograficznej, w której
wzięło udział kilku twórczych polskich
projektantów: CAT CAT, WERONIKA LIPKA,
A158, ORUSHKA, SAVVY, BRYLOVE. Całość
podkreśliła słowiańska uroda niezwykłej modelki. Chwała młodym zdolnym
projektantom.
IN ENGLISH

Sunless
Gloomy weather outside the window
often makes us melancholic and wistful.
On gray days, subtlety of a sensitive and
unique woman may be highlighted by
beautiful cuts of effective fabrics and
accessories. This was the assumption of
the photo shoot, in which participated
several creative Polish designers: CAT
CAT, WERONIKA LIPKA, A158, ORUSHKA,
SAVVY, and BRYLOVE. The icing on the

cake was Slavic beauty of the extraordinary model. Standing ovation for young
and talented designers.
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Port lotniczy

Szczecin Goleniów
im. NSZZ Solidarność

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

STAŁY DODATEK PORTU
LOTNICZEGO SZCZECIN
GOLENIÓW IM. NSZZ
SOLIDARNOŚĆ
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Lecimy do

Bułgarii!
Na

bułgarskim wybrzeżu
Morza Czarnego, znajduje się jeden z najchętniej wybieranych
kierunków przez turystów – Złote Piaski.
Czarnomorska perła kusi nas wieloma
atrakcjami. Klimat jest tu niemal śródziemnomorski, słońce nas nie zawiedzie
a morze jest przyjemnie ciepłe.
Plaże w Bułgarii należą do jednych
z najpiękniejszych w Europie. Ciągną się
przez 4 km wzdłuż wybrzeża, momentami osiągają nawet 100 metrów szerokości.
Pokryte są miękkim, białym piaskiem.

Kąt dla siebie znajdzie na nich każdy turysta spragniony wypoczynku w niezwykle atrakcyjnym otoczeniu.
Aktywna strona Złotych Piasków to
liczne obiekty sportowe – korty tenisowe, boiska, tory czy pola do paintballa.
Obowiązkowym punktem wieczoru jest
natomiast główny deptak, przy którym
znajdziemy mnóstwo pubów, restauracji i różnego rodzaju klubów.
Mimo doskonałego zaplecza hotelowo-rozrywkowego w Złotych Piaskach warto wybrać się na zwiedzanie.
W okolicy znajduje się wiele miejsc,
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które pomogą nam poznać prawdziwą
Bułgarię, a nie tylko zaprojektowane na
rzecz turystyki masowej kurorty.
Warna to miasto, które nie utraciło
swojej tożsamości mimo napływu wielu
turystów. Niegdyś był to garnizon Imperium Osmańskiego, dzisiaj – trzeci co do
znaczenia ośrodek gospodarczy Bułgarii.
Najbardziej reprezentacyjnym punktem
miasta jest Płanczad Nezawimost – plac
z fontanną, wokół której skupione są
butiki, restauracje oraz knajpy serwujące
dania bułgarskiej kuchni. Jest to również
doskonały punkt wyjściowy do zwie-

ZDJĘCIA PIXABAY.COM

POWODÓW, DLA KTÓRYCH WARTO ZWIEDZIĆ BUŁGARIĘ, JEST MNÓSTWO.
SZEROKIE, PIASZCZYSTE PLAŻE, CIEPŁE MORZE, NIESAMOWITY BAŁKAŃSKI
FOLKLOR ORAZ DOSKONAŁA KUCHNIA TO TYLKO UŁAMEK.
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(jagnięcina), trackie katmi – rodzaj naleśników, małże i zupa rybna oraz rakija,
która podawana jest często jako aperitif,
a także doskonałe wina.
Ze Szczecina do Złotych Piasków
będzie można polecieć z biurem podróży
Itaka w każdy wtorek, od 14 czerwca do 6
września.
IN ENGLISH

Let’s fly to Bulgaria!
There are numerous reasons to
visit Bulgaria. Wide sandy beaches,
warm sea, amazing Balkan folklore
and exquisite cuisine are only
a small fraction
of what the country has to offer.
dzania całej metropolii. Wyróżnia się tu
Katedra Zaśnięcia NMP wybudowana
w XIX wieku na wzór cerkwi w Sankt
Petersburgu. Spod katedry warto udać się
do miejscowych muzeów: Archeologicznego i Etnograficznego. Pierwsze z nich
posiada stałą ekspozycję XIX-wiecznych
ikon, zaś drugie prezentuje bogactwo
bułgarskiego rzemiosła.
Kolejnym wartym polecenia miejscem jest Ewksinograd. Znajduje się tam
piękny pałac wybudowany w XV w przez
księcia Battenberga. W czasach komunizmu było to ulubione miejsce wypoczynku wielu ważnych osobistości. Obiekt jest
otwarty na turystów, a zwiedzających
oprowadza po nim przewodnik znający
nazwiska wszystkich osobistości bywających na dworze.
W pobliżu kolejnej miejscowości –
Sweti Konstantin i Elena, znajduje się
Kamienny Las, czyli formacja skalna
licząca ponad 50 mln lat, która przyciąga turystów zafascynowanych magią
i ukrytą energią. Sama miejscowość jest
natomiast najbardziej zielonym miejscem
na całym wybrzeżu.

uprawianych w naturalny sposób). Dzięki
temu bułgarskie jedzenie jest dość lekkie
– zawiera duże ilości duszonych warzyw,
a bogate w naturalne składniki sałatki są
obowiązkowe przy daniu głównym.
Będąc w Bułgarii warto także spróbować zup, takich jak tarator, które można
zjeść w wersji ciepłej lub zimnej. Oprócz
nich na stołach króluje sirene – biały
ser owczy, krowi lub bawoli, najlepsze
na świecie kiseło mliako, czyli zsiadłe
mleko krowie lub bawole oraz czubrica,
roślina z gatunku przypraw rosnąca na
terenie całego kraju, która wyśmienicie
smakuje w połączeniu z tamtejszym
kołaczem. Niesamowita w smaku jest
pita dobrudżańska, rodopskie czewerme

CZEGO SPRÓBOWAĆ?
Kuchnia bułgarska zachwyca swoją
różnorodnością i jest uważana za jedną
ze zdrowszych w Europie. Została ona
ukształtowana przez wieki tradycji
i wpływ sąsiednich krajów, zwłaszcza
Grecji i Turcji, a także Bliskiego Wschodu, Włoch i innych krajów śródziemnomorskich. Taka kombinacja sprawia, że
każdy turysta znajdzie coś dla siebie na
bułgarskim menu.
Ciepły klimat Bułgarii i różnorodność geograficzna zapewniają bogactwo
świeżych warzyw, ziół i owoców (często
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On the Bulgarian Black Sea Coast, there is
a seaside resort which is one of the most
popular destinations among tourists –
Golden Sands. It tempts us with many
attractions. The climate is almost Mediterranean there, the sun will never fail us,
and the sea is pleasantly warm. Beaches
in Bulgaria belong to the most beautiful
ones in Europe. Covered with white soft
sand, they stretch for 4 kilometres along
the coast and have up to 100 meters of
width. It’s definitively a perfect place for
every tourist who wishes to rest in an
attractive environment.
Golden Sands have a sporty side to
them as well – the place is replete with
tennis courts, sports fields, racecourses

LOTNISKO

tion of 19th century icons, whereas the
latter presents the richness of Bulgarian
craftsmanship.
Another place that is worth recommending is Euxinograd. There is a beautiful palace there, built in 15th century
by Knyaz Alexander Battenberg. In the
communist times, it was the favourite
recreational place for many important persons. The palace is accessible
for tourists who are showed round by
a guide who knows the names of all
important people who stay at the court.
In the vicinity of another town called
Saints Constantine and Elena, there is
the Stone Forest – a stone formation
which is 50 million years old and which
attracts tourists fascinated by magic
and latent energy. The town itself is the
greenest place on the entire coast.

WHAT TO TRY?
The Bulgarian cuisine fascinates with
its diversity and is considered to be
among the healthier ones in Europe. It
has been shaped by centuries of tradition and influenced by neighbouring
countries, especially Greece and Turkey,
as well as the Middle East, Italy and
other Mediterranean countries. Such
combination makes it possible for every

tourist to find something to their liking
in the Bulgarian menu.
Bulgaria’s warm climate and geographical diversity result in plethora of
fresh vegetables, herbs and fruit (often
cultivated in natural way). Because of
this, Bulgarian food is relatively light
– it contains huge amounts of stewed
vegetables, and no main course can be
served without salads abounding with
natural nutrients.
When visiting Bulgaria, it would be
worthwhile to try such soups as tarator,
which can be served warm and cold.
What is more, there is also sirene (white
brined cheese made of sheep milk, cow
milk or buffalo milk), the best in the
world kiseło mliako, or curdled cow’s or
buffalo’s milk, as well as savory, a herb
which grows in the whole country and
tastes spectacularly with the local oilcake. Amazing in flavor are as follows:
pita from Dobruja, rodopskie czewerme
(lamb), trackie katmi (a type of pancakes), mussels and fish soup, rakija
(often served as an aperitif), as well as
superb wines.
It will be possible to go to Golden Sands
from Szczecin with the Itaka travel
agency on each Tuesday from 14 June to 6
September.

ZDJĘCIA PIXABAY.COM

or paintball fields. In the evening, the
absolute must-go is the main promenade,
along which we can find many pubs,
restaurants and various clubs.
Despite a wide choice of hotels and
entertainment opportunities in Golden
Sands, it would be worthwhile to do some
sightseeing too. There are many places in
the neighbourhood which will help us to
get to know the real Bulgaria, as opposed
to the tourist-oriented resorts.
Varna is a city which hasn’t lost its
identity despite the constant influx of
tourists. In the past, it used to be a garrison of the Ottoman Empire; today, it
is the third most important economic
centre in Bulgaria. The most representative place in the city is Ploshtad
Nezavimost – a square with a fountain,
around which there are many boutiques,
restaurants and pubs with Bulgarian
cuisine. It is the perfect starting point
for a sightseeing tour of the entire metropolis. What stands out the most is the
Dormition of the Mother of God Cathedral, built in 19th century in the image
of the Orthodox church in Sankt Petersburg. After admiring the cathedral, it is
worthwhile to visit local Archeological
and Ethnographic museums. The former one features a permanent exhibi-
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CZ ARTERY 2016

CHARTERS 2016

KIERUNKI DESTINATIONS
1 BUŁGARIA – SŁONECZNY BRZEG:
14.06 – 06.09.2016 (ITAKA)
2 GRECJA – KRETA
12.06. - 25.09.2016 (ITAKA, GRECOS)

SZCZECIN

BUŁGARIA
SŁONECZNY BRZEG
SUNNY BEACH

GRECJA KRETA
CRETE
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W CAŁY ŚWIAT

przez stolicę
NOWY, PRZYJAZNY ROZKŁAD LINII PLL LOT Z NASZEGO LOTNISKA POZWALA
NA DOTARCIE DO DOWOLNEGO MIASTA W EUROPIE I NA ŚWIECIE.

W

IN ENGLISH

prowadzając popołudniowy rejs, dajemy
pasażerom z zachodniego wybrzeża Polski
jeszcze wygodniejszy dostęp do naszej
światowej siatki połączeń, w tym do rejsów dalekiego zasięgu oraz bogatej siatki
europejskiej – mówi Piotr Szajczyk,
Dyrektor Sprzedaży w Polsce.

To every place in the
world through the
capital city
A new, traveler-friendly schedule
of the PLL LOT airline from our airport
allows for an arrival at any city in
Europe and in the world.
Dzięki ofercie PLL LOT wystarczy
jedna, krótka i wygodna przesiadka
w Warszawie, by dotrzeć do blisko 60
miast. W szczególności umożliwi krótkie i wygodne przesiadki np. do: (tab. 1)
Dodatkowe połączenie, które jest realizowane w godzinach popołudniowych, da
mieszkańcom Szczecina i okolic dostęp
do jeszcze większej liczby kierunków obsługiwanych przez PLL LOT z Warszawy.
Nowy rejs uzupełni też siatkę połączeń pod kątem potrzeb pasażerów podróżujących biznesowo. Dodatkowy rejs
popołudniu pozwoli jeszcze efektywniej
zaplanować biznesowe spotkania.
Z naszego lotniska możemy wylecieć
do stolicy trzy razy dziennie, o 9:00,
14:50 oraz 21:00, żeby w nieco ponad
godzinę dostać się do Warszawy.

TRASA

CZAS
PRZESIADKI
(MINUT Y )

BEJRUT

30

BRUKSEL A

30

GENEWA

30

RZESZÓW

30

KR AKÓW

35

TORONTO

40

ATENY

40

MADRY T

40

NOW Y JORK

45

BARCELONA

45

MEDIOL AN

45

PEKIN

45

TEL AWIW

45

BILET Y LOTNICZE FLIGHT TICKETS:

PR AGA

50

www.lot.pl

WILNO

50

TERMINAL PASA ŻERSKI PORTU

NICE A

50

LOTNICZEGO SZCZECIN- GOLENIÓW

CHICAGO

50

CIN- GOLENIOW AIRPORT

BUDAPESZ T

50

AMSTERDAM

50

ZURYCH

60

LISBONA
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PASSENGER TERMINAL AT THE SZCZE-

Biuro podróży „Around the World”
“Around the World” travel agency

“By introducing an afternoon flight, we
give the passengers from the western coast of Poland an even more comfortable
access to both our global route network,
including long-distance flights, and the
rich European network,” says Piotr Szajczyk, the Sales Director in Poland.
Thanks to the offer prepared by PLL
LOT, just one short and comfortable
change in Warsaw will be enough for the
passengers to be able to go to almost 60
cities. First and foremost, it will allow for
short and comfortable changes on the
way to e.g.: (tab. 1).
Additional connection in the afternoon
will give the residents of Szczecin and
its neighbouring areas an access to even
greater number of routes serviced from
Warsaw by PLL LOT.
The new flight will improve the route
network with regard to the needs of
passengers travelling on business. An
additional flight in the afternoon will
allow for even more effective planning of
business meetings.
From our airport, we can fly to
Warsaw three times a day, at 9.00 am,
2:50 pm and 9 pm; the flight itself lasts
slightly over one hour.
KONTAK T CONTACT:

GODZINY OT WARCIA OPENING HOURS:

codziennie 09.00 - 19.00
Every day 9.00 am – 7.00 pm
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tel.: 91 481 76 25
fax: 91 481 76 60
e-mail: biuropodrozy@airport.com.pl
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BE RG E N
OSLO G A RDE RMOE N
S TAVA NG E R

DU BLIN

OSLO RYGGE
OSLO TORP

LI V E RP OOL

LON DY N LU TON
LON DY N
S TA NS TE D

SZC ZECIN
WA R S Z AWA

LONDYN STANSTED
DNI
TYGODNIA
WEEK DAYS

1234567

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

21:50

22:15

DUBLIN
DNI
TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

LONDYN LUTON

RYANAIR
NR. REJSU
FLIGHT NUMBER

TYP
SAMOLOTU
PLANE TYPE

FR2466/7

737

DNI TYGODNIA
WEEK DAYS

.2.4.6

NR. REJSU
FLIGHT NUMBER

11:35

ODLOT
DEPARTURE

TYP
SAMOLOTU
PLANE TYPE

DNI TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

NR. REJSU
FLIGHT NUMBER

12:05

WARSZ AWA

RYANAIR

ODLOT
DEPARTURE

PRZYLOT
ARRIVAL

WIZZ AIR
TYP SAMOLOTU
PLANE TYPE

2162/3

A320

PLL LOT

ODLOT
DEPARTURE

NR. REJSU
FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU
PLANE TYPE

1......

11:00

11:25

FR5322/3

737

123456.

08:30

09:00

LO3931/2

Q400

....5..

09:35

10:00

FR5322/3

737

12345.7

20:30

21:00

LO3935/6

Q400

12345..

14:35

15:05

LO3933/34

Q400

OSLO GARDERMOEN
DNI TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NORWEGIAN
NR. REJSU
FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU
PLANE TYPE

.2.....

12:45

13:15

DY1014/5

737

…..6.

18:00

18:35

DY1014/5

737

OSLO TORP
DNI TYGODNIA
WEEK DAYS

..3...7

PRZYLOT
ARRIVAL

19:35

ODLOT
DEPARTURE

20:05

STAVANGER
DNI TYGODNIA
WEEK DAYS

1...5..

PRZYLOT
ARRIVAL

16:15

ODLOT
DEPARTURE

16:45

OSLO RYGGE
DNI
TYGODNIA
WEEK DAYS

1...5..

DY1014/5

TYP SAMOLOTU
PLANE TYPE

W62155/6

DNI
TYGODNIA
WEEK DAYS

1...5..

737

08:20

PRZYLOT
ARRIVAL

10:30

ODLOT
DEPARTURE

11:00

NR. REJSU
FLIGHT NUMBER

TYP
SAMOLOTU
PLANE TYPE

FR8719/20

737

WIZZ AIR
NR. REJSU
FLIGHT NUMBER

W62152/1

TYP
SAMOLOTU
PLANE TYPE

A320

ILUSTR: NIKY 002 – FOTOLIA.COM

WIZZ AIR
NR. REJSU
FLIGHT NUMBER

07:55

RYANAIR

ODLOT
DEPARTURE

BERGEN OD 20.06.2015

WIZZ AIR
NR. REJSU
FLIGHT NUMBER

PRZYLOT
ARRIVAL

TYP SAMOLOTU
PLANE TYPE

A320
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TA XI

INTERNET

INTERGLOBUS TOUR

Airport Taxi Group

www.airport.com.pl
www.facebook.com/SzczecinAirport

• SZCZECIN/ KOSZALIN
Rezerwacja biletów telefonicznie pod

Tel.: +48 914 817 690

www.twitter.com/SzczecinAirport
www.szczecinairport.blog.pl

DOJA ZD SAMOCHODEM BY CAR

www.youtube.com/user/SzczecinAirport

Z kierunku Szczecin – Trasa S6

www.pl.pinterest.com/airport0237/
ADRES ADDRESS

numerami: / Tickets can be booked
by Telephone:
Tel.: +48 914 850 422

i droga krajowa E28 / From Szczecin –S6

Fax.: +48 914 340 283

Expressway and E 28 road

biuro@interglobus.pl

Z kierunku Koszalin – Trasa 6/E28 / From
Koszalin –6/E28 road

BUS LOT

Sp. z o.o. / Szczecin Goleniow Airport Ltd.

Z kierunku Gorzów Wielkopolski – Trasa

Bus odjeżdża 15 minut po lądowaniu

ul. Glewice 1a, 72-100 Goleniów

S3 i E28/S3 / From Gorzów Wielkopolski –

samolotu. Bilety do nabycia u kierowcy

Tel.: +48 914 817 400

S3 Expressway and E28/S3 road

przed odjazdem autobusu. Koszt przejazdu

Port Lotniczy Szczecin Goleniów

www.airport.com.pl

na trasie do/z Szczecina - 25 zł. / Departure

MINIBUSY DO / Z PORTU
LOTNICZEGO / MINIBUS

PUNK T INFORMACJI LOTNISKOWEJ
AIRPORT INFORMATION POINT

from the Airport to Szczecin 15 minutes
after landing. Bus tickets available from

• KOSZALIN / KOŁOBRZEG

driver before departure. Ticket price to/from

AIR-TRANSFER.PL

Tel.: +48 481 74 00
Email: info@airport.com.pl
GG: 23336639

Szczecin – 25 PLN.

Rezerwacja biletów telefonicznie pod numerami / Tickets can be booked by Telephone:

CENTRUM OBSŁUGI PODRÓŻ Y
TRAVEL SERVICE CENTRE
Sprzedaż biletów lotniczych i ofert tury-

Ze Szczecina mikrobus odjeżdża spod biu-

Tel.: +48 512 370 778

ra LOT (al. Wyzwolenia 17) 90 minut przed

Tel.: +48 502 323 396

wylotem. Bilety do nabycia u kierowcy oraz

Tel.: +48 947 110 510

pod numerem telefonu:

www.air-transfer.pl

+48 504 188 737. / Minibus departs from the

stycznych/ Ticket selling point

LOT office in Szczecin (al. Wyzwolenia 17)
AN-JAN

Tel.: +48 481 75 05

90 minutes before plane departure. Bus

Tel.: +48 481 76 25

Rezerwacja biletów telefonicznie

tickets available from bus driver and can

E-mail: biuropodrozy@airport.com.pl
GG: 6364857

pod numerami / Tickets can be booked

be booked by Telephone: +48 504 188 737.

ZAGINIONY BAGA Ż LOST & FOUND
Welcome Airport Service

by Telephone:

PKP

Tel.: +48 943 531 052
Tel.: +48 501 525 081

Stacja Port Lotniczy Szczecin- Goleniów

www.anjan.pl

w kierunku Szczecina lub Kołobrzegu.

Tel.: +48 481 75 03

Rozkład odjazdów oraz przyjazdów pociągów na stronie www.pkp.pl
Station Airport Goleniów towards Szczecin

PARKING ZIELONY

C A R PA R K G R E E N
CENNIK CAR PARK FEES

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

PIERWSZ Y DZIEŃ FIRST DAY

25 PLN

DRUGI DZIEŃ SECOND DAY

15 PLN

TRZECI DZIEŃ THIRD DAY

and Kołobrzeg.
Schedule available at www.pkp.pl.

PARKING

CAR PARK RED / 24 H

CENNIK CAR PARK FEES

PIERWSZE 10 MINUT FIRST TEN MINUTES

FREE

UP TO 1 HR

7 PLN

DO 2 GODZIN UP TO 2 HR

9 PLN

K A ŻDA NASTĘPNA GODZINA EVERY FOLLOWING
OUR

2 PLN

15 PLN

PIERWSZ A DOBA FIRST DAY

53 PLN

PIERWSZ Y T YDZIEŃ FIRST WEEK

89 PLN

DWA T YGODNIE SECOND WEEK

124 PLN

K A ŻDA NASTĘPNA DOBA EVERY FOLLOWING
DAY

30 PLN
/ DAY

TRZ Y T YGODNIE THIRD WEEK

150 PLN

K A ŻDY NASTĘPNY T YDZIEŃ EVERY FOLLOWING WEEK

20 PLN

DO GODZINY

AFTER PAYING IN AN AUTOMATIC CASH MACHINE YOU WILL BE GIVEN 15 MINUTES TO EXIT THE
PARKING.

Po opłaceniu w kasie automatycznej pasażer ma 15 minut na wyjazd. / After paying in an automating cash machine
you will be given 15 minutes to exit the parking.
Dla pasażerów wylatujących czarterem turystycznym rabat 20%. / 20% discount for passengers of tourist charter flight.
Przykładowe ceny po rabacie: / Example fees with discount:
postój 7 dni / 7 days parking – 72 PLN
postój 14 dni / 14 days parking – 100 PLN
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