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ANDRZEJ
SARAMONOWICZ

GRZEGORZ
KAPLA

WOJCIECH
ZAWIOŁA

MATEUSZ
KUSZNIEREWICZ

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

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

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

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

IN ENGLISH

IN ENGLISH

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

IN ENGLISH

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

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

WOJCIECH
KUCZOK

JAKUB
MILSZEWSKI

RAFAŁ
RUTKOWSKI

MONIKA
SZAŁEK

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

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

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

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

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

IN ENGLISH

IN ENGLISH

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

An 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 longterm activity. It took him seven
months to write his first feature.
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A working man and a dreamer.
Most of you know him as a sailor
and an Olympic champion, but he
has several more aces up his sleeve.
He’s a businessman, investor and
social activist. He always aims high.

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

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

IN ENGLISH

NASI AUTORZY

OUR AUTHORS
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KATARZYNA
ZDANOWICZ

ALEKSANDRA
BUDKA

KAMIL
SADKOWSKI

ANNA
NAZAROWICZ

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

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

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

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

IN ENGLISH

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

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

IN ENGLISH

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

IN ENGLISH

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

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

SYLWIA
GUTOWSKA

GRZEGORZ
MAŁECKI

TOMASZ
SOBIERAJSKI

EDYTA
BARTKIEWICZ

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

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

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

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

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

IN ENGLISH

IN ENGLISH

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

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

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

HERO

BOJĘ SIĘ
POLITYKÓW,
nie aktorów
ZNAKOMITY POLSKI AKTOR I STANDUPER W ZASKAKUJĄCO POWAŻNEJ
ROZMOWIE O ODPOWIEDZIALNOŚCI ARTYSTY. RAFAŁ RUTKOWSKI ODPOWIADA.
PYTA GRZEGORZ KAPLA
TEKST: GRZEGORZ K APL A

ZDJĘCIA : MONIK A SZAŁEK

14

BOHATER

HERO

swoje decyzje. Artyści to są ludzie o specyficznej wrażliwości i „nosie”, który
wyczuwa tendencje i narastające emocje.
Artyści są trochę jak rozwibrowane sensory i tymi emocjami się dzielą. Jeden
pisze piosenkę, drugi rzeźbi, trzeci pisze
reportaż albo kręci jakieś kino, ktoś robi
spektakl teatralny, ale wszyscy pracują
na emocjach i muszą za nie brać odpowiedzialność. Pamiętam performerkę,
która wsadzała sobie lalkę w waginę...
nie, to nie była lalka…

FLAGĘ?
Tak.

TWIERDZĄC, ŻE NAJLEPSZYM MIEJSCEM
DLA FLAGI JEST NAJLEPSZE MIEJSCE
KOBIETY?
Tak, na przykład.

ALE TO JEST ODPOWIEDZIALNE, CZY
NIEODPOWIEDZIALNE, JAK SĄDZISZ?
Pewnie miała coś na myśli, chciała
coś istotnego przekazać. Kiedy mamy
do czynienia z artystą, który robi rzeczy nawet, moim zdaniem, kontrowersyjne, to zawsze mamy świadomość,
że jest to działanie artysty w ramach
określonej konwencji. I odbiorca z tej
konwencji zdaje sobie sprawę. Może
go irytować, może stwierdzić, że to
są jakieś bzdury, ale cały czas jest
to konwencja. Wychodzisz z teatru
i wracasz do rzeczywistości. Zostaje
w głowie, ale nie pociąga za sobą
realnych konsekwencji. Ona to zrobiła
dobrowolnie, myśmy dobrowolnie to
obejrzeli i to jest dosyć istotne.

ALE TY NIE ROBISZ TAKICH ŻARTÓW.
Wiesz, nie miałbym jak tej lalki sobie
wsadzić, za przeproszeniem. Ale kiedy
działam jako aktor i gram w sztukach
teatralnych, jestem pod władaniem
reżysera i robię rzeczy...

JESTEŚMY W MUZEUM PRL. TAKI ENTOURAGE,
PORTRETY TOWARZYSZY RADZIECKICH I POLSKICH,
SKŁANIA DO POWAŻNYCH TEMATÓW, ZWŁASZCZA,
ŻE SIEDZIMY PRZY UBECKIM BIURKU. ZASKAKUJĄCE
MIEJSCE. TROCHĘ ZABAWNE, ALE JEDNAK STRASZNE.
MOŻE ZAMIAST ŻARTOWAĆ, POROZMAWIAMY
O ODPOWIEDZIALNOŚCI. ODPOWIEDZIALNOŚCI AKTORA,
ODPOWIEDZIALNOŚCI TWÓRCY.
Dobrze, panie towarzyszu, tak zrobimy.

CZY ARTYSTA POWINIEN BYĆ ODPOWIEDZIALNY, CZY MOŻE
SOBIE DRWIĆ ZE WSZYSTKIEGO?
Odpowiedzialność spoczywa na każdym, kto wykonuje swoją
powinność publicznie. Odpowiedzialność jest elementem
wolności, bo gdzie jest wolność, tam jest i odpowiedzialność za
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…KTÓRYCH BYŚ NIE ZROBIŁ
W NORMALNYM ŻYCIU?
Bywa, że robię rzeczy, wypowiadam słowa, których bym nie powiedział w życiu.
W moim one man show „Żołnierz polski"
wcielam się w postać pułkownika
Gazdy, wcielam się w postać Antoniego
Macierewicza, wcielam się w postać
prawicowego komika, a to są ludzie
światopoglądowo po drugiej stronie niż
ja. Mówią rzeczy, których ja bym nie
powiedział. Natomiast w tej konwencji
biorę odpowiedzialność za to, żeby te
moje role były jak najbardziej prawdziwe i żeby spełniły swoją funkcję.

BOHATER

HERO

MYŚLISZ, ŻE MOŻNA ZE WSZYSTKIEGO ŻARTOWAĆ?
Myślę, że można żartować ze wszystkiego. Wszystko zależy od sytuacji, w jakiej mówimy. Pamiętam, kiedy profesor
Bartoszewski był proszony o wywiad przez dziennikarkę. Namawiała go i namawiała, i w końcu dorwała: „Panie
profesorze, błagam, zróbmy to jutro”. On na to, że dobrze, ale
o której? A ona, że o 7 rano. „Phi, proszę pani, mnie o tej porze
nawet w Oświęcimiu nie budzili.”

OK, PROFESOROWI BARTOSZEWSKIEMU ŻARTY O AUSCHWITZ
UCHODZIŁY. BENIGNI ZROBIŁ FILM O OBOZIE ZAGŁADY,
KTÓRY JEST JEDNAK KOMEDIĄ, I POKAZAŁ, ŻE SĄ SYTUACJE,
W JAKICH I Z TEGO MOŻNA SIĘ ŚMIAĆ.
Film piękny, ale pokazujący wszystko oczami dziecka,
któremu ojciec wmawia, że to jest zabawa. Z punktu widzenia dziecka wszystkie żarty mają uzasadnienie. Mają sens.
Komicy, szczególnie standuperzy starają się szargać uświęcone tematy, bo ludzie śmieją się, kiedy są zaskoczeni, kiedy
wytrącimy tabu z jego zwyczajowego kontekstu. Pojawia się
iskra i nagle z powagi robi się śmiesznie. Ale istnieje to ryzyko,
że się wywoła u widzów zgorszenie, oburzenie, gniew.

Bo ludzie śmieją się,
kiedy są zaskoczeni,
kiedy wytrącimy tabu
z jego zwyczajowego
kontekstu. Pojawia się
iskra i nagle z powagi robi
się śmiesznie. Ale istnieje
to ryzyko, że się wywoła
u widzów zgorszenie,
oburzenie, gniew.

więcej na w w w.any where.pl
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Gdybym, żartując, miał wyrządzić komuś krzywdę,
to w życiu bym tego nie zrobił. Ale to nie musi
dotyczyć Smoleńska. To może być żart o księgowej
opowiedziany tak, że komuś wyrządzi krzywdę.

ZDARZA CI SIĘ TO?
Tak, zdarza mi się.

ALE ŻE LUDZIE WSTAJĄ, WYCHODZĄ?
Zdarzało się, że wychodzili. W one man show „Ojciec polski”,
który opowiada o miejscu mężczyzny w dzisiejszej Polsce. Nie
ma tam brzydkich słów, ale ludzie, słysząc tytuł „Ojciec polski”,
przychodzą na sztukę… o Józefie Piłsudskim. Rozumiesz?
Ojciec, Polska...

MYŚLAŁEM, ŻE PRZYCHODZĄ NA SZTUKĘ O PAPIEŻU.
Też się może zdarzyć. Więc oczekują powagi. Tymczasem
ja wychodzę i robię sobie jaja. Więc zdarza mi się, że ludzie
w środku wychodzą i mówią: „Żenujące, proszę pana”.

I CO WTEDY?
Uwielbiam takie sytuacje, bo wtedy coś się dzieje. W „Seksie
polskim” pojawia się temat katastrofy smoleńskiej w kontekście naszego cierpiętnictwa, wywalania tragedii na zewnątrz.
To też się niektórym widzom nie podobało. Uważają, że są
tematy, których nie wolno poruszać. Spotkałem się z... były
listy i pewnego rodzaju sygnały, że to jest nie w porządku. Ale
w czasach wolności artystycznej granicę wyznaczam sam.
I uważam, że jej nie przekraczam.

GRANICĄ JEST CHYBA KRZYWDA…
Tak mi się też wydaje. Gdybym, żartując, miał wyrządzić
komuś krzywdę, to w życiu bym tego nie zrobił. Ale to nie musi
dotyczyć Smoleńska. To może być żart o księgowej opowiedziany tak, że komuś wyrządzi krzywdę. To nie jest kwestia tematu.
A poza tym to, co się dzieje w teatrze, zostaje w teatrze. Pozostają
oczywiście emocje i to dobrze, że teatr porusza jeszcze emocje.
To jest super. Teatr społecznie zaangażowany, który ma reagować na to, co się teraz dzieje, zawsze był teatrem istotnym, ważnym i będzie istniał. I tak samo, będą twórcy, którym na tym
zależy, żeby pobudzić emocje tu i teraz. Im lepszy artysta, tym te
emocje pobudzą lepiej. Im artysta jest gorszy, tym tańszych sposobów się chwyta. Na przykład postawienie krzyża na scenie
i ścięcie go piłą elektryczn, to sam w sobie numer tani, prosty
i na szybkie wywołanie reakcji. Zawsze się ktoś na to oburzy.

NO TAK, TO JEST BANAŁ.
Odpowiedzialność twórcy polega na tym, że artystę rozliczają widzowie. Jeżeli przychodzą i chcą oglądać takie przedstawienie...

ŚCIĘCIE KRZYŻA SPRAWI, ŻE ZECHCĄ, BO SKANDAL JEST
DOBRYM MOTOREM NAPĘDOWYM.
Część zechce pójść jak do cyrku - zobaczyć babę z brodą i faceta

więcej na w w w.any where.pl

BOHATER

o trzech nogach, ale dla części ludzi, może podświadomie, jest to
komunikat, że pewnych tematów, symboli, na przykład krzyża,
jest tak dużo, że widzowie chcą zobaczyć, jak te tematy są na scenie dekomponowane? Reżyser na pewno odniósł sukces, tylko
nie wiem, co będzie dalej. Może teatr uzna, że rodzaj energii złej,
jaka się wokół skumulowała, tego hejtu, gróźb, będzie miała zły
wpływ na teatr i odpowiedzialność każe im zdjąć spektakl z tego
powodu? Nie wiem. W latach siedemdziesiatych pierwszy raz
w standupie rejestrowanym przez telewizję na żywo padło słowo
fuck i komik poszedł za to do więzienia. Z dzisiejszego punktu
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HERO

widzenia to niewyobrażalne. Dzisiaj nie takie słowa padają w polityce. Ale pół wieku temu artyści łamali w ten sposób językowe
i obyczajowe tabu... Teraz robią to inaczej. Ja bym nie demonizował artystów. Ja się boję polityków, nie artystów.

POLITYCY TEŻ MUSZĄ BYĆ PO TROSZE ARTYSTAMI . POLITYKA
MA SWOJE RYTUAŁY, CEREMONIAŁY, KAMERY RUSZAJĄ
I ZACZYNASZ GRAĆ SWOJĄ ROLĘ, TYLE ŻE W POLITYCE
ZDARZA SIĘ STRACIĆ DYSTANS.
Powiem ci, że jak skończyłem szkołę teatralną, to natychmiast

BOHATER

HERO

BIAŁA NIE MÓWIĄ, MÓWIĄ SILNA.
No tak, chcę pobudzić emocje, używając
tych znaków.

OK.
Ale że silna, że wstanie z kolan.

NIE, TO ROSJA WSTAŁA Z KOLAN I MOI
PRZYJACIELE ROSJANIE W TO NIESTETY
UWIERZYLI.
Sam widzisz, politycy muszą być artystami, bo muszą pobudzić emocje. Tylko
człowiek rozemocjonowany uwierzy, że
uchodźcy przywiozą zarazki i zginiemy
od cholery w sekundę.

WSZYSTKO DLATEGO, ŻE
W DEMOKRACJI GŁOS SPRZEDAWCY
OGÓRKÓW Z HALI MIROWSKIEJ
I PROFESORA BARTOSZEWSKIEGO
WAŻĄ PRZY URNIE TYLE SAMO.
JAROSŁAW KACZYŃSKI OBLICZYŁ, ŻE
TYCH, KTÓRZY SIĘ OBAWIAJĄ, JEST
DOŚĆ DUŻO, ŻEBY WYGRAĆ WYBORY.
TRUDNO MIEĆ DO POLITYKA PRETENSJE
O SKUTECZNOŚĆ.
On znakomicie wyczuwa emocje i potrafi na nich grać, jest zręcznym manipulatorem. Dobry artysta powinien być
zręcznym manipulatorem. Tak jak
Hitchcock, który zawsze wiedział, kiedy
widz ze strachu popuści, a kiedy będzie
krzyczał. Manipulował też aktorami na
planie, żeby wycisnąć z nich wszystko.

ALBO SPIELBERG. LUDZIE DOSTAWALI
ZAWAŁU NA „SZCZĘKACH”.
Dokładnie. Tak samo, myślę, Kaczyński
jest zręcznym manipulatorem. Ttylko
zawsze mam z tym kłopot, że kiedy
wychodzę z kina czy z teatru, to mogę
sobie spokojnie ulicą pójść do domu, bo
to był tylko film. A kiedy to samo czynią
politycy, to nie ma skąd wyjść. Świat
się nie kończy o 16.50, kiedy się kończy
przemówienie. Kiedy Hitchcock czy
Spielberg szli do domu, jeden czytał
książki, drugi niańczył dzieci, trzeci coś
tam dłubał. A są ludzie, którzy nie mają
nic i zajmują się tylko tym.

MAJĄ IDEĘ.
No właśnie, mają ideę.
przestałem wierzyć księżom i politykom. Jedni i drudzy grają.
To są spektakle.

MSZA JEST CHYBA Z ZAŁOŻENIA ODGRYWANIEM. OSTATNIEJ
WIECZERZY.
Aktor rozpozna kogoś, kto źle kłamie, albo kto się nie angażuje.
I zwątpiłem. Jestem odporny na polityków, którzy wychodzą
i mówią: „Polska silna, biała”.
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IDEA JEST ICH PASJĄ, WIĘC NIĄ ŻYJĄ.
A KIEDY AKTOR IDZIE DO DOMU, TO
PRZESTAJE BYĆ POSTACIĄ, MORDERCĄ?
Tak. W chwili, kiedy wychodzi z teatru. Bywają aktorzy, którzy twierdzą,
że im się ciężko wychodzi z roli, ale
dla mnie to jest kompletne nieporozumienie. Pamiętam, jak oglądaliśmy

BOHATER

HERO

something, some will write a newspaper report or shoot a film,
others still will direct a theatre play, but all of them work
with emotions and have to assume responsibility for them.
I remember a performer who put a doll into her vagina… No, it
wasn’t a doll…

teatr Grotowskiego i jego gwiazdę, Cieślaka, który tam grał
w „Księciu niezłomnym”, to co on tam wyprawiał… wszyscy
byli zafascynowani, a ja patrzyłem na to jak na człowieka
skrzywionego psychicznie.

JEŻELI EMOCJE SĄ TWOIM INSTRUMENTEM, TO MOŻESZ
CZASAMI PRZECIĄGNĄĆ STRUNĘ.

WAS IT A FLAG?

Oczywiście, że tak. W moim fachu to się zdarza, bo nie da się
zagrać bez konsekwencji sceny, że umiera ci dziecko. W kinie,
żeby zagrać te emocje, trzeba je w sobie wzbudzić. To nie są
rzeczy łatwe. Dla mnie śmierć dziecka jest czymś ekstremalnym, niewyobrażalnym. Mam dwójkę dzieci i jak myślę sobie
o czymś najstraszniejszym, co mogłoby się zdarzyć, to jest
właśnie to. Zagranie takiej sceny nie jest bez konsekwencji, bo
operujemy na własnej psychice. Ale od tego jesteśmy aktorami,
żeby wiedzieć, gdzie mamy te bezpieczniki w głowie, które
powodują, że możemy żyć dalej.

STANDUP JEST BEZPIECZNIEJSZĄ SZTUKĄ?
Tak, jak najbardziej. Nie operuje się ekstremalnymi emocjami,
choć możemy mówić o śmierci, cierpieniu, o stracie.

BAWI CIĘ TO, CO GRASZ DWUDZIESTY, TRZYDZIESTY, SETNY
RAZ?
No pewnie, bo ja to po prostu to lubię i w życiu bym się tym nie
zajmował, gdyby to było dla mnie trudne.

ALE ZA PIĘĆDZIESIĄTYM RAZEM JEST TAK SAMO EKSCYTUJĄCE
I ŚWIEŻE JAK ZA PIERWSZYM?

Yes.

AND SHE DID SO, CLAIMING THAT THE BEST PLACE FOR
A FLAG IS A WOMAN’S BEST PLACE?
Yes, for example.

BUT IS IT RESPONSIBLE OR IRRESPONSIBLE, WHAT DO YOU
THINK?
She probably had something on her mind, wanted to convey
something important. Even if an artist does things that are –
in my opinion – controversial, we always have this awareness
that it’s an artistic action within the frames of some kind of
specified convention. And the receivers are well aware of this
convention. It can irritate them, they can conclude that it’s
sheer nonsense, but it still remains a convention. You leave
the theatre and go back to reality. It stays in your head, but
it doesn’t have any real consequences. She did it of her own
volition, we watched it of our own volition, and it is quite
important.

BUT YOU DON’T PLAY SUCH PRANKS.

Tak, bo przychodzą inni ludzie. Zagrałem „Seks polski” ze
dwieście razy. Przedstawienia w teatrze idą po czterysta razy.
Nigdy nie pytałem kucharza, czy go interesuje robienie tatara
po raz sześćsetny. Chodzi o to, że jeżeli tatar jest za każdym razem smaczny i dobrze przyprawiony, to jest właśnie sztuka.
IN ENGLISH

I’m scared of politicians, not actors

The best and one of the most accomplished Polish stand-up
comedians in a surprisingly serious conversation about an
artist’s responsibility. Rafał Rutkowski answers. Grzegorz
Kapla asks.

You know, I wouldn’t be able to put this doll anywhere, excuse
my saying so. But when I do something as an actor and play in
the theatre, I’m under the director’s control and do things…

…THAT YOU WOULDN’T DO IN YOUR EVERYDAY LIFE?
Sometimes I do things or say words that I would never do or
say in reality. In my one-man show “Żołnierz polski” (“Polish
Soldier”), I impersonate Colonel Gazda, Antoni Macierewicz
and a conservative comedian, and all of them are people with
a completely different outlook on life from mine. They say
things that I would never say. But in this convention, I take
responsibility for my roles and make them as realistic as
possible, so that they fulfil their function.

DO YOU THINK THAT YOU CAN POKE FUN AT EVERYTHING?

WE’RE IN THE MUSEUM OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF
POLAND. THIS KIND OF ENTOURAGE – PORTRAITS OF SOVIET
AND POLISH COMRADES – MAKE US THINK ABOUT SERIOUS
MATTERS, ESPECIALLY THAT WE ARE SITTING AT THE UB
POLISH SECRET POLICE’S DESK. A PLACE FULL OF SURPRISES.
A LITTLE BIT FUNNY, BUT CHIEFLY TERRIFYING. INSTEAD OF
CRACKING JOKES, LET’S TALK ABOUT RESPONSIBILITY. THE
RESPONSIBILITY OF AN ACTOR, OF A CREATOR.

I think you can. It all depends on the situation. I remember that
Professor Bartoszewski was once asked to give an interview by
a journalist. She tried and tried to persuade him, and then she
pleaded, “Professor, I beg of you, let’s do this tomorrow.” And he
answered that “Okay, but when exactly?” to which she replied
that at seven in the morning. And he commented, “My dear Miss,
they didn’t wake me up this early even in Oswiecim.”

Yes, comrade, let’s do this.

SHOULD AN ARTIST BE RESPONSIBLE OR ARE THEY ALLOWED
TO MOCK EVERYTHING?
Responsibility should be assumed by everyone who performs
his or her job publicly. Responsibility is an element of freedom,
because where is freedom, there is responsibility for your
decisions. Artists are people with a specific kind of sensibility
and a “nose” that can smell tendencies and growing emotions.
They are like vibrating sensors, and they share those emotions
with others. Some people will write a song, some will sculpt
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WELL, JOKES ABOUT AUSCHWITZ WERE JUSTIFIED IN THE
CASE OF PROFESSOR BARTOSZEWSKI. BENIGNI SHOT A FILM
ABOUT A CONCENTRATION CAMP, AND IT WAS A COMEDY; HE
SHOWED THAT THERE ARE SITUATIONS IN WHICH YOU CAN
LAUGH EVEN ABOUT THAT.
It’s a beautiful film, but shown through the eyes of a child
that is told by his father that it’s only a game. From the
perspective of a child, all jokes have an explanation. They
make sense. Comedians, especially stand-up comedians,
try to tarnish sanctified topics, because people laugh when
they are surprised, when we remove a taboo from its usual
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context. A spark appears and suddenly
something serious becomes funny. But
we run the risk of scandalising the
viewers, making them outraged, furious.

DOES IT HAPPEN TO YOU?
Yes, it does.

BUT DO PEOPLE STAND UP AND LEAVE,
JUST LIKE THAT?
Sometimes they do. For example during
my one-man show “Ojciec polski”
(“Polish Father”) which is about a man’s
place in today’s Poland. There are no
swearwords in this show, but people,
after hearing the title, come to see the
performance about… Jozef Pilsudski.
You get it? Father, Poland…

IF I HAD TO GUESS, I’D SAY THEY COME
FOR A PERFORMANCE ABOUT THE
POPE.
It’s possible too. So they expect it to be
serious. And instead, I go onto the stage
and start to crack jokes. So sometimes
people stand up in the middle of the
show, say “It’s pathetic,” and leave.

AND WHAT THEN?
I love such situations, because
something happens. In “Seks polski”
(“Polish sex”), I broach the subject of
the tragic plane crash in Smolensk in
the context of our martyrdom and our
way of showing our tragedies to the
outside world. Some people also don’t
like it. They think that there are topics
that cannot be talked about. I met with…
well, there were letters and signals of
some kind claiming that it’s not okay.
But in the times of artistic freedom, it is
me who draws the line. And I think that
I don’t overstep it.

AND THE LINE IS PROBABLY HARM…
I think so too. If I were to harm someone
with my jokes, I would never do this. But
it doesn’t have to concern Smolensk. It
could be a joke about an accountant
that is told in such a way that it hurts
someone. It’s not the question of topic.
Besides, what happens in the theatre
stays in the theatre. Of course, what are
left are emotions, and it’s a good thing
that the theatre is still able to arouse
them. It’s great. Socially engaged theatre
that reacts to what’s happening outside
has always been a vital, consequential
type of theatre, and it will never change.
Just like artists who care for arousing
emotions here and now. The better the
artist, the better their ability to do it.
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The worse the artist, the cheaper their
methods. For example, putting a cross
on the stage and felling it with an electric
saw is a cheap and simple ploy, aimed
at receiving an immediate response,
backlash. There will always be someone
who will find it outrageous.

WELL, IT’S A CLICHÉ.
An artist’s responsibility consists in the
fact that they are judged by the audience.
If the viewers come and want to watch
such a performance…

FELLING A CROSS WILL MAKE THEM
WANT TO COME, BECAUSE SCANDAL IS
ALWAYS A GOOD DRIVING FORCE.
Similarly, some of them may want to
go to a circus – to see a woman with
a beard or a man with three legs, but for
some people, perhaps unconsciously, it’s
a signal that some topics, symbols – the
cross for example – are so numerous
that they want to see how those topics
are decomposed on stage. Well, the
director was certainly successful, but
I don’t know what it will look like in the
future. Who knows, perhaps the theatre
will conclude that the evil energy that
has accumulated around it – that the
amount of hate, threats – will have
a negative impact on the theatre, and the
sense of responsibility will tell them to
discontinue the performance, precisely
for this reason? I don’t know. In the
1960s, for the first time the “fuck” word
was used during a recorded stand-up
comedy performance and the actor was
imprisoned. From today’s perspective,
it’s unconceivable. Today many much
worse words are being said in politics.
But half a century ago, artists were
breaking linguistic and conventional
taboos in this way… Now they’re doing it
differently. I wouldn’t demonise artists.
I’m scared of politicians, not artists.

POLITICIANS HAVE TO BE SOME KIND
OF ARTISTS AS WELL. POLITICS HAS
ITS RITUALS, CEREMONIALS. CAMERAS
GO ON AND YOU START TO PLAY YOUR
ROLE, EXCEPT THAT IN POLITICS YOU
SOMETIMES LOSE YOUR DISTANCE.
When I graduated from acting school,
I instantly stopped believing priests and
politicians. Both groups are acting. Their
actions are performances.

I THINK THAT HOLY MASS IS
A PERFORMANCE IN PRINCIPLE. REENACTMENT OF THE LAST SUPPER.
An actor will recognize a person who is
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not skilful at lying, or who doesn’t feel
engaged in something. And I started to
doubt. I’m immune to politicians who
step forward and say, “Poland is strong,
Poland is white.”

THEY DON’T SAY „WHITE,” THEY SAY
„STRONG.”
Well, yes, I want to arouse emotions by
using those symbols.

OKAY.
But they do say that it’s strong, that it will
get up from its knees.
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SERDECZNE PODZIĘKOWANIA CZAR PRL – MUZEUM ŻYCIA MINIONEJ EPOKI W WARSZAWIE
ZA UDOSTĘPNIENIE WNĘTRZ NA POTRZEBY SESJI ZDJĘCIOWEJ

NO, IT WAS RUSSIA THAT HAS
GOTTEN UP FROM ITS KNEES, AND
MY RUSSIAN FRIENDS BELIEVED IN IT,
UNFORTUNATELY.
You see, politicians have to be artists,
because they need to stir up emotions.
Only a person that is full of emotions
can believe that refugees will bring
germs and that we will all die of cholera
in a second.

AND IT ALL HAPPENS BECAUSE IN
DEMOCRACY, THE VOTES OF A SELLER
OF CUCUMBERS AND PROFESSOR

BARTOSZEWSKI HAVE THE SAME
WEIGHT. JAROSŁAW KACZYŃSKI
CALCULATED THAT THE NUMBER
OF THOSE WHO ARE SCARED IS
ENOUGH TO WIN THE ELECTION. IT’S
HARD TO HOLD A GRUDGE AGAINST
A POLITICIAN FOR BEING EFFICIENT.
He senses emotions very well, and is
able to play with them, he’s a skilful
manipulator. A good artist should be
a dexterous manipulator. Just like
Hitchcock who always knew when
the viewers would pee themselves
and when they would scream. He also
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manipulated actors on stage to squeeze
everything out of them.

OR SPIELBERG. PEOPLE WERE GETTING
HEART ATTACKS, WATCHING „JAWS.”
Exactly. Similarly, I think, Kaczyński
is a skilful manipulator. But I always
have a problem with the fact that when
I leave the cinema or the theatre, I can
go back home without a care in the
world, because it was only a film. And
when the same is done by politicians,
you can’t leave. The world doesn’t end
at 4.50 pm when a speech draws to
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THE IDEA IN QUESTION IS THEIR
PASSION, SO THEIR LIFE REVOLVES
AROUND IT. AND WHEN AN ACTOR
GOES HOME, DOES HE OR SHE
STOP BEING A CHARACTER, SAY,
A MURDERER?
Yes. The moment you leave the theatre.
There are actors who claim that it’s
hard for them to leave their role, but for
me it’s some kind of misunderstanding.
I remember that when we watched
Grotowski’s theatre, its star, Cieślak, who
played in “Książę niezłomny,” was doing
such things… Everyone was enraptured,
but I looked at him as at a psychically
distorted man.

IF EMOTIONS ARE YOUR INSTRUMENT,
YOU CAN SOMETIMES GO TOO FAR
WITH STRIKING A CHORD…
Of course. It’s common in my profession,
because you can’t play a scene with
a child dying without some kind of
consequence. In a film, to portray
those emotions, you need to arouse
them in yourself first. Those are not
easy things. For me, death of a child
is something extreme, inconceivable.
I have two children and when I think
about the worst that could ever happen,
it’s precisely that. Playing such a scene
comes with a price, because we use
our own psyche. But we are actors, so
we should know well enough where we
have those fuses in our head that let us
live on.

IS STAND-UP COMEDY A SAFER KIND OF
ART?
Yes, of course. You don’t work with
extreme emotions, although we can talk
about death, suffering or loss.

DO YOU ENJOY PERFORMING
SOMETHING FOR THE TWENTIETH,
THIRTIETH, HUNDREDTH TIME?
Of course, because I simply like it and
I wouldn’t do it if it was difficult for me.

BUT IS IT AS EXCITING AND FRESH FOR
THE FIFTIETH TIME AS IT WAS FOR THE
FIRST TIME?

a close. When Hitchcock or Spielberg went home, one read
books, the other took care of children, and someone else
went to fix something. But there are people who don’t have
anything else and deal only with this.

THEY HAVE AN IDEA.
That’s right, they have an idea.
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Yes, because the audience is different.
I have performed “Seks polski” about
two hundred times already. One
performance in the theatre can be
staged up to four hundred times. I’ve
never asked a cook if they’re interested
in preparing a tartar steak for the six
hundredth time. If each time the tartar
steak is equally tasty and well seasoned,
this is what we call art.
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SIŁA
SKOJARZEŃ
HISTORIE
PODRÓŻNICZO-FILMOWE
JECHAŁEM KIEDYŚ DO ZAKOPANEGO. BYŁEM NA SŁYNNEJ ZAKOPIANCE,
GDY W SAMOCHODOWYM RADIU USŁYSZAŁEM PIOSENKĘ WOJCIECHA
MŁYNARSKIEGO (SZKODA, ŻE PANA WOJTKA NIE MA JUŻ MIĘDZY
NAMI, ODSZEDŁ WIELKI MISTRZ POINTY). BYŁA TO JEDNA Z MOICH
ULUBIONYCH BALLAD: „GDZIE ORAWA I GDZIE SPISZ/BYŁA SOBIE
ZACNA WIEŚ”. TO ŚPIEWKA O TYM, JAK TO DZIEDZIC CHCE UPOKORZYĆ
HARDEGO CHŁOPA.
TEKST I ZDJĘCIA: PIOTR JAŹWIŃSKI, AVIDHIKER.PL

więcej na w w w.any where.pl

TRAVEL

PODRÓŻE

W

iedziałem już, że Młynarski napisał ją na
początku lat siedemdziesiątych, a pomysł,
jak sam wyznaje, przyszedł mu do głowy
po tym, jak odwiedził Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej, na Orawie właśnie, niemal
u stóp Babiej Góry. Nie namyślając się wiele, skręciłem
z Zakopianki w stronę najwyższej góry Beskidów, by zobaczyć miejsce, które uwiecznił Młynarski.
Piosenkę tę też musiał znać scenograf „Ogniem i mieczem”, skoro wybrał orawski skansen na jeden z plenerów
do filmu Hoffmana. Z tym, że położone między Tatrami
a Beskidami miejsce zagrało najbardziej wysunięte na
wschód miasto XVII-wiecznej Rzeczypospolitej – Czehryń.
Co prawda o Orawskim Parku Etnograficznym ktoś napisał,
że to „piękny bastion kultury na kresach państwa polskiego”, ale bynajmniej nie o te kresy tu chodziło.
Zresztą w filmowej wersji „Ogniem i mieczem” plenerowych zamian jest jeszcze więcej. A to za sprawą samego reżysera, który co prawda chciał kręcić film na Ukrainie, ale
po podróży w tamtą stronę zrezygnował. Bo jego zdaniem
współczesny ukraiński krajobraz w ogóle nie przypomina sienkiewiczowskich opisów. I tak Zbaraż zbudowano
na poligonie w Biedrusku, w skansenie wsi mazowieckiej w Sierpcu filmowano sceny w Rozłogach, kozacką
Sicz nakręcono w Biskupinie, a Zalew Klimkowski koło
Szymbarku – to filmowy Dniepr.
Skansen w Zubrzycy w filmowej wersji „Ogniem i mieczem” zajął czołowe miejsce. I to dosłownie. Już w pierwszych minutach filmu, gdy oddział konnych prowadzony
przez Skrzetuskiego przejeżdża przez kozacką stanicę. To
właśnie zabudowania dworu Moniaków, chłopskie chałupy,
kuźnia, olejarnia, folusz, tartak. Choć większość tych
budynków pochodzi z XVIII i XIX wieku, tu z powodzeniem
„zagrały” miasteczko z połowy XVII stulecia. I to położone
ponad 1200 km na wschód.
Najcenniejszym obiektem skansenu w Zubrzycy jest
XVII-wieczny dwór Moniaków – miejscowych sołtysów.
W 1674 roku Mateusz Moniak został uszlachcony za to, że
wytrwale stawał w obronie wiary katolickiej. Moniakowie
wybudowali wtedy domostwo, które znakomicie pokazuje
życie drobnej szlachty. Z powodzeniem mogłoby zagrać
siedzibę szlachciców laudańskich z „Potopu”. Każdy, kto
zechce obejrzeć pomieszczenia dworu – jak w piosence
Młynarskiego – „musi wchodząc karku zgiąć” – bo drzwi
wejściowe do niektórych pokoi są na rzeczywiście niskim
poziomie. Ale warto. Dojazd jest prosty – z Krakowa na
Chyżne i Jabłonkę, z Zakopanego na Czarny Dunajec. Po
zwiedzaniu można podjechać na przełęcz Krowiarki. Stąd
czerwonym szlakiem możemy wspiąć się na Babią Górę.
Gdy pogoda nam dopisze – będziemy mieli wspaniały
widok panoramy Tatr.
Czasami trudno zrozumieć, czym kierują się filmowi
scenografowie, wybierając plenery do swoich filmów.
Zawsze, kiedy oglądam serialowego „Janosika”, nie mogę
wyjść ze zdziwienia, że film o bohaterze Podhala realizowano w większości w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej
w okolicach Ojcowa i zamku w Pieskowej Skale.
Ale chyba wszystkich przebijają twórcy filmu, który
pod koniec marca obchodził bynajmniej nie okrągłą, bo 57.
rocznicę premiery. W tym filmie nic nie jest prawdziwe – no,

28

PODRÓŻE

TRAVEL

Najcenniejszym obiektem skansenu
w Zubrzycy jest XVII-wieczny dwór
Moniaków – miejscowych sołtysów.
Moniakowie wybudowali wtedy
domostwo, które znakomicie pokazuje
życie drobnej szlachty. Z powodzeniem
mogłoby zagrać siedzibę szlachciców
laudańskich z „Potopu”.
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może prawie nic. Faceci udają blondynki, zakład
pogrzebowy to speluna, włoscy miłośnicy opery
okazują się zwykłymi gangsterami, saksofonista udaje milionera, a Kalifornia udaje Florydę.
Wiecie już, o jaki film chodzi? Jeśli nie – to
krótkie streszczenie. Dwóch muzyków ucieka
przed gangsterami zimą 1929 roku z Chicago
na Florydę w kobiecym przebraniu i w składzie
kobiecej orkiestry. Z tymi, przed którymi uciekają, spotykają się w końcu na zjeździe przyjaciół
włoskiej opery w hotelu na Florydzie. Już wiecie
oczywiście, że chodzi o „Pół żartem, pół serio”.
Jedynym statecznym elementem tej komedii
omyłek, filmu, który w ocenie organizacji katolickich zasługiwał na potępienie, był wiktoriański w stylu, no, może trochę karaibski hotel
„Seminole Ritz”. Zagrał go znakomicie położony
na drugim końcu Ameryki kalifornijski hotel
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„Del Coronado”. Już pół wieku temu, kiedy Billy Wilder kręcił
w nim zdjęcia, ten leżący na półwyspie Coronado naprzeciwko
San Diego hotel był uznawany za najbardziej luksusowy, jak
powiedzielibyśmy dzisiaj, resort na zachodnim wybrzeżu USA.
A to wszystko dzięki pani od kolei żelaznych, panu z fabryki fortepianów i panu z banku, którzy w połowie lat 80-tych XIX wieku za 110 tys. ówczesnych dolarów kupili ziemię na półwyspie.
W 1888 roku ich hotel otwierał podwoje dla pierwszych gości.
70 lat później „The Del” przyjmował na swój pokład ekipę
hollywoodzkich gwiazd. Dlaczego właśnie ten hotel i jego
otoczenie wybrali producenci „Not Tonight, Josephine” (taki
był roboczy tytuł tej komedii)? A której z filmowych gwiazd,
a zwłaszcza kapryśnej Marylin Monroe, chciałoby się tłuc na
drugi koniec Ameryki, kiedy tuż pod bokiem, ledwie ponad
200 kilometrów na południe od Hollywood, jest oaza luksusu z takimi samymi palmami jak na Florydzie? Przeważyła
chyba stosunkowo niewielka odległość od filmowego zaplecza,
może w niewielkim stopniu względy finansowe. Ale i tak pro-
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ducenci „Pół żartem, pół serio” nie byli tak skąpi
jak twórcy słynnego „Key Largo” z Humpreyem
Bogartem, którzy niemal cały film, nawet ze scenami huraganu, nagrali w atelier.
Przez minione pół wieku „The Del” nie stracił
nic ze swojego uroku widocznego w filmie
Wildera. Ta sama śnieżnobiała elewacja z charakterystycznymi drewnianymi żaluzjami, te
same dwie charakterystyczne wieżyce nad
największymi salami hotelu., ta sama czerwień
dachówek. No tak, oglądając „Pół żartem, pół
serio” trudno zorientować się w kolorze dachówek hotelu, bo przecież film jest czarno-biały
(a to dlatego, że makijaż Lemmona i Curtisa źle
wypadał na taśmie kolorowej). Nieco inaczej niż
w filmie wygląda podjazd – teraz jest zadaszony;
weranda, na której na bujanych fotelach siedzieli
milionerzy, czytający „Wall Street Journal”,
a wśród nich Osgood – została zabudowana.
Główna sala recepcyjna wygląda podobnie
do tej w filmie, ale mam wrażenie, że te sceny,
które działy się we wnętrzach hotelu (końcowa
gonitwa gangsterów za uciekającymi Daphne
i Josephine) w rzeczywistości były kręcone
w specjalnie zbudowanych dekoracjach.
W „The Del” goście hotelowi mieszają się
z tłumem turystów, którzy mogą wynająć sobie
przewodnika na wycieczkę po hotelu. Opowie nam
o tym, jak w 1920 w tym hotelu doszło do pierwszego spotkania księcia Walii Edwarda z panią
Bessie Simpson (wówczas panią Winfieldową
Spencer), spotkania, którego w rzeczywistości
nie było; przewodnik opowie nam o kaprysach
Marylin Monroe na planie filmowym, kłótniach
z Tony Curtisem i o innych filmach, kręconych
w Coronado. Internetowa filmowa baza danych
podaje, że w tej okolicy kręcona była znana
komedia z Jamesem Belushim i psem Jerrym Lee
– „K-9”. W San Diego i okolicach kręcono sceny do
ponad dwustu filmów i odcinków najpopularniejszych amerykańskich seriali. W muzeum morskim w San Diego (nad brzegiem zatoki) można
obejrzeć replikę XVIII-wiecznej brytyjskiej fregaty
H.M.S Surprise, na której kręcono film z Russelem
Crowem, „Pan i władca, na krańcu świata”.
Odwiedzanie miejsc, które stały się filmowymi plenerami, to jeden z ważniejszych trendów
w światowej turystyce. Są biura, które się w tym
specjalizują, jest też wiele publikacji na ten
temat. Jest i nowa moda – poszukiwanie miejsc,
które zostały „wymyślone” przez filmowców
albo pisarzy. Ostatnio dowiedziałem się, że
istnieje grupa zapaleńców, którzy włóczą się po
Sycylii śladami komisarza Salvo Montalbano,
bohatera powieści Andrei Camilleriego.
W sycylijskich realiach szukają śladów Vigaty
czy Montelusy – miasteczek wymyślonych
przez Camilleriego na potrzeby powieści.
Zdaje się, że to dobry pretekst, by pojechać na
Sycylię, bo komisarz Montalbano, obok Filipa
Marlowe’a i Lew Archera, to jeden z moich ulubionych książkowych bohaterów.

PODRÓŻE
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The power of associations
travel-film stories

I once went to Zakopane. I was in the famous Zakopianka,
when I heard one of Wojciech Młynarski’s songs on the
car radio (it’s a great pity that he is no longer with us, the
great master of punch lines passed away). It was one of
my favourite ballads, “Gdzie Orawa i gdzie Spisz/Była sobie
zacna wieś” (“Where Orawa and Spisz/There was once
a nice village”). It’s a song about a squire trying to humiliate
a cheeky peasant.
I knew that Młynarski wrote it at the beginning of the 1970s, and
the idea, as he himself admitted, came to his mind after visiting
the Orava Ethnographic Park Museum in Zubrzyca Górna,
located, as the name suggests, in Orava, almost at the feet of
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a mountain called Babia Góra. Without thinking twice, I turned
from Zakopianka towards the highest peak in the Beskids, to
see the place that Młynarski immortalised in his lyrics.
The song must have been known also to the art director
of “With Fire and Sword,” since he chose the Orava heritage
park as one of the locations for Hoffman’s film. Still, the place,
situated between the Tatra Mountains and the Beskids, pretended to be the easternmost town of the 17th century Poland,
Chyhyryn. Admittedly, someone wrote about the Orava
Ethnographic Park Museum that “it’s a beautiful bastion of
culture in Polish borderlands,” but “borderlands” didn’t refer to
THE Eastern Borderlands, not this time…
But in the film adaptation of „With Fire and Sword,” there are
even more location changes of this type. And that’s because of
the director himself, who wanted to shoot the film in Ukraine,
but gave up the idea after travelling there. Because, as he said,
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the modern Ukrainian landscape didn’t resemble Sienkiewicz’s
descriptions even in the slightest. And that’s why Zbarazh was
built on the proving ground in Biedrusk, scenes in Rozłogi were
shot in the Museum of the Mazovian Countryside in Sierpc,
Biskupin pretended to be Cossack’s Sicz, and the Dnieper River
was played by Zalew Klimkowski near Szymbark.
The heritage park in Zubrzyca in the film adaptation of „With
Fire and Sword” came to the fore. Literally so, because already
in the first few minutes of the film, when the mounted squadron
led by Skrzetuski passes a Cossack’s stanitsa. There were the
Moniaks’ manor house, peasant houses, a smithy, an oil mill,
a fulling mill and a timber mill. Even though most of those
buildings were buit in the 18th and 19th century, for the purposes of the film, they successfully “played” a small town from the
mid-17th century. Which is located 1200 kilometres to the east.
The most valuable object of the heritage park in Zubrzyca is
the 17th century manor house of the Moniaks family – local
village representatives. In 1674, Mateusz Moniak became
a noble as a reward for his attempts to defend the Catholic faith.
Consequently, the Moniaks built a homestead that is a perfect
example of what the life of petty nobility looked like. It could
have successfully played the seat of Lauda nobles from “The
Deluge.” Everyone who wants to see the interiors of the manor,
“has to bend their neck”, just like in Młynarski’s song, because
the doors to some rooms are very low. But it’s worth it. The
access is easy – from Cracow towards Chyżne and Jabłonka,
from Zakopane to Czarny Dunajec. After some sightseeing, you
can go to see the Krowiarki Pass. From there we can climb
Babia Góra. If the weather is nice, we’ll have a great panorama
on the Tatra Mountains.
Sometimes it’s hard to understand the reasoning behind
some art directors’ decisions when it comes to the choice
of locations for their films. Whenever I watch the TV version of “Janosik”, I can’t help but to be surprised that a film
about the hero of Podhale was realized chiefly in the Polish
Jurassic Highland in the vicinity of Ojców and in the castle in
Pieskowa Skała.
But perhaps everything pales in comparison with a film
that at the end of March celebrated its 57th anniversary. In this
particular work, nothing is real – well, almost nothing. Two
guys pretend to be pretty blondes, a funeral parlour is a barrelhouse, fans of Italian opera turn out to be regular gangsters,
a saxophonist pretends to be a millionaire, and California pretends to be Florida. Do you know what film it is? If not, there’s
a short summary. In winter 1929, two musicians, in attempt to
flee from gangsters, leave Chicago and go to Florida, disguised
as women and as members of an all-girl band. In the end, they
bump into their pursuers at a conference for friends of Italian
opera hosted by a hotel in Florida. Of course, you already know
that the film’s title is “Some like it hot.”
The only stable element of this comedy of errors, which
according to Catholic organizations deserved to be condemned,
was the Seminole Ritz Hotel, built in a Victorian – well, maybe slightly Caribbean – style. It was successfully played by
the Hotel del Coronado, located on the other side of the USA,
namely in California. Already half a century ago, when Billy
Wilder used this place to shoot his film, the hotel – located on
the Coronado peninsula opposite San Diego – was regarded as
the most luxurious (as we’d describe it in today’s terms) resort
city on the western coast of the USA. And everything thanks to
a lady from the railway industry, a gentleman from a piano factory and a gentleman from a bank, who in the mid-1880s bought
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the land on the peninsula for 110 thousand dollars (at the then
current rate). In 1888, their hotel was opened for first guests.
70 years later, The Del welcomed the crew of Hollywood
stars. And why did the producers of “Not Tonight,
Josephine” (as the film was tentatively called at the beginning) choose precisely this and not any other hotel and its
surroundings? And why would the film stars, and especially the capricious Marilyn Monroe, bother to drive long
hours to the other side of America, when right under their
noses, less than 200 kilometres to the south of Hollywood,
was an oasis of luxury with exactly the same palm trees
as in Florida? The deciding factor might have been the
relatively short distance from the film backup facilities,
and perhaps, to a smaller extent, finances. But even if they
did economize, the producers of “Some like it hot” weren’t
as stingy as the creators of the famous “Key Largo” (with
Humphrey Bogart in the lead role) who shot almost the
entire film, including hurricane scenes, in a studio.
For the last fifty years, The Del hasn’t lost anything from
its charm depicted in Wilder’s film. The same snow-white
façade with characteristic wooden shutters, those same two
towers over the biggest halls of the hotel, the same redness of
roof tiles. Well, watching “Some like it hot,” it’s hard to notice
the colour of roof tiles, because the film is black and white
(and that’s because Lemmon’s and Curtis’ make-up looked
bad in colour). What is slightly different from the film is the
driveway – today, it’s canopied; the porch on which millionaires, including Osgood, sat with “Wall Street Journal,” has
been built-up. The main reception hall resembles the one
from the film, but I’m under the impression that the scenes
that were shot in the hotel’s interiors (gangsters chasing after
Daphne and Josephine in the later part of the film) were in
fact shot in a specially created scenery.
In The Del, guests mingle with crowds of tourists who can
hire a guide to show them around the hotel. A guide will tell us
how in 1920 the hotel witnessed the first encounter of Edward,
Prince of Wales with Mrs. Bessie Simpson (then Mrs. Wallis
Winfield Spencer), which didn’t really took place; they will
also tell us about Marilyn Monroe’s whims at the film set,
about arguments with Tony Curtis and about other films that
were shot in Coronado. An on-line film database states that
it was in this area that the famous comedy “K-9” with James
Belushi and Jerry Lee the dog was shot. In San Diego and its vicinity, numerous filmmakers shot scenes to over two hundred
films and episodes of most popular American TV series. In the
marine museum in San Diego (located by the bay) you can see
the replica of the 18th century British frigate HMS Surprise, on
which a film entitled “Master and Commander: The Far Side of
the World” with Russell Crowe in the lead role was made.
Visiting places that became film locations is one of the most
important trends in global tourism. There are special travel agencies with this particular profile, and there are many
publications about the subject. There has also appeared a new
fad – searching for places that were made up by filmmakers or
writers. Recently, I’ve learned that there is a group of avid fans
who roam around Sicily, trying to retrace steps of Inspector
Salvo Montalbano, the main protagonist of Andrea Camilleri’s
novel. In Sicilian reality, they look for traces of Vigata or
Montelusa – small towns invented by Camilleri for the purposes of the story. It seems that it’s a good excuse to go to Sicily,
because Inspector Montalbano, along with Philip Marlowe and
Lew Archer, is one of my favourite book characters.
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CZYTANIE WEDŁUG
SARAMONOWICZA

Polka ubiera świat

IN ENGLISH

WYD. ZNAK LITERANOVA, KRAKÓW 2017

Gdyby rządzący dziś u nas politycy, mający obsesję, by
opowiadać światu o wielkiej Polsce nie tylko z drabinek na
chodniku, ale i ekranów kinowych, byli lepiej wyedukowani,
to nie ograniczaliby swoich filmowych marzeń do Witolda Pileckiego i Smoleńska, ale staraliby się zrobić wszechświatowy
hit o Barbarze Hulanicki. Jej życie to idealny materiał na film,
który chętnie oglądano by i w Ameryce, i w Wielkiej Brytanii,
i wszędzie indziej.
Oto bowiem trafia się Polka z zacnej rodziny, urodzona
w 1936 roku w Warszawie, córka chrzestna samego marszałka Rydza-Śmigłego, której ojciec był konsulem w Jerozolimie,
wielkim patriotą i zdeklarowanym antykomunistą, i który
został zamordowany przez żydowskich nacjonalistów w Jerozolimie w 1948 roku. Owa Polka ma niezwykle ekscentryczną
ciotkę-milionerkę, przyrodnią siostrę jej matki, i ta ciotka po
śmierci ojca ściąga ją wraz z rodziną do Wielkiej Brytanii.
Tamże, w wieku zaledwie 18 lat, wygrywa pierwszy konkurs
modowy jako projektantka, a w 1963 rok, mając lat 27, zakłada
firmę wysyłkową Biba z ubraniami dla młodych kobiet. Już

ANDRZEJ SARAMONOWICZ
reżyser, scenarzysta, pisarz, dramaturg
i dziennikarz. Autor największych
polskich hitów komediowych w XXI w.
(m.in. "Ciało", "Testosteron" i "Lejdis").
"Testosteron" - stale obecny w teatrach
w kilkunastu krajach - jest również
jedną z najpopularniejszych dziś
polskich sztuk na świecie. W 2015 roku
Saramonowicz wydał bestsellerową
powieść „Chłopcy".

A Pole Dresses the World
If our ruling politicians, obsessed with telling the world about
how great Poland is, not only from platforms on the pavement,
but also from the cinema screen, were better educated, they
wouldn't limit their dreams of the big screen to Witold Pilecki
and Smoleńsk; they would rather try to shoot a worldwide
hit about Barbara Hulanicki. Her life is a perfect material for
a film, which would become popular in the US, in the UK, and
everywhere else.
She’s a Pole, from a good family, born in 1936 in Warsaw,
a goddaughter of Marshal Rydz-Śmigły; her father was a consul
in Jerusalem, a great patriot and out-and-out anti-communist,
who was murdered by Jewish nationalists in Jerusalem in 1948.
This Pole has a wildly eccentric aunt, her mother’s halfsister,
who is a millionaire; after the death of her father, this aunt takes
her, together with her family, to the UK. There, at the age of 18,
she wins her first fashion competition as a designer, and in 1963,
when she’s 27, she sets up a mail-order company selling young
women’s clothes, Biba. After a year, she opens the first department store in London, which turns into a world fashion centre.
‘Biba look’ becomes a synonym for style is associated with the famous trend ‘swinging London’. Crowds flock to Hulanicki’s store,
including: Brigitte Bardot, Mia Farrow, Frank Sinatra, Twiggy,
Mick Jagger, David Bowie and Marianne Faithfull. The designer,
who has always emphasised her Polish origin, tells Judyta
Fibiger stories about all these figures with grace and humour.
For example: ‘Freddie Mercury would often come to the store. He
couldn’t decide then whether he was gay or hetero. He loved to put
on make-up using our cosmetics. He didn't have money, but he
went everywhere by taxi, claiming he would be famous one day.’
Or another one: ‘Princess Anna came to the store one day. I was
terrified and I was like: ‘It’ll ruin our image!’ I didn’t want such
people in our store. She had a terrible style.’ Brilliant, isn't it?
What’s more, the book is beautifully printed. You just want
to hold it!
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Judyta Fibiger

„Barbara Hulanicki.
Ważne jest tylko jutro”

po roku otwiera pierwszy dom handlowy w Londynie, który
przeradza się w światowe centrum mody. „Biba look” staje się
synonimem stylu i na zawsze łączy ze słynnym nurtem „swinging London”, a do sklepu Hulanickiej ciągną wszyscy, łącznie
z najsłynniejszymi gwiazdami: Brigitte Bardot, Mią Farrow,
Frankiem Sinatrą. Twiggy, Mickiem Jaggerem, Davidem Bowie czy Marianne Faithfull. O nich wszystkich projektantka
– która przez całe życie podkreślała swoją polskość - opowiada
Judycie Fibiger z wielkim smakiem i humorem. Na przykład
tak: „Freddie Mercury pojawiał się u nas dość często. W tamtym czasie nie mógł się zdecydować, czy będzie gejem czy
heterykiem. Uwielbiał malować się naszymi kosmetykami.
Nie miał pieniędzy, a wszędzie jeździł taksówkami, zapewniając, że kiedyś będzie sławny”. Albo tak: „Pojawiła się w sklepie
księżna Anna. Byłam przerażona: ‘To zepsuje nam image!’ Nie
chciałam takich ludzi w naszym sklepie. Ona miała okropny
styl”. Cudowne, prawda?
I jeszcze jedno: książka jest przepięknie wydana. Aż się chce
ją trzymać w ręku!

WYDARZENIA

EVENTS

DUŻY ZACIĄG
NA CIESZANÓW
CIESZANÓW ROCK FESTIWAL WŁAŚNIE OGŁOSIŁ KOLEJNYCH 10 ZESPOŁÓW ORAZ
GWIAZDY, KTÓRE WYSTĄPIĄ W RAMACH WYDARZENIA MONOGRAFICZNEGO „3X...”.
TEKST: JAKUB MILSZEWSKI

K

ażdego roku na czterodniowym Cieszanów Rock
Festiwalu, który odbywa się w niewielkim Cieszanowie na Podkarpaciu, pojawia się kilkanaście
tysięcy fanów muzyki oraz kilkudziesięciu wykonawców. Choć organizatorzy nie ogłosili jeszcze wszystkich
gwiazd tegorocznej edycji, wiadomo już całkiem sporo.
Przed miesiącem ogłoszone zostały pierwsze gwiazdy
imprezy – punkrockowa legenda Pidżama Porno, heavymetalowy skrzypek Jelonek, rockowa rewelacja w postaci
Ørganka, rock'n'rollowy Kabanos oraz protoplaści rodzimego
stoner metalu w postaci grupy Corruption. Teraz do składu
dołączyło kolejnych dziesięciu wykonawców. Pośród nich

ZDJĘCIA: MAT. PRASOWE

znalazła się m.in. grupa Happysad, która na cieszanowskim
festiwalu wystąpi po raz kolejny, a ich poprzedni występ na
imprezie w 2014 roku był jednym z ciekawszych koncertów
tamtej edycji. Zespół promować będzie wydany w lutym
krążek „Ciała obce”, należy się zatem spodziewać, że w setliście nie zabraknie utworów z tej płyty. Młodszą publiczność,
której w Cieszanowie nie brakuje, bez wątpienia ucieszy
występ Bednarka. Po sukcesie w talent show „Mam talent!”
Kamil Bednarek szybko odniósł kolejny, na który złożyły się
nagradzane albumy utrzymane w stylistyce nowoczesnego
reggae i dancehall oraz wyprzedawanie klubowych koncertów w całej Polsce. Mocno reprezentowana w Cieszanowie
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będzie także rodzima scena ska.
Organizatorzy zaprosili bowiem kilku
wykonawców, w których muzyce ska
jest częścią składową, ale jednocześnie
każdy z nich brzmi nieco inaczej. Dzięki
temu na cieszanowskiej scenie zobaczyć
będzie można pogodny Koniec Świata,
ska-punkowe Ga-Ga/Zielone Żabki, bezbłędnych The Bartenders, odnoszących
się w swojej muzyce często do rodzimej melodyki, oraz klasyków gatunku
w postaci grupy Podwórkowi Chuligani.
Do składu festiwalu dołączyli też weterani polskiego rocka, autorzy takich
przebojów, jak „Kocham cię jak Irlandię,
„Hipisówka”, czy „I nikomu nie wolno się
z tego śmiać” – Kobranocka.
Każdego roku organizatorzy fundują
słuchaczom także specjalne koncerty
monograficzne, nazwane „3x...”. W ich
ramach w ciągu czterech dni imprezy
zaproszona gwiazda, będąca legendą
polskiej muzyki, występuje podczas
festiwalu trzykrotnie, za każdym
razem z innym zespołem. W poprzednich latach w Cieszanowie w ramach
„3x...” występowali Muniek Staszczyk
(z Shamboo, T-Love Alternative
oraz Szwagremkolaską), Pablopavo
(z Vavamuffin, jako Pablopavo i Ludziki
oraz z grupą Zjednoczenie Sound
System) oraz Kazik Staszewski (z Kultem,
KNŻ-em oraz jako Kazik & Kwartet
ProForma). W tym roku cykl „3x...” będzie
miał bohatera zbiorowego w postaci...
Waglewskich! – Zapraszam państwa na
spotkanie z Waglewskimi w różnych
wersjach. Pierwsza wersja to muzyka
dojrzała, wyrafinowana, niezwykłej
urody, czyli zespół Voo Voo, druga to
połączenie muzyki wyrafinowanej
z młodzieńczą ekspresją czyli Waglewski
Fisz Emade oraz zespół Fisz Emade
Tworzywo. Nie za bardzo wiem, co grają
ci ostatni, ale są pokrewni do pewnego
stopnia ze mną, więc z całą pewnością
będzie to niesamowite przeżycie – śmieje
się Wojciech Waglewski. Legendarne
Voo Voo, łączące rocka z jazzem i folkiem, zaprezentuje się w Cieszanowie 19
sierpnia, drugiego dnia festiwalu. Dzień
wcześniej podkarpacką publiczność rozbuja projekt Waglewski Fisz Emade, czyli
międzypokoleniowy zespół Wojciecha
Waglewskiego i jego synów Bartosza
„Fisza” Waglewskiego i Piotra „Emade”
Waglewskiego, który jest połączeniem
muzycznych fascynacji całej trójki. Nie
zabraknie także występu ansamblu Fisz
Emade Tworzywo, oscylującego na skraju hip-hopu, alternatywy i elektroniki.
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Tegoroczny Cieszanów Rock Festiwal
odbędzie się 17-20 sierpnia. Karnety
i bilety jednodniowe na imprezę można
nabyć w online i w stacjonarnych
punktach sprzedaży Eventim. Szczegóły
festiwalu na stronach: www.cieszanowrockfestiwal.pl, www.facebook.com/
cieszanowrockfestival.
IN ENGLISH

Cieszanów impressive
lineup

Cieszanów Rock Festival has just
announced ten more bands and stars
who are going to perform during the
monographic event “3x...”.

Every year, a dozen or so thousand
music buffs and a few dozen artists
arrive in Cieszanów, a small town in
Podkarpacie, to participate in four-day
Cieszanów Rock Festival. Even though
a full list of performers of this year’s edition hasn’t been released yet, we already
know quite a lot about it.
A month ago, the first artists who are
going to perform at the festival were announced – Pidżama Porno, a punk rock
legend; Jelonek, a heavy metal violinist;
a rock revelation, Ørganek; rock n’ roll
Kabanos; and the progenitors of Polish
stoner metal – Corruption. Recently,
ten new artists have been added to this
list, for example, Happysad, who are
to perform at the festival once more;
their previous performance at the event
in 2014 was one of the most exciting
concerts of that year’s edition. The band
will promote their new album “Ciała
obce” released in February, so probably
they’ll play many songs from that album.
Younger participants of the festival, who
come to Cieszanów in large numbers,
will surely enjoy Bednarek’s performance. After his success in the “Poland’s
got talent” talent show, Kamil Bednarek
notched up other successes – released
prize-winning albums in modern reggae
and dancehall style and held many
sold-out club concerts in Poland. Many
Polish ska artists will also appear at the
festival, as the organisers have invited
several artists whose music contains
the elements of ska, but is original and
unique at the same time. The festival will
also cover performances of such artists
as light-hearted Koniec Świata, ska and
punk Ga-Ga/Zielone Żabki, brilliant The
Bartenders, who often refer to Polish
melodies in their songs, and the clas-
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sic of genre in the form of Podwórkowi
Chuligani. Another band that will appear
at the festival is Kobranocka – the
veterans of Polish rock and authors of
such hits as “Kocham Cię jak Irlandię”,
“Hipisówka” and “I nikomu nie wolno się
z tego śmiać”.
Every year, the organisers also hold
special monographic concerts called
“3x...”. Within the four days of the event,
an invited star, who is a legend of Polish
music, performs three times – each time
with another band. In the last years, the
artists performing within “3x...” included Muniek Staszczyk (in the company
of Shamboo, T-Love Alternative and
Szwagremkolaska), Pablopavo (with
Vavamuffin, as Pablopavo i Ludziki and
with Zjednoczenie Sound System) and
Kazik Staszewski (with Kult, KNŻ and as
Kazik & Kwartet ProForma). This year,
the “3x...” cycle will have a collective hero
that is... Waglewscy! ‘I would like to invite
you to get to know various versions of
Waglewscy. The first version is mature,
sophisticated and unusual music, that
is Voo Voo; the second one is a combination of sophisticated music with youthful expression, that is Waglewski Fisz
Emade and the Fisz Emade Tworzywo
band. I don’t know much about the latter,
but we seem to be similar to some extent,
so it will surely be an unforgettable
experience,’ says Wojciech Waglewski,
laughing. Legendary Voo Voo, combining rock music with jazz and folk, is to
perform in Cieszanów on 19 August, on
the second day of the festival. On the first
day, the crowd will enjoy the concert
of Waglewski Fisz Emade, an intergenerational band set up by Wojciech
Waglewski and his sons – Bartosz “Fisz”
Waglewski and Piotr “Emade” Waglewski
– which is a combination of musical
fascinations of the three artists. Another
performance you can't pass up is the
concert of Fisz Emade Tworzywo, oscillating between hip hop, alternative and
electronic music.
This year's edition of Cieszanów Rock
Festival is held on 17–20 August. You
can buy festival passes and one-day
tickets online and in Eventim points
of sale. More information about the
festival is available at: www.cieszanowrockfestiwal.pl, www.facebook.com/
cieszanowrockfestival.
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NAWET NAJWIĘKSZE

koksy płaczą
KLESZCZA I DINO WIELE RÓŻNI, ALE ŁĄCZĄ ICH CO NAJMNIEJ DWA WSPÓLNE ALBUMY.
NAJNOWSZY, ZATYTUŁOWANY „CYRK NA QŁQ”, KONTYNUUJE PSYCHODELICZNĄ PODRÓŻ,
KTÓRA ROZPOCZĘŁA SIĘ NA DEBIUTANCKIM KRĄŻKU, ALE JEDNOCZEŚNIE POKAZUJE
NOWE OBLICZE DUETU. DLA NAS KLESZCZ I DINO OPOWIADAJĄ O PRACY NAD ALBUMEM,
MAKIJAŻU I ZASTANAWIAJĄ SIĘ, CZY KLESZCZ JEST ROMANTYKIEM.
TEKST: JAKUB MILSZEWSKI
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Druga płyta jest bardziej
uniwersalna – tak została
skonstruowana przez melodie,
przez różnorodność utworów.
Ale swoją obecność zaznaczyliśmy
pierwszym albumem,
więc teraz jest łatwiej.

„CYRK NA QŁQ” TO WASZA DRUGA WSPÓLNA PŁYTA. TO JUŻ
NIE PRZELEWKI. RYNEK SIĘ JUŻ DO WAS PRZYZWYCZAIŁ.
A WY DO NIEGO? NIC WAS NIE DZIWI?
Dino: Na początku nie zakładaliśmy, że w ogóle coś się
stanie. Zaczęliśmy robić muzykę, bo ja byłem zajarany
wokalami Kleszcza, a on był zajarany moimi podkładami.
Zrobiliśmy jeden czy dwa kawałki dla testu, żeby sprawdzić,
jak nam się będzie współpracowało. I nagle mieliśmy
pierwszą płytę. A potem drugą.
Kleszcz: Cały czas dzieją się nowe rzeczy, w większości
niespodziewane. Nie liczyliśmy na to, że wydamy płytę i nagle,
jak za pstryknięciem włącznika światła w pokoju nasze życie
się zmieni, więc w tym przypadku nie dostaliśmy niczym
w twarz. Uczymy się rynku. Z boku wszystko wygląda inaczej,
a teraz powoli się w niego wtapiamy.

MAM WRAŻENIE, ŻE PRZY WASZYM DEBIUCIE ODBIORCY NIE
BYLI DO KOŃCA NA WAS PRZYGOTOWANI. TERAZ SĄ CHYBA
BARDZIEJ CHŁONNI.
Kleszcz: Zdecydowanie. Druga płyta jest bardziej
uniwersalna – tak została skonstruowana przez melodie,
przez różnorodność utworów. Ale swoją obecność
zaznaczyliśmy pierwszym albumem, więc teraz jest łatwiej.
Przetarliśmy jakieś szlaki, ludzie nas kojarzą.

PRZED DWOMA LATY PRZYWITALIŚCIE SŁUCHACZY
PSYCHODELICZNYM ZASKOCZENIEM. TERAZ SPODZIEWALI SIĘ
ONI KONTYNUACJI TEJ STYLISTYKI, A TYMCZASEM ALBUM JEST
BARDZIEJ RÓŻNORODNY.
Kleszcz: Nowy album jest bardziej kolorowy. Pierwsza
płyta na pewno była utrzymana w bardziej mrocznym
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klimacie, ale wydaje mi się, że w obu przypadkach udało
nam się utrzymać tę baśniowo-bajkową konwencję. To, że
jest więcej koloru w melodiach, że nie ma tyle tego mroku,
chyba nie jest minusem. Wszystko zweryfikuje czas, ale czuję,
że jesteśmy na dobrej drodze. Po odbiorze, komentarzach,
ilości wyświetleń wydaje mi się, że ludziom się podoba. Na
pewno znajdą się tacy, którzy stwierdzą, że po drugiej płycie
spodziewali się totalnego mroku. Ale nie chcieliśmy tak
robić, bo w zasadzie czemu mielibyśmy robić drugi krążek
dokładnie takim samym schematem jak pierwszy? Wzięliśmy
więc go na czuja. Wyszło bardziej uniwersalnie. To nie był
celowy zabieg.
Dino: W każdym razie zależało nam na utrzymaniu
indywidualności. Nie chcieliśmy, żeby „Cyrk na QŁQ” był taką
samą płytą jak reszta płyt na rynku. Chcieliśmy być inni. Jak
wcześniej sugerowaliśmy się psychiatrykiem, mrocznymi
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szpitalami i tego typu zdjęciami, tak teraz wyobrażaliśmy
sobie szalony cyrk.
Kleszcz: Nie przebranżowiliśmy się, nie zrobiliśmy zwrotu
o 180 stopni. Cyrk jest bardziej kolorowy od psychiatryka,
więc na płycie też to słychać. Dzięki temu możemy trafić do
większego grona słuchaczy. To jednak wyszło samo z siebie.
Pracujemy w taki sposób, że tworzymy bazę utworów, a potem
ją przesiewamy na podstawie tego, co nam pasuje do koncepcji.
Czasami podpowiedzą nam chłopaki z MaxFlo, ale zawsze
mniej więcej wiemy, co chcielibyśmy zrobić.

PROJEKT TEJ PŁYTY ZACZYNA SIĘ OD SKOJARZEŃ
GRAFICZNYCH – POPRZEDNIO PSYCHIATRYK, TERAZ JAKIŚ
ODJECHANY, CHORY CYRK. POCZĄTEK ZAWSZE JEST TAKI?
Dino: Tak. W ten sposób powstaje ogólny koncept. Wyobrażamy
sobie różne rzeczy, czasami siedzimy i opowiadamy sobie różne
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pomysły na klipy albo inne rzeczy, które mamy w głowach.
Przez jakiś czas rysowaliśmy je sobie nawet na kartkach. Kiedy
mamy jakiś pomysł, który obaj uznajemy za fajny, to kierujemy
się nim również pod kątem muzyki i wokali. Nie ma jednak
standardowego sposobu tworzenia. Czasami jest pomysł, potem
powstaje muzyka i na końcu Kleszcz dopisuje swoje partie, ale
mamy też na płycie jeden numer, „Ziemski teatr”, do którego
najpierw Łukasz Palutek nagrał gitarę, potem Kleszcz dopisał
swoje zwrotki, a mój podkład powstał na końcu.
Kleszcz: Siedzieliśmy z Palutkiem na jam session
i stwierdziliśmy, że zrobimy razem coś fajnego. Przez bite pięć
godzin wymyślaliśmy melodie i jaraliśmy się, że mamy to.
Byliśmy pewni, że to jest owoc dzisiejszego spotkania, miałem
już nawet gotowe jakieś pół zwrotki, a Palutek poukładał
naprawdę faje riffki. Ale nie. „Ziemski teatr” powstał w 10 minut,
na pełnym spontanie, na sam koniec spotkania. Palutek zagrał
coś i nagle wiedziałem, że to jest to. Napisałem od razu pierwszą
zwrotkę. Resztę tekstu pisałem przez tydzień. Tak to jest – przez
kilka godzin myśleliśmy, że właśnie coś zrobiliśmy, ale dopiero
ostatnie 10 minut postawiło kropkę nad „i”.

ZACZYNA SIĘ ZATEM OD WIZUALIZACJI. ASPEKT WIZUALNY
WASZEJ TWÓRCZOŚCI JEST BARDZO WAŻNY – GRAFIKI
I TELEDYSKI SĄ DOPRACOWANE, A SAMI RÓWNIEŻ MACIE
ZDECYDOWANY I CHARAKTERYSTYCZNY IMAGE SCENICZNY.
NIE BOICIE SIĘ, ŻE SŁUCHACZE BĘDĄ MIELI WRAŻENIE, ŻE
WIZUALIA IDĄ PRZED MUZYKĄ?

DLACZEGO ZATEM ODPADŁY TE, KTÓRE ODPADŁY?
Kleszcz: One nie były złe, ale wspólnie stwierdziliśmy, że nie do
końca pasują do koncepcji. Jeśli chcieliśmy zachować ciągłość
i spójność konwencji, to musieliśmy z kilku zrezygnować.
Chłopaki z MaxFlo też zasugerowali, żebyśmy z niektórymi
rzeczami poczekali. Przy pierwszej płycie było tak samo – na
albumie było 16 pozycji, a łącznie mieliśmy ich 21. Nie ma co
upychać na siłę. Lepiej wybrać te bardziej konkretne rzeczy.
Przypuszczam, że przyjdzie dzień, w którym wypuścimy jakąś
mocno limitowaną EP-kę albo wpuścimy te nagrania w sieć.

Kleszcz: Przerost formy nad treścią? Nie wiem, co sobie ludzie
pomyślą. Dla mnie ważne jest to, jak to wszystko u nas powstało.
A wizualizacje powstały później, po muzyce. Kiedy robiliśmy
klip do „Czary Mary”, pomalowany miał być inny ziomek, ale
skończyło się na tym, że to ja miałem makijaż. Miała to być
jednorazowa sytuacja, ale spodobało się nam i zobaczyliśmy,
że działa, pobudza, przyciąga uwagę. Traktuję to też jako
formę artyzmu, przez którą wyrażamy siebie. Kiedy idziemy
w makijażu ulicą, ludzie udają, że nic się nie dzieje. To zabawne.
WRÓĆMY JESZCZE DO PŁYTY. MOŻE TO MYLNE WRAŻENIE,
Dino: Wszyscy starają się mieć poważne miny. Patrzymy
ALE WYDAJE MI SIĘ, ŻE W TYCH POZORNIE WESOŁYCH
na nich, a oni udają, że nas nie widzą. Za wszelką cenę chcą
TEKSTACH SŁYSZĘ MIĘDZY WIERSZAMI JAKIŚ UKRYTY
utrzymać powagę.
ROMANTYZM I DEKADENCJĘ.
Kleszcz: Mijasz typa, patrzy na ciebie, niby jest okej, ale po
Dino: Przecież Kleszcz to romantyk. To chyba widać.
kącikach jego ust widać, że stara się zachować poważną minę.
Kleszcz: Cieszę się, że tak to odbierasz. Przypuszczam, że
Dino: Malowanie twarzy to nie jest ani zła rzecz, ani nic
słuchając tego samego numeru, ktoś inny mógłby wyciągnąć
nowego. Makijaż jest po prostu dołączony do muzyki, a nie
inne wnioski. Faktycznie lubię się czasem zatrzymać
muzyka do makijażu. Nie chodzimy tak na co dzień.
i pomyśleć, i nie ukrywam, że jest to widoczne na płycie. Jest
Kleszcz: To też sprawia, że ludzie dają się porwać. Mamy
ten dekadentyzm, bo przecież kurde, on nas dotyka.
takich fanów, którzy mają pozytywną korbę, na koncerty
przychodzą pomalowani, przebrani. To mega sprawa. Wczoraj
„ZIEMSKI TEATR” NIE JEST SKOCZNYM I POGODNYM TEKSTEM.
na spotkanie przyszedł koleś-słoń. Przebrał się w jakąś piżamę „BAJKA O KOLORACH” JEST NIBY ŚMIESZNA I WESOŁA, ALE
w słonia, na czole miał trąbę. Jak widzisz coś takiego, to
MORAŁ Z BABĄ JAGĄ JEST NIECO GORZKI. NAWET „ŻYLETĄ TĄ”
dostajesz w ryj pozytywną energię i bardzo fajnie się nakręcasz. PRZECIEŻ TRAKTUJE O MIŁOŚCI.
Kleszcz: No tak, stary, przecież nasze życie się kręci wokół miłości.
WASZA NOWA PŁYTA NAZYWA SIĘ „CYRK NA QŁQ”. CZEMU NA Mogłem teraz pierdzieć o cukrowej różowej wacie, ale chciałem
JEDNYM „KÓŁKU”?
ugryźć to inaczej. Chcąc nie chcąc, zawsze o to zahaczysz – czy
Kleszcz: Metafora dotyczy nośnika. Wyobraź sobie, że tym
chodzi o miłość do swojej drugiej połówki, czy do swojej pasji...
kółkiem jest płyta CD. Możesz też zrobić krok dalej i stwierdzić, A to, że dodatkowo gniecie cię jeszcze rzeczywistość, powoduje
że cyrkiem jest planeta Ziemia. My jesteśmy cyrkiem, planeta
takie, a nie inne emocje. Wszystko leci z serducha.
jest kółkiem. Muzyka jest cyrkiem, płyta jest kółkiem.

POWIEDZIELIŚCIE NA POCZĄTKU, ŻE „CYRK NA QŁQ”
KONSTRUOWALIŚCIE Z WIĘKSZEJ PULI UTWORÓW. ILE ICH
TAM BYŁO?
Dino: W tym przypadku było ich 17 lub 18.

CZY TO SIĘ NIE KŁÓCI Z WASZYM WIZERUNKIEM?

Kleszcz: Mam to w dupie. Lubię ten wizerunek. Może by się
to wszystko kłóciło, gdybym wyskakiwał z tortu z balonami
napompowanymi helem i rapował, że fajnie jest na łące.
Ale tak nie jest.
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WIĘC JAK TO JEST, CZY KLESZCZ JEST ROMANTYKIEM?
Dino: Oczywiście, przecież to słychać.

TO MOŻE BYĆ POZA. W ŻYCIU PRYWATNYM POD MAKIJAŻEM
MOŻE BYĆ PRZECIEŻ CYNICZNYM SUKINKOTEM.
Dino: Kleszcz to głaz, który nie daje po sobie nic poznać. I na
płycie to słychać.
Kleszcz: Wszyscy jesteśmy romantyczni. Nawet największe
koksy płaczą. Masz gościa dwa na dwa, a on nawet muchy nie
skrzywdzi. Pytanie o to, jak bardzo się z tym uzewnętrznisz. Ja
się z tym nie obnoszę, ale jeśli pytasz, czy jestem romantykiem,
to odpowiadam: jestem, bo każdy po części jest.
IN ENGLISH

Even the Biggest Lads Cry

Kleszcz and Dino differ in many respects, but they have at
least one thing in common – two albums recorded together.
The latest one, entitled ‘Cyrk na QŁQ’ continues a psychodelic journey that started in the first album, but at the same
time, it shows a brand new image of the duo. Kleszcz and
Dino tell us about their work on the album and make-up;
they wonder whether Kleszcz is romantic.
‘CYRK NA QŁQ’ IS THE SECOND ALBUM YOU’VE RECORDED
TOGETHER. THIS IS NO JOKE. THE MARKET GOT USED TO YOU.
AND WHAT ABOUT YOU, DID YOU GET USED TO IT? DOES
ANYTHING SURPRISE YOU?
Dino: At the beginning, we didn’t suppose that anything would
happen. We went into music because I was absolutely crazy
about Kleszcz’s vocal, and he was crazy about my backings.
We made one or two pieces for a test, to see if we hit it off. And
all of a sudden, we had the first album. And then the second
one.
Kleszcz: Something new happens all the time, and it’s usually
unexpected. We didn’t think we would release an album and
all at once, as if by magic, our life would change, so in this
respect, it didn’t strike us. We’ve been getting to know the
market. Everything looks different from the outside, and now,
we’re slowly becoming a part of it.

IT SEEMS TO ME THAT AT THE BEGINNING, YOUR AUDIENCE
WASN’T ENTIRELY READY FOR YOU. NOW THEY APPEAR TO BE
MORE RECEPTIVE.
Kleszcz: Definitely. The second album is more universal –
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that’s how it’s constructed by the melodies, by the diversified
set of songs. But our presence began with the first album, so it’s
much easier now. We’ve paved some ways, people recognise us.

TWO YEARS AGO, YOU GREETED YOUR AUDIENCE WITH
A PSYCHODELIC SURPRISE. NOW, THEY EXPECTED THIS
STYLE TO BE CONTINUED, AND YET THE ALBUM IS MORE
DIVERSIFIED.
Kleszcz: The new album is more colourful. The first album
was surely set in a much darker atmosphere, but I suppose that
we managed to keep this fairy-tale convention in both cases.
I don’t think it’s bad that there’s more colour in our songs, that
they’re less gloomy. Time will tell, but I feel that we’re on a good
way. Looking at the reception, comments, and number of views,
I think that people like it. Some people will surely say that
they expected deepening gloom. But we didn’t want to do that
because, in general, why should we make the second album
following the pattern of the first one? So we listened to our
hearts, and the result is more universal. It wasn’t intentional.
Dino: In any case, we wished to retain our individuality. We
didn’t want ‘Cyrk na QŁQ’ to be like all albums on the market.
We wanted to be different. In the previous album, we drew on
the asylum, sombre hospitals and similar images; and this
time, we imagined a crazy circus.
Kleszcz: We didn’t branch out, we didn’t make a 180 degree
change in our lives. The circus is more colourful than the
asylum, so the album shows it. Thus we can reach larger
audience. But it was natural. Our method is to create a base of
songs and next to pick and choose which ones we want to take,
based on what fits our concept. Guys from MaxFlo sometimes
advise us, but we usually know more or less what we want to do.

THE PROJECT OF THIS ALBUM BEGINS WITH GRAPHIC
ASSOCIATIONS – FIRST THE ASYLUM, AND NOW A TRIPPING,
CRAZY CIRCUS. DOES IT ALWAYS START IN THE SAME WAY?
Dino: It does. That’s how a general concept is born. We
imagine various things, we sometimes sit and talk about our
ideas for video clips or other stuff that’s on our minds. We even
used to draw it on paper. When we have an idea which we both
like, we use it also when it comes to music and vocals. But we
don’t have any routine steps we follow. It sometimes begins
with an idea, then music is made, and at the end, Kleszcz adds
his parts; but there’s also one piece – ‘Ziemski teatr’ – where
Łukasz Palutek recorded the guitar part first, then Kleszcz
wrote his verses, and my backing was the last element.
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a CD is this wheel. You can also go one step further and
assume that the Earth is the circus. We’re the circus, the
planet is the wheel. Music is circus, the CD is the wheel.

AT THE VERY BEGINNING, YOU SAID THAT YOU
EXTRACTED ‘CYRK NA QŁQ’ FROM A LARGER SET OF
SONGS. HOW MANY SONG WERE THERE?
Dino: In this case, there were 17 or 18.

WHY DID YOU REJECT SOME PARTICULAR SONGS?

Kleszcz: I was sitting with Palutek at a jam session and we decided
to do something cool together. For five hours, we were making up
melodies and getting a kick out of it. We were sure we had a fruit
of that day’s meeting, I even had about a half of verse done, and
Palutek came up with some really cool riffs. But no. It took about
10 minutes to create ‘Ziemski teatr’, spontaneously, at the very end
of the meeting. Palutek played a tune, and I suddenly realised that
was it. I wrote the first verse right away. The rest took me a week.
And that’s how it works – for a few hours, we thought that we’d just
done something, but only the last 10 minutes let us wrap it up.

SO IT ALL BEGINS WITH VISUALISATION. THE VISUAL ASPECT
OF YOUR WORK IS REALLY IMPORTANT – YOUR GRAPHICS
AND VIDEOS ARE POLISHED, AND YOU ALSO HAVE A DECISIVE
AND CHARACTERISTIC IMAGE. AREN’T YOU AFRAID THAT
PEOPLE WILL THINK THAT YOU PUT THE VISUAL ASPECT
ABOVE MUSIC?
Kleszcz: Elevation of form over substance? I don’t know what
people will think. What matters to me is how it was created. And
visualisation came later, after music. When we were shooting the
video for ‘Czary Mary’, another guy was to wear make-up, but in
the end, I was the one to wear it. It was to be a one-time situation,
but we liked it and we saw how it works, thrills and attracts
attention. I also treat it as a form of artism through which we
express ourselves. When we go down the street, wearing makeup, people pretend that nothing’s going on. It’s funny, actually.
Dino: Everyone wants to appear serious. We look at them, and
they pretend not to see us. They want to keep a straight face,
whatever it takes.
Kleszcz: So you pass a guy, he looks at you, and everything
seems fine, but you can tell by looking at the corners of his
mouth that he tries to keep a straight face.
Dino: Make-up is neither a bad thing nor anything new. It’s
just an addition to music, not the other way round. We don’t
look like that on a daily basis.
Kleszcz: When people see it, they let themselves go. We have
such wacky fans, who come to our concerts all dressed-up,
wearing make-up. It’s really great. Yesterday, a guy-elephant
came to meet us. He was wearing an elephant-like pyjama and
had a trunk on his forehead. When you see something like that,
it’s like a shot of energy and it makes you tick.

THE TITLE OF YOUR NEW ALBUM IS ‘CYRK NA QŁQ’ [ENG.:
A CIRCUS ON A WHEEL]. WHY ON ONE WHEEL ONLY?
Kleszcz: The metaphor refers to the carrier. Imagine that

Kleszcz: They weren’t bad, but we decided they didn’t fit
our concept entirely. To maintain the consistency and
coherence of the convention, we had to reject some of them.
Guys from MaxFlo also suggested that we should wait with
some stuff. It was the same with the first album – there
were 16 songs on it, and we had 21 songs in total. We didn’t
want to force it. It’s better to choose more concrete songs.
I believe that one day we’ll release an extremely limitededition EP or release these songs online.

LET’S COME BACK TO THE ALBUM FOR A WHILE. I MAY
BE WRONG, BUT IT SEEMS TO ME THAT YOUR LYRICS,
THOUGH CHEERFUL ON THE SURFACE, HOLD HIDDEN
ROMANTICISM AND DECADENCE BETWEEN THE LINES.
Dino: Kleszcz is a romantic! It shows.
Kleszcz: I’m glad you see it that way. I suppose that
another person could have other conclusions while
listening to the same piece. Indeed, I like to stop and
think from time to time, and I don’t deny the fact that it
shows on the album. There’s this decadence because it
affects us all for heaven’s sake.

‘ZIEMSKI TEATR’ ISN’T A KIND OF CHEERFUL OR LIVELY
LYRICS. ‘BAJKA O KOLORACH’ SEEMS TO BE FUNNY AND
JOYFUL, BUT THE MORAL WITH THE WITCH IS A BIT
BITTER. EVEN ‘ŻYLETĄ TĄ’ IS ABOUT LOVE AFTER ALL.
Kleszcz: That’s right, man, because our life centres on
love. I could talk shit about fluffy, pink cotton candy, but
I wanted to deal with it in a different way. Whether you
like it or not, you always get there – whether it’s about
love to your other half or to your passion… And if you’re
also hit hard by the reality, it stirs up a particular kind of
emotions. It’s all straight from the heart.

DOESN’T IT CONTRADICT YOUR IMAGE?
Kleszcz: I don’t give a shit. I like that image. Maybe it’d
be a clash if I jumped out of a cake, holding gas balloons
in my hand and rapping that it’s great to be on a meadow.
But it isn’t like that.

SO IN THE END, IS KLESZCZ ROMANTIC?
Dino: Of course, you can hear that.

IT MAY BE A POSE. HE MAY BE A CYNICAL BASTARD
WHEN THE LIGHTS GO OUT.
Dino: Kleszcz is stone cold, he won’t show his emotions.
You can hear that on the album.
Kleszcz: We’re all romantic. Even the biggest lads
cry. You see a big guy who wouldn’t even hurt a fly. The
question is how much you let it show. I don’t flaunt it,
but if you asked if I’m romantic, I’d say: I am; because
everyone is to some extent.
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DUS. DUSSELDORF

Na

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

Ale twoje serce – luźne. Ale musisz pomagać ludziom, bo masz w sobie takie coś, że
możesz ludziom pomagać i nie powinieneś tego marnować. Mieć taki zawód, żeby
nieść pomoc. Polacy myślą, że Niemcy to
tylko Hitler, ale to nieprawda. Polacy są
super. Moja żona jest Polką. Ja mam dużo
ziemi, ja wiem, co siedzi w ziemi i co siedzi w ludziach. Ty jesteś silny. Dobrze, że
jesteś silny. I Niemcy to nie tylko Hitler, bo
w ogóle to Hitler był Austriakiem. Niemcy
są dobrzy… Muszę iść, bo zaraz mam
samolot.” Zeskoczył ze stołka, pomachał
mi ręką na pożegnanie i zniknął.
IN ENGLISH

DUS. Dusseldorf
You surely know these moments when
time hangs heavy on your hands and
you’re waiting impatiently for something
to happen. Since the arrival of smartphones, nobody has felt extremely lonely
in such moments anymore. You can
always connect to someone on the Internet
and thus survive a few dozen minutes
or a few hours. Provided that you have
access to the Internet and your phone isn’t
broken. I didn’t have any of the two. I was
sitting, or rather I was stuck, at the airport
in Dusseldorf – I hadn’t had my phone
and I’d mixed up the departure time. Instead of coming at 14:10, I arrived at 11:40.
Close enough. It could have been worse –
the other way round, for example…
I walked around the airport terminal
three times. I read alcohol drinks’ labels,
I tried on many pairs of glasses, I was
surprised with the prices of sweets,
I walked past Bavarian-kind restaurants and boutiques with bags in colours
I can’t even name.
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After an hour, I found a good place to
sit quietly and observe people wandering around the airport shopping centre.
A high bar stool wasn't comfortable, but
it was a nice change after metal and
suede chairs in the departure lounge.
When I was staring fixedly at my shoes,
as if I’d seen them for the first time in my
life, I heard a voice from behind, ´Excuse
me, I simply had to join you.’ I turned
around to see where the voice was coming from. A grizzled man in a denim uniform settled himself on a stool opposite
and asked, ‘Where are you from?’ ‘I’m
from Poland,’ I answered. ‘I see,’ he said
curtly as if everything had been clear.
‘You said you had to join me…’ I said
casually. ‘Yes! That’s right. You know,
I can sense some things. Don’t think I’m
making this up. I can see it clearly. You
know, my grandfather could heal with
his hands. That’s right, with his hands.
He would put his hands on people
and heal them. And I can see things
as well. I can look inside a person and
see their innermost selves. You heart
is, how shall I put it, loose. But you’re
very strong. Very strong. But your heart
is – loose. But you have to help people
because you are such a person that
you can help people and you shouldn’t
waste it. You should have such a job, to
help people. Poles think that Germany
means Hitler, but that’s not true. Poles
are great. My wife is Polish. I have a lot
of land, and I know what’s inside the
land and inside people. You’re strong.
It’s good that you’re strong. And Germany isn’t only Hitler because Hitler was
Austrian by the way. Germans are good…
I have to go, I have my flight soon.’ He
jumped off the stool, waved me goodbye
and disappeared.

ZDJĘCIE AUTORA: MONIKA SZAŁEK

pewno znacie te momenty, w których czas dłuży
się niemiłosiernie, a wy
czekacie z utęsknieniem na to, co ma się
wydarzyć. Odkąd na świecie zapanowały smartfony, już nikt z nas w takich
chwilach nie jest skazany na całkowitą
samotność. Może połączyć się z kimś
przez net i z protezą relacji przetrwać
kilkadziesiąt minut czy kilka godzin. Pod
warunkiem, że ma dostęp do internetu
i że jego telefon jest sprawny. Nie miałem
ani jednego, ani drugiego. Siedziałem, ba!,
rzekłbym nawet, że tkwiłem na lotnisku
w Dusseldorfie, bo z powodu braku telefonu pomyliłem godziny odlotu. I zamiast
na samolot o 14:10 przyjechałem na lot
o 11:40. W sumie blisko. No i dobrze, że
nie odwrotnie…
Zrobiłem trzy tury po dostępnym
terenie lotniska. Przeczytałem etykiety
alkoholi, przymierzyłem okulary, zadziwiłem się cenami słodyczy, skrzętnie
ominąłem restauracje w bawarskim
stylu i butiki z torebkami w kolorach,
których nie potrafię nazwać.
Po godzinie znalazłem miejsce, na
którym mogłem spokojnie przysiąść,
mając jednocześnie świetny punkt obserwacyjny na snujących się po galerii
lotniska ludzi. Wysoki, barowy stołek
nie był wprawdzie wygodny, ale stanowił jakąś odmianę od metalowo-zamszowych krzeseł hali odlotów. Kiedy
zawzięcie przyglądałem się czubkom
swoich butów, tak jakbym widział je po
raz pierwszy w życiu, usłyszałem za
moimi plecami: „Przepraszam, ale musiałem się dosiąść”. Odwróciłem głowę
w kierunku głosu. Szpakowaty facet
w dżinsowym mundurku wdrapując
się na stołek obok, zapytał: „Skąd jesteś?”.
„Z Polski” – odpowiedziałem. „Aha” –
rzucił krótko, jakby to miało wszystko
wyjaśniać. „Powiedziałeś, że musiałeś się
dosiąść…” – zagadnąłem bez większej zachęty. „A! Tak. Bo wiesz, ja umiem pewne
rzeczy wyczuć. I niech ci się nie wydaje,
że nie. Doskonale to widzę. Wiesz, mój
dziadek miał taką umiejętność, że leczył
rękami. Tak, rękami. Przykładał ręce
i leczył normalnie ludzi. I ja też widzę. Też
potrafię wejrzeć tak do środka, do ludzi
i powiedzieć, co mają w środku. Twoje
serce jest takie, jak by to powiedzieć, luźne. Ale ty jesteś bardzo silny. Bardzo silny.

FELIETON
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GRUBA KRESKA
I GUMKA MYSZKA

Od

zakończenia przeze mnie studiów minęło wiele
lat. Nie wszystko z owych błogich studenckich
czasów pamiętam. Nie wszystko też zapamiętać
chciałem. Ale utkwiła mi w głowie pewna studencka zasada –
zasada 3xZ – ZAKUĆ, ZDAĆ, ZAPOMNIEĆ. Z tą trzecią częścią
zawsze było najłatwiej. Ale tylko w przypadku egzaminów.
Zwykle zapomnieć jest trudno.
Nie wystarczy przestać o czymś myśleć, nie mówić o tym
lub się do tego nie przyznawać. Nie wystarczy też skreślić,
wymazać gumką myszką lub wyrzucić notatnik. A właśnie
do tego zmierza Europejskie Stowarzyszenie Lekkoatletyczne.
Z tabel rekordów miałyby zniknąć wszelkie rekordy Europy.
Pozostałyby w annałach jako „dawne rekordy Europy”. Jak to
możliwe? Ano gumka myszka. Rekordy znikną i wszyscy jak
na komendę powinniśmy zapomnieć o haniebnym czasie, kiedy koks był główną metodą treningową. I to bardzo skuteczną,
bo do dziś aktualne są rekordy ustanowione przed laty.
„Musimy odzyskać wiarygodność i zaufanie” – mówi szef ESL
Svein Arne Hansen i już przymierza się do zaproponowania
takiej strategii również światowej federacji czyli IAAF. A jej szef,
Sebastian Coe, przekonuje, że to krok w dobrym kierunku.
Wygląda to tak, jakby era dopingu zakończyła się definitywnie i trzeba ją zakopać. Jakby na stadionach lekkoatletycznych
pojawiali się już teraz tylko ci „czyści”. A w tej sytuacji rach-ciach i problem z głowy? Pomijam fakt (choć to może fakt
najistotniejszy), że wiele najlepszych światowych wyników
ustanowionych zostało uczciwie. Skreślamy jednym ruchem
ołówka nie tylko wyniki dopingowiczów, ale też tych, którzy
osiągnęli je tylko i wyłącznie dzięki talentowi i pracy. Wiecie,
że według tej zasady znikną rekordy Usaina Bolta? Chyba, że
działacze wyznaczą datę, przy której postawią grubą kreskę.
Spotkałem się niedawno z Piotrkiem Małachowskim
(wicemistrz olimpijski w rzucie dyskiem -rozmowa z nim już
niedługo na anywhere.pl). Mówi: „Widzimy jak inni zawodnicy
wyglądają. Widzimy jak się odżywiają a potem z niedowierzaniem patrzymy na przykład na ich skórę – jak u młodego boga”.
To jak? Za jakieś dwadzieścia lat ponowne wycinanie rekordów, gruba kreska i gumka myszka?

WOJCIECH ZAWIOŁA
ZDJĘCIE AUTORA: EDYTA BARTKIEWICZ

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.
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A Thick Line and an Eraser
It’s been many years since I finished my studies.
I don’t remember everything from those blissful
times. I didn’t want to remember everything. But
there’s one student principle that is still in my
head – learn, take the test, and forget. The latter
part was always the easiest one. But only in the
case of exams. It’s usually hard to forget.
It’s not enough to stop thinking about something, stop talking about it or deny it. It’s also not
enough to cross it out or rub it out; or throw away
the notebook. And that’s what European Athletics
intends to do. It wants to erase all the existing
European records from the record table. From
now on, they would become ‘former European records’. How is it even possible? Well, with the use
of an eraser. The records will disappear and we
should immediately forget about the disgraceful
times when dope was the main training method.
And a really efficient one, as the existing records
were set many years ago.
‘We must regain credibility and trust,’ says
Svein Arne Hansen, the CEO of European Athletics. He intends to propose such a strategy to the
International Association of Athletics Federation
(IAAF). The CEO of IAAF, Sebastian Coe, claims
it’s a step in the right direction.
It looks as if the age of dope was definitely over
and had to be forgotten; as if only ‘clean’ people
appeared at athletic stadiums nowadays. And
in such a case – does it only take a sharp cut
to solve the problem? Not to mention the fact
(even though it’s the most important aspect) that
a number of world records were set in a right and
fair way. We don’t erase dopers’ records only, but
also the records of those who worked really hard
to set them. Do you know that the rule provides
for erasing Usain Bolt’s records? Unless the authors of the project set an exact date before which
all the records are erased.
I met Piotrek Małachowski some time ago (he’s
a discus thrower and a silver medallist at the
Olympic Games – an interview with him will
soon be released at anywhere.pl). ‘We see how
other athletes look like. We see what they eat and
we are surprised to see their skin, for example –
looking like the skin of a young god,’ he says.
And what about it? Erasing records again –
with a thick line and an eraser – in about twenty
years’ time?

LEXUS IS 200T
MARYLA RODOWICZ ŚPIEWAŁA, ŻE TO CO NAS PODNIECA, TO SIĘ NAZYWA KASA.
SĄ I TACY, NA KTÓRYCH ZNACZNIE SILNIEJ DZIAŁAJĄ SAMOCHODY. FINALNIE
WYCHODZI NA JEDNO I TO SAMO. BO Z SAMOCHODAMI, KTÓRE PRZYSPIESZAJĄ
BICIE SERCA, NIEROZERWALNIE WIĄŻĄ SIĘ PIENIĄDZE. WIĘC ZAŁÓŻMY, ŻE LOS
SIĘ DO NAS UŚMIECHNĄŁ I TOTOLOTEK WYPŁACIŁ NAM OKRĄGŁĄ SUMKĘ NA
COŚ ŁADNEGO Z SEGMENTU PREMIUM. W KTÓRYM SALONIE JĄ WYDAĆ?
TEKST I ZDJĘCIA: ANNA NAZAROWICZ
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Z

dużą gotówką zawsze dobrym pomysłem
jest zajrzeć do Lexusa. Może i zaczynam
z grubej rury, a zwolennicy niemieckiej
motoryzacji spalą mnie na stosie, ale tak,
Lexus to samochody luksusowe. Zresztą historia
marki obfituje w sytuacje, które jednogłośnie to
potwierdzają. Moją ulubioną jest ta o sztucznych
paznokciach. Otóż podczas prac nad pierwszą
generacją Lexusa LS zadaniem jednego z członków
zespołu było dopracowanie do perfekcji wszystkich
przełączników i przycisków w kabinie. Podczas prób,
aby sprawdzić wygodę korzystania z samochodu
przez różnych użytkowników, zostały wykorzystane
trzy różne zestawy sztucznych paznokci. Zostałam
kupiona. Ale dziś mowa o zupełnie innym modelu.
Z Lexusem IS spotkałam się po raz pierwszy trzy
lata temu. Była to wersja hybrydowa. Zaiskrzyło
pomiędzy nami zanim zdążyłam złapać za klamkę.
Dziś spotykamy się po raz kolejny. Wprawdzie pod
maską znalazła się już zupełnie inna, benzynowa,
dwulitrowa turbodoładowana jednostka, ale na
szczęście to koniec różnic. Samochód nadal ma ten
drapieżny, niepowtarzalny wygląd na widok którego jedni tracą głowę, a inni ją odwracają. Szybko
zanurzam się w jego wnętrzu.
Czarny kokpit, czarne siedzenia, czarny sufit. Tak
powinno wyglądać wnętrze każdego samochodu. Jestem wniebowzięta, mimo że czarno tu jak w piekle.
Fotele już na pierwszy rzut oka zdradzają sportowe
DNA, ale w końcu to wersja z pakietem F-Sport. Czyli
mój mały Dzień Dziecka, a raczej tydzień, bo wła-
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Czarny kokpit, czarne
siedzenia, czarny sufit. Tak
powinno wyglądać wnętrze
każdego samochodu. Jestem
wniebowzięta, mimo że czarno
tu jak w piekle. Fotele już na
pierwszy rzut oka zdradzają
sportowe DNA, ale w końcu to
wersja z pakietem F-Sport.

więcej na w w w.any where.pl
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śnie tyle spędziłyśmy w towarzystwie
Lexusa IS 200t (tak brzmi jego pełne
imię). Wieniec kierownicy jest bardzo
masywny i leży w dłoniach przyjemnie
do tego stopnia, że jak już złapiesz to nie
chcesz go puścić. To, do czego można
mieć zastrzeżenia, to centralna część
konsoli. Czarny kolor i toporny kształt
przywodzą na myśl mauzoleum. Ale
to jedyna rzecz, do której można się
przyczepić, bo po uruchomieniu silnika
zaczyna się magia.
Pierwsze spostrzeżenia? We wnętrzu
jest cicho niczym w katedrze. Samochody marki Lexus są naprawdę dobrze wy-

EQUIPMENT

ciszone i to nie są jedynie opowieści z mchu i paproci. Lexus IS
200t posiada napęd na tylną oś, ale podczas codziennej jazdy
jest to raczej nieodczuwalne. Daje się jednak sprowokować
i zrywa przyczepność, ale dopiero na mokrej nawierzchni
i podczas ostrzejszego ruszania. Zresztą wystarczy jeden
dzień za jego kierownicą aby stwierdzić, że wcale nie chcesz
go prowadzić w taki sposób. Wolisz rozkoszować się małymi łykami radością z jazdy niż próbować z niego wykrzesać
demona sportu, chociaż Lexus IS 200t nie ma powodów do
wstydu, bowiem pod maską drzemie stado 245 KM oraz 350
Nm momentu obrotowego. Do tego 8-biegowa, automatyczna
skrzynia biegów (pierwotnie opracowana dla wyczynowego RC-F) i chcesz spędzić resztę życia za kierownicą tego
samochodu. Jedynie sztywne zawieszenie daje się we znaki,
zwłaszcza na nierównościach, jakimi usiana jest Warszawa.

więcej na w w w.any where.pl
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Ale kiedy już uda się nam wyjechać na
gładką i przede wszystkim krętą drogę,
to nie pozostaje nic innego, jak tylko
zanucić słowa piosenki: „nie liczę godzin
i lat, to życie mija, nie ja…”.
Czy Lexus IS 200t posiada jakieś
wady? Jeżeli już miałabym się ich doszukiwać to jest nią masa samochodu – 1640
kg. I kiedy zaczynam się zastanawiać
skąd ta liczba w tak zgrabnym i nie tak
znowu dużym miejskim drapieżniku to
wystarczy, że popatrzę na jego zdjęcie.
Bo to natychmiast przestaje się liczyć.
Możesz mieć naprawdę zły dzień, ale wystarczy, że wsiądziesz za jego kierownicę.
Pomaga. Wiem, bo sprawdziłam.

EQUIPMENT

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

IN ENGLISH

Lexus IS 200t
Liza Minnelli and Joel Grey sang
that money makes the world
go round. But there are some
people for whom cars are more
important. In the end, it’s the same.
Because cars which make our
hearts beat faster are inseparably
interconnected with money. Let’s
assume that you’ve had a lucky day
and won a large sum of money, and
now you can buy a fine premium
product. Where should you go?
If you have a large amount of money,
a good idea is to visit a Lexus showroom.
I know it’s controversial and fans of
German automotive industry will burn
me at the stake, but yes, Lexus offers luxury cars. In any case, the history of the
brand is full of situations which prove
that beyond any doubt. My favourite example is a story about fake nails. During
works on the first generation of Lexus
LS, one of team members was required
to perfect all switches and buttons in the
booth. During tests, to check the user’s
experience of various users, three different sets of fake nails were made. They
had me at it. But today I’m talking about
a completely different model.
I saw Lexus IS for the first time three
years ago. It was a hybrid version. I hit it
off with it before I even touched the door
handle. And today we meet again. Now,
the hood covers a completely different,
petrol, 2.0-litre turbocharged engine, but
fortunately, nothing else has changed.
The car still has its sharp, unique appearance which makes people lose their
head or stare. I quickly get in.
A black cockpit, black seats, and
a black ceiling. Every car interior should
look like this. I’m in seventh heaven even
though it’s dark as hell around me. At
a single glance I can see that seats reveal
sporty DNA of the car, but it’s the version

55

with the F-Sport package after all. It’s
my own Children’s Day, or rather week,
because that’s the time we spent in the
company of Lexus IS 200t (that’s its full
name). The solid steering wheel fits your
hands perfectly, so once you grab it, you
don't want to let go. The central console
may raise some reservations. Its black
colour and rough shape are reminiscent
of a mausoleum. But it's the only thing
you may find fault with, because when
the engine starts, magic begins.
My first observations? Inside, it’s
quiet like in a cathedral. Lexus cars are
fitted with quality incar noisecancelling
technology, and it really works. Lexus IS
200t has a rear-drive only, but on a daily
basis, you won’t notice the difference
in general. Still, it can get provoked and
lose adhesion, but only on a wet surface
and when going fast. One day of driving
Lexus IS 200t is enough to realise that
you don’t want to drive in that manner
at all. You’d rather delight in taking
small sips of driving experience than try
to get the demon of sport out of it, even
though Lexus IS 200t has nothing to be
ashamed of, as it delivers 245 horsepower and 350 Nm torque. On top of that, an
eight-speed automatic transmission
(originally developed for high-performance RC-F) – and you want to spend
the rest of your life driving that car. The
only con may be the suspension, which
is a bit rigid and thus may be problematic in Warsaw, where the road surface
leaves much to be desired. But when
going down a smooth and winding road,
you’ll only want to sing: “Sweet home
Alabama, where the skies are so blue…”
Does Lexus IS 200t have any cons? If
I were to find any, I’d say it’s the weight
– 1640 kg. And when I begin to wonder
how it’s even possible in the case of this
shapely and not very large urban predator, it’s enough to look at its picture. And
it doesn’t matter anymore. Even if you
have a really bad day, driving Lexus IS
200t will surely make you smile. It helps.
I know because I’ve checked it myself.
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LOTNISKO

AIRPORT

Bałkany 2017
ZE SZCZECINA!

WAKACJE ZBLIŻAJĄ SIĘ WIELKIMI KROKAMI, CZAS WIĘC ZACZĄĆ PLANY
URLOPOWE! JAKO ŻE POLACY W OSTATNICH LATACH ZAKOCHALI
SIĘ W BAŁKANACH POSTANOWILIŚMY PRZYBLIŻYĆ WAM TE REJONY.
SPRAWDŹCIE, DLACZEGO WARTO ODWIEDZIĆ CHORWACJĘ I CZARNOGÓRĘ!
ŹRÓDŁO

W

PORT LOTNICZY SZCZECIN-GOLENIÓW ZDJĘCIA

edług najnowszych danych
wakacje w Chorwacji spędza
co roku średnio niemal 600
tys. Polaków. Nic w tym dziwnego, skoro
czeka tam na nas niezwykła przyroda,
malownicze plaże czy urokliwe miasta
i miasteczka, a wszystko uzupełnia
przepyszna bałkańska kuchnia.
To położone u wybrzeży Adriatyku
państwo oferuje wręcz niezliczoną ilość
atrakcji, wśród których każdy znajdzie
coś dla siebie. Są tu idealne warunki do
plażowania, kuszącego dodatkowo pięknymi widokami wybrzeża dalmatyńskiego z gęsto rozsianymi na lazurowej
tafli wody wysepkami. Chcąc udać się
na jedną z nich świetnym wyborem
będzie Korcula – domniemane miejsce
narodzin podróżnika Marco Polo, Hvar
czy Krk z doskonale rozwiniętą infrastrukturą i bazą turystyczną – hotelami
o różnych standardach i bogatym zapleczem gastronomicznym. Dla tych, którzy

PIXABAY.COM

wolą aktywnie spędzać czas, ale niekoniecznie lubią zwiedzać, Chorwaci także
przygotowali masę rozrywek – w wielu
miejscach można spróbować swoich sił
w nurkowaniu czy w kitesurfingu.
Kolejnym argumentem przemawiającym za wakacjami w Chorwacji są
tamtejsze parki narodowe, należące
do najpiękniejszych w całej Europie.
Najbardziej znanym z nich jest Park
Narodowy Jezior Plitwickich, w którym
ułożone kaskadowo akweny formują
malownicze wodospady, a woda na ich
dnie jest krystalicznie czysta. Wraz
z bujną roślinnością okalającą cały
teren parku tworzą one zapierającą dech
w piersiach scenerię, której na pewno
nie uświadczy się w naszym rodzimym
kraju. Warto zajechać także do Parku
Narodowego Paklenica w górach Velebit,
aby zobaczyć Malą i Veliką Paklenicę
– dwa krasowe kaniony, na których dostępne są również drogi wspinaczkowe.
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Będąc w Chorwacji nie można pominąć Dubrownika, chyba najbardziej
popularnego wśród tamtejszych turystów miasta. Obowiązkowym punktem
podróży jest spacer ulicą Stradun –
najbardziej znanym i najpiękniejszym
traktem Starego Miasta, które jako
całość zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Warte
zobaczenia są także barokowy kościół
św. Błażeja – patrona miasta, miejscowe pałace (przede wszystkim Sponza
i Rektorów) i plac Luza z kolumną Rolanda. W Dubrowniku znajduje się też
chyba najbardziej znane Stare Miasto na
świecie, które wraz z zespołem miejskich fortyfikacji z XVIII wieku stało się
scenerią słynnego serialu „Gra o tron”.
Jego uliczki, mury i baszty posłużyły
twórcom za stolice przynajmniej dwóch
potężnych, ale odmiennych królestw.
Czarnogóra z kolei to miejsce jeszcze
nieco zapomniane, ale w ostatnich
latach robi się coraz bardziej popularne
wśród turystów, nie tylko z Polski. Bo
wciąż jest w nim trochę tajemnicy.
Podstawą wizyty w Czarnogórze jest
zatoka – Riwiera Budvańska, „nowa
mekka” entuzjastów leniwego wypoczynku nad Adriatykiem. Z jednej strony
Budvę, stolicę regionu, otaczają wysokie
szczyty gór, a z drugiej do wypoczynku
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According to most recent data about 600
thousand Poles visit Croatia per summer. No wonder, since they are greeted
by amazing nature, picturesque beaches,
charming cities and towns and exquisite
Balkan cuisine.
This country on the shore of the Adriatic Sea offers an uncountable number
of attractions, amongst which you will
definitely find something to your liking.
There are perfect conditions for relaxing
on the beach, which also tempt with
beautiful sights of the Dalmatian shore
with islands sprinkled in the deep-blue
waters. If you want to visit one of them
a good choice would be Korcula (the
rumoured place of Marco Polo’s birth),
Hvar or Krk, with their well-developed
infrastructure and tourist base: hotels of
zachęcają czyste plaże nad lazurowym
brzegiem Adriatyku, oczywiście odpowiednio zaopatrzone w zaplecze turystyczne w postaci hoteli, pubów i restauracji. Samą Budvę należy także zwiedzić,
zaczynając na przykład od Starego
Miasta z fortyfikacjami i umocnieniami
z XV wieku, licznymi muzeami i cerkwiami. Z miasta można popłynąć na
Wyspę św. Mikołaja, z której roztacza się
piękny widok na riwierę.
Perłą w koronie jest Zatoka Kotorska,
jeden z najpopularniejszych kierunków
w Czarnogórze. Morze wcina się tu w ląd,
co sprawia, że majestatycznie otaczają
je szczyty okolicznych gór, przypominające fiordy północy. U wybrzeży zatoki
znajdują się trzy duże miasta – Kotor,
Perast i pamiętający czasy antyku Risan,
z kościołami, pałacami i umocnieniami
wybudowanymi na przestrzeni wieków
w różnych stylach.
Z PORTU LOTNICZEGO SZCZECIN-GOLENIÓW
DO CHORWACJI I CZARNOGÓRY BĘDZIE
MOŻNA POLECIEĆ OD 15 CZERWCA 2017 ROKU.
OFERTY MOŻNA ZNALEŹĆ W BIURZE PODRÓŻY
RAINBOW TOURS.
IN ENGLISH

The Balkans via
Szczecin
Summer is just around the corner,
so it's time to make holiday plans.
Since Poles have fallen for the
Balkans in the recent years, we
decided to tell you more about
the region. Read more to see why
it's high time you went to Croatia
and Montenegro!
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numerous standards and great gastronomy services. For those who prefer to
spend time actively but not necessarily
sightseeing the Croats have also prepared many attractions: in many places
you can try snorkelling or kitesurfing.
Another argument in favour of summer in Croatia is their National Parks,
probably the most beautiful ones in all
of Europe. The best known one is the
Plitvice Lakes National Park, in which
cascading lakes form picturesque waterfalls with crystal-clear water. Next to
the rich nature filling the park they form
breath-taking sceneries, ones that you
will not find in your home country. It is
also worth to go down to the Paklenica
National Park, situated in the Velebit
Mountains, to see the Mala and Velika

AIRPORT

Paklenica: two karst canyons, which
both have climbing routes.
While in Croatia you cannot overlook
Dubrovnik, probably the most popular city
amongst the tourists. Obligatory on the trip
is a walk down Stradun Street: best known
and most beautiful tract of the Old Town,
which is part of the UNESCO World Heritage list. You should also see the baroque
Saint Blaise’s Church, the patron of the
city, local palaces (especially the Sponza
and Rector’s Palaces) and the Luza Square
with Saint Roland’s column. Dubrovnik
has probably the best known Old Town in
the world, which has, alongside the city’s
fortifications, appeared in HBO’s Game of
Thrones series. Its streets, walls and towers
served the filmmakers as capitols of two
powerful, separate kingdoms.
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Montenegro is still a bit forgotten, but
in recent years is growing in popularity
amongst tourists and not only the ones
from Poland. That is because it is still
quite mysterious.
The main spot to visit in Montenegro
is the Budva Riviera: the “new Mecca” of those who like to relax by the
Adriatic Sea. Budva, the capitol of the
region, is shaded by high mountains
on one side and full of clean beaches
located in close proximity to hotels,
pubs and restaurants, inviting tourists to relax on the blue shore of the
Adriatic. Budva itself has to be seen,
for example, starting with the Old City
that has fortifications from the 15th
Century, numerous museums and
churches. From the city you can sail to
St. Nicholas’ Island, from which there
is a beautiful view of the Riviera.
The crown gem is the Bay of Kotor,
one of the most popular destinations in
Montenegro. The sea cuts into the land,
which makes the majestic mountains
surrounding it look like northern fiords.
There are three large cities on the shore
of the bay: Kotor, Perast and, established
in the Ancient Times, Risan; full of
churches, palaces and fortifications built
in different styles throughout centuries.
FLIGHTS FROM SOLIDARITY SZCZECIN-GOLENIOW AIRPORT TO CROATIA AND MONTENEGRO START FROM 15 JUNE 2017. CHECK OUT
THE RAINBOW TOURS TRAVEL AGENCY FOR
HOLIDAY OFFERS.
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TYPY ŚPIĄCYCH

pasażerów

WRACAJĄC Z NIEZAPOMNIANEJ WYPRAWY, WCZASÓW Z PRZYJACIÓŁMI
LUB WYCZERPUJĄCYCH NEGOCJACJI BIZNESOWYCH, CZĘSTO JESTEŚMY
ZMĘCZENI I JEDYNE, O CZYM MYŚLIMY TO ZAJĄĆ SWOJE MIEJSCE
I ODPOCZĄĆ. ZAPEWNE KAŻDEMU Z NAS ZDARZYŁO SIĘ ZASNĄĆ
W SAMOLOCIE. W JAKIEJ POZYCJI?
ŹRÓDŁO

PORT LOTNICZY SZCZECIN-GOLENIÓW ZDJĘCIA

PIXABAY.COM

THE KERMIT STYLE – the passenger’s head

is jumping in various directions
THE MASOCHIST – head reclined to the

knees, the passenger is smelling other
people’s socks
THE WOJCIECH MANN STYLE – the passenger

NA KU KLUX KLAN – pasażer śpi z głową

NA WODOSPAD – pasażer pochyla się do

is settled comfortably on two seats

pod kurtką

przodu, ślina wycieka mu z otwartych
ust na podłogę

THE ALGAE EATER – the passenger’s face is

NA KERMITA – głowa pasażera podskaku-

je na różne strony

glued to the window
NA ŹRÓDEŁKO – ślina spływa pasażerowi

po brodzie

THE MONEY BOX – the passenger’s head

NA PISKLAKA – pasażer ma otwarte usta

is reclined back and his mouth is open;
this position is also called ‘the Coelenterata’ or ‘the Ashtray’

NA MASOCHISTĘ – głowa pochylona na

kolanach, pasażer wdycha zapachy
cudzych skarpet
NA WOJCIECHA MANNA – pasażer rozsiada
się na dwóch siedzeniach
NA GLONOJADA – pasażer ma twarz przy-

klejoną do szyby

i głowę odchyloną do tyłu, jakby czekał
na robaka.

THE FRIEND – the passenger snuggles up

IN ENGLISH

Types of sleeping
passengers

do sąsiada

Coming back from an unforgettable
trip, holidays with friends or
exhausting business negotiations,
we’re often tired and the only thing
we dream of is to take our seat and
rest. Everybody has surely fallen
asleep on a plane. In what position?

NA SOKRATESA – pasażer podpiera twarz

THE KU KLUX KLAN –the passenger is sleep-

na ręce

ing with his head under his coat

NA SKARBONKĘ – pasażer ma odchyloną
głowę i otwarte usta; pozycja nazywana też
„na jamochłona” bądź „na popielniczkę”
NA PRZYJACIELA – pasażer przytulony jest
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to his neighbour
THE SOCRATES STYLE – the passenger uses

his hand to support his head
THE WATERFALL – the passenger leans for-

ward, his drool falling down on the floor
THE SPRINGLET – the passenger’s drool is

falling down his chin
THE CHICK – the passenger’s mouth is

open and his head is reclined back, as if
he was waiting for a worm

LOTNISKO
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Na płycie
LOTNISKA
On the apron
ZDJĘCIA

ELWIRA BORECKA
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CZ ARTERY 2017

CHARTERS 2017

KIERUNKI DESTINATIONS
1
2
3
4
5
6
7

KRETA
KORFU
ALBANIA
CZARNOGÓRA
BOŚNIA I HERCEGOWINA
CHORWACJA
BUŁGARIA

SZCZECIN

CHORWACJA
BOŚNIA I HERCEGOWINA
BUŁGARIA

CZARNOGÓRA
ALBANIA
KORFU

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

E DY N BU RG

DU BLIN

OSLO TORP

LI V E RP OOL

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

SZC ZECIN
WA R S Z AWA

LONDYN STANSTED
DNI
TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

TYP
SAMOLOTU
PLANE TYPE

......7

18:45

22:50

FR2466/7

737

.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

DUBLIN
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

DNI TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT
NUMBER

11:30

12:00

DY1014/5

737

12:45

13:15

DY1014/5

737

OSLO TORP

..3...7

PRZYLOT
ARRIVAL

19:35

ODLOT
DEPARTURE

20:05

STAVANGER
DNI TYGODNIA
WEEK DAYS

.2...6.

PRZYLOT
ARRIVAL

10:05

ODLOT
DEPARTURE

10:35

LONDYN LUTON
DNI
TYGODNIA
WEEK DAYS

.2.4.6

PRZYLOT
ARRIVAL

18:20

ODLOT
DEPARTURE

18:50

DY1014/5

TYP
SAMOLOTU
PLANE TYPE

W62155/6

08:55

LO3931/2

Q400

20:35

21:05

LO3935/6

Q400

1234567

14:25

14:55

LO3933/34

Q400

2162/3

ODLOT
DEPARTURE

A320

TYP
SAMOLOTU
PLANE TYPE

22:05

19:10

FR2361/2

21:55

19:00

FR2361/2

737

....5..

21:25

18:10

FR2361/2

737

DNI
TYGODNIA
WEEK DAYS

.2...6.

PRZYLOT
ARRIVAL

18:45

DNI
TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

737

WIZZ AIR

ODLOT
DEPARTURE

19:20

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT
NUMBER

TYP
SAMOLOTU
PLANE TYPE

W62152/1

A320

RYANAIR
NR REJSU
FLIGHT
NUMBER

TYP
SAMOLOTU
PLANE TYPE

......7

15:25

15:50

FR7111/12

737

...4...

11:35

12:00

FR7111/12

737

DNI
TYGODNIA
WEEK DAYS

...4.6.

A320

NR REJSU
FLIGHT
NUMBER

.2.....

EDYNBURG
TYP
SAMOLOTU
PLANE TYPE

RYANAIR

1.34.67

WIZZ AIR
NR REJSU
FLIGHT
NUMBER

PRZYLOT
ARRIVAL

LIVERPOOL

TYP
SAMOLOTU
PLANE TYPE

TYP
SAMOLOTU
PLANE TYPE

08:25

B737

WIZZ AIR
NR REJSU
FLIGHT
NUMBER

NR REJSU
FLIGHT
NUMBER

12345.7

BERGEN

WIZZ AIR
NR REJSU
FLIGHT
NUMBER

PLL LOT

ODLOT
DEPARTURE

123456.

DNI TYGODNIA
WEEK DAYS

TYP
SAMOLOTU
PLANE TYPE

.2.....

PRZYLOT
ARRIVAL

NOWOŚĆ WARSZ AWA

NORWEGIAN

…..6.

DNI TYGODNIA
WEEK DAYS

WARSZ AWA
DNI
TYGODNIA
WEEK DAYS

RYANAIR

OSLO GARDERMOEN

ILUSTR: NIKY 002 – FOTOLIA.COM

RYANAIR
NR REJSU
FLIGHT
NUMBER

PRZYLOT
ARRIVAL

18:25

RYANAIR OD 02/11/2017
ODLOT
DEPARTURE

22:10

NR REJSU
FLIGHT
NUMBER

FR1059/60

TYP
SAMOLOTU
PLANE TYPE

737

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

INTERNET

INTERGLOBUS TOUR

Airport Taxi Group

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

• SZCZECIN/ KOSZALIN
Rezerwacja biletów telefonicznie pod

Tel.: +48 914 817 690

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

DOJA ZD SAMOCHODEM BY CAR

www.youtube.com/user/SzczecinAirport

Z kierunku Szczecin – Trasa S6

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

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

i droga krajowa E28 / From Szczecin –S6

Fax.: +48 914 340 283

Expressway and E 28 road

biuro@interglobus.pl

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

BUS LOT

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

Z kierunku Gorzów Wielkopolski – Trasa

Bus odjeżdża 15 minut po lądowaniu

ul. Glewice 1a, 72-100 Goleniów

S3 i E28/S3 / From Gorzów Wielkopolski –

samolotu. Bilety do nabycia u kierowcy

Tel.: +48 914 817 400

S3 Expressway and E28/S3 road

przed odjazdem autobusu. Koszt przejazdu

Port Lotniczy Szczecin Goleniów

www.airport.com.pl

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

MINIBUSY DO / Z PORTU
LOTNICZEGO / MINIBUS

PUNK T INFORMACJI LOTNISKOWEJ
AIRPORT INFORMATION POINT

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

• KOSZALIN / KOŁOBRZEG

driver before departure. Ticket price to/from

AIR-TRANSFER.PL

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

Szczecin – 25 PLN.

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

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

Ze Szczecina mikrobus odjeżdża spod biu-

Tel.: +48 512 370 778

ra LOT (al. Wyzwolenia 17) 90 minut przed

Tel.: +48 502 323 396

wylotem. Bilety do nabycia u kierowcy oraz

Tel.: +48 947 110 510

pod numerem telefonu:

www.air-transfer.pl

+48 504 188 737. / Minibus departs from the

stycznych/ Ticket selling point

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

Tel.: +48 481 75 05

90 minutes before plane departure. Bus

Tel.: +48 481 76 25

Rezerwacja biletów telefonicznie

tickets available from bus driver and can

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

pod numerami / Tickets can be booked

be booked by Telephone: +48 504 188 737.

ZAGINIONY BAGA Ż LOST & FOUND
Welcome Airport Service

by Telephone:

PKP

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

Stacja Port Lotniczy Szczecin- Goleniów

www.anjan.pl

w kierunku Szczecina lub Kołobrzegu.

Tel.: +48 481 75 03

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

PARKING ZIELONY

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

PIERWSZE 10 MINUT FIRST TEN MINUTES

FREE

DO GODZINY UP TO 1 HR

5 PLN

DO 2 GODZIN UP TO 2 HR

8 PLN

DO 3 GODZIN UP TO 3 HR

9 PLN

DO 4 GODZIN UP TO 4 HR

10 PLN

DO 5 GODZIN UP TO 5 HR

11 PLN

PIERWSZ Y DZIEŃ FIRST DAY

25 PLN

DRUGI DZIEŃ SECOND DAY

15 PLN

TRZECI DZIEŃ THIRD DAY

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

PARKING

CAR PARK RED / 24 H

CENNIK CAR PARK FEES

PIERWSZE 10 MINUT FIRST TEN MINUTES

FREE

UP TO 1 HR

7 PLN

DO 2 GODZIN UP TO 2 HR

9 PLN

K A ŻDA NASTĘPNA GODZINA EVERY FOLLOWING
OUR

2 PLN

15 PLN

PIERWSZ A DOBA FIRST DAY

53 PLN

PIERWSZ Y T YDZIEŃ FIRST WEEK

89 PLN

DWA T YGODNIE SECOND WEEK

124 PLN

K A ŻDA NASTĘPNA DOBA EVERY FOLLOWING
DAY

30 PLN
/ DAY

TRZ Y T YGODNIE THIRD WEEK

150 PLN

K A ŻDY NASTĘPNY T YDZIEŃ EVERY FOLLOWING WEEK

20 PLN

DO GODZINY

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

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