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ANDRZEJ
SARAMONOWICZ

GRZEGORZ
KAPLA

WOJCIECH
ZAWIOŁA

MATEUSZ
KUSZNIEREWICZ

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

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

Obserwuje, a potem opisuje
i komentuje. Głównie sport,
ale ma w swoim dorobku
dwie powieści. Na co dzień
dziennikarz NC +, ale też
prezenter wiadomości
w TVN i TVN24 .

Człowiek pracy, marzyciel.
Choć większość zna go jako
żeglarza i mistrza olimpijskiego,
ma w rękawie jeszcze kilka asów.
Jest biznesmenem, inwestorem
i społecznikiem. Zawsze ma
wysoko zawieszoną poprzeczkę.

IN ENGLISH

IN ENGLISH

IN ENGLISH

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

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.

He observes and then describes and makes comments.
Mainly about sport, but he has
two novels to his credit too. On
a regular basis, he is a journalist
at NC + and newscaster at TVN
and TVN24 .

WOJCIECH
KUCZOK

JAKUB
MILSZEWSKI

KASIA
WARNKE

MONIKA
SZAŁEK

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

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

Aktorka, dramaturg, reżyserka.
Ukończyła krakowską PWST,
została zaangażowana do
Teatru Starego w Krakowie,
później dołączyła do zespołu
TR Warszawa.

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

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

IN ENGLISH

IN 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.

An actress, dramatist and
director. She finished the PWST
National Academy of Theatre
Arts in Krakow, worked at the
Stary Theatre in Krakow and
joined the team of TR Warszawa.
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A working man and a dreamer.
Most of you know him as a sailor
and an Olympic champion, but he
has several more aces up his sleeve.
He’s a businessman, investor and
social activist. He always aims high.

IN 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.

ZDJĘCIA: DOROTA CZOCH, MAT. PRASOWE, EDYTA BARTKIEWICZ, SYLWESTER CISZEK, MONIKA SZAŁEK, MONIKA SZAŁEK, SYLWESTER CISZEK, MAT PRASOWE.
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NASI AUTORZY

OUR AUTHORS
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KATARZYNA
ZDANOWICZ

ALEKSANDRA
BUDKA

KAMIL
SADKOWSKI

ANNA
NAZAROWICZ

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.

Gdyby nie było muzyki, jej
życie nie miałoby sensu.
Pasjonatka radia i klimatu retro,
kolekcjonerka płyt, okularów
i torebek. Od wielu lat związana
z radiową Trójką. O muzyce
i radiu pisze także na blogu.

Znawca i poszukiwacz smaków.
Przeszedł przez wszystkie szczeble w branży gastronomicznej.
Współautor książki „Gastrobanda. Wszystko co powinieneś wiedzieć, zanim wyjdziesz coś zjeść”.

Słabość do samochodów ma
zaszytą w głowie, bo serca
nie ma – jest turbosprężarka.
Pociąga ją wszystko, co ma
cztery koła. Autorka bloga
„Panie wiozą Panów”

ZDJĘCIA: MONIKA SZAŁEK, MAT. PRASOWE, JOANNA OGÓREK, MAT. PRASOWE, MAGDALENA CZAJKA, MAT. PRASOWE, MAT. PRASOWE, MONIKA SZAŁEK.

IN ENGLISH

IN ENGLISH

IN ENGLISH

Maven and seeker of tastes.
He went through all stages of the
food industry. Co-author of the
book "Gastrobanda. Wszystko
co powinieneś wiedzieć, zanim
wyjdziesz coś zjeść".

She has a weakness for cars
instilled in her head, because
she does not have a heart but
a turbocharger instead. Everything with four wheels attracts
her. The author of a blog entitled
Panie wiozą Panów.

GRZEGORZ
MAŁECKI

TOMASZ
SOBIERAJSKI

EDYTA
BARTKIEWICZ

Mówi o sobie “aktor wyłącznie
teatralny”. Od osiemnastu
lat związany Teatrem
Narodowym w Warszawie.
W rankingach krytyków
znajduje się w ścisłej czołówce
najważniejszych aktorów
polskiego teatru w XXI w.

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.

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'.

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

Without music her life would be
completely meaningless. A radio
and retro style aficionado. Collects
music albums, sunglasses and
purses. For years has been related to
Polish Radio Programme 3. Writes
on music and radio on her blog.

SYLWIA
GUTOWSKA
Rozmawia, pisze, potem
redaguje. Interesuje się kulturą
wysoką, średnią i niską, bo jest
prawdziwą (post)humanistką.
Od dobrej książki woli tylko
teledysk MC Hammera.
IN ENGLISH
She talks, writes and edits. She
is interested in high, middlebrow
and low culture because she
is a true (post)humanist. She
claims there is nothing better
than a good book except for
MC Hammer’s video clips.

IN ENGLISH

IN ENGLISH

IN ENGLISH

Says that he is “exclusively
a theatre actor”, for many years
now working with the National
Theatre in Warsaw. He is at the
very top of the critics’ ranks of
21st century Polish theatre actors.

A sociologist by profession
and passion. An experienced
scientist of social phenomena and
cultural trends. A 3.0 scientist,
who is not scared of challenges,
international cooperation and
interdisciplinarity.

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

BOHATER

DZIEWCZYNA

z Bergmana
TO, CO NIEZWYKLE INTERESUJE MNIE W LUDZIACH, TO ZMIANA, KTÓRĄ
PRZECHODZĄ W ŻYCIU. CZASEM WYNIKA ONA Z PRZYPADKU, A CZASEM
NASTĘPUJE W WYNIKU WŁASNYCH DECYZJI I PRZEMYŚLEŃ. EMILIA
KOMARNICKA JEST OSOBĄ PO ZMIANIE. CO TRACI, A CO ZYSKUJE TAK
POPULARNA AKTORKA JAK EMILIA, KIEDY DECYDUJE SIĘ PÓJŚĆ WŁASNĄ
DROGĄ? MAM PRZED SOBĄ MŁODĄ, ACZ NIEZWYKLE DOJRZAŁĄ DZIEWCZYNĘ,
EMANUJĄCĄ ZEWNĘTRZNYM I WEWNĘTRZNYM PIĘKNEM. ORAZ SPOKOJEM,
KTÓRY BARDZO SZYBKO MI SIĘ UDZIELA. MINIMUM EMOCJI, MAKSIMUM
PRZEŻYĆ. JAK U BERGMANA.
TEKST: TOMASZ SOBIERAJSKI
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ZDJĘCIA : MONIK A SZAŁEK

BOHATER

NASZĄ ROZMOWĘ CHCIAŁBYM ZACZĄĆ OD INGMARA
BERGMANA. DOMYŚLASZ SIĘ, Z JAKIEGO POWODU?
Bergman był moją miłością przez całe studia. W czasie
szkoły uczeni byliśmy głównie na Czechowie, na rosyjskiej
ekspresji, a mnie fascynowała skandynawska cisza. I ta
moja miłość znalazła szczęśliwy finał, bo na koniec studiów
miałam przyjemność grać dyplom na podstawie dramatu
„Z życia marionetek” Bergmana.

I ZA ROLĘ W TYM DYPLOMIE DOSTAŁAŚ NAGRODĘ NA
FESTIWALU SZKÓŁ TEATRALNYCH.
Tę nagrodę dostałam chyba głównie za odwagę… Bohaterowie
tej sztuki mają ponad 40 lat i są po wielu doświadczeniach życiowych, po piętnastoletnim związku, który przechodzi różne
swoje etapy. A my, wcielając się w te role, mieliśmy po 23 lata!

W TYM WIEKU MYŚLI SIĘ, ŻE OSOBA, KTÓRA MA 40 LAT TO
NIEMALŻE STARZEC.
Ta przestrzeń wiekowa była niewyobrażalna. Co my mogliśmy sobie nawyobrażać o świadomości czterdziestolatków?
Robiliśmy ile się dało i to zostało docenione.

WSPOMINAM O TEJ NAGRODZIE DLATEGO, ŻE NA SAMYM
ZACZĄTKU PRACY ZAWODOWEJ, JEST ONA OGROMNYM WYRÓŻNIENIEM. FESTIWAL SZKÓŁ AKTORSKICH DLA WSZYSTKICH, KTÓRZY ROBIĄ DYPLOM, JEST NIEZWYKLE PRESTIŻOWY. PAMIĘTASZ, CO CZUŁAŚ, KIEDY DOSTAŁAŚ TĘ NAGRODĘ?
Nie uczestniczyłam w całym festiwalu. Zagrałam spektakl,
a potem pojechałam do Gdańska, bo byłam już wtedy w czasie
prób do spektaklu Teatru Wybrzeże, w którym zaproponowano mi etat. Z tego powodu podchodziłam do festiwalu z nieco
innym ambicjonalnym obciążeniem. Nagroda była dla mnie
bardzo ważna, ale już wtedy wiedziałam, jaki jest mój start
po szkole. Natomiast masz rację, te nagrody dodają pewności
i wiary to, że jest się na właściwej ścieżce. Aktor buduje siebie
nie tylko od wewnątrz, ale także w odbiciu od publiczności,
krytyków, branży, środowiska. Natomiast ja już byłam głową
przy Tennessee Williamsie w Teatrze Wybrzeże.

SKONTRASTOWAŁAŚ STYLISTYKĘ CZECHOWA, U KTÓREGO
EMOCJE SĄ NA WIERZCHU, Z BERGMANEM. CO ON
W TOBIE ODKRYŁ? CO U NIEGO ZNALAZŁAŚ?
Minimalizm. To, że mniej znaczy więcej. To, że cisza jest
najpiękniejszą muzyką. A także kreowanie świata wyobraźni, czyli to, że im mniej aktor wyłoży, tym więcej widz będzie
musiał sobie dopowiedzieć. I jeżeli wtedy obaj się spotkają, to
może być to wspaniała podróż.

WYMAGA TO DUŻEGO ZAUFANIA WOBEC WIDZA.
Największą przyjemnością mojego zawodu jest to, że grając
spektakl, spotykam się z ludźmi. Z publicznością, która
za każdym razem jest w innym nastroju – wszyscy razem
i każdy z osobna. I wiesz, co robię przed wejściem na scenę?

CO?
Stoję w kulisach i, wyłączając umysł, staram się poczuć całym
ciałem, które jest jedną, wielką anteną, co dzisiaj wydarza się
wśród publiczności, co tam dzisiaj czuć, jaki jest przepływ.

TEN ENERGETYCZNY PRZEPŁYW W ZAWODZIE AKTORA JEST
NIEZWYKLE WAŻNY. PRZY CZYM AKTORZY – NIEZWYKLI

HERO

WRAŻLIWCY – SĄ WYSTAWIENI NA WIELE NIEBEZPIECZEŃSTW.
JAK W „Z ŻYCIA MARIONETEK” STAJĄ SIĘ ELEMENTAMI
GRY W RĘKACH REŻYSERÓW. CZY MIAŁAŚ TAKI MOMENT
W ZAWODOWYM ŻYCIU, KIEDY POCZUŁAŚ SIĘ JAK
MARIONETKA I CHCIAŁAŚ SIĘ Z TEGO WYCOFAĆ?
Przez pierwsze pięć lat po szkole po prostu grałam. Grałam
dużo, nie zastanawiając się nad niczym. Czasami nie wiedziałam, jaka jest pora roku. To było całkowite oderwanie i życie
w osobnym, wyimaginowanym świecie. I po tych pięciu latach
zderzyłam się z rzeczywistością. Bańka wokół tego zawodu
pękła i zaczęłam dostrzegać inne rzeczy.

STAŁO SIĘ TO NA TWOJE WŁASNE ŻYCZENIE?
Tak. Po pierwsze, pęd w moim życiu był tak ogromny, że to
się musiało w końcu rozbić. Po drugie, wyjechałam na dwa
tygodnie na pełne morze, do natury. Nieświadomie, bez planu.
Kiedy po dwóch tygodniach stanęłam na ziemi, to stanęłam na
niej dosłownie i metaforycznie.

I CO POCZUŁAŚ?
Zobaczyłam, gdzie jestem, gdzie byłam przez cały ten czas.
Zobaczyłam też, jaki piękny jest ten świat. I jak czas szybko
mija. I jak trzeba dbać o każdą chwilę i to, że szczęście jest
kwestią decyzji. Jeżeli ja nie podejmę tej decyzji, to nikt mi go
nie da. I od tamtego czasu – to było parę lat temu – przewartościowałam wszystko. Teraz zawodowe projekty dobieram
tylko i wyłącznie pod kątem tego, że muszą rozwijać mnie
i innych. W związku z tym pracuję mniej, ale za to w pełni.

STANIĘCIE NA ZIEMI MUSIAŁO BOLEĆ.
Bolało. To były wielkie dylematy. Co teraz? Czy dalej napędzać
i karmić swoją ambicję, która chce więcej i więcej, czy odpuścić? No i lęk o przyszłość.

TO BYŁ PROCES?
Transformacja trwała 2-3 lata, bo to stare bardzo ciągnęło,
więc trzeba było powolutku to odcinać, zamieniać na nowe,
dawać mu szansę. Długo to trwało.

JEDYNE, CO WIEDZIAŁAŚ, KIEDY ZESZŁAŚ NA LĄD, TO ŻE
IDZIESZ W OKREŚLONĄ STRONĘ I NAWET JEŚLI BĘDZIE CIĘŻKO,
TO...
…już nie ma powrotu.

CO MA DLA CIEBIE NAJWIĘKSZY SENS PO KILKU LATACH OD
TEJ ZMIANY?
„Nażywanie się”. „Nażywanie się” życiem nie w sensie hedonistycznym, tylko w sensie holistycznym. Dbanie o to, żeby
każda chwila była najpiękniejszą możliwą chwilą.

SZEROKIEJ PUBLICZNOŚCI JESTEŚ ZNANA Z DWÓCH,
NIEZWYKLE POPULARNYCH SERIALI: „NA DOBRE I NA
ZŁE” I „RANCZO”. DUŻA ROZPOZNAWALNOŚĆ JEST
NIEZWYKLE KUSZĄCA POD KĄTEM ROZROSTU EGO,
KTÓRE CODZIENNIE MOŻE BYĆ PODKARMIANE DAWKAMI
PRÓŻNOŚCI ZE STRONY FANÓW, CO JEDNOCZEŚNIE MOŻE
MIEĆ NEGATYWNY WPŁYW NA WEWNĘTRZNY ROZWÓJ,
KTÓRY JEST DLA CIEBIE BARDZO WAŻNY. CZY TA DUŻA
POPULARNOŚĆ CZEGOŚ CIĘ UCZY?
To jest dla mnie największe wyzwanie. W serialu na „Dobre
i na złe” zaczęłam grać zaraz po szkole i nie miałam poję-
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Mam przeświadczenie,
że słowem mówionym nie
przekaże się ludziom takiej mocy
jak piosenką, która porusza
więcej zmysłów. I rzeczywiście
czuję się świetnie w tym rodzaju
twórczości.

cia, że będzie wiązało się to z tak dużą
rozpoznawalnością. Nie czuję się z tym
dobrze, uwiera mnie to, ale z szacunku
dla widzów za każdym razem muszę
przechodzić przez tę blokadę i otwierać się w momencie, kiedy wolałabym
w swoim życiu, jak u Bergmana, raczej
zostawiać je wewnątrz swojej komórki,
swojej jednostki.

JEDNYM Z KLUCZOWYCH ELEMENTÓW
TWOJEJ AKTORSKIEJ PRACY JEST PIOSENKA. W TEATRZE ATENEUM WYSTĘPUJESZ
W CIEPŁO PRZYJMOWANYM PRZEZ
PUBLICZNOŚĆ SPEKTAKLU „NIECH
NO TYLKO ZAKWITNĄ JABŁONIE” NA
PODSTAWIE OSIECKIEJ. JEST TO SPEKTAKL MUZYCZNY, W KTÓRYM ŚPIEWASZ,
I CZUĆ, ŻE ŚPIEWAJĄC, CHCESZ PRZEKAZAĆ WIDZOM BARDZO DUŻO RADOŚCI.
Mam przeświadczenie, że słowem
mówionym nie przekaże się ludziom

więcej na w w w.any where.pl

NIEMNIEJ MIMOWOLNIE WRACAMY DO
KWESTII AKTORÓW JAKO MARIONETEK, KTÓRZY ZDERZAJĄ SIĘ Z EGO REŻYSERA, KTÓRY
NIE ZAWSZE JEST DOBRYM DYRYGENTEM.
To prawda. Z tego powodu warto robić
tylko te projekty, które są wartościowe
i gwarantują również nasz rozwój. I nie
chodzi tu o rozwój aktorski, typu: o,
takiej roli jeszcze nie grałam, więc ją
zagram. Chodzi o intencje.

JAK TO ROZUMIESZ?
Przedstawienie to jest ta krótka chwila,
która może zmienić życie człowieka. To
wielka odpowiedzialność. I nie zgadzam
się na projekty, które są niczym więcej,
jak tylko popisami aktorskimi. Moim
zdaniem to nie ma sensu. To się wytraciło. Teatr zbudowany z takich kreacji
też się wytracił. Każdy z nas jest aktorem. Każdy z nas cały czas gra w filmie.

KAŻDY Z NAS REALIZUJE SWÓJ WŁASNY SCENARIUSZ. ZATEM CZYM TERAZ
JEST TEATR?
Myślę, że jesteśmy obecnie w jakimś
ciekawym czasie transformacji teatru.
Ostatnio często chodzę do teatru jako
widz i cały czas jestem rozśmieszona. Kiedy jest to rozśmieszenie? Kiedy
rzeczywistość nie zgadza się z wyobrażeniem. I coś bawi mnie w tym, że my
widzowie tutaj siedzimy, a wy aktorzy
gracie. Umawiamy się, że to jest świat
prawdziwy. Aktorzy umawiają się z widzami, że oni im wierzą.

takiej mocy jak piosenką, która porusza więcej

zmysłów. I rzeczywiście czuję się świetnie
w tym rodzaju twórczości.

FENOMENALNA PANI KRYSTYNA TKACZ – KTÓRA
JEST ZNANA ZE WSPANIAŁYCH WYKONAŃ
PIOSENEK W TEATRZE – POWIEDZIAŁA, ŻE
PIOSENKA TO TAKI MAŁY MONODRAM. I WBREW
POZOROM JEST DUŻO TRUDNIEJSZA NIŻ
MOGŁOBY SIĘ WYDAWAĆ.
Nie można zapominać o tym, że oprócz aktora
niezwykle ważną rolę odgrywają muzycy, których
często nie widać, a to oni poruszają te wspaniałe
machiny do brzmienia. To praca zespołowa.

CO TO OZNACZA DLA CIEBIE JAKO AKTORKI,
WYKONAWCZYNI?
To, że nie ma ego. Jesteśmy razem w tym wykonaniu – ja i muzycy – i wydobywamy z siebie to,
co najpiękniejsze. Podobnie myślę o aktorstwie.
Jeżeli masz z zespołem wspólną intencję, to moż-

EMILIA KOMARNICKA
Aktorka i wokalistka. Ukończyła PWSFTviT w Łodzi.
Popularność zyskała rolami w serialach „Na dobre i na złe”
oraz „Ranczo”. W latach 2008-2014 aktorka Teatru „Wybrzeże”
w Gdańsku, od 2014 roku związana z warszawskim teatrem
„Ateneum”. Aktualnie gra w spektaklu „Małe zbrodnie
małżeńskie”, wystawianym w Teatrze Mazowieckim
Mazowieckiego Instytut Kultury.
IN ENGLISH

Polish actress and vocalist. She graduated from Polish Theatre
and Film School in Łódź. She gained popularity playing in TV series „Na dobre i na złe” and „Ranczo”. In 2008-2014 she worked in
„Wybrzeże” Theatre in Gdańsk, from 2014 in „Ateneum” Theatre in
Warsaw. She is currently playing in „Małe zbrodnie małżeńskie”
staged in Mazovia Theatre, The Mazovia Institut of Culture.

na zagrać niezłą partyturę.
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TO PO CO JEST TEATR?

HERO

kiedy wypływałam na morze. To się wydarzyło. Po prostu.
Natomiast rzeczywiście, przez pierwsze lata po szkole byłam
oderwana od siebie. Żyłam tylko kolejnymi rolami, więc wychodziłam na zewnątrz odseparowana od matki natury, od
miłości tej, która jest największą siłą stwórczą. Wydaje mi się,
że musiałam wrócić do korzeni.

Po to, żeby przenosić wartościową treść. Nie wiem, czy wiesz,
ale jesteśmy w Polsce we wspaniałej sytuacji. W Europie młodzi ludzie niechętnie chodzą do teatru. A u nas tak. Moi przyjaciele z Holandii, którzy jeździli ze mną po różnych miastach
i różnych teatrach w Polsce, byli zachwyceni tym, że ludzie
stoją w kolejkach po bilety do teatru, że na niektóre przedstawienia bardzo trudno się dostać. W Holandii teatr jest traktowany jak opera i chodzą do niego starsze panie w garsonkach,
głównie dlatego, że tak wypada. A moim zdaniem w Polsce
ludzie, młodzi ludzie, przychodzą do teatru po odpowiedzi.

TO WYPŁYNIĘCIE W MORZE I ZMIANA, KTÓRA PO NIM NASTĄPIŁA, UKŁADA MI SIĘ W JAKĄŚ STAROŻYTNĄ, GRECKĄ OPOWIEŚĆ.
CZY TWOIM ZDANIEM MOŻNA DOZNAĆ TAKIEJ PRZEMIANY NIE
WYJEŻDŻAJĄC, NIE ODRYWAJĄC SIĘ FIZYCZNIE OD TEGO, CO
JEST WOKÓŁ NAS?

A JAK MYŚLISZ, Z CZEGO TO WYNIKA?

Wydaje mi się, że wtedy jest łatwiej. Kiedy wyjeżdżasz, patrzysz na to, co jest tam, z perspektywy – to po pierwsze. Po
drugie, natura jest niebywałą siłą, która bardzo pomaga w tym
procesie. Po trzecie, wszystkie stare struktury są bardzo silne.
Nasz organizm, zarówno na poziomie psychicznym jak i fizycznym, każdą zmianę poczytuje jako zło. On lubi, żeby było
tak jak zwykle…

W Polsce od dawna chodziło się do teatru, ponieważ tylko tam,
szczególnie w czasach komuny, można było porozmawiać
o prawdzie. I to zostało. Zatem jeśli ludzie chodzą do teatru po
odpowiedzi, to tym bardziej mnie jako aktorki nie interesują
występy. Interesuje mnie treść.

JEŚLI W WIELU TEATRACH SĄ TO TYLKO POPISY, A NIE TREŚĆ,
TO CZY MŁODZI LUDZIE ZNAJDUJĄ ODPOWIEDZI NA SWOJE
PYTANIA?

TO ZROZUMIAŁE! NASZ MÓZG JEST RACZEJ LENIWYM
ORGANEM.

To już kwestia etyki zawodowej. Co ja mogę zrobić? Mogę
jedynie podejmować się tylko tych projektów, które uważam
za wartościowe i etyczne. Nie zrobię reformy. Szkoda, ale nie
zrobię. Niemniej wierzę, że takie małe ziarna kiełkują.

Otóż to! Więc po co cokolwiek zmieniać? Na poziomie monologu wewnętrznego, jak i ciała, które się buntuje, słyszymy: a daj
spokój, przecież dobrze jest jak jest. Więc o tyle trudniej to
zauważyć, nie nabierając fizycznego dystansu, bo to, co stare,
mocno trzyma.

MAM NADZIEJĘ, ŻE TO SĄ ZACZĄTKI CZEGOŚ WAŻNEGO I PIĘKNEGO. KIEDY WSPOMNIAŁAŚ O ROLACH, KTÓRE KAŻDY Z NAS
ODGRYWA, TO WARTE UŚWIADOMIENIA JEST TO, ŻE NIE TYLKO
GRAMY ROLE, ALE RÓWNIEŻ SAMI SIĘ W NICH OBSADZAMY,
WYKORZYSTUJĄC DO TEGO PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE.
WYMYŚLAMY SIEBIE, RZECZYWISTOŚĆ WOKÓŁ NAS. JESTEŚMY
AKTORAMI I REŻYSERAMI. KREUJEMY ŚWIAT I PRZEDSTAWIAMY
GO SOBIE, PO JAKIMŚ CZASIE ZACZYNAMY W NIEGO WIERZYĆ.
A ZNAJOMI NA FACEBOOKU STAJĄ SIĘ NASZYMI WIDZAMI.
DOCHODZI DO TEJ UMOWY, O KTÓREJ MÓWIŁAŚ, ŻE ONI UDAJĄ, ŻE WIERZĄ, A MY UDAJEMY, ŻE NIE WIEMY, ŻE ONI TO PODDAJĄ W WĄTPLIWOŚĆ. DECYDUJEMY SIĘ NA TO, BO TO JEST
ŁADNE, PODOBA NAM SIĘ TO. JEDNOCZEŚNIE JEST TO PROSTE,
UŁATWIA NAM FUNKCJONOWANIE W SKOMPLIKOWANYM
ŚWIECIE RELACJI. STAJEMY SIĘ SWOIMI WŁASNYM MARIONETKAMI. MOŻE ZATEM AKTORZY NIE SĄ NAM POTRZEBNI?

POWIEDZIAŁAŚ TEŻ, ŻE NATURA JEST SIŁĄ. NIEKTÓRZY
Z NAS NIE CHCĄ SIĘ Z NIĄ SKONFRONTOWAĆ, BO NIE CHCĄ
POCZUĆ TEGO, ŻE W PORÓWNANIU Z NIĄ SĄ MALUTCY
I NIEWIELE ZNACZĄ. A JAK JEST W TWOIM PRZYPADKU?
Natura uczy mnie pokory do tego, że nie wszystko zależy ode
mnie. Moim zadaniem jest wyczuwanie tego, gdzie jest nurt
i z nim płynąć. To pozwala mi być szczęśliwą. Wiadomo, że
każdy chce być szczęśliwy i jakoś sobie to tłumaczy. Ja wytłumaczyłam to sobie w ten sposób.

PIĘKNIE. TO CO, PÓJDZIEMY SIĘ POPRZYTULAĆ DO DRZEW?
Chodźmy! (śmiech)
IN ENGLISH

Wydaje mi się, że są potrzebni, bo są anteną, która jest w stanie
przepuścić emocje – własne, reżysera, widzów – przez siebie.
Natomiast na pewno trzeba zredefiniować formę aktorstwa.

KIEDY Z TOBĄ ROZMAWIAM, TO CZUJĘ, ŻE JEST W TOBIE
BARDZO DUŻO SERDECZNOŚCI DO SIEBIE SAMEJ I DO INNYCH
LUDZI. SKĄD SIĘ ONA W TOBIE WZIĘŁA? Z DOMU?
Tak. Pochodzę w połowie z kresów, w połowie z gór. Tam są
ludzie, którzy myślą sercem. I ważna jest dla nich natura. Ja
sama jestem bliżej natury niż kultury. Po zatoczeniu koła
w wielkich miastach odkrywam, że potrzebuję blisko siebie
drzewa, ziemi, trawy. Mój dom był wypełniony miłością.
Wyszłam z niego, mając 19 lat. I ta miłość bliskich była moim
najcenniejszym bagażem.

A girl from Bergman’s works

What I find most interesting in people is the change
that they undergo in the course of their lives. Sometimes
it results from sheer coincidence, and sometimes it is
brought about by our own decisions or reflections. Emilia
Komarnicka is a person after the change. What does as
popular an actress as Emilia gain and what does she lose
when she decides to pursue her own path? I face a young
but very mature girl, emanating inner and outer beauty.
And peace that spreads to me very fast. Minimum emotions, maximum experience. Just like in Bergman’s works.
I WOULD LIKE TO BEGIN OUR CONVERSATION FROM INGMAR
BERGMAN. DO YOU SUSPECT WHY?
Bergman was my love during my studies. At school, we were
taught chiefly on Chekhov, on Russian means of expression,
whereas I was fascinated with Scandinavian silence. And
this love of mine had its happy ending because at the end
of my studies I had the pleasure to play my diploma on the

MOŻE TO TA MIŁOŚĆ SPRAWIŁA, ŻE NIE ZATRACIŁAŚ SIĘ
OSTATECZNIE W ZAWODZIE, ŻE POTRAFIŁAŚ SIĘ ZATRZYMAĆ
I ŻYĆ NA WŁASNYCH WARUNKACH?
Myślę, że to było złożone. Jak ci mówiłam, to nie był mój plan,
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basis of Bergman’s play “From the Life
of the Marionettes”.

AND FOR THE ROLE IN THIS DIPLOMA
YOU RECEIVED AN AWARD AT THE
DRAMA SCHOOLS' FESTIVAL.
I think I was awarded this prize chiefly
for the courage… The protagonists of the
play are in their forties, they have experienced a lot, and their fifteen-year-long
relationship has gone through many
stages. And we, who impersonated them,
were 23 years old!

WHEN YOU ARE AT THIS AGE, YOU
THINK THAT A PERSON WHO’S FORTY IS
ALMOST A NONAGENARIAN.
This age difference was inconceivable.
What could we possibly imagine about
forty-year-olds’ consciousness? We
did as much as we could and it was
appreciated.

I’VE BROACHED THE SUBJECT OF
THIS AWARD BECAUSE IT’S A HUGE
ACCOMPLISHMENT, ESPECIALLY AT
THE VERY BEGINNING OF YOUR
PROFESSIONAL CAREER. THE
DRAMA SCHOOLS' FESTIVAL IS VERY
PRESTIGIOUS FOR ALL THOSE WHO
STUDY FOR A DEGREE. DO YOU
REMEMBER WHAT YOU FELT WHEN YOU
RECEIVED THE PRIZE?
I didn’t participate in the entire festival. I performed in the play and then
I went to Gdansk, because I was already
rehearsing for my role in a play at the
Wybrzeże Theatre where they had
offered me a permanent job. Because
of that, I approached the festival with
a somehow different load of ambitions.
The award was very important for me,
but I already knew what my start after
school would be. But you’re right, those
awards boost your self-confidence and
confirm your belief that you’ve chosen
the right path. An actor doesn’t build
himself or herself only from within, but
also from without, in the reflection of the
audience, critics, the branch as such and
the environment. But at that moment,
my heart was already with Tennessee
Williams at the Wybrzeże Theatre.

YOU CONTRASTED CHEKHOV’S
STYLISTICS – THE ONE WITH EMOTIONS
IN THE FOREGROUND – WITH
BERGMAN’S. WHAT DID HE DISCOVER
IN YOU? WHAT DID YOU FIND IN HIM?
Minimalism. That less means more.
That silence is the most beautiful music.

And also the creation of the world of imagination,
i.e. that the less an actor makes something clear, the
more the viewer will have to add on his or her own.
And if at that moment they meet, it can be a wonderful journey.

IT REQUIRES A LOT OF TRUST TOWARDS THE
VIEWER.
The greatest pleasure of my profession is the fact
that when I perform in a play, I meet with people. I meet with the audience that each time is in
a different mood – as a whole and as each person
individually. And do you know what I do before
getting onto the stage?

WHAT?
I stand in the backstage, I try to sense with my entire
body – that is one huge antenna – what happens
among spectators, what the atmosphere is, what kind
of flow of energy there is.
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THIS FLOW OF ENERGY IN THE PROFESSION OF AN ACTOR
IS VERY IMPORTANT. WHICH MEANS THAT ACTORS – WHO
ARE VERY EMOTIONAL AND SENSITIVE – ARE EXPOSED TO
MANY DANGERS. LIKE IN “THE LIFE OF THE MARIONETTES,”
THEY BECOME ELEMENTS OF THE GAME ORCHESTRATED
BY DIRECTORS. HAVE YOU EVER HAD A MOMENT IN YOUR
PROFESSIONAL LIFE WHEN YOU FELT LIKE A MARIONETTE
AND WANTED TO BACK OUT?

HERO

DID IT HAPPEN OF YOUR OWN VOLITION?
Yes. First of all, the rush in my life was so overwhelming that it had
to crash at some time. Secondly, I went for a trip and was on the
high seas, close to nature, for two full weeks. Unwittingly, without
a plan. When after two weeks I disembarked from the ship, I came
back down to earth both literally and metaphorically.

AND WHAT DID YOU FEEL?

During the first five years after school, I just kept on playing.
I played a lot, not thinking about anything. Sometimes I didn’t
even know what season of the year it was. I was totally detached and lived in a separate, isolated world. And after those
five years I crashed with the reality. The bubble around this
profession burst with a pop and I started to notice other things.
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I saw where I was, where I had been for all this time. I also saw
how beautiful this world was. And how fast the time flowed.
And how you needed to care for every single moment and that
happiness was a matter of decision. If I don’t make this decision, no one will give it to me. And from that moment on – and
it was several years ago – I have been revaluing everything.

BOHATER

Now I choose professional projects on the basis of whether they
have the potential to develop me and others. As a result, I work
less, but to the fullest.

HERO

WAS IT A PROCESS?

COMING BACK DOWN TO EARTH MUST HAVE BEEN PAINFUL.

The transformation lasted for two or three years, because “the
old” was trying to pull me back, so I had to slowly, gradually
cut it off, change it for the new and give it a chance. It lasted
a long time.

It was. Those were big dilemmas. What now? Was I supposed
to propel and feed my ambition that wanted more and more, or
just take it easy? And there was this fear about the future too.

THE ONLY THING YOU KNEW WHEN YOU CAME ASHORE WAS
THAT YOU WERE HEADING IN A SPECIFIC DIRECTION, AND
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EVEN IF IT WOULD TURN OUT TO BE DIFFICULT…

HERO

And I’m not talking about such acting development as in
“Oh, I’ve never played this kind of role before so I’ll take it.”
It’s all about intentions.

… there was no way back.

WHAT HAS THE BIGGEST MEANING FOR YOU AFTER SEVERAL
YEARS SINCE THAT CHANGE?

WHAT DO YOU MEAN BY THIS?

“Living up.” “Living up” life not in the hedonistic sense, but in
a holistic one. Ensuring that each moment is as beautiful as
possible.

A play is a short moment that can change a person’s life. It’s
a great responsibility. And I refuse to take part in projects that
are nothing more than acting bravado. I think it’s pointless. It’s
futile. A theatre built on such roles is futile too. Each one of us
is an actor. Each one of us plays in a film on a daily basis.

YOU’RE KNOWN TO A BROADER AUDIENCE THANKS TO
TWO EXTREMELY POPULAR POLISH TV SERIES – “NA DOBRE
I NA ZŁE” AND “RANCZO.” HIGH RECOGNIZABILITY IS VERY
TEMPTING FROM THE PERSPECTIVE OF THE GROWING EGO
THAT CAN BE FED EVERY DAY WITH DOSES OF VANITY FROM
FANS, WHICH AT THE SAME TIMES CAN HAVE A NEGATIVE
IMPACT ON INNER DEVELOPMENT THAT IS SO IMPORTANT
FOR YOU. DOES THIS HUGE POPULARITY TEACH YOU
ANYTHING?

EACH ONE OF US FOLLOWS HIS OR HER OWN SCREENPLAY.
SO HOW WOULD YOU DESCRIBE THEATRE NOW?

It’s the biggest challenge for me. I started playing in “Na dobre i na złe” right after school and I didn’t have the slightest
idea that it would involve such great recognizability. I don’t
feel well with it, I find it somewhat pinchy, but out of respect
to my viewers, each time I have to overcome this barrier and
open myself at moments when I’d prefer – like in Bergman‘s
works – to keep my feelings to myself, hide them within
myself, my unit.

ONE OF THE KEY ELEMENTS OF YOUR WORK AS AN ACTRESS
IS SINGING. AT THE ATENEUM THEATRE, YOU PERFORM
IN A WARMLY RECEIVED PLAY CALLED “NIECH NO TYLKO
ZAKWITNĄ JABŁONIE,” ON THE BASIS OF AGNIESZKA
OSIECKA’S WORK. IT’S A MUSICAL SPECTACLE IN WHICH YOU
SING, AND IT CAN BE FELT THAT YOU WANT TO BRING A LOT
OF JOY TO YOUR AUDIENCE WITH YOUR SINGING.
I believe that with spoken words alone you can’t share as
much power with people as you can with the help of a song
that appeals to more senses. And it’s true, I feel great in this
kind of creative activity.

I think that we’ve now reached a very interesting point of
transformation in the theatre. Recently, I’ve been going to the
theatre as a spectator, and I’m constantly amused. And when
does this sense of amusement come? When reality doesn’t
match imagination. And somehow I find it amusing that we,
the spectators, sit here, and you, actors, play there. We agree
that this is the real world. Actors make an agreement with
spectators that they will believe them.

SO WHAT IS THE THEATRE FOR?
To convey a valuable message. Perhaps you already know this,
but here, in Poland, the circumstances are great. In Europe,
young people don’t go to the theatre very willingly. And they
do so in Poland. My friends from the Netherlands, who visited
numerous Polish cities and theatres with me, were delighted
to see that people queue up in front of theatres, that it’s so hard
to get tickets for some plays. In the Netherlands, the theatre is
treated like the opera, and the only people who go there are
older ladies in two-piece dresses, and even they do so chiefly
out of their sense of duty. And I think that in Poland, people,
young people, go to the theatre for answers.

AND HOW WOULD YOU EXPLAIN IT?
In Poland, there is a strong tradition of going to the theatre,
because only there, especially in the times of the communist
regime, you could talk about the truth. And it stayed this
way. So if people go to the theatre for answers, then I, as an
actress, am even less interested in performances. I’m interested in the message.

THE PHENOMENAL KRYSTYNA TKACZ – WHO IS KNOWN FOR
EXTRAORDINARY THEATRE RENDITIONS – SAID THAT SONG
IS A KIND OF SMALL MONODRAMA. AND, CONTRARY TO
APPEARANCES, IT’S MUCH MORE DIFFICULT THAN IT WOULD
SEEM.

IF THERE IS ONLY ACTING BRAVADO AND NOT MESSAGE IN
MANY THEATRES, DO YOUNG PEOPLE FIND THEIR ANSWERS?

You can’t forget that apart from an actor, a vital role is played
by musicians, who often can’t even be seen from the audience,
and it is they who make those wonderful instruments produce
sounds. It’s teamwork.

It’s a matter of professional ethics. What can I do? I can only
choose those project that I find valuable and ethical. I won’t
carry out any reform. It’s a shame, but I won’t. But I believe that
small seeds sprout too.

WHAT DOES IT MEAN FOR YOU AS AN ACTRESS,
A PERFORMER?
That there’s no ego. We are together in this performance –
musicians and I – and we’re giving it our all, all things that are
the most beautiful in us. I think in the same way about acting.
If you have a common purpose with your team, you can play
a really great musical score.

THIS WAY WE INVOLUNTARILY COME BACK TO THE ISSUE OF
ACTORS AS MARIONETTES WHO CLASH WITH DIRECTORS
THAT ARE NOT NECESSARILY GOOD CONDUCTORS.
It’s true. For this reason, it’s worth taking part only in those
projects that are valuable and guarantee our development.
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I HOPE THAT THESE ARE THE BEGINNINGS OF SOMETHING
IMPORTANT AND BEAUTIFUL. WHEN YOU MENTIONED
ROLES THAT EACH ONE OF US PLAYS, IT’S WORTH REALIZING THAT NOT ONLY DO WE PLAY ROLES, BUT WE ALSO PUT
OURSELVES IN THEM USING SOCIAL MEDIA. WE REINVENT
OURSELVES AND THE REALITY AROUND US. WE ARE BOTH
ACTORS AND DIRECTORS. WE CREATE THE WORLD AND DISPLAY IT TO OURSELVES, AND AFTER SOME TIME WE START TO
BELIEVE IN IT. AND FRIENDS ON FACEBOOK BECOME OUR AUDIENCE. THERE IS THIS AGREEMENT THAT YOU MENTIONED,
THAT THEY PRETEND TO BELIEVE, AND WE PRETEND THAT
WE DON’T KNOW THAT THEY DOUBT IT. WE DECIDE TO DO

YOURSELF IN YOUR PROFESSION, THAT
MADE YOU STOP AND ALLOWED YOU TO
LIVE ACCORDING TO YOUR OWN TERMS?
It think it was complex. As I said, it
wasn’t my plan when I went on the
cruise. It happened. Just like that. But
it’s true, during the first few years after
school I was detached from myself.
I lived just on roles, so I went out to the
world separated from the Mother Nature,
from her love which is the strongest
creative force. I think that I needed to go
back to basics.

THE CRUISE AND THE CHANGE THAT
CAME AFTERWARDS SEEM LIKE SOME
ANCIENT, GREEK TALE. DO YOU THINK
THAT YOU CAN EXPERIENCE SUCH
CHANGE IF YOU DON’T GO AWAY TO
SOME PLACE, IF YOU DON’T DISTANCE
YOURSELF PHYSICALLY FROM YOUR
SURROUNDINGS?
I think that it’s easier this way. First of
all, when you go away somewhere, you
look at the things that you encounter
from a distance. Secondly, nature is
an incredible power that considerably
helps in this process. Thirdly, all old
patterns and habits are very strong. Our
organism, both on the psychical and
physical level, perceives each change as
something bad. It prefers stability.

IT’S UNDERSTANDABLE! OUR BRAIN IS
A LAZY ORGAN.
Exactly! So why change anything? On
the level of both inner monologue and
rebelling body, we hear, “Come on, let
it go, it’s good the way it is.” So it’s even
more difficult to notice it if you don’t
have the physical distance, because
everything that’s old and known holds
fast to you.

IT, BECAUSE IT’S PRETTY, BECAUSE WE
LIKE IT. AT THE SAME TIME, IT’S EASY, IT
FACILITATES OUR FUNCTIONING IN THIS
COMPLICATED WORLD OF RELATIONS.
WE BECOME OUR OWN MARIONETTES.
SO PERHAPS WE DON’T NEED ACTORS?
I think they are needed, because they
are antennas which are capable of channeling emotions – their own, directors’,
spectators’ – through themselves. But
what is certain is that the form of acting
has to be redefined.

WHEN I TALK TO YOU, I FEEL THAT
YOU’RE VERY CORDIAL TOWARDS
YOURSELF AND OTHER PEOPLE. WHERE

DOES THIS CORDIALITY COME FROM?
FROM YOUR FAMILY HOUSE?
Yes. In one part I come from Kresy, and
in the other part – from the mountains.
There live people who think with their
hearts. And they cherish nature. I am
closer to nature than culture as well.
After spending too much time in a big
city, I discover that I need the closeness
of trees, grass, and the ground. My family house was full of love. I left it when
I was nineteen. And the love of my dear
ones was my most valuable baggage.

PERHAPS IT WAS THIS LOVE THAT
PREVENTED YOU FROM LOSING
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YOU SAID THAT NATURE IS POWER.
SOME PEOPLE DON’T WANT TO
CONFRONT IT BECAUSE THEY DON’T
WANT TO FEEL THAT THEY ARE SMALL
IN INSIGNIFICANT IN COMPARISON. IS
THIS ALSO YOUR CASE?
Nature teaches me humility, that not
everything is up to me. My task is to
sense where the tide is and swim with it.
It lets me be happy. Of course, everyone
wants to be happy and everyone interprets it in their own way. I’ve interpreted
it in this way.

SPLENDID. SO MAYBE LET’S GO TO HUG
TREES?
Let’s go! (laughs)

PODRÓŻE

TRAVEL

PRZEGNANI

Z ZIEM

pr z odków
SPOTKAŁEM ICH TYLKO DWA RAZY. OD TEGO CZASU MINĘŁO KILKA
LAT, A JA WCIĄŻ ZASTANAWIAM SIĘ NAD OKREŚLENIEM TEGO, CO
ZOBACZYŁEM W ICH OCZACH, CO WYCZYTAŁEM Z ICH TWARZY.
PRZEGLĄDAM ZDJĘCIA, KTÓRE IM ZROBIŁEM. W ICH TWARZACH NIE MA
ZŁOŚCI, NIENAWIŚCI, ALE TEŻ ANI KRZTY RADOŚCI. JEST W NICH RACZEJ
ZAPIEKŁA NIECHĘĆ DO WŁASNEGO ŻYCIA. BO TO LUDZIE PRZEPĘDZENI
Z WŁASNEJ OJCOWIZNY, KTÓRZY MAJĄ ŚWIADOMOŚĆ, ŻE PRZEGRALI
Z TYMI, OBOK KTÓRYCH ŻYLI W SYMBIOZIE SETKI LAT. UCHODŹCY,
O KTÓRYCH NIE KRZYCZĄ NAGŁÓWKI ŚWIATOWYCH TELEWIZJI CZY
GAZET, PRZEJĘTYCH LOSEM DZIECI W ALEPPO ALBO RELACJONUJĄCYCH
ZATONIĘCIE KOLEJNEJ ŁODZI Z UCIEKINIERAMI Z KRAIN UBÓSTWA.
TEKST I ZDJĘCIA: PIOTR JAŹWIŃSKI
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ak każdy nastolatek z mojego
pokolenia z wypiekami na twarzy
zaczytywałem się w przygodach
Tomka Wilmowskiego. W „Przygodach Tomka na Czarnym Lądzie”
jest taki opis Pigmejów: „mieli długie
tułowie, krótkie szyje i duże, okrągłe
głowy. Chód krótkich nóg był jakby
kaczkowaty, lecz za to biegali wspaniale,
a wspinali się jak koty, posługując się
przy tym nieproporcjonalnie długimi rękami. (…) Szczególnie dzikiego
wyglądu nadawały im ostro spiłowane
zęby. Wyraz ich twarzy zmieniał się
bardzo często, poruszali jednocześnie
całą twarzą, głową, rękami i nogami”.
Sto lat później, już nie w dżungli, ale na
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wysokim, pozbawionym drzew wzgórzu
nad jeziorem Bunyonyi, w południowo-zachodniej Ugandzie, przed białymi
stoi „turystyczna atrakcja”: grupka ludzi
w łachmanach, wyzbytych wszelkiej
godności, zniechęconych i nieciekawych przybyszów z dalekiego świata.
Bijące od Batwa przygnębienie jest tym
bardziej dojmujące, że nie dalej jak
dzień wcześniej byliśmy na pobliskim
targu, wśród roześmianych, kolorowo
ubranych kumoszek z plemienia Bakiga,
gwaru rozmów o interesach, przekrzykiwań – normalnie, jak to na wiejskim
targowisku. Tu – cisza i bierność.
W nomenklaturze organizacji międzynarodowych czy tak wielu w Afryce
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instytucji charytatywnych, stojący
przed nami Pigmeje to „conservation
refugees”, uchodźcy – ofiary rosnącej
świadomości ekologicznej. Jest ich
w świecie według różnych szacunków
65 milionów, w samej Afryce 14 milionów. Pigmeje przez setki lat w środkowoafrykańskiej dżungli żyli swobodnie,
czasami walcząc o przeżycie z największymi człekokształtnymi – górskimi
gorylami. Z początkiem lat 90-tych,
może też pod wpływem światowego
sukcesu „Goryli we mgle”, rząd Ugandy
przepędził Pigmejów z terenów parków
narodowych. Postawił na goryle – bo
to one stały się trampoliną dla finansowych zysków z turystyki. Za możliwość
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Spotkaliśmy miejscowego szamana,
odwiedziliśmy szkołę z murowanymi klasami
i internatem. Jej dyrektor z dumą pokazywał
nam nowe klasy, mówił, że z pieniędzy z parku
wybuduje nową kuchnię

obejrzenia goryli, żyjących na wolności
w Nieprzeniknionym Lesie Bwindi, każdy turysta płaci kilkaset dolarów.
Władze usilnie starają się pokazać
przybyłym, że ich pieniądze nie idą na
marne. Poza kilkugodzinnym trekkingiem
w dżungli w poszukiwaniu stada goryli,
dla turystów organizuje się tzw. „community walk”. To kilkugodzinny spacer po
wiosce Buhoma, gdzie znajdował się nasz
lodge. Z przewodnikiem i za opłatą, a jakże,
chodziliśmy po zadbanych plantacjach
herbaty i sadzie bananowców, gdzie robi
się bimber z bananów. Mijaliśmy stada dorodnych, długorogich krów. Domy we wsi
niemal wszystkie murowane, z dachami
oczywiście z blachy falistej (to afrykań-
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ski standard); mała elektrownia wodna
dostarcza prąd do miejscowego, niewielkiego szpitala. Spotkaliśmy miejscowego
szamana, odwiedziliśmy szkołę z murowanymi klasami i internatem. Jej dyrektor
z dumą pokazywał nam nowe klasy,
mówił, że z pieniędzy z parku wybuduje
nową kuchnię.
Wreszcie na koniec weszliśmy do małego zagajnika przy strumieniu, na skraju wsi. Dwa szałasy z liści palmowych,
na klepisku ognisko, na nim osmalony
kocioł z jakąś potrawą, na matach „paciorki” (rękodzieło rodem z Chin, a nuż
turyści się skuszą). Kilkunastoosobowa
rodzina Pigmejów: bosonogie, półnagie
dzieci, dorośli w gumiakach.
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Wizyta w rodzinie Pigmejów była
częścią owego „community walk”,
chwalenia się przez miejscowe władze
tym, jak dobrze sobie radzą.
I ten sam wyraz twarzy co
u Batwa znad jeziora Bunyonyi.
Wszechogarniające zniechęcenie nie
powstrzymuje mnie od robienia zdjęć
dzieciom z wzdętymi brzuchami, kalece
pokładającemu się na ziemi, mężczyźnie usiłującemu wzniecić ogień, trąc
drewienko o drewienko. Po latach
zastanawiałem się, czy widząc tych
ludzi, w geście współczucia nie powinienem odłożyć aparatu; czy tak zrobiłby Marcin Kydryński, którego „Biel”
otworzyła mi szerzej oczy na Afrykę?
I jeszcze jedna myśl po czasie. Wizyta
w rodzinie Pigmejów była częścią owego
„community walk”, chwalenia się przez
miejscowe władze tym, jak dobrze sobie
radzą. Ale sytuacja Pigmejów dla władz
Ugandy powodem do dumy nie jest.
Przez swoich od dawna osiadłych sąsiadów są traktowani jako gorszy gatunek
ludzi niczym „niedotykalni” w Indiach;
jest wiele doniesień o przypadkach niewolnictwa wśród Pigmejów; ich kobiety
są gwałcone, bo według miejscowych
wierzeń ma to leczyć zakażenie HIV.
W raportach organizacji, zajmujących

się prawami człowieka, są też doniesienia o zabójstwach Pigmejów.
„Jak mamy przeżyć w tym świecie?” –
to pytanie Batwa z krajów środkowej
Afryki kierują do największych, co
paradoksalne, organizacji zajmujących
się ochroną środowiska: The Worlwide
Fund for Nature (WWF) i Wildlife
Conservation Society (WCS), które
finansują ochronę afrykańskich lasów
i dżungli. „Zwracamy się do was, którzy
finansujecie tych, co chronią lasy – chcecie, żeby nas pozabijali?” – tak przedstawiciele 19 społeczności Pigmejów
z centralnej Afryki napisali do WWF.
W jakimś filmie pada zdanie „nobody
cares about Africa”. Paul Theroux, ten
od „Wybrzeża moskitów”, w znakomitej książce „Safari mrocznej gwiazdy”
pisze: „Afryka jest w gorszym położeniu
[niż w latach 60.] – głodniejsza, biedniejsza, bardziej pesymistyczna, bardziej
skorumpowana, nie sposób odróżnić
polityków od znachorów”. Zdaniem
pisarza, to m.in. wynik działalności
„agentów cnoty”, przedstawicieli międzynarodowych organizacji charyta-
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tywnych. Wielu takich „agentów cnoty”,
jeżdżących po afrykańskich bezdrożach
białymi Land Cruiserami, można znaleźć wśród istniejących tu organizacji
ekologicznych.
Dla mnie Pigmeje Batwa to ludzie
pogodzeni już ze swoim losem.
IN ENGLISH

Exiled from
ancestors’ land

I’ve met them only twice. It’s been several
years since that time, and I still think
about the best way to describe the things
that I saw in their eyes, that I read from
their faces. I look at the photographs
I took. There is no anger or hate in their
faces, but there is not a modicum of
joy either. What can be read from their
expressions is zealous aversion to their
own life. Because they are people exiled
from their own motherland, aware that
they have lost to those with whom they
used to live in symbiosis for hundreds of
years. Refugees about whom there are
no screaming headlines in global press
or news tickers on TV that are preoccupied with the fate of children in Aleppo or
another sinking of a boat with refugees
from lands of poverty.

Like any teenager from my generation,
with bated breath I wolfed down books
about Tomek Wilmowski’s adventures.

PODRÓŻE

In “Tomek on the Black Continent,” we can find the following description of the Pygmies: “they had long bodies, short
necks and big round heads. They walked on their short
legs in a somewhat waddling manner, but they could run
superbly and climbed like cats, helping themselves with
disproportionally long arms. […] Sharply filed teeth made
them look even wilder. Their facial expressions changed
very often, and they would move their face, head, arms and
legs simultaneously.”
One hundred years later, this time not in the jungle but on
a high, deforested hill by Lake Bunyonyi in south-western
Uganda, groups of white people face a “touristic attraction” –
a group of people in rags, devoid of all dignity, discouraged and
showing no interest whatsoever in newcomers from the distant world. Despondency emanating from the Batwa people is
even more poignant and striking because only on the previous
day did we go to a nearby market place full of among smiling,
colourfully clad crones from the Bakiga tribe, buzz of voices
talking about business, cheerful shouts – it was perfectly normal, just like one would expect from a village market. There
– silence and passivity.
In the terminology of international organizations and
charity institutions that are so plenty in Africa, the Pygmies
standing in front of us are the “conservation refugees” – victims of growing ecological awareness. According to different
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estimates, there are as many as 65 million of them in the world,
14 million in Africa alone. The Pygmies used to live freely for
hundreds of years in the central African jungle, sometimes
fighting for survival with the biggest anthropoids – mountain
gorillas. In the early 1990s, perhaps also under the influence of
the global success of “Gorillas in the Mist,” the government of
Uganda exiled the Pygmies from the areas of national parks. It
gave priority to gorillas – because it was they that became the
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springboard for financial profits from
tourism. To see gorillas living at large in
Bwindi Impenetrable Forest each tourist
pays several hundred dollars.
The authorities try very hard to show
visitors that their money doesn’t go to
waste. Apart from several hours of trekking in the jungle in search of a troop of
gorillas, tourists can attend a specially
organized “community walk.” It’s a several-hour-long walk around the Buhoma
village, where our lodge was located.
With a guide and after paying an appropriate fee (of course), we walked through
well-groomed tea plantations and banana
gardens, where they make bootleg alcohol
from bananas. We passed droves of robust,
long-horned cows. Almost all houses in
the village were made of brick, with roofs
made of corrugated plate (it’s an African
standard); a small water plant provided
electricity for the small local hospital. We
met local shaman, we visited a school with
brick classrooms and dormitory. Its director showed us around new rooms with
pride and said that for the money from the
park he would build a new kitchen.
Finally, we went to a coppice by
a stream, on the edge of the village. Two
shacks made of palm leaves, fire on the
threshing-floor, there – a charred pot
with some kind of dish and “beads” lying
on mats (handiwork from China, maybe
some tourists will feel tempted to buy
them). A Pygmy family of a dozen or so
members: barefoot, half-naked children,
adults in rubber boots. And the same
facial expression as the Batwa people
from the areas around Lake Bunyonyi.
Overwhelming discouragement doesn’t
prevent me from taking pictures of children with bloated bellies, a handicapped
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man falling over onto the ground, a man
trying to start a fire by robbing one piece
of wood against another. After several
years, I started wondering whether –
upon seeing those people – I shouldn’t
have put my camera aside, in a gesture
of compassion; would Marcin Kydryński
have done that, whose “Biel” (Eng.:
“Whiteness”) opened my eyes on Africa
even more? And one more thought from
the perspective of time. Visiting a Pygmy
family was a part of the “community
walk,” supposed to show off how well
local authorities manage. But the situation of the Pygmies is not something for
the authorities of Uganda to be proud of.
Their neighbours who have settled there
a long time ago treat them like an inferior
species of people, like “untouchables” are
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treated in India; there are many reports
of cases of slavery among the Pygmies;
their women are raped, because according to local beliefs it is supposed to cure
HIV. In reports gathered by human rights
organisations, there is information about
homicides of the Pygmies.
“How can we survive in this world?” is
a question that the Batwa people from
central Africa address to the biggest organizations taking care of – paradoxically – environmental issues: the Worldwide
Fund for Nature (WWF) and Wildlife
Conservation Society (WCS) that finance
protection of African forests and jungles.
“We address you, who sponsor those who
protect forests – do you want them to kill
us?” – that’s how the representatives of
nineteen Pygmy societies from central
Africa wrote to the WWF.
In a film, someone says that „nobody
cares about Africa.” Paul Theroux,
the writer of “The Mosquito Coast,” in
a superb book “Dark Star Safari” writes,
“Africa is in a worse situation [than in
the 1960s] – hungrier, poorer, more
pessimistic, more corrupt, you can’t tell
the difference between politicians and
quacks.” According to the writer, it’s –
among other things – the effect of activity of “agents of virtues,” representatives
of international charity organizations.
Many of said “agents of virtue,” driving
around African wilderness in white
Land Cruisers, can be found in local
ecological organizations.
For me, the Batwa Pygmies are people
who have already reconciled themselves
with their lot.
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W STANACH PRZYPIĘTO MU ŁATKĘ KURTA COBAINA LITERATURY. ZŁOŻYŁ NA
TO SIĘ NIE TYLKO NIEZRÓWNANY TALENT PISARSKI, ALE I OWIANY KONTROWERSJAMI
ŻYCIORYS. DEPRESJA, DOMNIEMANE UZALEŻNIENIA, BURZLIWE ROMANSE, AŻ WRESZCIE
SAMOBÓJCZA ŚMIERĆ. JEST ZAŻENOWANY FAKTEM, ŻE JEGO PRYWATNE ŻYCIE BUDZI
WIĘKSZE ZAINTERESOWANIE NIŻ KSIĄŻKI. ALE CI, KTÓRZY SIĘGNĘLI PO JEGO PRACE
(A BYŁO ICH CAŁKIEM SPORO), NIE PRZESZLI NAD NIMI OBOJĘTNIE.
TEKST: SYLWIA GUTOWSK A
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IRONISTA
o gołębim sercu
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tekst „E Unibus Pluram: telewizja
a fikcja amerykańska”, w którym autor
wieścił koniec ironii. Zrobił to brawurowo, bo od opisu telewizyjnych seriali
i reklam przełomu lat 80- i 90-tych
przeszedł do amerykańskiego postmodernizmu w literaturze. Teza była taka,
że współcześni mu ironiści to tylko
hipsterzy, którzy uznaliby za idiotę tego,
który zapytałby, o co tak naprawdę im
chodzi. On sam przez krytyków uważany był za spadkobiercę starszego pokolenia szyderców, Thomasa Pynchona,
Dona DeLillo i Johna Bartha.
Nie był cynikiem – był raczej jego
przeciwieństwem. Kpinę przepajała
u niego miłość do świata. To, jakby powiedział Michaił Bachtin, rosyjski literaturoznawca, o Franciszku Rabelais'm,

XVI-wiecznym autorze „Gargantui
i Pantagruela”, „śmiech uwznioślający”.
Relacjonując targi farmerskie w rodzinnym Illinois, Wallace z brutalną szczerością opisał mieszkańców środkowego
Zachodu z wszystkimi ich przywarami,
nie szczędząc przy tym uszczypliwości
czytelnikom „modnego magazynu ze
Wschodniego Wybrzeża”, na którego zlecenie się tam znalazł. Ale czytając, nie
ma się wrażenia, że pisarz zionie nienawiścią. Tym bardziej, że, obdarzając
ironicznym komentarzem wszystkich,
nie zapomina też o sobie samym.
Nie oddalał się od rzeczywistości ani
na milimetr. W „Krótkich wywiadach
z paskudnymi ludźmi” mamy do czynienia z histerycznym wręcz dążeniem
do prawdy o relacjach międzyludzkich,

Nie oddalał się od rzeczywistości ani
na milimetr. W „Krótkich wywiadach
z paskudnymi ludźmi” mamy do czynienia
z histerycznym wręcz dążeniem do prawdy
o relacjach międzyludzkich, mediach,
narcyzmie, okrucieństwie, płytkości
współczesnego życia i wielu rzeczach, w których
jesteśmy zanurzeni po uszy.
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avid Foster Wallace to amerykański outsider lat 90tych. Jego image odbiegał od
jakiegokolwiek etosu pisarza.
Chodził w wielkich, białych adidasach
i krótkich spodenkach, które budziły
grozę wśród jego kolegów po fachu. Jego
długie włosy upodabniały go do gwiazd
grunge'u, a bandana, którą przewiązywał
sobie głowę, by, jak mówił, nie wybuchła
mu od nadmiaru myśli, plasowała go bliżej światka tenisistów, do którego zresztą
należał w czasach liceum. Wziął nawet
udział w turnieju stanowym Illinois,
ale na studiach porzucił kort na rzecz
biblioteki. O niespełnionych sportowych ambicjach Wallace'a przeczytamy
w eseju „Wtórny sport w alei Tornada”
z jego drugiej książki, która ukazała się
w polskim przekładzie, „Rzekomo fajna
rzecz, której nigdy więcej nie zrobię”.
Współczesną kulturę czuł jak nikt
inny. Otwarcie mówił, że jest uzależniony od oglądania telewizji, chociaż więcej
swojego życia musiał mimo wszystko
przeznaczyć na czytanie. Ten nawyk
wyniósł z domu – jako syn profesora
filozofii i wykładowczyni anglistyki był
na to niejako skazany. A że żył w epoce
kablówki, postanowił wziąć w karby
zastaną rzeczywistość i przerobić ją na
słowa zamiast bojkotować ją z intelektualnych wyżyn swojego ja. Tak powstał
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mediach, narcyzmie, okrucieństwie, płytkości współczesnego
życia i wielu rzeczach, w których jesteśmy zanurzeni po uszy.
Serwowane nam są przy tym długie, ciągnące się przez kilka
stron przypisy, w których autor wskakuje w inny, quasi-naukowy dyskurs, nie tracąc logiki wywodu. Miał przenikliwy umysł. Studiując filozofię (równocześnie z anglistyką),
interesował się logiką modalną – do tego stopnia, że jego praca
dyplomowa z tej dziedziny dostała nagrodę za najlepszą dysertację na wydziale.
Przez ponad dwadzieścia lat zmagał się z depresją, leczył
się też z uzależnienia od narkotyków i alkoholu. W pewnym
momencie to chodzenie na spotkania grup wsparcia stało się
jego kolejnym nałogiem. Mówi się, że obsesyjnie się zakochiwał i zdarzało mu się nękać swoje byłe kochanki. Znana jest
historia o tym, jak wytatuował sobie podobiznę poetki Mary
Karr, gdy ta przebywała w związku małżeńskim – później ci
dwoje zostali parą. Podobno też nawiązał romans z jedną ze
swoich studentek, gdy wykładał creative writing na Illinois
State University.
W 2008 roku, gdy popełnił samobójstwo, wiódł ustabilizowane życie. Miał żonę, dom i ukochane psy. Pracował nad
powieścią zatytułowaną „The Pale King”. Przechodził przez
trudny okres swojej choroby – leki, do których wrócił, przestały działać. Pomimo bacznej opieki swojej żony, powiesił
się w garażu, zostawiając obok fragmenty nieukończonej
powieści. Tak dramatyczne, przedwczesne zwieńczenie
życiorysu (miał 46 lat) musiało mu przynieść jeszcze więcej
niezdrowej sławy.
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o niej, że jest z rodzaju tych, które wszyscy mają na półkach, ale mało kto przez
nią przebrnął. Innymi słowy książka
ważna, ale trudna, jak „Ulisses” Joyce'a.
Bo czytanie Wallace'a jest wymagające,
nawet jeśli mamy do czynienia z krótkimi formami. Na pewno warto będzie
przysiąść, żeby przejść ze strony pozerów na stronę wtajemniczonych.
IN ENGLISH

Ironist with a tender heart
In the United States, he was labelled
as Kurt Cobain of literature. What
brought it about was not only his
unparalleled talent, but also controversial life. Depression, alleged
addictions, stormy relationships and
suicidal death. Even when he was
still alive, he was embarrassed by
the fact that his private life attracted
more public attention than his books.
But those who reached for his works
(and there were a number of them),
couldn’t possibly wave them aside.

David Foster Wallace was an American
outsider of the 1990’s. His image differed greatly from any writer’s ethos.

He wore enormous white sneakers
and short trousers that inspired dread
among his colleagues. His long hair
made him look like a grunge star,
whereas a bandanna that he wore – as
he used to say – to prevent his head
from exploding from excess thoughts,
seemed to transfer him to the world
of tennis, to which he had belonged in
high school. He even took part in the
Illinois state tournament, but when
he went to university, he changed the
court for the library. We can read about
Wallace’s unfulfilled sports ambitions in the essay “Derivative Sport in
Tornado Alley” from his second book
entitled “A Supposedly Fun Thing I'll
Never Do Again”, which was published
also in Polish.
He felt modern culture like no one else.
He openly said that he was addicted to
TV, although he must have spent more
time reading after all. It was his ingrown
habit – as the son of a Philosophy
Professor and an English Studies
Lecturer, he was somewhat doomed to
this fate. And because he lived in the era
of cable television, he decided to challenge the reality head on and reshape
it into words instead of boycotting it
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W Polsce mówi się o nim dopiero od
nieco ponad roku. W lipcu 2015 ukazała
się jego pierwsza książka w polskim
przekładzie – „Krótkie wywiady z paskudnymi ludźmi”. Hiperdrobiazgowy
język Wallace'a w polszczyźnie oddała
Jolanta Kozak, za co zresztą otrzymała nominację do Literackiej Nagrody
Gdynia w kategorii Przekład Literacki.
Premiera książki zbiegła się z pojawieniem się filmu o pisarzu. W „Końcu trasy” główną rolę zagrał Jason Segel, znany aktor komediowy. Zrobił to naprawdę
dobrze. Fabuła opiera się na spotkaniu
Wallace'a z Davidem Lipskym, wówczas
młodym dziennikarzem literackim, dla
którego starcie ze starszym i podziwianym imiennikiem było wyzwaniem
i wielką intelektualną przygodą. Poza
przeglądami festiwalowymi filmu próżno było szukać w polskich kinach, chociaż w Stanach odniósł sukces. Można
i warto obejrzeć go na DVD.
30 marca nakładem wydawnictwa
W.A.B. ukaże się trzeci zbiór opowiadań
pt. „Niepamięć”. Foster Wallace był płodnym pisarzem i nie lubił półśrodków.
Oprócz krótkich form na przekład czeka
„Infinite Jest” – ponad 1000-stronicowa
powieść, jego opus magnum. Mówi się
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from the intellectual heights of his own
self. That was how his yet another text
came to life, namely "E Unibus Pluram:
Television and U.S. Fiction,” in which the
author voiced his predictions about the
end of irony. He did it with bravado, because from the description of TV series
and commercials broadcast at the turn
of the 1990’s, he advanced to American
postmodernism in literature. The thesis
he put forth was that contemporary
ironists were just hipsters who would
perceive as an idiot anyone who’d ask
what their aim really was. He himself
was seen by critics as a successor of the
older generation of scoffers, Thomas
Pynchon, Don DeLillo and John Barth.
He wasn’t a cynic – quite the opposite.
His mockery was saturated with love
to the world. It was, as Mikhail Bakhtin,
a Russian literary critic, said about
François Rabelais, the author of 16th
century “Gargantua and Pantagruel,”
“carnival laugher.” Reporting on farmers fairs in his home state of Illinois,
Wallace ruthlessly described inhabitants of the Central West with all their
shortcomings, at the same time lavishing caustic remarks on the readers of
“a fashionable magazine from the Eastern
Coast” that – as a matter of fact – commissioned the report. But as you read it,
you don’t have the impression that the

TRAVEL

two of them became a couple. He is also
rumoured to have been in a relationship with one of his students when he
lectured on creative writing at Illinois
State University.
In 2008, the year of his suicide, he
led a stable life. He had a wife, a house
and beloved dogs. He worked on a novel
entitled “The Pale King.” He was going
through a very difficult stage of his
illness – medicaments, which he had
started to take again, stopped working.
Despite his wife’s watchful care, he
hanged himself in the garage, leaving
fragments of his unfinished novel nearby. Such dramatic, premature death (he
was 46) simply had to bring him even
more unhealthy fame.
In Poland, people started to talk about
him as late as about a year ago. In July
2015, the first Polish translation of his
novel came out – “Brief Interviews with
Hideous Men.” Wallace’s hyper-detailed
language was rendered into Polish
by Jolanta Kozak, for which she was
nominated to Gdynia Literary Prize in
the category of Literary Translation.
Publication of the novel coincided with
the premiere of a film about the writer.
writer spews hate. Especially that as he
The main role in “The End of the Tour”
comments ironically on everybody, he
was played by Jason Segel, a known
doesn’t forget about himself either.
comedy actor. He did it really well.
He didn’t stray from reality even by an
The plot revolves about the encounter
inch. In “Brief Interviews with Hideous
between Wallace and David Lipsky,
Men,” we have to do with almost hysthen a young literary journalist, for
terical pursuit of truth about interperwhom facing his older and renowned
sonal relationships, media, narcissism,
namesake was a challenge and a great
cruelty, shallowness of modern life and
intellectual adventure at the same time.
many things in which we are submerged. The film was nowhere to be found in
At the same time, we are regaled with
Polish cinemas except for some occaextensive, several-page-long footnotes,
sional festival screenings, whereas it
in which the author assumes a different,
was successful in the United States. It is
quasi-scientific tone, at the same time
possible – and worthwhile – to see the
not losing the logic of his disquisition.
film on DVD.
He had a shrewd mind. As he studied
On 30 March, W.A.B. publishing
Philosophy (and English Studies at the
house will issue a Polish translation of
his third collection of stories, namely
same time), he was interested in modal
logic – to such an extent that his diplo“Oblivion: Stories”. Foster Wallace was
ma thesis on this subject was awarded
a prolific writer and didn’t like resorting
to half-means. Apart from short forms,
as the best dissertation at the faculty.
what has yet to be translated is his
For over twenty years, he struggled
with depression, he was also receiving
“Infinite Jest” – an over 1000-page-long
treatment for addictions to drugs and
novel, his opus magnum. It is said to be
alcohol. At some point, it was taking
one of those that everyone has on their
shelf, but hardly anyone actually reads.
part in sessions of support groups that
In other words, it’s a book that is imporbecame his next addiction. He is said to
tant but difficult, like Joyce’s “Ulysses.”
have been obsessive about his infatuations and to have stalked his ex-lovers.
Because reading Wallace is a challenge,
One of famous stories about him is that
even if we focus on short forms. But there
he got himself a tattoo with the image
is no doubt that it is worth spending time
on, just to move from being a show-off to
of a poet Mary Karr when she was still
married to someone else – later on, the
being someone in the know.
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CZYTANIE WEDŁUG
SARAMONOWICZA

REVIEWS

Bóg dźwięków
miłośników jazzu oraz tych, którym
w ogóle dobra muzyka nie jest obojętna,
to rzecz obowiązkowa; genialny saksofonista opowiada z wielkimi szczegółami o swojej pracy, o innych muzykach,
co robić, by być szczerym w sztuce
i czyni to przeciekawie. „Nikt w jazzie,
tak trafnie i wnikliwie, nie tłumaczy
głębi, istoty i filozofii muzyki jak wielcy
i sławni muzycy. Zwłaszcza Coltrane” –
zapewnia Tomasz Stańko, a ja z kolei
zapewniam, że należy mu wierzyć.
IN ENGLISH

red. Chris De Vito,
tłum. Filip Łobodziński

„Coltrane według
Coltrane’a. Wywiady”
WYD. KOSMOS KOSMOS, WARSZAWA 2017

Dożyliśmy smutnych czasów, w których
inteligentowi należy tłumaczyć nie tylko,
kto to John Coltrane, ale co to w ogóle jazz.
I dlaczego nie powinno się go zastępować
współczesnymi badziewiami dźwiękowymi w stylu… no, mniejsza z tym.
Spróbuję więc wyłożyć to jak najprościej: Coltrane to Bóg. Sam mówił tak:
„Moim celem jest prowadzenie życia
prawdziwie religijnego i wyrażenie
tego poprzez muzykę. Jeśli tak żyjesz,
to zagranie tego nie stanowi problemu,

ponieważ muzyka to cząstka całości”.
Z życiem religijnym bywało u Coltrane’a różnie, ale czy Bóg musi być religijny? Ważne, by inni w niego wierzyli.
„John Coltrane to dla mnie religia
i kościół. To dźwięki wielkiej miłości do
świata i ludzi, to porażająca duchowość
i muzyczna głębia, to pochwała nieskończenie pięknego i nieskończenie brzydkiego” – twierdzi Tymon Tymański, a ja
zgadzam się z każdym słowem.
Książka podzielona jest na kilka
części: w trzech pierwszych są wywiady z lat 1952-67, są też cytaty z Coltrane’a oraz rozmowy o nim z innymi muzykami. Mam świadomość, że „Coltrane
według Coltrane'a” to nie jest pozycja dla
każdego. Ale wiem też, że dla muzyków,

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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We are living in sad times, in which one
needs to explain to an intelligent person
not only who John Coltrane is but what
jazz is. And why we should not substitute him with modern crap sounds, such
as… well, never mind.
So I will try to make it as simple as
possible: Coltrane is God. He said it himself: “I aim to lead a truly religious life
and I express it via music. If this is the
way to live then playing is no problem,
because music becomes an element
of a whole.” Coltrane was not always
religious but does God need to be? It is
others who should believe in him.
“For me John Coltrane is both religion
and church. Music of great love of the
world and people, astonishing spirituality and musical depth, it is a praise
of the infinite beauty and infinite
ugliness”, says Tymon Tymański and
I agree with every word.
The book is divided into a few sections: first one has interviews from 195267, things Coltrane said about life and
other musicians. I am aware that Coltrane on Coltrane is not a book for everyone. But I also know that for musicians,
fans of jazz and those who care about
good music at all it is compulsory: extraordinary saxophonist talks in detail
about his work, other musicians, what
to do to be honest in art and he does it in
a most interesting way. “There is no one
in jazz who can explain the depth, core
and philosophy of music as well and in
so much detail as great and renowned
musicians. Especially Caltrone”, assures
Tomasz Stańko and I assure you that he
should be trusted on that.

ZDJĘCIE AUTORA: DOROTA CZOCH, ZDJĘCIE OKŁADKI: WYD. BECK

God of Sounds

RECENZJE

Kroke – Traveller
WYD. UNIVERSAL

REVIEWS

Me And That Man
– Songs of Love and Death
WYD. AGORA/COOKING VINYL

Nergala tyluż kocha, co nienawidzi. John Porter z kolei ma swoją
publikę, ale dla reszty zaczynał popadać w zapomnienie. Aż tu
nagle gruchnęła wieść o takim niecodziennym debiucie. Jak
to mogło się zgodzić? Nie wiem, ale brzmi, jakby zgodziło się
od razu. Dark americana, mroczny blues, trochę folku, czyli
miks zwany southern gothic w wykonaniu Me And That Man to
majstersztyk. Rockowe podejście Johna w połączeniu z wyniesionym przez Nergala z metalowej sceny niesfornym podejściem
do tematów, które gdzie indziej mogą uchodzić za tabu, zaowocowało chyba najlepszym materiałem tego typu, jaki mógł powstać
z dala od Stanów Zjednoczonych. „Songs of Love and Death” to
bardziej charakterne i chwytliwe granie niż ostatnie dokonania
Kinga Dude'a, Ghoultown czy Those Poor Bastards, za to gdzieś
w okolicach płyt Marka Lanegana czy Dead Man's Bones, zespołu Ryana Goslinga. Tym, dla których przytoczone nazwy są
obce, wyjaśniam pokrótce: Me And That Man to kawał porządnego bluesa, jaki powinno się grać pod bramami cmentarzy.
Niezależnie od dyskografii zamieszanych w to przedsięwzięcie
muzyków (a znajdziecie tu spore nazwiska), wszyscy powinni
być z „Songs of Love and Death” dumni.

Muzycznymi towarami eksportowymi Polski zazwyczaj są wykonawcy, których próżno szukać w telewizjach śniadaniowych
i na okładkach najpoczytniejszych pism. Tak jest także z Kroke,
których mieszanka muzyki klezmerskiej, earth music i – coraz
bardziej – atmosferycznego jazzu i orientu ma rzesze wielbicieli
na całym świecie. Dopiero co wydany album „Traveller” wydaje
się być muzycznym zapisem wojaży krakusów po całym globie.
Punktem wyjścia dla wycieczek z Kroke są oczywiście ich klezmerskie korzenie, ale przystanki na muzycznej mapie trio robi bardzo
urozmaicone: Kroke a to zawitają na moment gdzieś na Czarnym
Lądzie za sprawą instrumentów perkusyjnych, a to zajrzą w polskie
góry razem z fletem i skrzypcami, a potem wyskoczą na chwilę na
wschód, by podchwycić tamtejszych skal i melodyki. Wszystko jest
podlane nowoczesną produkcją i wciągającymi aranżacjami. Taki
kłębek inspiracji i pomysłów nie miał prawa stworzyć spójnej płyty,
ale Kroke to Kroke – u nich jakimś cudem wszystko się ze sobą łączy,
jakby ludzkość nigdy nie podzieliła się na nacje i kultury.
IN ENGLISH

Kroke – Traveller
PUBL. UNIVERSAL

IN ENGLISH

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

Kroke – Traveller
PUBL. UNIVERSAL

Nergal has as many avid fans as zealous opponents. John Porter,
in turn, has his own audience, but was slowly falling into
oblivion for others. And suddenly bang! came the news about
this unusual debut. How could this have worked out? I have
no clue, but it sounds as if it worked out right off the bat. Dark
Americana, dark blues, a little bit of folk, in other words a mix
known as Southern Gothic – performed by Me And That Man,
it’s a masterpiece. John’s rock attitude and Nergal’s unruly approach to various subjects that somewhere else might be considered taboo gave fruit to – possibly – the best material of this
kind that could have been created far from the United States.
“Songs of Love and Death” is a more spirited and catchy playing
than most recent accomplishments of King Dude, Ghoultown or
Those Poor Bastards, and more or less comparable to albums of
Mark Lanegan or Dead Man’s Bones, the band of Ryan Gosling.
To those who are not familiar with those names and won’t find
this comparison helpful – Me And That Man is a piece of really
good blues that should be played at graveyard gates. Whatever
the previous discography of musicians involved in this project
might be (and you’ll find quite big names here), they all should
be proud of “Songs of Love and Death.”
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Polish musical export goods are usually those artists who can’t
be found on breakfast television or on magazine covers. It also
applies to Kroke, whose combination of klezmer music, earth music
and – increasingly so – atmospheric jazz and orient accents has
numbers of fans all over the world. Their most recent album “Traveller” seems to be a musical account of their voyages around the
globe. The starting point for travels with Kroke are, obviously, their
klezmer roots, but the remaining stops on their musical map are
very differentiated – sometimes the trio visits the Dark Land thanks
to percussion instruments, a moment later they fly to Polish mountains together with sounds of flute and violin, and then they make
a short trip to the East to pick up some local scales and melodies.
And everything is seasoned with modern production and mesmerizing arrangements. This kind of bundle of inspirations and ideas
should not have been able to become a coherent album, but Kroke is
Kroke – miraculously enough, everything fits together perfectly, as
if humanity had never divided itself into nations and cultures.

FELIETON

COLUMN

C I ĘŻA R LEK K I E J
PRZYZNAJĘ, ŻE OGLĄDAŁEM Z WYPIEKAMI NA TWARZY.
MOMENTAMI NAWET WSTAWAŁEM, JAKBY MIAŁO MI TO
DAĆ LEPSZĄ WIDOCZNOŚĆ. A TO TYLKO EMOCJE KAZAŁY
MI PODNIEŚĆ SIĘ Z KANAPY I „POMÓC” NASZYM. EMOCJE
SPORTOWE, TAKIE, JAKICH WCIĄŻ NAM BRAKUJE – POZYTYWNE.

L

ekkoatleci dali nam niewątpliwie
mnóstwo radości tym, co zrobili
w Halowych Mistrzostwach Europy. Polscy sportowcy rzadko bywają
najlepsi w dyscyplinach liczących się na
całym świecie, dlatego zachłystujemy
się takimi chwilami, połykamy je jak
najpyszniejsze danie. Bezkrytycznie,
choć trudno o krytykę w przypadku złotych, srebrnych czy brązowych medali.
Chodzi raczej o brak nawet podstawowej
analizy tego co się stało, brak chłodnego
spojrzenia. Ktoś powie: „Jakie chłodne
spojrzenie?! Zdobyliśmy dwanaście
medali!” Oczywiście. Nikt nam tego
nie odbierze. Tyle, że w tej całej euforii
i wykrzykiwaniu, że jesteśmy potęgą
lekkoatletyczną, zapominamy, że to były
wprawdzie Mistrzostwa Europy, ale halowe, w dodatku w roku poolimpijskim.
Co to oznacza? Ano przede wszystkim to,
że gro najlepszych na świecie i Europie
odpoczywa albo szykuje się na czempionaty po sezonie halowym, czyli te
na otwartym stadionie. Odpowiedź na
pytanie jak dobrzy jesteśmy mogą dać
jedynie rezultaty, nie zajęte miejsca.
Nie umniejszam tego sukcesu. Powątpiewam jedynie w słuszność tak hucznego świętowania. Bo w ubiegłym roku
byliśmy jeszcze większą potęgą lekkoatletyczną po zwycięstwie w klasyfikacji
generalnej mistrzostw Europy w Amster-

damie. Z bijącymi sercami czekaliśmy
na igrzyska olimpijskie i już liczyliśmy
medale. Tymczasem w Rio naszym łupem padły… trzy krążki. Trochę za mało
jak na potęgę.
Liczba zdobytych medali w mistrzostwach Europy i to w hali nie musi się jednoznacznie przełożyć na wyniki w mistrzostwach świata, które czekają nas w tym roku
w Londynie. Nawet na pewno się NIE przełoży. W brytyjskiej stolicy zjawią się Amerykanie, Jamajczycy, Kenijczycy i Etiopczycy.
I oczekiwania. Być może właśnie te ostatnie
w Rio zdecydowały o niepowodzeniu. Adam
Kszczot, nasz biegacz na 800 metrów, od kilku lat wygrywa swoje starty jak chce. A na
igrzyskach, jeden jedyny raz, zawiódł. Jego
przegrana była wręcz symbolem słabego
występu lekkoatletycznego.
A zatem radość ze zwycięstwa w Belgradzie – tak. Tendencje mocarstwowe
– nie. Trochę lodu na głowy.
IN ENGLISH

Burst the Bubble
I admit I got all juiced up when I was
watching it. I also stood up several times to
get a better view. It was simply emotions
that made me stand up from the couch
and “help” our team. Sport emotions that
we still lack – the positive ones.

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

46

Our athletes gave us many reasons to be
happy about their performance at the
European Athletics Indoor Championships. Polish sportspeople don't tend to
achieve much success in sport disciplines popular worldwide, so we seize
and savour such moments. Uncritically,
but it's hard to be critical when it comes
to gold, silver or bronze medals. Well,
it’s more about the lack of analysis of
events, the lack of distance. You may
say, “What do you mean by distance?!
We won twelve medals!” Of course. And
no one will take it from us. But in all
this excitement and shouting that we’re
an athletics superpower we forget that,
admittedly, it was European Championships, but indoor and held a year after
the Olympics. What does it mean? First
of all, most of the best world and European sportspeople are resting or preparing
for championships after the indoor season – the ones held at the open stadium.
So we should evaluate our performance
on the basis of our results, not positions.
I don't belittle this success. I just have
some doubts as to whether we should
celebrate this much. Last year, we were
even a greater athletics superpower,
being placed first in the overall ranking
of the Amsterdam European Athletics
Championships. Thrilled and feverish,
we were waiting for the Olympics and we
hoped to win a lot. And in Rio, we won…
three medals. Precious few, taking into
account what a superpower we were.
The number of medals won at the European Championships, indoor by the
way, doesn’t have to translate into good
results at the World Championships
this year in London. Well, I’m sure it
WON'T translate into that. Americans,
Jamaicans, Kenyans and Ethiopians
will come to the UK capital. And expectations. We failed in Rio because of expectations, perhaps. Adam Kszczot, our
800-metres runner, has been successful almost every time for years. Almost,
as he failed once, at the Olympics. His
defeat was practically a symbol of poor
athletics performance.
Being happy about the victory in Belgrade – yes. Acclaiming Poland as a superpower – no. Keep your cool.

SPRZĘT

EQUIPMENT

CIT ROEN C3
ZŁOTO NIE ZAWSZE

się świeci
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NIE TAK DAWNO PO RAZ 89. ODBYŁA SIĘ CEREMONIA
WRĘCZENIA OSCARÓW. EMOCJE BYŁY SPORE,
ALE W KOŃCU GRA TOCZYŁA SIĘ O NAJBARDZIEJ
PRESTIŻOWĄ NAGRODĘ FILMOWĄ. W BRANŻY
MOTORYZACYJNEJ RÓWNIEŻ SĄ MOMENTY,
W KTÓRYCH BIERZE SIĘ GŁĘBOKI WDECH.
BO NAGRODY OWSZEM, CIESZĄ. ALE TEŻ BUDUJĄ
PRESTIŻ. CITROEN C3 MA GO W TYM ROKU
Z CZEGO BUDOWAĆ, BO NA SWOJEJ PÓŁCE
ZGROMADZIŁ AŻ 5 RÓŻNYCH NAGRÓD.
TEKST I ZDJĘCIA: ANNA NAZAROWICZ

T

o był 2016 rok, kiedy Leonardo DiCaprio zdobył Oscara. Wielokrotnie dało się wtedy słyszeć, że ten Oscar
już mu się należał. Wprawdzie jego rola w filmie
„Zjawa” nie była tą, która chwyciła świat za serce, ale
wcześniejszy dorobek artysty niejednokrotnie potrafił to zrobić.
O złotą statuetkę zawsze warto powalczyć, bo kiedy już stanie
na kominku, to zostaje się gwiazdą przez duże G. Nazwisko zaczyna lśnić w gazetach znacznie mocniej, a honoraria wchodzą
na zupełnie inną orbitę. Właśnie dlatego podczas uroczystości
wręczania Oscarów wszyscy siedzą z drżącym sercem.
Francuski producent może i miał przez chwilę podobne
odczucia, ale kto by teraz o tym pamiętał, kiedy Citroena C3
zasypały trofea. Kiedy zobaczyłam go po raz pierwszy, nie

miałam żadnych wątpliwości: jemu to się po prostu należało.
I po siedmiu dniach spędzonych za jego kierownicą nie zmieniłam zdania. Tak, to z pewnością ten kolor lakieru. Śnieżna
biel i krwista czerwień to udany duet. Możesz być jednak innego zdania. Do Ciebie należy wybór, zwłaszcza, że tu go masz.
Decydując się na dwukolorowe nadwozie, otrzymujesz aż 36
kombinacji. Nie ma nudy.
Uroku ma również dodawać wielki pasek czekolady, który
znajduje się po bokach samochodu. To panele z tworzywa
sztucznego, które wnoszą do wyglądu nieco wariacji, ale
również chronią drzwi przed zniszczeniem. Cóż, samochody
w mieście nie mają lekkiego życia. Pomagają w tym jednak
kompaktowe wymiary nadwozia. W przypadku Citroena C3
mowa o niecałych czterech metrach. A konkretnie długość
nadwozia to 3,99 metra. Mało? To zapraszam do środka. I to
każdego. Bo można mieć nogi niczym Anja Rubik, a w barach
więcej niż Serena Williams, a i tak komfortu nie zabraknie. To
za sprawą bardzo dużej ilości miejsca na nogi oraz szerokim
i wygodnym fotelom. Całości dopełnia bardzo ładny kokpit.
Nie poddaję się. W poszukiwaniu minusów zajrzałam do
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bagażnika. W końcu gdzieś one muszą być,
w myśl zasady, że na tym świecie nie ma ideałów. Jednak ciężko uznać za minus bagażnik
o pojemności 300 litrów w tak niewielkim
samochodzie. To może się przejadę?
Pod maską znalazł się wysokoprężny silnik
o pojemności 1.6 oraz mocy 100 KM. „Mam Cię”
– pomyślałam, bo jednak większą słabość mam
do silników benzynowych. Owszem, podczas
jazdy nie da się ukryć, że mamy do czynienia
z dieslem – odgłosy dochodzące spod maski
nie pozostawiają żadnych złudzeń. Ale zużycie
paliwa w cyklu miejskim na poziomie 5,5 litra
sprawia, że innego silnika po prostu nie chcesz.
Wlew paliwa może się kiedyś przydać, dlatego
warto sobie zapisać, po której znajduje się
stronie. Z zapamiętaniem, przy tak skromnym
apetycie, będą problemy. Można się przyczepić
do komputera pokładowego, w którym należy
szukać nawet tak podstawowych funkcji jak
regulacja temperatury i siła nawiewu, bo ich
obsługa wymaga oderwania wzroku od drogi.
Ale jednocześnie całe menu zostało tak ładnie

Pod maską znalazł się wysokoprężny
silnik o pojemności 1.6 oraz mocy
100 KM. „Mam Cię” – pomyślałam,
bo jednak większą słabość mam
do silników benzynowych.

zaprojektowane, że z jego obsługiwania płynie pewna
radość. I do tego cena, która startuje od 39 900 zł. Tak,
aby skonfigurować sobie taki ładny egzemplarz, jaki
przypadł mi do testu, trzeba wyłożyć nieco więcej. Ale to
i tak będzie kwota, której wart jest samochód tak ładny,
wygodny i ekonomiczny. Zresztą nie jest to tylko i wyłącznie moje zdanie, bo na polskiej stronie producent chwali
się doskonałymi wynikami sprzedaży. Zresztą nie ma
w tym niczego złego. W końcu dobrych wiadomości nie
należy zamiatać pod dywan.

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

IN ENGLISH

Citroen C3 – gold
doesn’t always glitter
The 89th Academy Awards
ceremony was held not so long
ago. Emotions were running high,
as the most prestigious film awards
were at stake. Such moments, when
you take a deep breath, happen
in the automotive industry as
well. Because awards are indeed
enjoyable. But they also enhance
prestige. Citroen C3 got a major
prestige boost this year, as it
received 5 different awards.
It was in 2016, when Leonardo DiCaprio
received the Academy Award. Many
people claimed that he had deserved it
much sooner. His part in “the Revenant”
wasn’t the one that got to heart of the
public the most, but his previous appearances have moved us many times.
As regards the golden statuette, the
game is always worth the candle; when
you have it on your mantelshelf, you become a star with a capital S. Your name
glitters brightly in papers, and your
earnings enter a completely different
orbit. That’s why everybody sits with
a pounding heart during an Academy
Awards ceremony.
The French manufacturer might have
experienced similar feelings, but who
would remember that when Citroen C3
has received so many trophies. When
I saw it for the first time, I was sure: it
just deserved it. And after seven days

behind the wheel, I haven’t changed my
mind. Surely, it’s because of the varnish,
which is a combination of snow white
and bloody red. But you don’t have to
agree. It’s up to you, actually, as you
have a choice here. What you get is 36
combinations of two-colour bodies. It’s
far from boring.
Large chocolate brown straps on the
sides of the car are an extra addition.
These plastic panels add a bit variation
to the car’s image, but also protect its
doors against damage. Well, it’s not easy
for cars in the big city. The Citroen C3
body is of a compact size; its length is
less than four metres, 3.99 metres to be
exact. You’d say that’s not a lot? Well,
you should get in then. It makes no difference whatsoever if you’re longlegged
like Anja Rubik or broad-shouldered
like Serena Williams; you'll still feel
comfortable inside owing to much space
for legs and broad and comfortable seats.
The picture is complemented with an attractive cockpit. I’m not giving up. Looking for weak points of the model, I check
the boot. Nothing is perfect in this world,
so there must be some drawbacks. But
it’s impossible to consider a 300-litre
boot – in such a small car – a drawback.
Maybe I should take a ride?
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The hood covers a 1.6-litre diesel
engine generating 100 hp. “Got ya,”
I thought, since I’d rather go for a petrol
engine. Indeed, while driving, you can
feel that it’s a diesel because of sounds
that you hear from under the hood. But
fuel consumption in the city at the level
of 5.5 litres is convincing enough – now
you know you don’t want any other engine. Fuel tank may come in handy one
day, so you should write down where it is
because remembering it, taking into account such small appetite of the car, may
not be that easy. The on-board computer
may be a drawback, as you need to look
for such basic functions as temperature
or ventilation there, and its operation
requires attention. But at the same time,
thanks to its attractive design, operating it is a sheer pleasure. Another asset
of the car is its price – beginning from
PLN 39 900. If you want to configure
your personal vehicle, which I had
a pleasure to test, you need to pay a bit
more. But such a beautiful, comfortable
and economical car is absolutely worth
it. And that’s not only my opinion because the manufacturer achieves great
sales results, as published on the Polish
website. And there’s nothing wrong with
it. Good news should be shared.
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Pełna paleta

BARW

NIEPOZORNE KROPKI ZADBAJĄ, BYŚ PO RAZ PIERWSZY ZOBACZYŁ NA EKRANIE TELEWIZORA
ŚWIAT W JEGO PEŁNYM KOLORYSTYCZNYM SPEKTRUM.
TEKST: SAMSUNG

ZDJĘCIA : MAT. PRASOWE
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Full Spectrum of Colours

These innocent-looking dots will let you see the world
on the TV screen like never before.
With Samsung QLED TV featuring Quantum Dot technology, you can now enjoy the picture in full spectrum
of colours. The whole line of TVs (Q9, Q8 and Q7 series)
offers 100% colour intensity, regardless of the scene’s
brightness. Samsung QLED features a unique bright,
top quality and smooth picture, together with attractive,
universal design and Smart TV rich functionality. You
can easily control the TV and its connected devices with
one remote control. It’s up to you how you arrange your
favourite TV area – you can mount Samsung QLED on
the wall or place it on a special stand by means of swap
bases. You no longer have to worry about bunches of cables – with one nearly invisible optical cable, you’ll plug
your TV into One Connect, through which you’ll connect
it with all extra devices.
Smart TV in QLED TVs ensures fast and easy
access to your favourite apps and video on demand
services, and it’s up to you what you watch and when.
Change the face of your home entertainment!

D

zięki telewizorom Samsung
QLED możesz cieszyć się obrazem w dosłownie pełnej palecie
barw. Odpowiedzialna jest za
to nowa technologia kropek kwantowych,
czyli Quantum Dot. Dbają one o to, by
wszystkie telewizory tej linii (serii Q9, Q8
i Q7) oferowały 100% natężenia kolorów,
niezależnie od tego, jakie natężenie jasności
ma obserwowana scena. Dzięki temu Samsung QLED to niespotkana dotąd jasność,
jakość i płynność obrazu.
To wszystko łączy się z pięknym, uniwersalnym designem urządzenia oraz
bogatą funkcjonalnością Smart TV. Nie bez
znaczenia jest także to, że telewizorem i innymi podłączonymi do niego urządzeniami możesz sterować wygodnie za pomocą
jednego pilota. Na dodatek tylko od ciebie
zależy, jak zaaranżujesz swoje ulubione
miejsce do oglądania telewizji – Samsung
QLED możesz powiesić płasko na ścianie
albo ustawić na specjalnym stojaku dzięki
wymiennym podstawom. Nie musisz się
też martwić o zwoje kabli, bo telewizor
podłączysz jednym przezroczystym
przewodem optycznym do One Connect,
a za jego pośrednictwem ze wszystkimi
dodatkowymi urządzeniami.
Dzięki Smart TV w telewizorach QLED,
zapewniającemu szybki i bezproblemowy
dostęp do ulubionych aplikacji i serwisów
wideo na żądanie, sam zadecydujesz co
i kiedy oglądasz. Teraz twoja domowa rozrywka zależy wyłącznie od ciebie.

Dzięki Smart TV w telewizorach
QLED, zapewniającemu szybki
i bezproblemowy dostęp do ulubionych
aplikacji i serwisów wideo na żądanie...

więcej na w w w.any where.pl
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MXP. Mediolan
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TOMASZ SOBIERAJSKI
Socjolog z zawodu i z pasji. Wytrawny badacz społecznych
zjawisk i kulturowych trendów. Naukowiec 3.0 nie bojący
się trudnych wyzwań, międzynarodowej współpracy
i interdyscyplinaroności. Felietonista magazynu „Sens”
i współpracownik DDTVN. Znakomity słuchacz oraz wnikliwy
obserwator. Apostoł dobrej nowiny i przeciwnik złych emocji.
Z zamiłowania podróżnik i sportowiec. Życiowy optymista.
Dla nas będzie pisał o tym co jest ważne w ludziach i dla ludzi.

kiedy próbują mnie zaciągnąć do łóżka,
żeby potem chwalić się tym na insta.
Przestawiają mnie jak rekwizyt – lampa, która mnie oświetla, znaczy dla nich
więcej niż ja. Czule dotykają obiektywów,
a nie modelek. Patrzyłeś w oczy modelek,
które widzisz na reklamach? I co widzisz?
Są puste, prawda? W oczach jest dusza.
Modelki nie mogą mieć duszy. To się nie
sprzedaje. Nie chcę, żebyś pomyślał, że
użalam się nad sobą. Chcę, żeby ludzie
wiedzieli, jak jest naprawdę. To jest zawód
jak każdy inny. No, może odrobinę bardziej poniżający…”.
IN ENGLISH

MXP Milan
It's an airport where dreams of being
rich, famous and beautiful begin and
end. The wellknown phrase “We're
in Milan!!!”, shouted by one of aspiring models in popular TV show Top
Model wasn't only a peculiar and rather
vulgar greeting of a place; it was about
informing everyone around that the girl
happened to be on top and no one could
get her down to earth. Well… Her dream
didn't last very long. Milan is as cold
as marble in prestigious facades of the
banks in Via Clerici. It doesn't embrace
you. It doesn't take any prisoners.
In the airport bar, I join a gorgeous,
long-legged beauty, one of many here. We
begin a nice chat. I'm not surprised when
she admits she's a model. I ask if her job
is exciting. “Exciting?” she asks in return,
and reflects on that for a while. “You're
right, thousands of girls think so. Millions? Perhaps millions. There's nothing
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spectacular about being a model. You're
a hanger, nobody cares about your personality. What matters is your body and
face. You think I'm exaggerating? Not really, I'm just being honest. You're surprised
I'm laughing when I'm deprecating my job
in such a way? I have to do that, otherwise I'd go crazy. That's right… I know all
these girls who try to present modelling
as art. But it's all bullshit. I can say that
because, you know… I'm on top. Perhaps
when you go to Paris, Madrid or Buenos
Aires tomorrow, you'll find my face on one
of billboards, posters or magazine covers.
But you won't find me there. I'm not there.
There is my hair, painstakingly arranged
by hairdressers; a face, scratched with
brushes of hundreds of make-up artists;
a tired body, which I bend in a particular
way, so that clothes look better on me;
hurt feet, which have known all the most
uncomfortable shoes in the world for all
these years. They squeeze me into outfits;
tie, press and form my body – so that it fits
the dress, not the other way round. They
break my ribs, press my kidneys and liver
deeper and deeper. For photographers,
I'm an object even when they try to make
out with me to boast about the fact on
Insta afterwards. They present me as an
object – a spotlight that lights me is more
important. They touch gently their cameras, not models. Have you ever looked into
the eyes of models you see in ads? What
have you seen? They're empty, aren't they?
Because eyes are the window to the soul.
And models can't have souls. It wouldn't
sell well. I don't want you to think I pity
myself. I just want people to know what
it's really like. It's a job like any other. Well,
perhaps a bit more humiliating…”

ZDJĘCIE AUTORA: MONIKA SZAŁEK

ediolan to lotnisko, na którym
zaczynają i kończą się marzenia o byciu pięknym, sławnym
i bogatym. Słynny tekst „Jesteśmy w Mediolanie!!!” wykrzyczany przez jedną
z aspirujących do zawodu modelki
dziewcząt w znanym programie tapmadl, oznaczał nie tyle osobliwe, grubiańskie przywitanie się z miejscem, ile
poinformowanie wszystkich dookoła, że
oto wspięło się owo dziewczę na szczyt
i nikt jej już z tego szczytu nie strąci. No
cóż… Sen trwał chwilę. Mediolan jest
zimny jak marmur, którymi obłożone są
prestiżowe fasady banków na Via Clerici. Nie przytula. I nie bierze jeńców.
W lotniskowym barze dosiadam się do
stolika zjawiskowej, długonogiej piękności, jakich tu wiele. Zaczynamy miłą
konwersację. Nie dziwi mnie to, kiedy
przyznaje, że jest modelką. Pytam, czy jej
praca jest ekscytująca. „Ekscytująca?” –
odpowiada i przez chwilę przeżuwa to
słowo w ustach. „No tak, masz rację, tak
myślą tysiące dziewcząt. Miliony? Może
i miliony. A w byciu modelką nie ma nic
spektakularnego. Jesteś wieszakiem,
nikogo nie interesuje jaką jesteś osobą.
Liczy się twoje ciało i twarz. Uważasz,
że przesadzam? Nie, ja po prostu jestem
szczera. Dziwi cię to, że śmieję się, kiedy
w taki sposób deprecjonuję swój zawód?
Muszę to robić, bo inaczej bym oszalała.
Tak, tak… Znam te dziewczyny, które
próbują zrobić z modelingu sztukę. Ale
to pierdoły, czcze gadanie. Mogę sobie
pozwolić na to co mówię, bo… jestem
wysoko. Prawdopodobnie kiedy jutro
pojedziesz do Paryża, Madrytu czy Buenos Aires, to na którymś z billboardów,
plakatów czy na okładkach magazynów
znajdziesz moją twarz. Ale nie znajdziesz
tam mnie. Mnie tam nie ma. Są wymęczone przez fryzjerów włosy, podrapana
przez pędzle setek makijażystów twarz,
umęczone ciało, które wyginam tak,
żeby ubranie na mnie wyglądało lepiej,
poranione stopy, które przez te wszystkie
lata poznały najbardziej niewygodne buty
świata. Wciskają mnie w stroje, związują,
uciskają i formują – to ja mam pasować
do sukienki, a nie odwrotnie. Łamią żebra,
dociskają nerki, wpychają głębiej wątrobę.
Dla fotografów jestem rzeczą, nawet wtedy,

MODA

FASHION

Carry

–
on

FOTOGRAF / PHOTOGRAPHER: Michał Kownacki
www.michalkownacki.com
MODELK A / MODEL: Kristina Adamovich
WIZAŻ / VISAGE: Kaja Dobroń
WŁOSY / HAIR: Mariusz Czech
ST YLIZACJA / ST YLIST: Agnieszka Osuchowska
FUTRO / FUR: Saga Furst
Fotograf jest reprezentowany przez agencję artystyczną theOrlowska
www.theorlowska.com
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Port lotniczy

Szczecin Goleniów
im. NSZZ Solidarność

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

STAŁY DODATEK PORTU
LOTNICZEGO SZCZECIN
GOLENIÓW IM. NSZZ
SOLIDARNOŚĆ

Stara, dobra
SZKOCJA
WIELKA BRYTANIA. RAJ DLA TYCH, KTÓRZY NIE LUBIĄ WYLEGIWAĆ
SIĘ NA PLAŻY, A WOLĄ SPĘDZIĆ URLOP INTENSYWNIE, CHODZĄC,
ZWIEDZAJĄC I POZNAJĄC MIEJSCOWĄ KULTURĘ. SAMA ANGLIA JEST JUŻ
NIECO OKLEPANA, DLATEGO POSTANOWILIŚMY ZABRAĆ WAS
DO SZKOCJI. OTO EDYNBURG.
TEKST

S

KATARZYNA SZEWCZYK ZDJĘCIA

zkocja to z pewnością miejsce
urzekające malowniczymi
widokami, które są tu wręcz
niezapomniane. Tutejsze
przepiękne krajobrazy kojarzą się nam
z ciemnymi chmurami górującymi
brzegiem wzburzonego morza, z naznaczonymi upływem czasu zamkami
stojącymi gdzieś na odludnym klifie,
który zasłania powoli zachodzące

PIXABAY.COM

słońce. Ale przecież Szkocja to nie tylko
sielankowe wsie otoczone szczerym
polem i kamieniste plaże, na których po
chwili spaceru nie bardzo jest co robić.
Jedziemy więc zwiedzać, a jak zwiedzać,
to przede wszystkim Edynburg.
Punkt pierwszy: Narodowe Muzeum
Szkocji, które obowiązkowo musiało
znaleźć się na naszej mapie. Uwierzycie, że pracownicy tego miejsca w 36
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galeriach tematycznych zdołali chronologicznie ułożyć 24 tysiące artefaktów?
Dla większości z nas niewykonalne jest
uporządkowanie w ten sposób rodzinnych zdjęć, zbieranych przez kilkanaście
czy kilkadziesiąt lat... W każdym razie,
zbiory te są niezwykle bogate – znajdują się wśród nich zarówno przedmioty
z okresu prehistorii, jak i te powstałe za
pomocą nowoczesnych technologii. Sam
budynek także jest godny uwagi – oficjalne otwarcie nastąpiło w 1861 roku, składa
się z czterech pięter, a wieńczy go piękne,
szklane atrium.
Szkocja to kraj zamków, więc
i w Edynburgu nie mogło takowego
zabraknąć. Śmiało można napisać, że
góruje on nad miastem – położony jest
na jednym z siedmiu wzgórz, wokół
którego została wybudowana stolica
regionu. Jest to z pewnością jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli
miasta, a wszystko za sprawą... hałasu.
Od piątku do soboty wszyscy, a w szczególności przyjezdni, z niecierpliwością
czekają na godzinę 13:00, aby usłyszeć
legendarny już huk wydobywający się

LOTNISKO

z zamku. Nie jest to zwykły huk – to
wystrzał z najprawdziwszej armaty,
a jak często można być świadkiem
czegoś takiego, nie będąc oczywiście
mieszkańcem Edynburga? Ten szkocki
zamek liczy sobie ponad 1000 lat i był
świadkiem największych wydarzeń
w tutejszej historii. Na zamku znajdują
się dziś liczne atrakcje, między innymi
muzeum z insygniami koronacyjnymi
ze Scone, kaplice czy... psi cmentarz
(tak, grzebano tu czworonogi królewskich oficerów). Za zwiedzenie tej
najstarszej w Szkocji twierdzy trzeba
jednak sporo zapłacić – bilet dla osoby
dorosłej kosztuje aż 16 funtów.
W Edynburgu nie brakuje też atrakcji
dla najmłodszych – które dziecko nie
lubi magii? Idealne na taką wycieczkę
jest Camera Obscura and World of Illusions. To liczące obie już ponad 150 lat
muzeum mieści się w zabytkowej wieży,
na sześciu piętrach. Warto tam zajrzeć
chociażby z tego powodu, że stanowi
znakomity punkt widokowy, z którego możemy zobaczyć cały Edynburg,
w dodatku za pomocą Camera Obscura – prototypu aparatu fotograficznego
i z całkiem dużych teleskopów. Pozostała część muzeum poświęcona jest iluzji
i magii, co przyprawi w osłupienie nie
tylko dzieci. Znajdziemy tu obowiązkowy pokój luster z krzywymi zwierciadłami, hologramy, przespacerujemy
się po wodzie i po schodach, które jak
na złość nie będą chciały się skończyć.
Nasze pociechy co chwilę będą pytać

AIRPORT

się: „a to naprawdę?”, aż w końcu sami
zaczniemy się nad tym zastanawiać.
Czas odpocząć od murów i udać się na
łono przyrody – do Królewskiego Ogrodu
Botanicznego z połowy XVII wieku, położonego na, bagatela, 28 hektarach. Słynie
on przede wszystkim z największej na
świecie kolekcji rododendronów, ale
podziwiać można tutaj rośliny z całego
globu. Znajduje się tu największy poza
Chinami zbiór roślin z tego właśnie kraju,
co Edynburg zawdzięcza wyprawom
George'a Forresta. Żeby nie marnować
potencjału, w 1997 roku postanowiono
utworzyć tu ogród chiński, jeden z najpiękniejszych w całej Europie.
Wychodząc na ulice nie sposób pominąć Królewskiej Mili, prowadzącej od
Zamku do opactwa i pałacu Holyrood.
Droga ta to cztery uliczki – Castlehill,
Lawnmarket, Highstreet oraz Canongate, a ich przejście wymaga od nas
niedługoego, 1,5-kilometrowego spaceru.
Z pewnością będzie on przyjemny, nie
wspominając o tym, że odda ducha
całego miasta. Będziemy szli najstarszą
ulicą Edynburga, głównym traktem
starówki, otoczeni wysokimi, klimatycznymi kamieniczkami. Znajduje się tu
wieża widokowa, a w pobliżu Edynburskie Centrum Tkactwa Starego Miasta,
w którym możemy zaprojektować nawet
własny wzór tkaniny, a to nie lada frajda
dla każdego wielbiciela mody. Starówka
jest też oczywiście zagłębiem kawiarenek, restauracyjek i miejscem, w którym
znajdziemy pamiątki dla siebie i innych

– sklepiki z suwenirami napotkać można
na każdym kroku. A na końcu drogi,
na wzniesieniu, czeka na nas dostojny
pałac, będący dziś oficjalną rezydencją
monarchii brytyjskiej. Ogólnodostępny
jest za to park Holyrood, przypominający bardziej park narodowy niż zwykły
park miejski. Na 260 hektarach, niegdyś
terenach łowieckich rodziny królewskiej,
znajduje się Arthur's Seat – najwyższy
punkt Edynburga. Terem wypełniony
jest klifami i wąwozami, z których najsłynniejsze to Samson's Ribbs. Odpocząć
można nad trzema jeziorami lub w cieniu ruin kaplicy św. Antoniego. Chyba
mało który park na świecie ma aż tyle do
zaoferowania, prawda?
Zaglądamy do Nowego Miasta, a dokładniej do jego najstarszej części, na
Queen Street – kolejny przystanek na
naszej trasie to Szkocka Narodowa Galeria Portretów. Znajduje się w gmachu
wybudowanym pod koniec XIX wieku
na wzór weneckiego Pałacu Dożów.
Pierwsze piętro poświęcone jest najwybitniejszej szkockiej dynastii – władcom
Szkocji, a później także Anglii – Stuartom. Duża część kolekcji poświęcona jest
jednej osobie, królowej Marii Stuart (cóż,
dużo miejsca w historii – dużo miejsca
w muzeum). Wyżej znajdziemy portrety
słynnych Szkotów: sportowców, filmowców, polityków, ekonomistów. Nawet
znajdująca się na dole kawiarnia nawiązuje do muzeum – tam ze ściany patrzy
na nas aktor Sean Connery, najsłynniejszy dziś chyba Szkot na świecie.
Jak to w Wielkiej Brytanii, za niektóre
atrakcje, jak wejście na Zamek, słono się
płaci, ale duża część z nich jest całkowicie
darmowa. Przed wyjazdem do Edynburga
warto zrobić rozeznanie w tym temacie
i zaplanować, co chcielibyśmy zobaczyć,
bo czasu na wszystko z pewnością nam
nie starczy (pewnie wśród najstarszych
mieszkańców miasta znajdą się tacy, którzy wszystkiego nie widzieli). Nie mamy
planów? Nic straconego – w Edynburgu
funkcjonuje Free Walking Tour: przewodnik przez trzy godziny będzie oprowadzał

ZE SZCZECINA DO EDYNBURGA
BĘDZIE MOŻNA POLECIEĆ
OD 2 LISTOPADA 2017 ROKU.
LOTY BĘDĄ ODBYWAĆ SIĘ DWA
RAZY W TYGODNIU – W CZWARTKI
I W SOBOTY LINIAMI RYANAIR.
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nas po najważniejszych miejscach Starego Miasta tylko za napiwki, nie wydamy
więc na taką wycieczkę kroci. Istnieje
jeszcze Free Scottish Highlands Tour:
płacimy ile uważamy za słuszne, wsiadamy do busa i zwiedzamy cały dzień.
Wszystko oczywiście ma swoje wady
i zalety – nie poświęcimy w ten sposób na
zwiedzanie tyle czasu, ile potrzebujemy
i nigdy nie przewidzimy do końca, jak
będzie to wyglądało.
Ale Szkocja potrafi zaskoczyć,
uwierzcie!
IN ENGLISH

Good old Scotland
Great Britain. Paradise for those
who don’t like lying on the beach
and prefer to spend their vacation
intensively, walking, sightseeing
and learning about local culture.
England itself has probably become
too well-known, that’s why we
decided to take you to Scotland.
Welcome to Edinburgh!
Without a doubt, Scotland is a place
that charms with picturesque vistas
that leave indelible impression on the
viewers. When we think about beautiful local landscapes, what springs
to our minds are dark clouds hovering over stormy sea that is lined with

AIRPORT

ancient castles standing somewhere
on a deserted cliff, behind which the
sun has just started to set. But Scotland
is not only idyllic villages surrounded
with fields and rocky beaches on which
you can’t do much apart from walking.
For this reason, we go there to do some
sightseeing, and if we want to do that,
we should head to Edinburgh.
Our first stop on the map: the National
Museum of Scotland that is a definite
must-see. Can you believe that the
employees working there managed to
arrange twenty four thousand artefacts
in chronological order in thirty-six
thematic galleries? Most of us find it
impossible to organize family pictures
collected for several or several dozen
of years… Anyway, all collections are
exceptionally rich – among them, we
can find both prehistoric objects and
things that were produced with the help
of modern technologies. The building itself is worth looking at – it was officially
opened in 1861, has four storeys and is
crowned with a beautiful glass atrium.
Scotland is a country of castles, so Edinburgh boasts one as well. It wouldn’t
be an exaggeration to say that it towers
over the city – it’s located on one of seven hills around which the capital of the
region was built. It’s undoubtedly one
of the most recognizable symbols of the
city, and all thanks to… the noise. From
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Friday to Saturday, everyone, and especially visitors, eagerly wait for the clock
to strike 1.00 p.m., because at this hour
they can hear the legendary bang coming from the castle. It’s not an ordinary
bang – it’s an artillery volley, and how
often can you experience something like
this (provided you don’t live in Edinburgh)? This Scottish castle is over one
thousand years old and has witnessed
the greatest events in local history. In the
castle, there are now numerous attractions, e.g. a museum with the Imperial
Regalia from Scone, chapels or… a dog’s
cemetery (yes, they buried pets of royal
officers). But for visiting this oldest part
of Scotland you have to pay a lot – a ticket for one adult costs as much as ₤16.
In Edinburgh, there is no shortage of
attractions for the little ones – is there
any child who doesn’t like magic? Perfect for such a trip is Camera Obscura
and World of Illusions. This over-150year-old museum is located in a historical tower and takes up six storeys.
It’s worth visiting at least because it is
a great observation point, from which
we can see the entire Edinburgh – it’s
even more fun because we can do it with
the help of big telescopes and Camera
Obscura which is a prototype of photo
camera. The rest of the museum is
devoted to illusion and magic, and it will
astound not only children. There, we
will find holograms and a mandatory
cabinet of mirrors with false mirrors,
we’ll also walk on water and climb the
never-ending stairs. Our children will
ask time and again, “is this for real?”, until we ourselves start to wonder about it.
Time to take some rest from the walls
and commute with nature – the best
place for it would be the Royal Botanic
Garden from mid-17th century, stretching on “only” 28 hectares. It’s famous
chiefly for world’s greatest collection of
rhododendrons, but it also boasts plants
from all over the globe. It houses the
world’s second greatest (after China) assemblage of Chinese plants, which is the
result of George Forrest’s travels. Not to
waste this potential, in 1997 the authorities opened a Chinese garden, one of the
most beautiful ones in the entire Europe.
As we go further, we can’t omit the
Royal Mile leading from the Castle to the
abbey and the Palace of Holyroodhouse.
The road is composed of four lanes –
Castle Hill, Lawnmarket, the High Street
and Canongate, and to cover their entire
length we have to take a short 1,5-kilo-
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metre-long walk. Without a doubt, it will
be pleasant, not to mention that it’s representative of the city’s spirit. We’ll walk
along the oldest street in Edinburgh, the
main tract of the Old City, surrounded
by tall atmospheric tenement houses.
There’s also a lookout tower, and Edinburgh Tartan Weaving Mill and Experience Centre in which we can design our
own pattern of fabric – a great treat for
any fashion enthusiast.
Of course, the Old City is also a centre
full of cafés and small restaurants; it’s
also a place where we can find souvenirs for others and ourselves – there are
gift shops at each corner. And at the end
of the road, on a hill, there is a majestic
palace that today is the official residence of the British monarchy. Publicly
accessible is Holyrood Park, evocative of
a national park rather than just an ordinary town park. On 260 hectares, former
hunting grounds of the Royal Family,
we can find Arthur’s Seat – the highest
point in Edinburgh. The area is full of
cliffs and gorges, from which Samson’s
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Ribs are the most famous ones. You can
take some rest either by three lakes or in
the shadows of the ruined St Anthony’s
Chapel. Hardly any park in the world
has so much to offer!
Then we visit the New Town, and more
precisely, its oldest part, the Queen Street
– the next stop on our route is the Scottish
National Portrait Gallery. It is located in
an edifice built at the end of 19th century
and modelled on the Doge’s Palace in
Venice. The first floor is dedicated to the
most illustrious Scottish dynasty – rulers of Scotland, and then also England –
the Stuarts. A large part of the collection
is devoted to one person, Mary, Queen of
Scots (well, considerable place in history
– considerable place in a museum). On
higher floors, we will find portraits of
famous Scots – sports people, film stars,
politicians, economists. Even the café
below has an accent in the same spirit
– there, we are observed by the portrait
of actor Sean Connery, possibly today’s
most famous Scot in the world.
As can be expected from Great Britain,
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for some attractions – such as a ticket to the
Castle – you have to pay through the nose,
but a number of them are absolutely free.
Before you go to Edinburgh, it’s worthwhile
to make preliminary recognition of this
area and plan what to see, because we
won’t have enough time for everything
(perhaps even among the oldest citizens of
Edinburgh there still are people who have
yet to see some attractions).
And if we haven’t planned anything?
No problem, since Edinburgh offers the
so-called Free Walking Tour – a guide
will show you around the most important
places of the Old City for three hours in
exchange for tips, so we won’t spend much
on such a trip. There is also the Free Scottish Highlands Tour – we pay as much as
we see fit, get on the bus and do sightseeing
all day long. Of course, everything has its
pros and cons – if we choose this option,
we won’t spend enough time on visiting
particular places, and we’ll never fully
foresee what it will look like.
But Scotland can be surprising,
believe me!
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D O BR E , BO POLSKIE
GORĄCY WYPOCZYNEK W SPLICIE? SPRAWY BIZNESOWE W GENEWIE?
A MOŻE ZAKUPY W LOS ANGELES? TEGO LATA PORT LOTNICZY SZCZECINGOLENIÓW OFERUJE PEŁEN WACHLARZ ATRAKCYJNYCH POŁĄCZEŃ.
ŹRÓDŁO FOT.:

P

P ORT LOTNICZY SZCZECIN-GOLENIÓW

olskie Linie Lotnicze LOT łączą
Szczecin z Warszawą, umożliwiając tym samym pasażerom
z Pomorza Zachodniego dalszą
podróż z krótką przerwą na aromatyczną kawę w stolicy.
Lista destynacji w siatce połączeń naszego rodzimego przewoźnika jest bardzo
długa, a na sezon letni jeszcze wydłużyła
się. W atrakcyjnych cenach z Warszawy
możemy polecieć w wymarzone miejsce
nie tylko w Europie, ale na całym świecie.
Podróż do Paryża, Amsterdamu, Barcelony, a nawet Nowego Jorku, Tokio czy
Moskwy nie stanowi dziś żadnego problemu. W ofercie LOT-u znajdują się także
bardziej „egzotyczne” kierunki, takie jak
Singapur czy Jordania.
W te miejsca można się udać także ze
Szczecina! Wystarczy wejść na stronę

www.lot.com i jednym kliknięciem
kupić bilet na wybrane lotnisko. Wybierając wylot z Goleniowa do konkretnej
destynacji, automatycznie zostają wybrane konkretne odcinki podróży.
Teraz zostaje tylko cieszyć się podróżą w komfortowych warunkach,
uprzejmą obsługą oraz gwarancją
najwyższej jakości!
IN ENGLISH

“Polish” means “good”
Vacation in sunny Split? A business
trip to Geneva? Or perhaps a little
shopping spree in Los Angeles?
This summer, Szczecin-Goleniów
Airport offers a whole gamut of
attractive connections.
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LOT Polish Airlines connect Szczecin with
Warsaw, which makes it possible for passengers from Western Pomerania to continue their travel after a short break for a cup of
aromatic coffee in the capital of Poland.
The list of destinations in the carrier’s
route network is very long, and it has become even longer for the summer season.
For an attractive price, we can fly from
Warsaw to the place of our dreams – and
not only in Europe, but also all over the
world. Today, a trip to Paris, Amsterdam,
Barcelona or even New York, Tokyo or
Moscow is no longer a problem. In LOT’s
offer, there are also more “exotic” destinations, such as Singapore or Jordan.
We can go to all those places from
Szczecin as well! It’s enough to visit the
webpage www.lot.com and with just one
click buy a ticket for a chosen airport.
As you choose a flight from Goleniów
to a specific destination, particular
fragments of the travel will be selected
automatically.
All is left for us to do is to enjoy our
comfortable trip with friendly personnel
and services of the highest quality!
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Z okazji nadcho dząc ych Świąt Wielk iej Noc y,
sk ł adamy najlepsze ż yc zenia
Zdrowia oraz wszel kiej p omy ś lności.
Niec h ten szc zeg ólny c zas bę dzie p e łen ra dosnej
na dziei i wia r y w na dc ho dzącą p r z y sz łość .

WESO ŁEGO ALLELUJA!
Prezes Zar ządu oraz pracow nic y
Por tu Lotnic zego Szc zecin - Goleniów

IN ENGLISH

For Eas ter,
we wis h you ever y happiness,
p rosp eri t y a n d hea l th.
May this sp ecia l time be fu ll of j oy fu l hop e
a n d belief for the fu ture!

HAPP Y E A S TER!
T he President and Employees
of Szc zecin - Goleniów A irpor t
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CZ ARTERY 2017

CHARTERS 2017

KIERUNKI DESTINATIONS
1
2
3
4
5
6
7

KRETA
KORFU
ALBANIA
CZARNOGÓRA
BOŚNIA I HERCEGOWINA
CHORWACJA
BUŁGARIA

SZCZECIN

CHORWACJA
BOŚNIA I HERCEGOWINA
BUŁGARIA

CZARNOGÓRA
ALBANIA
KORFU

KRETA
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BE RG E N
OSLO G A RDE RMOE N
S TAVA NG E R

DU BLIN

OSLO TORP

LI V E RP OOL

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

SZC ZECIN
WA R S Z AWA

LONDYN STANSTED
DNI
TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

TYP
SAMOLOTU
PLANE TYPE

......7

18:45

22:50

FR2466/7

737

1.34.6.

18:35

22:30

FR2466/7

737

.2.....

17:45

22:30

FR2466/7

737

DUBLIN
DNI
TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT
NUMBER

TYP
SAMOLOTU
PLANE TYPE

1......

11:10

11:35

FR5322/3

737

....5..

13:35

14:00

FR5322/3

737

DNI TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT
NUMBER

TYP
SAMOLOTU
PLANE TYPE

12:00

DY1014/5

737

…..6.

12:45

13:15

DY1014/5

737

OSLO TORP

..3...7

PRZYLOT
ARRIVAL

19:35

ODLOT
DEPARTURE

20:05

STAVANGER
DNI TYGODNIA
WEEK DAYS

..3...7

DNI
TYGODNIA
WEEK DAYS

.2.4.6

PRZYLOT
ARRIVAL

09:55

ODLOT
DEPARTURE

DY1014/5

NR REJSU
FLIGHT
NUMBER

W62155/6

LONDYN LUTON

WIZZ AIR

18:20

ODLOT
DEPARTURE

18:50

NR REJSU
FLIGHT
NUMBER

2162/3

08:55

LO3931/2

Q400

20:35

21:05

LO3935/6

Q400

1234567

14:25

14:55

LO3933/34

Q400

PRZYLOT
ARRIVAL

RYANAIR OD 26.03

ODLOT
DEPARTURE

TYP
SAMOLOTU
PLANE TYPE

22:05

19:10

FR2361/2

737

21:55

19:00

FR2361/2

737

....5..

21:35

18:40

FR2361/2

737

DNI
TYGODNIA
WEEK DAYS

.2...6.

PRZYLOT
ARRIVAL

18:45

DNI
TYGODNIA
WEEK DAYS

......7

PRZYLOT
ARRIVAL

15:25
11:35
EDYNBURG

DNI
TYGODNIA
WEEK DAYS

...4.6.

A320

TYP
SAMOLOTU
PLANE TYPE

.2.....

...4...

A320

NR REJSU
FLIGHT
NUMBER

1234567

WIZZ AIR

ODLOT
DEPARTURE

19:20

LIVERPOOL

TYP
SAMOLOTU
PLANE TYPE

TYP
SAMOLOTU
PLANE TYPE

08:25

B737

WIZZ AIR

10:25

PRZYLOT
ARRIVAL

TYP
SAMOLOTU
PLANE TYPE

NR REJSU
FLIGHT
NUMBER

12345.7

BERGEN

WIZZ AIR
NR REJSU
FLIGHT
NUMBER

PLL LOT

ODLOT
DEPARTURE

123456.

DNI TYGODNIA
WEEK DAYS

11:30

PRZYLOT
ARRIVAL

NOWOŚĆ WARSZ AWA

NORWEGIAN

.2.....

DNI TYGODNIA
WEEK DAYS

WARSZ AWA
DNI
TYGODNIA
WEEK DAYS

RYANAIR

OSLO GARDERMOEN

ILUSTR: NIKY 002 – FOTOLIA.COM

RYANAIR
NR REJSU
FLIGHT
NUMBER

PRZYLOT
ARRIVAL

18:25

ODLOT
DEPARTURE

15:50

NR REJSU
FLIGHT
NUMBER

W62152/1

TYP
SAMOLOTU
PLANE TYPE

A320

RYANAIR
NR REJSU
FLIGHT
NUMBER

FR7111/12

TYP
SAMOLOTU
PLANE TYPE

737

12:00
RYANAIR
OD FR7111/12
02/11/2017 737

ODLOT
DEPARTURE

22:10

NR REJSU
FLIGHT
NUMBER

FR1059/60

TYP
SAMOLOTU
PLANE TYPE

737

POD KONIEC MARC A ( W Z ALEŻNOŚCI OD KIERUNKU) ZMIANA ROZKŁ ADU NA OKRES LETNI
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TA XI

INTERNET

INTERGLOBUS TOUR

Airport Taxi Group

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

• SZCZECIN/ KOSZALIN
Rezerwacja biletów telefonicznie pod

Tel.: +48 914 817 690

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

DOJA ZD SAMOCHODEM BY CAR

www.youtube.com/user/SzczecinAirport

Z kierunku Szczecin – Trasa S6

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

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

i droga krajowa E28 / From Szczecin –S6

Fax.: +48 914 340 283

Expressway and E 28 road

biuro@interglobus.pl

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

BUS LOT

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

Z kierunku Gorzów Wielkopolski – Trasa

Bus odjeżdża 15 minut po lądowaniu

ul. Glewice 1a, 72-100 Goleniów

S3 i E28/S3 / From Gorzów Wielkopolski –

samolotu. Bilety do nabycia u kierowcy

Tel.: +48 914 817 400

S3 Expressway and E28/S3 road

przed odjazdem autobusu. Koszt przejazdu

Port Lotniczy Szczecin Goleniów

www.airport.com.pl

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

MINIBUSY DO / Z PORTU
LOTNICZEGO / MINIBUS

PUNK T INFORMACJI LOTNISKOWEJ
AIRPORT INFORMATION POINT

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

• KOSZALIN / KOŁOBRZEG

driver before departure. Ticket price to/from

AIR-TRANSFER.PL

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

Szczecin – 25 PLN.

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

Ze Szczecina mikrobus odjeżdża spod biu-

CENTRUM OBSŁUGI PODRÓŻ Y
TRAVEL SERVICE CENTRE

Tel.: +48 512 370 778

ra LOT (al. Wyzwolenia 17) 90 minut przed

Tel.: +48 502 323 396

wylotem. Bilety do nabycia u kierowcy oraz

Tel.: +48 947 110 510

pod numerem telefonu:

Sprzedaż biletów lotniczych i ofert tury-

www.air-transfer.pl

+48 504 188 737. / Minibus departs from the

stycznych/ Ticket selling point

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

Tel.: +48 481 75 05

90 minutes before plane departure. Bus

Tel.: +48 481 76 25

Rezerwacja biletów telefonicznie

tickets available from bus driver and can

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

pod numerami / Tickets can be booked

be booked by Telephone: +48 504 188 737.

ZAGINIONY BAGA Ż LOST & FOUND
Welcome Airport Service

by Telephone:

PKP

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

Stacja Port Lotniczy Szczecin- Goleniów

www.anjan.pl

w kierunku Szczecina lub Kołobrzegu.

Tel.: +48 481 75 03

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

PARKING ZIELONY

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

PIERWSZE 10 MINUT FIRST TEN MINUTES

FREE

DO GODZINY UP TO 1 HR

5 PLN

DO 2 GODZIN UP TO 2 HR

8 PLN

DO 3 GODZIN UP TO 3 HR

9 PLN

DO 4 GODZIN UP TO 4 HR

10 PLN

DO 5 GODZIN UP TO 5 HR

11 PLN

PIERWSZ Y DZIEŃ FIRST DAY

25 PLN

DRUGI DZIEŃ SECOND DAY

15 PLN

TRZECI DZIEŃ THIRD DAY

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

PARKING

CAR PARK RED / 24 H

CENNIK CAR PARK FEES

PIERWSZE 10 MINUT FIRST TEN MINUTES

FREE

UP TO 1 HR

7 PLN

DO 2 GODZIN UP TO 2 HR

9 PLN

K A ŻDA NASTĘPNA GODZINA EVERY FOLLOWING
OUR

2 PLN

15 PLN

PIERWSZ A DOBA FIRST DAY

53 PLN

PIERWSZ Y T YDZIEŃ FIRST WEEK

89 PLN

DWA T YGODNIE SECOND WEEK

124 PLN

K A ŻDA NASTĘPNA DOBA EVERY FOLLOWING
DAY

30 PLN
/ DAY

TRZ Y T YGODNIE THIRD WEEK

150 PLN

K A ŻDY NASTĘPNY T YDZIEŃ EVERY FOLLOWING WEEK

20 PLN

DO GODZINY

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

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