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RAFAŁ
BRYNDAL

GRZEGORZ
KAPLA

WOJCIECH
ZAWIOŁA

WOJTEK
KALARUS

JERZY
SCHEJBAL

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

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.

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

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

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

ENGLISH He lives by writing.

ENGLISH He’s a reporter

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

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

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

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.

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

ENGLISH A theatre, film
and TV actor. A director

ENGLISH He has

DOROTA
LANDOWSKA

JAKUB
MILSZEWSKI

RAFAŁ
RUTKOWSKI

MONIKA
SZAŁEK

PAWEŁ
DURKIEWICZ

Córka, matka, siostra
i żona. Gra w teatrze,
przed kamerami i w radiu.
W życiu nie potrafi. Fatalnie kłamie.

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

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

Fotografka, artystka,
pasjonat, osoba zafascynowana ludźmi, twarzami, pozami, życiem ale
zawsze z człowiekiem na
pierwszym planie.

Kochający mąż, ojciec i redaktor. Nocami ogląda ligę
NBA, a w dzień zwalcza
wszelkie problemy siłą
spokoju.

ENGLISH He grumbles,

ENGLISH An actor and

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.

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

and artist fascinated with
people, faces, poses and
life – always with man in
the foreground.

ENGLISH A daughter,

mother, sister and wife.
She performs in the theatre, for the cameras, and
in the radio. She can’t play
in real life though. She is
a lousy liar.

ENGLISH A photographer

ENGLISH A loving husband,

father and editor. He
watches NBA League at
night and overcomes all
difficulties with the power
of calm during the day.
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ENGLISH A satirist, lyricist, jo-
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KATARZYNA
ZDANOWICZ

TOMASZ
SOBIERAJSKI

JAKUB
FIREWICZ

MAGDALENA
JUSZCZYK

TOMASZ
SAGAN

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.

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

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

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

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

ENGLISH an actor of a ‘still’

ENGLISH A journalist,

ENGLISH Has been working
in TVN24 since 2012. She

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

ENGLISH A sociolo-

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

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

ENGLISH A photog-

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

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

SYLWIA
GUTOWSKA

ALEKSANDRA
BUDKA

EDYTA
BARTKIEWICZ

ANDRZEJ
SARAMONOWICZ

KRZYSZTOF
KOCZOROWSKI

Rozmawia, pisze, potem
redaguje. Interesuje się
kulturą wysoką, średnią
i niską, bo jest prawdziwą
(post)humanistką.

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

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

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

Od kilkunastu lat zajmuje
się projektowaniem marki. Na swoim koncie ma
ponad 150 nazw, które
stworzył na potrzeby
powstających firm.

ENGLISH She’s a fashion

ENGLISH A director, screen-

ENGLISH He has been

ENGLISH Her dream was to

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

dealing with brand
design for several
years. He has created
over 150 names for
newly-established
companies.

ENGLISH She talks, writes

and edits. She is interested in high, middlebrow
and low culture because
she is a true (post)
humanist.

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

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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P O D S KÓ R N A
M E TA F I Z Y K A
„CZY PISZĘ FABUŁĘ WYMYŚLONĄ, CZY KSIĄŻKĘ Z PODRÓŻY, KORZYSTAM Z DOŚWIADCZENIA, Z TEGO, CO PRZEŻYŁEM. TRUDNO MI SIĘ Z TEGO WYRWAĆ I JAKOŚ NIE CHCĘ. DOSTAŁEM JEDNO ŻYCIE, TRZEBA TO LITERACKO WYKORZYSTAĆ”
– Z ANDRZEJEM STASIUKIEM ROZMAWIAMY O ŚPIEWANIU MICKIEWICZEM, CISZY
STEPOWEJ I O TYM, ŻE Z LITERATURĄ JEST JAK Z KOBIETĄ.
TEKST Katarzyna Woźniak

ZDJĘCIA Cai Caslavinieri
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Pan jest metafizycznym rebeliantem?

Jestem prosty chłopak, a pani mi sophisticated pytania zadaje.
Sam pan powiedział o sobie: „antropologów czytam,
metafizyczny jestem”. W atmosferze wysokiej
temperatury międzynarodowej wykonuje pan
„Sonety krymskie” Mickiewicza w akompaniamencie
ukraińskiego zespołu.

Proszę porównywać mnie jeszcze do Marcina
Świetlickiego, to mi odpowiada. Przecież on się urodził w Wigilię, jak Mickiewicz. Na skutek nagrania
swego głosu z muzyką od tygodni wszyscy mnie
o Świetlika pytają.
To robi pan rebelię, czy nie?

Czasy są takie, że jakikolwiek gest przypominający człowieczy od razu wywołuje skojarzenia z rebelią.
Ukraina nie ma dobrych notowań wśród włodarzy naszego kraju, tym bardziej warto realizować projekty ponad podziałami, szczególnie z Ukrainą. Może nie całą,
tylko z fajnymi chłopakami. W potocznej świadomości
rebelia jest wtedy, kiedy człowiek robi rzeczy, które go
interesują, nie oglądając się na innych.
Dodałam jeszcze „metafizyczny”.

Metafizyczność w moich tekstach istnieje, to prawda.
Ale podskórnie – mówienie o metafizyczności wprost
wydaje mi się trochę wiochą. I ułatwianiem sobie i ludziom rozumienia świata. Moim zdaniem religia i metafizyka muszą istnieć w dobrym tekście literackim,
ale nigdy wprost, na odlew i nigdy nie kawa na ławę.
Co daje uwspółcześnienie takiego cyklu oprócz
nowych doznań artystycznych?

Ma to przede wszystkim sprawiać przyjemność artystom. Takie jest główne założenie sztuki. Sztuka, która się napina, że ma być jakaś, nie wychodzi, nie zagra,
nie rezonuje w odbiorcy. Wierzę w wysoki poziom wykonania, dlatego się zdecydowałem na nagranie płyty
z Haydamakami. Mam nadzieję, że za ich przyczyną

Mickiewicz zostanie uwolniony z pomnikowego gorsetu, w który go wbiliśmy na siłę. Z tego wieszczostwa
polskiego, z tej lektury bez zrozumienia, tego wkładania łopatą do głów, że wielkim poetą był, z tego kucia go
na blachę przez ludzi młodych, których to nie interesuje, a na pewno nie w tej formie.
Hula teraz w wielu stacjach radiowych.

Dobra poezja zawsze przenikała do popkultury. Kto
dostał rok temu Nobla? Popkulturowy poeta dostał
Nobla, choć część establishmentu była tym oburzona.
Opowiem pani coś o oswajaniu wieszczów. Chodziłem
do zawodówki, której nie skończyłem zresztą. Któregoś
dnia polonistka zachorzała i na zastępstwo przyszła
bibliotekarka. Zamiast rozpływać się nad wielkością
polskiej literatury, przytargała gramofonik Mr Hit.
Puściła nam „Bema pamięci żałobny rapsod” w wykonaniu Niemena.
Szarpnęło?

I to jak. To niebywała koincydencja geniuszu Norwida
i Niemena. Z tej lekcji wyszedłem odmieniony i takich
doświadczeń się nie zapomina. Co nie znaczy, że wróciłem do lektur Norwida. Literacko bardziej jestem za
Mickiem, a nie Norwidem. Dotarło do mnie jednak,
że można popkulturę Cześka współczesnego pożenić
z tekstem trudnym, a do tego tak bardzo patriotycznym, że już bardziej się nie da. Do tej pory pamiętam
niektóre frazy.
Jak pan widzi swoją rolę w tym działaniu
artystycznym? Sonety mają dwóch bohaterów: Mirzę,
filozofa Wschodu i Pielgrzyma. Panu do kogo bliżej?

Na płycie jestem wykonawcą utworów Mickiewicza.
Starałem się w miarę ze zrozumieniem mówić jego
słowami. Czasami to było trudne, bośmy muzycznie łoili strasznie. Chciałem za wszelką cenę oddać
fizyczność, biologiczność tego języka. Tę niebywałą
rytmiczność, brzmienie pierwotne. To mowa archetypiczna, najgłębsza. Chciałem, żeby mięso polszczyzny skleiło się z rockową muzyką.
Jak prozaik odczytuje „Sonety krymskie”? Co pan
z siebie w nich odnajduje?

M ETA FI Z YCZ NO ŚĆ
W MOICH TEK STACH
IST N I E J E , T O PR AW DA.
A LE POD SKÓR N I E
– MÓW I E N I E O
M ETA FI Z YCZ NO Ś CI
W PRO ST W Y DA J E M I
SI Ę TROCH Ę W IOCH Ą.

Siebie raczej nie, ale odnalazłem najgłębszy, najpiękniejszy język polski. Wróciłem do niego. Nie udaję, że
mam biblioteczkę Mickiewicza w domu. Miałem za to
poczucie, że wróciłem do źródeł. Haydamaky tchnęli
życie w tego poetę – kto wie, może największego. Jak
wielka literatura obca wymaga przekładów co kilkadziesiąt lat, tak być może Mickiewicz potrzebuje nowej
formy, uwspółcześniającej.
Sonety wzięły się z ciszy.

Ze stepowej. Ona wydobywa potęgę trzynastozgłoskowca. Ja też w ciszy tylko potrafię pisać. Muszę słyszeć
brzmienie słów, wtedy jestem w stanie coś złożyć.
Mało to dziś popularny towar.

Sami to sobie zrobiliśmy. Mam to szczęście, że
mieszkam w miejscu, gdzie istnieje cisza absolutna.

P O D S KÓ R N A M E TA F I Z Y K A
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MIĘDZ Y T WARDZIELEM A OFIARĄ
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Czasami tylko ciężarówka przejedzie po
drewno do lasu. Ale w zimowy, niedzielny
poranek doświadczam ciszy absolutnej.
Ale o to trzeba było powalczyć. Doceniam
wysiłek ludzi, próbujących w miejskim zgiełku składać myśli. Umieram w Warszawie
po 4-5 dniach. Trzeba by było pojechać na
ten pejzaż płaski, gdzie tylko wiatr stepowy i odgłosy zwierząt.

Gdyby Mickiewicza zestawić z piedestału,
obrać z wieszczej skórki – to pisarz, który
jeździ, widzi i opisuje. Pana książki też są
pisane obrazami.

Tak, to prawda. Piszę obrazami, na co się
strasznie nadziewają filmowcy.

gnięcie pt. „Gnoje”. Padają ofiarą obrazowości. Myślę obrazami. Żadna moja książka
nie zaczyna się od słów, zawsze jest to obraz. Coś się we mnie wyświetla, patrzę, co
się wyświetliło i przykładam do tego słowa. Nie potrafię wymyślić książki.

Ma pan na myśli „Wino truskawkowe”?

Jaki pan obraz zabrał ze sobą z Krymu?

Zwłaszcza nasze wcześniejsze wybitne osią-

Ja nie byłem na Krymie, droga pani.

P O D S KÓ R N A M E TA F I Z Y K A

Naprawdę?

Nasze dzieci jeździły na Krym z dziećmi
Andruchowycza. Żałuję, bo pewnie nieprędko się wybiorę, teraz Krym nie sprzyja podróżom. Ale jak sobie wyobrażałem
Krym, to myślałem o tej części wielkiego
stepu, który się ciągnie aż po Mandżurię.
A tam już jeździłem. Czyli niejako z drugiej
strony jeździłem na Krym, stepowy, suchy,
pustynny. Na Akermanie też nie byłem.
Choć byłem blisko, bo w Mołdawii. Teraz
pewnie jakiś teledysk będziemy kręcić, to
się pykniemy w tamtą stronę.
Wierzy pan, że da się stworzyć dzieło
międzynarodowe, ponad podziałami,
wyjęte z kontekstów, historii, aluzji?

Pewnie jacyś ludzie piszą takie książki.
Jak „Pachnidło” Süskinda. Mam pewien
kłopot z taką literaturą, bo nie ma się co
oszukiwać: czy piszę fabułę wymyśloną,
czy książkę z podróży, korzystam z doświadczenia, z tego, co przeżyłem. Trudno
mi się z tego wyrwać i jakoś nie chcę.
Dostałem jedno życie, trzeba to literacko
wykorzystać. Wiem, że są wielcy pisarze,
jak Nabokov, którzy potrafią siebie przekroczyć. „Lolita” to całkowicie wymyślona książka. A jednocześnie jest piękna,
zmysłowa i rzeczywista. Ja tak nie potrafię. Może nie jestem tak inteligentny jak
Nabokov. Artyści zawsze łatwiej i szybciej podają sobie ręce niż politycy. Bo
mówią innym językiem, który oczywiście
polityki nie wyklucza, ale nie czyni z niej
jedynej płaszczyzny porozumienia, jedynego klucza dotarcia.
Powiedział pan kiedyś, że poezja idzie
przed prozą.

Tak mi się wydaje, choć nie znaczy to, że
w prozie nie można przemycić od czasu do
czasu poezji.
Leżą przed nami „Opowieści galicyjskie”.

Bablem je pisałem. Naczytałem się go wtedy i nasiąkłem nim. Starałem się pisać
z taką oszczędnością jak on. Polska ma na
Ukrainie wielu przyjaciół artystów, nie

wolno tego zmarnować. Odcięcie się od tego
byłoby zbrodnią polityczną. Niestety, wszystko w tę stronę zmierza. Nie wyobrażam
sobie tego. Jestem szaławiłą, pijakiem
i łajdusem, ale lubię ten kraj. Jestem jego
obywatelem. Nie chcę jego wyobcowania,
bo to jest mój kraj. Też. Jestem jego synem. Choć znajdą się tacy, którzy będą
mi wmawiać, że jest wręcz przeciwnie.
Niezmiernie mnie to bawi.
Jest pan jednym z najważniejszych
wydawców w Polsce. Jak i co czyta Andrzej
Stasiuk?

To moja żona Monika jest wydawcą, ona rozbujała ten biznes. Czytam o świecie i historii. Haupta czytam jak poezję. Otwieram,
sprawdzam: czy po latach to nadal tak
dobrze brzmi? Aha, brzmi, to odkładam.
Haupta trzeba czytać po kilkanaście wersów, bo mamy go mało, a to wielki pisarz.
Ostatnio czytam mało prozy, co nie znaczy,
że przestałem ją czytać w ogóle.
Czyta pan kompulsywnie?

To też. Zaczynam grubą książkę i to niekoniecznie jest proza fabularna. Ostatnio
wybitna biografia Berii Francoise Thoma. To
opowieść o sowietach, o komunizmie, Beria
jest tylko ekranem, na której się to wszystko
wyświetla. Ma prawie tysiąc stron, czytam
bez przerwy. Jako chłopiec szedłem do biblioteki osiedlowej, otwierałem książkę przed
biblioteką, lazłem, czytając, waliłem głową
w latarnie, a jak dochodziłem do domu, to się
okazywało, że właśnie skończyłem i trzeba
wracać. Po następną książkę. To jest kwestia
temperamentu. Z chlaniem też tak mam.
Może nadszedł czas, że muszę tylko wydawać ważne książki? Jak Płatonowa „Dół”
– wydaliśmy wznowienie w ubiegłym roku.
To jedna z najważniejszych książek XX
wieku. Albo robić festiwale Haupta. W tym
roku był heroiczny, bo nie dostaliśmy dofinansowania. A przyjechało mnóstwo ludzi.
Robert Więckiewicz tak czytał, że ludziom
buty spadały. Rok temu przyjechał Jerzy
Trela. Czytał zupełnie inaczej, ale po plecach ciarki chodziły.

DO STA ŁE M J EDNO Ż YCI E , TR Z EBA T O
LITER ACKO W Y KOR Z YSTAĆ. W I E M, Ż E SĄ
W I EL C Y PISA R Z E , JA K NA BOKOV, KT ÓR Z Y
PO TR A FI Ą SI EBI E PR Z EK ROCZ YĆ.
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literatury z wielkim zaangażowaniem czytałem Mirka
Nahacza. Często wpadał do nas książki pożyczać.
Któregoś razu rzucił mi na biurko jakiś maszynopis,
myślę: „kurwa, wiersze”. Ale nie, to proza. W cztery godziny przeczytałem, zadzwoniłem do niego
jeszcze w nocy. Wydaliśmy. Przyjaźnił się z naszymi
dziećmi. Wybitny talent, który rokował. Widać było,
że ma się do czynienia z czymś wielkim. Zabił się.
Nieodżałowana strata, nieutulony żal.
Po co pan pisze?

Bo wydatki są.
W takim razie po co pan tworzy literaturę?

MICKIEWICZ-STASIUK-HAYDAMAKY
„Mickiewicz-Stasiuk-Haydamaky”
Wydawca: Wydawnictwo Agora/PUGU art
Premiera: 26 stycznia

Co pan dzisiaj uznaje za godne literatury, a co nie?

Ale mi pani pytania zadaje.
Pytanie o pana lektury jest sophisticated?

Z literaturą jest przecież jak z kobietą – nigdy nie wiesz,
która cię uwiedzie. Kobiety, z którymi byłem, zrobiły
ze mnie tego, kim jestem. Wszystkie ważne lektury cię
kształtują, a imię ich legion. Nigdy nie wiadomo, w jaki
sposób lektura odbije się na twoim pisaniu. Nie wiadomo,
którędy wyjdzie, skąd wypełznie, a lektury zawsze
znajdą odzwierciedlenie w tym, co piszesz i robisz. Ale
jak mnie pytasz, to ci odpowiadam – tak, zrzynam ze
wszystkich pisarzy, których czytałem. Najbardziej bym
chciał zrzynać z Haupta, czasami chciałbym z Babla,
o zrzynaniu z Płatonowa nie śmiałbym marzyć. Jego
doświadczenie jest niebywałe – zupełnie niedostępne dla
ludzi, którzy żyli poza komunizmem. Jestem pełen wpływów i nie ma się tu co sadzić na oryginalność.
W Waszym wydawnictwie nie ma zbyt wielu
debiutantów.

Współczesnych to ja w ogóle nie czytam. Pisarz musi
umrzeć, żebym go przeczytał. Zresztą, nie mogę czytać
wszystkiego, mam prawie sześćdziesiątkę. Z polskiej

Bo trzeba z czegoś żyć. Bo sprawia mi to przyjemność. Dla
mołojeckiej sławy. Dziewczyny mnie podziwiają, mimo że
mam siwe włosy. Tak naprawdę pisze się po to, żeby nadać
sens swojemu życiu. A też niewiele innych rzeczy potrafię
robić. Zawsze jest jeszcze nadzieja, że na końcu pisania
coś się objawi. Że ci Stwórca otworzy jakieś drzwi i że oto
trudziłeś się nie na darmo. Szczerze? To nudna i ciężka
robota. Ale coś w nas ocala. Pytała pani o metafizykę.
Odpowiedziałem. Jest wiele powodów, ale hajs też jest
ważny. Zaczynasz być pisarzem, jak ci zaczynają płacić.
Na co pan w literaturze czeka?

Zawsze na Masłowską. Masło jest świetne. Nie wiem,
czego ona szuka w tej chwili. Zbioru jej felietonów nie
czytałem. W ogóle całej Masłowskiej nigdy nie przeczytałem, bo to doświadczenie hauptowskie, tylko w drugą
stronę. Nie przeczytałem całej „Wojny polsko-ruskiej”,
ale sama fabuła nie ma dla mnie takiego znaczenia, jak
to, co to dziecko robiło z polszczyzną. I ze światem,
nicując go na drugą stronę. „Dwoje Rumunów (...)” też
z wielką radością czytałem. No niech pani powie – nazwać prom „Ibuprom”? Te wszystkie warstwy polskości,
bolesności, tragedii, absurdu, czarnego żartu… Jestem
wielkim fanem, szalikowcem Masła i czekam, co ona
jeszcze wykręci. Ostatnio widziałem ją w Kazaniu, na festiwalu rosyjskim. Tatarskie słońce piekło niemiłosiernie,
stała w cieniu. Ciekawe, czy ona zdaje sobie sprawę, że
jest wizjonerką, bo raczej nie wyglądała jak tak stała
w cieniu w tym Kazaniu.
Na wiosnę szykuje się pana nowa książka.

To zbiór felietonów, które ukazywały się w „Tygodniku
Powszechnym”. Nie jestem doraźnym felietonistą.

Z L I T ER AT U R Ą J E S T PR Z E C I EŻ
JA K Z KOBI E TĄ – N IGDY N I E W I E S Z ,
KT ÓR A C I Ę U W I EDZ I E . KOBI E T Y,
Z KT ÓRY M I BY Ł E M, Z ROBI ŁY Z E
M N I E T E G O, K I M J E S T E M.
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Czasami tylko jakąś władzę obśmieję. Moja
żona ostatnio czytała ją jako redaktor.
Powiedziała mi, że wyszła z tego całkiem dojrzała książka. Co najmniej jakbym wcześniej
gówniarskie rzeczy publikował. Może to tak
jest, że im starszy, tym lepszy. Lubię swoje
stare książki, ale ich nie czytam. Przecież
pisanie, dojrzewanie to jest proces. Są tacy
pisarze, co w młodości napisali jedną genialną książkę, a potem na zawsze albo na długo
zamilkli.
Czyli w nowej książce znów pan widzi
i opisuje. Widzenie jest najważniejsze?

Intensywność
jest
najważniejsza.
Intensywność życia, intensywność lektur. Wtedy nie wiesz, kiedy czytanie zamienia się w pisanie. No popatrz: Nahacz z wiochy
chłopak. Masło – z Wejherowa. To lektury
ukształtowały ich przenikliwość i wrażliwość. Czytanie wykoleja z rzeczywistości. To
działa na poziomie biologii – nie dlatego, że
człowiek po prostu się naczyta. I potem ładnie napisze. Życie jest w tym najważniejsze.
Po to jest literatura, żeby życie multiplikować,
wyjaśniać. Próbować opisywać. Każdy przejaw życia, który jest interesujący. A sensu i tak
każdy szuka sam.
ENGLISH

VISCERAL METAPHYSICS
‘Whether I write a fiction or a travel book, I use
my personal experience and things I’ve been

through. It’s difficult to detach from it, and
I don’t want to. I got one life and I must make
the best of it in literature.’ Andrzej Stasiuk tells
us about singing Mickiewicz, the silence of
steppes, and that literature is like a woman.

Are you a metaphysical rebel?

I’m a simple guy, and you’re asking me sophisticated questions.
You said, ‘I don’t read anthropologists, I’m
metaphysical.’ The international state of
play is getting hot, and you’re performing
Mickiewicz’s ‘Sonnets from the Crimea’ in
the company of a Ukrainian band.

Please compare me to Marcin Świetlicki, I’d
love that. He was born on a Christmas Eve,
like Mickiewicz. After I made a record, everyone has been asking me about Świetlik
for weeks.
Are you raising the rebellion or not?

These days, any human-like gesture is instantly associated with a rebellion. Ukraine
isn’t in Polish government’s good books,
the more so we should carry out cross-cultural projects, with Ukraine in particular.
Perhaps not the whole country, but nice
guys. In general, you’re considered a rebel
when you do things you’re interested in regardless of other people’s opinions.
I’ve also added ‘metaphysical’.

There is some metaphysics in my lyrics,
WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

that’s true. But I viscerally feel that speaking directly about metaphysics is a bit lame.
It simplifies the understanding of the world.
In my opinion, religion and metaphysics
have to be present in a good literary text, but
never openly, directly and without pretense.
What’s the purpose of contemporising
such a cycle, apart from gaining new
artistic experiences?

First of all, its aim is to please artists. That’s
the main goal of art. Art which is tense because it has to be ‘something’ won’t succeed,
work out or resonate with the audience.
I believe in the high level of performance,
that’s why I decided to record an album with
Haydamaky. I hope that they will release
Mickiewicz from the monumental corset
we imposed on him. That it will put an end
to his being a national bard and being read
without understanding; to compelling people to believe that he was a great poet as well
as forcing children and teenagers to learn
his works by heart even though they’re uninterested in them, or at least when presented
in such a form.
Now he’s on in many radio stations.

Good poetry has always been present in pop
culture. Who got the Nobel prize last year?
A pop culture poet got a Nobel prize despite
the outrage of some parts of the establishment. I can tell you something about making bards more accessible. I went to a voca-
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tional school, which I didn’t graduate from by the way.
One day, my Polish teacher fell ill, and a librarian covered for her. Instead of praising the greatness of Polish
literature, she brought a Mr Hit gramophone. She put
on ‘Bema pamięci żałobny rapsod’ by Niemen.
Did it move you?

Like hell. It’s a remarkable combination of Norwid and
Niemen’s genius. That lesson changed me; it was a memorable experience. But it doesn’t mean I started to read
Norwid afterwards. In terms of literature, I’m more into
Mickiewicz than Norwid. But I realised that the contemporary pop culture presented by Niemen can be reconciled with a difficult text, and a patriotic one, to its
utmost. I still remember some phrases of the song.
What’s your role in this artistic action? The sonnets
have two heroes: Mirza, a philosopher of the East, and
Pilgrim. Which one is closer to you?

On the album, I’m a performer of Mickiewicz works.
I tried to speak his words with understanding. It was difficult sometimes since the music carried us away. I really
wanted to render the physicality and biology of this language; its incredible rhythmicity, original tone. It’s an
archetypical language, the deepest one. I wanted harsh
Polish language to blend with rock music.
How does a prosaist understand ‘The Sonnets from
the Crimea’? What aspects of your life do you find
in them?

I don’t see myself in them, but I’ve found the deepest
and most beautiful Polish language there. I came back
to it. I don’t pretend that I have a library of Mickiewicz
books at home. But I had a feeling that I came back to
the roots. Haydamaky breathed a fresh life into the poet
– who knows, maybe the greatest one. Just like great foreign literature requires translation every several dozen
years, perhaps Mickiewicz needs a new form, a more
contemporary one.
The sonnets came from silence.

From the silence of steppes. It can bring out the power of
a sonnet. I also need silence to write. I need to hear the
sound of words, then I’m able to create something.
It’s not very popular nowadays.

We did it ourselves. I’m lucky to live in a place where
I can experience absolute silence. Only sometimes
a lorry goes for wood to the forest. But on a winter
Sunday morning, I experience absolute silence. I had
to fight for it. I appreciate the effort of people who
manage to gather their thoughts in the hustle and
bustle of the city life. I feel like I’m dying after 4–5
days in Warsaw. You need to go to these flat lands,
with the wind blowing on the steppe and the sounds
of animals.
Without his pedestal and bard’s aureole, Mickiewicz
is a writer who travels, observes and describes. Your
books are written in images, too.

Yes, that’s true. I write in images, which seems very attractive to filmmakers.
Do you mean ‘Wino truskawkowe’?

I’m talking particularly about our previous brilliant
achievement entitled ‘Gnoje’. Filmmakers fall victim
to images. I think in images. None of my books doesn’t
begin with words, it’s always an image. Something is projected inside me, I see what it is and try to describe it in
words. I can’t make up a book.
What picture did you bring from the Crimea?

I haven’t been to the Crimea.
Really?

Our children went to the Crimea in the times of
Andruchowycz. I regret it, but I won’t go there soon; the
Crimea isn’t a good travel destination now. But when
I think about it, I see the part of the great steppe spreading to Manchuria. And I’ve been there. So, to some extent, I’ve been to the Crimea, the steppe, dry and desert.
Nor have I been to Akkerman. Even though I’ve been
close, in Moldavia. I suppose we might go there to shoot
videos for our songs.
Do you believe that it’s possible to create an
international work of art, regardless of cultural
differences, without a context, history, allusion?

I guess some people write such books. Like Süskind’s
‘Perfume’. I have a problem with such literature because
whether I write a fiction book or a travel book, I always use my personal experience and things I’ve been
through. It’s difficult to detach from it, and I don’t want
to. I got one life and I had to make the best of it in literature. I know there are great writers, like Nabokov, who
can go beyond themselves. ‘Lolyta’ is a fictional story;
and it’s so beautiful, sensual and real at the same time.
I can’t do it. Perhaps, I’m not as intelligent as Nabokov.
Artists get on with each other easier and better than politicians. Because they speak a different language, which
doesn’t exclude politics but – at the same time – doesn’t
make it the only ground for understanding, the only key
to communication.
Once, you said that poetry goes before prose.

I think so, but it doesn’t mean that prose can’t contain
some poetry.
We have here ‘Opowieści galicyjskie’.

I wrote it in Babel’s style. I read a lot of his works then
and I was full of his words and ideas. I tried to write
with such economy like he did. In Ukraine, there are
a lot of artists favourable to Poland, we mustn’t waste it.
Dissociating ourselves from it would be a political crime.
Unfortunately, it’s very likely now. I can’t even imagine
it. I’m a scatterbrain, drunkard and scumbag, but I like
this country. I’m its citizen. I don’t want it to become
alienated, because it’s my country, too. I’m its son.
Even though some people will tell me it’s not true.
I find it kind of funny.
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You’re one of the most important publishers in Poland.
What and how does Andrzej Stasiuk read?

My wife, Monika, is a publisher, she has developed
the business. I read about the world and history. I read
Haupt like poetry. I open his book and check whether it
still sounds so good after years. Well, it does, so I put it
down. We should read Haupt in parts of several verses,
because there’s not much of him and he’s a great writer.
I’ve been reading little prose lately, which doesn’t mean
I stopped reading it at all.
Are you a compulsive reader?

Sometimes. I begin a thick book, and it doesn’t necessarily have to be fiction. Recently, I’ve been reading
a magnificent biography of Beria written by Francoise
Thom. It’s a story about the Soviets and communism;
Beria is only a screen on which it is displayed. The book
is almost a thousand-page long, and I’ve been reading
it all the time. When I was a boy, I would go to a library,
open a book in front of the building and read on my
way home; I’d hit my head against lampposts and when
I reached home, it turned out I finished the book and
I had to go back. For another one. It’s also a question of
personality. It’s the same with drinking.
Perhaps it’s high time I published only important
books? Like Płatonow’s ‘Kotłowan’ – we republished
it last year. It’s one of the most important books of the
20th century. Or to hold Haupt’s festivals. It was heroic
this year because we didn’t get any subsidy. And a lot of
people came. Robert Więckiewicz’s reading swept people off their feet. Last year, we had Jerzy Trela. He read
in a completely different way, but it sent shivers down
my spine, too.

published it. He was a friend of our children. A very
promising writer, extremely talented. One could sense
his greatness. He killed himself. A much regretted
loss, a profound regret.
Why do you write?

I have expenses to cover.
Why do you create literature then?

Because I need money to live. Because I like it. For fame.
Girls admire me even though I have grey hair. People
write to give their life a meaning. I can’t do many other things. There’s always hope that something will
appear at the end of writing. That the Creator will open
some doors and you’ll realise your effort wasn’t in vain.
Honestly? It’s dull and arduous work. But it saves something in us. You’ve asked about metaphysics. I answered.
There are many reasons, but money is important, too.
You begin to be a writer when they start to pay you.
What are you waiting for in literature?

You’re asking me difficult questions.

For Masłowska, always. She’s terrific. I don’t know what’s
she after now. I haven’t read her feature articles. I haven’t read all her works because it’s like with Haupt, but
the other way round. I haven’t read the entire ‘Wojna
polsko-ruska’, but its plot doesn’t mean as much to me
as what that kid did with Polish language. And with the
world, turning it around. ‘Dwoje Rumunów (…)’ was
a pleasure to read, too. She managed to capture all layers of Polish culture, painfulness, tragedy, absurdity,
dark humour… I’m a staunch supporter of Masłowska
and I’m waiting for more. Recently, I saw her in Kazań,
in a Russian festival. The Tatar sun was scorching hot,
she was standing in the shade. I wonder if she realises
that she’s a visionary; she didn’t look like it that day,
when she was standing in that shade in Kazań.

Is a question about books you read sophisticated?

Your new book is coming out this spring.

Literature is like a woman – you never know which one
will seduce you. All the women I was with have made me
who I am. All important books shape your character,
and their name is legion. You never know how a book
will affect your writing. You can’t predict how it will
manifest or crawl out, and books are always reflected in
things you do and write about. But if you’re asking, I’ll
tell you – yes, I copy all the writers I’ve read. I’d love to
copy Haupt the most; from time to time, I’d like to take
Babel; I wouldn’t even dream of copying Płatonow. His
experience is incredible – completely unreachable for
people who live outside communism. I’m full of influences and I won’t pretend to be original.

It’s a series of feature articles published in ‘Tygodnik
Powszechny’. I’m not a columnist, I only like to laugh off
the authorities from time to time. My wife recently read
it as an editor. She told me that it’s turned out to be quite
a mature book. As if I had been publishing immature
stuff before. Perhaps it’s true that the older, the better.
I like my old books, but I don’t read them. Writing and
ageing are a process. There are writers who have written
one brilliant book when they were young and then they
haven’t written anything more at all or for a long time.

What literature do you consider worthy?

There aren’t many beginner writers in your publishing
house.

I don’t read contemporary writers at all. A writer has
to die for me to read their book. Anyway, I can’t read
everything, I’m almost sixty. From Polish writers, I was
really into Mirek Nahacz’s works. He often visited us
to borrow books. Once, he threw a manuscript on my
desk, and I was like, ‘Fuck, it’s poetry.’ But it was prose.
I read it in four hours, I called him the same night. We

So, in your new book, you’re observing and describing
again. Is observation the most important part?

Intensity is the most important aspect. The intensity of life,
of reading. The moment you don’t know when reading turns
into writing. Look, Nahacz is a country boy. Masłowska is
from Wejherowo. Reading shaped their perspicacity and
sensitivity. Reading allows you to detach from reality. It
affects you at a biological level – not because you read a lot
and then you write something nice. It’s all about life. The
goal of literature is to multiply life, explain it. To try to describe it. Every manifestation of life, which is interesting.
And everyone looks for sense in it on their own.
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W HARMONII
KIEDY SIEDZI SIĘ NA TRYBUNIE W PADA JĄCYM ŚNIEGU, K TÓRY
JEDNAK W NICZYM NIE PRZESZK ADZA, POD KOCEM I NA SPEC JALNE J
CIEPŁE J PODUSZCE, TRZYMA JĄC W RĘKU KUBEK GRZANEGO
WINA, JEST DOŚĆ B ŁOGO. NAWET KIEDY PRZEZ GODZINĘ PRZED
NASZYMI OCZAMI ROZGRY WA SIĘ DRAMAT PL ANET Y.
TEKST Jakub Milszewski

W HARMONII

ZDJĘCIE: MARTIN VANDORY

DOLI NA STU BA I J EST
A K U R AT J E D N Y M Z T YC H
M I E J S C , W K T Ó RYC H
M O G L I BY Ś M Y S I Ę U C Z YĆ
H A R M O N I J N E J E GZ Y S T E N C J I
WS P Ó Ł C Z E S N E G O
C Z Ł OW I E K A Z N AT U R Ą .

K

ażdego roku w niewielkim Neustift w Dolinie
Stubai, znajdującej się w sercu austriackiego
Tyrolu, Czarna Armia na godzinę zniewala
ludzkość. Nie do końca wiemy, jak to się dzieje, ale
wydarzenia postępują szybko. Nieludzki technokratyczny reżim, jaki wcześniej widziało się co najwyżej
w filmach sci-fi albo grach komputerowych, tłamsi
ludzkość i wykorzystuje naturę, by zasilać się jej en-

ergią. Rezultaty są opłakane – ludzie stają się niewolnikami, przyroda w zasadzie ginie, pozostaje jedynie
dym, proch i przemoc. W tej iście orwellowskiej rzeczywistości odnajduje się dwójka bohaterów – zakochanych w sobie na zabój, jakżeby inaczej – którzy
stawiają czoła ciemiężcom.
Tak właśnie zaczyna się niezwykłe interdyscyplinarne show wystawiane raz do roku, w środku sezonu
zimowego, na efektownej scenie na placu w miasteczku
Neustift. Spektakl nosi tytuł „GAIA – Stubai Mother Earth”, a jego autorem jest Enrique Gasa Valga,
kataloński choreograf. Valga odpowiada praktycznie
za wszystko – to on wpadł na pomysł nietypowej inscenizacji, napisał libretto, zorganizował produkcję,
opracował choreografię, zaprojektował scenografię
i zaplanował światła. Rezultatem jest efektowna opowieść, pełna muzyki, tańca, ale i specyficznej grozy, świateł i laserów, którą podziwiają raz do roku mieszkańcy
i turyści obecni w Dolinie Stubai.
„GAIA – Stubai Mother Earth” nie jest zwykłym spektaklem. To wielkie show w jedenastu aktach, którego akcja jednocześnie rozgrywa się na czterech płaszczyznach
– na piętrowej scenie, na której tancerze i śpiewacy prowadzą nas przez fabułę, na telebimie, który stanowi niejako oczy i uszy technokratycznego reżimu, na zboczu
góry, po którym szusują narciarze – mroczni żołnierze
okutani w laserowe stroje i na którym wyświetlane są
wizualizacje, oraz w końcu przed tymi przestrzeniami,
gdzie toczą się walki między siłami dobra i zła. Obraz,
światło, dźwięk, różne rodzaje ruchu, tekst – wszystko to
sprawia, że widz z obserwatora przeistacza się niemalże
w uczestnika akcji i zafascynowany prawdziwie nowoczesnym show nie zwraca uwagi na zimno i padający śnieg.
I koniec końców zaczyna rozumieć przesłanie spektaklu.
A może nawet nie tyle rozumieć, bo Gasa Valga nie przedstawia go w jakiś bardzo zawoalowany sposób – zaczyna się z nim utożsamiać. I przesłanie to, trzeba sobie
uczciwie przyznać, jest banalnie proste, a niestety wciąż
aktualne i świetnie zawiera się w słowach Dalai Lamy, które
gdzieniegdzie w folderach reklamowych pojawiają się na
zasadzie motta spektaklu: „Nasza planeta to nasz dom,
nasz jedyny dom. Dokąd pójdziemy jeśli go zniszczymy?”.
Dolina Stubai jest akurat jednym z tych miejsc,
w których moglibyśmy się uczyć harmonijnej egzystencji
współczesnego człowieka z naturą. Miejsce wcale nie
jest daleko od Polski, więc warto wybrać się tam na
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lekcję. Stubai jest przecież w sercu Europy
– wystarczy samolot do Monachium, a potem
bus, który spod lotniska wiezie nas prosto pod
lodowiec. Można też skierować się na Innsbruck, a potem to już 30 minut autobusem.
W każdym razie dla chcącego nic trudnego,
na dodatek nie jest to droga wycieczka.
Warto jednak się przygotować, zabrać dobre buty, dużo energii i głowę otwartą na
doznania. No i ciepłe ubrania, nawet latem.
Czeka nas 850 przecudnej urody szlaków
pieszych różnych trudności, niezliczone
wizyty w schroniskach i tradycyjnych górskich chatach, 720 kilometrów świetnie przygotowanych ścieżek rowerowych, 4 kolejki

górskie, mnóstwo kapitalnych miejsc dla
paralotniarzy, lotniarzy i wspinaczy. Podczas
wędrówek czeka na was wszystko to, co mogą
zaoferować góry – cudowne przełęcze, imponujące wodospady, niebezpieczne rozpadliny.
Do tego świetna, choć dość ciężka kuchnia
w górskich chatach przerobionych na restauracje. A to tylko latem, bo zimą cały
region zamienia się w mekkę amatorów
białego szaleństwa. Nad doliną góruje bowiem lodowiec będący jednym z najważniejszych ośrodków narciarskich regionu, a na
zboczach dookoła doliny roi się od kolejnych tras, wyciągów i specjalnie przygotowanych szlaków saneczkarskich.

D O L I N A S T U B A I P O Z WA L A
KO R Z Y S TAĆ Z E S WO I C H
D O B RO D Z I E J S T W,
A T Y RO L C Z YC Y W I E D Z Ą , JA K
Z A P E W N I Ć S O B I E I S WO I M
G O Ś C I O M M N Ó S T WA G Ó R S K I C H
D O Z N A Ń I RO Z RY W E K ...

Gdzie tu harmonia? Ano wszędzie. Każdy
z elementów świata Stubai jest oparty na
podstawowym fundamencie – najpierw natura. To przyroda ukształtowała wysokie góry
i stworzyła dolinę, byłoby więc kompletnie
nierozsądne próbować z nią walczyć. Lepiej
korzystać z tego, co nam daje, z szacunkiem. Takie podejście jest też pełne profitów.
Dolina Stubai pozwala korzystać ze swoich
dobrodziejstw, a Tyrolczycy wiedzą, jak
zapewnić sobie i swoim gościom mnóstwa
górskich doznań i rozrywek tak, by rdzeń
miejsca nie został naruszony. Nie znajdziecie tutaj więc olbrzymich galerii handlowych i wielohektarowych połaci betonu
podzielonego na miejsca do parkowania.
Pełno jest za to przytulnych domów o architekturze kojarzącej się wyłącznie z tym
miejscem, pełno jest drewnianych szop
i chat. Pomiędzy nimi plotą się wąskie,
kręte uliczki, to schodzące w dół, to pnące
się do góry, a przez miasteczka i osady
przepływają niezbyt spokojnie większe i mniejsze potoczki pełne czystej, ale lodowatej
wody. Innymi słowy – jeżeli szukacie archetypu górskiego miasteczka położonego
w otoczeniu prawdziwych, wysokich gór,
oferujących wszystko, co góry zaoferować
mogą, zajrzyjcie do Doliny Stubai. Tutaj
Armia Ciemności wygrywa tylko raz do
roku, i tylko na godzinę.

ZDJĘCIA: MARTIN VANDORY (1), (2), MAT.PRASOWE (3).
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IN HARMONY
You’re sitting on the stands, under a blanket and on a special
warm pillow, holding a mug of mulled wine in your hands, the
snow is falling, but it does not bother you, and you feel quite
blissful and free. Even if a tragedy is happening right before
your eyes for an hour.

Every year, in Neustift, a small town in the Stubai Valley, located in the heart of the Austrian state of Tyrol, the Dark Army enslaves mankind for an hour. We
don’t entirely know how it happens, but events occur
fast one after another. An inhuman, technocratic regime, which you have previously seen only in science
fiction films or computer games, oppresses mankind
and exploits nature to use its energy. The consequences are disastrous – people become slaves, nature
practically vanishes, and only smoke, dust and violence remain. This Orwell-like reality is home to two
figures – madly in love with each other, of course –
who face the oppressors.
This is the beginning of an incredible multimedia show held once a year in the middle of the winter
season on an impressive stage in a square in Neustift.
The performance is entitled ‘GAIA – Stubai Mother
Earth’, and its author is Enrique Gasa Valga, a Cat-

alan choreographer. Valga is in charge of practically
everything – he came up with the idea for this exceptional performance, wrote the libretto, organised
its production, made choreography, designed the set
and lights. The effect of his work is a spectacular story, full of music, dance, and peculiar fear, lights, and
lasers, admired once a year by locals and tourists in
the Stubai Valley.
‘GAIA – Stubai Mother Earth’ isn’t an ordinary
performance. It’s a grand show in eleven acts, which
takes place simultaneously on four levels – on a storied stage, where dancers and singers unfold the plot;
on a big broadcast screen, which plays the role of eyes
and ears of the technocratic regime; on the mountain slope, where skiers are schussing – dark soldiers in laser costumes – and where visualisations are
displayed; and, last but not least, on the battlefields
where good and evil fight. The modern show, with its
images, sounds, various types of movement, and text,
allows spectators to feel that they are part of the action and grabs their attention so that they forget about
the cold and the snow. In the end, they begin to understand the meaning of the performance. Perhaps, not
to understand, because Gasa Valga doesn’t present it
in a very complicated way – but to identify with the
message presented. It is, we should admit it, extremely simple, but unfortunately, still present. As Dalai
Lama said, ‘Our planet is our home, our only home.
Where should we go, if we destroy it.’ These words appear in brochures promoting the performance.
The Stubai Valley is a place where we could learn
WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL
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how to exist in harmony with nature. It’s not so far
from Poland, so taking this lesson is a good idea. After all, Stubai is located in the heart of Europe – you
can get to Munich by plane, then take a bus, which
takes you from the airport straight to the glacier. Or,
you can head for Innsbruck, and it’s only a 30-minutes bus ride from there. Anyway, where there’s
a will there’s a way, and it’s not an expensive trip.
However, you should prepare for it, take comfortable
shoes and a lot of energy, and have an open mind.
Warm clothes are also a must, even in summer. There
are 850 picturesque hiking trails with various difficulty levels, plenty of hostels and traditional huts to
visit, 720 kilometres of bike paths, four cable cars,
and a slew of great spots for paragliders, hang gliders, and climbers. On hiking trips, you’ll enjoy spectacular views of wonderful passes, impressive waterfalls and dangerous fissures. What’s more, you’ll
have a chance to taste heavy but delicious cuisine in
mountain huts transformed into restaurants. These
are only summer attractions; in winter, the region
turns into a mecca of white craze buffs. Overlooking
the valley, there is a glacier, which is one of the most
important ski centres in the region, and the slopes

around the valley are full of routes, ski-lifts and special sledging tracks.
Where is this ‘harmony’? Everywhere. Each of the
elements of the Stubai world rests on firm foundations
– nature first. Nature shaped the high mountains and
the valley, so it would be totally unreasonable to try to
fight it. It’s better to respect it and benefit from what
it gives us. This attitude is much more profitable. The
Stubai Valley allows us to use its benefits, and the locals
know how to ensure themselves and their guests lots of
attractions and entertainment, so that the foundations
of the place are left intact. Here, you won’t find huge
shopping centres or vast concrete spaces divided into
parking spots. On the other hand, there are plenty of
cosy houses featuring local design, wooden sheds and
huts. Among them, there are narrow, winding streets,
going downwards or upwards and through the mountains, and big and small streams of clean, icy water run
through towns and villages. In other words, if you’re
after an archetype of a mountain town surrounded by
real, high peaks, offering everything you can dream
about in the mountains, you should definitely visit the
Stubai Valley. Here, the Dark Army wins only once
a year, and only for an hour.

ZDJĘCIE: MAT. PRASOWE.
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CZYTANIE WEDŁUG
SARAMONOWICZA

PODRÓŻ

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".

PAWEŁ MOSSAKOWSKI, „SZKŁO.
CZŁOWIEK HONORU”, WYD. WAB,
WARSZAWA 2017.

Dwie minipowieści Pawła Mossakowskiego,
recenzenta filmowego Gazety Wyborczej
i eksdyrektora artystycznego w Canal Plus
Film. Bohaterem „Szkła” jest 50-letni Tomasz,
niegdyś wzięty tłumacz dialogów filmowych,
dziś alkoholik, a może lepiej by rzec: dumny pijak, wierny nałogowi z jakąś niepojętą
wprost dżentelmeńskością. Tomasz mieszka w centrum Warszawy wraz z Bułką – psią
znajdą, którą przygarnął, żyje z tantiem
i staczając się konsekwentnie, ale z nie-

wątpliwą klasą, wie jedno: chce pić. I nic,
nawet prośby partnerki życiowej (również
alkoholiczki, która postanawia się leczyć)
nie mogą go od tego odwieźć. Do momentu,
w którym…
No właśnie, nie opowiem, bo ów punkt
graniczny jest dramaturgiczną osią powieści. Choć nie fabuła (dość prosta) mnie
w tej historii ujęła, ale klimat czasów –
współczesnych, a przede wszystkim minionych. Lata młodości Tomasza to lata mojej
młodości, więc zanurzyłem się w nich po
uszy: Solidarność, konspira, pierwsze lata
wolnej Polski – Paweł Mossakowski opisał
to z wielkim wdziękiem, humorem i talentem. A poza tym – pomyślałem z nostalgią,
kończąc ową mini-powiastkę – ilu ja takich
Tomaszów w życiu znałem…
Druga historia, „Człowiek honoru”, opowiada o 30-letnim fotografie prasowym,
który w czasie zagranicznego urlopu ratuje
z morza dziecko polskiego gangstera, a ów
postanawia mu się odwdzięczyć i prawa
do rewanżu domaga się za wszelką cenę.
Opowiada także o wyobraźni. O tym, jakie
harce potrafi nam wyczynić.
ENGLISH

A SENTIMENTAL JOURNEY

Two short novels of Paweł Mossakowski,
a film critic of Gazeta Wyborcza and former Artistic Director in Canal Plus Film.
The hero of ‘Szkło’ is 50-year-old Tomasz,
once a successful translator of film subWIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

titles, currently an alcoholic, or rather:
a proud drunkard, faithful to his addiction
in an unusually gentlemanly way. Tomasz
lives in the centre of Warsaw with Bułka
– a stray dog he took home, lives on royalties and is consequently going down in
life, but he doesn’t lose his class. He knows
one thing: he wants to drink. And nothing,
even pleadings of his life partner (who’s
also an alcoholic, too, but she decides to
do something about it) can change his
mind. Until…
Well, I won’t tell you, because that
turning point is the dramaturgic axis of
the novel. But it’s not the plot (which is
quite simple) I like the most about it, but
the atmosphere of the days gone by and
the contemporary world. The years of
Tomasz’s youth is the period of my youth,
so I immersed myself in them completely.
Solidarity, conspiration, the first years of
independent Poland – Paweł Mossakowski
described it all with great skill, humour
and talent. And besides – I thought sentimentally when I was finishing this short
novel – how many men like Tomasz have
I known…
The other story ‘Człowiek honoru’ is
about a 30-year-old press photographer,
who saves a child of a Polish gangster
during his foreign holidays, and the father decides to repay his kindness and demands to give him something in return.
It’s also about imagination. How frolic and
tricky it can be.

ZDJĘCIA: MAT. PRASOWE (1), DOROTA CZOCH (2).
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RAFAŁ
RUTKOWSKI
Aktor, dyrektor artystyczny „Teatru Montownia”.
Specjalista od kultowych one-man show i standup Komedy. Zawsze uważał że jego fach jest
niepoważny, dlatego z wielkim szacunkiem odnosi
się do grabarzy i tych, którzy pilnujących gablot
w muzeach. Sam uchodzi raczej za lekkoducha,
o czym dobitnie przypominają mu wizyty w urzędzie
skarbowym. Słowem pisanym para się rzadko, ale za
to długodystansowo.

G

odzina dziewiąta rano. Dzwoni telefon. Telewizja śniadaniowa.
- Dzień dobry, panie Rafale. Krótkie
pytanie. Ma pan kota?
- Dzień dobry. Nie mam.
- Bo mamy w sobotę świetny temat o znanych
ludziach i ich kotach. Pan byłby idealny.
- Ale ja nie mam kota.
- A może kiedyś pan miał, albo ktoś
z rodziny?
- Niestety. Przykro mi.
- Czyli nie zechce pan wpaść do studia?
- Ale ja nie mam kota!
- Oj tam, pan potrafi rozmawiać o wszystkim!
Zrozumiałem, że jestem w potrzasku, a moja
poranna asertywność była znikoma. Użyłem
więc taniego fortelu.
- Halo, coś przerywa… chyba telefon mi się
rozładowuje!
I przełączyłem na tryb samolotowy.
Bezpowrotnie straciłem szansę na czterominutowy występ dla kilku milionów
telewidzów.
A mogłem wykazać się większym refleksem.
- Dzień dobry, panie Rafale. Krótkie pytanie.
Ma pan kota?
- Dzień dobry. A o co chodzi…
- Bo mamy w sobotę świetny temat o znanych
ludziach i ich kotach. Pan byłby idealny.
- W tę sobotę mówi pani… To chyba spora
oglądalność jest?
- Tak. To nasz prime time. Milionowa widownia. I wszyscy lubią koty!
- Oczywiście, że mam! Chętnie wpadnę.
- To cudownie. Kota koniecznie proszę wziąć
ze sobą.
W tym momencie zdałem sobie sprawę, że
tego nie przeskoczę.
- Chwileczkę… Powiedziała pani: „kota”?

- No tak.
- Oj, a ja usłyszałem: „jenota”!
- Pan ma jenota? To fantastycznie.
Widzowie oszaleją!
-Tak… to znaczy córka ma. Ale nie w domu,
tylko u rodziny… w Niemczech… rzadko go
widujemy… i w zasadzie to ten jenot jest tej
rodziny, a my nie przepadamy za nimi… wie
pani, jak to jest z Niemcami… także… przepraszam, ale mam na drugiej linii ministerstwo… Do widzenia.
W ten sposób straciłem szansę na występ
w prime time. Ale przynajmniej nie musiałem tracić czasu na wypożyczenie kota.
Oczywiście na upartego mógłbym występ
w „śniadaniówce” uratować.
- Oczywiście, że mam kota! Chętnie wpadnę.
- To cudownie. Kota koniecznie proszę wziąć
ze sobą.
- Niestety, kot jest chory. Nie można go teraz
przewozić!
- Chory? To wspaniale. Wpadniemy do pana
z kamerą i zrobimy „setkę” o tym, jak pan
się opiekuje zwierzątkiem. To będzie jeszcze
ciekawsze!
- Ale to jakiś zaraźliwy wirus. Podobno
groźny dla ludzi. Musimy chodzić po domu
w gumiakach.
- Spokojnie, mamy doświadczenie. Robiliśmy
tydzień temu reportaż o chorobach tropikalnych. Mieliśmy gościa z amebą! Wyszło bosko!
Teraz musiałbym nie tylko wypożyczać kota,
ale jeszcze ten kot musiałby być chory. To już
jest ponad moje zdolności organizacyjne.
- Właśnie dostałem sms-a od córki, że kot
zdechł. Do widzenia.
A teraz, drogi czytelniku, czas na morał.
Jeżeli masz kota, jenota lub amebę,
istnieje duże prawdopodobieństwo, że
wystąpisz dla milionowej widowni w telewizji śniadaniowej. Miej tylko naładowany telefon i cierpliwie czekaj!
ENGLISH

HOW TO APPEAR ON BREAKFAST
TELEVISION

Nine a.m. The phone rings. It’s breakfast
television.
‘Hello, Rafał. I have a short question. Do you
have a cat?’
‘Hello. No, I don’t.’
‘We’re having a great show on Saturday
about famous people and their cats. You’d
be perfect.’
‘But I don’t have a cat.’
‘Perhaps you had a cat in the past or someone
from your family has one?’
‘Not really. I’m sorry.’
‘So you wouldn’t like to come to the studio?’
‘But I don’t have a cat!’
‘Never mind, you can talk about everything!’
WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

I realised I was trapped and my assertiveness
in the morning was very poor. So, I tried
a cheap trick.
‘Hello, it’s breaking up… My phone is running
out of power!’
And I turned on the airplane mode. I lost
a chance for a four-minute performance
before a few million viewers.
I could have had better reflexes.
‘Hello, Rafał. I have a short question. Do you
have a cat?’
‘Hello. Why do you ask?
‘We’re having a great show on Saturday about
famous people and their cats. You’d be perfect.’
‘This Saturday… I guess the viewing figures
are quite high?’
‘Yes. It’s our prime time. Millions of viewers.
And all of them like cats!’
‘Of course I do! I’ll be glad to come.’
‘That’s great. Please take your cat with you.’
Then I realised that’s too much.
‘Wait a sec… Did you say “A cat”?’
‘Yes.’
‘Oh, and I understood “mangut”!’
‘Do you have a mangut? That’s fantastic. The
audience will go crazy!’
‘Yes... I mean, my daughter has. But not at
home; our family living in Germany have
it… We don’t see it very often… And, you
know, to be honest, the mangut is theirs,
and we don’t like them very much… You
know what Germans are like… Well… I’m
sorry, but I have another call, from the
ministry… Goodbye.’
That’s how I lost my chance to appear in the
prime time. But at least I didn’t have to lose
time on borrowing a cat.
If I’d wanted to, I could have saved the performance on breakfast television.
‘Of course I have a cat! I’ll be glad to come.’
‘That’s great. Please take your cat with you.’
‘Unfortunately, my cat is ill. I can’t transport
it right now!’
‘Ill? That’s great. We’ll visit you at home and
make short footage about how you take care
of your pet. It’ll be even more interesting!’
‘But it’s a kind of contagious virus.
Supposedly dangerous to people. We need to
wear galoshes at home.’
‘Don’t worry, we’re experienced. Last week,
we did a story about tropical diseases. We had
a guy with ameba! It was awesome!’
Now, I’d not only have to borrow a cat, but
also the cat would have to be ill. That was
beyond my organisational skills.
‘I’ve just got a text from my daughter that our
cat died. Goodbye.’
And now, Dear Readers, it’s time for a moral:
If you have a cat, a mangut or an ameba, it’s
very likely that you’ll appear on breakfast
television before millions of viewers. Keep
your phone charged and be patient!
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MINI
BAKŁAŻANY,

C Z YLI GRUZ JA
NA TALERZU
GRUZIŃSKĄ SZTUKĘ KULINARNĄ DARZĘ WIELKIM
SENTYMENTEM, DLATEGO DANIA Z TEGO KRAJU SĄ
OBOWIĄZKOWYM PUNKTEM W MOJEJ TYGODNIOWEJ
DIECIE. CO TO ZA DIETA? – KTOŚ ZAPYTA. NIE SĄ
TO Z PEWNOŚCIĄ POTRAWY FIT, ALE NIE O TO
CHODZI. PO PROSTU LUBIĘ TRADYCYJNE DANIA
Z CAŁEGO ŚWIATA, W WERSJACH DOSTOSOWANYCH
DO NASZYCH WARUNKÓW. DZISIAJ PROPONUJĘ
WAM JAKŻE CENIONE W GRUZJI BAKŁAŻANY.
ZDJĘCIA Aleksander Domański
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KUCHNIA / CUISINE

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

W

chodzę do sklepu i ku mojej radości
widzę mini bakłażany. Nie za często
spotykamy to warzywo na półkach
warzywniaków. Kuchnia gruzińska opiera
się przede wszystkim na spotkaniach z przyjaciółmi i sprawianiu im kulinarnych przyjemności, a bazą są w niej właśnie pasty z bakłażanów. Tradycyjne dania z tego regionu
pozostają niezmienione przez setki lat, głównie ze względu na smak potraw, który broni
się sam. Sery, pasty, placki drożdżowe i pierożki to kwintesencja ich kuchni. Te małe
bakłażany, kupione dzisiaj, szkoda byłoby zużyć na pastę, postanowiłem więc je nafaszerować. Mała przekąska czy pożywny obiad?
To w gruncie rzeczy zależy od Was. Do dzieła!
Przygotujemy dziś dwa rodzaje faszerowanych bakłażanów. Jedne z kuskusem,

KUCH N I A GRUZ I Ń SK A OPI ER A
SI Ę PR Z EDE WSZ YSTK I M NA
SPO TK A N I ACH Z PR Z YJACIÓ Ł M I
I SPR AW I A N I U I M KU LI NA R N YCH
PR Z YJ E M NO Ś CI...
miętą, mozzarellą i pomidorkami cherry.
Drugi przepis będzie zaś bardzo klasyczny.
Będzie to badridżani z serem kozim i orzechami, posypane pestkami granatu. Zaczniemy od umycia bakłażanów, przekrojenia ich na pół, posolenia i odstawienia na
dłuższą chwilę, by pozbyły się goryczki. Następnie skrapiamy oliwą i pieczemy w 200
stopniach przez około 25 minut, aż staną
się miękkie. Kuskus zalewamy wcześniej
przygotowanym bulionem i czekamy, aż
napęcznieje. Pomidorki kroimy w drobną
kostkę, to samo robimy z mozzarellą. Listki
mięty rwiemy na mniejsze części. Mieszamy ze sobą wszystkie składniki. Pierwszy
farsz już jest gotowy. Drugi będzie jeszcze
prostszy od pierwszego, ale wiadomo, że
prostota w kuchni to rzecz najważniejsza.
Zaczynamy od posiekania orzechów włoskich, które następnie dodajemy do koziego sera wraz z ząbkiem czosnku. Wszystko
blendujemy przez krótką chwilę. Pasta jest
prawie gotowa, wystarczy dodać posiekaną
kolendrę, doprawić do smaku sokiem z cy

M I N I B A K Ł A Ż A N Y. . .

SKŁADNIKI

20 szt. małych bakłażanów
100 g kaszy kuskus
10 pomidorków cherry
doniczka mięty

1 opakowanie małej mozzarelli
200 g serka koziego
200 g orzechów
1 cytryna

1 doniczka kolendry
1 ząbek czosnku
pestki granatu do dekoracji

tryny, solą, pieprzem i wszystko delikatnie wymieszać. Bakłażany faszerujemy na około 10 minut przed wyciągnięciem z piekarnika. Samo danie w obydwu
wariantach równie dobrze smakuje podawane na zimno. Smacznego!
ENGLISH

MINI EGGPLANTS, OR GEORGIA ON
YOUR PLATE
I’m very fond of Georgian cuisine, and Georgian
dishes are a must in my weekly diet. You may
ask, ‘What kind of diet is it?’ Not a fit one, that’s
for sure, but that’s not the point. I simply like
traditional dishes from different parts of the
world, in versions adapted to our conditions.
Today, I’d like to give you a recipe for eggplants,
highly appreciated in Georgia.

I enter a shop and to my delight, I see mini
eggplants. This vegetable can rarely be found
at a local greengrocer’s. Georgian cuisine is
primarily about meeting friends and eating
together, and eggplant spreads are one of its
basic dishes. Traditional Georgian dishes haven’t changed for hundreds of years, mainly
because of their taste, which is impeccable.
WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

Cheeses, spreads, yeast cakes and dumplings
are the essence of their cuisine. It’d be a pity
to use these mini eggplants that I bought
today to make spread, so I decided to stuff
them. A small snack or a nourishing lunch?
It’s entirely up to you. Let’s get down to work!
Today, we’re going to prepare two types
of stuffed eggplants – one stuffed with couscous, mint, mozzarella and cherry tomatoes and the other with traditional stuffing.
It’ll be Badrijani stuffed with goat cheese
and walnuts, sprinkled with pomegranate
seeds. First, wash the eggplants, cut them in
halves, salt, and put them aside to eliminate
bitterness. Then, add some olive oil and roast
them in 200 degrees for about 25 minutes
until soft. Pour previously prepared bouillon
over couscous and wait for it to swell. Chop
the tomatoes and the mozzarella. Tear the
mint leaves. Mix all the ingredients. The first
stuffing is ready. The other one will be even
simpler, but we all know that simplicity is
the key to success when it comes to cooking.
Chop the walnuts and add them to the goat
cheese. Add the garlic. Blend the ingredients
for a short while. The stuffing is almost done,
the last thing to do is to chop the coriander,
add some lemon juice, salt and pepper, and
mix it all together. Stuff the eggplants about
10 minutes before taking them out of the
oven. Both variants of the dish taste delicious
also when served cold. Bon Appétit!
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DOL A
KO M E N TATO R A
WŁAŚCIWIE ŻADEN ZE MNIE KOMENTATOR. SERIO. I NIE PISZĘ
TEGO PRZEZ FAŁSZYWĄ SKROMNOŚĆ. SKROMNOŚĆ ZALICZAM
DO CNÓT MOCNO PRZEREKLAMOWANYCH, W DODATKU
W DZISIEJSZYM ŚWIECIE KOMPLETNIE NIEPOTRZEBNYCH.
PISZĘ TO, BO WIEM, ŻE TAK JEST. TO NIE MÓJ ŻYWIOŁ.

cem. Do tego robota na pierwszej linii frontu, narażona
na strzały snajperów z kanapy. Strzelców takich, dla których największą rozkoszą jest wytykanie błędów. Niektórzy z nich sprawiają wręcz wrażenie zatrudnionych
w tym charakterze na umowę o pracę.
Tymczasem komentatorom dostaje się regularnie. Najczęściej od owych kanapowców, którzy nigdy
tego chleba nie zasmakowali. Stąd zapewne wiedzą,
że zrobiliby to lepiej. Płynniej przekazaliby większą,
jak mniemam, wiedzę. Byliby przy tym prawdziwymi
purystami językowymi. Byliby oczywiście rzetelni
i cholernie obiektywni. Naprawdę żałuję, że nie mają
takiej szansy.
ENGLISH

THE LIFE OF A COMMENTATOR
Actually, I’m no commentator. Honestly. And it’s not false
modesty. I think modesty is overrated and totally impractical
these days by the way. I’m writing it because I know it’s true. It’s
not my cup of tea.

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

W

iem to ja, wiedzą to też ci, którzy co roku dziwili się nominowaniu mojej osoby do bodaj
trzech kolejnych Telekamer w kategorii Komentator sportowy. Ja również się dziwiłem i bardzo nie
chciałem tam być. Tłumaczyłem sobie jednak, że chodzi
o komentowanie w szerszym pojęciu, bardziej o publicystykę niż o pojęcie stricte „meczowe”. Mimo że zdarza
mi się komentować od czasu do czasu, głównie hokej
i głównie z przypadku.
Komentator to stan umysłu. I, o ile zwykle takie sformułowanie stosuje się żartobliwie wobec blondynek,
o tyle tym razem jestem śmiertelnie poważny. Komentator żyje tym, co robi i dyscypliną, którą się zajmuje. Sypia z nią i dzięki niej szczytuje. To człowiek z pasją. A od
ludzi z pasją wara!
Możesz mieć na stanowisku komentatorskim wiele
stron notatek. Informacji, którymi zamierzasz się podzielić z widzami czy słuchaczami, mieć rozrysowane
składy i możliwości taktyczne. Kiedy jednak rozpoczyna się rywalizacja, musisz być gotowy, by reagować na
to, co dzieje się na boisku, lodowisku czy parkiecie.
A scenariusza nie przewidzisz. Możesz jedynie poddać
się emocjom, ale zachowując niebywałą wręcz koncentrację przez cały czas trwania zawodów. A to rzadko jest
szybkie „pół godzinki”. Myślicie, że to łatwe?
Nikt nie jest idealny. Komentatorzy popełniają błędy, ale to najtrudniejsza dziennikarska robota pod słoń-

I know it and it’s also clear to those who were surprised
at my nomination for three successive Telekamera
awards in the Sports commentator category. I was
surprised, too, and I really didn’t want to be there. But
I told myself that it’s more about commenting in general; it isn’t so much about a ‘match’ approach as journalism. Even though I sometimes happen to give a running commentary of hockey.
The sports commentator is a state of mind. Usually,
this phrase is jocosely used with regard to silly blondes,
but I’m deadly serious this time. The commentator is
totally absorbed with what he does and the discipline
he deals with. He sleeps with it, and it makes him climax. It’s a person who has a passion. And leave alone
passionate people!
You can have a lot of pages with notes on your post;
information you want to share with the spectators or
the audience; teams and tactics presented in pictures,
etc. But when the competition starts, you must be ready
to react to what happens on the pitch, the ice rink or
the floor. And you can’t predict it. You can only follow
your emotions, but you must stay focused throughout
the entire competition. And it’s rarely a ‘fast half an
hour.' Do you think it’s easy?
Nobody’s perfect. Commentators make mistakes,
but it’s the most difficult journalist’s job ever. You’re
at the front line, exposed to shots of snipers sitting
on the coach – those who delight in pointing out others’ mistakes. For some of them, this even seems to
be a full-time job.
Commentators take a licking on a regular basis. Usually, they’re judged by those ‘coaches’ who have never
tasted it themselves. That’s how they know they’d do it
better. They’d share their vast, as I suppose, knowledge
better. They’d also be true language purists. They’d be
reliable and dreadfully objective. I really regret they
don’t have a chance to prove their mettle.
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ZDJĘCIE: EDYTA BARTKIEWICZ
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ŚW IAT BAL E T U

W OPER Z E BA ŁT YC K IE J

WARCISŁAW KUNC
Dyrektor Opery Bałtyckiej w Gdańsku

29

kwietnia obchodzimy Międzynarodowy
Dzień Tańca. Nestorka polskiego baletu Teresa Kujawa, pytana przez dziennikarzy: „Jaki zobaczymy taniec, choreografię?”,
odpowiadała: „Hmm… proszę przyjść i zobaczyć, jak ja mam panu o tym opowiedzieć?”.
Pasjonaci tańca uważają, że o tańcu się nie
mówi i nie pisze, ponieważ taniec można tylko
tańczyć. Mają rację, niemniej jednak spróbuję.
Wraz z początkiem mojej kadencji, do
Opery Bałtyckiej w Gdańsku powrócił balet klasyczny. Kierownictwo zespołu objęli Wojciech Warszawski – wieloletni solista
Teatru Wielkiego w Warszawie - oraz Izabela
Sokołowska–Boulton, solistka Royal Danish
Ballet. Stanęli oni przed wyzwaniem stworzenia nowego zespołu.
Pierwszą premierą baletową sezonu
2016/17 była komedia „Pinokio”, której realizacja została powierzona reżyserowi i choreografowi Giorgio Madii. Całość dopełniła
wykorzystana wspaniale muzyka Nino Roty,
włoskiego kompozytora muzyki filmowej.
Spektakl zasłużenie zdobył i wciąż zdobywa uznanie krytyków i serca widzów
w każdym wieku.
Kolejnym artystycznym wyzwaniem był
„Dziadek do orzechów” – premiera baletowa
sezonu francuskiego z 30 listopada 2017 roku
w choreografii Francois Mauduit. Ogromny
sukces frekwencyjny (bilety wyprzedane już
we wrześniu), świetne recenzje, ogromna
radość i satysfakcja. Wiele teatrów operowych wystawia ten tytuł w okresie bożonarodzeniowym, ale nasza propozycja była
zaprezentowana rekordowo, w aż 27 spektaklach w sezonie.
Dzięki determinacji kierownictwa zespołu

w lipcu 2017 roku wprowadziliśmy do repertuaru nowy projekt „B jak balet” - łączący
otwartą próbę baletu z lekkim brunchem
w przerwie. Ta znana na Zachodzie forma weekendowych spotkań z baletem to
w Polsce ciągle nowość. Podczas cyklicznych
spotkań widzowie mogą poznać tajniki pracy
zespołu, a potem porozmawiać z tancerzami
i napić się z nimi kawy. Cóż za niezwykła forma edukacji! To zresztą absolutnie ponadpokoleniowy projekt, którego odbiorcami są
wszystkie grupy wiekowe.
Jak wszyscy wiemy, tancerz, który nie
ćwiczy wciąż nowych choreografii to tancerz niezadowolony. Dlatego zapraszamy
w święto tańca - 28 i 29 kwietnia - na specjalnie przygotowaną „Galę Baletową”. Na scenie
naszego teatru spotka się cały świat gdańskiego baletu - uczniowie Ogólnokształcącej
Szkoły Baletowej im. Janiny Jarzynówny–
Sobczak oraz zespół baletu Opery Bałtyckiej.
Zobaczymy układy specjalnie na tę okazję
opracowane przez kierownictwo naszego
zespołu - Wojciecha Warszawskiego, Izabelę
Sokołowską–Boulton oraz Francois Mauduit.
Usłyszymy kompozycje Louisa Moreau
Gottschalka w aranżacjach Beniamina
Baczewskiego, a także układy do muzyki
Antoniego Dvoraka i Edith Piaf. Cieszę się
niezmiernie, że po wielu latach udało się
powrócić do współpracy pomiędzy obiema
instytucjami i razem świętować, ku radości
własnej i widzów.
ENGLISH

THE WORLD OF BALLET IN THE
BALTIC OPERA

29 April is the International Dance Day. When
asked by journalists, ‘What dance, choreography are we going to see?’, the doyen of Polish
ballet, Teresa Kujawa, said, ‘Well… Come and
see, how am I to describe it?’ Dance buffs believe that dance is not to be spoken or written
about, because it can only be danced. They are
right, but I’ll give it a try anyway.
Along with the beginning of my term of
office, classical ballet returned to the Baltic Opera in Gdańsk. Wojciech Warszawski –
a soloist of the Grand Theatre in Warsaw for
many years – and Izabela Sokołowska–Boulton, a soloist of the Royal Danish Ballet were
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put in charge of the undertaking. They faced
the challenge of creating a new ensemble.
The first ballet in 2016/17 season was ‘Pinokio’, a comedy directed by Giorgio Madia,
a director and choreographer, with a brilliant
score by Nino Rota, an Intalian composer of
film music. The performance has received
favourable reviews of critics and won hearts
of audiences.
Another artistic challenge was ‘The Nutcracker’ with Francois Mauduit’s choreography – a ballet premiere of the French season
was held on 30 November 2017. It was a huge
success (tickets were sold out already in September), enthusiastic reviews, great joy and
satisfaction. This opera is on in many opera
theatres in Christmastime, but we decided
to give a record number of 27 performances
in the season.
Thanks to the determination of the ensemble management, in July 2017, we introduced a new project to the repertoire – ‘B as
in Ballet’, combining an open ballet rehearsal with a light brunch. This form of weekend
meetings with ballet popular in western countries is still something new in Poland. During
regular meetings, the audience may learn
about the ins and outs of the profession and
afterwards, talk with the dancers and drink
coffee with them. What an exceptional form
of education it is! The project is dedicated to
all generations and age groups.
As we all know, a dancer who doesn’t
practise new choreographies is an unsatisfied dancer. Therefore, on the International
Dance Day – on 28 and 29 April – the Baltic
Opera holds a special event, the Ballet Gala.
The whole world of ballet is going to meet on
our stage – students of Janina JarzynównaSobczak Ballet School and the Baltic Opera
Ballet Ensemble. We will see special dance
routines prepared by the management of
our ensemble – Wojciech Warszawski, Izabela Sokołowska–Boulton and Francois
Mauduit. We will hear compositions of Louis
Moreau Gottschalk arranged by Beniamin
Baczewski, and watch dance routines with
compositions of Antoni Dvorak and Edith
Piaf. I am really glad to restore the cooperation between the two institutions and celebrate together, to our delight and the delight
of our audience.
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OD
RA
ZA
KIEDY ZACZĄŁEM PISYWAĆ TUTAJ O MUZYCE, WYDAWCA BAŁ SIĘ, ŻE BĘDĘ PISAŁ TYLKO
I WYŁĄCZNIE O METALU, KTÓREGO „NIKT NIE SŁUCHA, BO TO NISZA”. NA ZŁOŚĆ SOBIE TRZYMAŁEM
SIĘ ZATEM OD TEGO NIEDOCENIANEGO STYLU MUZYCZNEGO Z DALA, CHOĆ ZROBIŁEM
WYJĄTEK DLA PANA DIMEBAGA I PANA AKERFELDTA. W OBU PRZYPADKACH POCHYLAŁEM
SIĘ NAD ALBUMAMI, KTÓRE BYŁY JEDNAK PRZYSTĘPNE NAWET DLA KOGOŚ, KOMU METAL
KOJARZY SIĘ WYŁĄCZNIE Z „NOTHING ELSE MATTERS”. TERAZ JEST MI WSZYSTKO JEDNO.

ODRAZA

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”.

ZDJĘCIE AUTORA: MONIKA SZAŁEK

O

kazało się, że metal, a w szczególności
black metal, który jeszcze do niedawna był straszliwie skostniały i wyszydzany nawet pośród metalowej braci, może
być nie tylko awangardowy, ale także, hmm,
hipsterski. I przyczynkiem do tego tekstu stała się Furia, blackowa horda, której jakieś kilkanaście lat po debiucie pewien dziennikarz
przykleił łatkę debiutantów, po czym zebrał
za to facebookowe razy od innych słuchaczy.
Ów dziennikarz (i nie, nie byłem to ja) nie miał
racji i miał rację. Furia nijak nie należała do
debiutantów, ale przeciętny słuchacz, ten od
„Nothing Else Matters”, nie mógł mieć o niej
pojęcia. Udała jej się jednak rzadka sztuka –
jako zespół grający muzykę ze wszech stron
ekstremalną, zaistniała poza metalowym
światkiem, pokazując się na kilku dużych festiwalach muzyki, ogólnie mówiąc, alternatywnej. Przed sceną stały tysiące chłopców
w rurkach i dziewcząt z wiankami, i dla nich
to Furia była debiutem. I okazało się, że się da,
że można, że to nawet działa, bo to muzyka
szczera i będąca odtrutką na legiony ślicznych
chłopców i dziewczynek tańczących na scenie w kolorowych ubrankach i śpiewających
o tym, że życie jest piękne. Bo życie nie jest
piękne, nieważne co pieprzy twój coach.
I tak oto black metal wyszedł na salony.
Problem w tym, że Furia nie pociągnęła za
sobą na te alternatywne salony nikogo więcej, choć kandydatów na polskiej blackowej
scenie było co najmniej kilku. Najbardziej stawiałem na Thy Worshiper, dzięki ich wyraźnemu i wciągającemu folkowemu sznytowi, ale
gdybym miał wybrać płytę, którą najbardziej
chciałbym pokazać szerokim rzeszom, wybrałbym „Esperalem tkane”.
Odpowiadający za nią ansambl zwie się Odraza. To nie jest ładna nazwa, bo nie ma być ładnie, to black metal, nie audycja dla nastolatek
w MTV. Odraza nie funkcjonuje jak regularny
zespół, raczej jako projekt studyjny. „Esperalem tkane” to jedyny póki co longplay duetu,
wydany w 2014 roku nakładem rodzimej

Arachnofobia Records. Grupa ma też na koncie album „Kir”, zawierający jedno instrumentalne nagranie pod tym samym tytułem. Album ten też świadczy zresztą o wyjątkowości
Odrazy – „Kir” został zarejestrowany podczas
koncertu w Fabryce Oskara Schindlera „Emalia” w trakcie wydarzenia „Pamiętaj z Nami”,
za które odpowiadało Muzeum Historyczne
Miasta Krakowa.
Pozwólcie jednak, że wrócę do „Esperalem
tkane” i powiem wam, z czym możecie się na
tej płycie zmierzyć. Depresja, alkoholizm,
brak słońca, ciepła wódka wprost z lepkiej
butelki – jeśli mieliście z tym kiedykolwiek do
czynienia, jeśli zdarzało wam się wychodzić
na miasto z nadzieją, że może spotka was coś
złego, to ta płyta wam to wszystko przypomni.
Zabierze was między stare kamienice z czerwonej cegły, do zaniedbanych poprzemysłowych dzielnic, gdzie wciąż ściany pokryte są
pyłem. Ten genialny album to bolesny pamiętnik beznadziei, brutalności, strachu przed
porankami, przed pustą butelką, przed spojrzeniem sobie samemu w twarz. To najczarniejszy z czarnych chleb. To noc jak pik czarna, dzień tkany esperalem. To brudny seks
i wóda, co nigdy nie zwodzi. To grób, komora,
truchło, papieros i kawa, i ona... Odraza, co
przychodzi po więcej i wciąż więcej wymaga.
„Esperalem tkane” to album, którego nie
znajdziecie w zestawieniach „Teraz Rocka”
albo „Trójki”, bo nie podejrzewam pracujących
tam redaktorów o tak otwarte głowy i możliwości interpretacyjne. Spodziewałbym się raczej,
że przed takimi płytami ukrywają się w swoich
ciepłych redakcjach i trzęsą portkami. Tylko
dla osób o mocnych nerwach, trudnych doświadczeniach i dużym wyczuciu estetyki.
ENGLISH

REPUGNANCE
When I began to write about music here, the publisher
was worried that I would write only about metal, which
‘nobody listens to because it’s niche.’ Against myself,
I kept away from that underestimated music style,
although I made an exception for Mr Dimebag and
Mr Akerfeldt. But in both cases, I dealt with albums
accessible even for a person who associates metal
only with ‘Nothing Else Matters’. Now I don’t care.

It turned out that metal, and black metal in
particular, which recently was terribly stiff
and scoffed even by metal artists, can not
only be avant-garde, but also, well, a hipster thing. And it began with Furia, a black
horde, which was classified by a journalist as
beginners several years after its debut; the response of its audience on Facebook was very
harsh. The journalist (and no, it wasn’t me)
was right and wasn’t right at the same time.
Furia was no beginner, but an average reader,
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the one from ‘Nothing Else Matters’ couldn’t
have heard of it. But it achieved one thing – as
a band playing totally extreme music, it became popular outside the metal community
thanks to performing at a few big festivals
of, in general, alternative music. Thousands
of boys in skinny jeans and girls in wreaths
were standing in front of the stage, and for
them, it was Furia’s debut. And it turned out
that it’s possible, that it even works, because
it’s honest music, an antidote to those legions
of pretty boys and girls dancing on stage in
colourful clothes and singing that life is beautiful. Because life isn’t beautiful regardless of
what your coach says.
That’s how black metal had its shot. The
problem is that no other band followed Furia
there even though there were at least a few
candidates on the Polish black stage. I’d bet
on Thy Worshiper owing to its expressive and
engrossing folk style, but if I were to choose an
album which I’d show to a wide audience, I’d
go for ‘Esperalem tkane’ released by Odraza.
The band doesn’t have a nice name – ‘repugnance’ in English – because it doesn’t have to
be nice; it’s black metal and not an MTV broadcast for teenagers. Odraza isn’t a regular band
but rather a studio project. ‘Esperalem tkane’
is the only LP album of the duo so far, released
in 2014 by Arachnofobia Records. The group
has also released an album entitled ‘Kir’, which
contains one instrumental record under the
same title. The album confirms the uniqueness
of Odraza – ‘Kir’ was registered at its concert in
Oskar Schindler’s factory ‘Emalia’ during an
event ‘Remember with Us’ held by Historical
Museum of the City of Cracow.
But let me return to ‘Esperalem tkane’ and
tell you what you’ll find on this album. Depression, alcoholism, a lack of sun, warm vodka in
a sticky bottle – if you’ve ever experienced it,
if you’ve ever gone out hoping that something
bad will happen to you, this album will bring
it all back. It will take you among old houses
made of red brick, to derelict post-industrial
districts, where walls are still covered in dust.
This brilliant album is a sorrowful diary of despair, brutality, a fear of mornings, empty bottles, looking yourself in the face. It’s the blackest of black breads. It’s a night as black as pitch.
It’s dirty sex and vodka, which never deceives.
It’s a grave, a chamber, a corpse, a cigarette and
coffee, and repugnance, which comes for more
and takes more every time.
You won’t find ‘Esperalem tkane’ in the
charts of ‘Teraz Rock’ or ‘Trójka’; I don’t suppose that the editors who work there have such
open minds and interpreting skills. I’d rather
expect them to hide from such albums in their
warm offices and be in a blue funk. It’s only for
those who have nerves of steel, a troubled past,
and a great sense of aesthetics.

44–45

FELIETON / COLUMN

GDYBANIE, CZYLI
„COBYBYŁOGDYBY"
KTÓREGOŚ DNIA, PRZECHODZĄC OBOK KOLEKTURY TOTOLOTKA, ZOBACZYŁEM W WITRYNIE
TABLICĘ Z PROGNOZOWANĄ WYGRANĄ. JAKAŚ NIEBOTYCZNA, PRZEKRACZAJĄCA
WYOBRAŹNIĘ SUMA. ODRUCHOWO POMYŚLAŁEM: A CO BY BYŁO GDYBY?
ZDJĘCIE Michał Buddabar

GDYBANIE, CZYLI „COBYBYŁOGDYBY"

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

W

stąpiłem, zapłaciłem podatek od
marzeń. I nic nie wygrałem. Ale
ile radości sprawiło mi wydawanie
tych wirtualnych pieniędzy, wiedzą tylko
ci, którzy podobnie jak ja od czasu do czasu
oddają się tej przyjemności. Bo to jest przyjemność. Może naiwna, infantylna, nieracjonalna, dająca złudną nadzieję, ale niezaprzeczalna przyjemność. Jest w tym jakaś
zapomniana nuta z dzieciństwa, kiedy rzeczywistość wykreowana prowadziła w światy zamknięte przed stępioną wrażliwością
dorosłych. Wtedy nie było tego pytania, ono
nie padało, bo nie mogło, bo dziecięcy umysł,
jeszcze nieobarczony cywilizacyjnym doświadczeniem, posiadał odwagę, otwartość
i brak oporu przed urzeczywistnianiem tworów nieokiełznanej wyobraźni. Ale ten flashback czasami nas – może nie wszystkich
– dogania i wtedy „cobybyłogdyby” staje się
uprawnionym sposobem magicznego zaklinania rzeczywistości. Ile razy zadawaliśmy
sobie pytanie o podejmowane decyzje i ich
konsekwencje? Z pewnością nie raz, prawda?
Żaden wstyd, ot, taka niewinna spekulacja.
Czy TAK było dobrze, a może trzeba było INACZEJ. Co by było, gdybym został, albo została, nie z TYM partnerem czy z TĄ partnerką?
Gdybym oddał głos na TĘ, a nie TĘ partię?
Gdybym WTEDY został w domu? Wybrał inne
studia? I tak dalej, i tak dalej. Ciekawość tego,
co w rękach losu, może jest i chybiona, ale
czy czasem nie pomaga? Nie jest doraźnym
antidotum na stres? Przyznaję bez wstydu,
że uprawiam to „gdybanie” z przyjemnością. Mam nawet swoje ulubione sytuacje
i tematy. Może to skrzywienie zawodowe, bo

jako aktor muszę dbać o stan mojej wyobraźni, a może jeszcze moje krótkie spodenki nie do końca się ze mną pożegnały? Jałowe zajęcie, strata czasu? Zastanówmy
się. Świadome „gdybanie” to puszczenie
wodzów fantazji, które może być przecież
inspiracją do fantastycznych, realnych pomysłów, niebanalnych rozwiązań, może skierować w rejony nieprzeczuwane, w realu niebrane serio pod uwagę.
Drodzy Czytelnicy, przy zawrotnym
tempie naszego życia taka chwila refleksji, z pozoru mało poważnej, może pozwoli
Wam na złapanie dystansu do siebie. Spowoduje, że przez chwile potraktujecie się mniej
serio. To nie tylko się przydaje, ale i opłaca.
Widzenie świata przez pryzmat marzeń wyjdzie mu tylko na dobre.
Zastanawiam się nad tym, „cobybyłogdyby”, jak by wyglądała nasza rzeczywistość,
gdyby niektóre pozytywne fakty w życiu
kulturalnym, społecznym czy politycznym,
które się wydarzyły w przeszłości, się nie
wydarzyły? I „cobybyłogdyby” miałoby się
wydarzyć to, co podpowiada nam lęk o przyszłość? Strach pomyśleć. Trenujmy magiczne
myślenie. Ono może pomóc wyprzedzić skutki i niewykluczone, że może ustrzec przed
przykrym zaskoczeniem. Myślę, że warto
poddać się czasami tej z pozoru banalnej grze
wyobraźni, by w sytuacjach skrajnych, kiedy
trzeba podejmować dojrzałe i odpowiedzialne
decyzje, nie stanąć przed spóźnionym pytaniem „CO BY BYŁO, GDYBY”?
A na deser :
Pewien dziennikarz z Kurytyby
Wpadł w polityki twarde dlań tryby
Biedak nie wyczuł wiatru kierunku
I już nie było znikąd ratunku
A mógł przewidzieć, co byłoby, gdyby?
ENGLISH

SPECULATING, OR ‘WHAT IF’
One day, in a window of a lottery agency, I saw
a board showing an estimated prize. It was an
exorbitant, unimaginable amount of money.
I automatically thought, ‘ WHAT IF ?’

I walked in and paid the tax on dreams. And
I didn’t win anything. But only those who –
like me – indulge in this pleasure from time
to time know how happy I was spending that

PR Z YZ NA J Ę BEZ WST Y DU, Ż E
U PR AW I A M T O „GDY BA N I E”
Z PR Z YJ E M NO Ś C I Ą. M A M NAW ET SWOJ E
U LU BION E SY T UAC J E I T E M AT Y.
WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

virtual money. Because it’s a pleasure. It may
be naive, infantile, irrational, delusive, but
– undeniably – pleasant. It brings to mind
a forgotten note from childhood when the
reality I created in my head led to universes inaccessible for unimaginative, downto-earth grown-ups. The question wasn’t
there then, it wasn’t asked – it couldn’t be
as a child’s mind, without the burden of civilisation development, was brave, open and
willing to believe in figments of imagination. But that flashback sometimes gets us
– well, perhaps not all of us – and then ‘what
if’ becomes an authorised way to create
magic in reality. How often have we asked
ourselves about our decisions and their
consequences? Many times, I guess. It’s not
a shame, just a native speculation. Would
THIS WAY be good or perhaps we should do
it THAT WAY. What if I hadn’t stayed with
THIS partner? If I’d voted for THIS instead
of THAT party? If I’d stayed at home THEN?
If I’d chosen another major subject at university? And so on, and so forth. Being curious about what life brings may be pointless,
but doesn’t it help sometimes? Isn’t it an ad
hoc antidote to stress? I admit it openly that
I practise speculating with pleasure. I even
have my favourite situations and subjects. It
may be a professional habit because I must
inspire my imagination as an actor, but perhaps I haven’t said my last goodbye to shorts
yet? An idle activity, a waste of time? Let’s
think about it. Speculating is letting your
imagination run wild, which can inspire fantastic, workable ideas, creative solutions; it
may also direct you to undiscovered spaces,
not treated seriously in regular life.
My Dear Readers, such a moment of reflection, seemingly not very serious, in our
relentless, frantic life will let you catch your
breath and distance yourselves. For a moment, you’ll treat yourselves less seriously.
It’s not only practical, but also beneficial.
Perceiving the world through dreams will
only do you good.
I’m wondering ‘what if’, how our reality
would look like but for some positive facts in
cultural, social or political life, which happened in the past or didn’t happen in the
past. And ‘what if’ everything we’re afraid of
happened in the future? I shudder to think
what it would be. Practise magical thinking.
It may help you take precautions and might
even prevent an unpleasant surprise. In extreme situations, when you have to make
mature and responsible decisions, I think
that it’s good to indulge sometimes in this
seemingly commonplace game of imagination in order not to be faced with a question
‘what if’ when it’s already too late.

46–47

LUDZIE / PEOPLE

JAK KROMKA CHLEBA

JAK
KROMKA
CHLEBA
NIE TO JEST NAJWAŻNIEJSZE, CO POSIADASZ. I NIE TO NAWET,
JAKĄ MĄDROŚĆ ZDOBĘDZIESZ. WŁAŚCIWIE LICZY SIĘ TYLKO,
ILE ZROBISZ DLA INNYCH. CZYM SIĘ UMIESZ PODZIELIĆ.
TEKST Grzegorz Kapla

Ż

ZDJĘCIA Edyta Bartkiewicz

ydzi mieszkali po jednej stronie ulicy,
a katolicy po drugiej. I jakoś tak się ułożyło, że kościół był bardziej po żydowskiej stronie, a karczma po polskiej. Ale nie
szkodzi, bo to nie była ulica, która dzieli, ale
taka, która łączy. Ludzie ze sobą żyli dobrze.
Kościół wielki, większy niż w Broku. Ufundował go hrabia Zamoyski, ale każda rodzina
z parafii ofiarowała pracę. Mężczyźni nosili
cegły po drabinach. Dorośli dziesięć cegieł
i więcej. A chłopcy to po pięć. Za kościołem
olbrzymi cmentarz. Dwadzieścia cztery wioski należały do parafii. A Żydzi swój cmentarz
mieli w Stoczku. Mówili, że tam leży ich cadyk i tam chcieli być chowani. W 1940 roku
w Stoczku Niemcy urządzili getto. Żydzi z Sadownego uciekli do lasu.
Ilu przeżyło, nie wiadomo. Od wojny nie
wracali. Przetrwały tylko opowieści. Ale po
1968 roku już nawet opowieści nie było zbyt
wiele. Ludzie nie wiedzieli, co wolno wiedzieć, a o czym trzeba milczeć.
Jakoś w 1992 przyjechała do Sadownego
pewna starsza pani. Nic nie zapomniała po
polsku. Weszła po schodach. Dzień dobry,
dzień dobry. Wie pani, ja poznaję te schody. Przyjechałam z mężem do Polski, żeby
odwiedzić stare miejsca. Wypożyczyliśmy
samochód i przyjechaliśmy. Bo ja tu mieszkałam, naprzeciwko. Tu się bawiłam na tych
schodach… Z Marysią, na tych schodach gadałyśmy. A… to pani jest wnuczką? A co z Ma-

rysią? Nie przeżyła wojny?! No nie przeżyła. Za
chleb, co dziadek dawał go Żydom, zamęczyli
ją Niemcy. I ją, i męża. I syna. Jemu to w plecy
strzelili. Nie, nie tutaj, tam bliżej szkoły, żeby
cała wieś widziała, że za chleb dla Żydów jest
kara śmierci… Nie wiedziała pani? No skąd
mogła pani wiedzieć…
No i wtedy odwróciła się i poszła. Nie
wiem… Może jej się zrobiło przykro? Może
wstyd? Może nie wiedziała, co powiedzieć.
Nie, nie wróciła już. Ale jakoś wkrótce potem
babcia, dziadek i ich syn, co go też wówczas
zabili dostali medal Sprawiedliwych Wśród
Narodów Świata.
Sadowne nie miało szczęścia. We wrześniu 1939 roku front przetoczył się główną
ulicą. Drewniane domy płonęły, jakby były
zrobione z papieru. Ale te murowane mogły
ocaleć. Kościół, no i sklep Lubkiewiczów.
Ludzie naznosili tam swoich najcenniejszych rzeczy, co kto chciał zachować. Budynek stał od dziesięciu lat przecież. Kiedy
Niemcy szli, to ludzie się tu zamknęli. I może
by dom ocalał, ale w podwórzu, w stodole
ukrywało się dwóch żołnierzy. I kiedy Niemcy podpalili stodołę, to oni mundury zrzucili
i zaczęli uciekać. Ktoś im otworzył drzwi.
Niemcy to zobaczyli. Żołnierzy zabili, potem
ludziom kazali wyjść i podpalili dom. Ludzie
wybiegli, mury zostały. Wszystko w środku
się wypaliło. Dlatego tych zdjęć dziadków
nie ma. Tylko kilka ocalało.
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Grażyna Olton układa na stole kilka fotografii, jakie
ocalało z czasów wojny. Na jednym z nich Maria Lubkiewicz z wielkim rowerem. Na innych portrety. Był gdzieś
jeszcze portret Stefana, chłopak miał dwadzieścia pięć
lat, kiedy to się stało… Bo to wszystko nie było tutaj, tutaj zostały jedynie mury. Wyprowadzili się do starego
domu, koło piekarni. Tam mieszkali całą wojnę. Pani
Grażyna przez długie lata nie znała rodzinnej opowieści.
Czasami mama powiedziała kilka słów. Pierwsze wspomnienia są o tym, że co roku zimą, 13 stycznia, mama
wychodzi. Zawsze sama szła.
- Pamiętam, kiedyś tata zerwał się z łóżka, bo był wielki
mróz. Obudził nas i pyta „gdzie jest mama”? A za chwilę
ona wchodzi. Było w pół do jedenastej w nocy. Zawsze na
to miejsce sama szła. No i potem nam mówiła. Najpierw po
kilka słów. A potem już wszystko.
Sadowne jest blisko Treblinki. I blisko Stoczka. Nie
było gazet, ale przecież ludzie wiedzieli, że Niemcy będą
zabijać Żydów. Połowa wsi, ta po przeciwnej stronie drogi do kościoła, została. A połowa wyprowadziła się do
lasu. Ludzie zbudowali ziemianki. Wejścia były zamaskowane gałęziami. Tam próbowali przesiedzieć wojnę.
- Polacy wiedzieli?
- Oczywiście, że wiedzieli – opowiada pani Grażyna. Przecież to sąsiedzi byli. Nie przetrzymaliby bez pomocy.
Wiedzieli, że za pomoc Żydom jest kara śmierci, ale nikt
nie wydał. Zwracali uwagę, żeby do wsi nie chodzili jedną
drogą, żeby nie było śladów. I żeby się nie załatwiali koło
wejść do ziemianek. Tata nam opowiadał, w lesie mieszkał
jego kolega. Na śniegu to bardzo było widać ślady, jak się
człowiek załatwia.
- Po co ludzie tam chodzili?
- Przecież Żydzi nie przetrwaliby bez pomocy. Pomoc
mojego dziadka nie była jednorazowa, jak to czasami piszą. Nie chodziło o bochenek chleba. Mój tata wtedy pracował w piekarni. Przychodził do pracy przed świtem. Zobaczył, że dziadek pakuje jedzenie do worków. I zobaczył,
że się dziadek przestraszył, że on to widzi. Stanął jak wryty. Wiadomo, że takich rzeczy nikt nie mógł wiedzieć. Tata
udał, że nic nie zrozumiał. Poszedł dalej.
Tata pani Grażyny spotykał się z Ireną, córką Lubkiewiczów. Wkrótce po tragedii, jaka ich spotkała, miał
się z Ireną ożenić.
Niemcy w szkole byli prawdopodobnie po to, żeby
schwytać zbiegów z transportów. Gdyby komuś z warszawskiego getta udało się uciec z pociągu do Treblinki.
Sadowne jest od obozu szesnaście kilometrów. A przez

W IEDZIELI, ŻE ZA
POMOC Ż Y DOM
JEST K AR A
Ś M I E RC I , A L E
N I K T N I E W Y DA Ł .

las jeszcze bliżej. Szkoła jest zaledwie trzysta metrów od
starego domu. Od piekarni. Bał się. Bo przecież jeżeli
tylu ludzie wie, to łatwo może się wydać. Pretekstem do
wykonywania kary śmierci na Polakach było rozporządzenie Hansa Franka z 15 października 1941 roku. Kara
śmierci dla Żyda, który opuści getto. Kara śmierci dla
Polaka, który zbiegowi udzieli schronienia. A potem już
kara śmierci za każdą pomoc.
- Mógł ktoś wydać, pójść do Niemców i powiedzieć, że
tam są Żydzi. Mógł zaprowadzić. Ale nie. Dużo im Polacy
pomagali, dawali im żywność. To nie było przecież tak,
że piekarnia cały czas pracuje. Mama opowiadała, że na
wypiek dostawali od Niemców zezwolenie. Chleb był na
kartki, mąka była reglamentowana. To nie było tak, że
dziadek mógł dla Żydów ten chleb bezkarnie schować.
Niemcy wszystko mieli policzone. Stefan mielił zboże
w młynku do kawy. Nawet mój tata mówił mu, żeby to zostawił, bo to przecież się nie da. A on siedział na stołeczku
i potrafił przez cały dzień ćwiartkę zboża zemleć. Taki był
cierpliwy. Tata go lubił. Za grę na akordeonie. Za te wyprawy na kawalerkę, konno jechali. No i za przyjaźń. Razem
pracowali w tej piekarni.
Do 13 stycznia 1943. Tego dnia niemiecki partol zatrzymał na drodze dwie żydowskie dziewczyny. Czepkiewiczównę i Enzelównę. Powiedziały, że chleb mają z piekarni od
Lubkiewiczów. Niemcy rozstrzelali je od razu, na ulicy.
Irena Lubkiewicz, mama pani Grażyny, tak opowiedziała o tym, co dalej: „Żandarmi nie czekając na wykopanie dołu dla zabitych Żydówek, wpadli do mieszkania
rodziców, jeden z nich był nazwiskiem Schultz, kolonista
niemiecki, prawdopodobnie z okolic Łodzi, bardzo wysoki, silny, dobrze zbudowany, lat miał wtedy trzydzieści
moim zdaniem. Podskoczył do mojej matki, krzycząc:
<<Co, dawaliście Żydom chleb!?>>. Uderzył moją matkę
silnie pięścią w twarz, tak że się zatoczyła przy ścianie
i momentalnie policzek miała siny, aż czarny. Podskoczył wtedy do mnie, kopnął mnie silnie w nogę twardym
wojskowym butem. Następnie pistoletem uderzył mnie
w plecy, w kręgosłup, tak silnie, że do dzisiaj mam w tym
miejscu stały ból. <<Powiedz, że twoja matka dawała
Żydom chleb!>>. Stał naprzeciwko mojej matki, którą
popychał do drzwi i krzyknął: <<Liczę do dziesięciu, jak
się nie przyznasz, to będę strzelał!>>. Wystawił pistolet na
moją matkę i zaczął liczyć. Ja tymczasem, chociaż mam
silny ból, jednak myślę <<jak stanę przed mamą, przecież
ta kula przebije i mnie i mamę>>. Nogi i ręce mi zdrętwiały
i uklękłam między matką, a zbrodniarzem hitlerowskim
Schultzem, przed pistoletem. Wtedy przestał Schultz liczyć, na rozkaz starszego oficera Karnej Ekspedycji. Ale
śledztwo trwało do godziny 22.00. W tym czasie strasznie
się znęcali nad moją rodziną. Brata bił i kopał bez żadnej
litości. Ojca bił pięścią po twarzy, aż zatoczył się na ścianę, również popychał i kopał. O godzinie 22.00 żandarmi
z Karnej Ekspedycji rozstrzelali wymęczonych i zbitych
moich rodziców i brata na podwórku, za ratowanie Żydów.
Mnie zostawili jako małoletnią, ale cóż z tego, kiedy odebrali mi chęć do życia”.
Czyli to pech był, że złapali te dziewczyny? – pytam.
- Tak, pech – kiwa głową pani Grażyna. – Młode dziewczyny, przestraszyły się i wygadały. Mama biegła wtedy do domu, żeby schować zeszyt z tajnych kompletów.
Usłyszała te buciory jak dudnią i schowała się za otwar-

JAK KROMKA CHLEBA
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tymi drzwiami. W domu nikogo nie było, to
była szósta wieczorem, ciemno już. Nawet
jej mamy nie było, wyszła kury zamknąć, jak
Niemiec wpadł do domu, to w pierwszym momencie mojej mamy nie zauważył.
- Po polsku mówili?
- Jeden mówił po polsku. Ale dziadek i babcia rozumieli. Uczyli się wtedy ludzie niemieckiego, żeby przeżyć.
- Wiedzieli, że ich zabiją?
- No nie. Myśleli, że podpalą, że spalą całe
obejście. Myśleli, że przetrwają… Dziadek
był torturowany na zewnątrz, mama tego nie
widziała. Ale widziała jak się znęcają nad bra-

tem i nad jej mamą. Ale dziadek był strasznie
bity. Miał całkiem podarte ubranie na sobie.
Chcieli, żeby się przyznali, że dawali ten
chleb. Ale oni się nie przyznawali. Wiedzieli, że kto się przyzna, nie przeżyje. Tata nie
mógł sobie darować, że Stefan nie uciekł.
Przecież to trwało tyle godzin. Mama też
się zastanawiała, dlaczego przeżyła. Był
taki moment, że Niemcy powiedzieli, że jak
nazbierają na łapówkę, to może im pomóc.
I wzięli te pieniądze. Ale nie pomogło. Chociaż mama myślała, że może dzięki temu jej
jednak nie zabili? Nie tylko pieniądze kazali zebrać, ale jeszcze i kazali im piec chleb.

ŹRÓDŁO: PRYWATNE ARCHIWUM GRAŻYNY OLLTON

... P OW I E D Z I A Ł S T E FA N OW I ,
Ż E C Z A S U C I E K AĆ . S T E FA N
O D M ÓW I Ł . P OW I E D Z I A Ł , Ż E
JA K O N U C I E K N I E , T O N A
P E W N O Z A B I JĄ RO D Z I C ÓW.

JAK KROMKA CHLEBA

Może i tak. Oni jeszcze im chleb. Mój tata i Stefan musieli to zrobić. Niemiec ich pilnował. W piekarni było
ciepło, a to był styczeń i Niemiec zasnął. I mój ojciec
wtedy powiedział Stefanowi, że czas uciekać. Stefan
odmówił. Powiedział, że jak on ucieknie, to na pewno zabiją rodziców. Tata go wypchnął już na dwór, ale
on zawrócił. I kiedy już zabili dziadka i babcię, znowu
mógł uciekać. Niemcy powiedzieli, żeby uciekał. Jakby
pobiegł do lasu, to by może żył. Bo tam ciemno, drzewa. Ale on zaczął biec w stronę wsi. Skakał przez płot
i wtedy Niemiec wystrzelił. Widocznie nie chciał zabić,
jak mu ktoś w oczy patrzył. Wolał w plecy.
Irena Kamińska z domu Lubkiewicz nie doczekała uznania swoich rodziców i brata za Sprawiedliwych
Wśród Narodów Świata. Zmarła w 1979 roku. Instytut
Yad Vashem uznał rodzinę Lubkiewiczów za Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata osiemnaście lat później.
Piekarnia działała po wojnie do czasu, kiedy nowa
władza nie nałożyła takich domiarów, że ojciec pani
Grażyny zamknął zakład, bo nie był w stanie sprostać
wymaganiom. Został oskarżony o sabotaż i trafił do
więzienia. Piekarnia została uspołeczniona. Uwolniony zatrudnił się tam jako pracownik.
Sklep wciąż jest w tym samym miejscu. Przetrwał
też budynek piekarni. Obecnie mieści się tam stolarnia
brata pani Grażyny. W Sadownem nie ma żadnej tablicy
upamiętniającej te wydarzenia. Leon Lubkiewicz, Maria Lubkiewicz i Stefan Lubkiewicz spoczywają w jednej
mogile. Trudno trafić. Cmentarz jest bardzo rozległy.
Po rozstrzelaniu Niemcy nie pozwalali na pogrzeb
przez dwa tygodnie. Ludzie mieli się nauczyć, że za

SK A K A Ł PR Z EZ PŁ O T
I W T E DY N I E M I E C
W YSTR ZELIŁ.
W IDOCZ N IE N IE CHCI A Ł
Z A B I Ć , JA K M U K T O Ś
W O C Z Y PAT R Z Y Ł .
WO L A Ł W P L E C Y.
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pomoc Żydom kara jest ostateczna. Osada
ziemianek opustoszała. Żydowscy sąsiedzi
uciekli. Do początku lat dziewięćdziesiątych nie było wiadomo, że ktoś przeżył.
ENGLISH

LIKE A SLICE OF BREAD
Your possessions are not important. Nor is your
knowledge. What matters is how much you do for
other people. What you can share.

Jews lived on one side of the street, Catholics on
the other one. And it happened that the church
was more on the Jewish side and the inn – on
the Polish one. It didn’t matter, however, because the street didn’t divide but brought them
together. People got on well with each other. The
church was huge, larger than the one in Brok. It
was funded by Count Zamoyski, but every family in the parish contributed their work. Men
carried bricks on ladders. Adults carried ten
bricks and more. Young boys – five. Behind the
church, there is an enormous cemetery. The
parish comprised twenty-four villages. Jews
had their cemetery in Stoczek. They said that
their Tzaddik was buried there, and they wanted to be buried there, too. In 1940, Germans

made a ghetto in Stoczek. Jews from Sadowne
ran away to the forest.
It’s unclear how many survived. They haven’t come back since the war. Only stories
remained. But even the stories vanished after 1968. People didn’t know what they were
allowed to know and what they should pass
over in silence.
About 1992, an old lady came to Sadowne.
She didn’t forget how to speak Polish. She went
upstairs. Good morning, good morning. You
know, I recognise these stairs. I came with my
husband to Poland to visit our old haunts. We
hired a car and came. I used to live here, in the
house opposite. I used to play here, on these
stairs… With Marysia, we would chat here.
And… You’re her granddaughter? What about
Marysia? Didn’t she survive the war? She
didn’t. Germans beat her to death for bread
my grandfather gave to Jews. They killed her
and her husband. And son. They shot him in
the back. Not here, there, near the school, so
that the whole village saw that giving bread to
Jews would be punished with death… Didn’t
you know? How could you know…
Then she turned away and left. I don’t
know… Maybe she was sad? Maybe she was
ashamed? Perhaps she didn’t know what else
WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL
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L U D Z I E M I E L I S I Ę N AU C Z YĆ , Ż E Z A
P O M O C Ż Y D O M K A R A J E S T O S TAT E C Z N A .
O S A DA Z I E M I A N E K O P U S T O S Z A Ł A .
Ż Y D OW S C Y S Ą S I E D Z I U C I E K L I .
to say. But she didn’t come back. Soon, my grandmother,
grandfather, and their son, who was killed then, too, were
awarded a medal of the Righteous Among the Nations.
Sadowne wasn’t a lucky place. In 1939, the front line ran
through the main street. Wooden houses were burnt to the
ground as if they were made of paper. But brick houses could
have survived. As well as the church and Lubkiewicz’s shop.
People brought their valuables there; possessions they wanted to save. The building had been there for ten years. When
Germans were marching through the village, people shut
themselves in. And perhaps the house would have survived
but for two soldiers hiding in the barn. When the Germans
put the barn on fire, the soldiers took off their uniforms and
started to run away. Someone let them in. The Germans saw
that. They killed the soldiers, made the villagers go out and
set the house on fire. People escaped, the walls remained. Everything inside was burnt down. That’s why she doesn’t have
pictures of her grandparents. Only a few.
Grażyna Olton puts on the table a few photographs from
the war she has left. In one of them, there is Maria Lubkiewicz
with a big bike. Others are portraits. There was a portrait of

Stefan somewhere there – the boy was twenty-five years old
when it happened… Because it wasn’t here, there are only
walls here. They moved into an old house, next to the bakery.
They lived there during the war. Grażyna Olton didn’t know
her family’s story for years. Her mother mentioned something from time to time. She remembers her mother going
out every winter, on 13 January. She always went alone.
‘I remember when once, my dad suddenly got up because
it was freezing. He woke us up and asked, “Where’s mum?”
And she came in after a short while. It was half past ten. She
always went out alone. And then she told us. A few words, at
first. Later, everything.’
Sadowne is close to Treblinka. And Stoczek. There were
no newspapers, but people knew that Germans were going to
kill Jews. Half of the village, those living on the opposite side
of the road to the church, stayed. And half of the town moved
to the woods. People built dugouts. Entrances were concealed with branches. They hoped to spend the war there.
‘Did Poles know?’
‘Of course, they knew,’ says Ms Olton. ‘They were neighbours. They wouldn’t have survived but for the help of Poles.
They knew that helping Jews was punished with death, but
they didn’t turn them in. They advised them against taking
one road to the village in order not to leave any traces. And
told them not to relieve themselves near the dugout entrances. Dad told us that his friend lived in the forest. The snow
showed when someone had relieved themselves.’
‘Why did people go there?’
‘Jews wouldn’t have survived without their help. My
grandfather didn’t help them once, as people sometimes
say. It wasn’t about a loaf of bread. My dad would work in the
bakery then. He came to work before dawn. He saw grandpa packing food to bags. And he saw that grandpa was afraid
that my dad saw him. He stood nailed to the ground. Nobody
could know such things. Dad pretended not to understand.
He went past him.’
Ms Olton’s dad was going out with Irena, Lubkiewicz’s
daughter. They were going to get married shortly after
the tragedy.
Germans probably came to the school to catch fugitives
from transports. People from Warsaw ghetto who managed
to escape from trains to Treblinka. Sadowne is sixteen kilometres from the camp. And the forest is even closer. The
school is only three hundred metres from the old house.
From the bakery. He was afraid. If so many people knew
about it, it could come out. Hans Frank’s Regulation of 15 October 1941 was an excuse for sentencing Poles to death penalty. A death penalty for a Jew who left the ghetto. A death
penalty for a Pole who gave them shelter. And then, a death
penalty for every help and support.
‘Someone could turn them in, go to Germans and tell
them that Jews were there. Someone could take Germans

LUDZIE / PEOPLE

ŹRÓDŁO: PRYWATNE ARCHIWUM GRAŻYNY OLLTON

54–55

there. But no. Poles helped them a lot, gave
them food. The bakery didn’t work all the
time. My mum told me that they got baking
permissions from Germans. Bread and flour
were rationed out. My grandpa couldn’t simply hide that bread for Jews. Germans would
count everything. Stefan ground cereal
grains in a coffee mill. Even my dad told him
to drop it because it was no use. But he would
sit on a stool and was able to grind a quarter
kilogram of cereal per day. He was so patient.
Dad liked him. Because he played the accordion. Because they would ride horses together. And for friendship. They worked in the
bakery together.
Until 13 January 1943. That day, a German
patrol caught two Jewish girls on the road.
Czepkiewiczówna and Enzelówna. They said
that they got bread from Lubkiewicz’s bakery. The Germans executed them right away,
on the street.
Irena Lubkiewicz, Ms Olton’s mother, told
her that, ‘The policemen didn’t wait on digging
a hole for the dead Jewish girls. They rushed
into Lubkiewicz’s apartment, one of them was
called Schultz, a German colonist, probably
from around Łódź, very tall, strong, well-built,
about 30 years old. He lashed out at my mother
and shouted, “Did you give bread to Jews?” He
hit my mum on the face with his fist; she staggered, her cheek immediately went grey, or
even black. Then he lashed out at me, kicked
me on the leg with his hard boot. Then he hit
me on the back – on the spine – with his gun;
this spot still aches me from time to time. “Tell
me, you mother gave bread to Jews!” He was
standing in front of my mother, pushing her

towards the door and shouting, “I’m counting to ten, and if you don’t admit it, I’ll shoot
her!” He aimed at my mother and began to
count. And even though I was aching all over,
I thought, “If I get between them, the bullet
will go through us both.” My hands and legs
went numb, and I kneeled between my mother
and the gun of the ruthless German, Schultz.
Then, he stopped counting by order of a general officer of the Punitive Expedition. But the
investigation lasted until 10 p.m. They tortured my family; hit and kicked my brother
with no mercy. The German was hitting my
father on the face with his fist until he hit the
wall, pushed him and kicked him. At 10 p.m.,
the policemen from the Punitive Expedition
executed my parents and brother, exhausted and beaten, in the yard, for helping Jews.
They left me there as a minor, but so what?
They made me wanna die.’
‘Was it bad luck that they caught those
girls?’ I ask.
‘Yes, bad luck,’ Ms Olton nods. ‘Young
girls, they were scared and they told them everything. My mum was running to the house
to hide a notebook from a secret set. She heard
those boots and hid behind the open door. Nobody was home, it was 6 p.m., it was dark outside. Even her mum wasn’t there, she went out
to lock the hens. When the German rushed
into the house, he didn’t see my mum at first.’
‘Did they speak Polish?’
‘One of them did. But my grandparents
understood. They learned German those
days to survive.’
‘Did they know they would kill them?’
“Oh, no. They thought they would put the

house on fire. But they believed they would
survive… My grandfather was tortured outside, my mother didn’t see it. But she saw them
torturing her brother and her mum. My grandfather was severely beaten. His clothes were
torn. The Germans wanted them to admit that
they gave that bread to Jews. But they didn’t.
They knew that if they said that, they would be
killed. Dad couldn’t understand why Stefan
didn’t run away. It lasted so many hours. My
mum also wondered why she’d survived. At
some point, the Germans said that if they collect enough money to bribe them, she could
help them. And they took that money. But that
didn’t help. Even though my mum supposed
they didn’t kill her thanks to that money. Not
only did they take their money, but also ordered them to bake bread. They had to bake
bread for them. My dad and Stefan had to do it.
A German watched them. It was hot in the bakery, although it was in January, and the German fell asleep. My dad told Stefan that he had
to run away. But Stefan refused. He said that if
he ran away, the Germans would kill his parents. My dad pushed him outside, but he came
back. And when they killed my grandparents,
he could have run away again. The Germans
told him to do it. If he had run to the woods, he
could have survived. Thanks to the darkness
and trees. But he ran towards the village. He
jumped over a fence, and a German shot him.
He didn’t want to look him in the face and kill
him. He would rather shoot him in the back.
Irena Kamińska née Lubkiewicz didn’t live
long enough to see her parents and brother be
awarded with an honorific of the Righteous
Among the Nations. She died in 1979. The Yad
Vashem Institute awarded Lubkiewicz family
an honorific of the Righteous Among the Nations eighteen years later.
The bakery operated after the war until the
new government imposed new rations, and Ms
Olton’s father had to close it because he wasn’t
able to meet the requirements. He was accused
of sabotage and imprisoned. The bakery was
nationalised. When Ms Olton’s father was released from prison, he got a job there.
The shop is still at the same spot. The bakery building has survived, too. At present, it
houses Ms Olton’s brother carpenter’s workshop. There is no memorial board in Sadowne
that would commemorate those events. Leon
Lubkiewicz, Maria Lubkiewicz and Stefan Lubkiewicz were buried in one grave. It’s difficult to
find it. The cemetery is very large.
Germans didn’t allow their funeral to be arranged for two weeks after they were executed.
It was to be a lesson for other people that helping
Jews would be severely punished. The dougout
settlement became deserted. Jewish neighbours ran away. Until the beginning of the 90s,
it wasn’t clear whether anyone survived.
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OPOWIEŚCI
POD/RÓŻNE
SPORO W OSTATNIM CZASIE PODRÓŻUJĘ – SAMOLOTEM,
SAMOCHODEM, CZASEM TEŻ I POCIĄGIEM. FAKT, ŻE WYJAZDY
WIĄŻĄ SIĘ CZĘSTO Z PRZEKRACZANIEM GRANIC PAŃSTWOWYCH,
A PRZEDE WSZYSTKIM ZE ZMIANAMI STREF KLIMATYCZNYCH,
SPRAWIA, ŻE W CIĄGU KILKU GODZIN DOCIERAM DO INNEJ
CZASOPRZESTRZENI MENTALNEJ, WYPEŁNIONEJ ZWYKLE
LUDŹMI O RADOSNYCH, ŻYCZLIWYCH TWARZACH.

brak wszystkiego. Mało kto jeszcze przy tym pamięta, że w przedwojennej Polsce zaledwie 40% obywateli kraju stanowili etniczni Polacy. Doświadczenia,
wrażenia, smaki i style życia zwinnie mieszały się ze
sobą, a hasło „Polska krajem tolerancji” nie było podszyte ironią. Teraz za to straszy się nas imigrantami
– tymi Innymi, którzy tylko czyhają na naszą pracę,
oszczędności, samochody i atrakcje turystyczne.
Nie przeżyłem historycznych zawirowań na własnej skórze, więc dlaczego zabieram głos? Wiem bowiem doskonale, że życie z przeszłością mocno zagnieżdżoną w głowie skutecznie blokuje każdy, nawet
najmniejszy krok naprzód. W jaki sposób otworzyć się
na innych, jak nauczyć się do nich szacunku? Bądźmy
bardziej uważni w stosunku do siebie, jak i wobec innych. Od „dzień dobry” powiedzianego w windzie
korona nam z głowy nie spadnie, nawet nie drgnie.
Uśmiech, którym obdarujemy przechodniów na ulicy,
skutecznie pomoże nam zmiękczyć kij, który nierzadko nosimy głęboko w… sobie.
ENGLISH

TRAVELLER STORIES

KRZYSZTOF
KOCZOROWSKI
Od kilkunastu lat zajmuje się projektowaniem marki.
Na swoim koncie ma ponad 150 nazw, które stworzył
na potrzeby powstających firm, wprowadzanych na
rynek produktów oraz usług. Opracował i wdrożył
kilkadziesiąt strategii komunikacyjnych zarówno dla
międzynarodowych korporacji, jak i firm rodzinnych.
Miłośnik dobrego jedzenia, kina oraz podróży.

Z

awsze wtedy powraca do mnie myśl, że bardzo
chciałbym, aby polskie ulice również mieniły
się kolorami skóry, wzorami doświadczeń, lśniły od uśmiechów pozytywnych ludzi różnych wyznań,
bezwyznań, narodowości, ludzi odważnych, tolerancyjnych i pewnych siebie. Podobno jesteśmy jeszcze
jako naród na etapie „mieć” i trochę czasu musi upłynąć zanim tak naprawdę „będziemy”. Wtedy też zrozumiemy, że dobra materialne dają ograniczoną ilość
szczęścia, że bez nich możemy być spełnieni, a z nimi
wszystkimi i tak zdarzy nam się umrzeć.
Nie jest to smutna historia o Polsce, o nastrojach
społecznych, o socjologicznych defektach, martyrologii, o mrocznej historii i niewstawaniu z kolan. To
kolejny głos, który, mam nadzieję, dopełni całości,
który przechyli kiedyś szalę na dobrą stronę mocy.
Wiem, że historia odcisnęła na naszym społeczeństwie pewne piętno, że jesteśmy pokiereszowani
i nadal uciśnieni, że pogoda brzydka przez większą
część roku – zimą za zimno, a latem za gorąco. Że
II wojna światowa, że PRL , kartki, kolejki, wieczny

In such moments, I always think that I’d really love
to see Polish streets sparkling with various skin colours, experiences, smiles of positive people of various religions or without any religions, of various
nationalities; bold, tolerant and confident people.
Supposedly, as a nation, we’re still at the stage of
‘have’ and we still need some time to ‘be’. Then, we’ll
understand that material possessions don’t make us
truly happy, we can do without them, and we’ll die
whether or not we have them.
It’s not a sad story about Poland, public opinion,
social defects, martyrdom, dark history and getting off our knees. It’s another voice that, I hope,
will swing the balance in favour of the good side.
I know that our history left its mark on the Polish
society; that we’re black and blue and still oppressed; that the weather’s bad most of the year
– it’s too cold in winter and too hot in summer. That
we’ve been through the Second World War, Polish
People’s Republic, cards, queues, a lack of everything. Few people remember that in pre-war Poland,
ethnic Poles constituted only 40% of all citizens.
Poland was a blend of experiences, impressions,
flavours and lifestyles, whereas the words: ‘Poland
– a country of tolerance’ didn’t have an ironic overtone. Now we’re threatened with immigrants – the
Others, who want to get our jobs, savings, cars and
tourist attractions.
I haven’t experienced the twists of history firsthand, so why should I speak about it? I perfectly know
that being trapped in the past makes it impossible to
take any steps forward. How to open yourself to other
people and learn to respect them? Be more attentive
towards yourself and others. A simple ‘good morning’
in the lift can make a change. A smile given to passers-by on the street will help you soften the rod we all
carry deep inside.
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TROPICAL
MILK

TMR A
O TPEI CR A
I AL L MGI ILRKL.
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TROPICAL MILK.

ZDJĘCIA / PHOTOS:

MODELKI / MODELD:

KOLEKCJA / COLLECTION:

Oliwia Jakiel

Carmen Barba Dominguez

Retroxigen

Lucía Sanchez Barea
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Port lotniczy

Szczecin Goleniów
im. NSZZ Solidarność

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

STAŁY DODATEK PORTU
LOTNICZEGO SZCZECIN
GOLENIÓW IM. NSZZ
SOLIDARNOŚĆ
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SZ KOC K A
K R AT K A
WIELKA BRYTANIA JEST RAJEM DLA TYCH, KTÓRZY LUBIĄ
INTENSYWNE ZWIEDZANIE. WIĘKSZOŚĆ OBIEKTÓW TAKICH
JAK MUZEA CZY ZABYTKI JEST DARMOWA. ZAPIERAJĄCE
DECH W PIERSIACH WIEJSKIE KRAJOBRAZY, BOGATA
KULTURA I MALOWNICZE WIDOKI TO DODATKOWE PLUSY.
EDYNBURG TO NAJPIĘKNIEJSZE MIASTO SZKOCJI. JEGO
NOWE MIASTO ZNAJDUJE SIĘ NAWET NA LIŚCIE UNESCO.
A KTÓRE Z ATRAKCJI EDYNBURGA SĄ NAJCIEKAWSZE?
źródło: PORT LOTNICZY SZCZECIN- GOLENIÓW
zdjęcia: PIX ABAY.COM

SZKOCKIE MUZEUM
NARODOWE – DARMOWA
PODRÓŻ PO HISTORII

W zestawieniu „Co warto zobaczyć
w Edynburgu?” nie może zabraknąć
odnowionego w 2011 roku Narodowego
Muzeum Szkocji. To miejsce z 24 tysiącami artefaktów, które chronologicznie

zostały ułożone w 36 tematycznych
galeriach. Wśród bogatych zbiorów
wyróżnia się przedmioty prehistoryczne, jak i dzieła powstałe za sprawą
nowoczesnej technologii.
Starannie zaprojektowany budynek
składa się z czterech pięter i pięknego
szklanego atrium. Oficjalne otwarcie mu-

zeum nastąpiło w 1861 roku i od początku
jego misją było „pokazanie światu Szkocji,
a Szkocji świata”. Z tego względu to miejsce pełne miejscowej historii, ale również
wystaw z najdalszych zakątków globu.

ZAMEK W EDYNBURGU.
CZEKAJĄC NA 13:00

Edynburg to miasto innowacyjne, pełne
studenckiej energii i zaskakujące swoją
scenerią. Krajobrazem może nieco przypominać Rzym, a to za sprawą siedmiu
wzgórz, wokół których zostało wybudowane. Właśnie na jednej z tych wulkanicznych skał wznosi się zabytkowy
zamek, będący w przeszłości rezydencją
szkockich władców. To prawdziwy
symbol miasta, który stał się również
częścią życia mieszkańców. Codziennie,
z wyłączeniem niedziel, o godzinie 13:00,
następuje bowiem wystrzał z armaty. Co
ciekawe, charakterystyczny huk słyszany jest w tym mieście już od 1861 roku.
Warto zadbać o to, aby właśnie w tym
czasie znaleźć się na zamku.

S Z KO C K A K R AT K A

CAMERA OBSCURA AND
WORLD OF ILLUSIONS.
ŚWIAT ILUZJI

To ponad 150-letnie muzeum jest wręcz
idealne na wizytę z najmłodszymi. Na
sześciu poziomach zabytkowej wieży przez 2-3 godziny doświadczysz
świata magii i iluzji. Camera Obscura
to prototyp aparatu fotograficznego i na
jednym z pięter można obejrzeć aktualną
panoramę Edynburga właśnie z tego typu
urządzenia. Ponadto w muzeum znajduje
się wiele pomieszczeń z unikatowymi
wystawami, które zadziwią nie tylko
dzieci, ale i dorosłych. Miejsce oferuje
chociażby pokoje luster, niekończące się
schody, tunele 3D, hologramy, spacery po
wodzie, kalejdoskopy czy krzywe zwierciadła. W tym muzeum naprawdę trudno
stwierdzić, co jest rzeczywistością, a co
wyłącznie iluzją. Dodatkowo, na samym
szczycie wieży można obserwować miasto ze sporych teleskopów.

SZKOCKA NARODOWA
GALERIA PORTRETÓW

W zamku, otoczonym z trzech stron
stromymi zboczami, miały miejsce
najważniejsze wydarzenia ze szkockiej historii. Można w nim zobaczyć
udekorowane sale z monarszymi
klejnotami czy Kamień Koronacyjny
ze Scone – używany podczas koronacji
szkockich królów, a następnie władców Anglii i Wielkiej Brytanii. Zamek
w Edynburgu to zdecydowanie najczęściej odwiedzana atrakcja turystyczna
w stolicy Szkocji, za którą trzeba jednak
słono zapłacić. Bilet dla osoby dorosłej
kosztuje bowiem 16 funtów.
Zamek liczy sobie ponad 1000 lat
i wciąż może zachwycić wspaniałym
stanem. Dodatkowo na jego placu
odbywa się najsłynniejszy miejscowy
festiwal – Royal Edinburgh Military
Tattoo. W trakcie trzech sierpniowych
tygodni czołowe wojskowe grupy
z bębniarzami, trębaczami oraz tancerzami prezentują swoje artystyczne
defilady. To największe tego typu
wydarzenie na świecie.

Gmach galerii wybudowany został w latach 1885-1890 według projektu Roberta
Rowanda Andersona. Wzorowany był
na weneckim Pałacu Dożów. Z zewnątrz
budynek pokryty jest czerwonym piaskowcem i ozdobiony licznymi posągami dostojnych Szkotów. Na parterze
budynku obejrzeć można wystawę
portretów dynastii Stuartów, w tym sporą kolekcję poświęconą królowej Marii
Stuart. Na pierwszym piętrze galerii
znajdują się portrety wybitnych Szkotów.
Każdemu portretowi towarzyszy nota
biograficzna. Na szczególną uwagę
zasługuje obraz van Dycka przedstawiający Charlesa Setona, hrabiego
Dunfermline, a także wizerunek Mungo

Murraya, który zginął podczas próby
założenia kolonii szkockiej w Panamie.
Najwybitniejszym portretem jest
XIX-wieczne dzieło ukazujące lekarza
Alexandra Morisona, namalowane
przez chorego psychicznie pacjenta,
Richarda Dadda.

KRÓLEWSKI OGRÓD
BOTANICZNY (ROYAL
BOTANIC GARDEN)

Perełka tego miasta. Klimat tego
miejsca wprowadza niezwykły nastrój.
Historia ogrodu sięga 2 połowy XVII
wieku, kiedy to obszar ten stanowił
przestrzeń naukowa dla Holyrood.
Ogród zajmuje 28 ha i słynie przede
wszystkim z największej na świecie
kolekcji rododendronów. W centrum
ogrodu znajduje się kilka cieplarni,
w których można podziwiać orchidee,
amazońskie lilie wodne, a także drzewo
palmowe z Indii Zachodnich, które
liczy sobie 200 lat. Ciekawostką jest
otwarty w 1997 roku ogród chiński.
Dzięki wyprawom miedzy innymi
George'a Forresta w pierwszej połowie
XIX wieku i przywiezionym przez niego
nasionom Royal Botanic Garden może
poszczycić się największą (poza Chinami)
kolekcją roślin z tego kraju. Ogród jest
atrakcyjny cały rok, gdyż Szkocja charakteryzuje się klimatem przyjaznym
dla wielu gatunków zimozielonych.
Ciekawostką dla nas jest fakt, że w pobliżu
tego ogrodu mieszkał przez kilka miesięcy
Fryderyk Chopin, do dziś w tym miejscu
znajduje się pamiątkowa tablica.

ROYAL MILE (KRÓLEWSKA
MILA)

To ulica prowadząca od Zamku położonego na szczycie góry wulkanicznej do
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Opactwa i Pałacu Holyrood. W zasadzie
Królewska Mila składa się z 4 uliczek, są
to: Castlehill, Lawnmarket, High Street
i Canongate, a całkowita jej długość
wynosi około 1,5 km. Jest to najstarsza,
historyczna ulica miasta i tworzy główny
trakt edynburskiej starówki. Wzdłuż
ulicy ciągną się wysokie nawet na 10
pięter kamienice. Pomiędzy budynkami
przejść można wąskimi korytarzami, tak
zwanymi closes. Daniel Defoe, XVIIIwieczny pisarz tak pisał o Królewskiej
Mili: „ulica największa, najdłuższa
i najładniejsza, zważywszy zarówno
budynki, jak liczbę mieszkańców, nie
tylko w Brytanii, ale i na całym świecie”.
Do tej pory ulica oblegana jest przez
turystów niemal cały rok, a w szczególności podczas festiwalu teatralnego.
Wtedy spotkać tu można liczne grupy
aktorskie, cyrkowców i mimów, którzy
prezentują swoje umiejętności nawet
na ulicy. Ciekawą atrakcją turystyczną tego miejsca jest wieża widokowa,
z której roztacza się wspaniały widok
na miasto, a także leżące nieopodal
Edynburskie Centrum Tkactwa Starego
Miasta, gdzie zwiedzający mogą prześledzić proces tkania, a także zaprojektować swój własny wzór tkaniny.
Wzdłuż Royal Mile znajdziemy wiele
sklepików z pamiątkami, a także liczne
muzea, urzędy i kościoły.

HOLYROOD

Dawna rezydencja królewska, leżąca
u stóp Canongate. Z założeniem Holyrood
łączy się legenda, według której zamek

wybudowany został w miejscu, gdzie
król Dawid I (syn Malcolma Canmore
i św. Małgorzaty) walczył z jeleniem.
Podczas walki zrzucił swoje poroże, które zmieniło się w krucyfiks. Tej nocy król
miał sen, a w nim usłyszał głos nakazujący wybudowanie w tamtym miejscu
domu dla kanoników, którzy poświęcili
swoje życie dla krzyża. Dawid posłuchał
rozkazu i nadał nowemu opactwu nazwę
Holyrood (Święty Krzyż). W roku 1128
znajdowało się tu już Opactwo Holyrood.
Dziedziniec budynku budowany był
stopniowo. W 1532 roku powstała wieża
strażnicza w północno-zachodniej części
zamku. Pałac Holyrood znany w obecnej
formie powstał w XVII wieku. Położenie
zamku w zacisznej okolicy przyczyniło
się do tego, że kolejni królowie lubili tu
przebywać. Rezydencję tą upodobała
sobie szczególnie królowa Wiktoria,
gościła tu także królowa Maria Stuart.
Legenda głosi, że Maria Stuart kąpała się
w słodkim białym winie w pobliskim
ozdobionym wieżyczkami budynku,
nazywanym Łazienkami Królowej
Marii. Na szczególną uwagę zasługuje
Park Królowej, zwany też Holyrood Park.
Jest to oaza dzikiej przyrody w samym
centrum nowoczesnego miasta. Park ma
około 8 km średnicy, okrąża go droga
Queens Drive, umożliwiająca obejrzenie
wielu zakątków zza szyb samochodu.
Na uwagę zasługuje także jeden
z kościołów, czyli katedra św. Idziego.
Pochodzi ona z XII wieku, natomiast wieże dobudowano 3 wieki później. W XIX
wieku kościół został odrestaurowany,

dzięki czemu nadal może cieszyć oczy
swoim pięknem. Wówczas też katedrę
ozdobiono licznymi pomnikami nagrobnymi, aby w ten sposób nadać jej charakter narodowego panteonu, wzorując się na
londyńskim Opactwie Westminsterskim.
Wewnątrz zachwycają szczególnie znakomite witraże oraz kaplice.
Bogaty kulturowo oraz nasycony zabytkami Edynburg zaprasza również do:
- People's Story Museum – historie
mieszkańców dawnego Edynburga
w niestandardowej formie – bardzo fajna
atrakcja dla dorosłych, ale też dla dzieci.
- Writer's Museum – niewielkie, ale
interesujące. W budynku mieszkało
trzech wielkich szkockich pisarzy:
Robert Burns, Walter Scott i Robert Louis
Stevenson.
- Muzeum Dzieciństwa – zbiór zabawek i dziecięcych gadżetów z różnych lat.
-Cmentarze: Greyfriars, Old Calton
oraz Canongate.
Miasto ma do zaoferowania również atrakcje dla turystów, którzy nie
przygotowali wcześniej planu zwiedzania. W stolicy Szkocji można skorzystać
z Free Walking Tour – trzygodzinna
wycieczka z przewodnikiem po Starym
Mieście za napiwki, oraz Free Scottish
Highlands Tour, całodzienna wycieczka
mini busem oparta na systemie „płacisz,
ile według Ciebie było to warte”.
Wyloty z naszego lotniska w każdy
wtorek oraz sobotę z linią Ryanair.
Zapraszamy na stronę www.airport.
com.pl oraz stronę przewoźnika
www.ryanair.pl.
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TARTAN
Great Britain is a paradise for those
who are keen on sightseeing. The
admission to most museums or historical buildings is free. Breathtaking
views, picturesque rural landscapes
and rich culture are an added boon.
Edinburgh is the most beautiful
city of Scotland. Its New Town is
even classified as a UNESCO World
Heritage Site. Have a look at our pick
of top attractions of Edinburgh.

NATIONAL MUSEUM OF
SCOTLAND – A FREE
JOURNEY TO THE PAST

One of the ‘must-see attractions in
Edinburgh’ is the National Museum of
Scotland renovated in 2011. It houses 24 thousand artefacts arranged
in a chronological order in 36 theme
galleries. The impressive collections include both prehistorical objects as well
as inventions of modern technologies.
The finely designed building comprises four floors and a beautiful glass
atrium. The museum was officially
opened in 1861 and since the very
beginning, its mission has been to
show Scotland to the world and show
the world to Scotland. The venue is
full of history of the region as well as
collections from the furthest parts of
the world.

EDINBURGH CASTLE.
WAITING FOR 13:00

the rulers of England and Great Britain.
The castle in Edinburgh is the most popular tourist attraction in the capital of
Scotland, but also an expensive one. An
adult entrance ticket costs GBP 16.
The castle is over 1000 years old, but
it has maintained its former glory. Its
courtyard is the venue of the most famous local festival – Royal Edinburgh
Military Tattoo. For three weeks in
August, main army groups with drummers, trumpeters and dancers present
their artistic parades. It’s the biggest
event of the kind in the world.

CAMERA OBSCURA AND
WORLD OF ILLUSIONS

This over 150-year-old museum is
a perfect idea for a family outing.
Explore the world of magic and illusion
on six floors of the historical tower.
Camera Obscura is a prototype of the
photographic camera. On one of the
floors, you can see the panorama of
Edinburgh through this device. What’s
more, the museum houses unique exhibitions both for children and grown-ups,
such as mirror rooms, endless stairs, 3D
tunnels, holograms, walking on water,
kaleidoscopes or crooked mirrors. Here,
it’s really hard to tell what is real and
what is only an illusion. On the top of the
tower, you can admire the view of the
city through large telescopes.

SCOTTISH NATIONAL
PORTRAIT GALLERY

The building was designed by Robert
Rowand Anderson, drawing on the

Edinburgh is an innovative city, vibrant
with students and young people, and
boasting remarkable scenery. Its landscape is a bit similar to Rome since it
was built on seven hills. On the top of
one of these volcanic rocks is a historical castle, which once was the residence
of Scottish rulers. It’s a true symbol of
the city, which has become an important part of life of the locals. Every day
except Sunday, at 13:00, a gun is fired.
What’s interesting, the characteristic
signal has been heard in the city since
1861. This is a must-see, so make sure
you visit the castle at that time.
The castle, surrounded with three
steep slopes, witnessed the most important events in the history of Scotland.
It houses richly decorated chambers
with royal jewels and the Coronation
Stone of Scone, used during the coronation of Scottish monarchs as well as
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Doges Palace in Venice, and put up in
1885–1890. On the outside, it is covered
with red sandstone and adorned with
numerous statues of dignified Scottish
personages. On the ground floor, there
is an exhibition of portraits of the Stuart
dynasty, including a large collection
dedicated to Queen Mary Stuart. The
first floor is dedicated to portraits of
outstanding Scots. Each of the portraits
is accompanied by a biographical note.
Special attention should be given to van
Dyck’s painting depicting Charles Seton,
Earl of Dunfermline, as well as the portrait of Mungo Murray, who died while
attempting to establish a Scottish settlement in Panama. The most brilliant
painting in the museum is a portrait of
doctor Alexander Morison dating back
to the 19th century, painted by his mentally ill patient, Richard Dadd.

ROYAL BOTANIC GARDEN

It’s the gem of the city. One can immediately sense the exceptional atmosphere
of the place. The history of the garden
dates back to the second half of the 17th
century, when the area was a scientific
centre of Holyrood. The garden covers
28 ha and is renowned mostly for its
world largest collection of rhododendrons. In the middle of the garden, there
are a few greenhouses, where you can
admire orchids, Amazonian water lilies,
and a 200-year-old palm tree from West
Indies. The Chinese Garden opened in
1997 is also worth visiting. Thanks to the
expeditions of, among others, George
Forrest in the first half of the 19th century and seeds he brought to Scotland,
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Royal Botanic Garden boasts the
largest collection (excluding China) of
plants from this country. Since a lot
of evergreen plants may grow in the
climate of Scotland, the garden is an
all-year attraction. An interesting fact
is that Frédéric Chopin lived for a few
months near the garden; today, there is
a memorial board in this place.

ROYAL MILE

It’s a road which runs from the Castle
on the top of a volcanic rock to the
Abbey and the Holyrood Palace. The
Royal Mile comprises four streets:
Castlehill, Lawnmarket, High Street
and Canongate, and it’s about 1.5 km
long in total. It’s the oldest, historical street in the city and the main
thoroughfare of the Old Town. Along
the street, there are houses up to 10
floors high. The buildings are separated with narrow corridors, so-called
closes. Daniel Defoe, an 18th century
writer, described the Royal Mile as
follows: ‘the largest, longest, and finest
street for buildings and number of
inhabitants, not in Britain only, but in
the world.’ The street is still crowded
with tourists throughout the year, and
in particular, during the street theatre
festival, when it is full of actors, circus

performers and mime artists performing on the street. A must-see tourist
attraction is also the Outlook Tower,
from which you can enjoy a splendid
view of the city and the Edinburgh Old
Town Weaving Centre located nearby,
where you can observe the process of
weaving as well as design your own
patterns. Along Royal Mile, you’ll find
plenty of souvenir shops, museums,
offices and churches.

HOLYROOD

The former royal residence located
in Canongate. Legend has it that the
palace was built in the place where
king David I (the son of Malcolm
Canmore and Margaret of Wessex)
fought against a hart. During the fight,
the hart lost its antlers, which turned
into a crucifix. That night, the king
had a dream and he heard a voice
that told him to put up a house for
canons, who had devoted their life to
the cross. David did what he was told
and named the new abbey Holyrood
(Saint Cross). The Holyrood Abbey
was founded in 1128. The abbey was
gradually expanded. In 1532, a guard
tower was built in the north‑western
part of the castle. The Holyrood Palace,
as we know it today, was erected in the

17th century. Thanks to its peaceful
location, it was extremely popular
with monarchs. Queen Victoria was
particularly fond of the residence,
and also Mary Stuart visited the
castle. Legend has it that Mary Stuart
would bathe in sweet white wine
in a building nearby, adorned with
towers, called Queen Mary’s Bath
House. Another site that is a must is
Queen’s Park, or Holyrood Park, a remarkable wild landscape in the heart
of the modern city. The park is about
8 kilometres wide. If you go down
Queen’s Drive, a route going through
the park, you’ll be able to see plenty
of picturesque spots from your car.
Another spot worth visiting is St
Giles’ Cathedral. It was built in the
12th century, and the towers were added three centuries later. The church
was restored in the 19th century and
it remains one of the most impressive
edifices in the city. In the 19th century,
the cathedral was also adorned with
numerous memorial statues to make
it a national pantheon just like the
Westminster Abbey in London. The
interior boasts magnificent stained
glass and chapels.
This culturally-rich city abundant
in monuments has many more attractions that you can’t pass up:
- People’s Story Museum – stories
of the inhabitants of Edinburgh in an
unusual form – a great attraction both
for grown-ups and children;
- Writer’s Museum – small but
interesting. Three eminent Scottish
writers lived in the building: Robert
Burns, Walter Scott and Robert Louis
Stevenson;
- Museum of Childhood – a collection of toys and gadgets for children
from different periods;
- Cemeteries: Greyfriars, Old
Calton and Canongate.
There are also plenty of attractions for tourists who don’t have
a fixed sightseeing plan. The capital of
Scotland offers Free Walking Tours
– three-hour guided tours in the Old
Town on a tips-only basis – and Free
Scottish Highlands Tours – a day-long
tour by minibus on a tips-only basis,
which allows you to decide how much
you want to pay for it.
Flights to Edinburgh with Ryanair
are scheduled every Tuesday and
Saturday. To read more, visit www.
airport.com.pl and the carrier’s website www.ryanair.pl.
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P TA K I
N I E M A JĄ J UŻ
MONOPOLU

a o zjawisku migracji ptaków informowane są wszystkie załogi samolotów
podawane z wieży kontroli ruchu
lotniczego, jak również w notamach
okresowych (wiosenne lub jesienne
migracje ptaków).
IN ENGLISH

BIRDS NO LONGER HAVE
A MONOPOLY
Birds used to control airspace;
now they share it with aircrafts.
To prevent accidents and threats
to flight manoeuvres as well as
animals, a number of methods for
scaring off intruders are applied.

PRZESTRZEŃ POWIETRZNA, NIEGDYŚ OPANOWANA JEDYNIE
PRZEZ PTAKI, DZIŚ DZIELONA JEST Z MASZYNAMI LOTNICZYMI.
ABY NIE DOCHODZIŁO DO KOLIZJI ORAZ ZAGROŻEŃ DLA
MANEWRÓW LOTNICZYCH, A CO ZA TYM IDZIE DLA ZWIERZĄT,
STOSOWANYCH JEST WIELE METOD ODSTRASZANIA INTRUZÓW.
źródło: PORT LOTNICZY SZCZECIN- GOLENIÓW

W

ciągu roku najbardziej aktywnymi ptakami są myszołowy, średniej wielkości
ptaki, dla których obszar lotniska jest
ulubionym miejscem łowów. W okresie letnim uaktywniają się bociany
i jaskółki, a z początkiem września
szpaki. W przelotach obserwujemy
również dzikie gęsi.
Na naszym szczecińskim lotnisku
używamy metod hukowych, tzw. pirotechnicznych – są to: huk, błysk, dym
lub bardzo rzadko armaty gazowe.
Następną metodą używaną na naszym
lotnisku są metody dźwiękowe, do których należą sygnały samochodowe lub
sygnały z tuby głosowej imitującej odgłosy rannego ptaka. Kolejną metodą
jest metoda dźwiękowo-elektroniczna,
tzw. elektroniczny odstraszacz emitujący sygnały zagrożenia używane

zdjęcia: PIX ABAY.COM

uniwersalnie dla wszystkich ptaków
lub pod konkretny gatunek.
Gdy jedna z nich nie jest wystarczająco skuteczna, stosujemy mieszankę tych metod. Metody te stosowane są przed każdą operacją lotniczą,
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This year, the most active birds are
common buzzards – medium-size
birds, whose favourite hunting areas
include the airport. In summer, also
storks and swallows become active,
and at the beginning of September –
common starlings. We also observe
passages of wild geese.
At our airport in Szczecin, we
mostly use pyrotechnic techniques
– bang, flash, smoke or rarely gas
cannons. Moreover, we use auditory deterrents, such as car noises or
sounds from a speaking tube imitating the sounds of an injured bird. We
also apply a sound and electronic
method, a so‑called electronic bird
repellent device producing universal
auditory threats for all or certain
species of birds.
If one of them isn’t effective enough,
we use a combination of different
methods. These techniques are applied before every air operation, and
all crews are provided with information on bird migration by the air traffic
control tower and in periodic NOTAM s
(spring or autumn bird migrations).

KIERUNKI DESTINATIONS
1
2
3
4
5
6
7
8

CHORWACJA
GRECJA-KORFU
GRECJA-KRETA
GRECJA- ZAKINTHOS
TURCJA
CZARNOGÓRA
BOŚNIA I HERZEGOWINA
ALBANIA

SZCZECIN

CHORWACJA
BOŚNIA I HERCEGOWINA
CZARNOGÓRA
ALBANIA
KORFU

TURCJA

ZAKYNTHOS
KRETA

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

LOTNISKO

AIRPORT

TA XI

INTERNET

Airport Taxi Group
Tel.: +48 91 481 7690

www.airport.com.pl
mamy czat online / We have an online chat!
www.facebook.com/SzczecinAirport
www.twitter.com/SzczecinAirport
www.youtube.com/user/SzczecinAirport
www.pl.pinterest.com/airport0237/

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

ADRES ADDRESS
Port Lotniczy Szczecin Goleniów
Sp. z o.o. / Szczecin Goleniow Airport Ltd.
ul. Glewice 1a, 72-100 Goleniów
Tel.: +48 914 817 400
www.airport.com.pl

MINIBUSY DO / Z PORTU
LOTNICZEGO / MINIBUS

PUNK T INFORMACJI LOTNISKOWEJ
AIRPORT INFORMATION POINT

KOSZALIN / KOŁOBRZEG
AIR-TRANSFER.PL
Rezerwacja biletów telefonicznie
pod numerami / Tickets can be booked

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

PKS SZCZECIN
Tel. (+48) 462 38 73
www.pksszczecin.info
BUS LOT
Bus odjeżdża 15 minut po lądowaniu
samolotu. Bilety do nabycia u kierowcy przed odjazdem autobusu. Koszt
przejazdu na trasie do/z Szczecina
- 25 zł. / Departure from the Airport
to Szczecin 15 minutes after landing.
Bus tickets available from driver
before departure. Ticket price to/from
Szczecin – 25 PLN.
Ze Szczecina mikrobus odjeżdża
spod biura LOT al. Wyzwolenia 17 /
Minibuses from Szczecin depart from

by Telephone:
Tel.: +48 512 370 778
Tel.: +48 502 323 396
Tel.: +48 947 110 510
www.air-transfer.pl

Czat online! / online chat!
CENTRUM OBSŁUGI PODRÓŻ Y
TRAVEL SERVICE CENTRE
Sprzedaż biletów lotniczych i ofert turystycznych/ Ticket selling point
Tel.: +48 481 75 05 / Tel.: +48 481 76 25
E-mail: biuropodrozy@airport.com.pl
GG: 6364857

LOT office at al. Wyzwolenia 17.
Bilety do nabycia u kierowcy oraz
rezerwując pod numerem telefonu:
504 188 737 / You can buy a ticket
from a bus driver or book it at:
504 188 737

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

ZAGINIONY BAGA Ż LOST & FOUND
Welcome Airport Service
Tel.: +48 481 75 03

PKP
Stacja Port Lotniczy Szczecin- Goleniów w kierunku Szczecina lub
Kołobrzegu.
Rozkład odjazdów oraz przyjazdów
pociągów na stronie www.pkp.pl
Station Airport Goleniów towards
Szczecin and Kołobrzeg.
Schedule available at www.pkp.pl.

PARKING ZIELONY / WIELODOBOWY
CAR PARK GREEN

CENNIK CAR PARK FEES / LONG -STAY
PIERWSZE 10 MINUT FIRST TEN MINUTES

FREE

DO GODZINY UP TO 1 HR

5 PLN

DO 2 GODZIN UP TO 2 HR

8 PLN

DO 3 GODZIN UP TO 3 HR

9 PLN

DO 4 GODZIN UP TO 4 HR

10 PLN

PIERWSZE 10 MINUT FIRST TEN MINUTES

FREE

DO 5 GODZIN UP TO 5 HR

11 PLN

DO GODZINY

UP TO 1 HR

7 PLN

PIERWSZ Y DZIEŃ FIRST DAY

25 PLN

DO 2 GODZIN UP TO 2 HR

9 PLN

DRUGI DZIEŃ SECOND DAY

15 PLN

2 PLN

TRZECI DZIEŃ THIRD DAY

15 PLN

K A ŻDA NASTĘPNA GODZINA EVERY FOLLOWING
OUR

PIERWSZ Y T YDZIEŃ FIRST WEEK

89 PLN

PIERWSZ A DOBA FIRST DAY

53 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

AFTER PAYING IN AN AUTOMATIC CASH MACHI-

K A ŻDY NASTĘPNY T YDZIEŃ EVERY FOLLOWING WEEK

20 PLN

NE YOU WILL BE GIVEN 15 MINUTES TO EXIT THE

PARKING / DOBOW Y
CAR PARK RED

CENNIK CAR PARK FEES / SHORT-STAY

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

