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GRZEGORZ 
KAPLA 

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. 

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

WOJCIECH 
ZAWIOŁA

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

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

W  N U M E R Z E  /  T H I S  I S S U E

MONIKA
SZAŁEK

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

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

JAKUB
MILSZEWSKI

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

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

RAFAŁ
RUTKOWSKI

Aktor, dyrektor artystyczny „Teatru 
Montownia”. Specjalista od one-
man show i stand-upów. Słowem 
pisanym para się rzadko, ale za to 
długodystansowo. Pierwszy felieton 
w życiu pisał siedem miesięcy.

ENGLISH An actor and the Artistic 
Director of the Montownia Theatre. 
A specialist in one man shows and 
stand-up comedy. To him, writing 
is an occasional but long-term 
activity. It took him seven months 
to write his first feature. ZD
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 NASI AUTORZY

MAGDALENA
JUSZCZYK

Dziennikarka, m.in. Radiowej Dwójki 
(„W Dwójce raźniej”). Za emitowany w Tele-
wizji Kino Polska „Program obowiązkowy” 
otrzymała w 2017 r. nominację do nagród 
PISF-u. Lubi rowery z RFN-u, stylowe 
motocykle wraz z ich jeźdźcami, a do szy-
bowca wsiada na jedno zawołanie.

ENGLISH  A journalist, worked at Polish 
Radio „Dwójka”. Her „Program obow-
iązkowy” (Kino Polska TV) brought her 
a PISF (National Institute of Film Art) award 
nomination. She likes bikes from old West 
Germany, stylish motorcycles with their 
riders, and she gets onto a glider on cue.

1 2 – 1 3

DOROTA
LANDOWSKA

Córka, matka, siostra i żona. Ma 
fajnych sąsiadów, bo oglądają ją 
w TV i trzymają kciuki za jej bohat-
erki. Gra w teatrze, przed kamerami 
i w radiu. W życiu nie potrafi. 
Fatalnie kłamie. Kocha zwierzęta 
i ciągle uczy się kochać ludzi.

ENGLISH A daughter, mother, sister 
and wife. She has great neighbours, 
because they watch her on TV and 
keep their fingers crossed for her 
characters. She performs in the the-
atre, for the cameras, and in the radio. 
She can’t play in real life though. She 
is a lousy liar. She loves animals and 
she is still learning to love people.

RAFAŁ 
BRYNDAL

Satyryk, autor tekstów (Kobranocka, 
Atrakcyjny Kazimierz i Cyganie), dzien-
nikarz (Radio Zet, Gazeta Wyborcza, 
Przekrój, Zwierciadło, Pani, Twój Styl, 
Machina, Bluszcz, Chimery), twórca 
zespołów kabaretowych, sztuk teatral-
nych oraz scenariuszy seriali. 

ENGLISH A satirist, lyricist (Kobranoc-
ka, Atrakcyjny Kazimierz i Cyganie), 
journalist (Radio Zet, Gazeta Wyborcza, 
Przekrój, Zwierciadło, Pani, Twój Styl, 
Machina, Bluszcz, Chimery), founder of 
cabarets, playwright and screenwriter. 
A jazz, golf, and hockey enthusiast.
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TOMASZ 
SOBIERAJSKI

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

ENGLISH A sociologist by profes-
sion and passion. An experienced 
scientist of social phenomena 
and cultural trends. A 3.0 scientist, 
who is not scared of challeng-
es, international cooperation and 
interdisciplinarity.

KATARZYNA
ZDANOWICZ 

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

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

JAKUB 
FIREWICZ

Aktor "jeszcze" młodego pokolenia. Po 
latach wyczekiwania, że zagra Hamle-
ta, z nudów "odkopał" Petera Sellersa 
i Monty Pythona i stwierdził, że jego 
miłością jest komedia. Dotychczas 
znany głownie widzom teatralnym.

ENGLISH an actor of a ‘still’ young 
generation. After years of waiting to 
play Hamlet, out of boredom he ‘dug 
out’ Peter Sellers and Monty Python 
and decided that his heart belonged 
to comedy. He was famous mostly 
among theatre-goers.
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ALEKSANDRA 
BUDKA 

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

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

SYLWIA 
GUTOWSKA

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

ENGLISH She talks, writes and ed-
its. She is interested in high, mid-
dlebrow and low culture because 
she is a true (post)humanist. She 
claims there is nothing better than 
a good book except for MC Ham-
mer’s video clips. 

EDYTA
BARTKIEWICZ

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

ENGLISH She’s a fashion photo-
grapher, she’s 23 and comes from 
Szczecin. She came to Warsaw to 
fulfill her dreams and follows the 
rule „Quality over quantity”.

ANDRZEJ 
SARAMONOWICZ 

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

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

Aktor teatralny, filmowy i tele-
wizyjny. Reżyser, felietonista. 
Związany z Nowym Teatrem 
Krzysztofa Warlikowskiego.

ENGLISH A theatre, film and TV 
actor. A director and columnist. 
Actor in Krzysztof Warlikowski's 
Nowy Teatr.
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SĄDZĄC PO POZORACH, STWORZONY JEST DO RÓL TWARDYCH FACETÓW, OKRZE-
PŁYCH W MĘSKIM ŚWIECIE. REŻYSERZY CHĘTNIE POWIERZAJĄ MU JEDNAK POSTA-
CI NIEJEDNOZNACZNE, POGUBIONE LUB WMANEWROWANE PRZEZ LOS W RODZAJ 
POTRZASKU. MICHAŁ ŻURAWSKI MA APETYT NA GRANIE, GOTOWOŚĆ DO PODEJ-
MOWANIA WYZWAŃ I CHĘĆ PRACY NAD SOBĄ RÓWNIEŻ JAKO CZŁOWIEKIEM.

M I Ę D Z Y  T W A R D Z I E L E M  A  O F I A R Ą

TEKST Magdalena Juszczyk ZDJĘCIA Tomasz Sagan

WYWIAD WIDEO DOSTĘPNY 
NA ANYWHERE.PL

   M I Ę D Z Y 
T WA R D Z I E L E M
      A  O F I A R Ą 
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M I Ę D Z Y  T W A R D Z I E L E M  A  O F I A R Ą

Spotykamy się w Warszawie, za chwilę 
zabierzesz nas na Podlasie, a pochodzisz 
z Zabrza. Czy miejsce bytowania określa 
twój styl bycia albo sposób myślenia 
o życiu i pracy artystycznej? 
Sprostuję: urodziłem się w Zabrzu, a połowę 
życia mieszkałem w Chorzowie. To Górny 
Śląsk. Czy miejsce ma na mnie wpływ? 
Oczywiście, że ma. Dla przykładu: kwestia 
akcentu. Do 18. roku życia wydawało mi się, 
że mówię czystą polszczyzną, a gdy dosta-
łem się na studia w Warszawie, w Akademii 
Teatralnej powiedzieli: przyjmą mnie pod 
warunkiem, że popracuję nad językiem, nad 
akcentem. Nie wiedziałem, o co im chodzi. 
Teraz, gdy drugą połowę życia spędziłem 
w Warszawie, kiedy wracam na Śląsk i próbu-
ję powrócić do tamtego akcentu, do śląskiej 
godki, to już czuję, że tak dobrze mi to nie wy-
chodzi. Więc miejsce życia ma wpływ. 
 
Wspomniałam o Podlasiu na otwarcie 
naszego spotkania, bo pretekstem do 
rozmowy jest twój udział w głównej roli 
w oryginalnej produkcji CANAL+. Tytuł tego 
serialu, którego akcja dzieje się na Podlasiu, 
odwołuje się do policjanta o nazwisku 
Kruk i ty wcielasz się w tę postać. Klimat 
i atmosfera jest czymś szczególnym w tej 
produkcji. Jest się czego bać? 
Myślę, że tak. Gram policjanta, który swoje 
dzieciństwo spędził na Podlasiu. W wyniku 
różnych okoliczności postanowił przeprowa-
dzić się do Łodzi. Szef łódzkiej komendy wy-
syła go z powrotem na Podlasie, aby rozwiązał 
pewną zagadkę związaną z tamtejszą działal-
nością przestępczą. Na miejscu okazuje się, 
że musi zmierzyć się nie tylko z tą konkretną 
sprawą, ale również z nierozwiązanymi zda-
rzeniami sprzed kilkunastu lat. Niestety, dziś 
nie mogę więcej powiedzieć.

Maciej Pieprzyca, reżyser serialu, jest dla 
ciebie magikiem kina?
Tak. Maciek Pieprzyca jest Ślązakiem tak jak 
ja, co w naszych relacjach już załatwia połowę 
roboty… Może to są stereotypy, ale coś w tym 
jest. Kiedy Ślązacy spotykają się w pracy, idzie 
ona sprawniej. Jest trochę inny Ordnung. 
Mam do niego totalne zaufanie. Kiedy praco-
wałem z nim jeszcze przy „Jestem mordercą” 
– to był dla nas temat idealny, ponieważ działo 
się to na Śląsku i mogłem sobie poszaleć mó-
wiąc po śląsku – zobaczyłem, że gdy on zaufa 
aktorowi, to daje mu wolną rękę. Oczywiście 
w pewnych granicach, ale aktor właściwie 
przez cały okres zdjęć czuje, że coś tworzy. Dla 
aktorskiego ego i zadufania jest to po prostu 
idealne – możemy rozłożyć skrzydła i frunąć. 
Jeśli chodzi o „Kruka”, to dowiedziałem się, 

że Pieprzyca bardzo zabiegał, żebym zagrał 
w tym serialu, więc moje ego podskoczyło 
jeszcze o jakieś 4 piętra. To główna rola, więc 
podchodziłem do tego z pewną obawą. Bardzo 
trudny temat do zagrania i nie wiedziałem, 
czy sobie z tym poradzę. Temat, do którego 
w moim życiu nigdy się nie zbliżyłem. To 
jest ta tajemnica, o której nie mogę za bardzo 
mówić. Ale Maciek jest reżyserem na tyle opie-
kuńczym, gwarantującym bezpieczeństwo, że 
znowu dał mi pewność siebie, wiarę w siebie. 
Pod tym względem wśród polskich reżyserów 
Pieprzyca jest ewenementem. 
 
Po Srebrnych Lwach dla „Jestem mordercą” 
zyskaliście dodatkowy powód, by sobie 
ufać w tym duecie albo poczuć się pewniej 
w pracy filmowej?
Chyba nie, bo każdy z nas jest dorosłym fa-
cetem i ma tyle lat pracy w zawodzie, że nie 
potrzebujemy głaskania po głowie. Chodzi 
raczej o kwestie finansowe. W tym przypadku 
nagroda przełożyła się tak, że Maciek dostał 
serial premium – ma inny budżet, więcej do 
powiedzenia, może sobie wybrać ludzi. I to 
jest super. Pierwszy raz to teraz poczułem, że 
nagrody w tym biznesie po coś są. W moim 
zawodzie nagrody są bez sensu. Nie można 
oceniać, że jeden aktor jest lepszy od dru-
giego. Są w kraju setki utalentowanych akto-
rów, o których nikt nigdy nie słyszał. Przede 
wszystkim my mamy gotowość. Wielokrotnie 
tego doświadczyłem. Będąc na planach za 
granicą, na przykład na Ukrainie czy w Rosji, 
byłem w szoku, w jaki sposób nas traktują. Dla 
nich jesteśmy aktorami z Zachodu. Ale mają 
też przekonanie, że my Polacy jako aktorzy 
potrafimy jakieś dziwne rzeczy robić.

Naprawdę? Tymczasem w Polsce tak się 
postrzega rosyjskich aktorów.
Natomiast w Niemczech patrzą na nas jak na 
wariatów. Ale z szacunkiem. Niejednokrotnie 
doświadczyłem takiego przekonania, że nie 
potrzebujemy kaskaderów – możemy zrobić 
wszystko. Żaden niemiecki aktor nawet nie 
zbliżyłby się do pewnych zadań. U nich funk-
cjonuje to tak: jak Niemiec czegoś nie potrafi, 
to dawać Polaka, Polak zrobi. Jedna z historii 

związana jest z Marcinem Bosakiem. Gdy 
kręciliśmy „W ciemności", to on wykonał taki 
numer, po którym dostał oklaski od niemiec-
kich kaskaderów.

Pracowałeś też przy japońskiej produkcji. Co 
powiesz o stereotypach dotyczących tamtej 
części świata?
To była japońsko-amerykańsko-polska pro-
dukcja, kręcona w Polsce, natomiast główny 
trzon w ekipie to byli przede wszystkim ak-
torzy i producenci z Japonii. Kiedy pojawili 
się w Polsce, okazało się nagle, że cały ten ce-
sarski, japoński system bushidō nadal tam 
funkcjonuje – jest hierarchia. Niesamowite, 
że działa to tam na wszystkich płaszczyznach 
– w biznesie, w sztuce, w filmie czy w zabawie 
w gry komputerowe. Gdy przyjechała gwiaz-
da, grająca małżonkę głównego bohatera, to 
trochę nam szczęki opadły. Zostaliśmy jej ofi-
cjalnie przedstawieni, jednak zanim wyszła do 
nas z kampera, to przed nią pojawiło się pięć 
kobiet, świta, która sprawdziła, czy teren jest 
czysty, po czym na koniec wyszły: druga asy-
stentka oraz druga główna asystentka z para-
solkami i pakietem ochronnym. Zatem gwiaz-
da wychodziła jak cesarzowa. Miała w sobie 
totalny spokój. Po pięciu minutach rozmowy 
czułem się jak na spotkaniu buddyjskim, po 
medytacji. Tak jest w ogóle z każdym japoń-
skim aktorem. Oni to mają w DNA. Podczas 
przerw mieliśmy okazję z nimi posiedzieć, 
porozmawiać, czegoś się dowiedzieć o nich, 
o ich kraju. Po kilku sekundach rozmowy roz-
pływałem się, zaczynałem się jąkać, miałem 
niższy głos – czułem się jak na jakiejś sesji te-
rapeutycznej. Dla nas Polaków, narwańców, to 
dziwne, ale to było wspaniałe.

Czy mając określone emploi, a ty masz 
emploi południowca, możesz być w zawodzie 
aktora kowalem własnego losu? Wybierać, 
zarządzać tym, jak jesteś postrzegany przez 
reżyserów i przez nich obsadzany?
Trudno mi odpowiedzieć na to pytanie. Nigdy 
się nad tym nie zastanawiałem. Chyba za 
krótko jeszcze w tym zawodzie jestem. To jest 
raptem prawie 20 lat – dla aktora to prawie 
nic! Przy „Kruku”, gdy się okazało, że nie ma 

A KTOR W Ł A ŚCI W I E PR ZEZ C A ŁY OK R E S 
ZDJ ĘĆ CZ UJ E, ŻE COŚ T WOR Z Y. DL A 
A KTOR SK I EG O EG O I ZA DU FA N I A J E ST 
TO PO PROSTU I DEA L N E – MOŻEM Y 
ROZŁ OŻ YĆ SK R Z Y DŁ A I FRU NĄĆ. 

PIERWSZY ODCINEK SERIALOWEGO THRILLERA 
„Kruk. Szepty słychać po zmroku” na antenie CANAL+ już 18 
marca. Obraz w reżyserii Macieja Pieprzycy został zrealizowany 
w technologii 4K.
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pełnej obsady, podrzuciłem kilka nazwisk osób, z którymi 
chciałbym się spotkać. Te osoby zostały zaproszone na 
casting. Pierwszy raz miałem do czynienia z tym, o czym 
mówisz, z tym kreowaniem samego siebie.

Powiedz, kto jest w obsadzie serialu „Kruk. Szepty 
słychać po zmroku”S.
Marcin Bosak, Czarek Łukaszewicz, który gra mojego naj-
bliższego przyjaciela, bardzo istotna postać dla całego se-
rialu, chyba najważniejsza. Moją małżonkę gra Kasia Wajda. 
Anna Nehrebecka zaszczyciła nas swoim udziałem, Jerzy 
Schejbal, Andrzej Zaborski – cudowny aktor z Białegostoku, 
cudowna postać. Michał Filipiak, Mariusz Jakus, obsadzany 
niestety ciągle w rolach bandytów, a to jest facet o niesamo-
witej wrażliwości. Mam nadzieję, że po tym serialu otworzą 
się też inne drogi i możliwości dla niego. 

Jak bardzo można się przyjaźnić w waszym zawodzie? 
Czy to się aktorom udaje?
Mam kilku przyjaciół aktorów, takich przyjaciół napraw-
dę, nie udawanych. Mam kilku dobrych kumpli. Mimo że 
z kilkoma mamy podobne emploi albo jesteśmy podobni 
fizycznie, nie ma żadnej zawiści. To się zdarza, mnie się to 
zdarzyło. Jestem za to bardzo wdzięczny losowi.

Jest jeszcze kwestia braterstwa. Twój brat, Piotr, jest 
utalentowanym aktorem, macie sporo podobieństw 
zewnętrznych. Czy to w ogóle jest dla ciebie jakieś 
obciążenie? Kiedy twój brat pojawia się razem z tobą na 
planie „Karbali”, patrzycie na siebie jak na zagrożenie?
To trudna sprawa, przyznaję. Między nami jest sześć lat róż-
nicy. Jestem w zawodzie sześć lat dłużej, prawie siedem. To 
kolosalna różnica. Gdy on się pojawił, zaczął grać pierwsze 
role, byłem oczywiście krytyczny i próbowałem mu coś 
podrzucać. Widziałem, jak to na niego działało. Nie było 
mu w smak, że starszy brat coś podpowiada. Ale też on wy-
brał trochę inną drogę niż ja – skupił się mocno na teatrze. 
Tworzy tam naprawdę świetne rzeczy. To jest facet, który 
rzucił szkołę, żeby grać w teatrze! Dostał angaż w Jeleniej 
Górze, zaczął jeździć po całej Polsce, zaczepiał się tam, 
gdzie były fajne ekipy.
 
Dziwiłeś mu się?
Nie, absolutnie nie, bo wiedziałem, że chce się trochę od-
ciąć od tego, co ja robię, żeby nas nie łączono. Dzisiaj nie 
mamy kłopotów z tym, wręcz przeciwnie, bardzo nam to 
pomaga. Gdy się pojawiliśmy na planie „Karbali”, to te 
wszystkie prywatne historie, które działy się w naszym 
życiu, idealnie się zgrały z tym, co było w filmie. O tym wie-
dzieliśmy tylko my. Sceny odbywały się praktycznie bez 
prób, bo brat z bratem wie wszystko bez słów.

Emploi twardziela – to przekleństwo, ograniczenie 
czy skarb? 
Nie wiem. Nigdy nie uważałem się za twardziela. Role 
w produkcjach, w których ostatnio brałem udział, raczej 
przeczą temu: „Dzikie róże” oraz „Justa” i „53 wojny”, na 
które czekam. 
 
W „Dzikich różach” nie jesteś typem twardziela?
Jestem raczej ofiarą, bezsilną ofiarą kobiet. Tak patrzę na 
postać, którą miałem tam do zagrania.
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Ten film to wspaniały popis aktorskiego talentu Marty 
Nieradkiewicz i reżyserskiego Anny Jadowskiej.
Ja chyba w ogóle mam szczęście do kobiet reżyserów. Nie 
tylko w filmie, w teatrze również. W pracy z kobietami sta-
ję się bardzo pokorny, trochę się boję tej współpracy. Nigdy 
nie rozumiałem, co mówią do mnie kobiety. Miałem z tym 
duży problem, przyznaję. Gdy mówi do mnie facet, to wiem, 
po której stronie barykady stoję, nawet gdy przedstawia mi 
coś skrótowo, to wiem, co ma na myśli – wiem, o co chodzi 
w męskich emocjach... Z kobietami tak prosto nie jest. Do 
tego mam jeszcze taką fizjonomię, że gdy się nad czymś za-
myślam, to kobiety się mnie boją, coś je do mnie zniechęca. 
Często się z tym spotykam. W pracy z kobietami właśnie 
zacząłem odkrywać ten fenomen. U Jadowskiej cały plan 
to były kobiety (operatorką była Małgosia Szyłak). Do tej 
pory, gdy kobiety rozmawiały, to był dla mnie całkiem inny 
świat, nie rozumiałem tego kodu. Kiedy pojawiałem się na 
planie „Dzikich róż”, to czułem się bardzo niezręcznie – nie 
wiedziałem, czy mogę sobie pozwolić na bycie „normalnym 
Michałem”, więc się zamknąłem w postaci. Niesamowite, że 

po miesiącu zdjęć, siedząc kiedyś w charakteryzatorni, za-
cząłem rozumieć, o czym one rozmawiają, co do siebie mó-
wią. Zacząłem rozumieć świat kobiet. I to jest niesamowite! 
Potem, przy następnych produkcjach, gdzie planem rządziły 
kobiety, np. przy „53 wojnach” Ewy Bukowskiej, to ja już też 
rozmawiałem tym językiem. Zatem praca z kobietami dała 
mi niezwykle dużo.

Jak dać sobie więcej wyzwań zawodowych, gdy zna 
się już smak udziału w „Kac Wawie” albo w filmie 
„Kochaj”? Ryzykujesz czymś, przyjmując takie role?
To jest odwieczny problem: mieć co do gara włożyć, czy 
„bidować” i  być artystą mieszkającym na poddaszu? 
Stworzyłem z żoną dom, dość dużą rodzinę, właściwie małe 
państwo, w którym chcemy przetrwać do starości, do końca 
życia. To nie są proste wybory – pokusy napływają ze wszyst-
kich stron. Ale od momentu, kiedy pojawiły się dzieci, to się 
trochę przewartościowało. Już nie jest tak, że mogę sobie 
pozwalać na artystyczne rzeczy wyłącznie i mieć gdzieś to 
wszystko, co się dzieje wokół. Do niedawna nie interesowa-
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ły mnie wywiady i to, co dzieje się wokół życia 
aktora. Natomiast teraz bywam niestety wręcz 
zmuszony, żeby brać w tym wszystkim udział. 

ENGLISH 

BETWEEN A TOUGH GUY AND 
A VICTIM

On the surface, he’s cut out for roles of tough guys 
in a man’s world. But directors eagerly cast him as 
ambiguous, confused or trapped characters. Michał 
Żurawski is hungry for acting, ready to take on 
challenges and develop as a person.

We’re meeting in Warsaw; soon, you’ll take us 
to Podlasie, and you come from Zabrze. Does 
a place you live in define your behaviour or 
attitude towards life and artistic work? 
Let me clarify: I was born in Zabrze and 
I lived in Chorzów half of my life. It’s Upper 

TO J E ST ODW I ECZ N Y PROBLEM: 
M I EĆ CO DO GA R A W Ł OŻ YĆ, 
CZ Y „BI DOWAĆ” I BYĆ A RT YSTĄ 
M I E SZK A JĄC Y M NA PODDA SZ U?
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Silesia. Does it affect me? Of course, it does. For exam-
ple: the accent. Up to the age of 18, I thought I spoke pure 
Polish. But when I went to the Academy of Dramatic Art 
in Warsaw, they told me that they’d accept my applica-
tion provided that I worked on my language, my accent. 
I didn’t know what they meant. Now, having spent anoth-
er half of my life in Warsaw, when I come back to Silesia 
and try to speak that accent, I feel I don’t do it very well. 
So, the place you live in affects you. 

I’ve mentioned Podlasie at the beginning, because 
our meeting also concerns your role in a new CANAL+ 
original production. The title of the series set in 
Podlasie refers to a policeman named Kruk, and you 
play this role. The atmosphere of the production is 
special. Is there anything to be afraid of? 
I suppose so. I play a policeman, who spent his child-
hood in Podlasie. As a result of various factors, he de-
cided to move to Łódź. The chief of the police station 
in Łódź sends him back to Podlasie to solve a mystery 
surrounding criminal activity there. When he arrives, 
it turns out that he has to investigate not only the case, 
but also events that happened there several years ago. 
Unfortunately, I can’t say more about it today.

Is Maciej Pieprzyca, the director of the series, 
a magician of the cinema?
Yes. Maciek Pieprzyca is from Silesia, too, which posi-
tively affects our relationship… This might be a stereo-
type, but there’s something to it. When Silesians meet at 
work, it’s more effective. Ordnung is a bit different. I ful-
ly trust him. When I worked with him in ‘Jestem morder-
cą’ – it was perfect because the film was set in Silesia and 
I could speak Silesian – I noticed that when he trusts an 
actor, he gives him a free hand. Of course, within certain 
limits, but the actor always feels that he’s creating some-
thing. It’s perfect for your ego and bigheadedness – you 
can spread your wings and fly. As regards ‘Kruk’, I found 
out that Pieprzyca really wanted me in the series, and it 
was a huge ego boost. It’s the leading role, so I was a bit 
concerned. The story was really difficult, and I wasn’t 
sure if I handle it. I’ve never been faced with such a situ-
ation. This is the secret I can’t speak about. But Maciek 
is a supportive director, who gives you a sense of safety; 
he restored my confidence. Among Polish directors, 
Pieprzyca is unusual in this regard. 
 
Did Silver Lions for ‘Jestem mordercą’ give you another 
reason to trust each other or feel more confident at work?
I don’t think so because we’re grown-ups and we have 
so many years of working experience that we don’t need 
such reassurance. It’s more about money. Thanks to the 
award, Maciek got a premium series – he has a different 
budget and a better position, he can choose people to 
work with. And that’s great. For the first time, I felt that 
awards in this business have a purpose. In my profes-
sion, awards don’t make much sense. You can’t assess 
that one actor is better than the other. In Poland, there 

are hundreds of talented actors nobody has heard about. 
First of all, we have this readiness. I’ve experienced it 
many times. When I  worked abroad, for example, in 
Ukraine or Russia, I was shocked at how they treated us. 
For them, we’re actors from the West. But they also be-
lieve that Polish actors can do strange things.

Really? At the same time, Russian actors are treated like 
that in Poland.
In Germany, on the other hand, they think we’re crazy. 
But they respect us. I’ve observed that there is a convic-
tion that we don’t need stuntmen – we can do everything. 
There are many things that German actors won’t do. It’s 
like: if a German can’t do something, give it to a Pole and 
he’ll do it. One of such stories is about Marcin Bosak. 
When we were making ‘W ciemności’, he did something 
that made German stuntmen break into applause.

You’ve also worked in a Japanese film. How would you 
describe the stereotypes about that part of the world?
It was a Japanese, American and Polish production shot 
in Poland, but most of the crew were Japanese actors 
and producers. When they arrived in Poland, it turned 
out that the imperial Japanese code of conduct still 
functions there – there is a hierarchy. It’s incredible that 
it affects all aspects of life – business, art, film or even 
playing computer games. When an actress playing the 
wife of the hero arrived, we were shocked. We were in-
troduced, but before she went out of her camper van, five 
women appeared – an entourage that checked wheth-
er the area is clean. Then, two other women went out: 
a second assistant and a second general assistant with 
umbrellas and a protective package. Therefore, the star 
went out like an empress. She was perfectly calm. After 
five minutes, I felt like at a Buddhist meeting, after med-
itation. It’s the same with every Japanese actor. They 
have it in their DNA. During breaks, we had a chance 
to sit with them and talk, get to know something about 
them and their country. After a few seconds, I dissolved 
and began to stutter, my voice was lower – I felt like in 
a therapy session. It’s weird for us, Poles, hotheads, but 
it was wonderful.

If you have a specific emploi, and yours is an emploi 
of a southerner, can you be an architect of your own 
future? Can you choose and manage the way you’re 
perceived and cast by directors?
It’s hard to say. I’ve never thought about that. I believe 
I don’t know it yet. I’ve been an actor for 20 years – it’s next 
to nothing for an actor. When it turned out that ‘Kruk’ 
hadn’t had a full cast yet, I mentioned a few names of peo-
ple I wanted to meet. They were invited to an audition. It 
was the first time when I could create myself like you say.

What’s the cast of the series ‘Kruk. Szepty słychać 
po zmroku’?
Marcin Bosak, Czarek Łukaszewicz, who plays my 
best friend, it’s a very important character in the se-

SPECJALNE PODZIĘKOWANIA
dla Hotelu Logos ( ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 31/33, 
Warszawa, www.hotellogos.pl) za udostępnienie przestrzeni 
na potrzeby sesji zdjęciowej
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ries, perhaps even the most important one. 
Kasia Wajda plays my wife. Moreover, Anna 
Nehrebecka, and it’s an honour to work 
with her, Jerzy Schejbal, Andrzej Zaborski – 
a great actor from Białystok and a great per-
son. Michał Filipiak, Mariusz Jakus, who’s al-
ways cast as a bandit while he’s an incredibly 
sensitive person. I hope that he’ll have some 
new opportunities after the series. 

Is it possible for actors to make lasting 
friendships?
I have a few friends who are actors, really close 
friends. I also have a few pals. Even though we 
have a similar emploi or look similar, we don’t 
envy each other. It happens. It’s happened to 
me and I’m really grateful for it.

There’s also a question of brotherhood. You 
brother, Piotr, is a talented actor, you look 
similar. Is it a burden for you? When your 
brother appeared with you in ‘Karbala’, did 
you see each other as a threat?
It’s difficult, I admit. The age difference be-
tween us is six years. I’ve been an actor for 
six, almost seven years more. It’s a huge differ-
ence. When he appeared and began to play his 
first roles, I was critical and tried to give him 
some advice. I saw how he reacted. It went 
against the grain with him that an elder broth-
er gives him advice. But he chose a bit different 
path – he focused on the theatre. He does great 
stuff there. This guy dropped out of school to 
perform in the theatre. He got a job in Jelenia 
Góra and began to travel across Poland. 
Whenever he found a great crew, he stayed.

 
Were you surprised?
Not at all. I knew that he wanted to dissociate 
himself from my work. Today, it’s not a prob-
lem for us; quite the contrary, it’s actually 
useful. When we met on the set of ‘Karbala’, 
our private stories perfectly fit in with the plot 
presented in the film. But nobody else knew 
that. We didn’t need any rehearsals because 
brothers know everything without words.

An emploi of a tough guy – is it a curse, 
limitation, or an asset? 
I don’t know. I’ve never regarded myself as 
a  tough guy. My latest roles contradict it: 
‘Dzikie róże’, ‘Justa’, ‘53 wojny’ and the films 
I’m waiting for. 
 
Aren’t you a tough guy in ‘Dzikie róże’?
I’m rather a victim, a helpless victim of wom-
en. That’s how I see the character I played.
 
This film shows the tremendous acting 
talent of Marta Nieradkiewicz and the 
directing talent of Anna Jadowska.
Well, I’m lucky with women directors. Not 
only in film, but in the theatre, too. When 
I work with women, I become humbler, I’m 
a bit afraid of such work. I’ve never under-
stood what women say. I have a huge prob-
lem with it. When a guy tells me something, 
I know what he means even if he presents 
something in a  nutshell – I  know what 
man’s emotions are like. But it’s not so easy 
with women. Moreover, when I reflect on 
something, women are afraid of me, they 
find my physiognomy disagreeable. It often 

happens to me. I discovered that when I was 
working with them. Jadowska’s crew was 
composed of women (Małgosia Szyłak was 
the camera operator). Until then, women’s 
conversations were a whole different world 
to me, I didn’t understand that code. I felt 
uncomfortable on the set of ‘Dzikie róże’ 
– I didn’t know whether I could be ‘normal 
Michał’, so I  concentrated on my char-
acter. It’s incredible that after a month, 
when I was sitting in the make-up studio, 
I suddenly began to understand what they 
were talking about. I began to understand 
the world of women. And that’s amazing! 
Later, in other productions run by women, 
e.g. Ewa Bukowska’s ‘53 wojny’, I  would 
speak that language, too. Therefore, work-
ing with women has taught me a lot.

How to find more professional challenges 
after taking part in such productions as 
‘Kac Wawa’ or ‘Kochaj’? Is it a risk to 
accept such roles?
It’s a perennial problem: whether to put food 
on the table or ‘rough it’ and be an artist living 
in a loft. Me and my wife have made a home, 
we have quite a large family, a little state, 
where we want to stay till the end of our life. 
It’s not a simple choice – temptations are 
around every corner. But when my children 
were born, my priorities have changed. I can 
no longer concentrate on my artistic fulfil-
ment only and ignore everything else. Until 
recently, I wasn’t interested in interviews and 
everything that happens in actor’s life. But 
now, I sometimes have to be a part of it.  
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INDONEZJA SŁYNIE Z PRZEPIĘKNYCH WYSEPEK Z BIAŁYM PIASKIEM I TURKUSOWĄ 
WODĄ. ALE WSPANIAŁE KRAJOBRAZY I PRZEPIĘKNA RAFA KORALOWA TO NIE 
JEDYNE, CO WYRÓŻNIA KRAJ LICZĄCY 17 TYSIĘCY WYSP. DO TEGO GRONA NALEŻY 
ZALICZYĆ JESZCZE… SMOKI. NAJWIĘKSZE WSPÓŁCZEŚNIE ŻYJĄCE JASZCZURY CO 
PRAWDA NIE ZIEJĄ OGNIEM, ALE POTRAFIĄ BYĆ ŚMIERTELNIE NIEBEZPIECZNE.
TEKST Agnieszka Zawistowska ZDJĘCIA Pixabay.com
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 tle rozległych traw, schowane 
w cieniu drzew warany czujnie 
obserwują swoje potencjalne 

ofiary. Polują tylko w dzień, bo noce spędza-
ją w wygrzebanych przez siebie norach. Zda-
rza się, że atakują także ludzi, o czym wy-
posażony w drewniane widły przewodnik 
przypomina po raz kolejny. – Czy są w gru-
pie kobiety, które mają teraz trudne dni? – 

Na pyta nagle i zaraz wyjaśnia, że jaszczury 
mają niezwykle wrażliwy węch. Potrafią 
wyczuć martwe lub zranione zwierzę w pro-
mieniu 10 km. Dlatego, żeby uniknąć zagro-
żenia, kobiety mające okres powinny iść 
pośrodku zwartej grupy. I kolejna sprawa: 
nie należy wydawać głośnych dźwięków 
i absolutnie nie wolno zbliżać się do wara-
nów. Gady, choć na takie nie wyglądają, 

są bardzo zwinne i poruszają się całkiem 
szybko. Są także świetnymi pływakami, co 
umożliwia im przemieszczanie się z wyspy 
na wyspę w poszukiwaniu pożywienia i ży-
ciowego partnera.

Należące do gatunku zagrożonego wa-
rany z Komodo nazywane są przez miejsco-
wych ora i mieszkają w Parku Narodowym 
Komodo, leżącym pomiędzy wyspami Sum-

W  K R A I N I E   
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bawa i Flores. Jego obszar składa się z mnóstwa małych 
wysepek i trzech większych wysp: Komodo, Rinca i Pa-
dar. Park zachwyca fauną i florą. W 1986 roku został wpi-
sany na listę światowego dziedzictwa UNESCO nie tylko 
ze względu na zagrożone wyginięciem smoki, ale i nie-
zwykłe bogactwo życia podwodnego. Miejsce stanowi 
także dom dla jeleni, dzików, bawołów błotnych, małp, 
koni, węży oraz różnych gatunków ptaków.

Na Komodo żyje ok. 1700 smoków, które dożywają 
średnio 30 lat. Dorosłe osobniki osiągają nawet 3,5 metra 
długości, a masa ich ciała dochodzi do 90 kilogramów. Sa-
mice są mniejsze od samców, ale równie groźne. Potrafią 
zaatakować własne młode, dlatego te zaraz po wykluciu 
uciekają na drzewo, żeby nie zostać pożarte przez rodzi-
ców. Niezwykłym jest, że warany posiadają trzy gałki oczne; 
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trzecia znajduje się na głowie zwierzęcia i jest w stanie 
tak zwanego ciągłego czuwania. – Ich pole widzenia sięga 
nawet 300 metrów! – przewodnik nie szczędzi ciekawo-
stek na temat smoków. Kolejna opowiastka wprowadza 
wszystkich w konsternację. Okazuje się bowiem, że smo-
ki posiadają dwa członki, których używają na zmianę – je-
den dłuższy i drugi krótszy, zwany „agresywnym”, dzięki 
któremu waran może „zaczepić się” w samicy podczas 
stosunku i ją zapłodnić. Samice składają 15 do 30 jaj, które 
zakopują w norach i przykrywają liśćmi, po czym czuwają 
w pobliżu gniazda, jako że inne samice często zakradają 
się, by zniszczyć lęgowisko.

Malownicza Rinca jest znacznie mniejsza od Komo-
do, choć żyje na niej prawie tyle samo smoków. Do wy-
boru mamy kilka szlaków, ale jednogłośnie uznajemy, 
że wystarczy nam wrażeń na jeden dzień i decydujemy 
się na ten krótszy. Po drodze mijamy kolejne szkielety, 
niektóre imponujących rozmiarów. Warany nie mają 
problemów z atakowaniem zwierząt większych od sie-
bie. Zakradają się od tyłu i kąsają. Jad, który dostaje 
się wraz z ukąszeniem do organizmu zwierzęcia, nie 
od razu je zabija. Może się to zdarzyć nawet kilka dni 
po ataku. Ofiara ginie w wyniku infekcji – bakterie 
znajdujące się w ślinie waranów rozwijają się w reszt-
kach mięsa pozostałych między ich ostrymi zębami. 
Ale miejscowi wydają się tym specjalnie nie przejmo-
wać. W niewielkich, stojących na palach drewnianych 
domach, w otoczeniu koczujących pod nimi waranów, 
toczy się normalne życie.
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Odwiedzając Park Narodowy Komodo, 
na pewno warto udać się też na Pink Beach. 
Plaża, jak sama nazwa wskazuje, pokry-
ta jest różowym piaskiem, a konkretnie 
drobnymi fragmentami czerwonych muszli 
wymieszanych z białym piaskiem. Jedna 
z  siedmiu plaż na całym świecie w  różo-
wym kolorze stanowi idealne miejsce na 
relaks i snorkeling. Wielokolorowe ryby 
i koralowce, zielone żółwie i wyskakujące 
z wody delfiny robią duże wrażenie. Innym 
godnym uwagi miejscem znajdującym się 
na trasie morskiej wycieczki jest bezludna, 
wulkaniczna Satonda, która wygląda jak ba-
zaltowy stożek wystający z morza. W głębi 
wyspy znajduje się kaldera, w której mieści 
się słone jezioro otoczone wąskim pasmem 
brzegu. Tu natrafiamy na święte drzewo 
zwane Kalibuda, na którym wiszą prze-
wiązane tasiemkami kamyki. Mieszkańcy 
pobliskich wysp wierzą, że ozdabiając gałę-
zie w ten sposób, zapewnią sobie szczęście, 
a ich życzenia wypowiedziane przy jeziorze 
zostaną spełnione. Żeby jednak dobra passa 
trwała, należy powtarzać rytuał co roku. 
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IN THE LAND OF DRAGONS

Indonesia is famous for its exquisite islands covered 
with white sands and surrounded with turquoise 
water. But wonderful landscapes and beautiful coral 
reefs are not the only features that distinguish this 
country with several thousand islands. For among 
its idiosyncrasies are… dragons. The biggest modern 
lizards may not belch fire, but they can be lethally 
dangerous nonetheless.

Against the background of vast expanses of 
grass, monitor lizards lie in wait in the shad-
ows of trees and vigilantly observe their po-
tential preys. They hunt only by day, as they 
spend nights in self-dug burrows. It some-
times happens that they attack humans 
as well, about which we are duly remind-
ed yet again by our guide equipped with 
a wooden pitchfork. 

“Are there any women in the group who 
have their time of the month now?” he asks 
suddenly, and explains right away that the 
lizards have an extremely sensitive sense 

of smell. They can catch scent of a dead or 
a wounded animal within 10 kilometre radi-
us. That’s why, to avoid danger, women who 
are on their period should walk in the centre 
of a tight group. And yet another matter – 
you shouldn’t make any loud sounds, much 
less approach monitor lizards directly. The 
reptiles, although they may not seem like it – 
are very agile and can move surprisingly fast. 
They are also excellent swimmers, which al-
lows them to move from one island to another 
in search of food and a life partner.

An endangered species, monitor lizards 
from Komodo are referred to by locals as 
“ora” and live in the Komodo National Park 
located between the islands of Sumbawa and 
Flores. Its area is made up of numerous small 
islands and three bigger ones, namely Ko-
modo, Rinca and Padar. The park astonishes 
with its fauna and flora. In 1986, it was in-
cluded in the list of UNESCO World Heritage 
Sites, not only because of the endangered 
dragons, but also because of the unique rich-
ness of local sea life. The place is also home to 
deer, boars, water buffalos, monkeys, horses, 
snakes and myriad species of birds.

Komodo is inhabited by about 1700 drag-
ons; their average lifespan reaches up to 30 
years. Adult lizards can be as long as 3,5 me-
tres, and they can weigh as much as 90 kilo-
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grams. Females are smaller than males, but 
equally dangerous. They can attack their own 
offspring, which is why baby lizards scamper 
off to the closest tree right after they hatch, so 
as not to get eaten by their parents. Curiously 
enough, monitor lizards have three eyeballs 
– the third one is located on the animal’s head 
and at all times remains in the state of the so-
called constant vigil. 

“Their range of seeing reaches up to 300 
metres!” the guide regales us with numerous 
curiosities about dragons. But it is the next 
story that causes general consternation. As it 
turns out, dragons have two hemipenes that 
they use alternatively – a longer and a short-

er, “aggressive” one, thanks to which a moni-
tor lizard can “catch on” in the female during 
copulation and inseminate her. Females lay 
from 15 to 30 eggs that they burry in holes 
and cover with leaves. Then they watch over 
them in the vicinity of their nests, as other fe-
males often sneak up to the breeding ground 
and destroy it.

The picturesque Rinca is considerably 
smaller than Komodo, and still it’s inhabited 
by almost the same number of dragons. Even 
though we have several trails to choose from, 
we conclude that we’ve got enough attractions 
for one day and unanimously opt for the shorter 
one. On our way, we go past skeletons, some of 

them of impressive size. Monitor lizards don’t 
have problems with attacking animals larger 
than themselves. They sneak up from behind 
and bite. The venom that enters the victim’s or-
ganism doesn’t kill it right away. The death can 
happen several days after the attack. The prey 
dies from an infection – the bacteria present in 
the saliva of monitor lizards grow in the scraps 
of meat stuck in between their sharp teeth. But 
local people don’t seem to be much bothered by 
this fact. In small wooden houses standing on 
pales and amongst roaming monitor lizards, 
life goes on as usual.

As we visit the Komodo National Park, it 
would be certainly worthwhile to go to the 
Pink Beach. The beach, as the name suggest, 
is covered with pink sand composed of white 
sand and minute fragments of red shells. One 
of the seven pink beaches in the world, it is 
a perfect spot for relaxation and snorkelling. 
Multicoloured fish and corals, green turtles, 
as well as dolphins jumping out of water 
make a huge impression. Another place that 
is worth attention is the uninhabited volcanic 
Satonda that looks like a basalt cone protrud-
ing from the water. In the heart of the island 
we can find a caldera, in which there is a salty 
lake lined with a narrow shore. There, we 
come across the sacred tree called Kalibuda 
with stones hanging on tapes from its branch-
es. Inhabitants of the nearby islands believe 
that such decorations will bring them hap-
piness, and that the wishes that are said out 
loud by the lake will come true. But to ensure 
a constant run of good luck, the ritual has to 
be repeated each year. 
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ozumie pan po hiszpańsku? 
– zagadnął mnie brzuchaty je-
gomość w trzyczęściowym, gra-

natowym garniturze z dewizką przy kami-
zelce. – Tak, oczywiście – odpowiedziałem. 
– A jakie ma pan relacje ze swoim ojcem? 
– dopytał. – Bardzo dobre. Właśnie lecę 
na jego urodziny. Kocham go. Jest moim 
przyjacielem – odpowiedziałem, a dopie-
ro po chwili zdałem sobie sprawę z tego, że 
zwierzam się obcemu facetowi. – A pan? 
– zapytałem grzecznie. – Ja? – odparł z wa-
haniem – Nie każdy ma tyle szczęścia. Ale 
wie pan co? – ożywił się nagle – Opowiem 
panu bajkę!

Za siedmioma górami, za siedmioma rze-
kami było małe królestwo. Królestwem tym 
niepodzielnie rządził Król. Państewko było 
wprawdzie niewielkie, ale Król był bardzo 
dumny z tego, co miał. Wprawdzie czasami 
zazdrosnym, a nawet pożądliwym okiem 
patrzył na królestwa dookoła, ale rzad-
ko przekraczał granice swojego Królestwa 
i przyzwoitości.

Pewnego dnia nadworny lekarz oznaj-
mił Królowi: „Panie, będziesz miał Syna. 
Królowa jest w ciąży”. Cieszył się Król, cie-
szyła się Królowa, cieszyli się poddani. Po 

get on with your father?’ he asked. ‘Very 
well. I’m flying to his birthday party. I love 
him. He’s my friend,’ I answered and only 
after a while did I realise that I was confid-
ing in a stranger. ‘And you?’ I asked polite-
ly. ‘Me?’ he said hesitantly. ‘Not everyone 
is so lucky. But you know what?’ he livened 
up. ‘I’ll tell you a story!

Once upon a time, there was a small 
Kingdom. The Kingdom was ruled by one 
and only King. The land was small, but 
the King was very proud of what he had. 
Admittedly, he sometimes looked with envy 
or even greed at neighbouring kingdoms, 
but he rarely crossed the borders of his 
Kingdom and decency.

One day, the court physician told the 
King, ‘Lord, you will have a Son. The Queen 
is pregnant.’ The King was delighted, the 
Queen was delighted, and people were de-
lighted, too. After nine months, a Prince 
was born. Everyone was happy about the 
birth of the Heir to the Throne. Only the 
King looked concerned. “What do you wor-
ry about, my dear?” the Queen asked with 
concern. “Aren’t you happy that we have 
a son?” she asked. “I am, I am…” the King 
answered mechanically and smiled, but 
the smile disappeared from his face after 
a while. The word “Heir” still lingered. It 
meant that there was someone who would 
succeed him, to whom he would have to 
surrender his seat. He loved his Son very 
much and he hated him much the same.

The Prince was growing up. His Mother 
loved him with all her heart. His Father 
was very strict and put him to plenty of 
tests, with which the Prince dealt perfect-
ly. But one day, the Prince stood up to his 
Father. The King got very angry and ban-
ished the Prince from the Kingdom despite 
pleas from the Queen. The Queen was in 
despair and shut herself in her chambers. 
The King didn’t feel relieved after ban-
ishing the Prince. Quite the contrary, he 
felt abandoned by everyone. The Prince 
was too proud to apologise to his Father, 
and the King was too vain to forgive his 
Son. They soon became strangers. The 
Prince, supported by the enemy armies 
attacked his Father’s Kingdom harrowing 
and beleaguering it. The King declined in 
health, became weak and couldn’t fight 
off his Son’s attacks. He saw his Son’s 
triumph and his own weakness. He felt 
overwhelmed and couldn’t get the word 
“Heir” out of his head. When the King 
died, the Prince returned to the Kingdom 
asked by his Mother and ruled for many 
years. Nobody, even the Queen, knew that 
the King’s biggest dream was to hold his 
Son once again.’ 
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Socjolog z zawodu i z pasji. 
Wytrawny badacz społecznych zjawisk 
i kulturowych trendów. Naukowiec 3.0 nie 
bojący się trudnych wyzwań, międzynarodowej 
współpracy i interdyscyplinaroności. Felietonista 
magazynu „Sens” i współpracownik DDTVN. 
Znakomity słuchacz oraz wnikliwy obserwator. 
Apostoł dobrej nowiny i przeciwnik złych emocji. 
Z zamiłowania podróżnik i sportowiec. Życiowy 
optymista. Dla nas będzie pisał o tym co jest 
ważne w ludziach i dla ludzi.

dziewięciu miesiącach na świat przyszedł 
Królewicz. Wszyscy byli szczęśliwi z naro-
dzin Następcy Króla. Tylko Król miał zatro-
skaną twarz. – Czym się martwisz, kocha-
ny? – pytała z troską w głosie Królowa. – Nie 
cieszysz się, że mamy syna? – dopytywała. 
– Cieszę się, cieszę – machinalnie odpowia-
dał Król, uśmiechając się, choć uśmiech po 
chwili znikał z Jego twarzy. W głowie koła-
tało Mu to okropne słowo: „Następca”. To 
znaczy, że już jest Ktoś, kto będzie po Nim, 
komu już niedługo będzie musiał ustąpić 
miejsca. Kochał Syna bardzo i tak samo 
bardzo Go nienawidził.

Królewicz rozwijał się wzorcowo. Matka 
kochała Go ogromnie. Ojciec był dla Niego bar-
dzo surowy i poddawał Go rozlicznym pró-
bom, z którymi Królewicz radził sobie zna-
komicie. Jednak któregoś dnia Królewicz 
przeciwstawił się Ojcu. Król rozgniewał się 
bardzo i mimo błagań Królowej wypędził 
Królewicza z Królestwa. Królowa była zroz-
paczona i zamknęła się w swoich aparta-
mentach. Królowi wypędzenie Królewicza 
nie przyniosło ulgi. Poczuł się opuszczo-
ny przez wszystkich. Królewicz był zbyt 
dumny, żeby przeprosić Ojca, a Król zbyt 
próżny, żeby przebaczyć Synowi. Powoli 
stawali się sobie obcy. Królewicz, wspar-
ty przez wojska nieprzyjaciela, raz po 
raz najeżdżał Królestwo swojego Ojca, 
kąsając Go boleśnie. Król podupadł na 
zdrowiu, opuściły Go siły i nie radził sobie 
z najazdami swojego Syna. Widział Jego 
triumf i własną niemoc. Czuł się przytłoczo-
ny, a słowo „Następca” jak głuchy dzwon 
brzmiało w Jego głowie coraz donośniej. 
Kiedy Król zmarł, Królewicz na prośbę 
Matki wrócił do Królestwa i rządził nim 
szczęśliwie przez długie lata. Nikt, nawet 
Królowa, nie wiedział, że największym ma-
rzeniem Króla przed śmiercią było móc znów 
przytulić Syna. 
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‘Do you speak Spanish?’ asked a potbel-
lied man in a three piece, navy blue suit 
with a watch chain on his waistcoat. ‘Yes, 
of course,’ I answered. ‘And how do you 
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NAJPIERW BYŁY KONIE. W STAROŻYTNYM RZYMIE WYŚCIGI STANOWIŁY ULUBIONĄ 
ROZRYWKĘ TŁUMU. Z CZASEM, KIEDY CYWILIZACJA NABIERAŁA ROZPĘDU, ZWIERZĘTA 
USTĄPIŁY MIEJSCA MASZYNOM. SAMOCHODY, CORAZ SZYBSZE I PIĘKNIEJSZE, SKUTECZNIE 
UZALEŻNIAŁY LUDZKOŚĆ OD ADRENALINY. DZIŚ MAŁO KTO NIE LUBI DUŻYCH PRĘDKOŚCI. 
PODOBNIE JAK SAMOCHODÓW PORSCHE. JEŻELI ZATEM CHCESZ ZASMAKOWAĆ ŻYCIA 
ZA KIEROWNICĄ JEDNEJ Z TYCH BESTII, TERAZ MASZ KU TEMU NAJLEPSZĄ OKAZJĘ.
ZDJĘCIA Mat. Prasowe

SPRAWDŹ, GDZIE 
LEŻĄ TWOJE GRANICE



ej wyrzut następuje podczas silnych 
emocji. Przyspiesza bicie serca, rozsze-
rza źrenice. Adrenalina, bo o niej właśnie 

mowa, sprawia że myślimy, biegamy i działa-
my znacznie szybciej. Dostarczyć jej można na 
wiele sposobów. Jednym z nich jest ostra jazda 
na torze. Czyli tam, gdzie samochody Porsche 
czują się lepiej niż niejedna ryba w wodzie.   

Poprowadzić Porsche to jak zjeść kola-
cję z Demi Moore – pragną tego miliony. 
A spędzić cały dzień z tym samochodem na 
torze? To już kwintesencja marzeń. A prze-
cież marzenia są po to, aby je spełniać. I te-
raz ku temu nadarza się idealna okazja. 
Silesia Ring to profesjonalny tor wyścigowy 
położony w Kamieniu Śląskim. Najnowszy 
tego typu obiekt w Polsce spełnia wymaga-
nia nawet tych najbardziej wymagających 
kierowców. Ale przede wszystkim spełnia 
wyśrubowane oczekiwania Porsche. Za 
sprawą 7 różnych konfiguracji trudno tu-
taj o nudę. Zwłaszcza jeżeli do dyspozycji 
ma się każdy model z oferty Porsche. Bo 
decydując się na jedną, wybraną formułę 
Porsche Driving Experience, możesz nie 
tylko zasmakować mocnych wrażeń na to-
rze, lecz również przetestować całą gamę 
legendarnego producenta samochodów 
z GT3 oraz GT3 RS włącznie. A formuły kon-
kretnie są trzy. Każda z nich wymaga od 
kierowcy innego poziomu umiejętności za 
kierownicą. Jeżeli zatem dopiero zaczynasz 
swoją przygodę z adrenaliną za kierownicą 
i chcesz mocniej wejść w świat samochodów 
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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. Dostrzeże piękno w najbardziej 
niepozornych autach, jak również skazę w tych 
najbardziej pożądanych. Autorka bloga „Panie 
wiozą Panów”: www.paniewiozapanow.pl.
 

Porsche, to warto się zainteresować progra-
mem Porsche on Track. Jest on gwarancją 
doskonałej, całodniowej zabawy na torze 
za kierownicą różnych modeli Porsche. Dla 
koneserów szybkiej jazdy, którzy posiadają 
już pewien stopień umiejętności, przygo-
towano PDE Warm Up. Tu duży nacisk jest 
położony na technikę prowadzenia. Nie za-
braknie zatem zarówno cennych wskazó-
wek ze strony instruktora jak również dużej 
ilości dynamicznej jazdy. Na samym szczy-
cie oferty znajduje się PSDS Precision. To 
formuła przeznaczona tylko i wyłącznie dla 
kierowców, którzy pomyślnie przeszli jedno 
z dwóch powyższych szkoleń. Zabawa jest 
na ostro, dlatego od uczestników wymaga 
się sporej wiedzy i doświadczenia. Jednak 
niezależnie od tego, na którą formułę się 
zdecydujesz, masz pewność, że w świecie 
Porsche zanurzysz się tak głęboko, jak to 
tylko możliwe. Rozsmakuj się w najbardziej 
utytułowanych, sportowych samochodach 
w historii. Spędź chwile, których nie zapo-
mnisz do końca swoich dni. 

PR Z YSPI E SZ A BIC I E SERC A , 
ROZ SZ ER Z A Ź R E N IC E. 
A DR E NA L I NA , BO O N I E J 
W Ł A Ś N I E MOWA , SPR AW I A Ż E 
M YŚL I M Y, BI E GA M Y I  DZ I A Ł A M Y 
Z NACZ N I E SZ Y BC I E J.  

PORSCHE ON TRACK (13-14 maja lub 
3-4 września) – 1000 euro netto / os.
PDE WARM UP (20-21 maja) – 1500 euro 
netto / os.
PSDS PRECISION (10-12 września)– 
2500 euro netto / os.
Dla każdego czytelnika Anywhere 10% 
rabatu z kodem: ANYPDE.
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TEST YOUR LIMITS

First, there were horses. Chariot racing was 
a favourite mass entertainment spectacle in 
ancient Rome. Over time, as the civilization 
developed, animals were replaced with machines. 
Cars were becoming faster and more beautiful, 
and people got addicted to adrenaline. At present, 
there are few people who don’t like driving fast. 
The same with Porsche cars. Now, you have 
a great chance to get the taste of driving one of 
these beasts!

It is released when you experience strong 
emotions. Your heart begins to race, and 
your pupils dilate. It’s adrenaline, which 
makes you think, run, and act much fast-
er. There are plenty of ways to get the 
adrenaline going. One of them is racing on 
a track, where Porsche cars feel like a fish 
in the sea.

Driving a Porsche is like having dinner 
with Demi Moor – millions of people dream 
about it. Not to mention spending the whole 

day in the car on a track. It’s a dream come 
true. And dreams should be fulfilled. Now, 
you have a great chance to do it. Silesia 
Ring is a professional race track in Kamień 
Śląski. It’s the latest such spot in Poland 
and meets the expectations of the most de-
manding drivers. But, primarily, it meets 
high expectations of Porsche. You won’t 
get bored here thanks to seven various 
configurations available. Especially that 
you have every Porsche model at your dis-
posal. If you opt for one of Porsche Driving 
Experience formulas, you can not only en-
joy a great thrill on the track, but also test 
a  full range of cars of the legendary car 
manufacturer, including GT3 and GT3 RS. 
There are three formulas available. Each 
of them requires a different level of driv-
ing skills. Therefore, if you’ve just begun 
your adventure with fast driving and you 
want to get into the world of Porsche cars, 
you should opt for Porsche on Track. It 
guarantees great, all-day fun on the track 
driving various Porsche models. PDE Warm 
Up is for those who are after faster driving 

and already have a certain level of racing 
skills. Here, the emphasis is on the driving 
technique. You’ll get lots of valuable advice 
from an instructor and enjoy dynamic driv-
ing. Finally, there’s PSDS Precision. This 
formula is dedicated only to drivers who 
have passed one of the two training cours-
es mentioned above. It’s hard fun, so par-
ticipants are required to have considerable 
knowledge and experience. Whichever you 
pick, you may be sure that you’ll immerse 
yourself in the world of Porsche as deeply 
as possible. Get the taste of the most suc-
cessful sports cars in history. It will surely 
be an unforgettable experience. 

ROZ S M A K UJ SI Ę 
W NA J BA R DZ I E J 
U T Y T U Ł OWA N YC H, 
SP ORT OW YC H 
SA MO C HODAC H 
W H IS T OR I I.

PORSCHE ON TRACK (13–14 May or 
3–4 September) EUR 1000 net / person
PDE WARM UP (20–21 May) – 
EUR 1500 net / person
PSDS PRECISION (10–12 September) 
– EUR 2500 net / person
Get a 10% discount for Anywhere 
readers with a code: ANYPDE.
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TEKST Paweł Durkiewicz ZDJĘCIA Mat. Prasowe

ie ukrywam, że wieść o zbliżającej się 
emisji nowej produkcji Canal+ wzbu-
dziła we mnie wyjątkową ciekawość. 

Pierwsza połowa lat 90. to początki „wolnej 
Polski”, czas raczkującego (a już dzikiego) 
rodzimego kapitalizmu, a przy okazji moje 
dzieciństwo. Bawiąc się miniaturowymi samo-
chodzikami po niedzielnych obiadkach, często 
słyszało się rozmowy rodzinne na tematy poli-
tyczne. Sprawa Art-B przewijała się w nich regu-
larnie. Nie rozumiałem z tych ognistych debat 
za wiele, a nazwisko Bagsik wydawało mi się 
zdrobnieniem od imienia ubóstwianego przeze 
mnie naonczas królika Bugsa. Gdy kilkanaście 
lat później moja świadomość polityczna była 
już jako tako rozwinięta, temat osławionego 
oscylatora był już od dawna medialnie nieży-
wy. Dziś, w dobie niekończących się polemik 
o kryzysie polskiej demokracji, warto przypo-
mnieć sobie, w jakich okolicznościach dwaj bli-

„ARTYŚCI 
BIZNESU” 
PO LATACH
SERIAL DOKUMENTALNY „ART-B. MADE IN POLAND” 
ODKURZA SPRAWĘ, KTÓRĄ W LATACH 90. ŻYŁA 
CAŁA POLSKA. POKAZANE Z PERSPEKTYWY CZASU 
TAJEMNICE, PIKANTERIE I ABSURDY HISTORII 
BOGUSŁAWA BAGSIKA I ANDRZEJA GĄSIOROWSKIEGO 
OBNAŻAJĄ REALIA, W JAKICH WYKUWAŁA SIĘ III RP.



" A R T Y Ś C I  B I Z N E S U "  P O  L A T A C H

PR Z E D  W I DZ A M I  MO C N O  O T W I E R A JĄ 
S I Ę  T E Ż  SA M I  B OH AT E ROW I E 
S K A N DA LU,  KT ÓR Z Y  Z A  WS Z E L K Ą 
C E N Ę  C HC Ą  W Y PA Ś Ć  W I A RYG OD N I E 
JA KO  OF I A RY  C A Ł E J  S PR AW Y.

żej nikomu nieznani faceci przed trzydziestką 
– stroiciel fortepianów i lekarz – w ciągu kilku 
miesięcy osiągnęli majątki, które dziś liczyli-
byśmy w miliardach złotych. Co mówi to nam 
o tworzonych wtedy fundamentach państwa, 
w którym obecnie żyjemy?

Młodszym czytelnikom należy się kilka 
słów wyjaśnienia: w  zawierusze przemian 
ustrojowych i terapii szokowej zaordynowanej 
Polsce przez Leszka Balcerowicza, na przeło-
mie lat 80. i 90. ubiegłego wieku, prawo banko-
we i gospodarcze ze swoimi licznymi lukami 
przypominało dorodny ser szwajcarski. Dla 
przedsiębiorców z kontaktami, determinacją 
i pewnym kapitałem w kieszeni otwierało to 
drogę do gigantycznych fortun. Tą drogą po-
szli Bagsik i Gąsiorowski, którzy uruchomili 
tzw. oscylator ekonomiczny. Mechanizm po-
legał na uzyskiwaniu wielokrotnego oprocen-
towania tej samej kwoty pieniędzy w różnych 
bankach. Założyciele Art-B lokowali pienią-
dze na lokacie w banku A, po czym pobierali 
tzw. czek potwierdzony, z którymi udawali 
się do banku B, by czek zrealizować, założyć 
w banku B kolejną lokatę i pobrać… kolejny 
czek potwierdzony. Następnie procedurę 
powtarzali. W dzisiejszych czasach, z elektro-

nicznymi połączeniami online między banka-
mi, taki proceder nie byłby możliwy, jednak 
w ówczesnej Polsce wymiana informacji mię-
dzy poszczególnymi placówkami ciągnęła się 
dniami, a czasem nawet i tygodniami. W efek-
cie pojedyncza wpłata rosła o wartość opro-
centowania nawet w kilkudziesięciu bankach! 
Tempo rozwoju spółki było więc zawrotne. 
W latach 1990-1992 Art-B (nazwa miała łączyć 
artyzm z biznesem) stworzyła sieć sześciuset 
firm-córek w pięćdziesięciu krajach świata, 
osiągając obrót 22,5 miliarda dolarów w ciągu 
osiemnastu miesięcy, co w realiach tamtych 
czasów było poziomem astronomicznym. 
Gąsiorowski i Bagsik mogli żyć w luksusie, 
jaki Polacy mogli widzieć co najwyżej w emi-
towanym wówczas w TVP serialu „Dynastia”. 
Zgromadzili m.in. imponującą kolekcję dzieł 
sztuki, z obrazami Picassa, Renoira, Kossaka 
i Malczewskiego.

Z czasem działalność Art-B zaczęła oczy-
wiście rodzić podejrzenia, a  w  pewnym 
momencie wojnę spółce wypowiedział sam 
prezydent Lech Wałęsa. W lecie 1991 roku 
biznesmeni uciekli z Polski do Izraela, a wkrót-
ce zostały wystawione za nimi listy gończe. 
W końcu przed sądem stanie tylko Bagsik, któ-
ry dopiero w 2000 roku usłyszywyrok – 9 lat 
pozbawienia wolności (z więzienia wyjdzie po 
czterech latach). 

W sześcioodcinkowym dokumencie Ane-
ty Kopacz (mającej w dorobku nominację do 
Oscara za najlepszy krótkometrażowy film 
dokumentalny) dobrze uchwycony jest cały 
absurd historii Art-B. Naświetlone są wariac-
kie okoliczności powstania spółki, modus ope-
randi jej założycieli, a także patowa sytuacja, 
w jakiej znalazł się polski wymiar sprawiedli-
wości, gdy afera wyszła na jaw. Pokrzywdzo-
nym w sprawie Bagsika i Gąsiorowskiego był 
bowiem nie skarb państwa czy jakakolwiek 
konkretna instytucja finansowa, lecz „system 
bankowy”, który – tak argumentowali obroń-
cy biznesmenów – jako abstrakcyjny kon-
strukt nie mógł być ofiarą przestępstwa. Przed 
widzami mocno otwierają się też sami bohate-
rowie skandalu, którzy za wszelką cenę chcą 
wypaść wiarygodnie jako ofiary całej sprawy.

Dodajmy jeszcze, że w jednym z odcinków 
serialu wspomniana jest też współfinansowa-
na przez Ar.-B, a realizowana przez Mosad, 



among banks, such a business wouldn’t be 
possible, but then, the exchange of informa-
tion between banks in Poland lasted days 
or even weeks. As a result, they received in-
terests on a single payment even in several 
dozen banks! The company was developing 
at an extremely rapid pace. In 1990–1992, 
Art-B (the name was supposed to combine 
artistry and business) set up a network of 
six hundred subsidiaries in fifty countries 
and recorded a turnover of USD 22.5 billion 
within eighteen months, which was an as-
tronomical figure those days. Gąsiorowski 
and Bagsik could live in luxury that average 
Joe could only see in the TV series ‘Dynas-
ty’ broadcast on TVP. They built up, among 
others, an impressive collection of works of 
art, including Picasso, Renoir, Kossak and 
Malczewski’s paintings.

Over time, the activities of Art-B began to 
give rise to suspicion, and at some point, pres-
ident Lech Wałęsa himself declared war on 
the company. In summer 1991, the business-
men ran away from Poland to Israel, and soon 
wanted notices for their arrest were issued. In 
the end, only Bagsik stood trail and was con-
victed in 2000 – 9 years of imprisonment (he 
was released after four years). 

The six-episode documentary by Aneta 
Kopacz (who has been nominated for Acad-
emy Awards for the best short documentary 
film) manages to capture the absurdity of 
Art-B’s story. It depicts crazy circumstances 
of setting up the company, modus operandi 
of its founders, as well as the stalemate the 
Polish judiciary was locked in when the scan-
dal was exposed. The victim of Bagsik and 
Gąsiorowski’s case wasn’t the Treasury or an-
other financial institution, but ‘the banking 
system’, which – according to their defense 
counsels – couldn’t be a victim of crime as an 
abstract construct. The heroes of the scandal 
open up and, at all cost, try to seem reliable as 
victims of the situation. 

It should also be noted that one of the 
episodes refers to the operation ‘Bridge’ 
co-funded by Art-B and carried out by Mo-
sad, namely transport of Jews from the Soviet 
Union and Russia to Israel in 1990–1992. It’s 
a bit forgotten but really interesting story in 
our modern history.

After watching the recapitulation of the 
greatest financial scandal that took place in 
the first years of the Third Republic of Poland 
with its subplots, one begins to wonder why 
nobody has attempted to make a  feature 
film out of Bagsik and Gąsiorowski’s story. 
A bittersweet Polish ‘Wolf of the Wall Street’ 
with its social, thrilling and comic elements 
would surely be in with a chance of breaking 
the bank and attracting the audience of many 
generations to the cinema. 

operacja „Most” – przerzut Żydów z ZSRR 
i  Rosji do Izraela w  latach 1990–1992. To 
jeden z nieco zapomnianych, a bardzo cie-
kawych wątków naszej historii najnowszej.

Po obejrzeniu rekapitulacji największej 
afery finansowej początków III RP ze wszyst-
kimi jej wątkami pobocznymi można zresz-
tą zdziwić się, że nie podjęto jeszcze próby 
przeniesienia historii Bagsika i Gąsiorow-
skiego na duży ekran w formie fabularnej. 
Słodko-gorzki polski „Wilk z Wall Street”, 
z akcentami obyczajowymi, sensacyjnymi 
i komediowymi, miałby z pewnością szansę 
rozbić bank, ściągając do kin wielopokole-
niową widownię. 

ENGLISH

‘BUSINESS ARTISTS’ YEARS LATER

The documentary ‘Art-B. Made in Poland’ comes 
back to a huge financial scandal that hit the head-
lines in 1990s. Secrets, a little spice and absurdity of 
Bogusław Bagsik and Andrzej Gąsiorowski’s case 
shown from the perspective of time expose the re-
ality in which the Third Republic of Poland evolved.

I admit that I was really excited after hear-
ing the news about the broadcast of a new 
Canal+ production. The first half of the 
1990s is the beginning of ‘free Poland’ and 
green (and already wild) home capitalism, 
and my childhood by the way. While playing 
with baby cars after Sunday dinners, I often 
heard family discussions about politics. The 
case of Art-B was brought about regularly. 

I didn’t understand much of those heated ar-
guments, and the name Bagsik seemed to be 
a diminutive of the name of Bugs Bunny I was 
crazy about then. Several years later, when 
my political awareness was more developed, 
the topic of the famous oscillator had already 
been dead in the media for a long time. To-
day, in the era of endless polemics on the cri-
sis of Polish democracy, we should recall the 
circumstances in which two quite unknown 
men approaching thirty – a piano tuner and 
a doctor – within a few months, made a for-
tune that would be counted in billions of zlo-
tys. What does it tell us about the foundations 
of the state we live in?

A few words of explanation for young read-
ers: in the turmoil of political changes and 
shock therapy given to Poland by Leszek Bal-
cerowicz, at the turn of the 1980s and 1990s, 
banking and economic law with its numer-
ous loopholes was like huge Swiss cheese. It 
was an opportunity for entrepreneurs with 
contacts, determination and certain capital 
to make immense fortunes. Bagsik and Gą-
siorowski followed that path and launched 
a so-called economic oscillator. The mech-
anism consisted in receiving interests on 
the same amount multiple times in various 
banks. The founders of Art-B deposited mon-
ey on a deposit in bank A and took a so-called 
certified cheque, which they brought to bank 
B to cash it, open another deposit in bank B 
and receive… another certified cheque. And 
they repeated the procedure all over again. 
These days, with online control systems 
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TAK SIĘ SKŁADA, ŻE POZA AKTORSTWEM PARAM SIĘ TRUDNĄ SZTUKĄ 
STAND-UP COMEDY. I CIESZY MNIE, ŻE TEN GATUNEK JEST W POLSCE 
CORAZ BARDZIEJ POPULARNY. MOŻNA ŚMIAŁO POWIEDZIEĆ, ŻE PRZESTAŁ 
BYĆ ANONIMOWY. O STAND-UPIE MOŻNA ROZMAWIAĆ JUŻ NIE TYLKO 
NA MANHATTANIE CZY WEST ENDZIE, ALE NAWET W PUŁAWACH.

ZDJĘCIE Monika Szałek

K RÓ TK I  F E LI E T ON 
O TY M, CZ Y M SIĘ 
RÓŻ N I STA N D - U P 
OD K A BA R ETU RAFAŁ 

RUTKOWSKI
 
Aktor, dyrektor artystyczny „Teatru Montownia”. 
Specjalista od kultowych one-man show i stand-
up Komedy. Zawsze uważał że jego fach jest 
niepoważny, dlatego z wielkim szacunkiem odnosi 
się do grabarzy i tych, którzy pilnujących gablot 
w muzeach. Sam uchodzi raczej za lekkoducha, 
o czym dobitnie przypominają mu wizyty w urzędzie 
skarbowym. Słowem pisanym para się rzadko, ale za 
to długodystansowo. 
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przykład taksówkarz, kie-
dy dowiedział się że jadę na 
występ stand-upowy, stwier-

dził, że wprawdzie słyszał, że to modne, ale 
za bardzo to nie wie, bo on się tańcem ge-
neralnie nie interesuje. Innym razem ja-
kaś pani oznajmiła, że te nowe kabarety są 
straszne i że całe szczęście, że Pan Bóg trzy-
ma w zdrowiu Jana Pietrzaka. A mój zna-
jomy zapewniał, że stand-up ma w Polsce 
długą tradycję, bo przed wojną Eugeniusz 
Bodo też wygłupiał się do mikrofonu.

Ponieważ mainstreamem rozry wki 
w Polsce jest kabaret, chciałbym wyjaśnić, 
czym stand-up różni się od kabaretu, bo 
ostatnio narosło sporo nieporozumień wo-
kół tego tematu.

Przede wszystkim stand-up to słowo an-
gielskie, które dosłownie oznacza „wstać”, 
lub „stanąć”. A zatem wymawiamy „sten-
dap”, a nie „stan dup” po polsku.

Oczywiście stan naszych dup jest istot-
ny, ale nie na tyle, żeby robić z tego gatu-
nek komediowy. Co najwyżej można by 
zrobić krótki news: „Na Mazowszu stan dup 
jest fatalny. Z powodu braku dofinanso-
wania mazowieckie dupy są w stanie opła-
kanym. Podobnie tragicznie z dupami jest 
na Podlasiu i w Małopolsce. Wielkopolskie 
dupy mają się lepiej, ale to dzięki dofinan-
sowaniu z Unii. To tyle na razie. Następny 
stan dup za godzinę.”

A zatem pamiętajmy: „stendap”.
Człowiek parający się stand-upem to ko-

mik lub stand-uper. Jeżeli nazwiecie takie-
go artystę kabareciarzem, może się śmier-
telnie obrazić i nasikać wam potajemnie do 
kawy. Słyszano też na terenie kraju zwrot 
„stendapista”, ale autor tego wyrażenia zgi-
nął w nieznanych okolicznościach.

Jeżeli chodzi o różnice, to podstawo-
wa jest taka, że standuper występuje sam. 
Po pierwsze nie musi się z nikim dzielić 
kasą, po drugie, jak pójdzie znakomicie, to 
gratulacje zbiera tylko on sam. Jak pójdzie 
źle, to też łatwiej uciekać ze sceny samemu 
niż w grupie. Większa szansa na przeżycie. 
Myślę, że podstawowym powodem jednak 
jest to, że stendaper nie boi się wyjść sam 
przed widownię i wziąć jej na klatę. …To 
znaczy sporo standaperów się boi i dlatego 
przed wejściem siedzą pół godziny w kiblu 
albo piją alkohol. Wielu wychodzi na trzeź-
wo, ponieważ biorą psychotropy, których 
nie mogą mieszać z alkoholem. Ale mimo 
wszystko wychodzą.

A  kabareciarze wychodzą parami. 
Oczywiście też piją, ale im to nie poma-
ga. Czasami wychodzą nawet w trzech lub 
więcej. Ci najbardziej zalęknieni wycho-
dzą w pięciu i  jeden z nich zawsze musi 
mieć na sobie pomarańczowy sweterek. 

NA

Nie wiadomo do końca, po co, ale zdaje się 
po to, żeby ci najbardziej nawaleni łatwiej 
orientowali się w terenie i nie pomylili gru-
py. Widzą sweter i idą.

Stand-up jest prosty i działa na wyobraź-
nię. A w kabarecie niestety wszystko trzeba 
pokazywać. No i sprawa się komplikuje, bo 
jak na przykład zechcemy zrobić zabawny 
skecz o tym, że prezydent swojemu uko-
chanemu prezesowi robi własnoręcznie 
prezent, np. z drewna, to trzeba to pokazać. 
Na scenę wnieść tokarkę, drewno (żeby 
mieć z czego ten prezent zrobić). Trzeba 
kabareciarza przebrać za prezydenta, przy-
uczyć go do tokarki, drugiego przebrać za 
prezesa, utoczyć ten prezent itd. Do tego 
jeszcze trzeba dodać wyraz aktorski. Bo 
ważne jest, czy on to wykonał z pasją, czy 
z przymusu. Mnóstwo roboty, a i tak nie ma 
pewności, czy na końcu będzie śmiesznie. 

A w stand-upie wystarczy powiedzieć: 
prezydent zrobił prezesowi laskę. Proste.  

ENGLISH

A SHORT ARTICLE ABOUT THE 
DIFFERENCE BETWEEN STAND-UP 
AND CABARET

As it turns out, apart from acting, I’m also into the 
difficult art of stand-up comedy. And I’m glad that 
this genre is becoming more and more popular in 
Poland. It can be said that it’s no longer anony-
mous. Now, you can talk about stand-up not only 
in Manhattan or West End, but also in Puławy.

For example, a taxi driver, when he learned 
that I was going for a stand-up performance, 
he said that he’d heard it was popular, but he 
didn’t know anything about it because he’s 
not interested in it in general. Another time, 
a nice lady told me that these new cabarets 
are terrible and we’re lucky Jan Pietrzak is 
still in good health. And a friend of mine as-
sured that stand-up has a long-established 
tradition in Poland because Eugeniusz Bodo 
also fooled around on stage.

Since cabaret is mainstream entertain-
ment in Poland, I’d like to explain the differ-
ence between stand-up and cabaret because 
recently, there has been some misunder-
standing in this regard.

First of all, stand-up is an English 
world, which literally means ‘to stand up’. 
Therefore, it should also be pronounced 

correctly in English, which doesn’t happen 
very often in Poland.

The performer is usually called a stand-
up comic or simply a comic. If you call him 
a cabaret actor, he may take offence and piss 
in your coffee when you won’t be looking.

The fundamental difference is that 
a stand-up comic performs alone. Firstly, 
he doesn’t have to share money with any-
body and secondly, if he does great, he wins 
all laurels. If the performance is poor, it’s 
easier to run away from the stage alone 
than in a group. You have a bigger chance 
of surviving. But in my opinion, the main 
reason is the fact that the stand-up comic 
isn’t afraid of going on stage alone and fac-
ing the audience… Well, a lot of stand-up 
comics are afraid and spend half an hour 
in the loo or drink alcohol before going on 
stage. Many of them go on stage sober, but 
it’s because they take psychotropic drugs 
which they can’t mix with alcohol. But they 
perform anyway.

Cabaret actors go on stage in couples. Of 
course, they drink, too, but it doesn’t help 
them. They sometimes perform in a group 
of three or more. Those who are the most 
frightened perform in a group of five and 
one of them always wears an orange sweat-
er. It’s not entirely clear why, but it seems 
that this is to help those most loaded ones to 
get their bearings and not to mix up groups. 
They see a sweater and they follow it.

Stand-up is simple and inspires imagi-
nation. In a cabaret show, you have to point 
to everything. And here, it gets more com-
plicated because, for example, when you 
want to make a funny skit about a president 
making a present for his favourite chair-
man, e.g. from wood, you have to show it. 
You have to get a lathe and wood on stage 
(to have materials for the present). One 
actor needs to dress up as a president and 
learn to use the lathe; another one has to 
dress up as a chairman; you have to lathe 
that present, and so on. And you need to 
remember about expression. Because it's 
important if the present was made with pas-
sion or under duress. That’s a lot of work, 
and there’s no certainty whether it will be 
fun in the end. 

And in a stand-up performance, all you 
need to say is: the president gave a chair-
man the rod. It’s simple as that.   

S TA N D - U P J E S T PRO S T Y 
I  DZ I A Ł A NA W YOBR A Ź N I Ę. 
A W K A BA R E C I E N I E S T ET Y 
WSZ YS T KO T R Z EBA P OK A Z Y WAĆ. 

WIĘCEJ FELIETONÓW 
znajdziesz na www.anywhere.pl
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ałbym za to pokroić na żyletki swo-
je medale ze spartakiady młodzieży, 
które trzymam w kredensie. Pół 

miasta przelazłem, by znaleźć na miejscu 
cukierni bank. Żal. Sąsiedztwo się raczej nie 
zmieniło tak bardzo. To samo dwupiętrowe 
szeregowe zabudowanie z brzydkimi balko-
nami. Odłażące tynki i nudne rozmowy. Ci, 
co wtedy byli młodzi, teraz są starzy. Ci, co 
byli wtedy starzy, teraz są młodzi w jakimś 
innym wcieleniu. Może ten pies, który na 
mnie się gapił, gdy stałem zdumiony przed 
tą wyimaginowaną cukiernią, był kiedyś 
moją babką. Doskonale pamiętam smak ru-
rek z kremem, które tam kupowaliśmy po 
szkole. To była jedna z nielicznych przyjem-
ności, na którą może sobie pozwolić 11-latek 
nie ukrywając tego przed rodzicami. Tyle 
wody upłynęło w miejskich rurach, którymi 
wędrują nasze zdrożne myśli. Niebo wtedy 
wydawało się jakieś wyższe. Nie przytłacza-
ło jak teraz. Chmury nie właziły pod skórę. 

D

RAFAŁ 
BRYNDAL
 
Satyryk, autor tekstów 
(Kobranocka, Atrakcyjny Kazimierz 
i Cyganie), dziennikarz (Radio Zet, Gazeta 
Wyborcza, Przekrój, Zwierciadło, Pani, 
Twój Styl, Machina, Bluszcz, Chimery), 
twórca zespołów kabaretowych, sztuk 
teatralnych oraz scenariuszy seriali. 
Pasjonat jazzu, golfa i hokeja.

KOLEJNA PRZECZNICA I ZNÓW NIC. BYŁEM PEWNY, ŻE WŁAŚNIE NA ROGU OCHOCZEJ Z 
ROZWAGI POWINNA BYĆ CUKIERNIA, W KTÓREJ ZOBACZYŁEM KIEDYŚ PIERWSZY RAZ 
SWOJE ODBICIE W OGROMNYM LUSTRZE. WIERZYŁEM, ŻE BEZ PROBLEMU JĄ ZNAJDĘ.

shop used to be. What a shame. The neigh-
bourhood hasn’t changed very much. I saw 
the same two-story buildings with ugly bal-
conies. Plaster coming off and boring con-
versations. Those who were young then are 
old now. Those who were old then are young 
now in new incarnations. Perhaps a dog 
that was staring at me when I was standing 
stunned in front of the imagined cake shop 
used to be my grandmother. I can still recall 
the taste of cream wafer rolls we bought here 
after school. This was one of few pleasures 
an 11-year-old could have without keeping 
it from his parents. Since then, so much 
water has flowed in the pipes where our 
dirty minds wander. The sky seemed high-
er then. It wasn’t so overwhelming. The clouds 
didn’t get under your skin. People had more 
space to run to the river, shoot at a question 
mark with a bow, fall in love with a girl with 
a strange name Paula. Nobody would call 
a girl like that then. There were only Beata, 
Monika and Karolina. Even Patrycja was 
someone extraordinary in my environment. 

I was standing in front of the cake shop 
and turning round and round. I felt dizzy. 
Familiar faces began to mix up with faces 
of people I’d like to forget. It was like a hit 
on the head I got from a boy from the neigh-
bourhood when he saw me coming back 
from school with his girlfriend. I can still 
feel the taste of blood that gushed from my 
cut lip. It tasted completely different then. It 
was much sweeter. It was refreshing like an 
energy drink. It boiled faster than chicken 
broth. After all these years, it’s tart. It has 
a bitter taste and I couldn’t spill it for the 
band whose posters were continuously com-
ing off the walls in my room. I aged a lot on 
my birthday. Another number has appeared 
in my life, and I have to learn to pronounce 
it. I don’t know if I can. 

Człowiek miał więcej przestrzeni, by po-
biec nad rzekę, by wystrzelić z łuku w znak 
zapytania, by zakochać się w dziewczynie 
o dziwnym imierniu Paula. Nikt wtedy 
nie dawał takich imion dziewczynkom. 
Były tylko Beaty, Moniki i Karoliny. Na-
wet taka Patrycja była kimś szczególnym 
w naszym otoczeniu. 

Stałem przed domniemaną cukiernią i krę-
ciłem się w kółko. Zawirowało mi w głowie. 
Znajome twarze zaczęły mieszać się z fa-
cjatami ludzi, o których chciałbym jak naj-
szybciej zapomnieć. To było jak uderzenie 
z bani, jakie zafundował mi kiedyś chłopak 
z sąsiedztwa, gdy zobaczył mnie jak wracam 
po szkole z jego dziewczyną. Do dzisiaj czuję 
smak krwi, która popłynęła z rozciętej war-
gi. Smakowała zupełnie inaczej niż dzisiaj. 
Była o wiele słodsza. Działała orzeźwiająco 
jak napój energetyzujący. Gotowała się szyb-
ciej niż rosół. Teraz po latach jest cierpka. 
Ma w sobie dużo goryczy i nie mógłbym jej 
przelać w obronie zespołu, którego plakaty 
nieustannie odklejały się od ścian mojego 
pokoju. Postarzałem się o wieki w dzień uro-
dzin. W moim życiu pojawiła się kolejna cy-
fra, którą muszę nauczyć się wypowiadać. 
Nie wiem czy dam radę.  

ENGLISH

EVERYWHERE, OR ANYWHERE – 
PART 3

Another turning, still nothing. I was sure that at 
the intersection of Ochocza and Rozwagi, there 
would be a cake shop where I saw my reflection in 
a large mirror for the first time. I believed I would 
easily find it.

I’d bet on it my Youth Spartakiad medals 
which I keep in the chest of drawers. I went 
across the city to find a bank where the cake 
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TEKST Grzegorz Kapla

PIĘĆ RAZY UCIEKAŁ ESESMANOM. NA BAGNETY SZEDŁ NA OCHOTNIKA. 
W KONSPIRACJI BYŁ FAŁSZERZEM, ALE I WYWIADOWCĄ, KTÓRY PRÓBOWAŁ 
FRANCUSKICH ŻYDÓW WYKRAŚĆ Z TRANSPORTU DO TREBLINKI. JEST BOHATEREM 
JEDNEGO Z NAJSŁYNNIEJSZYCH POWSTAŃCZYCH ZDJĘĆ WYKONANYCH 
W BOJU. NIE ODDAŁ BRONI W 1945. SCHOWAŁ JĄ, ŻEBY WALCZYĆ Z KOLEJNYM 
OKUPANTEM. ODSIEDZIAŁ ZA TO SWOJE WE WRONKACH. NIGDY NIE ŻAŁOWAŁ.

GENERAŁ JAN PODHORSKI. 
SMUTEK NA WOJNIE 
SIĘ NIE PRZYDAJE

G E N E R A Ł  J A N  P O D H O R S K I .  S M U T E K  N A  W O J N I E . . .
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ie będzie pan miał ze mną łatwo 
– uśmiecha się.

 – Jak to?
– My, konspiratorzy rzadko mówimy 

wprost. I oczywiście nie pamiętamy żad-
nych nazwisk. Za kilka dni mam o tym opo-
wiadać na konferencji wewnętrznej ABW 
– znowu się uśmiecha. Nie wiem, czy żar-
tuje. – Będę mówił o prowokatorach. Znam 
temat, bo mam z nimi osiemdziesiąt lat do-
świadczeń. Od 1938 roku.

Jan Podhorski działał wówczas w Towa-
rzystwie Tomasza Zana. Uczyli się zasad zwia-
du i rozpoznania. Na pograniczu, w okolicach 
Budzynia, niemiecka V kolumna przygoto-
wywała listy powstańców wielkopolskich, 
którzy mieli być likwidowani po zajęciu Polski 
przez Trzecią Rzeszę.

– Wiedzieli, że poznaniacy to waleczny na-
ród. IV Pułk Strzelców Wielkopolskich miał 

wszystkie rodzaje rekwizytów do badań: 
bykowiec, rurkę metalową i ten długi worek 
ze skóry wyładowany kulkami od łożyska. 
Nazywali to różańcem. Raz była przerwa 
w przesłuchaniach. Esesman powiedział, 
żebym szedł do celi. Cela była pięć metrów 
w prawo od pokoju badań, ale ja, otuma-
niony, poszedłem w lewo za esesmanem, 
on skręcił na schody, a ja prosto. Strażnik 
rozmawiał z kolegą. Nagle ich zobaczyłem. 
Pytają „Entlassen (zwolniony)?”. A ja na to 
„ja, ja”. 

Przeszedł tak przez sześć posterunków. 
Nikt nie zapytał o przepustkę, kiedy już wy-
szedł z baraku.

Ile razy jest w Wolsztynie, to widzi tę ta-
blicę: „110 rozstrzelanych”. A sto jedenaste-
go nie ma, bo uciekł. 

To była jego trzecia ucieczka.
Pierwsza była z transportu do obozu je-

w walkach z bolszewikami rekord Krzyży 
Walecznych. Wzięli więcej jeńców niż mieli 
własnego stanu osobowego. Niemcy o tym 
wiedzieli. A myśmy tę V kolumnę rozpozna-
wali i 1 września internowali.

Potem walczył. Zgłosił się na ochotnika 
do 1. Poznańskiego Pułku Obrony Narodo-
wej, był w plutonie zwiadu. Po opuszczeniu 
Poznania szli nad Bzurę. Pod Sompolnem 
poszli na Niemców na bagnety.

Ostatnio generał otrzymał w prezencie 
bagnet na pamiątkę tamtej bitwy, ale inny. 
Ten, który zakładał na sztorc w 1939, był na-
prawdę długi.

Uciekał Niemcom pięć razy. Ubekom też 
chciał uciec, ale komuniści byli bardziej uważ-
ni. A może bardziej okrutni.

– Z gestapo w Wolsztynie uciekłem zimą. 
Trzy tygodnie mnie bili bez przerwy za ak-
cję poszukiwania V kolumny. Poznałem 

– N
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UCI EK A Ł N I EMCOM 
PI ĘĆ R A Z Y. U BEKOM 
TEŻ CHCI A Ł UCI EC, 
A LE KOM U N IŚCI 
BY LI BA R DZI EJ 
U WA Ż N I. A MOŻE 
BA R DZI EJ OK RU T N I.

nieckiego po kampanii wrześniowej. Najgorszy był głód. 
Ale na dworcu we Wrocławiu Czerwony Krzyż nakarmił 
ich chlebem z leberką. Wtedy namówił sześciu kamra-
tów i dali nogę. Schowali się w wagonie towarowym, ale 
zamiast jechać na osiach, jak prawdziwi uciekinierzy, je-
chali w budzie. Niemcy wygarnęli ich i trafił do więzienia 
na Cytadeli w Poznaniu.

– Zapytali, czy ktoś się zgłasza na pisarza.
– Gotisch, lateinisch? – zapytał skromnie ten, który 

nie mówił po niemiecku.
– Lateinisch – ucieszył się oficer i  Jan został pisa-

rzem więziennym. Oczywiście nie przyznał się, że ma, 
jeszcze z czasów Tomasza Zana, przeszkolenie z fałszo-
wania dokumentów.

Po godzinie miał w kieszeni wypisany na siebie blan-
kiet przepustki. Ale wypuszczali grupami, wyczytywali 
przy tym nazwiska. W czasie wydawania posiłków nada-
rzyła się okazja.

– Nowak – zawołali. Nic. Zawołali jeszcze raz. Wystą-
pił z szeregu. Dołączył do grupy i pognali ich do wyjścia.

Kolejny raz był, kiedy spalony w Poznańskiem przedarł 
się do Generalnej Guberni przez zieloną granicę. W Ło-
wiczu uciekał przed patrolem niemieckim, dobrzy lu-
dzie schowali go w piecu chlebowym. W takim piecu pies 
człowieka nie wyczuje. Pies nie lubi mąki. Złożył przy-
sięgę w Związku Jaszczurczym. W Narodowych Siłach 
Zbrojnych pracował z „Matkowskim”, kurierem Komendy 
Głównej. Zajmował się wykupywaniem z gestapo niektó-
rych jeńców. Jan Podhorski był stenotypistą. Spisywał au-
dycje BBC ze słuchu, pisał je i odbijał na hektografie. Po 50 
odbitek. Używali hektografów do fałszowania listów prze-
wozowych na kolei. Transporty, które miały iść na Front 
Wschodni, odsyłali do Francji albo do Danii. Nie tylko 
broń, ale i buty oraz drewno na opał.

– W 1943 jako francuskojęzyczny konspirator NSZ zo-
stałem wysłany do Małkini, bo odkryliśmy, że tamtędy idą 
transporty z Francji do Treblinki, wiedzieliśmy już oczy-
wiście, że to obóz zagłady. Myśmy ich chcieli wyciągnąć 
z tych wagonów, chociaż kilku, do lasu i w nogi.

– Jedziecie na śmierć – mówiłem im.
– Jedziemy na wschód uprzemysławiać tamtejsze 

ziemie.
– Skaczcie – wołałem.
– Jesteście prowokatorami – krzyczeli. I zaczęli rzucać 

w nas pomarańczami. Bo mieli w tych wagonach wszyst-
ko. Nawet pomarańcze. Dostałem w głowę. Bolało, choć to 
tylko pomarańcza. Drugi raz bolało, kiedy ubecy rozbili 
głowę. Niech pan dotknie.

Dotykam.
Na czaszce jest gruba blizna.
Ostatnia ucieczka była sprzed plutonu egzekucyjnego. 

Wzięli go z ulicy tuż przed godziną policyjną po zamachu 
dokonanym na bazarze przez AK. Podhorski stanął pod 
ścianą i usłyszał odblokowanie broni. I w tym momencie 
nadszedł esesman.

– Co się tutaj dzieje?
– Rozwalamy jednego Polaka.
– Ale ja jestem obywatelem Gdańska, pracuję w zaopa-

trzeniu – krzyknął po niemiecku i w tym momencie dostał 
kolbą w twarz. I tak nieznany Niemiec uratował mu życie.

Do Warszawy pojechał na podchorążówkę NSZ. Kiedy 
wybuchło Powstanie, stawili się na Czackiego 5. Niestety 
okazało się, że magazyn uzbrojenia pozostał po niemiec-
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kiej stronie i że broni niewiele. Kilka sztuk krótkiej, gra-
naty i cztery karabiny. Uderzyli z tym na gmach poczty, 
ale dali radę. Zdobyli magazyn broni i umundurowania. 
W tym zdobycznym, niemieckim hełmie i skórzanej kurt-
ce ma Podhorski zdjęcie, które przeszło do historii. Zdję-
cie snajpera. Wykonano je na ulicy Wiejskiej. Sam po-
czątkowo nie mógł się rozpoznać, bo przecież nie patrzyli 
wówczas w lustra, tylko w lunety celowników.

– Patrz, to ty.
– Ale skąd wiecie?
– Tylko ty byłeś leworękim snajperem.
To dla snajpera ważna umiejętność, bo niemieccy go-

łębiarze nie spodziewali się strzałów z tego kąta i trady-
cyjnie ustawiali się tak, żeby się chronić raczej od strony 
prawych punktów strzeleckich za węgłami murów czy ob-
ramowaniami okien.

W walkach pod Sejmem rozstał się z przyjacielem, 
który dostał przepustkę na kilka godzin, żeby zajrzeć 
do szpitala, do żony. Była rozerwana bombą. Zbierał jej 
szczątki do pudełka, kiedy weszli Niemcy. Zdarł fartuch 
z trupa pielęgniarza, przebrał się i Niemcy się nie poła-
pali. Wzięli go do przenoszenia zwłok niemieckich żoł-
nierzy. Jak nie patrzyli, to kopał pistolety tak, żeby leciał 
w stronę piwnicy, w której tkwili nasi. Widzieli go. Dotar-
ły cztery sztuki broni.

Podhorski brał też udział w zdobyciu Kościoła Św. 
Krzyża. Walczył do ostatniego dnia. Przeżył strach przed 
nalotami i dumę z walki na pierwszej linii. Wolał być na 
pierwszej linii, bo wtedy wroga masz przed oczami i nie 
musisz się bać.

Najgorszy był widok ludzi umierających po spaleniu 
bombami fosforowymi, krowami. Lekarz z plutonu mó-
wił, że oni już nic nie czują, ale nie umieli uwierzyć. Czło-
wiek jeśli się rusza, to na pewno czuje, mimo że jest już 
tylko spalona masą.

Pamięta jeszcze ten moment, kiedy się przekonał, 
że dobro wraca. Prowadził patrol Świętokrzyską, a tu 
sanitariuszki niosą rannego i nie dają rady przejść do 
PKO, do szpitala.

– Pomożemy wam, bo nogi połamiecie – krzyczę do 
nich, bo ładne dziewczyny. Zsunęliśmy się z gruzów w dół 
i nieśliśmy rannego w Jasną i tym momencie pocisk arty-
leryjski uderzył w miejsce, gdzie przed chwilą staliśmy. 
Zginąłby cały patrol. Dobro wraca. Czasami natychmiast.

Po Powstaniu był obóz. Stalag IV B nad Łabą, w Mühl-
berg. Siedział z żołnierzami spod Monte Cassino. Nie 
wziął udziału w ucieczce, bo po chorobach, odwodniony 
ważył w dniu wyzwolenia 43 kilogramy. ZD
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– Niemcy nawet wystawili mi dokument 
wysyłki „do kraju ojczystego” jako niegroź-
nemu dla Rzeszy Niemieckiej inwalidzie. Nie-
stety nie byłem Francuzem ani Duńczykiem, 
a do Polski nie odsyłali. Nie wiem, czy bym 
przeżył, gdyby nie ten mój sposób bycia. Ja 
wszystko biorę na wesoło. Jak wychodziłem 
z ubeckiego więzienia, było już lepiej, bo wa-
żyłem pięćdziesiąt.

Po wojnie pozostał w konspiracji. Chciał 
walczyć do całkowitego wyzwolenia. Uczył 
się, studiował i  konspirował. Aresztowa-
li go po tym, jak zorganizował 15 maja 1948 
strajk solidarności ze studentami Krakowa 
– 3 maja 1946 czołgi radzieckie rozpędziły 
tam manifestację. Podhorski był starostą na 
leśnictwie. Wybrali go, bo połowa studentów 
była z dawnej partyzantki. Aresztowali go 
po wsypie konspiracji esenowskiej na tere-
nie Warszawy. Ubecy katowali bez litości. 
Zdawało się Podhorskiemu, że po gestapo 
znał już wszystkie metody zadawania bólu, 
ale zrozumiał, że nauka radziecka jest w tym 
względzie daleko bardziej kreatywna.

Kiedy go przewozili, klawisze już nie ko-
pali, bo myśleli, że to trup. 174 cm wzrostu, 
50 kg wagi.

– Po śledztwie, przed wyjazdem do wię-
zienia we Wronkach siedzieliśmy we czte-
rech. Mój przyjaciel lekarz mówił, że to po-
żegnanie, że ja nie przeżyję. Ale przeżyłem. 
Może i by zabili, gdyby nie te krzyże walecz-
nych, bo przecież w  tej UB też byli ludzie 
z frontu. Krzyż Walecznych to nie byle co. 
Budzi szacunek.

Po sfałszowanych wyborach PPR-owcy 
mieli w sobie taki entuzjazm, że zwycię-
żyli, że ogłosili wielką amnestię. Nawet 
Gorgonową wtedy wypuścili. Dzięki temu 
z  13 lat odsiedziałem tylko kilka. Kiedy 
wyszedłem z Wronek, chciałem wrócić na 
studia. Ale nie pozwolili, miałem najgor-
szy bilet – czerwony. Przypomnieli sobie 
o strajku. A miałem indeks z numerem 11 
po wojnie. Obszedłem wszystkie kate-

dry i prosiłem o zaliczenia. No i profeso-
rowie się zgodzili, żebym wrócił. Takie 
podpisy zebrałem. Ale relegowali.

Koledzy poradzili, żebym pojechał na 
uniwerek warszawski na prawo. No i zdałem. 
Studiowałem z samymi UB-owcami. Wszyst-
kich znałem. I kiedyś w Poznaniu z kolegą ze 
studiów wisiałem. Mój portret w rynku  na 
wystawie „Twarze Wolności”, a jego portret 
na Placu Wolności na wystawie IPN-u „Twa-
rze Bezpieki”.

Kiedy przeczytałem akta IPN-u, prze-
konałem się, jak wpadliśmy, ale ważniejsze 
jest, że inne grupy Młodzieży Wszechpol-
skiej wtedy nie wpadły. Nikt z kolegów nie 
siedział, nikogo nie wyłuskali. To znaczy, że 
dobrze to urządziliśmy.

Trzydzieści lat po tamtym spotkaniu 
przed wysyłką do więzienia wszyscy czterej 
spotkali się znowu. Drugi raz w tym samym 
gronie. W domu Jana Podhorskiego.

– Tu, gdzie teraz pan siedzi, siedział le-
karz, bratanek generała Włada, dowódcy 
14. Dywizji , który nie dożył tego dnia, kiedy 
Sowieci wbili Polsce nóż w plecy. Z drugim 
z kolegów znałem się jeszcze sprzed wojny. 
Z trzecim przyjaźniłem się w czasie okupacji. 
Razem byliśmy w Powstaniu. Wspominali-
śmy Powstanie. Wspominaliśmy czasy po-
wojennej konspiracji. I wie pan? Mówiliśmy 
do siebie pseudonimami, chociaż już można 
było używać nazwisk. Tak to wchodzi w krew. 
Powiedziałem im, że przetrwałem, bo byłem 
optymistą. Zawsze szukałem jasnej strony. 
Smutek na wojnie się nie przydaje.

Na ścianach domu Jana Podhorskiego wi-
szą portrety, statuetki, dyplom nominacji 
generalskiej podpisany przez prezydenta 
Andrzeja Dudę oraz imponujący zbiór or-
derów i odznaczeń.

– Dziwi się pan? To rodzinna powinność – 
śmieje się generał. – Najpierw pradziadowie 
poszli do Powstania Styczniowego, potem oj-
ciec i wujowie do Wielkopolskiego, to musia-
łem dołożyć własne: Warszawskie. 

ENGLISH

GENERAL JAN PODHORSKI. 
SORROW IS OF NO USE AT WAR

He escaped SS units five times. He volunteered 
for bayonets. In conspiracy, he was a forger 
and secret agent, and tried to help French Jews 
run away from a transport to Treblinka. He is in 
one of the most famous photographs of fighting 
insurgents. He didn’t hand over his gun in 1945. 
He hid it to fight against another occupier. 
He did time for it in Wronki. But he has never 
regretted it.

‘It won’t be easy with me,’ he smiles.
‘Why?’

‘We, conspirators, aren’t very straight-
forward. And, of course, we don’t remember 
any names. In a few days, I’m going to speak 
about it at a conference of the Internal Securi-
ty Agency,’ he smiles again. I don’t know if he’s 
joking. ‘I’m going to speak about instigators. 
I know the topic; I have eighty years of experi-
ence. I’ve been dealing with them since 1938.’

At that time, Jan Podhorski was a member 
of Tomasz Zan Society. They learned recon-
naissance. On the frontier, near Budzyń, the 
German 5th Column prepared lists of insur-
gents fighting in the Greater Poland Uprising 
who were to be liquidated after Nazi Germany 
conquered Poland.

‘They knew that people from Poznań are 
very brave. The 4th Regiment of Greater 
Poland Riflemen held a record of the Cross-
es of Valour received for fights against the 
Bolsheviks. Prisoners they took outnum-
bered them. And Germans knew that. We 
recognised that 5th Column and interned 
them on 1 September.’

Then he fought. He volunteered for the 
1st Poznań Regiment of National Defence. He 
was in a reconnaissance squad. Having left 
Poznań, they headed for Bzura. In Sompolno, 
they attacked Germans with bayonets.

Recently, General received a bayonet in 
remembrance of that battle, but a different 
one. The one he would put on the rifle in 
1939 was really long.

He escaped Germans five times. He wanted 
to escape the secret police, too, but commu-
nists were more watchful. Or perhaps crueller.

‘I escaped gestapo in Wolsztyn in winter. 
They were beating me for three weeks for the 
reconnaissance of the 5th Column. I experi-
enced all types of experimental equipment: 
a whip, a metal tube and a long, leather bag 
filled with bearing balls. They called it a rosa-
ry. Once, there was a break in interrogations. 
An SS officer told me to go to my cell. It was 
five metres on the right of the experiment 
room, but I was so dizzy that I turned left and 
followed the officer. He turned towards the 
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staircase, I went straight. The guard was talking with a fel-
low officer. I saw them suddenly. They asked, "Entlassen 
(released)?" And I said, "ja, ja."'

He went through six stations like that. Nobody asked for 
a pass when he left the barrack.

When he’s in Wolsztyn, he sees a plaque: ‘110 executed’. 
And number one hundred and eleven is not there, because 
he escaped. 

It was his third escape.
For the first time, he escaped from transport to a POW 

camp after the September Campaign. Hunger was the 
worst. But at the railway station in Wrocław, the Red Cross 
gave them bread with liverwurst. Then, he persuaded six 
fellow prisoners into the idea, and they escaped. They hid 
in a goods wagon, but instead of sitting on axles like true 
fugitives, they went in a cab. Germans got them and took 
them to prison in the Citadel in Poznań.

‘They asked if any of us wanted to be a clerk.’
'Gotisch, lateinisch?' asked the one who didn’t 

speak German.
'Lateinisch,' the officer accepted it gladly and Jan be-

came a prison clerk. He didn’t confess he'd undergone train-
ing in document forgery from the times of Tomasz Zan.

After an hour, he had a pass in his pocket. But prisoners 
were released in groups and their names were read out. He 
got his chance during a meal.

‘Nowak,’ they called. Nothing. They called once again. 
He stepped out. He joined a group, and they rushed them 
to the exit.

Another time was when he got exposed in Poznańskie 
and forced his way to the General Government through 
a green border. In Łowicz, he was running from a German 
patrol, and good people hid him in a bread oven. A dog 
won’t sniff a person in such an oven. Dogs don’t like flour. 
He pledged allegiance to a military organisation Związek 
Jaszczurczy. In the National Armed Forces, he worked 
with ‘Matkowski’, a courier of the General Command. He 
dealt with ransoming some prisoners from Gestapo. Jan 
Podhorski was a typist. He wrote down BBC broadcasts 
and duplicated them on a hectograph. He would make 50 
copies. They also used hectographs to forge railway bills of 
lading. Transports intended for the Eastern front were sent 
to France or Denmark. Not only weapons, but also shoes 
and firewood.

‘In 1943, as a French-speaking conspirator of the Na-
tional Armed Forces, I was sent to Małkinia, because we’d 
discovered that transports from France to Treblinka were 
going that way. We'd already known then that it was a death 
camp. We wanted to get them out of those wagons, at least 
some of them; to the woods and run.

"You’re going to death," I told them.
"We’re going east to develop land there."
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"Jump," I shouted.
"You're instigators," they shouted. And 

they began to throw oranges at us. They had 
everything in those wagons. Even oranges. 
I got hit on the head. It hurt although it was 
only an orange. It also hurt when the secret 
police cracked my head open. Please, touch it.’

I touch it.
He has a deep scar on his head.
The last time, he escaped from a firing 

squad. They took him from the street right 
before the police hour after an attack in the 
market carried out by the Home Army. Pod-
horski stood up against the wall and heard 
them unlock the guns. And then, an SS offi-
cer approach them.

‘What’s going on here?’
‘We’re shooting a Pole.’
‘But I’m a citizen of Gdańsk, I work in the 

delivery department,’ he shouted in German 
and got hit with a gun. And that’s how an un-
known German saved his life.

He went to Warsaw to study at the officer 
cadet school of the National Armed Forces. 
When the Uprising broke out, he reported 
at Czackiego 5. Unfortunately, it turned out 
that the weapons warehouse was on the side 
of Germans, and they had few weapons. A few 
handguns, grenades, and four rifles. They at-
tacked the post office building and succeeded. 
They seized the weapons and gear warehouse. 
Podhorski has a picture in a seized German hel-
met, which has gone down in history. A photo 
of a sniper. It was taken on Wiejska Street. At 
the beginning, he couldn’t recognise himself, 
because they didn’t look in the mirror then, 
only in sights.

‘Look, that’s you.’
‘How do you know?’
‘You were the only left-handed sniper.’
It’s an important skill because German 

snipers didn’t expect shots from that angle and 
they took a traditional position, i.e. protecting 
themselves from shooting spots on the right, 
behind walls or window frames.

In the fight outside the Sejm, he parted with 
a friend, who got a leave for a few hours to visit 
his wife at hospital. A bomb ripped her apart. 
He was picking up her remains when Germans 
went in. He tore off an apron of a dead nurse and 
dressed up; the Germans didn’t notice. They 
told him to carry bodies of German soldiers. 
When they weren’t looking, he kicked guns to-
wards the basement to Polish soldiers. They saw 
him. He managed to pass four guns that way.

Podhorski also took part in seizing the 
Holy Cross Church. He fought till the end. 
He experienced fear of bombing raids and 
pride of fighting in the front line. He pre-
ferred to be in the front line because then, 
you have your enemy in front of you and you 
don’t need to be afraid.

The worst part was the sight of people 
burnt with phosphorus mortar bombs. A doc-
tor from his squad told him they didn’t feel 
anything, but he didn’t believe it. If some-
one is moving, he must feel something even 
though he’s only burnt mass.

He remembers the time when he dis-
covered that the good you do comes back 
to you. He was on patrol on Świętokrzys-
ka Street when he saw paramedics carry-
ing an injured man, who couldn’t get to 
PKO, to hospital.

"We’ll help you, or you’ll break a leg," 
I  shouted because they were pretty. We 
climbed down the debris and helped them 
carry the man to Jasna Street. Then, we 
saw an artillery shell hit the spot where we 
stood a while ago. The whole squad would 
die. The good you do comes back to you. 
Sometimes right away.’

After the Uprising, he was in a camp. 
Stalag IV-B by the Łaba River, in Mühlberg. 
He was imprisoned with soldiers who had 
fought in Monte Cassino. He didn’t take 
part in the escape because he was ill and 
dehydrated, and weighed 43 kilograms on 
the day of liberation.

‘Germans even issued a document send-
ing me to my “home country” as a disabled 
person non-dangerous for Nazi Germany. 
Unfortunately, I wasn’t French or Danish, 
and they didn’t release Poles. I don’t know 
if I would have survived but for my attitude. 
I take everything lightly. When I  left the 
secret police prison, it was a bit better be-
cause I weighed fifty kilograms.’

After the war, he remained in conspira-
cy. He wanted to fight until total liberation. 
He studied and conspired. He was arrested 
after he organised a sympathy strike for 
students from Cracow on 15 May 1948 – the 
manifestation was crushed by Soviet tanks 
on 3 May 1946. Podhorski was a student pres-
ident on forestry studies. He was chosen be-
cause half of the students were former par-
tisans. He was arrested after the National 
Party conspiracy was exposed in Warsaw. 
The social police had no mercy. Podhorski 
thought that Gestapo knew all methods of 
inflicting pain, but he realised that Soviets 
were far more creative in this regard.

When he was transported, screws didn’t 
even kick him because they thought he was 
dead. 174 cm high, 50 kg.

‘After the investigation, before we went 
to prison in Wronki, there were four of us. 
My doctor said it was farewell, that I wouldn’t 
survive. But I did. Perhaps they would have 
killed me but for those Crosses of Valour; in 
the secret police, there were people from the 
front, too. A Cross of Valour is a big thing. 
It’s formidable.

After fraudulent elections, the Polish 
Workers' Party were so enthusiastic about 
their victory that they declared amnesty. 
Even Gorgonowa was released. I was in pris-
on for only a few years instead of 13. When 
I was released from Wronki, I wanted to go 
back to university. But I wasn’t allowed to, 
I had the worst card – the red one. They re-
called the strike. And I had a credit book No. 
11 after the war. I went to all departments to 
ask for credits. And the professors agreed to 
my return. I collected signatures. But they ex-
pelled me.

Friends advised me to go to the universi-
ty in Warsaw to study law. And I passed the 
exam. All my fellow students were from the 
secret police. I knew them all. And once, 
I was hung with another student in Poznań. 
My portrait was on the exhibition “Faces of 
Freedom" in the market square, and his – in 
the Freedom Square, on the exhibition "Fac-
es of Security Service" prepared by the Insti-
tute of National Remembrance.

When I read the files of the Institute of 
National Remembrance, I found out how we 
got caught, but more important is that other 
groups of the All-Polish Youth organisation 
didn’t get caught. Nobody was arrested. It 
means that we did well.’

Thirty years after that meeting before 
being sent to prison, they met again. In the 
same group of four for the second time. In Jan 
Podhorski’s house.

‘A doctor, a nephew of general Wład, 
the commander of the 14th Division, 
who didn’t live to the day when the Sovi-
ets stabbed Poland in the back, was sit-
ting where you’re sitting now. I knew the 
second friend even before the war. The 
third one was my friend during the occu-
pation. We fought in the Uprising togeth-
er. We recalled the Uprising. We recalled 
the times of post-war conspiration. And 
you know what? We addressed each other 
with pseudonyms even though we could 
use our real names then. It becomes your 
second nature. I told them that I survived 
because I was an optimist. I’d always been 
looking on the bright side. Sorrow is of no 
use at war.’

On the walls in Jan Podhorski’s house, 
there are portraits, statuettes, a diploma 
of the appointment to the rank of gener-
al signed by president Andrzej Duda, and 
an impressive collection of decorations 
and distinctions.

‘Are you surprised? It’s my family duty,’ 
the general laughs. ‘First, my great-grandfa-
thers fought in the January Uprising, then 
my father and uncles fought in the Great-
er Poland Uprising, so I had to go through 
mine: the Warsaw Uprising.’ 
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WARCISŁAW KUNC
Dyrektor Opery Bałtyckiej w Gdańsku

Jacques Offenbach to pierwszy – przed 
Straussem i Leharem – król operetki, jej 
paryskiego stylu, pełnego lekkości i dow-

cipu. Ten odważny i szalony wiolonczelista, syn 
introligatora i niezrównany parodysta jest twór-
cą ponad stu operetek.

Jego najsłynniejsze dzieło operetkowe 
Orfeusz w piekle to jednocześnie najsłyn-
niejsza francuska operetka – cudowna za-
bawa pomiędzy konwencją opery Glucka, 
mitem antycznym, a społeczno-polityczną sa-
tyrą, podaną z francuską lekkością i dowcipem. 
Faktem też jest, że operetka ta, dzisiaj wystawia-
na na wszystkich scenach muzycznych świata, 
w  dniu premiery 21 października 1858 roku 
nie spotkała się początkowo ze zrozumieniem 
publiczności. Dopiero zjadliwa recenzja za-
mieszczona w „Journal des Débats” przynio-
sła skutek odwrotny od zamierzonego i widzo-
wie zaczęli tłumnie szturmować teatr Bouffes 
Parisiens. Do dziś nie wiadomo tak naprawdę, 
na ile sukces tej operetki Offenbach zawdzięcza 
owej zjadliwej recenzji, a na ile bieliźnie, jaką 
miały (lub nie) tancerki na spektaklach pod-
czas kankana. To była wyjątkowo frywolna 
propozycja – zobaczyć w teatrze, gdzie kończą 
się nogi boskiej Diany. Offenbach w roku 1874 
Orfeusza jeszcze rozwinął obsadowo i stał się 
on dla niego od tej pory prawdziwą żyłą złota.

Akcja dzieła toczy się w Tebach, na Olimpie, 
w Hadesie i tytułowym piekle, jest więc tury-
stycznie w czym wybierać – dla każdego coś 
miłego! Muzycznie, dzieło wydające się dość 
proste, stawia jednak niemałe wymagania 
wykonawcom. Gdyby tak nie było, dziś wyko-
nania go nie podejmowaliby się tacy artyści jak 
Natalie Dessay, Yann Beuron, Laurent Naour 
czy Marc Minkowski.

is performed on music stages all around the 
world. However, on the day of its premiere, 
21 October 1858, it didn’t receive an en-
thusiastic welcome from the audience. Only 
after a scorning review published in ‘Journal 
des Débats’, which had an opposite effect in 
the end, the audience began to flock to the 
Bouffes Parisiens Theatre. It’s still uncertain 
whether Offenbach owes his success to that 
scorning review or to the underwear which 
dancers were wearing (or not) while dancing 
cancan. It was an exceptionally frivolous pro-
posal – to go to the theatre to see where the 
legs of divine Diana end. In 1874, Offenbach 
developed Orpheus in terms of the cast, and 
the performance became a true gold vein.

The operetta is set in Thebes, on Olym-
pus, in Hades, and the title underworld, so 
there’s a wide selection of spots – everyone 
will find something to their liking! In terms 
of music, however, it’s quite challenging. But 
if that wasn’t the case, artists like Natalie Des-
say, Yann Beuron, Laurent Naour and Marc 
Minkowski wouldn’t appear in it.

The premiere of the Gdańsk production 
is on 12 April, and it’s my second personal 
meeting, as a conductor, with Offenbach’s 
composition. In 1995, I was a music supervi-
sor of this performance in the Opera House 
at the Castle in Szczecin. By accident, the 
names of the artists involved in the produc-
tion began with a K. The performance was di-
rected by late lamented Marcel Kochańczyk, 
eminent Ryszard Kaja was responsible for the 
set design, whereas Teresa Kujawa, a legend 
of the Polish ballet, was in charge of choreog-
raphy. It was a huge success and it’s going to 
be the same in Gdańsk.

In the Baltic Opera, Orpheus is directed 
by Maria Sartova, who has directed numer-
ous operas. She has been living in Paris 
for years and has undertaken to prepare 
a new edition of libretto based on the French 
original. Yves Collet, a renowned French set 
designer, is responsible for the set design, 
whereas costumes, which can be found 
on fashion shows, were designed by Anna 
Chadaj. Jarosław Staniek, a choreographer 
and a Polish Breakdance Champion, is in 
charge of choreography. The poster was de-
signed by Ryszard Kaja. I’ll venture to say 
that we’re making this 160 years old com-
position a bit more modern. But we won’t 
change the music – I promise! We wish it to 
be a light comedy with vocal freedom and hu-
mour. Our goal is to amuse you and make you 
love – as Tuwim said – ‘that idiot operetta’ 
again. The operetta was performed in Paris 
228 times within the first six months of its 
premiere, and I wish the same to the Baltic 
Opera, the audience, and myself. See you 
soon at Orpheus in the Underworld! 

ORFEUSZ     
     W PIEKLE

Gdańska realizacja, której premiera już 12 
kwietnia, to moje drugie, jako dyrygenta, oso-
biste zetknięcie z dziełem Offenbacha. W roku 
1995 byłem kierownikiem muzycznym tego 
spektaklu, w Operze na Zamku w Szczecinie. 
Zbiegiem okoliczności nazwiska realizatorów 
zaczynały się na literę K. Reżyserii podjął się 
nieodżałowany Marcel Kochańczyk, za sce-
nografię odpowiadał wybitny Ryszard Kaja, 
za choreografię legenda polskiego baletu – 
Teresa Kujawa. To był wielki sukces i na taki 
zanosi się w Gdańsku.

W Operze Bałtyckiej reżyserią Orfeusza 
zajmie się, od lat mieszkająca w Paryżu re-
żyserka wielu spektakli operowych – Maria 
Sartova, która podjęła się również na pod-
stawie francuskiego oryginału nowej re-
dakcji libretta. Za scenografię odpowia-
da ceniony francuski scenograf Yves Collet, 
zaś kostiumy, które z powodzeniem możemy 
oglądać na pokazach mody, zaprojektowane 
zostały przez Annę Chadaj. Choreografię po-
wierzyłem Jarosławowi Stańkowi – choreo-
grafowi i Mistrzowi Polski breakdance. Plakat 
przygotował Ryszard Kaja. Zaryzykuję więc 
stwierdzenie, że 160-letnie dzieło delikatnie 
uwspółcześniamy. Nie zmieniamy oczywiście 
muzyki – obiecuję! Chcemy komediowej lek-
kości, swobody wokalnej i dowcipu, chcemy 
Was bawić, abyście na nowo pokochali – jak 
mawiał Tuwim – „tę idiotkę operetkę”. Paryski 
spektakl premierowy został zagrany w pierw-
szych swoich 6 miesiącach  228 razy, czego 
Operze Bałtyckiej, Państwu i sobie życzę. Do 
zobaczenia na Orfeuszu w piekle! 

ENGLISH

ORPHEUS IN THE UNDERWORLD

Jacques Offenbach is the first – before 
Strauss and Lehar – king of operetta and its 
Parisian style, full of lightness and humour. 
This bold and extraordinary cellist, a son 
of a bookbinder, and unparalleled parodist 
composed over a hundred operettas.

In his most renowned composition, 
Orpheus in the Underworld, which is the 
most famous French operetta, Offenbach 
plays with Gluck’s opera convention, an an-
cient myth, and social and political satire. 
This combination is served with French li-
ghtness and humour. Nowadays, the operetta 
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SO CHICK  
    SO FREAK

OTO APEL DO KOBIETY – BĄDŹ REWOLUCJĄ SAMEJ SIEBIE. BO TAKĄ 
KOBIETĘ – SILNĄ, DYNAMICZNĄ I ZDECYDOWANĄ - 
UBIERA KOLEKTYW SO CHICK SO FREAK.
TEKST I ZDJĘCIA Klaudia Kurek
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arka w najnowszej kolekcji stawia 
na wyrazistość, bogactwo orna-
mentów i różnorodność materia-

łów. Projektantki pamiętają także o oso-
bowościach swoich klientek. Wszystko 
po to, aby zawsze iść ramię w ramię z ko-
biecymi emocjami. Oto manifest SCSF na 
2018 rok:

Twój styl - twoja osobowość. To, co no-
sisz na co dzień, także cię definiuje. Dlatego 
słuchaj siebie i podążaj za swoją intuicją. 
Ubranie powinno podkreślać to, co w tobie 
najpiękniejsze i dodawać ci pewności siebie. 
Twoje stylizacje opowiadają twoją historię 
i zdradzają to, kim jesteś.

Wyraź swoje emocje. Uczucia, nawet 
te silne, potrzebne są nam do życia, każde 
z nich nas ubogaca, ma moc zmiany. Nie 
bój się ich wyrażać, także poprzez modę. 
Wiemy, że każdy dzień niesie ze sobą inne 
przeżycia, dlatego chcemy, aby nasza ko-
lekcja była dla ciebie sposobem na wyraże-
nie każdej z towarzyszących emocji.

Realizuj siebie. Możesz być kim tylko 
zechcesz. Niech twoja ambicja zawsze do-
daje ci energii do podążania w obranym 
kierunku. Nie bój się zmian i patrz odważ-
nie w przyszłość. Staraj się szukać spełnie-
nia w każdej z dziedzin życia. 

Spełniaj swoje marzenia. Jesteśmy 
przekonane, że marzenia mają wielką 
moc. SCSF jest tego świetnym przykładem. 
Dlatego trzymamy kciuki za każde z twoich 
pragnień. I mamy nadzieję, że nasza kolek-
cja dedykowana kobietom takim jak ty - bio-
rącym swój los we własne ręce - będzie dla 
ciebie wsparciem. I pamiętaj, że marzenia 
same się nie spełnią.

Bądź szczęśliwa każdego dnia. Niech 
szczęście będzie twoim najpiękniejszym 
dodatkiem, uśmiech idealnym makijażem, 
a pewność siebie - inspiracją dla innych. 
Rób to, co sprawia ci największą radość. 
Wtedy każde nowe wyzwanie podejmiesz 
z zaangażowaniem, a osiągnięty sukces bę-
dzie smakował wyjątkowo słodko. 

ENGLISH 

SO CHICK SO FREAK

We call on every woman – be a revolution for 
yourself. Because that kind of woman – strong, 
dynamic and determined – dresses in So Chick 
So Freak.

The latest collection of the brand highlights 
expressiveness, richness of ornamentation 
and diversity of materials. Our designers 
also consider the personality of our clients. 
Our goal is to go hand in hand with women’s 
emotions. SCSF’s manifesto for 2018 is:

M
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Your style – your personality. What 
you wear every day also defines you. 
Listen to yourself and follow your intu-
ition. Your outfit should highlight your 
greatest assets and boost your confi-
dence. Your style tells your story and 
shows who you are.

Wyraź swoje emocje. Express your 
emotions. Feelings, even the strong ones, 
are essential, enrich your life and can 
make a change. Don’t be afraid to show 
them, also through fashion. We know 
that every day brings about different ex-
periences and we want our collection to 
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help you express all emotions accompa-
nying them.

Achieve your goals. You can be whoever 
you want. Let your ambition motivate you to 
pursue your goals. Don’t be afraid of chang-
es and always look on the bright side. Try to 
fulfil yourself in every aspect of life.

Fulfil your dreams. We’re sure that dreams 
have incredible power. SCSF is a great example 
of that. That’s why we keep our fingers crossed 
for the fulfilment of your dreams. And we hope 
that our collection dedicated to women like 
you – who take their life in their hands – will 
support you in that. And remember, dreams 

won’t come true by themselves.
Be happy every day. Let happiness be 

your most beautiful accessory, a smile – per-
fect make-up, and confidence – inspiration 
for other people. Do what you enjoy and then 
you’ll face every challenge with motivation 
and success will taste sweet. 
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MODELKI / MODEL:  
Żaneta Sitko

Magdalena Fibi Dębicka

ZDJĘCIA / PHOTOS:  
Klaudia Kurek

MAKIJAŻ/ MAKE-UP ARTIST : 
Filomena Frydel

WŁOSY/ HAIR : 
Studio Fryzur "VC"  
Anna Kubiak

PSY / DOGS : 
Wioletta,  
Paweł,  
Kadłub
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rewolucji w systemie eduka-
cji myślałam, że choć przez 
chwilę resort da o sobie za-

pomnieć. Z przykrością muszę przyznać 
przed sobą, że byłam naiwna. Na początku 
informacja przeszła kompletnie niezauwa-
żona, ale wystarczyło kilka dni, by stało się 
o niej głośno.

MEN proponuje nowych wychowawców 
klas dla szkół publicznych. To katecheci, 
którzy uczą religii. Jest już projekt rozpo-
rządzenia i wielka burza w sieci. Politycy 
i rodzice biją na alarm, bo to ostatni moment, 
by w całości nie poświęcono nam szkoły, któ-
ra zgodnie z ustrojem ma być świecka.
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by przenieść dziecko do szkoły pry wat-
nej, świeckiej. 

ENGLISH 

A STATE SPRINKLED WITH HOLY 
WATER

I thought that after the revolution in the ed-
ucation system, we may forget about that 
ministry at least for a while. I regret to ad-
mit that I was naive. At first, the informa-
tion went completely unnoticed, but after 
a few days, it came into the spotlight. 

The Ministry of National Education 
proposes new form teachers in state schools, 
namely catechists teaching Religious 
Education. There is already a draft regula-
tion on that, which sparked a wave of pro-
test on the Internet. Politicians and parents 
are sounding the alarm as this is the last 
chance to prevents schools, which should 
be secular in accordance with our political 
system, from being fully consecrated.

I’ll start from the very beginning. Not 
many people remember that Religious 
Education was introduced as a school sub-
ject through the back door under the rule of 
Tadeusz Morawiecki when the government 
was looking for support for democratic 
reforms. Some people still have doubts 
whether the Church has been perform-
ing its role properly for all these years. 
But let’s leave politics for a  while and 
focus on children. If a catechist may be 
a form teacher, let’s go a step further and 
give the same powers to a janitor. In both 
cases, you don’t need to have pedagogical 
knowledge, an ability to work with children 
and teenagers, or proper teacher education. 
But it would be more difficult for the janitor 
because her work would be subject to the 
headmaster’s evaluation. It’s a bit different 
in the case of catechists as they cannot be 
dismissed by the headmaster – only by the 
bishop. And this is where things get tricky. 
What if a child doesn’t want to attend RE 
classes? Has a different religion? Or opts 
for Ethics? Will a form teacher (a catechist) 
be able to lower their conduct grade when 
he or she learns that the student doesn’t go 
to church regularly? What if children were 
to go to a performance which is in conflict 
with Church teachings? So far, I've ob-
served the outrage of parents, who call the 
Ministry’s idea paranoiac. But agitation may 
not change anything. If the idea is passed, 
the next one may be making Religious 
Education an obligatory subject. And then, 
parents who don't agree on a denomination-
al school will have no other option but to 
scrimp and save so that their child may go to 
a private, secular school. 

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

KRAJ 
ŚWIĘCONĄ  
      WODĄ 
KROPIONY

Może od początku. Mało kto pewnie pa-
mięta, że religię do polskich szkół wprowadzo-
no tylnymi drzwiami za rządów Tadeusza 
Mazowieckiego, kiedy szukano poparcia 
dla reform demokratycznych. Niektórzy 
do dziś mają wątpliwości, czy aby na pew-
no przez te wszystkie lata Kościół prawi-
dłowo wypełniał tę rolę. Zostawmy jednak 
politykę i skupmy się na dzieciach. Skoro 
katecheta może być wychowawcą klasy, 
to idźmy o krok dalej i dajmy takie same 
uprawnienia woźnej. W obu przypadkach 
nie trzeba posiadać wiedzy pedagogicz-
nej, umiejętności pracy z młodzieżą, od-
powiedniego dla nauczycieli w ykształ-
cenia. Woźna miałaby jednak trudniej, 
bo jej praca podlegałaby ocenie dyrekto-
ra. Katechety nie może odwołać dyrek-
tor szkoły, tylko biskup. I tu zaczynają się 
schody. Co w przypadku, kiedy dziecko nie 
chce chodzić na religię? Jest innego wyzna-
nia? Albo wybiera etykę? Czy wychowawca 
– katecheta będzie mógł obniżyć ocenę 
zachowania, kiedy dowie się, że uczeń cho-
dzi nieregularnie do kościoła? A jeśli klasę 
trzeba będzie zabrać na spektakl, który 
kłóci się z wychowaniem Kościoła? Na ra-
zie słyszę wzburzenie rodziców, nazwanie 
pomysłu MEN paranoją. Tylko samo zago-
towanie może niczego nie zmienić. Jeśli 
ten pomysł przejdzie, kolejnym może być 
zaliczenie religii do przedmiotów obowiąz-
kowych. A wtedy rodzicom niezgadzają-
cym się na szkołę religijną nie pozostanie 
nic innego jak szybko odkładać pieniądze, 

WIĘCEJ FELIETONÓW 
znajdziesz na www.anywhere.pl K R A J  Ś W I Ę C O N Ą  W O D Ą  K R O P I O N Y



JAKUB WINIARSKI, PIOTR IBRAHIM 
KALWAS, „ARCHIPELAG ISLAM. CZAS 
KORANU, CZAS ZMIANY”, WYD. 
BŁĘKITNA KROPKA, , NYSA 2018.

„Wszystko, czego chcielibyście się do-
wiedzieć o islamie, ale boicie się zapytać” 
– tak brzmi najkrótsza rekomendacja tej 

mu jest przekleństwem i dla tej religii, i dla 
całej ludzkości. Twierdzą wręcz, że sam 
Mahomet (wielki reformator i innowator) 
potępiłby obecny archaizm myślowy wy-
znawców swojej religii i przywołują jego sło-
wa, które również i my – widząc jak błyska-
wicznie rozprzestrzenia się w Polsce wul-
garna i duchowo jałowa wersja katolicyzmu 
– powinniśmy przyjąć za swoje: „Uczcie się 
i nie umierajcie jako ludzie głupi, albowiem 
Bóg nikomu nie wybacza niewiedzy”. 

ENGLISH

DO NOT DIE IGNORANT

‘Everything you always wanted to know 
about Islam, but were afraid to ask’ – that’s 
the shortest recommendation of this brilliant 
book, in which two experts and open-mind-
ed intellectuals (Piotr Ibrahim Kalwas 
– a Polish Muslim residing in Egypt for 
years, and a writer and journalist, Jakub 
Winiarski) take us through twist and turns 
of history, theology, philosophy and socio-
logical thought of Islam understood as a re-
ligion as well as civilisation.

Their conversation isn’t inaccessible for 
a layman; quite the contrary – ‘Archipelag 
islam’ reads like a great novel and provides 
you with information in an accessible form. 
Nobody in Poland speaks about Islam like 
that: with respect and criticism at the 
same time.

This book allows you to take a closer look 
at a religion which hasn’t gone through the 
period of Reformation or Enlightenment; 
which requires its followers to be unreflec-
tive and take its meaning literally; in which, 
unfortunately, as a result of complicated 
historical circumstances, a mullah defeat-
ed a philosopher.

The authors advance the thesis that con-
temporary ideological traditionalism and 
conservatism of Islam is a curse both for 
this religion and mankind. They claim that 
Muhammad himself (a great reformer and 
innovator) would disapprove of contempo-
rary archaism of thought presented by the 
followers of his religion; they also quote 
his words, which we – as we observe an ul-
tra-fast spread of a vulgar and spiritually 
sterile version of Catholicism – should also 
reflect on: ‘Learn and do not die ignorant 
for God does not forgive ignorance.’ 

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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CZYTANIE WEDŁUG 
SARAMONOWICZA

NIE UMIERAJCIE 
JAKO GŁUPI

znakomitej książki, w której dwaj znaw-
cy tematu i intelektualiści o szerokich 
horyzontach (Piotr Ibrahim Kalwas – pol-
ski muzułmanin przez lata mieszkający 
w Egipcie oraz pisarz i dziennikarz Jakub 
Winiarski) wiodą nas przez meandry hi-
storii, teologii, filozofii i myśli społecznej 
islamu, rozumianego nie tylko jako system 
wiary, ale i cywilizacja.

Wszelako nie jest to rozmowa, od któ-
rej czytelnik-laik się odbije, wprost prze-
ciwnie – czyta się „Archipelag islam” jak 
najlepszą powieść, która jednocześnie 
przystępnie uczy. Tak o islamie w Polsce 
nie mówi nikt: z szacunkiem, ale jedno-
cześnie krytycznie.

Dzięki tej książce można się zatem 
przyjrzeć religii, która nie przeszła swojej 
reformacji ani Oświecenia. Która wymaga 
od wiernych bezrefleksyjności i dosłow-
nego rozumienia jej przekazu. I  w  któ-
rej, niestety, w wyniku skomplikowanych 
okoliczności historycznych, mułła poko-
nał filozofa.

Autorzy stawiają tezę, że dzisiejszy tra-
dycjonalizm i konserwatyzm ideowy isla-
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STAŁY DODATEK PORTU 
LOTNICZEGO SZCZECIN 
GOLENIÓW IM. NSZZ  
SOLIDARNOŚĆ

R E G U L A R S E C T I O N O F 
S ZC Z E C I N G O L E N I ÓW 
IM. NSZZ SOLIDARNOSC 
A I R P O R T M A G A Z I N E

Port lotniczy

Szczecin Goleniów
im. NSZZ Solidarność



licząca sobie przeszło milion mieszkań-
ców metropolia, a z drugiej – coraz popu-
larniejszy kurort turystyczny z pięknymi 
plażami i luksusowymi hotelami. Czym 
dla Was będzie Antalya? Z pewnością 
warto ją odwiedzić i samemu się przeko-
nać, czy faktycznie jest „najpiękniejszym 
miejscem na ziemi”. Co więcej, w sa-
mym sercu miasta skrywa się urokliwa 
zabytkowa dzielnica, w której znajdują 
się między innymi znany z licznych tu-

Według legendy na jednej 
z plaż, nazwanej jej imie-
niem, kąpała się sama 

Kleopatra przez 300 dni słonecznych. 
Zatem słonce tam jest gwarancją na 
piękną opaleniznę oraz wypoczynek. 
Turcja to nie tylko piękne plaże i pełne 
atrakcji kurorty. Turcja to także antycz-
ne ruiny, jedyne w swoim rodzaju mia-
sta oraz cuda natury. Turcję po prostu 
trzeba zobaczyć! 

   tekst: Port Lotniczy Szczecin - Goleniów    zdjęce: pixabay 

ANTALYA
Do kierunków wakacyjnych na sezon 
2018 z naszego lotniska dołącza Antalya. 
Jest to miasto, którego trudno nie polubić. 
Zachwycali się nim autorzy antyczni, 
nowożytni podróżnicy zwiedzający 
Imperium Osmańskie, w superlaty-
wach wyrażał się o nim także sam 
Ojciec Turków, czyli pierwszy prezydent 
Republiki Tureckiej, Mustafa Kemal 
Atatürk. Z jednej strony jest to obecnie 

Z W IZYTĄ 
W TU RCJI
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ciażby po to, by zobaczyć górującą nad 
miastem twierdzę i ciekawe jaskinie 
(Jaskinia Kapiącego Kamienia przy plaży 
Kleopatry, Jaskinie Piratów, Kochanków 
oraz Fosforyzująca, które ulokowane 
są po obu stronach cypla – można do 
nich dotrzeć jedynie od strony morza, 
korzystając z zorganizowanej wycieczki 
lokalnej lub wynajętej łodzi). Na uwagę 
zasługuje również kilka ciekawych me-
czetów i jedyny tego typu zabytek całej 
Turcji – seldżucka stocznia.

SIDE
Side to małe, ale bardzo stare miasteczko, 
znane przede wszystkim z pozostałości 
starego miasta (grecko-rzymskiego) 
znajdującego się na malowniczym pół-
wyspie. W Side zobaczyć można jeden 

latarnią morską), czy pozostałości 
starej, pochodzącej z V w. bazyliki, która 
później zamieniona została na meczet – 
Kesik Minare (Ucięty Meczet). Koniecznie 
trzeba też zobaczyć Bramę Hadriana, 
która postawiona została jako łuk trium-
falny za czasów tego właśnie cesarza 
rzymskiego. Natomiast kolekcje zgroma-
dzone w Muzeum Archeologicznym na-
leżą do najciekawszych w całej Turcji.

ALANYA
To do Alanyi przybywa co roku naj-
więcej turystów z Polski, a wszystko za 
sprawą jej bogatej infrastruktury tury-
stycznej: licznym hotelom, restauracjom 
oraz miejscom rozrywki. Oczywiście 
to nie wszystko, co oferuje nam miasto. 
Warto jest się tutaj zatrzymać cho-

Z  W I Z Y T Ą  W  T U R C J I

rystycznych folderów, pochodzący z XIII 
wieku Żłobiony Minaret (Yivli Minare), 
ciekawy, bo zbudowany prawdopodob-
nie z pozostałości antycznych świątyń 
biały meczet Ulu Camii, czy dawny Dom 
Derwiszy. Na uwagę zasługują niewąt-
pliwie pięknie odrestaurowane domy 
osmańskie i ładny port oraz znajdująca 
się tuż nad morzem wspaniała budowla 

– pochodząca z II w. wieża Hidirlik Kulesi 
(pierwotnie była najprawdopodobniej 
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z niewielu wolnostojących teatrów, który 
pochodzi z II wieku p.n.e. Spacerując 
wśród ruin podziwiać można pozosta-
łości po zabudowaniach agory, w któ-
rej centrum znajdowała się okrągła 
świątynia poświęcona bogini fortuny 
i przypadku Tyche. Niemal przy samym 
morzu znajdowała się jeszcze jedna, 
mniejsza niż opisana wcześniej agora, 
gdzie znajdowała się biblioteka. Cały plac 
otoczony był bogatą, jońską kolumnadą. 
Na krańcu półwyspu, nad samym mo-
rzem zlokalizowany jest jeden z najważ-
niejszych zabytków Side – Świątynia 
Apolla wybudowana w II w n.e., a obok 
niej mniejsza Świątynia Artemidy, po 
której pozostały już jedynie fundamenty, 
nieco dalej pozostałości wielkich łaźni 
rzymskich oraz ruiny nimfeum, które 
ozdobione było marmurem, posągami 
i reliefami. We wschodniej części miasta 
zobaczyć można pozostałości bazyliki 
powstałej w V w. n.e. Była ona katedrą dla 
mieszkającego w Side biskupa. Oprócz 
zabudowań zobaczyć można w mieście 
pozostałości muru obronnego a także 
bram, przez które wchodziło się do niego 
oraz główne arterie miejskie, główna to 
ulica kolumnowa. To niewątpliwie uczta 
dla miłośników antycznej historii!

Wyloty z Coral Travel Wezyr Holidays 
w każdą środę już od 20 czerwca 2018.  

  IN ENGLISH

VISITING TURKEY

As the legend goes, Cleopatra 
herself would bathe for 300 sunny 
days on one of the beaches here, 
which was later named after her. 
The sunshine guarantees fabulous 
suntan and relaxation. But Turkey 
is not only beautiful beaches and 
resorts full of tourist attractions; it 
is also ancient ruins, one-of-a-kind 
cities and natural wonders. Turkey 
is a mustsee!

ANTALYA
Antalya has been added to holiday 
destinations available from our 
airport in 2018. It’s impossible not 
to like this city. It has been praised 
by ancient writers, contemporary 
travellers visiting the Ottoman 
Empire, as well as the Father of 
the Turks himself, that is the first 
president of the Republic of Turkey, 
Mustafa Kemal Atatürk. On one 
hand, it’s a metropolis with a po-
pulation of about a million inhabi-
tants, while on the other hand – it’s 
a more and more popular tourist 
destination boasting beautiful 
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beaches and luxurious hotels. What 
will Antalya be to you? Visit the city and 
see for yourself if it’s really ‘the most 
beautiful place on Earth.’ In the heart 
of the city, there is a charming, histori-
cal district where you’ll find the Yivli 
Minare Mosque dating back to the 13th 
century, included in numerous tourist 
catalogues, a white mosque Ulu Camii, 
a remarkable monument which is said 
to have been built from the remains of 
ancient temples, and a former Dervish 
house. Other highlights include beau-
tifully restored Ottoman houses, a fine 
harbour, a magnificent edifice located 
by the sea – Hıdırlık Tower, dating back 
to the 2nd century (which was originally 
used as a lighthouse), and the remains 
of an old Roman temple from the 5th 
century, which was later converted into a 
mosque – Kesik Minare (Broken Minaret 
Mosque). Hadrian’s Gate, a triumphal 
arch erected at the times of that Roman 
emperor, is a must. The Archaeological 
Museum boasts one of the most impres-
sive collections in Turkey.

ALANYA
It’s the most popular destination among 
Polish tourists thanks to its developed 
tourist infrastructure: numerous hotels, 
restaurants and entertainment centres. 
Of course, the city has much more in 
store. Its famous landmarks include 
a fortress overlooking the city and 
marvellous caves (the Damlataş Cave 
near Cleopatra’s beach, Pirates’, Lovers’, 
and Phosphorescent Caves located on 
both sides of the spit, accessible only 
from the sea. To get there, go on a local 
organised tour or rent a boat. The city 
also boasts several remarkable mosques 
and a one-of-a-kind historical building 
in Turkey – Alanya Shipyard. 

SIDE
Side is a very old, small town renowned 
for the remains of its old town (Greek 
and Roman) located on the picturesque 
peninsula. One of the most interesting 
spots here is one of a few freestanding the-
atres dating back to the 2nd century B.C. 
Walking among the ruins, you can admire 

the remains of agora with a round temple 
dedicated to Tyche, the goddess of fortune 
and prosperity. There was another agora 
by the sea, a smaller one, where a library 
was located. The square was surrounded 
by a lavish Ionian colonnade. At the end 
of the peninsula, by the sea, there is one of 
the most important historical sites in Side 

– the Temple of Apollo erected in the 2nd 
century A.D. Beside it, you’ll find a smaller 
one, the Temple of Artemis, or rather its 
foundations which remained, as well as 
the remains of large Roman baths and the 
ruins of nymphaeum that was adorned 
with marble, sculptures and reliefs. In the 
eastern part of the city, there are the rema-
ins of a church put up in the 5th century 
A.D. It was a cathedral of a bishop residing 
in Side. Apart from the buildings, the city 
also boasts the remains of defence walls, 
gates leading to the city centre and arterial 
roads, the main one being a column road. 
It’s perfect spot for ancient history buffs.

Departures with Coral Travel Wezyr 
Holidays are to be held every Wednesday 
from 20 June 2018.  
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Kuchnia turecka charakteryzuje 
się zastosowaniem różnorod-
nych przypraw oraz powraca-

niem do tradycji. Jest to kuchnia, która 
swoje podstawy zawdzięcza wyjątkowo 
silnym wpływom kuchni Imperium 
Osmańskiego z różnych jego rejonów. 
Bogactwo aromatów i składników jest 
ogromne i każdy jest w stanie znaleźć w tej 
kuchni coś dla siebie. Najlepiej w tym celu 
udać się na lokalny bazar lub do knajpy 
serwującej lokalne potrawy. Warto udać 
się także do mniejszych wiosek i mia-
steczek, w których poznamy prawdziwą 
turecką gościnność. 

Turcja to państwo na pograniczu 
dwóch kontynentów, pomost pomiędzy 
Wschodem a Zachodem. Podobnie jak byłe 
Imperium Osmańskie łączy dwa światy, 
turecka kuchnia łączy smaki. Kuchnia 
osmańska, której kolebką była kuchnia 
Pałacu Topkapi – siedziby sułtanów 
osmańskich, w której pracowali najlepsi 
mistrzowie sztuki kulinarnej, dała począ-
tek wielu ze współczesnych dań tureckich.

KUCHNIA TURECKA – PO 
PIERWSZE: KEBAB
Legenda głosi, że kebab wynaleźli 
perscy żołnierze, piekąc nad ogniem 
nadziane na miecze mięso. Jego odmian 
i rodzajów jest mnóstwo. Jest to danie, 
które można spotkać zarówno w ulicz-

TURECKA 
UCZTA

nych barach, jak i w eleganckich re-
stauracjach. Oczywiście bazą potrawy 
jest jagnięcina lub baranina pieczona 
tradycyjnie na pionowym ruszcie – 
döner kebab lub na zwykłym, pozio-
mym. Mięso często też nadziewa się na 
patyczki, opieka i serwuje z warzywami 
w postaci szaszłyków. Faktem jest, że 
najbardziej znana odmiana kebabu – 
obracanego na pionowym grillu dönera 
powstała w tureckiej Bursie w drugiej 
połowie XIX wieku. Chociaż zazwy-
czaj słowo „kebab” w Polsce kojarzymy 
z mięsnym przysmakiem podawanym 
w bułce, w Turcji określenie to odnosi 
się do wszelkiego rodzaju grillowanego 
mięsa podawanego na talerzu z rozma-
itymi dodatkami.

NAJSŁODSZA KUCHNIA 
ŚWIATA?
Słodycze i desery to oddzielny rozdział 

kuchni tureckiej. Wypieki i wyroby 
cukiernicze przyrządzane na Bliskim 
Wschodzie są niewiarygodnie słodkie, 
a za sprawą dodawanego do nich miodu 
i karmelu dosłownie rozpływają się 
w ustach. Turcy są świetnymi cukiernika-
mi, a przygotowywane przez nich desery 
to prawdziwa uczta dla podniebienia.

Najpopularniejszym tureckim 
smakołykiem jest oczywiście chałwa se-
zamowa znana na całych Bałkanach oraz 

w zachodniej Azji. W krajach europejskich 
dostępna jest na sklepowych półkach 
zazwyczaj w kilku smakach z różnymi 
dodatkami. W Turcji najlepszą chał-
wę kupimy na wagę, a ich miłośnikom 
szczególnie do gustu powinna przypaść 
ta o smaku pistacjowym lub z orzechami 
czy bakaliami. Ciekawą i dosyć nietypową 
odmianą chałwy jest pismaniye – delikat-
ny i puszysty smakołyk, wyglądający jak 
kłębuszki waty cukrowej z dodatkiem eks-
traktu waniliowego, wytwarzany z cukru 
i mąki pszennej.

Ponadto, tak jak przystało na kuchnię 
z wpływami bałkańskimi i arabski-
mi, pełno tutaj orzechowych dodatków 
i bakalii oraz miodu i słodkich syropów, 
które dodaje się do ciast i ciasteczek. 
Przykładem jest słodka i kleista baklava. 
Przygotowywana jest na bazie ciasta 
podobnego do francuskiego, jednak jest to 
najczęściej turecka yufka lub pochodzące 
z Grecji ciasto filo. Cieniutkie ciasto prze-
kładane jest warstwami miodu z drobno 
zmielonymi pistacjami, migdałami lub 
orzechami z wierzchu i polane słodkim 
syropem albo lukrem. Innym przy-
smakiem obficie nasączonym słodkim 
syropem jest tulumba. Ponadto kandyzuje 
się w nim owoce, np. małe jabłuszka oraz 
figi. Znane są także kolorowe pudrowe ga-
laretki rachatłukum, znane też jako lokum, 
których pełno jest na tureckich straga-
nach. Zrobione są ze skrobi ziemniaczanej 
i cukru, zazwyczaj z dodatkami orzechów, 
owoców, wiórków kokosowych, rodzyn-
ków lub daktyli.

KUCHNIA TURECKA 
– DOSKONAŁA DLA 
WEGETARIAN
Wieprzowina, pokarmowe tabu muzuł-

manów, pod żadnym pozorem nie może 
wejść w skład tureckiej diety. Korzystne 
warunki klimatyczne i ukształtowanie 

   zdjęce: pixabay / flickr
   tekst: Port Lotniczy Szczecin - Goleniów
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terenu, a także dostęp do trzech mórz spra-
wiły, że Turcja obfituje w najróżniejsze 
warzywa i rośliny strączkowe. Bogactwo 
warzyw tureckiej ziemi przekłada się na 
dania, w których warzywa są głównym 
komponentem.

Hitem tutejszych specjałów jest ka-
baczek i bakłażan. Liczba dań, których 
stanowią podstawowy składnik, jest 
niewiarygodna. Znaną i pyszną potrawą 
z bakłażanów jest imam bayildi. Składa 
się ona ze smażonych bakłażanów na-
dziewanych czosnkiem, cebulą i pomido-
rami, opcjonalnie z dodatkiem baraniny. 
Całość zalewana jest zimnym jogurtem. 

Wysoko cenione w kuchni tureckiej są 
też dania rybne. Jeśli już mamy ochotę na 
makrelę, turbota czy tuńczyka, powin-
niśmy wiedzieć, że najlepiej smakują na 
wybrzeżu, a do wyboru mamy aż trzy: 
Śródziemne, Egejskie czy Morza Czarnego. 
W Turcji, podobnie jak w wielu innych 
krajach, występuje regionalizm. Każdy 
region, prowincja czy miasto charaktery-
zują się innym sposobem przygotowania 
i podania tradycyjnych potraw. Różnica ta 
polega głównie na stosowanych przy-
prawach i dodatkach. Im bliżej grani-
cy z Syrią, tym potrawy są ostrzejsze. 
Mieszkańcy stolicy oraz Stambułu raczej 
unikają pikantnych przypraw.

W Turcji da się przez to z łatwością 
przeżyć bez mięsa i można przy tym 
świetnie się najeść, co czyni turecką kuch-
nię przyjazną dla wegetarian. Co więcej, 
w kuchni tureckiej wcale nie dominują 
potrawy z mięsa.

Wbrew tej złożoności i licznych, mie-
szających się ze sobą kuchniach, dania 
tureckie nie są bardzo skomplikowane. 
Bazują raczej na prostych połączeniach 
smaków i składnikach dobrej jakości.

Aby spróbować kuchni tureckiej, 
wybierz się z Wezyr Coral Holidays na 
wakacje. Wyloty w każdą środę od 20 
czerwca 2018.  

  IN ENGLISH

A TURKISH FEAST
Turkish cuisine is characterised by 
using a variety of spices and preserving 
tradition. Its foundations are based on 
strong influences of the Ottoman Empire 
cuisine from various regions. Thanks to 
the richness of aromas and ingredients 
used, everyone will find something to 
their liking here. You can taste Turkish 
specialties at a local market or in 
a restaurant serving local dishes. You 
can also visit small villages and towns to 
enjoy real Turkish hospitality.

Turkey is located on the border of two 
continents and it’s a bridge between the 
East and the West. Just like the former 
Ottoman Empire combined two worlds, 
Turkish cuisine combines flavours 
nowadays. Ottoman cuisine, which orig-
inated in the Topkapı Palace – the seat of 
Ottoman sultans, where the best masters 
of culinary art worked – gave rise to sever-
al contemporary Turkish dishes.

TURKISH CUISINE – 
NUMBER ONE: KEBAB
As the legend goes, kebab was invented 
by Persian soldiers, who were roasting 
meat stuck on swords over a fire. There 
are many types and varieties of the dish. 
You may find it both at food stalls and in 
elegant restaurants. Of course, its basic 
ingredient is lamb or mutton traditionally 
roasted on a vertical grill, döner kebab, or 
an ordinary, horizontal one. The meat is 
often stuck on sticks, roasted and served 
with vegetables in the form of shish kebab. 
The best-known kind of kebab, roasted on 
a vertical döner grill, originated in Turkish 
Bursa in the second half of the 19th cen-
tury. And even though in Poland, the word 

‘kebab’ is associated with a meat dish 
served in a bread roll, in Turkey, the term 
refers to all kinds of grilled meat served on 
a plate with a variety of side dishes.

THE SWEETEST CUISINE IN 
THE WORLD?
Sweets and desserts are a separate 
chapter of Turkish cuisine. Baked goods 
and pastry made in the Middle East are 
incredibly sweet, with honey and caramel 
literally melting in your mouth. Turks are 
brilliant pastry cooks, and their desserts 
are a scrumptious feast.

The most popular Turkish delicacy 
is sesame halvah popular across the 
Balkans and in western Asia. In European 
countries, it’s available in shops in several 
flavours with various extras. In Turkey, 
the best halvah is sold by weight, and 
foodies will surely enjoy pistachio halvah 
or halvah with dried fruit and nuts. An 
interesting and quite unusual variety of 
halvah is pismaniye – a mild and fluffy 
delicacy, which looks like wisps of candy-
floss with vanilla extract and is made from 
sugar and wheat flour.

What’s more, owing to Balkan and 
Arab influences, ingredients such as 
dried fruit and nuts, as well as honey 
and sweet syrups, which are added to 
cakes and biscuits, became widely used 
in Turkish cuisine. A perfect example is 
sweet and sticky baklava. It’s based on 

French-like dough, but most often, it’s 
made with Turkish yufka or Greek filo. 
Thinnish dough is layered with honey 
and ground pistachio nuts, almonds or 
nuts on top, and glazed with sweet syrup 
or icing. Another delicacy soaked with 
sweet syrup is tulumba. It also contains 
candied fruit, e.g. small apples and figs. 
Other popular sweets include colourful, 
powder jellies known as lokum, which 
you can find at Turkish stalls. They’re 
made from potato starch and sugar, and 
usually contain nuts, fruit, desiccated 
coconut, raisins or dates.

TURKISH CUISINE 
– PERFECT FOR 
VEGETARIANS
On no account can pork, taboo food for 
Muslims, be used in the Turkish diet. 
Owing to a favourable climate and land-
scape, as well as access to three seas, plen-
ty of various vegetables and legumes are 
grown in Turkey. The richness of the land 
is reflected in the cuisine as vegetables are 
the most frequently used ingredients.

Marrows and eggplants are a hit, and 
they’re used in a slew of dishes. A well-
known, delicious dish containing egg-
plants is imam bayildi. It consists of fried 
eggplants stuffed with garlic, onion and 
tomatoes, and optionally with mutton. The 
dish is served with cold yoghurt. 

Fish dishes are also widely popular in 
Turkey. If you would like to taste Turkish 
mackerel, turbot or tuna, you’ll find the 
best fish in one of three seasides – the 
Mediterranean, the Aegean, and the 
Black Sea. In Turkey, like in many other 
countries, local culture is very important. 
Every region, province or city prepares 
and serves traditional dishes in a dif-
ferent way. The major difference is in 
spices and extras. The closer to the Syrian 
border, the hotter the dishes are. The 
inhabitants of the capital and Istanbul 
rather avoid hot spices.

In Turkey, it’s easy to eat a meat-
free diet and eat your fill, which makes 
Turkish cuisine vegetarian-friendly. 
What’s more, meat dishes don’t predomi-
nate on the menu.

Despite the complexity and blending 
numerous cuisines in one, Turkish dishes 
aren’t very complicated. They’re mostly 
based on simple combinations of flavours 
and high-quality ingredients.

To have a taste of Turkish cuisine, 
spend your holidays in Turkey with 
Wezyr Coral Holidays. Flights are 
scheduled every Wednesday from 20 
June 2018.  

T U R E C K A  U C Z T A



SZCZECIN

KRETA

KIERUNKI DESTINATIONS

1  CHORWACJA 
2  KORFU
3  KRETA
4  ZAKINTHOS
5  TURCJA
6  CZARNOGÓRA
7  BOŚNIA I HERZEGOWINA
8  ALBANIA–SARANDA 
     

ZAKYNTHOS

ALBANIA
CZARNOGÓRA

BOŚNIA I HERCEGOWINA
CHORWACJA

KORFU TURCJA

CHORWACJA, KORFU, KRETA, ZAKYNTHOS, TURCJA - BEZPOŚREDNI LOT
BOŚNIA I HERCEGOWINY, CZARNOGÓRA, ALBANIA-SARANDA - BRAK BEZPOŚREDNICH LOTÓW
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DNI 
TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT  
NUMBER

TYP 
SAMOLOTU
PLANE TYPE

 123-5-- 17:35 21:20 FR2466/7 737

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

LONDYN STANSTED    RYANAIR

DNI 
TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT  
NUMBER

TYP 
SAMOLOTU
PLANE TYPE

-2---6- 17:10 17:35 FR5322/3 737

DUBLIN    RYANAIR

DNI 
TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT  
NUMBER

TYP  
SAMOLOTU 
PLANE TYPE

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

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

OSLO GARDERMOEN    NORWEGIAN

DNI 
TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT  
NUMBER

TYP  
SAMOLOTU 
PLANE TYPE

1---5-- 17:45 18:15 W6 2159/60 A320

OSLO TORP    WIZZAIR

DNI 
TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT  
NUMBER

TYP  
SAMOLOTU 
PLANE TYPE

--3---7 10:15 10:45 W62155/6 A320

STAVANGER    WIZZAIR

DNI  
TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT  
NUMBER

TYP  
SAMOLOTU 
PLANE TYPE

1------ 08:45 09:15 LO3931/2 Q400

-2345-- 08:55 09:25 LO3931/2 Q400

-----6- 08:30 09:00 LO3931/2 Q400

1234567 14:35 15:05 LO3933/4 Q400

12345-7 20:35 21:05 LO3935/6 Q400

WARSZAWA    PLL LOT

DNI TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT  
NUMBER

TYP  
SAMOLOTU 
PLANE TYPE

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

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

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

----5-- 20:50 17:55 FR2361/2 B737

WARSZAWA    RYANAIR

DNI 
TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT  
NUMBER

TYP 
SAMOLOTU 
PLANE TYPE

--3---7 11:40 12:10 W62152/1 A320

BERGEN    WIZZAIR

DNI 
TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT  
NUMBER

TYP 
SAMOLOTU 
PLANE TYPE

---4--- 21:00 21:25 FR7111/2 737

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

LIVERPOOL    RYANAIR

DNI 
TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT  
NUMBER

TYP 
SAMOLOTU
PLANE TYPE

-2---6- 22:05 22:30 FR1059/60 B737

EDYNBURG    RYANAIR od 27.03.2018

Rozkład ważny do 24/03. W ostatnim tygodniu marca rozpoczyna się rozkład letni
Zapraszamy na naszą stronę www.airport.com.pl

DNI 
TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT  
NUMBER

TYP  
SAMOLOTU 
PLANE TYPE

1----5-- 08:15 08:45 W62171/72 A320

SZTOKHOLM SKAVSTA    WIZZAIR od 14.05.2018

SZTOKHOLM SKAVSTA



INTERNET

www.airport.com.pl
www.facebook.com/SzczecinAirport
www.twitter.com/SzczecinAirport
www.szczecinairport.blog.pl
www.youtube.com/user/SzczecinAirport
www.pl.pinterest.com/airport0237/

 ADRES  ADDRESS
Port Lotniczy Szczecin Goleniów 
Sp. z o.o. / Szczecin Goleniow Airport 

Ltd.
ul. Glewice 1a, 72-100 Goleniów
Tel.: +48 914 817 400
www.airport.com.pl

PUNKT INFORMACJI LOTNISKOWEJ 
AIRPORT INFORMATION POINT

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

CENTRUM OBSŁUGI PODRÓŻY 
TRAVEL SERVICE CENTRE

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

ZAGINIONY BAGAŻ LOST & FOUND 
Welcome Airport Service

Tel.: +48 481 75 03

TAXI

Airport Taxi Group
Tel.: +48 914 817 690 

DOJAZD SAMOCHODEM  BY CAR
Z kierunku Szczecin – Trasa S6 

i droga krajowa E28 / From Szczecin –S6 
Expressway and E 28 road
Z kierunku Koszalin – Trasa 6/E28 / From 
Koszalin –6/E28 road
Z kierunku Gorzów Wielkopolski – Trasa 
S3 i E28/S3 / From Gorzów Wielkopolski –
S3 Expressway and E28/S3 road

MINIBUSY DO / Z PORTU  
LOTNICZEGO / MINIBUS 

• KOSZALIN / KOŁOBRZEG
  AIR-TRANSFER.PL

Rezerwacja biletów telefonicznie pod nume-
rami / Tickets can be booked by Telephone: 
Tel.: +48 512 370 778
Tel.: +48 502 323 396
Tel.: +48 947 110 510
www.air-transfer.pl

  AN-JAN
Rezerwacja biletów telefonicznie  
pod numerami / Tickets can be booked 
by Telephone:
Tel.: +48 943 531 052
Tel.: +48 501 525 081
www.anjan.pl 

• SZCZECIN/ KOSZALIN

  INTERGLOBUS TOUR
Rezerwacja biletów telefonicznie pod 
 numerami: / Tickets can be booked 
 by Telephone:
Tel.: +48 914 850 422
Fax.: +48 914 340 283
biuro@interglobus.pl

BUS LOT
Bus odjeżdża 15 minut po lądowaniu 
samolotu. Bilety do nabycia u kierowcy 
przed odjazdem autobusu. Koszt przejazdu 
na trasie do/z Szczecina - 25 zł. / Departure 
from the Airport to Szczecin 15 minutes 
after landing. Bus tickets available from 
driver before departure. Ticket price to/from 
Szczecin – 25 PLN.

Ze Szczecina mikrobus odjeżdża spod biu-
ra LOT (al. Wyzwolenia 17) 90 minut przed 
wylotem. Bilety do nabycia u kierowcy oraz 
pod numerem telefonu: 
+48 504 188 737. / Minibus departs from the 
LOT office in Szczecin (al. Wyzwolenia 17) 
90 minutes before plane departure. Bus 
tickets available from bus driver and can 
be booked by Telephone: +48 504 188 737.

PKP
Stacja Port Lotniczy Szczecin- Goleniów 
w kierunku Szczecina lub Kołobrzegu.
Rozkład odjazdów oraz przyjazdów pocią-
gów na stronie www.pkp.pl
Station Airport Goleniów towards Szczecin 
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

DO GODZINY   UP TO 1 HR 7 PLN

DO 2 GODZIN  UP TO 2 HR 9 PLN

KAŻDA NASTĘPNA GODZINA  EVERY FOLLOWING 
OUR

2 PLN

PIERWSZA DOBA  FIRST DAY 53 PLN

KAŻDA NASTĘPNA DOBA  EVERY FOLLOWING 
DAY

30 PLN 
/ DAY

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

PARKING ZIELONY    CAR PARK GREEN
         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

PIERWSZY DZIEŃ  FIRST DAY 25 PLN

DRUGI DZIEŃ SECOND DAY 15 PLN

TRZECI DZIEŃ  THIRD DAY 15 PLN

PIERWSZY TYDZIEŃ  FIRST WEEK 89 PLN

DWA TYGODNIE  SECOND WEEK 124 PLN

TRZY TYGODNIE  THIRD WEEK 150 PLN

KAŻDY NASTĘPNY TYDZIEŃ EVERY FOL-
LOWING WEEK

20 PLN

Po opłaceniu w kasie automatycznej pasażer ma 15 minut na wyjazd. / After paying in  
an automating cash machine you will be given 15 minutes to exit the parking.
Dla pasażerów wylatujących czarterem turystycznym rabat 20%. / 20% discount for passengers of tourist 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

LOTNISKO    AIRPORT






