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Nasi Autorzy

GRZEGORZ 
KAPLA

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

 IN ENGLISH

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

ANDRZEJ 
SARAMONOWICZ

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

 IN ENGLISH

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

MATEUSZ  
KUSZNIEREWICZ

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

 IN ENGLISH

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

WOJCIECH 
ZAWIOŁA

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

 IN ENGLISH

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

WOJCIECH 
KUCZOK

RAFAŁ  
RUTKOWSKI

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

 IN ENGLISH

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

MONIKA
SZAŁEK

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

 IN ENGLISH

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

JAKUB
MILSZEWSKI

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

 IN ENGLISH

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

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

 IN ENGLISH

A working man and a dreamer. 
Most of you know him as a sailor 
and an Olympic champion, but he 
has several more aces up his sleeve. 
He’s a businessman, investor and 
social activist. He always aims high.
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ALEKSANDRA 
BUDKA

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

 IN ENGLISH

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

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.

 IN ENGLISH

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

KATARZYNA
ZDANOWICZ

Znawca i poszukiwacz smaków. 
Przeszedł przez wszystkie szcze-
ble w branży gastronomicznej. 
Współautor książki „Gastroban-
da. Wszystko co powinieneś wie-
dzieć, zanim wyjdziesz coś zjeść”.

 IN ENGLISH

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

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

 IN ENGLISH

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

ANNA 
NAZAROWICZ

KAMIL
SADKOWSKI

GRZEGORZ 
MAŁECKI

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

 IN ENGLISH

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

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

 IN ENGLISH

She talks, writes and edits. She 
is interested in high, middlebrow 
and low culture because she 
is a true (post)humanist. She 
claims there is nothing better 
than a good book except for  
MC Hammer’s video clips. 

SYLWIA  
GUTOWSKA

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

 IN ENGLISH

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

TOMASZ 
SOBIERAJSKI
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Edyta Bartkiewicz - jest 
fotografem mody, ma 23 lata 
i pochodzi ze Szczecina. 
Do Warszawy przyjechała 
spełniać marzenia i kieruje się 
dewizą 'liczy się jakość,  
a nie ilość'.

 IN ENGLISH

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

EDYTA
BARTKIEWICZ
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DOROTA MIŚKIEWICZ STUDIOWAŁA GRĘ NA SKRZYPCACH, SŁAWĘ ZDOBYŁA 
JAKO WOKALISTKA, A TERAZ ALBUMEM „PIANO.PL” ODDAJE HOŁD POLSKIM 

PIANISTOM I UPRAWIA SKOMPLIKOWANE OPERACJE MUZYCZNO-LOGISTYCZNE.

  TEKST: JAKUB MILSZEWSKI     ZDJĘCIA : MONIKA SZAŁEK

   MAKE-UP: ANNA CHOPARD'D

CZY BĘDĘ  
wąchać 

te kwiaty?
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To nie jest tak, że rodzimy się z jakimś talentem, 
a potem słuchamy śpiewu ptaków, który daje 
nam pozytywne natchnienie, a my bierzemy 

skrzypce i gramy. To nie tylko talent, ale i praca. 

SPOTYKAMY SIĘ W GARDEROBIE UNIWERSYTETU 
MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA W WARSZAWIE. ZNASZ 
TĘ GARDEROBĘ BARDZO DOBRZE.
Oj tak, ta garderoba to największe studenckie stresy. Znajduje 
się tuż przy dużej sali koncertowej i przed najcięższymi egza-
minami, tymi dyplomowymi, to między innymi tutaj trzeba 
się było rozgrywać, żeby potem wejść na scenę. 

WSZYSCY MUZYCY SIEDZIELI TUTAJ I ĆWICZYLI?
Nie, to garderoba dla solistów. Orkiestra musiała sobie radzić 
inaczej. Rozgrywała się w innej sali, w domu, albo na korytarzu.

SŁYSZELIŚMY TO, KIEDY TU WCHODZILIŚMY.
To przyjemne dźwięki. Pamiętam, jak chodziłam sobie na tyły 
szkoły i czytałam książkę w parku, a w tym samym czasie do-
chodziły mnie te wszystkie dźwięki. To była kakofonia – roz-
śpiewujące się śpiewaczki, obój, skrzypce... Bardzo to lubiłam!

NAWET TO STROJENIE SKRZYPIEC? PRZECIEŻ TO STRASZNE.
Gra na skrzypcach generalnie nie jest łatwa. Zwłaszcza na 
początku i… zwłaszcza dla rodziców! To instrument, który – 
jak sama nazwa wskazuje – na początku bardzo skrzypi. 
Potrzeba kilku lat, żeby skrzypce zaczęły ładnie brzmieć.

CHCIAŁEM CIĘ JEDNAK ZAPYTAĆ O INNY INSTRUMENT, 
RÓWNIE PIĘKNY, ALE TROCHĘ TRUDNIEJ GO WNIEŚĆ NA 
TRZECIE PIĘTRO – FORTEPIAN. TWOJA NOWA PŁYTA NAZYWA 
SIĘ „PIANO.PL”. NAGRAŁAŚ JĄ ZE ZNAKOMITYMI POLSKIMI 
PIANISTAMI. WE WKŁADCE MOŻNA WYCZYTAĆ, ŻE ZROBIŁAŚ 
TO PO TO, ŻEBY PRZYPOMNIEĆ POLAKOM, ŻE MAMY 
FANTASTYCZNE TRADYCJE PIANISTYCZNE I FANTASTYCZNYCH 
PIANISTÓW. SAMA GRASZ NA FORTEPIANIE?
O tyle grałam, o ile musiał grać każdy wykształcony muzyk. 
W szkole muzycznej zajęcia z fortepianu były obowiązkowe dla 
wszystkich. Na pewno nie można jednak powiedzieć, że jestem 
wirtuozem tego instrumentu, ale bardzo lubię jego brzmienie 
i uwielbiam naszych pianistów, są wspaniali. Gdy dobierałam 
ich na płytę, uświadomiłam sobie, że jest ich bardzo wielu.

TO NIE SĄ ANONIMOWE NAZWISKA. NAWET JEŚLI KTOŚ NIE 
INTERESUJE SIĘ PIANISTYKĄ CZY MUZYKĄ JAZZOWĄ, TO NA-
ZWISKA TURNAU, MOŻDŻER CZY NAHORNY BĘDĄ MU ZNANE.
Tak, na płycie są głównie pianiści jazzowi trzech różnych 
pokoleń. Jest Leszek Możdżer, Krzysztof Herdzin, Marcin 
Wasilewski, Michał Tokaj, Piotr „Pianohooligan” Orzechowski, 
Bogdan Hołownia, Dominik Wania, Tomasz Kałwak, Andrzej 
Jagodziński, Włodzimierz Nahorny. Jest też – właśnie w roli 
pianisty – Grzegorz Turnau i duet fortepianowy Lutosławski 
Piano Duo, czyli Bartek Wąsik i Emilia Sitarz, poza mną 
jedyna dziewczyna w tym koncertowym i płytowym zestawie. 
Do tego wspaniały kwartet smyczkowy, który towarzyszył 

temu wydarzeniu, czyli Atom String Quartet i mój tata, Henryk 
Miśkiewicz na saksofonie, w roli niespodzianki.

NAPRAWDĘ SIĘ BAŁAŚ, ŻE POLACY TAK NAGLE ZAPOMNIELI 
O NASZYCH TRADYCJACH PIANISTYCZNYCH I PIANISTACH NA 
TYLE, ŻE TRZEBA O NICH PRZYPOMINAĆ?
Nie. Wiem, że nie zapomnieli. Ale zgromadzenie tych wszyst-
kich muzyków na jednej scenie wydało mi się świetnym 
pomysłem, bo oni rzadko mogą się spotkać. Basista i saksofo-
nista się spotykają, bo grają w jednym zespole, ale pianiści na 
jednej scenie? I jeszcze w takiej liczbie? Każdy gra tylko jeden 
utwór, ale na koniec wychodzą wszyscy razem i grają Chopina. 
Wydawało mi się, że to będzie piękne przedsięwzięcie, nie tyle, 
żeby przypomnieć to, co zostało zapomniane, ale uwydatnić to, 
o czym – mam nadzieję – wszyscy wiemy.

MOI ZNAJOMI, KTÓRZY POKOŃCZYLI SZKOŁY I AKADEMIE 
MUZYCZNE, WSPOMINAJĄ, ŻE FORTEPIAN KOJARZY IM SIĘ 
ZE ŻMUDNYMI GODZINAMI ĆWICZEŃ, JAKĄŚ STAROŚWIECKĄ 
SUROWĄ NAUCZYCIELKĄ, KTÓRA KAZAŁA GODZINAMI 
WYKONYWAĆ NUDNE ĆWICZENIA. TY TAK NIE MIAŁAŚ?
Pamiętam jak w podstawówce wszyscy baliśmy się pani, o któ-
rej chodziły legendy, że zatrzasnęła komuś klapę pianina na 
palcach. Z dzisiejszego punktu widzenia wiem, że to raczej nie-
możliwe, albo przypadkowe zdarzenie. O innej pani wiadomo 
było, że nabożnie podchodziła do instrumentu, trzeba było przy 
niej myć ręce zanim siadło się do fortepianu. To wszystko są 
opowieści dzieci, a dzieci lubią się bać. Nudne ćwiczenia trzeba 
było wykonywać, to jasne, że należy pracować nad techniką, re-
pertuarem, dopiero potem nad muzykalnością. Mimo wszystko 
kończymy szkoły muzyczne, bo jednak je lubimy!

ZE SKRZYPCAMI JEST PODOBNIE? TY W KOŃCU JESTEŚ 
SKRZYPACZKĄ.
Tak. Kończyłam Akademię Muzyczną jako skrzypaczka i też 
musiałam codziennie ćwiczyć. To nie jest tak, że rodzimy się 
z jakimś talentem, a potem słuchamy śpiewu ptaków, który 
daje nam pozytywne natchnienie, a my bierzemy skrzypce 
i gramy. To nie tylko talent, ale i praca. 

SKĄD WIĘC TE GORĄCE UCZUCIA DO FORTEPIANU?
Fortepian jest instrumentem wyjątkowym. Wyróżnia się 
spośród wszystkich innych. Można na nim zagrać i melodię, 
i harmonię. Na skrzypcach też można zagrać akordy, ale to 
tylko cztery struny, a w przypadku gry na fortepianie mamy 
dziesięć palców, które możemy położyć jednocześnie na kla-
wiszach. No i nogi – mamy pedały, które mogą nam przytrzy-
mać dźwięk, albo sprawić, że będzie on krótszy. Na fortepianie 
można też zbudować piękne rytmy. To instrument o niezwy-
kłych właściwościach dynamicznych, od najcichszego grania, 
do bardzo głośnego. Ale tak naprawdę nie chodzi o miłość do 
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A TY DOBRZE SIĘ CZUŁAŚ NA DRUGIM 
PLANIE?
W ogóle nie czułam, że jestem na drugim 
planie. Oddając pole pianistom nie ogra-
niczałam swojego, te piosenki trwają od 
5 do 10 minut, więc dla wszystkich star-
czyło miejsca. Jako dziewczyna wycho-
wana na jazzie, jestem przyzwyczajona, 
że muzycy pełnią rolę równorzędną. Na 
koncertach nigdy nie śpiewam non stop, 
zawsze oddaję pole moim muzykom, 
żeby zagrali improwizację, tak też zrobi-
łam tym razem. To, co jest nowe, to fakt, 
że oddałam się w ręce pianistów jeśli 

BOHATER    HERO

fortepianu, a do pianistów. Ci, których zaprosiłam do swojego 
projektu, potrafią wydobyć całe piękno instrumentu. Podczas 
koncertu można było zauważyć, że na tym samym fortepianie 
każdy brzmiał inaczej.

USTĄPIŁAŚ TYM PIANISTOM MIEJSCA. CHOĆ POD TYTUŁEM 
PŁYTY JEST TWOJE NAZWISKO, TO SCHOWAŁAŚ SIĘ TROCHĘ 
W CIEŃ I POZWOLIŁAŚ IM BŁYSZCZEĆ.
Taki był zamysł, żeby byli równie ważnym podmiotem płyty 

„Piano.pl”. Trudno jest zaprosić na przykład Włodzimierza 
Nahornego, poprosić go, żeby zagrał trzyminutową piosenkę 
i zszedł ze sceny. Raczej chciałam, żeby mógł zaprezentować 
siebie. Każdy z tych pianistów tak naprawdę chciał to zrobić, 
pokazać jak gra, czym się wyróżnia. Na dodatek każdy z nich 
mógł zaaranżować jedną piosenkę, żeby pokazać myśl aran-
żacyjną, jaka chodzi mu po głowie.

PODZIĘKOWANIA DLA UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO  
IM. FRYDERYKA CHOPINA W WARSZAWIE / WWW.CHOPIN.EDU.PL 
ZA UDOSTĘPNIENIE WNĘTRZA NA POTRZEBY SESJI ZDJĘCIOWEJ.
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PROSTE.
Nie do końca jednak było to takie proste. Wszystko musieliśmy 
jeszcze przyswoić, przepróbować, a muzycy byli z różnych 
miast. Udało mi się umówić pojedyncze spotkania, żeby choć 
trochę oswoić się z nową muzyką. Leszek Możdżer specjalnie 
miał międzylądowanie w Warszawie, żeby móc się z nami 
spotkać na pół godziny i polecieć dalej. Piotr Orzechowski 
przyjechał specjalnie z Krakowa. Trudno było zebrać wszyst-
kich w jednym miejscu i czasie, spotykaliśmy się więc częścio-
wo. Jedyną pełną próbę mieliśmy w przeddzień występu. Jak 
teraz o tym myślę, to wydaje mi się, że mój system nerwowy 
działał wtedy na zupełnie innych obrotach. Adrenalina jak na 
wojnie. Próbowaliśmy cały dzień – od dziesiątej rano do dwu-
dziestej pierwszej z jedną małą przerwą. Cały czas graliśmy 

chodzi o aranżację. Przyszłam, posłuchałam jaki jest pomysł 
na piosenkę, powiedziałam: „okej”, choć niektóre pomysły 
były dla mnie zaskoczeniem. Ale ja lubię takie zaskoczenia. 
W przypadku płyty i koncertu „Piano.pl” nie panowałam nad 
wszystkim tak jak przy innych moich płytach, nie tworzyłam 
jej od początku do końca. Porozdawałam piosenki pianistom, 
a oni do mnie wrócili ze swoimi aranżacjami. To było wspa-
niałe przeżycie.

GDYBY KTOŚ SŁUCHAŁ TEGO Z PERSPEKTYWY OSOBY TRZE-
CIEJ, TO WYDAŁOBY MU SIĘ TO BARDZO ŁATWE: DZWONISZ NA 
PRZYKŁAD DO GRZEGORZA TURNAUA, PROSISZ, ŻEBY ZROBIŁ 
ARANŻACJĘ, WIESZ, ŻE ZROBI TO DOBRZE.
A ja tylko przychodzę i śpiewam.
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ZAŻYCZYSZ – JAKA BYŁABY NAJBAR-
DZIEJ SZALONA RZECZ JAKA MOGŁABY 
PRZYJŚĆ CI DO GŁOWY?
Nigdy się nie zastanawiałam czego mogę 
sobie zażyczyć w garderobie. Ona jest po 
to, żeby się w niej przebrać, mieć spokój, 
najlepiej być samemu. Garderoba jest 
tylko przejściem na scenę. Scena jest 
najważniejsza. Tam są ludzie, tam 
się wyzwala energię i oddaje innym. 
Garderoba i kwiaty? Czy ja będę je wą-
chać? Czy będę na nie patrzeć? Skupiam 
się na tym, co mam za chwilę zrobić, 
jakbym była w dokach startowych. 
Celem jest koncert.

GARDEROBA JEST PRZEJŚCIEM, WIĘC 
MUSI BYĆ JAKIŚ RYTUAŁ PRZEJŚCIA. NIE 
MASZ POTRZEBY WCZUCIA SIĘ W ROLĘ, 
W REPERTUAR?
Wczuwam się, nie patrząc na ściany, 
a będąc sama ze sobą. Wiadomo, że 
lepiej jest, jak garderoba jest ładna, jak 
jest gdzie powiesić sukienkę, jak jest lu-
stro, przed którym mogę się pomalować, 
toaleta, krzesło, coś do picia i jedzenia. 
To są potrzebne rzeczy i nie ukrywam, 
że wymagam, żeby one były. Ale jak są 
kwiaty, to wolę, żeby nie były w garde-
robie, tylko na scenie, żeby zostały mi 
wręczone.

CZYLI NIE CIĄGNIE CIĘ DO 
SPLENDORU, FLESZY, KAMER, 
APARATÓW, CZERWONYCH DYWANÓW 
I TELEWIZYJNYCH SHOW.
Dla mnie to jest efekt uboczny wyko-
nywania pracy. On przychodzi wtedy, 
kiedy ktoś jest popularny. Zabieganie 
o popularność czasem się przydaje, ale 
nie dla samej popularności, a po to, 
żeby móc uprawiać zawód, na przykład 
zachęcić ludzi, żeby przyszli na koncert. 
Dla mnie celem jest koncertowanie, 
bycie na scenie, uprawianie zawodu wo-
kalistki najdłużej jak będę mogła. Bycie 
w świetle reflektorów nie jest celem. 

ALE IM WIĘCEJ SIĘ W TYM ŚWIETLE 
JEST, TYM WIĘCEJ OSÓB PRZYCHODZI 
NA KONCERTY, TYM WIĘCEJ PŁYT SIĘ 
SPRZEDAJE. 
To prawda, dlatego należy również zająć 
się tak zwaną promocją samego siebie. 
Jeśli nikt o nas nie będzie wiedział, to 
nikt nie przyjdzie na koncert, dlatego 
trzeba to robić. Ale to nie jest celem sa-
mym w sobie – to jest sposobem.

MASZ FORTEPIAN W DOMU?
Pianino.

(Atom String Quartet i ja), zmieniali się tylko pianiści. Niektóre 
aranżacje dopiero wtedy zagraliśmy po raz pierwszy w pełnej 
wersji. Wiedziałam, że dzień później jest już koncert, nagranie 
płyty, rejestracja wideo. Nie można nic cofnąć, nie ma miejsca 
na pomyłkę. Trzeba być w dobrej kondycji psychicznej do ta-
kich przedsięwzięć i wierzyć w to, że się uda. Ja wierzyłam, bo 
miałam dobrą ekipę, a sama też potrafię się poruszać po dość 
skomplikowanym materiale, który powstał. Wiedziałam, że to 
się po prostu musi udać.

Z TEGO, CO MÓWISZ, WYNIKA, ŻE BYCIE PROFESJONALNYM 
MUZYKIEM JAZZOWYM CZY MUZYKIEM W OGÓLE WYMAGA 
STRASZNIE SKOMPLIKOWANEJ LOGISTYKI. MIAŁAŚ MUZYKÓW 
Z RÓŻNYCH CZĘŚCI KRAJU, TRZEBA SIĘ BYŁO SPOTKAĆ, 
MUSIELI SPECJALNIE PRZYLECIEĆ, ZGRAĆ KALENDARZE, 
ZORGANIZOWAĆ ARANŻACJE. A PRZED WYWIADEM 
ROZMAWIALIŚMY O TYM, ŻE JUTRO JESTEŚ W SZCZECINIE, 
POJUTRZE W GDAŃSKU, POTEM W KATOWICACH...
I każdy z tych projektów jest inny, więc muszę mieć ze sobą 
różne teczki z tekstami, różne ciuchy i być otwarta na nowości, 
bo czasem jestem częścią większego projektu, niekoniecznie 
według mojego pomysłu. Tak, to jest w sumie normalne w życiu 
muzyka nie tylko jazzowego, często po prostu muzyka sesyjne-
go, który potrafi grać w różnych stylach. Na tej logistyce, o której 
opowiadasz, też trzeba się znać: tu jedziemy, tam się przesiada-
my, tutaj zostawiamy bębny... Jest to ciekawa praca (śmiech).

O AKTORSTWIE MÓWI SIĘ, ŻE POLEGA W DUŻEJ MIERZE NA 
TYM, ŻE SIĘ SIEDZI I CZEKA. ŻYCIE MUZYKA Z KOLEI W DUŻEJ 
MIERZE POLEGA NA SIEDZENIU W SAMOCHODZIE, AUTOBUSIE, 
SAMOLOCIE, POCIĄGU...
Podróżowanie jest częścią tej pracy. Nasz znajomy basista 
Krzysztof Ścierański zapytany o to, jaki ma zawód, zwykł 
mawiać: „Zawód – kierowca. Hobby – muzyk”.

GDYBY PRZECIĘTNEMU KOWALSKIEMU RZUCIĆ HASŁO 
„WOKALISTKA JAZZOWA”, TO POMYŚLAŁBY O ŚWIATŁACH 
REFLEKTORÓW, BOGATYCH SUKNIACH, STROJNYCH 
GARDEROBACH. A TYMCZASEM ROZMAWIAMY O TYM, ŻE 
ŻYCIE GWIAZDY WYGLĄDA ZUPEŁNIE INACZEJ.
Gwiazdorstwo to reflektory, pióra, splendor i sława?

I TO, ŻE MOŻESZ SOBIE ZAŻYCZYĆ, ŻE CHCESZ MIEĆ 
GARDEROBĘ USŁANĄ BIAŁYMI RÓŻAMI.
Na tym etapie chyba nie mogę sobie tego zażyczyć. Nie prze-
szłoby mi to nawet przez gardło, że w garderobie mają być róże, 
bo wiem, że to nie jest artykuł pierwszej potrzeby.

GDYBY ZADZWONIŁ DO CIEBIE ORGANIZATOR KONCERTU, 
ŻEBY ZAPROSIĆ CIĘ NA KONCERT W JAKIEJŚ FANTASTYCZNEJ 
SALI, ZE ŚWIETNYM REPERTUAREM I ZNAKOMITYMI MUZYKA-
MI, I POWIEDZIAŁBY CI, ŻE DAJE CI WSZYSTKO, CZEGO SOBIE 

Trzeba być w dobrej kondycji psychicznej 
do takich przedsięwzięć i wierzyć w to, że się uda. 
Ja wierzyłam, bo miałam dobrą ekipę, a sama też 
potrafię się poruszać po dość skomplikowanym 

materiale, który powstał.
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WE HEARD THEM PLAYING WHEN WE 
WERE WALKING IN.
Those are pleasant sounds. I remember 
going to the back of the school, reading 
a book in the park, and being surround-
ed by all those sounds. It was a true 
cacophony – singers, oboes, violins… 
I enjoyed it very much!

EVEN TUNING OF THE VIOLIN? BUT IT 
SOUNDS AWFUL.
Playing violin is not easy in general. 

NA KTÓRYM PIĘTRZE MIESZKASZ?
Na czwartym.

KTO POMAGAŁ CI JE WNOSIĆ?
Mam bardzo dużą windę... I tacy panowie 
akurat przechodzili... Z tym pianinem jest 
taka historia, że pewna pani, przechodząc 
obok zobaczyła mnie ze skrzypcami 
i zapytała, czy nie chciałabym pianina. 
Okazało się, że mieszka w klatce obok. 
Odpowiedziałam: „tak, chciałabym”. 
I zwyczajnie przenieśliśmy je z klatki do 
klatki, z windy do windy, a panowie, któ-
rzy stali obok, nam w tym pomogli. 

CZĘSTO CI SIĘ ZDARZA, ŻE STOISZ ZE 
SKRZYPCAMI, A KTOŚ OFERUJE CI INNE 
INSTRUMENTY?
Raz w życiu. Faktycznie chciałam mieć 
wtedy pianino, a pani po prostu odczy-
tała moje myśli.

ZRZĄDZENIE LOSU?
Myślę, że tak.

PRZEZNACZENIE? WIERZYSZ W TAKIE 
RZECZY?
Jak już rozmawiamy tak poważnie, to 
wierzę, że myśli możemy sobie jakoś 
przesyłać. Ta pani musiała wyczuć, że 
chcę kupić pianino. Mijałyśmy się. Ona 
bardzo chciała to pianino sprzedać, ja 
bardzo chciałam je kupić.  

 IN ENGLISH

Would I smell those 
flowers? 
Dorota Miśkiewicz studied violin, she’s 
become famous as a vocalist, and now, 
with her album “Piano.pl,” she pays 
tribute to Polish pianists and carries 
out complicated operations connected 
with music and logistics. 

WE MEET IN THE DRESSING ROOM OF 
THE FREDERIC CHOPIN UNIVERSITY OF 
MUSIC IN WARSAW. YOU KNOW THIS 
DRESSING ROOM VERY WELL.
Oh yes, this dressing room witnessed 
my greatest student stresses. It’s located 
near a huge concert hall and before the 
hardest exams, those final ones, it was 
here that we had to warm up before 
going onto the stage.

DID ALL MUSICIANS SIT HERE AND 
PRACTICE?
No, this is a dressing room for soloists. 
Orchestras had to manage in a differ-
ent way. They warmed up in a different 
room, at home or in the hall.

Especially in the beginning and… es-
pecially for parents! It’s an instrument 
which tends to screech in the first stages 
of learning. You need several years for 
the violin to start to sound pleasant.

I WOULD LIKE TO ASK YOU ABOUT 
ANOTHER INSTRUMENT, EQUALLY 
BEAUTIFUL, BUT HARDER TO 
TRANSPORT TO THE THIRD FLOOR 
– A PIANO. YOUR NEW ALBUM IS 
ENTITLED “PIANO.PL.” YOU RECORDED 



IT WITH GREAT POLISH PIANISTS. IN THE INSERT, WE CAN 
READ THAT YOU DID IT TO REMIND POLES THAT WE HAVE 
FANTASTIC PIANIST TRADITIONS AND FANTASTIC PIANISTS. 
CAN YOU PLAY THE PIANO YOURSELF?
I played the piano to the extent required from every accom-
plished musician. At music school, piano classes were manda-
tory for everyone. You definitely can’t say that I’m a virtuoso 
of this instrument, but I like the way it sounds very much and 
I love our pianists, they are great. When I was choosing them 
for the album, I realized that there were a number of them.

THOSE ARE NOT ANONYMOUS NAMES. EVEN IF SOMEBODY 
IS NOT INTERESTED IN PIANISM OR JAZZ MUSIC, THEY WILL 
CERTAINLY KNOW SUCH NAMES AS TURNAU, MOŻDŻER OR 
NAHORNY.
Yes, on the album perform chiefly jazz pianists from three gener-
ations. Thus, we have Leszek Możdżer, Krzysztof Herdzin, Marcin 
Wasilewski, Michał Tokaj, Piotr „Pianohooligan” Orzechowski, 
Bogdan Hołownia, Dominik Wania, Tomasz Kałwak, Andrzej 
Jagodziński, and Włodzimierz Nahorny. We have also – in the 
role of a pianist – Grzegorz Turnau, Lutosławski Piano Duo, or 
Bartek Wąsik and Emilia Sitarz, the only girl apart from me in 
the concert and album make-up. Additionally, there is the great 
string quartet that took part in this event, the Atom String Quartet, 
and my dad, Henryk Miśkiewicz, whose saxophone playing was 
yet another attraction.

WERE YOU REALLY SO SCARED THAT OUR PIANIST 
TRADITIONS AND PIANISTS IN GENERAL HAD FALLEN INTO 
OBLIVION THAT YOU FELT THE URGE TO REMIND PEOPLE 
ABOUT THEM?
No. I know that people haven’t forgotten about them. But 
gathering all those musicians on the same stage seemed like 
a great idea, because they don’t have the chance to meet like 
this very often. A bass player and a saxophonist meet often be-
cause they play in one band, but several pianists on the same 
stage? And so many of them at that? Each one of them per-
forms only one song, but at the end, they perform all together 
and play Chopin. I thought that it would be a beautiful project 
to realise – not to remind people of anything, but to underline 
what, I hope, we all know.

SOME OF MY FRIENDS WHO GRADUATED FROM MUSIC 
SCHOOLS OR ACADEMIES, SAY THAT THEY ASSOCIATE 
PIANO WITH TEDIOUS NEVER-ENDING PRACTICE AND WITH 
AN OLD-FASHIONED OLD TEACHER WHO TOLD THEM TO 
DO BORING EXERCISES FOR HOURS AND HOURS. DOES IT 
APPLY TO YOU TOO?
I remember that in the primary school we were all afraid of 
a teacher rumoured to have smashed the lid of a piano down 
on a student’s hands. From today’s perspective, I know that 
it was rather impossible, or perhaps it was just an accident. 
Another teacher, on the other hand, was known for her almost 
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religious approach to the instrument, you had to wash your 
hands before you sat at it. These are all children’s stories, and 
children like to be scared. Boring exercises had to be done – 
it’s obvious that first you have to work on your technique and 
repertoire, and only then on your musicality. After all, we 
graduate from music schools because we like them!

IS IT SIMILAR WITH THE VIOLIN? YOU’RE A VIOLINIST AFTER 
ALL.
Yes. I graduated from the Music Academy as a violinist and 
I had to practice every day. It’s not that we are born with a tal-
ent, then we become inspired by listening to birds, and then we 
take the violin in our hands and play right off the bat. It’s not 
only talent, but also work.

SO WHERE DO ALL THOSE PASSIONATE FEELINGS TOWARDS 
THE PIANO COME FROM?
Piano is an extraordinary instrument. It stands out amongst 
other instruments. When you play it, you can play both melody 
and harmony. Admittedly, you can play chords on the violin 
too, but it has only four strings, whereas in the case of the 
piano, we have ten fingers at our disposal and we can use them 
all at once. And we have legs – we have pedals that can length-
en or shorten a given sound. You can create beautiful rhythms 

on the piano. It’s an instrument of exceptional dynamic 
features, you can play it very quietly or very loudly. But, 
in fact, it’s not about love to the piano but to pianists. The 
ones I asked to take part in my project are able to reach 
the true beauty of the instrument. During a concert, it was 
noticeable that everyone’s play sounded in a different way, 
although they all played the same piano.

YOU GAVE UP YOUR PLACE TO THOSE PIANISTS. 
ALTHOUGH IT IS YOUR NAME THAT IS UNDER 
THE ALBUM’S TITLE, YOU SOMEHOW KEPT IN THE 
BACKGROUND AND LET THEM SHINE.
But it was the essence of the idea, them being equally im-
portant participants in recording of the album “Piano.pl.”  
It would be unthinkable to invite e.g. Włodzimierz Nahorny, 
and ask him to play a three-minute-long piece and then 
leave the stage. I rather wanted him to be able to present 
himself. All of those pianists really wanted to do it, show 
how they play and what makes them different from the oth-
ers. Additionally, each of them could prepare the arrange-
ment to one chosen song to present their arranging thoughts.

AND DID YOU FEEL WELL, STAYING IN THE BACKGROUND?
I didn’t feel that I was in the background at all. Giving the 
floor to pianists didn’t limit my own participation, those 
songs last from five to ten minutes, so there was room for 
everyone. As a girl brought up with jazz, I’m used to the 
idea that all musicians are equally important. During 
concerts, I never sing nonstop, I always give the floor to my 
musicians so that they can improvise, and this time was 
no different. What was a novelty was the fact that I let pia-
nists take care of the arrangements. I came to the rehears-
al, got to know the idea for the song and okayed it, although 
some concepts surprised me. When it comes to the album 
and the concert “Piano.pl,” I didn’t have everything under 
control like in the case of my other albums, it wasn’t just 
me who created it. I assigned songs to particular pianists, 
and they came back to me with their arrangements. It was 
a wonderful experience.

IF YOU TOLD ALL THIS TO SOMEONE WHO’S NOT IN THE 
KNOW, THEY MIGHT THINK IT IS EASY – YOU CALL, SAY, 
GRZEGORZ TURNAU, ASK HIM TO COME UP WITH AN 
ARRANGEMENT AND YOU KNOW THAT HE WILL DO IT 
WELL.
And then I only come when everything’s ready and sing.

SIMPLE.
It was not so simple. We had to learn everything, practice 
it, and it should be kept in mind that the musicians come 
from different cities. I managed to arrange individual 
meetings to get used to the new music. Leszek Możdżer 
went out of his way to arrange for a stopover in Warsaw to 
meet with us for half an hour, and then he departed again. 
Piotr Orzechowski came to us from Cracow. It was difficult 
to gather everyone in one place and at the same time, so we 
met in smaller groups. We had one full rehearsal on the 
day before the performance. When I think about it now, it 
seems to me that my nervous system must have worked at 
an entirely different pace. My levels of adrenaline were so 
high as if I had been fighting in a war. We rehearsed the 
entire day – from ten in the morning to nine in the evening 
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with one short break. The Atom String Quartet and I played all 
the time, only the pianists changed. Some arrangements were 
played in full for the first time that day. I knew that the next 
day we would give the concert, as well as record the album 
and video. We couldn’t change anything, we couldn’t afford 
any mistake. You have to be in a good psychical condition to 
participate in such projects, and believe in its success. And 
I believed in it, because I had a great team, and I too was able 
to cope with the complicated material that had been created. 
I knew that it had to be a success.

FROM WHAT YOU SAY, IT SEEMS THAT BEING A PROFESSIONAL 
JAZZ MUSICIAN OR MUSICIAN IN GENERAL REQUIRES A VERY 
COMPLEX LOGISTICS. YOU WORKED WITH MUSICIANS 
FROM ALL OVER THE COUNTRY, YOU NEEDED TO MEET, 
THEY HAD TO PLAN THEIR TRIPS, HARMONISE CALENDARS, 
TAKE CARE OF THE ARRANGEMENTS. AND BEFORE WE HAD 
STARTED THE INTERVIEW, YOU TOLD ME ABOUT YOUR PLANS 

– TOMORROW, YOU’LL BE IN SZCZECIN, THE DAY AFTER 
TOMORROW YOU’LL BE IN GDAŃSK, THEN YOU’LL GO TO 
KATOWICE…
And each of those projects is different, so I have to have differ-
ent folders with lyrics, different clothes and be open for novel-
ties, because I’m a part of a bigger project that doesn’t entirely 
depend on me. Yes, it’s quite normal in the life of not only jazz 
musicians, but also session musicians who can play differ-
ent styles. And when it comes to the aforementioned logistics, 
you should be well versed in it too – we go to one place, then 
we change planes in another place, then we leave our drums 
somewhere else… It’s an interesting job (laughs).

ACTING IS SAID TO CONSIST LARGELY IN SITTING AND 
WAITING. THE LIFE OF A MUSICIAN, IN TURN, CONSISTS 
LARGELY IN SITTING IN A CAR, BUS, PLANE, TRAIN…
Travelling is part of this job. Our friend who is a bass player, 
Krzysztof Ścierański, when asked about his profession, used to 
say, “Profession – driver. Hobby – musician.” 

IF YOU ASKED THE AVERAGE JOE ABOUT A “JAZZ VOCALIST,” 
HE WOULD THINK ABOUT BEING IN THE LIMELIGHT, RICH 
DRESSES AND ELEGANT WARDROBE. AND MEANWHILE, 
WE’RE TALKING ABOUT THE FACT THAT LIFE OF A STAR IS 
TOTALLY DIFFERENT.
Being a star means being in the limelight, feathers, splendour 
and fame?

AND THAT YOU CAN DEMAND A DRESSING ROOM COVERED 
WITH WHITE ROSES.
At this stage, I probably can’t demand anything of the sort. It 
would be hard for me to even voice a request for roses in the 
dressing room, because I know that it’s not anything essential.

IF SOMEONE WAS ORGANISING A CONCERT AND ASKED 
YOU TO PERFORM IN SOME FANTASTIC VENUE WITH GREAT 
REPERTOIRE AND ACCOMPLISHED MUSICIANS, AND TOLD 
YOU THAT THEY WOULD GIVE YOU EVERYTHING YOU WANT 
– WHAT WOULD BE THE CRAZIEST THING YOU COULD COME 
UP WITH?
I’ve never thought of what I can request for in a dressing room. 
You use it for changing clothes, resting, being alone. A dressing 
room is only a passage leading to the stage. The stage is most 
important. It is a place with people, where energy is released 

and shared with others. Dressing room and flowers? Would 
I smell them? Would I look at them? I focus on what I’m about 
to do, as if I were in starting blocks. Concert is the goal.

IF DRESSING ROOM IS A PASSAGE, THEN THERE HAS TO BE 
SOME KIND OF RITE OF PASSAGE. DON’T YOU HAVE A NEED 
TO FEEL YOURSELF INTO A ROLE, INTO THE REPERTOIRE?
I feel myself into it – not by looking at the walls, but by being 
alone with myself. It’s a given that it’s better if the dressing 
room looks nice, if there’s a place to hang your dress, if there’s 
a mirror in front of which you can put on some make-up, if 
there is a toilet, a chair, something to eat and drink. Those are 
necessary things and I don’t hide the fact that I want them to 
be there. But if there are flowers, I’d prefer them not to be in the 
dressing room, but on stage, I’d like to receive them there.

SO YOU’RE NOT TEMPTED BY SPLENDOUR, LIMELIGHT, 
CAMERAS, RED CARPETS AND TV SHOWS.
For me, it’s a side effect of doing your job. It manifests itself 
when someone is popular. Striving for popularity may some-
times come in-handy, but not for fame itself, but for the ability 
to do the job, for encouraging people to come to your concert. 
My goal is to give concerts, perform on the stage, work as a vo-
calist as long as I can. Being in the limelight is not my goal.

BUT THE MORE YOU ARE IN THE LIMELIGHT, THE MORE 
PEOPLE COME TO YOUR CONCERTS, THE MORE ALBUMS YOU 
SELL.
It’s true, that’s why you should also take care of the so-called 
self-promotion. If no one knows about you, no one will come 
to your concerts, which is why you need to do this. But it’s not 
a goal in itself – it’s a means.

DO YOU HAVE A GRAND PIANO AT HOME?
I have an upright piano.

ON WHICH FLOOR DO YOU LIVE?
On fourth.

WHO HELPED YOU TRANSPORT IT?
I have a very spacious elevator… And some men just happened 
to pass by… There’s a story connected to this piano – a lady 
saw me carrying violin and asked whether I wouldn’t want 
a piano. It turned out that she lived in the adjacent close. I said, 

“Yes, I’d like to.” And we simply carried it from one close to 
another, from one elevator to another, and the men who stood 
nearby helped us.

DOES IT HAPPEN A LOT TO YOU THAT WHEN YOU STAND 
WITH YOUR VIOLIN, SOMEONE OFFERS YOU OTHER 
INSTRUMENTS?
It’s happened only once. In fact, I really wanted to have a piano 
at that time, and this lady just read my mind.

COINCIDENCE?
I think so.

FATE? DO YOU BELIEVE IN SUCH THINGS?
Honestly speaking, I believe that we can somehow send each 
other our thoughts. This lady must have sensed that I wanted 
to buy a piano. We passed each other. She wanted to sell this 
piano very badly, and I wanted to buy it very badly. 
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JAK 
ZROZUMIEĆ 

MUR?

KIEDY BYŁEM MŁODSZY WYDAWAŁO MI SIĘ, ŻE ON BYŁ WIĘKSZY, 
GRUBSZY, MASYWNIEJSZY, BARDZIEJ PODOBNY DO JEGO SŁYNNEGO 

CHIŃSKIEGO KOLEGI. ŻE BYŁ NA TYLE DUŻY, ŻE SPACEROWALI PO 
NIM UZBROJENI ŻOŁNIERZE, GROŹNIE ŁYPIĄC TO NA JEDNĄ, TO NA 
DRUGĄ STRONĘ. NA DOBRĄ SPRAWĘ NIE BYŁ JEDNAK GIGANTEM. 

A MIMO TEGO PODZIELIŁ MIASTO. A WRAZ Z NIM KRAJ. A WRAZ Z NIM 
KONTYNENT. A WRAZ Z NIM ŚWIAT.

 TEKST I  ZDJĘCIA: JAKUB MILSZEWSKI
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Mur Berliński pokazuje, jak niewiele po-
trzeba, żeby podzielić świat – dosłownie 
i w przenośni. Wystarczyło 156 kilometrów 

zapory, żeby podzielić Europę i świat, oddzielić świat 
zachodu od świata wschodu, odseparować komu-
nistów od kapitalistów. Mur (a także towarzyszące 
mu inne rodzaje bariery) ciągnął się z północnego 
zachodu na południowy wschód. Kosztował NRD 
kupę forsy (w ciągu pierwszych trzech lat aż 22% 
budżetu przeznaczonego na budowę i obsługę urzą-
dzeń granicznych, czyli ok. 400 milionów ówcze-
snych marek) i liczne ludzie życia. Ile dokładnie? Nie 
wiadomo. Pracujące nad ostatecznym ustaleniem 
tej liczby dwie komisje – badawcza, powołana przez 
Stowarzyszenie Muru Berlińskiego i Centrum Badań 
Historycznych w Poczdamie, oraz robocza, nosząca 
nazwę „13 sierpnia” – nie mogą dojść do porozumie-
nia. Pierwsza zarzuca drugiej nieścisłości historycz-
ne, druga pierwszej – upolitycznienie. 
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Tak czy inaczej, choć znałem niezli-
czone wizerunki Muru Berlińskiego, 
historyczne nagrania wideo, zdjęcia, 
reprodukcje na potrzeby współcze-
snych filmów, miałem wrażenie, że był 
on jakiś większy, bardziej okazały. Jak 
przecież można podzielić praktycznie 
cały świat za pomocą muru, którego 
wysokość dochodziła do 3 metrów? 
Oczywiście to duże uproszczenie – na 
dobrą sprawę nazwa „Mur Berliński” 
jest metaforyczna. Po pierwsze w wielu 
miejscach zapora nie była murem – 
granica między RFN a NRD przybierała 
różne formy, ale zawsze były to miejsca 
umocnione, pilnie strzeżone i szale-
nie niebezpieczne. Po drugie – mur 
podzielił nie tylko Berlin. Mimo tego 
jego najbardziej znany wizerunek to 
faktycznie mur, nawet nie tyle cegla-
ny (co też miało miejsce), co betonowy, 
skonstruowany z płyt, zwieńczony na 
szczycie zaokrąglonym zakończeniem, 
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W samym Berlinie gdzieniegdzie mur wciąż stoi 
i można go obejrzeć. Jakkolwiek by to brzmiało 

– jest zadbany. Oznacza to, że zachowane 
fragmenty stanowią eksponat, więc są 

utrzymane mniej więcej w takim samym stanie, 
w jakim były tuż po połączeniu Niemiec.

cych jego zniszczenie). Nie zrobił na mnie 
wrażenia. Był mały, mikry, pozbawiony 
swojej mocy. Z daleka od miejsca, które 
nadawało mu tragiczny kontekst, był 
tylko brzydkim kawałkiem betonu.

W samym Berlinie gdzieniegdzie 
mur wciąż stoi i można go obejrzeć. 
Jakkolwiek by to brzmiało – jest 
zadbany. Oznacza to, że zachowane 
fragmenty stanowią eksponat, więc 
są utrzymane mniej więcej w takim 

samym stanie, w jakim były tuż po po-
łączeniu Niemiec. Kilka podstawowych 
punktów, które pomogą uzmysłowić 
rolę muru w historii naszego regionu 
i świata nawet tym, którzy ostatnie 
kilkanaście lat spędzili z dala od pla-
nety Ziemia, można odwiedzić nawet 
podczas krótkiego wypadu do Berlina. 

Pierwszym punktem podczas wyciecz-
ki niech będzie Checkpoint Charlie. To 
miejsce niegdyś było jednym z przejść 
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upstrzony zwojami drugu kolczastego, 
wieżyczek strzelniczych i reflektorów. 
Biorąc pod uwagę, jaką rolę spełnił 
w historii Europy, symbolicznym może 
się wydawać, że aby móc przeprowadzić 
zaporę w powietrze wysadzony został 
znajdujący się w jego bezpośrednim są-
siedztwie Kościół Pojednania oraz wiele 
innych budynków, których mieszkańcy 
zostali przesiedleni. Coś, co ma taką siłę 
rażenia, musi być olbrzymie.

A jednak nie. Pierwszy raz fragment 
Muru Berlińskiego na własne oczy 
zobaczyłem bardzo daleko od stolicy 
Niemiec, bo w portugalskiej Fatimie. 
Tam, w sąsiedztwie placu między dwie-
ma świątyniami wybudowanymi na 
cześć objawień fatimskich, w specjalnej 
gablocie stoi jedno przęsło muru. Jest 
rzecz jasna upstrzone fragmentami graf-
fiti i zwykłych mazańców wykonanych 
sprejem (przecież właśnie tak zapamię-
tałem mur z tych zdjęć, upamiętniają-



granicznych przeznaczonych głównie 
dla cudzoziemców. Po alianckiej stronie 
kontrola była bardzo ogólna – nie zapisy-
wano nawet wszystkich przechodzących. 
Oczywiście drobiazgowa kontrola odby-
wała się po wschodniej stronie, po której 
przejście nosiło nazwę Zimmerstrasse. 
Dziś na Friedrichstrasse ostała się mała 
budka, przy której w mundurach z epoki 
pozują do zdjęć ochotnicy. Za niewielką 
opłatą można nawet zdobyć pieczątkę po-
świadczającą przejście. Dookoła roi się od 
turystów, a sama ulica jest dość ruchliwa 

– w okolicznych kamienicach pełno jest 
butików, restauracji i biur. Zachowała się 
też tablica informująca idących od strony 

Alexandersplatz i Unter den Linden, że 
wchodzą na teren strefy amerykańskiej 
(w bezpośrednim sąsiedztwie Checkpoint 
Charlie nie zabrakło nawet jednego 
z największych symboli obecnych 
Stanów Zjednoczonych, czyli restauracji 
McDonald's). Tutaj też znajduje się warte 
odwiedzenia Muzeum Muru Berlińskiego, 
a zaraz obok panorama muru.

Zupełnie inny, mniej turystyczno-
-festynowy klimat, panuje uliczkę 
dalej, przy skrzyżowaniu, na któ-
rym Zimmerstrasse zamienia się 
w Niederkirchnerstrasse. W tym miej-
scu zachował się spory fragment muru, 
stanowiący obecnie pomnik, a przy nim 
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Dziś na Friedrichstrasse ostała się mała 
budka, przy której w mundurach z epoki 
pozują do zdjęć ochotnicy. Za niewielką 

opłatą można nawet zdobyć pieczątkę 
poświadczającą przejście. 
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(w miejscu byłej siedziby SS) wybudowano budynek, w któ-
rym mieści się centrum dokumentacyjne Topografia Terroru 
wraz z zewnętrzną wystawą obrazującą historię muru i jego 
globalny wpływ. W 2015 roku wystawę odwiedziło ponad mi-
lion osób. Wstęp na ekspozycję jest darmowy. W samym bu-
dynku Topografii Terroru można zanurzyć się w historię tego 
miejsca jeszcze bardziej, zapoznać się z realiami, w jakich 
faszystowska ideologia szerzyła się przed wojną w samym 
Berlinie, a także z rolą, jaką SS i policja polityczna spełniały 
w Trzeciej Rzeszy. Od ulicy teren Topografii Terroru oddziela 
jednak pozostałość samego Muru Berlińskiego, którego obale-
nie objawia się tutaj jako ostatni punkt w niespokojnej części 
historii Niemiec. Instalacja podzielona jest na kilka sekcji, 
w których można obejrzeć różne fragmenty muru, a także 
choćby wewnętrzną drogę patrolową, elementy stanic i innych 
umocnień. 200-metrowy fragment muru, ciągnący się wzdłuż 
Niederkichnerstrasse, stanowił niegdyś granicę między dziel-
nicami Mitte w Berlinie Wschodnim i Kreuzberg w Berlinie 
Zachodnim. Na wniosek centrum, mur został zachowany 
w takiej formie, w jakiej w 1990 roku został ustanowiony po-
mnikiem historii – żadne zniszczenia, jakich doznał w trakcie 
okresu przejściowego, nie zostały naprawione.

Ostatnim przystankiem będzie jeszcze jedno Muzeum Muru 
Berlińskiego znajdujące się przy dworcu północnym. Muzeum 
to kilka ekspozycji upamiętniających zarówno kwestie 
konstrukcyjne muru – można obejrzeć fundamenty towarzy-
szących mu zabudowań, jak wieżyczki strażnicze, prześledzić 
poszczególne etapy jego rozbudowy a także to, w jaki sposób 
zmieniało się jego otoczenie. Ekspozycje na otwartym powie-
trzu upamiętniają także osoby, które zginęły przy próbach 
przekroczenia muru. Każda ze stacji w muzeum opatrzona 
jest także komentarzem dźwiękowym w języku angiel-
skim. Placówka jest kluczowa dla zrozumienia piętna, jakie 
mur odcisnął na dzisiejszych Niemczech i na teraźniejszym 
Berlinie. W sprawny sposób opowiada historię bogatą historię 

zaledwie kilkusetmetrowego fragmentu granicy, nie unikając 
rysowania dziejów najbliższej okolicy, przede wszystkim znaj-
dującego się w sąsiedztwie cmentarza. Oczywiście wzdłuż 
terenu, będącego na dobrą sprawę zielonym skwerem, ciągnie 
się kolejny zachowany kawałek muru. Placówka znajduje 
się w zasięgu półgodzinnego spaceru od Alexandesplatz. Jest 
także świetnie skomunikowana z resztą miasta.  

 IN ENGLISH

How to understand a wall?
When I was younger, I thought it was bigger, thicker, more 
massive and more similar to its Chinese friend. That it was 
big enough for armoured soldiers to walk on it and glare 
dangerously from above. But in fact, it wasn’t that gigantic. 
But still it divided the city. And the country. And the entire 
continent. And the world.

The Berlin Wall is a perfect example that you don’t need 
much to divide the world – literally and metaphorically. One 
hundred fifty six kilometres of walls were enough to divide 
Europe and the globe, separate the western world from the 
eastern world, and estrange communists from capitalists. The 
wall (along with barriers of a different kind) extended from the 
northwest to the southeast. The German Democratic Republic 
had to pay through the nose for its construction (in the first 
three years, the project took up as much as 22% of the entire 
budget dedicated to construction and servicing of border 
facilities, in other words about 400 million former German 
marks) and lost many lives of its citizens. How many exactly? 
It has yet to be revealed. Two commissions trying to ascer-
tain the number – the research one, appointed by the Berlin 
Wall Foundation and the Center for Contemporary Historical 
Research in Potsdam, and the operating one, called “13 August,” 
cannot reach an agreement. The former reproaches the latter 
for historical inconsistencies, whereas the latter accuses the 
former of being politically biased.

One way or another, although I did see countless images of 
the Berlin Wall, historical video footages, photographs, and 
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In Berlin itself, there are still some 
fragments of the wall and you can go 
and see them. However it might sound 

– they are all well kept. It means that 
the remaining fragments constitute an 
exhibit, so they are kept in a more or less 
the same condition as they were right 
after the unification of Germany. Some 
basic places, which will explain the role 
of the wall in the history of the region and 
the world even to those people who have 
spent the last several years far away from 
the planet Earth, can be easily visited 
even during a short trip to Berlin.

Let’s start the trip from Checkpoint 
Charlie. It was once one of border cross-
ings used chiefly by foreigners. On the 
side of the Allied Forces, the control was 
rather perfunctory – they didn’t even 
registered all people who crossed the 
border. Of course, meticulous control was 
carried out on the eastern side, where the 
crossing was known as Zimmerstraße. 
Today, at Freidrichstraße we can find 
a small booth, in front of which volun-
teers pose to photographs in historical 
uniforms. For a small fee, you can even 
get a stamp certifying the crossing. There 
are many tourists all around, and the 
street itself is quite busy – the nearby 
tenement houses house many bou-
tiques, restaurants and offices. What 
also remained is a sign informing 
people coming from the direction of 
Alexanderplatz and Unter den Linden 
that they’re entering the American zone 
(as if to underline it, in the direct vicinity 
of Checkpoint Charlie was one of the 
most popular symbols of current United 
States, a McDonald’s restaurant). What is 
more, the place boasts the Wall Museum, 
and the panorama of the wall.

A completely different, less touris-
tic-festive atmosphere can be found at 

the nearby street, by the crossroads, 
where Zimmerstraße changes into 
Niederkirchnerstraße. In this place, we 
can see a considerable part of the surviv-
ing wall which now constitutes a memo-
rial, and – in the place of the former office 
of the SS – there is a building that houses 
the Topography of Terror Documentation 
Center with its exterior exhibition that 
presents the history of the wall and its 
global impact. In 2015, the exhibition was 
attended by over one million people, and 
you can visit it for free. In the building it-
self, you can immerse yourself in the his-
tory of this place, learn about the reality 
in which fascist ideology spread in Berlin 

reproductions for the purposes of modern 
films, I was under the impression that it 
was somehow bigger, more magnificent. 
Because how could you possibly divide 
virtually the entire world with a wall 
of three metres in height at most? Of 
course, it’s a sweeping generalization – as 
a matter of fact, the name “Berlin Wall” is 
metaphoric. First of all, in many places 
the barrier wasn’t a wall – the border 
between West and East Germany took 
different forms, but they were always for-
tified, closely guarded and very danger-
ous. Secondly – the wall divided not only 
Berlin. Despite all that, its most famous 
image is a wall, and not so much a brick 
one (which was also true) as a concrete 
one, built of slabs, with rounded top lined 
with barbed wire coils, machine-gun tur-
rets and searchlights. Taking into account 
what kind of role it played in the history 
of Europe, it may seem symbolic that to 
be able to build the wall the authorities 
decided to blow up the nearby Chapel of 
Reconciliation and many other build-
ings whose inhabitants were resettled. 
Something so powerful has to be gigantic.

Or not. The first fragment of the Berlin 
Wall I saw with my very own eyes was in 
a place that was very far away from the 
capital of Germany, because in Fatima in 
Portugal. There, close to a square between 
two temples built in honour of revelations 
in Fatima, in a special display cabinet 
lies one span of the wall. Obviously, it’s 
covered with graffiti and ordinary scrib-
bles drawn with a spray (after all, it was 
in this way that I remembered the wall 
from those photographs, commemorating 
its deconstruction). It didn’t impress me. 
It was small, inconspicuous and devoid 
of its power. So far away from the place 
that gave it a tragic context, it was just an 
unsightly piece of concrete.



before the war, and get to know the role that the SS and political 
police played in the Third Reich. The area of the Topography of 
Terror is separated from the street by the remaining part of the 
Berlin Wall, the fall of which is seen there as the last event in the 
turbulent part of Germany’s history. The installation is divided 
into several sections in which you can see different parts of the 
wall, as well as interior patrol way, elements of watchtowers and 
other fortifications. In the past, the 200-metre long fragment of 
the wall, stretching along Niederkirchnerstraße, constituted the 
border between districts of Mitte in East Berlin and Kreuzberg 
in West Berlin. On the centre’s application, the wall has been 
preserved in the form in which it was designated as a monument 
of history in 1990 – no damages that it sustained during the tran-
sitory period have been fixed.

The last stop will be yet another Berlin Wall Museum, locat-
ed by the northern railway station. The museum boasts several 

exhibitions commemorating both construction matters of 
the wall – you can see fundaments of its adjoining buildings 
such as guard towers, learn about the respective stages of its 
development, and get to know how its environment changed 
with time. Exhibitions in the open air commemorate people 
who were killed while trying to cross the wall. At each of the 
stops in the museum, we can listen to audio guides in English. 
The institution is vital for understanding the stigma that the 
wall put on today’s Germany and Berlin. In an efficient way, it 
tells the rich story of a merely several-hundred-metre-long 
fragment of the border and doesn’t shun showing the history of 
the immediate neighbourhood, especially the nearby ceme-
tery. Of course, along the terrain (that is in fact a green square) 
stretches another fragment of the wall. The institution is locat-
ed within a 30-minute walk from Alexanderplatz. It’s very well 
communicated with the rest of the city. 
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RECENZJE    REVIEWS CZYTANIE WEDŁUG 
SARAMONOWICZA

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".

ANDRZEJ SARAMONOWICZ

Macierewicz i Nangar Khel
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najciekawszy. Zwłaszcza dziś, kiedy widzi-
my, że coraz dziwniejsze i coraz trudniej-
sze do wytłumaczenia działania Antonie-
go Macierewicza względem polskiej armii, 
zyskują tylko na intensywności. 

 IN ENGLISH

Macierewicz  
and Nangar Khel

‘Antoni Macierewicz is an excellent 
player. He calculates his every move. 
He’s pragmatic and cynical. He acts 
like a general of the Soviet Army,’ 
describes Edyta Żemła in ‘Zdradzeni’, 
a documentary book gripping like 
a thriller. The book depicts the story of 
Polish shock troops ‘Delta’, accused of 
firing mortars on the Afghan village of 
Nangar Khel, which led to the death of 
six people. The Delta soldiers – arrest-
ed after their return to Poland – were 
charged with a war crime. Their law-
suits lasted years; eventually, in 2015, 
the court decided to acquit them of the 
war crime, but it found them guilty of 
carrying out an order in a way incon-
sistent with its content.

But why am I mentioning Antoni Ma-
cierewicz? Because general Waldemar 
Skrzypczak, the Commander of Polish 
Land Forces in 2006–2009, believes 
that the unfortunate accident in Nangar 
Khel – which happened right when the 
Law and Justice party was losing its 
power to the Civic Platform party – was 
used by Macierewicz to leave the new 
government holding the bag. ‘This guy 
and his praetorians did much harm to 
the Polish Army,’ said general Skrzyp-
czak about Macierewicz. ‘Nangar Khel 
was his idea. His people, following his 
orders, created a scenario which as-
sumed that seven Polish soldiers would 
commit a crime. Antek dreamed of 
charging these guys with it for years.’

And the mechanism of plans of Antoni 
Macierewicz (who was in charge of the 
Military Counterintelligence Service in 
2007) and his – as general Skrzypczak 
calls them – praetorians seems to be the 
most interesting part in Edyta Żemła’s 
book. Especially today, when we see An-
toni Macierewicz’s actions concerning 
the Polish Army, which are more and 
more strange and difficult to explain, 
intensifying day by day. 

Dlaczego jednak wspominam Antonie-
go Macierewicza? Bo generał Waldemar 
Skrzypczak, dowódca polskich Wojsk 
Lądowych w latach 2006-09, uważa, że 
nieszczęśliwy wypadek z Nangar Khel 

– który wydarzył się niemal dokładnie 
w momencie, kiedy PiS tracił władzę na 
rzecz PO – posłużył Macierewiczowi do 
podrzucenia nowemu rządowi kukułczego 
jaja. „Ten facet i jego pretorianie zrobili 
wiele krzywdy wojsku polskiemu – mówił 
o Macierewiczu generał Skrzypczak. – On 
wymyślił Nangar Khel. Jego ludzie, na jego 
polecenie, stworzyli scenariusz, z którego 
wynikało, że siedmiu naszych żołnierzy 
miało dokonać zbrodni. Przez lata Antek 
marzył, żeby oskarżyć tych chłopaków.”

I właśnie mechanizm tych planów 
Macierewicza (w 2007 roku szefa Służby 
Kontrwywiadu Wojskowego) i jego – jak 
się wyraził generał Skrzypczak – preto-
rianów wydaje się w książce Edyty Żemły 
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Edyta Żemła
„Zdradzeni”
WYD. CZERWONE I CZARNE, WARSZAWA 2017

„Antoni Macierewicz to wytrawny gracz. 
Kolejne posunięcia rozgrywa na zimno. 
Jest pragmatyczny i cyniczny. Działa jak 
generał radzieckiej armii” – pisze Edyta 
Żemła w „Zdradzonych”, dokumentalnej 
książce, którą czyta się jak najlepszą sen-
sację. Jej treścią są losy polskiego plutonu 
szturmowego Delta, oskarżonego w 2007 
roku o ostrzelanie z moździerzy afgańskiej 
wioski Nangar Khel, co spowodowało 
śmierć sześciorga osób. Szturmanom 
z Delty – aresztowanym po powrocie do 
kraju – postawiono zarzut zbrodni wojen-
nej. Procesy ciągnęły się przez lata; osta-
tecznie w 2015 roku sąd uznał, że żołnierze 
nie są winni zbrodni wojennej, choć przy-
pisał im odpowiedzialność za wykonanie 
rozkazu niezgodnie z jego treścią.
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Kleszcz & Dino – Cyrk na qłq
WYD. MAXFLOREC

Rap ma już spokój, nie musi zabiegać o uznanie za pełnoprawny 
styl muzyczny, o czerwone dywany, o czas radiowy, czy w końcu 
o własną kategorię Fryderyków. I może dzięki temu, że wyszedł 
z podziemia, może się w końcu przeciągnąć, rozprostować kości i bez 
oglądania na malkontentów wypuszczać nagrania, które trzymają 
wysoki poziom artystyczny, a jednocześnie niosą duże możliwości 
komercyjne. Duet Kleszcz i Dino to wizerunkowy powiew świeżości 
na scenie rap (choć obecni są na niej nie od dziś, a ich wizerunek na 
scenie muzycznej też nie jest żadną rewolucją), a „Cyrk na qłq” to po 
prostu ciekawa płyta. Kleszcz rapuje swobodnie, dobrze technicznie, 
ale z pewną dozą agresji, korzystając zresztą świadomie z form wy-
pracowanych przez starszych kolegów, Dino zaś napędza wszystko 
wielokrotnie dość ciężką produkcją, która tekstom Kleszcza dodaje 
siły. Tytuł albumu jest zresztą adekwatny – z jednej strony jest tutaj 
wyrachowane show, z drugiej ukryta między wersami tęsknota za 
spokojem i romantyczną wręcz normalnością. Umiejętnie powbija-
ne szpileczki umacniają krążek w aktualnej rzeczywistości, a jego 
anturaż lokuje go jednocześnie poza nią. Po prostu cyrk, ale taki bez 
żenujących klaunów i umęczonych zwierząt. 

 IN ENGLISH

Kleszcz & Dino – Cyrk na qłq
RELEASED BY: MAXFLOREC

Rap has a stable position now and it doesn’t have to court recognition 
as a proper music genre, red carpets, airtime, or its own Fryderyk 
award category. It has left the underground to finally stand up and 
stretch, so that – with no regard to malcontents – it can release re-
cords maintaining a high artistic level and giving huge commercial 
opportunities at the same time. The duo Kleszcz & Dino is a breath of 
fresh air on the rap stage (even though they’ve been there for a while, 
and their image on stage isn’t a revolutionary one either) and “Cyrk 
na qłq” is simply an interesting album. Rapping comes naturally to 
Kleszcz; he has a good technique combined with a bit of aggression, 
and employs forms developed by his predecessors. Dino pushes it 
even further with his heavy production, which reinforces Kleszcz’s 
lyrics. The title of the album is an adequate one – on one hand, its 
meaning carries sophisticated show, and on the other hand, hidden 
between the lines, there’s longing for peace and romantic ordinar-
iness. The album, with its apt and relevant observations, perfectly 
fits the reality, while its entourage takes it beyond ordinary. It’s just 
a circus, but with no discomfiting clowns or abused animals. 

Sautrus – Anthony Hill
WYD. WŁASNE

Ilekroć jestem bliski chwilowego przesytu muzyką rockową, ile-
kroć choćby pomyślę, że pewien polski pisarz mógł mieć rację 
twierdząc na Facebooku, że rock się skończył, ilekroć choćby 
nieco przychylniejszym okiem spojrzę na pewien polski maga-
zyn muzyczny, który zatrzymał się w rozwoju w latach 90-tych, 
wtedy któryś ze znanych mi młodych zespołów robi coś takiego, 
że momentalnie wracam do zdrowia. Tym razem to rozsądku 
doprowadził mnie Sautrus, kwartet, który w Trójmieście zdobył 
z marszu chyba wszystko, co było do zdobycia – ile razy zdarza 
się, żeby zespół bez wsparcia marketingowego w swoim rodzin-
nym mieście zapełniał każdy klub? Nadmorska popularność 
Sautrus to nie przypadek, a nowy album „Anthony Hill” tylko 
to potwierdzi. Cudowny, nieco psychodeliczny, a jednocześnie 
bardzo wciągający mariaż hardrockowych korzeni, stonerowe-
go spojrzenia na muzykę i oryginalności (również, a być może 
przede wszystkim, na żywo), kapitalny, niepodrabialny woka-
lista Weno Winter i smykałka do tworzenia naprawdę dobrych 
kompozycji to dla kwartetu recepta na sukces. Sautrus dla mnie 
są symbolem pełnej niezależności artystycznej, która owocuje 
naprawdę frapującymi nagraniami. „Anthony Hill” to pyszności 
dla wszystkich, którzy pasjonują się jakąkolwiek formą gitaro-
wego grania – od Black Sabbath poczynając, na nowoczesnej 
psychodeliczno-stonerowej scenie kończąc. 

 IN ENGLISH

Sautrus – Anthony Hill
SELF-RELEASED

Whenever I feel I’ve had enough of rock music; whenever 
I happen to think that the Polish writer who posted on 
Facebook that rock has come to an end could be right; 
whenever I look more favourably on the Polish music 
magazine which hasn’t changed much since the 90s; one of 
young bands I follow does something really powerful that 
brings me back to life. This time it was Sautrus, a quartet, 
which has probably achieved what one can achieve in the 
Tricity – after all, how often does a band with no marketing 
support become such a crowd-puller in its home town? 
Sautrus’ popularity in Pomerania isn’t accidental, and its 
new album “Anthony Hill” will only prove that. It’s smash-
ing, a bit psychedelic and gripping at the same time, fusion 
of a stoner perspective and originality (also, and perhaps 
primarily, when heard live), rooted in hard rock music. The 
band’s recipe for success is a brilliant, one-of-a-kind lead 
singer, Weno Winter, and a knack for writing really good 
compositions. To me, Sautrus is a symbol of total artistic 
independence, bearing fruit in the form of really intriguing 
records. “Anthony Hill” will delight those who are fasci-
nated by any form of guitar playing – ranging from Black 
Sabbath to modern psychedelic and stoner bands. 
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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”. 

JAKUB MILSZEWSKI





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

WOJCIECH KUCZOK

RECENZJE    REVIEWS
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na tym, że ona też jest sadystką – nie mamy tu więc do 
czynienia z klasyczną relacją S/M, a raczej z konfliktem 
S/S w którym trwa nieustanna walka o dominację. To 
się oczywiście musi skończyć tragicznie, ale Verhoeven 
akurat w dziedzinie efektownych zwieńczeń erotycz-
nych thrillerów jest doświadczonym zawodnikiem. 
Trudno w reżyserze rozpoznać twórcę dobiegającego 
osiemdziesiątki – Holender zrobił film z młodzieńczą 
swadą jak za dawnych, dobrych lat sprzed „Nagiego 
instynktu”. Ryzykuje nadmiarem i jedzie po bandzie, ale 
ostatecznie nawet kiedy poza nią wypada, kończy jak 
bohaterka podczas wypadku samochodowego – wbija 
się dokładnie między drzewa i tylko ociera o katastrofę. 
Oglądamy prawdziwy katalog toksycznych związków 
i seksualnych wielokątów, a wszystko to przyprawione 
inteligentną zgrywą. 

 IN ENGLISH

“ELLE” 
by Paul Verhoeven

She is strong. She is beautiful. She doesn’t get old. 
Isabelle Huppert, one of the greatest actresses of the 
contemporary cinema, the master of suffering on 
the screen, has just played probably the best role in 
her career. And it was a close shave. Paul Verhoeven 
insisted that “Elle” should be made in Hollywood, but 
either actresses were afraid of the role, or producers 
retreated. Had he managed to cast Nicole Kidman, the 
film wouldn’t even come close to its present greatness, 
I suppose. In Europe, however, everything is permitted. 
The film even opens with a brutal rape scene, after 
which we guess that to the heroine, it was as painful 
as pleasant. She doesn't shop the rapist to the police, 
and she pursues him not to punish him, but attempts 
to take as much advantage of the erotic relationship 
as possible. The heroine of “Elle” is a kind of bizarre an-
ti-Job: the more her world is falling apart, the gladder 
she seems. A daughter of a serial killer, a corporate 
bitch supervising computer programmers working on 
a bloody computer game, hurts her closest friends and 
family in cold blood as if it was the only way to exert 
power (one of such wounds turns out to be fatal for her 
mother). She finds particular pleasure in tormenting 
her ex-husband – for example, by damaging his bump-
er while parking or spraying him in the eyes with 
pepper spray, allegedly by accident. The problem of 
the heroine with her mysterious lover – the rapist – is 
the fact that she’s a sadist too. So we're not dealing with 
a classical S/M relation, but rather with a S/S conflict 
and a constant fight for domination. It must end in 
a tragedy, but in the field of spectacular endings of 
erotic thrillers, Verhoeven is an experienced player. It’d 
be difficult to guess that the director is almost eighty – 
the Dutchman made the film with a youthful zest, like 
in the good old days before the “Basic Instinct”. Playing 
with fire and going off the rails, the director ends up 
like the heroine during her car accident – hits straight 
between the trees and only comes close to a disaster. 
What we get is a bundle of toxic relationships and sexu-
al polygons, all that tinged with eloquent act. 

Ona jest silna. Ona jest piękna. Ona się nie starzeje. Isabelle 
Huppert, jedna z największych aktorek współczesnego 
kina, mistrzyni ekranowego cierpienia, właśnie zagrała 

może najlepszą rolę w swojej karierze. A było niebezpiecznie 
blisko ciężkiej wtopy. Paul Verhoeven upierał się, by „Elle” zrobić 
w Hollywood, ale albo aktorki bały się roli, albo producenci 
wycofywali rakiem. Gdyby udało się pozyskać do tej opowieści 
Nicole Kidman, mniemam, że film nawet nie otarłby się o wiel-
kość. Tymczasem w Europie wszystko wolno, nawet zacząć film 
od sceny brutalnego gwałtu, po której od razu zaczynamy się do-
myślać, że bohaterce sprawił tyleż przykrości, co przyjemności. 
Nie donosi na gwałciciela na policję, a jego intensywne poszuki-
wania służą nie tyle wymierzeniu kary, co próbie wyciśnięcia 
z tej erotycznej relacji jak najwięcej korzyści. Bohaterka „Elle” 
jest jakimś dziwacznym anty-Hiobem: im więcej się w jej życiu 
wali, tym zdaje się być bardziej zadowolona. Córka seryjnego 
mordercy, korposuka nadzorująca programistów, pracujących 
nad krwawą grą komputerową, z zimną krwią rani bliskie sobie 
osoby, jakby to był jedyny sposób na sprawowanie władzy (jedna 
z takich ran okaże się śmiertelna dla matki). Ze szczególnym 
upodobaniem dręczy swojego eksmałżonka – a to z premedyta-
cją rozwali mu zderzak podczas parkowania, a to niby przy-
padkiem tryśnie gazem pieprzowym w oczy. Problem głównej 
bohaterki z jej tajemniczym kochankiem – gwałcicielem polega 

„ELLE”
reż. Paul Verhoeven
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„BYLE DO SIERPNIA!” – WOŁAJĄ ORGANIZATORZY CIESZANÓW ROCK FESTIWAL 
I OGŁASZAJĄ PIERWSZYCH ARTYSTÓW NADCHODZĄCEJ EDYCJI. JEDNA 

Z NAJPOPULARNIEJSZYCH IMPREZ ROCKOWYCH W POLSCE ODBĘDZIE SIĘ 
W DNIACH 17-20 SIERPNIA W CIESZANOWIE NA PODKARPACIU.

– „Złodzieje zapalniczek” to płyta pełna paradoksów – opo-
wiada Krzysztof „Grabaż” Grabowski, lider Pidżamy Porno. – 
Powstawała po pięcioletniej nieobecności Pidżamy na scenach 
i miała być pierwszym oficjalnym albumem zespołu. Patrząc na 
ten album z dzisiejszej perspektywy, pamiętam niemal nieogra-
niczoną liczbę utworów, którą mieliśmy wtedy do dyspozycji 
oraz album, który mógł pomieścić ledwie dwanaście z nich. 
Najważniejsze na „Złodziejach” są piosenki, o których można po-
wiedzieć, że były premierowe: „Ezoteryczny Poznań”, „Stąpając 
po niepewnym gruncie”, „28 (One Love)”, „Bal u Senatora '93”, 

„Xero z kota”... Te utwory ciągnęły ten album i do dziś są żelazny-
mi punktami na każdym niemal koncercie Pidżamy. Sam album, 
podobnie jak większość płyt Pidżamy Porno, nie zanotował 
oszałamiających wyników w sprzedaży. Nagrywany był w naj-
gorszym możliwym dla zespołu momencie – kiedy kapela prak-
tycznie nie istniała, groszem nie śmierdziała i nie było zbyt wielu 
chętnych, by ją na koncerty zapraszać – wspomina „Grabaż”.

O mocne brzmienia zadbają stonermetalowcy z zespołu 
Corruption oraz widowiskowy Jelonek, skrzypek znany z he-

Pidżama Porno, Ørganek, Jelonek, Kabanos i Cor-
ruption to pierwsze ogłoszone zespoły, które pojawią 
się na tegorocznym Cieszanów Rock Festiwalu. Or-
ganizatorzy uruchomili także nabór do muzycznych 

przeglądów, jakie odbędą się podczas imprezy.
Po raz pierwszy na cieszanowskiej scenie wystąpi zespół 

Ørganek. Ta formacja z Tomaszem Organkiem na czele, słynie 
ze swobodnego żonglowania odległymi stylistykami jak punk 
czy country i przebojem wdarła się do polskiego rockowego 
mainstreamu, z miejsca zdobywając status niekwestionowa-
nych gwiazd. Muzycy, podczas mrocznych i nieskrępowanych 
koncertów, swobodnie cytują gatunki, konwencje i klisze, 
które zbudowały muzykę XX wieku, ale też i całą zachodnią 
popkulturę, z której ona wyrasta. 

Podczas 8 edycji CRF nie zabraknie również specjalnych 
koncertów, podczas których zespoły wykonają w całości swój 
jeden kultowy album. Jednym z nich będzie występ Pidżamy 
Porno, która po raz pierwszy wykona w całości wydaną 
w 1997 roku płytę „Złodzieje zapalniczek” z okazji jej 20-lecia.

BYLE DO 
SIERPNIA!
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avymetalowego Huntera, który w swoim 
solowym materiale łączy ze sobą metal 
z muzyką poważną. W programie festi-
walu pojawi się także rock z przymruże-
niem oka, czyli grupa Kabanos, ciesząca 
się popularnością na polskiej scenie od lat. 

Ruszył również nabór do corocznego 
Przeglądu CRF 2017. W tym roku zosta-
ną zorganizowane trzy odrębne konkur-
sy na Scenie Alternatywnej w amfite-
atrze na terenie imprezy – podkarpacki, 
ogólnopolski i międzynarodowy. 
Finaliści poszczególnych konkursów 
Przeglądu zostaną wyłonieni podczas 
jednoetapowych eliminacji (finały 
podczas festiwalu). Finały trzech kon-
kursów Przeglądu odbędą się 18, 19 i 20 
sierpnia w amfiteatrze Przygranicznego 
Centrum Kultury i Sportu „Wędrowiec” 
w Cieszanowie.

Więcej informacji na temat festiwalu 
pojawiać się będzie systematycznie na 
stronie imprezy www.cieszanowrock-
festiwal.pl oraz na www.facebook.com/
cieszanowrockfestiwal. W sprzedaży są 
już karnety na festiwal. Można je zakupić 
poprzez stronę www.eventim.pl oraz 
w stacjonarnych punktach sprzedaży 
Eventimu. Anywhere.pl jest patronem 
medialnym imprezy.  

 IN ENGLISH

Until August!
“Until August!”, call organisers of 
Cieszanów Rock Festival and an-
nounce the first artists of the upcom-
ing event. One of the most popular 
rock festivals in Poland will take place 
between 17-20 August in Cieszanów, 
Podkarpackie Province.

Pidżama Porno, Ørganek, Jelonek, 
Kabanos and Corruption are first bands 
announced to appear on this year’s 
Cieszanów Rock Festival. Organisers also 
opened the castings for band competitions 
that will take place during the event.

It will be Ørganek’s first performance 
on Cieszanów’s stage. This band, led by 
Tomasz Organek, is known for its ability 
to juggle distant genres such as punk or 
country and tore its way to the Polish rock 
mainstream with a hit, obtaining celebrity 
status instantly. During their unlimited 
and dark concerts musicians naturally 
quote genres, conventions and patterns 
which built the music of the 20th Century 
as well as the whole of Western pop cul-
ture which took root from it.

During the 8th CRF there will be 
a multitude of special concerts, during 
which bands will perform an entirety of 
one of their cult albums. One such con-
cert will be given by Pidżama Porno, who 
will perform their whole album Złodzieje 
zapalniczek, which was released in 1997, 
to celebrate its 20th jubilee.

“Złodzieje zapalniczek is an album full 
of paradoxes”, says Krzysztof ‘Grabaż’ 
Grabowski, lead of Pidżama Porno. “It was 
created after Pidżama Porno’s five year 
long disappearance from stage and was 
supposed to be the band’s first official 
album. Looking back at this album I re-
member an almost unlimited number of 
songs which we had and an album that 
could fit only twelve of them. Most impor-
tant songs on Złodzieje are those that were 
then first releases: Ezoteryczny Poznań, 
Stąpając po niepewnym gruncie, 28 (One 
Love), Bal u Senatora ’93, Xero z kota… 
These songs were what made the album 

and are, until this day, a given on any 
Pidżama concert. The album itself (like 
most Pidżama Porno albums) did not note 
incredible sales. It was recorded in the 
worst possible moment – when the band 
practically did not exist, had no income 
and no-one really wanted to invite it to 
give concerts”, remembers ‘Grabaż’.

Stoner-metal band Corruption and the 
spectacular Jelonek, violin player from 
the renowned heavy-metal band Hunter, 
who merges metal with classical music 
in his performance, will bring some 
heavy music to the table. There will be 
also a performance by the Kabanos 
band, which treats rock loosely and in 
the last few years has been growing in 
popularity in Poland.

The casting for the yearly Przegląd 
CRF 2017 competition has also opened. 
This year there will be three separate 
competitions on the Alternative Scene in 
the amphitheatre on festival grounds: one 
for Podkarpacie, one national one and 
one international. Finalists of the compe-
tition will be announced during one-
stage eliminations (finals will take place 
during the festival). Last stages of the 
competitions will take place on the 18th, 
19th and 20th of August, in the amphithe-
atre of Przygraniczne Centrum Kultury 
i Sportu ‘Wędrowiec’ in Cieszanów.

More information will be made 
available on the event’s website: www.
cieszanowrockfestiwal.pl and www.
facebook.com/cieszanowrockfestiwal 

. Festival passes available for sale at: 
www.eventim.pl and in sales points. 
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CZŁOWIEK W PRZESTWORZACH? JESZCZE NA POCZĄTKU XX WIEKU NIKT NAWET NIE ŚMIAŁ O TYM 
POMYŚLEĆ. LATANIE BRZMIAŁO JAK CZARY, A WYPOWIEDZENIE TEGO NA GŁOS STANOWIŁO 

CZYSTĄ BRAWURĘ. ALE W KOŃCU DO ODWAŻNYCH ŚWIAT NALEŻY. BYŁ ROK 1903: DWÓCH BRACI, 
JEDNO MARZENIE. O LATANIU. TO BYŁ POCZĄTEK NOWEJ ERY. NARODZIŁA SIĘ AWIACJA, W KTÓREJ 

ZEGAREK OTRZYMAŁ DO ODEGRANIA BARDZO POWAŻNĄ ROLĘ.

  TEKST: ANNA NAZAROWICZ     ZDJĘCIA: MAT. PRASOWE

ZEGARKI 
ZBUDOWANE Z MARZEŃ

SPRZĘT    EQUIPMENT
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ZEGARKI 
ZBUDOWANE Z MARZEŃ

Na początku miejscem zegar-
ka była kieszeń. Sposób 
jego noszenia zmienił się 

wraz z rozwojem lotnictwa. Żaden pilot 
nie wzbijał się w powietrze bez czaso-
mierza na pokładzie. Tylko za pomocą 
zegarka był on w stanie obliczyć ilość 
przebytych kilometrów, długość poko-
nanego odcinka, a nawet zużycie paliwa. 

W ofercie producenta znajduje się kilka linii 
zegarków. Każda z nich nosi nazwę modelu 

samolotu, który swoimi osiągnięciami na trwałe 
zapisał się na kartach historii.

Dlatego tak ważnym było, aby znajdował 
się w zasięgu wzroku. Piloci montowa-
li go na ramieniu lub udzie. Z czasem 
zawędrował na nadgarstek.

Aviator to zegarki, które powstały 
właśnie z myślą o pilotach. Świadczyć 
ma o tym ich wygląd. To, co rzuca się 
w oczy, to skala: jest niezwykle dokład-
na. Istotnym elementem jest również 
wskazówka: długa. Na tyle, aby pilot 
pod każdym kątem mógł bezbłędnie 
odczytać właściwy czas. Pomyłka choć-
by o jedną minutę mogła mieć w prze-
szłości bardzo poważne konsekwen-
cje. Każdy z zegarków marki Aviator 
powstaje w Szwajcarii. Aby zegarek 
mógł być oznaczony jako „Swiss made”, 
musi bezwzględnie spełnić jeden wa-
runek stawiany przez tamtejsze prawo: 
min. 60% zawartości zegarka musi być 
szwajcarskiej produkcji. Zegarki Aviator 
szwajcarskie są w 100%. Co więcej, pilo-
ci na całym świecie korzystają z nich do 
dnia dzisiejszego. 

W ofercie producenta znajduje się 
kilka linii zegarków. Każda z nich nosi 
nazwę modelu samolotu, który swoimi 
osiągnięciami na trwałe zapisał się na 
kartach historii. Jednym z nich nie-
wątpliwie jest Airacobra P42, amery-
kański samolot myśliwski intensywnie 
wykorzystywany podczas drugiej wojny 
światowej, który dzięki swojej unikalnej 
konstrukcji był niezwykle szybki oraz 
zwrotny. Kolekcja Airacobra dzieli się 
na trzy linie: Classic (P42), Chrono (P45) 
i Chrono Auto (P45). Wszystkie modele 
z kolekcji Airacobra są wodoodporne do 
100 metrów/10 ATM, posiadają szwaj-
carski mechanizm oraz antyrefleksyjne 
szafirowe szkiełko, które skutecznie 
niweluje wszelkie odbicia światła. 
Poszczególne modele wyróżnia kolor 
tarczy i materiały użyte do ich wykona-
nia. Możemy zatem wybierać pomiędzy 
kilkoma kolorami skórzanego paska 
(czarny, brązowy, granatowy, szary) 
oraz bransolet (stalowa, stalowa pokryta 
czarnym PVD lub stalowa pokryta ró-
żowym złotem za pomocą metody PVD). 

Różnice zachodzą również w kopercie. 
Ta może być wykonana ze szczotko-
wanej stali lub może posiadać powłokę 
z różowego złota. Jedno jest pewne: to 
bardzo udana kolekcja, w której każdy 
znajdzie coś dla siebie. Parafrazując 
stare powiedzenie, można napisać: 

„Pokaż mi swój zegarek, a powiem ci kim 
jesteś”. Bo zegarek od dawna nie jest już 
wyłącznie przedmiotem wskazującym 
czas, lecz ważnym elementem wizerun-
ku. Dlatego warto się zastanowić nad 
właściwym wyborem. A decydując się 
na zakup modelu z kolekcji Aviator Aira-
cobra, zyskujemy coś znacznie więcej 
niż doskonały produkt. Kupujemy kawa-
łek historii, która na zawsze odmieniła 
losy ludzkości.  



więcej na www.anywhere.pl

 IN ENGLISH

Watches made  
of dreams
A man in the sky? At the beginning 
of the 20th century, nobody would 
even dream of that. Flying sounded 
like magic, and saying it aloud 
was a feat of bravado. But faint 
heart never won fair lady. It’s 
the year 1903: two brothers, one 
dream. A dream of flying. It was the 
beginning of a new era. Aviation 
was born, and watches had a really 
important role to play in it.

In the beginning, the place of a watch 
was in a pocket. The manner of carrying 
it changed together with the develop-
ment of aviation. No pilot would go up 
without a watch on board. It allowed him 
to count the number of kilometres, the 
length of a stretch covered, or even fuel 
consumption. Therefore, it was really 
important to have a watch within sight. 
The pilot would put it on his arm or thigh 
and, after some time, on his wrist.

Aviator watches were developed 
for pilots, which can be seen in their 
appearance. What draws our attention 
is the scale: it’s highly accurate. Another 
significant element is the hand: a long 

one. Long enough to allow the pilot to 
tell the time correctly regardless of the 
angle. In the past, a mistake of a minute 
could lead to very serious consequenc-
es. Every watch of the Aviator brand is 
made in Switzerland. To be marked as 

“Swiss made”, the watch has to meet one 
condition provided for in Swiss law: at 
least 60% of the watch must be made in 
Switzerland. Aviator watches are 100% 

SPRZĘT    EQUIPMENT

Swiss. What’s more, pilots all over the 
world continue to use them. 

The producer offers several watch 
lines. Each of them is named after a plane 
model which, due to its achievements, 
has gone down in history. One of them 
is Airacobra P42, an American fighter 
aircraft, used during the Second World 
War, which was incredibly fast and ma-
noeuvrable thanks to its unique structure. 
The Airacobra collection is divided into 
three lines: Classic (P42), Chrono (P45) 
and Chrono Auto (P45). All Airacobra 
collection models are water-resistant up 
to 100 metres / 10 ATM, fitted with a Swiss 
mechanism and anti-reflective Sapphire 
crystal glass, which effectively reduces 
any light reflections. The models differ in 
terms of face colour and materials used. 
We can choose from several colours of 
leather straps (black, brown, navy blue, 
grey) and bracelets (steel, steel black 
PVD, or steel pink gold coated using PVD 
method). The case also differs. It may 
be made of brush steel or coated with 
pink gold. One thing for sure: it’s a really 
fine collection, and everyone will find 
something for themselves here. As an old 
saying goes, ‘Show me your watch, and 
I’ll tell you what kind of person you are.’ 
Because the watch is no longer an object 
telling the time, but an important element 
of image. That’s why it’s so important to 
make a good choice. Buying an Aviator 
Airacobra watch, you’ll get much more 
than a perfect product. You’ll get a piece 
of history which has changed the fate of 
humanity forever.  



Ów atak to nie do końca zaskoczenie. Można było 
się tego spodziewać, bo sport to dziedzina życia 
bardzo głęboko wrośnięta w zachodnią kulturę. 

A sport na najwyższym poziomie śledzi cały świat. Jeśli celem 
tego ataku było zasianie strachu to został on osiągnięty.

Mecz nie powinien się odbyć nawet następnego dnia. Piłkarzom 
potrzebny był czas, z pewnością nie doszli do siebie po upływie 
doby. Nie byli nawet w stanie podjąć zespołowej decyzji, by na mu-
rawę nie wychodzić. Czy w takiej sytuacji UEFA zdecydowałaby 
się na przyznanie walkowera drużynie Monaco? Szczerze wątpię.

Dortmund przypomniał o Monachium 1972 roku. Tam zgi-
nęło jedenastu sportowców z Izraela. Igrzysk nie przerwano, 
ponieważ zdecydowano, że „show must go on”. Przypomina mi 
się fragment książki „Ostatnia Olimpiada” Aleksandra Kraw-
czuka, który może tłumaczyć takie decyzje: „Końcem naszej 
cywilizacji, przynajmniej w jej obecnym kształcie, będzie ów 
moment, w którym znicz olimpijski zapłonie po raz ostatni”.

Sport jest i będzie celem terrorystów. Stał się nim kiedy zbli-
żyła się do niego polityka. Te dwa światy są od siebie dalekie 
tylko pozornie. W rzeczywistości były blisko siebie od zawsze. 
Ideały Pierre’a de Coubertina upadły dość szybko. W 1936 
roku igrzyska olimpijskie w Berlinie pokazały, jak polityka 
może zbrukać szlachetną rywalizację. Adolf Hitler uniknął 
podania dłoni ciemnoskóremu sprinterowi amerykańskiemu 
Jessemu Owensowi.

Ponad trzydzieści lat później świat obiegły zdjęcia zaciśnię-
tych pięści sportowców należących do organizacji Black Power 
walczącej z rasizmem w USA. Nieco później pokazując „wała” 
w Wielkiego Brata z ZSRR uderzył Władysław Kozakiewicz.

Ale to tylko gesty. W Dortmundzie była bomba. Zagrożenie 
życia. To prawie jak wojna, w którą na siłę sport jest wciągany.

A prorok naszych czasów George Orwell pisał w 1945 roku 
na łamach Tribune: „Sport uprawiany na serio to wojna 
minus strzelanie.”  

Strach NA MURAWIE

 IN ENGLISH

Fear on the Field
An hour before the match, 10km from the stadium. 
In front of the hotel and not inside but next to the 
bus. A bomb explodes. One of the players is harmed, 
the rest fall on the floor of the bus in panic. The 
terrorist attack aimed at Borussia Dortmund players 
came as a surprise to everyone. Why?

This attack was not a complete surprise. It could have 
been anticipated because sport is a strong part of the 
Western culture. And sport on the highest level is fol-
lowed by the whole world. If this attack was supposed 
to cause fear than it succeeded.

The match should not have been played even the 
following day. The players needed time – they could 
not have collected themselves within 24h. They were 
not even able to make a group decision to not go out 
onto the field. Would UEFA give the Monaco team 
a walkover victory in this case? I seriously doubt it.

Dortmund reminded us all about Munich 1972, 
when eleven sportsmen from Israel died. Olympics 
were not interrupted because it was decided that “the 
show must go on”. I remember a quote from Aleksand-
er Krawczuk’s book Ostatnia Olimpiada which might 
explain such decisions: “The end of our civilisation, at 
least as what we know it, will be the moment when the 
Olympic torch will burn for the final time”.

Sport is and will be a victim to terrorist attacks. 
It became victim once it was touched by politics. 
These two worlds are distant only theoretically. In 
reality they were always close to each other. Pierre 
de Coubertin’s ideals fell quite quickly. In 1936 the 
Olympics in Berlin showed how politics can taint 
pure rivalry. Adolf Hitler refused to shake the hand of 
an Afro-American sprinter Jesse Owens.

Over thirty years later the world saw clenched fists 
of sportsmen belonging to the American anti-racism 
organisation Black Power. A bit later Władysław Ko-
zakiewicz used his famous gesture to show the USSR 
what he thought of them.

But these are just gestures and there was a bomb 
in Dortmund. A life threat. It is almost as if sport is 
being dragged into war.

And George Orwell, the prophet of our times, wrote 
in 1945 in Tribune: “Serious sport […] is  war minus 
the shooting”. 

FELIETON    COLUMN

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

WOJCIECH ZAWIOŁA
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GODZINĘ PRZED MECZEM, DZIESIĘĆ KILOMETRÓW OD STADIONU. JESZCZE PRZED HOTELEM, 
W DODATKU OBOK AUTOKARU, A NIE W JEGO ŚRODKU. EKSPLODUJE ŁADUNEK WYBUCHOWY. 
RANNY ZOSTAJE JEDEN Z PIŁKARZY, RESZTA W PANICE PADA NA PODŁOGĘ AUTOKARU. ATAK 

TERRORYSTYCZNY, KTÓREGO CELEM BYLI PIŁKARZE BORUSSII DORTMUND ZASKOCZYŁ 
WSZYSTKICH. ALE CZY SŁUSZNIE?
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WÓDKA TO NAPÓJ O BARDZO DŁUGIEJ TRADYCJI. JEGO HISTORIA SIĘGA PONAD DWÓCH TYSIĘCY 
LAT. AŻ DO XVI WIEKU NAPOJE O WYSOKIEJ ZAWARTOŚCI ALKOHOLU BYŁY TRAKTOWANE 

JAKO LEKARSTWA, A ICH SPRZEDAŻ ODBYWAŁA SIĘ JEDYNIE W APTEKACH. DZIŚ WÓDKA TO 
COŚ ZNACZNIE WIĘCEJ I ZA SPRAWĄ SWOICH WALORÓW SMAKOWYCH ZAGOŚCIŁA RÓWNIEŻ 

W KUCHNI JAKO DOSKONAŁY DODATEK DO WYKWINTNYCH DAŃ.

  TEKST: ANNA NAZAROWICZ    ZDJĘCIA: ANDRZEJ CHOMCZYK

MOC TRADYCJI
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niewielkich ilości wybranej wódki 
Stumbras. Wśród nich coś dla siebie 
znajdą zarówno wielbiciele słodkości, 
jak również nieco bardziej wytrawnych 
smaków. Poniżej przedstawiamy wybra-
ne propozycje.

Tatar z krewetek porcja dla 4 osób:
• krewetki królewskie oczyszczone, bez 

ogonków 400 g
• Stumbras Raspbery 40 ml
• Natka pietruszki 12 g

Stumbras to najstarszy i największy 
producent mocnych alkoholi na Li-
twie. To, co zasługuje na szczegól-

ną uwagę, to bogactwo oferty.  Bo obok 
klasycznej, tzw. czystej, znajduje się cała 
paleta wódek wzbogaconych smakiem 
owoców, kminku czy też zbóż. Wybitni 
restauratorzy nie mogli przejść obojęt-
nie obok takiej kopalni smaku i postano-
wili je wykorzystać w kuchni. Owocem 
tej współpracy jest cała lista przepisów 
na wykwintne dania z zastosowaniem 

• Białe wino 60 ml
• Sól pieprz
• Sambal oelek 12 g

Guacamole
• Awokado dojrzałe 1 sztuka
• Limonka 1 sztuka
• Sambal oelek do smaku
• Cukier
• Sól
• Czosnek 2 małe ząbki
• Oliwa z oliwek



Krewetki marynujemy około godziny 
w marynacie przygotowanej z podanych 
składników. Guacamole: miksujemy 
obrane awokado, sok z limonki, sambal 
oelek oraz przyprawy wraz z czosnkiem. 
Dolewamy oliwę, która pozwala nam 
uzyskać odpowiednią konsystencję. 
Miksujemy na gładką masę. Krewetki pie-
czemy w piekarniku nagrzanym do 180 
st. C przez 10 do 13 minut. Po ostudzeniu 
odcedzamy z zalewy i drobno siekamy. 
Podajemy je z dodatkiem cebuli oraz pikli.

Wariacja na temat ponczowej babecz-
ki (ok. 12 – 16 ciastek)

Ciasto:
• Mąka pszenna 250 g
• Drożdże świeże 15 g
• Cukier 15 g
• Mleko 4 łyżki
• Sól 5 g
• Jajka 3-4 sztuki
• Masło 100 g
• Masło 70 g do foremek

Syrop:
• Cukier 375 g
• Woda 750 ml
• Stumbras Centenary 50 ml lub więcej 

według upodobań
• Dekoracja:

• Likier morelowy
• Cukier puder
• Śmietana 36%

Przygotowujemy rozczyn z części cukru 
i mąki oraz całości mleka i drożdży. 
Musimy poczekać, by rozczyn zaczął 
pracować i podwoił swoją objętość. 
W tym czasie przesiewamy pozostałą 
mąkę, rozpuszczamy masło, dodajemy 
do niej wszystkie pozostałe składniki 
wraz z przestudzonym masłem i już wy-

rośniętym rozczynem. Wszystko razem 
zarabiamy ok. 10 minut. Cisto powinno 
odchodzić od ręki. Ponownie pozosta-
wiamy ciasto do wyrośnięcia. Foremki 
należy dokładnie natłuścić. Ciasto, które 
przygotowujemy, jest bardzo delikatne. 
Po około godzinie w cieple podwoi swoją 
objętość. Należy wybić z niego powietrze 
i wyporcjować do foremek do ok. 2/3 ich 
wysokości. Foremki z ciastem jeszcze 
raz odstawiamy do wyrośnięcia. Trwa 
to około pół godziny. W międzyczasie 
szykujemy poncz z wody, alkoholu 
i cukru. Wodę razem z cukrem gotuje-
my, a po ostudzeniu dodajemy alkohol. 
Babeczki pieczemy w temperaturze ok. 
180 st. C z termoobiegiem ok. 20 minut. 
Po upieczeniu i wystudzeniu ciastek na-
sączamy je dokładnie syropem. Dekoru-
jemy bitą śmietaną. Pozostałe elementy 
dekoracji według uznania i fantazji.

Tatar wołowy:
• Polędwica wołowa 600 g
• Stumbras Caraway 40 ml
• Sól
• Pieprz
• Olej
• Cebula pokrojona  w drobną kostkę 

ok. 100 g
• Żółtko 4 szt.
• Woda

Dekoracje:
• Pikle warzywne
• Sadzone jajko przepiórcze
• Smażony jarmuż

Oczyszczoną dokładnie polędwicę 
siekamy. Trwa to dość długo, ale warto, 
bo smak mięsa siekanego jest zupełnie 
inny niż mielonego przez maszyn-
kę. Doprawiamy mięso przyprawami, 
dodajemy do niego również wodę i olej. 

więcej na www.anywhere.pl

...coś dla siebie znajdą zarówno 
wielbiciele słodkości,  

jak również nieco bardziej 
wytrawnych smaków. 
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Bardzo dokładnie wyrabiamy. Dekora-
cyjnie kroimy warzywa, smażymy jajko 
przepiórcze. Do takiego dania świetnie 
sprawdzi się kieliszek schłodzonej wód-
ki Stumbras Caraway.

Zachęcamy do samodzielnego przygo-
towania powyższych propozycji w zaci-
szu własnej kuchni. To zarówno prosty 
sposób na oryginalną przystawkę jak 
również zrobienie dobrego wrażenia na 
innych. Sukces gwarantowany. 

 IN ENGLISH

The Power of Tradition
Vodka is a beverage with a long 
tradition and a history of more 
than two thousand years. Until the 
16th century, alcoholic drinks with 
high alcohol content were treated 
as drugs and they were sold in 
pharmacies only. Today, vodka 
is much more and thanks to its 
taste values, it began to be widely 
used as an extra ingredient for 
exquisite dishes.

Stumbras is the oldest and largest manu-
facturer of strong alcoholic drinks in Lith-
uania. Its broad selection of products is 
worth noting. Apart from classical, the so-
called pure vodka, it offers a wide range of 
vodkas with fruit, caraway-seed or crops. 
The greatest chefs couldn’t pass up such 
a mine of taste and they decided to make 
the most of it. This collaboration resulted 
in a list of recipes for exquisite dishes con-
taining small amounts of Stumbras vodka. 
It doesn’t matter if you have a sweet tooth 
or if you prefer more dry flavours – you’ll 
surely find something for yourself. Here’s 
our pick of some of the tastiest recipes:

Prawn Tartare, serves 4:
• king prawns cleaned, without tails 

400 g
• Stumbras Raspberry 40 ml
• Parsley 12 g
• White wine 60 ml
• Salt and pepper
• Sambal oelek 12 g

Guacamole
• 1 ripe avocado
• 1 lime
• A bit of sambal oelek 
• Sugar
• Salt
• Garlic, 2 small bulbs
• Olive oil

Marinate prawns for about an hour 
in marinade prepared with the 
following ingredients. Guacamole: 
peel the avocado and blend it with 
lime juice, sambal oelek and spices, 
including garlic. Add olive oil to get 
the correct consistency. Blend until 
smooth. Roast shrimps in a pre-heat-
ed oven at 180° C for 10–13 minutes. 
When chilled, drain them and cut 
into small pieces. Serve with onion 
and pickles.

Variation on punch cakes (approx. 
12–16 cakes)

Dough:
• Wheat flour 250 g
• Fresh yeast 15 g
• Sugar 15 g
• Milk 4 spoons
• Salt 5 g
• 3–4 eggs
• Butter 100 g
• Butter 70 g for cake cups

Syrup:
• Sugar 375 g
• Water 750 ml
• Stumbras Centenary 50 ml or more, 

as you like

Decorations:
• Apricot liqueur
• Powdered sugar
• 36% cream

Make leaven with some sugar and some 
flour and the total amount of milk and 
yeast. Wait a while for it to double its 
volume. Sift the remaining flour, melt 
butter and chill it. Add the remaining 
ingredients, together with the melted 
butter and the ready leaven. Knead the 
dough for about 10 minutes. It shouldn’t 
be sticky. Leave the dough to rise. 
Grease the cake cups. The dough is very 
delicate. After about a while, it’ll double 
its volume. Remove the air from it. Fill 
the cups with the dough. They should be 
about 2/3 full. Leave the cups with the 
dough to rise for about half an hour. In 
the meantime, make punch from water, 
alcohol and sugar. Boil water with 
sugar. Chill it and add alcohol. Bake 
the cakes at about 180° C with convec-
tion for about 20 minutes. When ready 
and chilled, soak them with the syrup. 
Decorate with whipped cream. You may 
add other decoration elements you like.

Beef Tartare:
• Beef tenderloin 600 g
• Stumbras Caraway 40 ml
• Salt
• Pepper
• Oil
• Cubed onion, about 100 g
• 4 yolks
• Water

Decorations:
• Pickled vegetables
• Fried quail egg
• Fried kale

Clean tenderloin and cut it. It takes some 
time, but it’s worth it, as the smell of cut 
meat is completely different from the 
one of minced meat. Season the meat 
with spices, add water and oil. Combine 
it. Cut the vegetables, fry the quail egg. 
You may add a glass of cold Stumbras 
Caraway vodka.

We encourage you to try and make 
the dishes yourself. It’s a recipe for an 
original starter as well as for impressing 
your guests. Success guaranteed.  

KUCHNIA    CUISINE







FOTOGRAF / PHOTOGRAPHER: 
Edyta Bartkiewicz – edytabartkiewicz.com 

MODELKA / MODEL:  
Sylwia / Eastern Models

MAKE UP:  
Justyna Polkowska 

STYLIZACJA / STYLIZATION:  
Magdalena Kopijer
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Podróże na Wschód są zawsze 
fascynujące. Ale nie mówię tutaj 
o popularnych coraz bardziej, 

hipsterskich poszukiwaniach wrażeń 
w Wietnamie czy lanserskich klima-
tach odnajdywanych na zatłoczonych 
wyspach Tajlandii. Mówię o naszym 
Wschodzie, tym bliskim nam w sensie 
podskórnym, wrażeniowym, kulturo-
wym. O Rosji.

Tego dnia na lotnisko Pułkowo w Pe-
tersburgu udało mi się dojechać bez 
większych komplikacji. Czekałem przed 
moją bramką, ale nie wyłączając czuj-
ności, bo te potrafią się niepostrzeżenie 
zmieniać. Obok mnie siedział ogolony 
na łyso, napakowany facet i… płakał. 

– Przepraszam – zagadnąłem, choć 
czułem, że mogę tego żałować. – Mogę 
panu jakoś pomóc? Podniósł głowę, 
otarł łzy kłykciem lewej dłoni i popa-
trzył na mnie pytająco. – Zdradziła cię 
kiedyś twoja kobieta? – wymamrotał 
po rosyjsku. – Nie… Chyba nie – odpo-
wiedziałem zaskoczony. Pokiwał głową. 

– To znaczy, że cię nie zdradziła. To się 
wie – powiedział z pełną stanowczo-
ścią. – Wie się chyba tylko wtedy, kiedy 
powie? – próbowałem oponować. – Nie 

– przerwał mi – wie się nawet wtedy, 
kiedy ona zaprzecza. A to jest… – nabrał 
głębokiego haustu powietrza – A to jest 
rzecz, o której nie możesz zapomnieć. Co 
noc przełykasz żal i próbujesz zasnąć. 
Nad ranem dopada cię sen. Ona z nim, 
razem. Za ręce, pod ręce, na rękach. Bez-
skutecznie walczą ze swoimi ciałami 
i swoim pożądaniem. Budzisz się zlany 
potem. Na początek chwila ulgi, kiedy 
zdajesz sobie sprawę, że jego już nie ma, 
a ona jest jednak z tobą, śpi obok. Ale 
zaraz potem gula w gardle, kiedy uświa-
damiasz sobie, że to się działo napraw-
dę. Siadasz na łóżku i racjonalizujesz. 
Oglądasz się za siebie i widzisz zarys jej 
pleców. Wąż kręgosłupa wije się i chowa 
pod kołdrą. Chciałbyś jej dotknąć, przy-
tulić, nawet wyciągasz rękę w odruchu. 
Zatrzymujesz się w półgeście i myślisz, 
jak dotykał ją tamten. I czy jej się podo-
bało. Chwytasz głowę w dłonie i chcesz 
uciec myślami jak najdalej się da. Nie 
potrafisz. Do końca, do samego końca, 
kiedy będziecie razem, tamten będzie 
między wami. Do stolika, przy którym 

będziecie jeść kolację w waszej (czy ich 
też?) ulubionej restauracji będą potrzeb-
ne trzy krzesła. W łóżku ktoś jeszcze 

– oprócz was samych – będzie zabie-
rał kołdrę. Kiedy będziecie się śmiać, 
jeśli jeszcze w ogóle kiedyś będziecie, 
zawsze będziesz słyszał rechot tamtego. 
Będziesz go szukał w jej gestach, dotyku, 
spojrzeniu. Tamten stanie się twoją ob-
sesją. Nawet gdybyś go zabił, to już nigdy 
nie usuniesz go ze swojej głowy. Nawet 
jeśli ona o nim zapomni, jeśli już nie 
zapomniała, to ty będziesz zawsze z nim 
walczył i starał się być od niego lepszy. 

 IN ENGLISH

LED St Petersburg
Trips to the East are always fascinat-
ing. But I am not talking here about 
the more and more popular hipster 
adventure-seeking in Vietnam or posh 
self-searching in crowded Thailand. 
I am talking about our East: one that is 
instinctively, emotionally, culturally 
close to us. About Russia.

This time I managed to get to Pulkovo 
Airport in St Petersburg without an issue. 
I was waiting at my gate but I stayed alert 
because gates tend to change unexpect-
edly. Next to me there was a very muscu-
lar, bald man who was... crying. 

“Excuse me”, I begun, although I felt 
that I might regret this soon. “Is there 
something I can do for you?”

He raised his head, wiped his tears 
with his left fist and looked at me ques-
tioningly.  “Has your woman ever cheat-
ed on you?”, he mumbled in Russian.

“No, I don’t think so...”, I replied, confused. 

LED ST. PETERSBURG

He nodded. “Then she hasn’t. You 
would have known”, he said confidently. 

“You would only know if she said 
something”, I tried arguing.

“No”, he interrupted me. “You know even 
if she is denying it. And that is...”, he took 
a deep breath, “...that is something you 
cannot forget. Every night you swallow 
your pain and try to sleep. You fall asleep 
at dawn. Her and him, together. Holding 
hands, holding each other. They try to 
fight with their bodies, fight their passion. 
You wake up sweating. Initially there is 
a moment of relief, because you realise that 
he is not there and she is with you, sleeping 
next to you. But a moment later a lump 
forms in your throat, when you realise 
that it all did happen. You sit up and start 
analysing. You glance behind you and see 
the line of her back. The snake of her spine 
curves and hides under the duvet. You 
want to touch her, hug her... You even reach 
out instinctively. You stop half-way and 
think how he touched her. And did she like 
it. You hide your head in your arms and try 
to escape your thoughts. You cannot. Until 
the end, until the very end, whenever the 
two of you are together he will be between 
you. The table you like to sit at in your 
(their?) favourite restaurant having dinner 
will need three chairs. In bed someone 
else (apart from you two) will be pulling 
the covers. When you laugh, if you will 
ever laugh again, you will always hear 
his snicker. You will search for him in her 
gestures, touch, eyes. He will become your 
obsession. Even if you were to kill him you 
will never get him out of your head. Even 
if she forgets him, even if she already has, 
you will always fight him and try to be 
better than him. 

FELIETON    COLUMN

Socjolog z zawodu i z pasji. Wytrawny badacz społecznych zjawisk 
i kulturowych trendów. Naukowiec 3.0 nie bojący się trudnych 
wyzwań, międzynarodowej współpracy i interdyscyplinaroności. 
Wykładowca akademicki i akademik z ambicjami. Znakomity 
słuchacz oraz wnikliwy obserwator. Kustosz dobrych manier 
i trener poprawnej komunikacji. Apostoł dobrej nowiny 
i przeciwnik złych emocji. Z zamiłowania sportowiec i podróżnik. 
Wegetarianin, cyklista i optymista. Nowojorczyk z duszy, 
berlińczyk z wyboru i warszawianin z miłości. Dla nas pisze o tym, 
co jest ważne w ludziach i dla ludzi.

TOMASZ SOBIERAJSKI
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STAŁY DODATEK PORTU 
LOTNICZEGO SZCZECIN 
GOLENIÓW IM. NSZZ  
SOLIDARNOŚĆ

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

Port lotniczy

Szczecin Goleniów
im. NSZZ Solidarność
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WYPAD NA WEEKEND DO WARSZAWY? PEWNIE, ŻE TAK! DZIĘKI 
OFEROWANYM PRZEZ RYANAIR POŁĄCZENIOM STOLICA JEST DZIŚ 

SZCZECINOWI WYJĄTKOWO „BLISKA”.

ŹRÓDŁO    PORT LOTNICZY SZCZECIN-GOLENIÓW  ZDJĘCIA    PIXABAY.COM

Witaj, Warszawo!

cina możemy szybko i tanio wylecieć do 
Warszawy. Ale czy nasza stolica, wzbu-
dzająca przecież sprzeczne emocje rów-
nież wśród nas samych, ma coś fajnego 
do zaoferowania? Przekonajmy się!

STARÓWKA
Warszawa została założona w XIII wieku 
jako otoczona murami osada książęca 
i dokładnie w tym miejscu koncentruje się 
dzisiaj kulturalne życie stolicy. Stare Mia-
sto, w 90% zniszczone podczas II Wojny 
Światowej, po odbudowaniu stało się miej-
scem pełnym galerii, kawiarni i restauracji, 
punktem spotkań całego miasta.

ne zwłaszcza osobom, które nie lubią 
biernego wypoczynku. Zyskują one co-
raz większą ilość zwolenników głównie 
za sprawą tanich linii lotniczych, które 
prześcigają się w przedstawianiu coraz 
to atrakcyjniejszych ofert.

Dzięki połączeniom oferowanym 
przez irlandzkie linie Ryanair ze Szcze-

Żyjemy w wyjątkowo zabieganym 
świecie, w którym nie każdy 
może pozwolić sobie na wzięcie 

dłuższego urlopu i wyjazd na „prawdzi-
we” wakacje. Coraz większą popular-
nością cieszą się zatem tak zwane „city 
break”, czyli jedno- lub kilkudniowe 
wypady do przeróżnych miast, poleca-

LOTNISKO    AIRPORT
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Główną atrakcją Starówki jest 
oczywiście Zamek Królewski – dawna 
rezydencja królów Polski. Wybudowany 
w XV wieku jako siedziba władcy w no-
wej stolicy był wielokrotnie budzony 
i przebudowywany. Swój ostateczny 
kształt osiągnął już po II Wojnie Świato-
wej – w trakcie walk został wysadzony 
w powietrze, a odbudowano go dopiero 
w latach 70. i 80. XX wieku. Dziś w jego 
wnętrzach znajduje się muzeum.

Rynek Starego Miasta jest jednym 
z najbardziej malowniczych zakątków 
miasta i był niegdyś głównym pla-
cem Warszawy – organizowano tutaj 

uroczystości, jarmarki, a także wykony-
wano wyroki. Według legendy w jednej 
z kamienic przy Rynku mieszkał potwór 
zwany Bazyliszkiem, który pilnował 
zgromadzonych w piwnicy skarbów 
i zabijał wzrokiem śmiałków, którzy 
odważyli się z nim zmierzyć. W obrę-
bie Starówki trzeba zobaczyć otoczony 
kolorowymi kamienicami rynek z po-
mnikiem słynnej Syrenki, Barbakan 
i Katedrę św. Jana. 

Nad Placem Zamkowym góruje 
znana wszystkim kolumna Zygmun-
ta III Wazy – najstarszy i najwyższy 
pomnik w Warszawie. Wzniesiony 
został w 1644 roku z inicjatywy króla 
Władysława IV ku czci jego ojca, który 
przeniósł tu stolicę z Krakowa.

KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE
Zdecydowanie warto przespacerować się 
Krakowskim Przedmieściem – najbar-
dziej reprezentacyjną ulicą Warszawy, 
pełną kościołów, kamienic i pomników. 
Znajduje się tutaj wybudowany w XVII 
wieku dla hetmana Koniecpolskiego Pa-
łac Namiestnikowski, dziś bardziej znany 
jako Pałac Prezydencki. Na jego dzie-
dzińcu znajdziemy najsłynniejszy chyba 
pomnik księcia Józefa Poniatowskiego.

Przechadzając się Krakowskim 
Przedmieściem zdecydowanie warto 
zwrócić uwagę na architekturę. Oprócz 
przepięknych kamienic znajdziemy tu 
także kościoły i historyczne pałace. Tutaj 
znajdują się też najsłynniejsze i najstar-
sze warszawskie hotele – Bristol i Hotel 
Europejski, niegdyś uważany za najbar-
dziej ekskluzywny w całej Europie.

GRÓB NIEZNANEGO ŻOŁNIERZA
Znajduje się na Placu Piłsudskiego, 
w miejscu, gdzie ocalały po wojnie arkady 
dawnego Pałacu Saskiego. Największą 
atrakcją turystyczną tego punktu są uro-
czyste zmiany warty, które mają miejsce 
w każdą niedzielę o godzinie 12:00. Warto 
jest przejść nieco dalej, do pierwszego pu-
blicznego parku Warszawy – założonego 
w XVIII wieku Ogrodu Saskiego.

MUZEUM POWSTANIA WARSZAWSKIEGO
Obecnie jest chyba jednym z najciekaw-
szych punktów na mapie Warszawy. 
Muzeum wielopokoleniowe i nowoczesne 

– ekspozycje, oprócz tradycyjnych zdjęć, 
przedmiotów, broni i pamiątek historycz-
nych po mieszkańcach dawnej Warszawy, 
opatrzone są także w elementy interak-
tywne: świetlne, dźwiękowe czy filmowe. 
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Obiekt otwarty został w sześćdziesiątą 
rocznicę wybuchu Powstania Warszaw-
skiego, w zaadaptowanym specjalnie do 
tego celu XIX-wiecznym budynku Elek-
trowni Tramwajów Miejskich.

Miejsce to jest pamiątką i hołdem odda-
nym wszystkim tym, którzy walczyli i od-
dali życie w obronie stolicy i całego kraju.

ŁAZIENKI KRÓLEWSKIE
Zdecydowanie jest jednym z najpiękniej-
szych kompleksów ogrodowo-pałaco-
wych całej Polski, dawna letnia rezyden-
cja Stanisława Augusta Poniatowskiego. 
Poza spacerem w kierunku amfiteatru, 
karmieniem karpi na mostku przy 
Pałacu Na Wodzie, w sezonie można tu 
bezpłatnie posłuchać koncertów cho-
pinowskich, poćwiczyć jogę na trawie, 
czy przespacerować się po niedawno 
odrestaurowanym Ogrodzie Chińskim. 
Do kultowych należą już też wystawy 
prezentowane na ogrodzeniu parku 
wzdłuż Alei Ujazdowskich.

Najbardziej charakterystyczne 
budowle kompleksu to bez wątpienia 
Stara Pomarańczarnia – dziś najwięk-
sza galeria rzeźby w kraju, Biały Domek, 
w którym można podziwiać ciekawe 

wnętrza czy Pałac Na Wodzie – miejsce, 
gdzie król organizował swoje słynne 
obiady czwartkowe. Tutaj znajduje 
się również najsłynniejszy na całym 
świecie pomnik znakomitego polskiego 
kompozytora Fryderyka Chopina, a nie-
daleko – Belweder.

PAŁAC KULTURY I NAUKI
Na Placu Defilad stoi dostojny symbol 
poprzedniej epoki. Pałac Kultury i Nauki 
jest darem Związku Radzieckiego dla 
Polskiej Republiki Ludowej, niektórzy są 
z niego dumni, niektórzy go podziwiają, 
a niektórzy wręcz nienawidzą. Wybudo-
wany w 1955 roku do dziś jest najwyższą 
budowlą w całej Polsce, dlatego warto 
wybrać się na 30 piętro, gdzie znajduje 
się punkt widokowy, z którego Warsza-
wa prezentuje się wręcz niewiarygodnie.

Oprócz licznych biur instytucji 
i firm w PKiN-ie znajduje się Muzeum 
Techniki. Zobaczyć można w nim stare 
motocykle, odbiorniki radiowe i wiele 
innych zabytkowych sprzętów.

CENTRUM NAUKI KOPERNIK
Od 2005 roku promuje wśród najmłod-
szych naukę, a robi to poprzez zabawę, 

eksperymenty i aktywne uczestnictwo 
w doświadczeniach. Wszystkiego możemy 
dotknąć, poczuć, sprawdzić i przetestować 
na własnej skórze. Znajdują się tu wystawy 
stałe, laboratoria, a także Niebo Kopernika 

– jedyne w swoim rodzaju planetarium.

BULWARY NAD WISŁĄ
Zagospodarowanie wschodniego 
brzegu Wisły to w ostatnich latach 
jedna z najbardziej spektakularnych 
inwestycji Warszawy. Poza odnawiają-
cym swoje oblicze Powiślem i fanta-
stycznym Centrum Nauki Kopernik, 
nad wodą powstały bulwary, na 
które przenosi się życie mieszkańców, 
szczególnie w cieplejszych miesiącach 
w roku. Dyskoteki na barkach, mobilne 
teatry, plaże i pokazy świetlne fontann 
to tylko niektóre z nadwiślańskich 
atrakcji. Coraz popularniejsze stają 
się też rejsy po rzece, a ci, którzy wolą 
bardziej kameralną atmosferę, mogą 
się przenieść na drugą, mniej zagospo-
darowaną stronę Wisły, skąd z kolei 
rozciąga się fantastyczny widok na 
lewobrzeżną Warszawę.

Jeden dzień, a nawet weekend na 
zwiedzenie naszej stolicy to zdecydo-
wanie za mało. Zawsze jednak atrakcje 
można sobie rozłożyć w czasie i wybrać 
się do Warszawy kilka razy. Ze Szczeci-
na, z Ryanairem!   

 IN ENGLISH

Welcome, Warsaw!
A weekend trip to Warsaw?  
By all means! Thanks to 
connections offered by Ryanair, 
the capital of Poland is now 
exceptionally “close” to Szczecin.

We’re living in the hustle and bustle of 
the modern world, in which not every-
one can afford to take a longer leave and 
go on “real” holidays. That is why the so-
called “city breaks” are becoming more 
and more popular; they are one or two-
day long excursions to various cities, 
recommended especially for those who 
don’t like passive rest. They are gaining 
crowds of fans chiefly thanks to low-cost 
airlines which try to outdo one another 
in preparing attractive offers.

Thanks to connections from Szczecin 
offered by the Ryanair Airlines, we can 
travel to Warsaw in a fast and cheap 
way. But can the capital of Poland – 
evoking conflicting emotions even 
among Poles – offer anything interest-
ing? Let’s find out!
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THE OLD TOWN
Warsaw was established in the 13th 
century as a fortified ducal settle-
ment, and it is exactly in this place that 
today’s cultural life of the capital is cen-
tered. The Old Town, destroyed in 90% 
during the Second World War, after 
reconstruction has become a place full 
of galleries, cafés and restaurants, as 
well as the most popular meeting point 
for the entire city.

The main attraction of the Old Town 
is, of course, the Royal Castle – former 
residence of Polish monarchs. Built in 
the 15th century as the royal residence 
in the new capital, it was repeatedly 
demolished and rebuilt. It was given its 
ultimate shape as late as after the Sec-
ond World War – in the midst of battles, 
it was blown up, and the reconstruction 
works ended in the 1970s and 1980s. 
Today, it houses a museum.

The Old Town Market Place is one of 
the most picturesque places in the city, 
and it used to be the main square in 
Warsaw – it was there that celebrations, 
festivities, fairs, and executions took 
place. According to the legend, in one of 
the tenement houses at the market lived 
a monster called Basilisk; it watched 
over treasures hidden in the basement 
and killed with just one glance all 
daredevils who plucked up the courage 
to face it. In the Old Town, you should 
also see a market square surrounded 
with coulourful tenement houses and 
boasting not only the famous sculpture 
of the Mermaid, but also Barbican and 
St. John’s Archcathedral. 

Over Castle Square towers the well-
known Sigismund's Column – the oldest 
and the tallest monument in Warsaw. 
It was erected in 1644 on the initiative 
of King Władysław IV Vasa in honour 
of his father who moved the capital of 
Poland from Cracow to Warsaw. 

KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE ROYAL 
AVENUE
It’s definitely worth going for a walk along 
Krakowskie Przedmieście – the most 
representative street in Warsaw, lined 
with innumerable churches, tenement 
houses and monuments. Among them, we 
can admire the Viceroy’s Palace, origi-
nally built in the 17th century for Hetman 
Stanisław Koniecpolski, and now more 
widely known as the Presidential Palace. 
On its yard, we can find the famous statue 
representing Prince Józef Poniatowski.

As we stroll along Krakowskie Przed-
mieście, it’s definitely worthwhile to pay 

attention to architecture. There, apart 
from exquisitely beautiful tenement 
houses, we’ll find churches and histor-
ical manor-houses. It is there that the 
most famous and oldest hotels in War-
saw have their seats, e.g. the Hotel Bristol 
or Hotel Europejski, once regarded as 
the most exclusive in the entire Europe.

THE TOMB OF THE UNKNOWN SOLDIER
It’s situated at Piłsudski Square, in 
a place with arcades of the former Sax-
on Palace, the only part that survived 
the war. The biggest tourist attraction 
of this location is the formal chang-
ing of the guard that takes place each 
Sunday at 12.00 pm. It’s worthwhile to 
go a little bit farther, towards the first 
public park in Warsaw, in other words, 
the Saxon Garden that was established 
in the 18th century.

THE WARSAW UPRISING MUSEUM
Possibly one of the most interesting 
points on the map of Warsaw. It’s a mul-
tigenerational yet modern museum 

– exhibitions, apart from traditional 
photographs, artefacts, weapons and 
historical memorabilia presenting lives 
of Warsaw’s citizens, can also boast 
interactive elements that involve lights, 
sounds and video footages. The museum 
was opened on the day marking the 60th 
anniversary of the uprising, in the spe-
cifically adapted building of the former 
Tram Power Plant from the 19th century. 

The place is a tribute first and fore-
most to those who fought and sacrificed 
their lives to defend the capital and the 
whole country.

ROYAL BATHS PARK (ŁAZIENKI PARK)
The former residence of Poland’s 
King Stanisław August Poniatowski is 
definitely one of the most beautiful gar-
den-palace complexes in Poland. In the 
high season, apart from taking a stroll 
towards the amphitheatre and feeding 
carps while standing on a bridge near 
the Palace on the Isle, you can listen to 
free Chopin concerts, practice yoga on 
the grass or walk around the recently 
renovated Chinese Garden. To the cult 
attractions belong exhibitions dis-
played on the fence stretching along the 
Ujazdów Avenues.

Without a doubt, the most character-
istic buildings of the complex are the 
Old Orangery, which today is the largest 
sculpture gallery in the country, the 
White House, in which you can admire 
interesting interiors, or the Palace on 

the Isle, where the king organized his fa-
mous Thursday Dinners. It is also there 
that we will find world’s most famous 
monument of the great Polish composer, 
Frédéric Chopin, and close nearby – 
Belvedere Palace.

PALACE OF CULTURE AND SCIENCE
At the Plac Defilad (Parade Square) 
stands a dignified symbol of the bygone 
era. The Palace of Culture and Science 
is a gift from the Soviet Union. Some 
are proud of it, some admire it, and 
some simply hate it. Built in 1955, it still 
remains the tallest building in Poland, 
so it’s worthwhile to go to the 30th floor, 
where the observation deck is locat-
ed, and look down on the absolutely 
breathtaking panorama. Apart from 
numerous institutions and companies, 
the building houses the Museum of 
Technology, in which you can see old 
motorcycles, radio sets and other his-
torical equipment.

COPERNICUS SCIENCE CENTRE
Since 2015, it has been promoting 
science among its youngest visitors. To 
achieve this goal, it combines entertain-
ment, experiments and active partici-
pation in different tasks. We can touch 
everything, smell everything, check 
and test things on our own. It features 
permanent exhibitions, science labora-
tories, as well as the Heavens of Coper-
nicus – an exceptional planetarium.

VISTULAN BOULEVARDS
In recent years, development of the 
eastern bank of the Vistula River has 
been one of Warsaw’s most spectacular 
investments. Apart from Powiśle that is 
now undergoing a metamorphosis and 
the fantastic Copernicus Science Centre, 
the area boasts boulevards which have 
become the centre of social life, especially 
in warmer months of the year. Dancing 
parties on barges, mobile theatres, beach-
es and fountain light shows are only some 
of the attractions that can be enjoyed by 
the river. What also gains popularity are 
cruises on the river, and those who like 
more intimate atmosphere can move to 
the other, less developed bank of the river, 
from which we can get a fantastic view of 
the left-bank Warsaw.

One day or even the entire weekend is 
much too little to see everything that is 
worth seeing in the capital of Poland. But 
you don’t have to visit all attractions in 
one go – you can go to Warsaw several 
times. From Szczecin, with Ryanair!    
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Pełnia wiosny, chce się 
żyć! Tak też jest na 
widok samolotów A320 

linii Wizzair. Węgierskie li-
nie lotnicze cieszą oko swoim 
różowo-fioletowym designem 
oraz specjalną kolorystyką 
z okazji Olimpiady i Para-
olimpiady, które odbędą się 
w 2024 roku w Budapeszcie.

ANEGDOTA Z LOTNISKA:
Grupa przedszkolaków przy-
gląda się lądującym samolo-
tom. Po chwili jedna z dziew-
czynek krzyczy: „Ten różowy 
jest dla dziewczynek!”. Jej 
rówieśnik odpowiedział 
rezolutnie: „A chłopcy lubią 
fiolet, dlatego dzisiejszy pilot 
jest mężczyzną”.   

R A D O S N E 
m a lowa n ie

LOTNISKO    AIRPORT

ŹRÓDŁO FOT.:    EPSC SPOTTERS

ARKADIUSZ GRODZIŃSKI ARKADIUSZ GRODZIŃSKI

BERNARD KOŁOMYJSKI 



 IN ENGLISH

Cheerful colouring
Spring is in full bloom, people feel 
refreshed and want to enjoy life! 
What also makes you feel this way 
is the sight of Whizz Air’s A320 
planes. Planes of this Hungarian 
airline are easy on the eye with 
their pink and purple design and 
special colouring for the Olympics 
and Paralympics that are to be held 
in Budapest in 2024.

ANECDOTE FROM THE AIRPORT:
A group of preschoolers are looking 
at planes touching down at the air-
port. After a while, one of the girls 
shouts, “This pink one is for girls!” 
One of the boys replies shrewdly, 

“And boys like purple, and that’s 
why today’s pilot is a man.”   

LOTNISKO    AIRPORT

BERNARD KOŁOMYJSKI 



CZARTERY 2017    CHARTERS 2017

SZCZECIN

KRETA

KIERUNKI DESTINATIONS

1  KRETA 
2  KORFU
3  ALBANIA
4  CZARNOGÓRA
5  BOŚNIA I HERCEGOWINA
6  CHORWACJA
7  BUŁGARIA
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KORFU

ALBANIA
CZARNOGÓRA BUŁGARIA

BOŚNIA I HERCEGOWINA
CHORWACJA
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PLANE TYPE

......7 18:45 22:50 FR2466/7 737

.2..... 18:35 22:20 FR2466/7 737

1.34.6. 18:45 22:30 FR2466/7 737

....5.. 17:45 22:00 FR2466/7 737

LONDYN STANSTED    RYANAIR

DNI 
TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT  
NUMBER

TYP 
SAMOLOTU
PLANE TYPE

1...... 11:50 12:15 FR5322/3 737

....5.. 13:35 14:00 FR5322/3 737

DUBLIN    RYANAIR

DNI TYGO-
DNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT  
NUMBER

TYP  
SAMOLOTU 
PLANE TYPE

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

…..6. 12:45 13:15 DY1014/5 737

OSLO GARDERMOEN    NORWEGIAN

DNI TYGO-
DNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT  
NUMBER

TYP  
SAMOLOTU 
PLANE TYPE

..3...7 19:35 20:05 DY1014/5 B737

OSLO TORP    WIZZAIR

DNI TYGO-
DNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT  
NUMBER

TYP  
SAMOLOTU 
PLANE TYPE

.2...6. 10:05 10:35 W62155/6 A320

STAVANGER    WIZZAIR

DNI  
TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT  
NUMBER

TYP  
SAMOLOTU 
PLANE TYPE

123456. 08:25 08:55 LO3931/2 Q400

12345.7 20:35 21:05 LO3935/6 Q400

1234567 14:25 14:55 LO3933/34 Q400

WARSZAWA    PLL LOT
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LOTNISKO    AIRPORT

DNI TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT  
NUMBER

TYP  
SAMOLOTU 
PLANE TYPE

1.34.67 22:05 19:10 FR2361/2 737

.2..... 21:55 19:00 FR2361/2 737

....5.. 21:25 18:10 FR2361/2 737

NOWOŚĆ WARSZAWA    RYANAIR

DNI  
TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT  
NUMBER

TYP  
SAMOLOTU 
PLANE TYPE

.2.4.6 18:20 18:50 2162/3 A320

LONDYN LUTON    WIZZAIR

DNI 
TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT  
NUMBER

TYP 
SAMOLOTU 
PLANE TYPE

.2...6. 18:45 19:20 W62152/1 A320

BERGEN    WIZZAIR

DNI 
TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT  
NUMBER

TYP 
SAMOLOTU 
PLANE TYPE

......7 15:25 15:50 FR7111/12 737

...4... 11:35 12:00 FR7111/12 737

LIVERPOOL    RYANAIR

DNI 
TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT  
NUMBER

TYP 
SAMOLOTU 
PLANE TYPE

...4.6. 18:25 22:10 FR1059/60 737

EDYNBURG    RYANAIR OD 02/11/2017

POD KONIEC MARCA ( W ZALEŻNOŚCI OD KIERUNKU) ZMIANA ROZKŁADU NA OKRES LETNI
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INTERNET

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

 ADRES  ADDRESS
Port Lotniczy Szczecin Goleniów 

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

PUNKT INFORMACJI LOTNISKOWEJ 
AIRPORT INFORMATION POINT

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

CENTRUM OBSŁUGI PODRÓŻY 
TRAVEL SERVICE CENTRE

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

ZAGINIONY BAGAŻ LOST & FOUND 
Welcome Airport Service

Tel.: +48 481 75 03

TAXI

Airport Taxi Group
Tel.: +48 914 817 690 

DOJAZD SAMOCHODEM  BY CAR
Z kierunku Szczecin – Trasa S6 

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

MINIBUSY DO / Z PORTU  
LOTNICZEGO / MINIBUS 

• KOSZALIN / KOŁOBRZEG
  AIR-TRANSFER.PL

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

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

• SZCZECIN/ KOSZALIN

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

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

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

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

PARKING    CAR PARK RED / 24 H
CENNIK  CAR PARK FEES

PIERWSZE 10 MINUT  FIRST TEN MINUTES FREE

DO GODZINY   UP TO 1 HR 7 PLN

DO 2 GODZIN  UP TO 2 HR 9 PLN

KAŻDA NASTĘPNA GODZINA  EVERY FOLLOWING 
OUR

2 PLN

PIERWSZA DOBA  FIRST DAY 53 PLN

KAŻDA NASTĘPNA DOBA  EVERY FOLLOWING 
DAY

30 PLN 
/ DAY

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

PARKING ZIELONY    CAR PARK GREEN
         CENNIK  CAR PARK FEES

PIERWSZE 10 MINUT  FIRST TEN MINUTES FREE

DO GODZINY  UP TO 1 HR 5 PLN

DO 2 GODZIN  UP TO 2 HR 8 PLN

DO 3 GODZIN  UP TO 3 HR 9 PLN

DO 4 GODZIN  UP TO 4 HR 10 PLN

DO 5 GODZIN  UP TO 5 HR 11 PLN

PIERWSZY DZIEŃ  FIRST DAY 25 PLN

DRUGI DZIEŃ SECOND DAY 15 PLN

TRZECI DZIEŃ  THIRD DAY 15 PLN

PIERWSZY TYDZIEŃ  FIRST WEEK 89 PLN

DWA TYGODNIE  SECOND WEEK 124 PLN

TRZY TYGODNIE  THIRD WEEK 150 PLN

KAŻDY NASTĘPNY TYDZIEŃ EVERY FOL-
LOWING WEEK

20 PLN

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

LOTNISKO    AIRPORT






