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ANDRZEJ
SARAMONOWICZ

GRZEGORZ
KAPLA

WOJCIECH
ZAWIOŁA

MATEUSZ
KUSZNIEREWICZ

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

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

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

Człowiek pracy, gdańszczanin
z wyboru. Choć większość
zna go jako żeglarza i Mistrza
Olimpijskiego, to ma w rękawie
jeszcze kilka asów. Jest
biznesmenem, społecznikiem,
prezesem Fundacji Gdańskiej.

IN ENGLISH

IN ENGLISH

IN ENGLISH

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

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

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

A working man and a citizen
of Gdansk by choice. Most of us
know him as a sailor and an Olympic Champion, but he has several
more aces up his sleeve. He is a businessman, a social activist and the
CEO of Gdansk Foundation.

WOJCIECH
KUCZOK

JAKUB
MILSZEWSKI

KATARZYNA
WARNKE

MONIKA
SZAŁEK

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

Redaktor naczelny. Pisze
głównie o muzyce i turystyce,
o tym pierwszym również na
blogu 140db.pl. Kiedyś zostanie gwiazdą rocka, ale póki co
śpiewa w chórze.

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

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

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

IN ENGLISH

IN ENGLISH

The chief editor. He writes
mainly about music and tourism,
also on the blog 140 db.pl in the
case of the former. One day he
will become a rock star, but for
the time being he sings in a choir.
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An actress, dramatist and
director. She finished the PWST
National Academy of Theatre
Arts in Krakow, worked at the
Stary Theatre in Krakow and
joined the team of TR Warszawa.

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

ZDJĘCIA: DOROTA CZOCH, MAT. PRASOWE, EDYTA BARTKIEWICZ, SYLWESTER CISZEK, MONIKA SZAŁEK, MONIKA SZAŁEK, SYLWESTER CISZEK, MAT PRASOWE.
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OUR AUTHORS
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KATARZYNA
ZDANOWICZ

JACEK
GÓRECKI

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.

Dziennikarz i dramaturg.
Rocznik 90-ty. Pół życia
spędził w teatrach, jeszcze
więcej w salach kinowych.
To jego domy. Wszystko co
możliwe przelewa na papier.

Znawca smaków, współtwórca
Akademii Kulinarnej Fumenti.
Przeszedł przez wszystkie
szczeble branży gastronomicznej.
Współautor książki „Gastrobanda.
Wszystko, co powinieneś wiedzieć, zanim wyjdziesz coś zjeść”.

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

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

IN ENGLISH
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

A journalist and dramatist. Born
in 1990. He spent half of his life
in theatres and even more in
cinema auditoria. They are his
houses. He commits everything
he can to paper.

Maven of tastes, co-founder of the
“Fumenti” Culinary Academy. He
went through all stages of the food
industry. Co-author of the book
“Gastrobanda. Wszystko, co powinieneś wiedzieć, zanim wyjdziesz
coś zjeść”.

IN ENGLISH
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

ALEKSANDRA
BUDKA

TOMASZ
SOBIERAJSKI

JACEK
ROZENEK

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

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

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.

Jest aktorem i prezenterem
telewizyjnym, czyli na
wrażeniu się zna. A jak się
na czymś zna, to tego uczy –
jest ekspertem zarządzania
wizerunkiem.

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

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
He is an actor and a TV
presenter so he knows how to
impress others. And when he
knows something, he teaches
it: he is an image management
expert and instructor in
business relations.
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ODROBINĘ
tajemniczy
człowiek
PHILIP LENKOWSKY

PRZESZEDŁ DŁUGĄ DROGĘ. Z HOLLYWOOD
DO HOLLYŁÓDŹ ŚLADAMI SWOICH PRZODKÓW
I DALEJ DO WARSZAWY, GDZIE DZIŚ MIESZKA. MOŻNA
BY POWIEDZIEĆ, ŻE JEST PRZYKŁADEM MODNEGO
TRENDU ZWANEGO DOWNSHIFTING, ALE TO BYŁOBY
ZBYT PROSTE NA TAK ZŁOŻONĄ OSOBOWOŚĆ.
ROZMAWIAMY ZARAZ PRZED PREMIERĄ FILMU „HEL”,
W KTÓRYM GRA GŁÓWNĄ ROLĘ.
TEKST: SYLWIA GUTOWSK A
ZDJĘCIA : EDY TA BARTKIEWICZ
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GRAŁEŚ W TYLU WSPANIAŁYCH
FILMACH, U TAK WIELKICH REŻYSERÓW.
KIM TY JESTEŚ?
Jestem aktorem od 35 lat. Najpierw pracowałem w Nowym Jorku, potem w Los
Angeles, w międzyczasie w Pradze. Spotkałem na swojej drodze tak wiele wspaniałych możliwości. Wszystko zaczęło
się u Woody'ego Allena. „Wspomnienia
z gwiezdnego pyłu” to był mój pierwszy
film. Byłem zabójcą w głowie głównego
bohatera. To była tylko jego fantazja, ale
w scenie zastrzeliłem gościa granego
przez Woody'ego Allena.

usatysfakcjonowany graniem postaci
oddalonych od pierwszego planu. To było
mniej stresujące, może nie byłem gotowy.
Nie wiedziałem, co mnie omija. Chociaż
właściwie w 2004 roku dostałem jedną
z głównych ról w serialu telewizyjnym.
Grałem tam maniakalnego zabójcę.

POROZMAWIAJMY O TWOJEJ HISTORII.

Jestem magistrem psychologii. Nie
miałem pojęcia, że kiedykolwiek będę
aktorem. Byłem przerażony na myśl
o wyjściu na scenę. I nagle coś się wydarzyło. Mieszkałem w Bostonie w stanie Massachusetts, gdzie poszedłem
NIEWIELE MOŻNA ZNALEŹĆ NA TWÓJ
na pokaz pantomimy. Zostałem tym
TEMAT W INTERNECIE. CZY TO DLATEGO, powalony na kolana. To było coś nieŻE STRZEŻESZ SWOJEJ PRYWATNOŚCI?
samowitego. No i oczywiście wcześniej,
jako dziecko uwielbiałem telewizję
To nie ma żadnego związku z moim wyborem. Po prostu nie jestem sławny. Mój
i filmy. Moimi bohaterami byli Charlie
Chaplin, Buster Keaton, Flip i Flap, Braprawdziwy cel to pracować. Oczywiście
kiedy stajesz się sławna, dostajesz mnócia Marx. Kochałem ich, ale tylko jako
widz. Ten pokaz pantomimy to była
stwo propozycji, ale też musisz zderzać
prawdziwa inspiracja. Stwierdziłem, że
się z brakiem prywatności na każdym
pójdę na kurs i zostanę mimem. Dyrekkroku. Mając wybór między przymietorka teatru organizującego kursy była
raniem głodem i niebyciem sławnym
a byciem sławnym i pracowaniem,
pod takim wrażeniem mojego naturaloczywiście wybrałbym to drugie, ale
nego talentu do komedii i wygłupów,
złoty środek jest dla mnie najbardziej
że zaprosiła mnie na próby razem
atrakcyjny. Bycie pracującym aktorem,
z profesjonalną trupą. I tak się zaczęktóry nie jest wielkim gwiazdorem.
ło. Przez kolejne lata byłem niemym
clownem i żonglerem. Pracowałem
PRZEZ CAŁE ŻYCIE GRAŁEŚ ROLE
w Nowym Jorku, wystawiając przedstaEPIZODYCZNE. NIE CHCIAŁEŚ BYĆ
wienia dla dzieci w szkołach i domach
AMANTEM, BYĆ NA PIERWSZYM PLANIE? kultury. Któregoś dnia poszedłem na
Jasne, ale jestem bardziej aktorem
casting do filmu Woody'ego Allena.
charakterystycznym. Szukam w wielu
Szukał statystów. Dostałem rolę gościa
kierunkach, zmieniam sposób poruz widowni, który zadaje mu pytanie.
szania się, mowy, żeby dodać koloru
Zrobiłem tę scenę i poszedłem do domu.
swoim postaciom. Jestem bardzo dobry
Po kilku miesiącach dostałem telefon,
w ubarwianiu filmu, tworząc te małe role
bym wrócił na plan. Okazało się, że
Allen rozszerzył moją rolę. Miałem
interesującymi. To moje zadanie. Zawsze
grałem postaci drugoplanowe. Do czasu
teraz zagrać fanatyka, który go śledzi,
„Helu”. To, że spotkała mnie taka szansa
a na końcu strzela do niego. Z jednej
na tym etapie mojej kariery, było niesasceny zrobiły się cztery. Pomyślałem:
mowite. Zakochałem się w tym doświad- „Ok, nie będę mimem, teraz będę aktorem!”. W tym samym czasie wygrałem
czeniu. Teraz, gdy zaznałem smaku
casting do filmu Jamesa Ivory'ego,
grania głównej postaci – tak, chciałbym
„Jane Austen na Manhattanie”. To był
to powtórzyć. Ale w przeszłości byłem

To nie ma żadnego związku z moim
wyborem. Po prostu nie jestem sławny.
Mój prawdziwy cel to pracować. Oczywiście
kiedy stajesz się sławna, dostajesz mnóstwo
propozycji, ale też musisz zderzać się
z brakiem prywatności na każdym kroku.
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podwójny strzał – Woody Allen, James
Ivory, trafiony zatopiony. Pomyślałem:
„No dobra. Teraz muszę nauczyć się
grać” (śmiech). Nie byłem obeznany
z graniem i mówieniem w tym samym
czasie. Zacząłem studia aktorskie i natrafiłem na Susan Batson, dziś bardzo
cenioną nauczycielkę aktorstwa. Była
dla mnie idealną trenerką – dała mi
pewność siebie, której potrzebowałem
i skierowała mnie na odpowiednie
tory. Od tamtej chwili byłem gotowy do
drogi. Mam za sobą wiele ról w filmach
i serialach telewizyjnych, grałem
w Hollywood i w Pradze. Pracowałem
z tyloma wspaniałymi, znanymi aktorami. Oczywiście najbardziej znanym
filmem był „Amadeusz”.

PRZESZEDŁEŚ TAKĄ SAMĄ DROGĘ JAK
TWOI MISTRZOWIE – OD NIEMYCH
WYSTĘPÓW DO KINA DŹWIĘKOWEGO.
Tak, Charlie Chaplin przeszedł tę przemianę całkiem nieźle, mimo że nie był
urodzonym mówcą. Inna historia była
z Busterem Keatonem. Pod koniec kariery zagrał w paru filmach dźwiękowych.
Ale przez większość życia był alkoholikiem pogrążonym w depresji. W jednym z filmów była scena z zawalającą
się ścianą. Jego bohater stoi pośrodku,
dokładnie w miejscu otwartego okna.
Twórcy filmu chcieli zrobić tę ścianę
z jakichś lekkich materiałów, żeby nie
zrobiła mu krzywdy, jeśli na niego runie.
Był wtedy w tak wielkiej rozpaczy, że
powiedział: „Nie obchodzi mnie to, jeśli
mnie zabije, to trudno. Scena ma wyglądać realistycznie”. Wszyscy na planie
zakrywali oczy.

BYŁEŚ KIEDYŚ W TAKIM STANIE?
Nie. Przechodziłem ataki łagodnej
depresji, myślę, że tak jak każdy na jakimś etapie swojego życia, ale nigdy nie
miałem myśli samobójczych. Nie wierzę
w samobójstwo.

TO SIĘ NIE SPRZEDA.
Przepraszam. Ale miałem momenty ekstremalnej samotności. Z wiekiem zaczynasz tracić bliskich. Zdążyło mi odejść
kilkoro przyjaciół i członków rodziny.
Ale to nie jest powód do popadania
w depresję, po postu się z tym zmierzasz.
Takie jest życie.

JEST CIENKA GRANICA POMIĘDZY
KOMEDIĄ I TRAGEDIĄ, TYM CO
ŚMIESZNE I SMUTNE.
Na początku kariery chciałem grać tylko
w komediach. Ale z czasem doceniłem

BOHATER

HERO

więcej na w w w.any where.pl

dramat. Nauczyłem się odgrywać wielkie emocje albo być zabójcą. Właściwie
to bardzo lubię być zabójcą (śmiech).

A CO W TYM TAKIEGO FAJNEGO?
Jestem psychologiem. Granie zabójcy pozwala mi dotrzeć do ciemnych zakamarków własnej osoby. Wyrazić wściekłość
bez faktycznego szkodzenia komuś. Po
raz pierwszy zagrałem czarny charakter
w serialu „Supernova”. „Hel” również
pozwolił mi dokopać się do ponurych
emocji. Mam w sobie trochę tej ciemności,
bo miałem bardzo trudny start w życiu.

HERO

W bardzo młodym wieku straciłem ojca
przez chorobę psychiczną. W tamtych
czasach wykonywano lobotomię... Później widywałem go dość regularnie, bo
mieszkał nieopodal Nowego Jorku. Ale
był już nieobecny. Tak więc możliwość
grania ludzi po ciemnej stronie mocy jest
dla mnie bardzo wartościową rzeczą.
Teraz doceniam odgrywanie wszystkich
kolorów mojej psychiki.

CO Z TWOIM POLSKIM NAZWISKIEM?
Mój dziadek miał na nazwisko Lenkowsky przez „y” na końcu. Do Stanów

więcej na w w w.any where.pl

przybył z Rosji. Wydaje mi się, że po
drodze do Ameryki spędził trochę
czasu w Polsce. Na marginesie, nigdy
nie poznałem żadnego z moich dziadków, obaj zmarli zanim się urodziłem.
Ojciec mojej mamy wychowywał się
w Łodzi. Nazywał się Mazur. Interesującym przeżyciem było móc spędzić
trochę czasu w tym mieście parę lat
temu przy okazji kręcenia serialu „Paradoks” z Bogusiem Lindą. Moja żona
była tam operatorem kamery, więc
spędziliśmy tam całe lato. Chodzenie
po ulicach Łodzi było czymś fascynu-

ZDJĘCIE: KACHNA BARANIEWICZ
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Przyjechałem z kraju, w którym reklama
steruje całą populacją. Niezła ironia losu.
Oto byłem w kraju rządzonym przez
komunistów, gdzie zdałem sobie sprawę,
że w Stanach też jesteśmy więźniami.
Tyle że tym, co nas ciemięży, jest reklama.
Mówi się, że USA to ojczyzna wolności.
Nie do końca.

jącym, mając świadomość, że po tych
samych ulicach chodzili członkowie
mojej rodziny.

PEWNIE TEŻ POKOCHAŁEŚ ŁÓDŹ ZA JEJ
CIEMNE ZAKAMARKI.
Tak, czuję, że Łódź ma silną duszę.

TAK JAK TY?
Wiesz, kiedy przyjechałem do Pragi
pierwszy raz w 1982 roku na plan filmu
„Amadeusz”, poczułem w sobie moje korzenie – Europę Wschodnią. Zakochałem się w Pradze. Bardzo ucieszyłem się,

kiedy mogłem przyjechać tam znowu
w roku 2000, kiedy Czechy nie były już
za Żelazną Kurtyną. Przyjechałem tam
kręcić mini-serial „Diuna” i zostałem
na trzy lata. Potem wróciłem do LA , by
zagrać w krótkim filmie pt. „Gdzieś
w Hollywood”. Robił go polski reżyser,
polski producent i polska dyrektor fotografii, Monika Woźniak, która dzisiaj
jest moją żoną. Zaraz potem dostałem
rolę w RPA , więc nakłoniłem firmę
z LA , by wysłali mnie tam z Warszawy
zamiast z LA. Zgodzili się bez problemu.
Powiedziałem, że do Warszawy mogę
polecieć na własny rachunek, bo chciałem spotkać się z Moniką i doświadczyć
Polski. Spędziłem miesiąc jeżdżąc po
całej Polsce z Moniką, która pracowała
przy filmie. Jednocześnie przygotowywałem się do mojej roli w Afryce. Gdy
Monika pracowała całymi dniami, ja
miałem mnóstwo czasu dla siebie, więc
było to idealne do przygotowań. Byłem
sam gdzieś na polskiej wsi – lepiej być
nie mogło. Po zakończeniu pracy w RPA
wróciłem do Polski na kolejne 8 miesięcy, bo Monika i ja byliśmy zakochani.
Potem ona wróciła ze mną do Los Angeles. Zostaliśmy tam na 5 lat, ona dostała
amerykańskie obywatelstwo. Tam też
urodził nam się syn i zdecydowaliśmy
się wrócić do Polski. Głównie ze względu
na rodzinę i pracę Moniki.

ZGODZIŁEŚ SIĘ OT TAK?
Zgodziłem się. Nie miałem zbyt wiele
miłości dla LA . To bardzo nieprzyjazne miejsce dla aktora, jeśli nie jest się
super sławnym. Konkurencja jest tak
wyśrubowana. Pomyślałem: „Dlaczego
nie spróbować?”. Przecież kochałem
Europę Wschodnią. Zawsze mogę
wrócić do LA , wszyscy mamy amerykańskie obywatelstwa. Więc przyjechaliśmy do Polski i nagle zacząłem
pracować jak szalony.
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ALE TWOIM PIERWSZYM OGNIWEM
ŁĄCZĄCYM CIĘ Z EUROPĄ WSCHODNIĄ
BYŁ MILOŠ FORMAN.
Tak, Praga. Za pierwszym razem zakochałem się w tym mieście, za drugim
było trochę inaczej. Wszystko się zmieniło po upadku komunizmu.

CO SIĘ ZMIENIŁO?
Największą zmianą były reklamy. Nagle
miasto pokryły neony. Za pierwszym razem było czymś fascynującym zobaczyć
duże miasto zupełnie bez reklam. Przyjechałem z kraju, w którym reklama
steruje całą populacją. Niezła ironia losu.
Oto byłem w kraju rządzonym przez komunistów, gdzie zdałem sobie sprawę, że
w Stanach też jesteśmy więźniami. Tyle
że tym, co nas ciemięży, jest reklama.
Mówi się, że USA to ojczyzna wolności.
Nie do końca.

NIE MOGŁEŚ UCIEC OD KAPITALIZMU.
Z drugiej strony wiem, że Polacy są
o wiele szczęśliwsi teraz. Jestem też
zafascynowany historią polskiego
heroizmu w czasie II wojny światowej.
Na Zachodzie, szczególnie w Stanach
Zjednoczonych, wielu ludzi obarcza
winą Polaków za to, co się stało z Żydami w czasie wojny. Zawsze stoję po
stronie Polaków. Wiem, że byli ludzie,
którzy wydawali Żydów nazistom, ale
byli też tacy, którym naziści przystawiali pistolet do głowy. Byli też tacy, którzy
ryzykowali życie własnych dzieci, by
ratować Żydów.

WSZĘDZIE ZDARZAJĄ SIĘ DOBRZY I ŹLI
LUDZIE.
Tak. Jestem też pod wielkim wrażeniem
polskich pilotów walczących o Anglię.
To byli prawdziwi bohaterowie i zostali
naprawdę źle potraktowani. Podobnie
jak Polska. Po wojnie Wielka Brytania
zdradziła Polskę.

BOHATER

PRACA NAD FILMEM „HEL” TRWAŁA
DOBRE CZTERY LATA. CO TAKIEGO SIĘ
STAŁO?
Stało się to, co często dzieje się z filmami młodych reżyserów. To był bardzo
ambitny projekt, który Tomasz Tarasiewicz rozpoczął jako pracę dyplomową w łódzkiej filmówce. Dla Kasi
Prewieziencew, która jest aktorką, to
był debiut reżyserski. Było parę zmian,
na przykład z bohaterem granym przez
Marcina Kowalczyka. Z początku jego
bohatera grał inny Marcin, aktor nieprofesjonalny, co okazało się pomyłką.
Przepisano scenariusz pod kątem tej
postaci i zaprosili Marcina Kowalczyka,
który dołączył do nas przy drugiej transzy zdjęć. Bardzo dobrze mi się z nim
pracowało. Nawiązaliśmy dobrą relacją
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przed kamerą i poza nią. Mam nadzieję,
że jeszcze kiedyś spotkamy się na planie.

CZY TEN FILM TO TWÓJ PRZEŁOM?
Absolutnie tak. Oprócz tego, że po raz
pierwszy zagrałem głównego protagonistę, Kasia i Paweł dali mi ogromną
przestrzeń do kreacji mojej postaci.
Pozwolili mi przepisać niektóre dialogi,
by brzmiały bardziej naturalnie. Byłem
pod absolutnym wrażeniem atmosfery,
jaka panowała na planie.

JAK PODOBAŁ CI SIĘ HEL PO SEZONIE?
Wolę go po sezonie, wtedy ma w sobie
więcej dramaturgii. Wzburzone morze.
Poza tym bardzo lubię samotność.
Kiedy nie grałem, robiłem sobie długie
spacery po plaży ze słuchawkami na

uszach. Specjalnie, żeby wprowadzić
się w określony stan emocjonalny, do
tej roli słuchałem muzyki elektronicznej z filmu „Drive”. Miałem mnóstwo
czasu na praktykowanie shing-yi. To
klasyczna chińska sztuka walki, którą
uprawiam już od lat. Dzięki niej jestem
sprawny fizycznie i silny na umyśle.
Na Helu miałem mnóstwo czasu tylko
dla siebie. Uwielbiam ten stan. Może to
przychodzi z wiekiem, może z posiadaniem rodziny. Czasem masz potrzebę
refleksji nad własnym życiem.
IN ENGLISH

A slightly
mysterious man.
Philip Lenkowsky
He's come a long way. From
Hollywood to HollyŁódź following
his ancestors and further to Warsaw
where he lives now. He may be an
example of a fashionable trend
called downshifting. But that
explanation would be too easy for
such a complex personality. What
did he find in Poland that he didn't in
the factory of dreams? We're talking
right before the Polish premiere of
„Hel” where he plays the leading role.
YOU'VE ACTED IN SO MANY GREAT
FILMS WITH SUCH GREAT DIRECTORS.
BUT WHO ARE YOU?
Yes. I've been an actor for 35 years. In
New York first, then in LA , then Prague
for three years and back to LA. I've had
a lot of great opportunities. It started
with Woody Allen. "Stardust Memories”
was my first film. I was an assassin in
the mind of the main character (played
by Woody Allen). It was just his fantasy,
but I shot him in the scene.

THERE IS VERY FEW INFORMATION
ABOUT YOU ON THE INTERNET DESPITE
SUCH A CAREER. ARE YOU KEEPING
YOUR PRIVACY?
It's got nothing to do with my choice. I'm
just not famous. My real goal is just to
work. Of course if you become famous
you've got many great opportunities,
but you also have to deal with the lack
of privacy everywhere you go. I mean,
given the choice of being poor and not
being famous and working and being
famous, I would choose the second one,
but the middle ground is really more
appealing to me. To be a working actor
who is not a big sell.
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YOU'VE PLAYED SUPPORTING ROLES.
DIDN'T YOU EVER WANT TO PLAY THE
LOVER, THE MAIN CHARACTER?
Sure, but I'm more of a character actor.
I find many different directions, I change
the way I move, the way I talk to adjust
to the character. I'm very good at adding
colour to the film by making the small
roles colourful. That was my job. I've
always been a supporting actor up until
"Hel”. Having such an opportunity at
this point of my career was tremendous.
I loved the experience. Now that I've had
a taste of being the main character, yes,
I'd like to repeat that opportunity. But
in the past I was satisfied with being
a supporting actor. It was less stressful.
Maybe I wasn't ready for the leading
roles. I didn't know what I was missing.
Actually back in 2004 I had a major role
in a TV series. I played a psycho killer.
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LET'S TALK ABOUT YOUR BACKGROUND.
I graduated college as a psychology
major. I had no idea I would ever be an
actor. I was terrified of getting on stage
in front of people. And then something happened. I was living in Boston,
Massachusetts and went to see a pantomime show. I was really knocked out by
it. It was amazing. And of course back
in my childhood I loved TV and film.
I was following the major comedians
like Charlie Chaplin, Buster Keaton,
Laurel and Hardy, the Marx Brothers.
These were my heroes, but only as
a viewer. I saw this pantomime show
and I was inspired. I decided to take
a class for pantomime. The director at
the theatre was so impressed with my
natural talent for comedy and clowning
that she invited me to the company to
train with them. This got me started.

23

For a number of years I was a silent
clown and a juggler. I was doing street
performance in NYC. I was doing shows
for children at schools and community
centers. Then I went for a casting for
a Woody Allen film as an extra. In the
process Woody Allen was giving small
roles to his extras. He gave me the role
as an audience member in the film
asking him a question. So I did this one
scene, I asked the question and I went
home. A few months later I got a call to
come back to the film. He had expanded
my role for me to play this fanatical fan
following him around and eventually
shooting him. Now I had four scenes
and at that point I thought “Ok, I'm not
going to be a pantomime anymore, I'm
going to be a film actor”. At the same
time I was cast for a James Ivory movie
called “Jane Austen in Manhattan”. So
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it was a double punch – Woody Allen,
James Ivory right away. I thought “Ok.
Now I have to learn how to act” (laughs).
I wasn't familiar with speaking while
acting. I started studying and came to
Susan Batson who's now a very famous
acting coach. She was just the perfect
teacher for me – she gave me confidence and pushed me in the right direction. From that moment on I was ready
to go. I've had many TV and film roles,
in NY, LA and Prague. I worked with
a lot of great, famous actors. Of course
the most famous film was “Amadeus”.

SO YOU'VE COME A SIMILAR WAY TO
THAT OF YOUR COMEDY HEROES WHO
HAD TO MAKE A TRANSITION FROM
SILENT MOVIE TO THE TALKIES.
Yeah, Charlie Chaplin did quite well
even though he wasn't a good talker. But
there's a different story with Buster Keaton. He made some sound movies at the
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end of his career. He was an alcoholic
and depressed. In one of his films there
was a scene where a side of a building
crashes to the ground and he stands
exactly where the open window is. Well,
they wanted to make the wall with
something very light that wouldn't hurt
him if it hits him. He was so depressed
at that time that he said “I don't care if
it kills me, you have to use a real wall
because it has to look realistic”. Nobody
could watch. But the wall eventually
didn't hurt him.

HAVE YOU EVER BEEN IN SUCH
CONDITION?
No. I've had bouts of mild depression,
I think like everybody goes through at
some point. I've never been suicidal,
I don't believe in suicide.

THAT DOESN'T MAKE A GOOD STORY.
Sorry. But I've had a few moments of ex-
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treme loneliness. There are times when
you lose people as you get older. I've lost
a number of good friends and family
members to death. It's not something
you get depressed about, you have to
deal with it.

THE LINE BETWEEN FUNNY AND SAD,
THE COMEDY AND DRAMA IS FLUID.
At the beginning of my career I only
wanted to do comedy. But in time
I appreciated drama. I learned to play
the big emotions or be a killer. Actually
I really like playing a killer (laughs).

WHAT'S SO THRILLING ABOUT THAT?
I'm a "closet"psychologist. Playing
a killer enables me to get to the dark
sides of myself. Express the rage inside
of myself without actually hurting
anybody. The first time I got to play such
a dark character was a TV series called
“Supernova”. And “Hel” also allowed me
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to dig in some dark emotions. I have
some darkness in me because I had
a very difficult start in life. I lost my father to mental illness in a very early age.
I knew him only as a mentally ill person.
At that time they were doing lobotomies.
I still saw him fairly regularly because
he was living in my neighborhood in the
NYC. But he was not there, emotionally
vacant. So the chance to play people on
the dark side of the spectrum in life is
really viable for me. Now I appreciate to
play all sides of my psyche.

WHAT'S THE STORY BEHIND YOUR
POLISH NAME?
My father's father was Lenkowsky with
“y” at the end. He came originally from
Russia. I think he did spend some time
in Poland before he came to America.
By the way I never met either of my
grandfathers, they both passed away
before I was born. My mother's father
was raised in Łódź. His name was
Mazur. It was quite interesting for me
to spend some time in Łódź a few years
ago where I worked on a Polish TV series,
“Paradoks” with Bogusław Linda. My
wife was a camera operator there so we
spent the whole summer in Łódź. It was
fascinating to walk the streets of the city
knowing that my family was here on
these very streets.

YOU MUST HAVE LIKED ŁÓDŹ FOR ITS
CLIMATE, DARK AT SOME POINTS.
Yes. I feel that Łódź has a strong soul.

LIKE YOURSELF?
You know, when I first went to Prague
in 1982 to work on “Amadeus”, I woke up
to my roots, the Eastern Europe. I fell in
love with Prague. I was so happy to have
the opportunity to go back there again
in 2000 when it was no longer behind
the Iron Curtain. I lived there for three
years. I went there to do a mini-series,
“Dune”. Then I went back to LA and
was asked to shoot a short film called
“Somewhere in Hollywood” with a Polish
director, a Polish producer and the
Polish DOP, Monika Woźniak who's now
my wife. I quickly got the opportunity to
go to South Africa and I arranged for the
LA production company to fly me from
Warsaw instead of LA . I said I would
go to Warsaw by myself because
I wanted to meet Monika and experience Poland. They said “Sure”. I spent
a month traveling around Poland with
Monika who was on a film job. At the
same time I was preparing myself for
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the role in South Africa. It was a perfect opportunity to prepare because as
Monika was working all day, I had a lot
of time on my hands. I was isolated in
the middle of a small town which was
perfect for preparing my role. I would
take long walks on isolated roads and
get into character. After shooting my
film I came back to Poland and spent
8 months there because Monika and
I were in love. Then I got her to come to
LA with me. We stayed there for 5 years,
she got her citizenship. We had our son
in LA and decided to go back to Poland
for family and her work.

YOU AGREED JUST LIKE THAT?
I agreed. I didn't have enough love for
LA . It's a very difficult place for an
actor unless you're famous. There are
so many actors, the competition's so
tough. I thought “Why not give it a try?”.
After all I loved Eastern Europe. I can
always come back to LA , everybody's got
American citizenship. So we went back
to Poland and I started working like
crazy here.

BUT YOUR FIRST LINK TO EASTERN
EUROPE WAS MILOS FORMAN.
Yes, Prague. I fell in love with it the
first time, the second one was different.
Everything changed after the collapse
of communism.

WHAT CHANGED?
The biggest change was advertising. Neons everywhere. It was amazing for me
because the first time I went there was
no advertising. I came from a country
where the advertising controlled the
general population. It was quite ironic.
Here I was in a country controlled by the
communists, but I realised I'm also in
prison in the United States. That prison
is not on the surface, but it's covert. It's
advertising. It controls people's minds.
We say the US is the land of the free, but
not totally free.

SO YOU COULDN'T ESCAPE THE
CAPITALISM.
Well, on the other hand I know that Poles
are much happier now. And I'm also
fascinated with the history of Polish heroism during the WWII. Because a lot of
people in the Western world, especially
the States, think that Poles are to blame
for what happened to the Jews. And I'm
a defender of Poles. I know that there
were many bad Poles who sold Jews to
the Nazis, but also many Poles who had
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guns pointed at their children. And there
were many Poles who risked the lives of
their children to save Jews.

LIKE EVERYWHERE, THERE ARE BAD
GUYS AND GOOD GUYS.
Yes. And what I found really interesting
was the story of Polish pilots fighting
for Britain. They were real heroes and
they were treated very badly after
the war. So was Poland. Poland was
betrayed by Britain.

THE WORK ON “HEL” TOOK ABOUT
FOUR YEARS. WHAT HAPPENED THERE?
What happened is what happens with
many films by young directors. It
was an ambitious project by Paweł
Tarasiewicz, who started it as his
thesis film at Film Academy in Łódź,
and Kasia Prewieziencew who is an
actress, so “Hel” is a debut in directing
for her. There were some changes, like
with the character played by Marcin
Kowalczyk. It was initially played by
another Marcin, a non-professional
actor, which turned out to be a mistake.
They did some re-writing in terms of
the script and invited Marcin Kowalczyk who joined us on the second set.
I very much enjoyed working with him.
We had a good relationship on and off
camera. I hope to work with him again
some time.

WAS THAT FILM A BREAKTHROUGH
FOR YOU?
Absolutely. Besides the fact that it was
the first time I played the main role, Kasia and Paweł gave me enormous freedom in terms of creating my character.
They allowed me to rewrite some of the
dialogues. I was stunned by the atmosphere on the set.

HOW DID YOU ENJOY HEL OFF SEASON?
I preferred it off season. It was more
beautiful, more dramatic. The sea was
raging at times. I also really like solitude.
When I wasn't shooting scenes, I was
taking long walks by myself along the
sea with music in my phones. And just to
get me into a certain emotional state, for
this film I used the electronic music from
“Drive”. I had plenty of time for practicing
shing-yi. It's a classical Chinese martial
art I've been practicing for years. It keeps
me fit and mentally strong. So in Hel I've
spent a lot of that time by myself. I love
solitude. Some of that comes with age,
some from having a family. You want to
reflect on your life.
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ARMENIA. JEDEN Z TZW. MAŁYCH KRAJÓW. RAPTEM 3 MILIONY
LUDNOŚCI, Z CZEGO PRAWIE POŁOWA MIESZKA W STOLICY,
ERYWANIU. BARDZO SŁABO ROZREKLAMOWANY I NIEPOPULARNY,
BO TURYSTÓW Z EUROPY JEST TAM NAPRAWDĘ NIEWIELU.
A SZKODA, BO TO PIĘKNY KRAJ.
TEKST I ZDJĘCIA: PAWEŁ SAKOWSKI

L

ot z Warszawy do Erywania trwa
niewiele ponad trzy godziny, przy
różnicy czasu – dwie godziny.
Wiza nie jest potrzebna. Polaków
jest tam niewielu, choć są mile widziani.
Walutą Armenii jest AMD, czyli ormiański
dram. Nikt nie chce przyjmować płatności
w euro czy dolarach, ale na szczęście kantorów i banków oferujących prawie identyczny
kurs jest mnóstwo.

ERYWAŃ
Sam Erywań jest specyficzny i ma swój urok.
To młoda stolica, ale bardzo stare miasto. Co
warto zobaczyć? Na pewno Kaskady, jeden
z najbardziej rozpoznawalnych punktów.
To monumentalna konstrukcja składająca
się z prawie 600 schodów i łącząca punkty
odległe od siebie o 300 metrów wysokości.

Z samej góry rozciąga się widok na całe miasto. Widać też świętą ormiańską górę, Ararat,
odległą o około sto kilometrów od Erywania,
obecnie należącą do terytorium Turcji.
Ciekawym miejscem jest Genocide Memorial. Ustawiony na wzgórzu, spoglądający
na całe miasto pomnik ku pamięci ludobójstwa, którego w 1915 roku dopuścili się na
Ormianach Turcy. Po ormiańsku zbrodnię
tę określa się mianem Mec Jeghern, czyli
„wielkie nieszczęście”. Szacuje się, że zginęło
wówczas półtora miliona ludzi. Większość
z tych, którzy przeżyli, rozjechała się po świecie, tworząc ogromną ormiańską diasporę.
Obecnie stoi tam wysoki stożkowaty słup,
spod którego doskonale widać Ararat.
Wróćmy jednak do centrum miasta. Plac
Republiki – to stąd rozchodzą się koncentrycznie ulice w różnych kierunkach,
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z których najciekawszą jest chyba Abovyan
Street. Uroczy klimat. Ulica utrzymana jest
w przedwojennym stylu, ze starą zabudową
oraz mnóstwem kafejek i restauracji, czasami
ukrytych w zaułkach i bramach.
W Armenii hotele są dość drogie, najlepiej
więc zamieszkać w hostelu lub wynająć
mieszkanie. Szukając dobrej lokalizacji, najlepiej na mapie Erywania wyrysować sobie
okrąg, którego średnica zaczyna się na Placu
Republiki, a kończy na Operze.

SMAKI ARMENII
Prawdziwym skarbem tego kraju jest lavash
– tradycyjny ormiański chleb wypiekany tą
samą metodą od tysięcy lat. Można go zjeść
wszędzie, a poza Armenią jest praktycznie
nieosiągalny. Jest niesamowicie cienki, dużo
delikatniejszy niż pita. Doświadczam olśnienia, gdy zamawiam w jakimś małym lokalu
lahmajo, czyli lekko słonawą pizzę na bazie
chleba lavash. Lahmajo składa się w kostkę
i je z ręki. Cudowne, zwłaszcza z piwem. Na
obiad proponuję khinkali – to tradycyjna
kaukaska potrawa, kojarzona może bardziej
z Gruzją, ale Ormianie też robią ją na swój
sposób wyśmienicie. Aby to zjeść, wpijamy
się ustami w pierożek, wysysamy płynną
zawartość (co za smakowitości!), a potem ze
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spokojem spożywamy resztę. Khinkali są
gotowane lub smażone (zdecydowanie lepsze). Do popicia polecam bardzo popularną
lemoniadę gruszkową np. w Tumanyani
Khinkali. Poza tym, wszędzie króluje dolma,
czyli coś na kształt naszych gołąbków.
Tradycyjnie zapiekana w liściach winogron – dla mnie jest trochę za gorzka. Bardzo
charakterystyczne dla Armenii jest również
chaczapuri – jest to coś w rodzaju dużego
rogala, choć występuje w różnych kształtach.
Mnie najbardziej zasmakowało w wersji
ajarian chaczapuri, czyli z jajkiem.
Czas na słodycze. Najbardziej charakterystyczny jest owocowy lavash. Wyciska się
sok z owoców, rozlewa go na płaskie misy
i wystawia na słońce, aby wysechł. Następnie
tę zaschniętą cienką warstwę zdziera się z talerza i roluje. I gotowe do spożycia! Bez cukru
i konserwantów. Samo zdrowie.
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I oczywiście alkohole. Narodowym trunkiem
Armenii jest brandy. Ponoć to oni ją wymyślili
i oni pierwsi zaczęli produkować. Występuje we
wszystkich smakach i odmianach. Poza tym
Ormianie kochają wino. Nie tylko z winogron.
Ciekawy smak ma, na przykład, wino morwowe.

WYCIECZKI
Warto po Armenii trochę pojeździć, zwłaszcza że to mały kraj i wszędzie jest blisko. Ja
wybieram trzy kierunki. Pierwsza trasa to
jedyna rzymska pozostałość w Armenii, czyli
świątynia Garni. Pół godziny drogi dalej mieści się wspaniały klasztor Geghard. Wszystko
w odległości około godziny drogi od Erywania. Cała wycieczka zajmuje mi w sumie 5
godzin. Koszt – 8 000 AMD na taksówkę.
Kolejna wycieczka prowadzi mnie niemal
na szczyt świętej góry Aragats, najwyższego
szczytu Armenii. Samochodem można podjechać na wysokość 3190 m n.p.m., nad brzeg
jeziora Kari, czyli Jeziora z Kamienia. Widoki,
jakie już stąd się roztaczają, są oszałamiające. Większość turystów, którzy tu trafiają,
zatrzymuje się, by zrobić kilka zdjęć, a potem
wracają. Ja jednak zostaję dłużej i wybieram
się na trekking z zamiarem wejścia na szczyt
południowy. Trasa nie jest łatwa, choć do
pokonania. Nie polecam jednak robić tego
samemu. Asekuracja naprawdę się przydaje.
W drodze powrotnej warto zahaczyć
o zamek w Amberd. Nazwa oznacza „zamek
w chmurach”. Forteca została wzniesiona
na szczycie wzgórza królującego nad doliną,
w której łączą się dwie rzeki. 1400 lat historii
– to widać. A oprócz tego cudowne krajobrazy. Wszystko tak otwarte, bo i tak nikt tu nie
przyjeżdża? Ja przyjechałem. Warto.
Najdłuższa wycieczka w Armenii to wyjazd do klasztoru Tatev. Jedzie się główną
magistralą łączącą zachód i wschód kraju.
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Droga jest koszmarna, a to przecież główna
trasa! Po przyjeździe na miejsce czeka mnie
cudowny podniebny lot. Jest tu najdłuższa
i najwyższa kolej linowa na świecie. Wagonik pokonuje trasę o długości prawie 6 kilometrów. Widoki zapierają dech w piersiach.
Przejazd w jedną stronę trwa aż 12 minut.
Główne zabudowania powstały ok. 800
roku. Największa budowla to kościół św.
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Piotra i Pawła. Pod jego nawami zostały
ponoć ukryte relikwie obu świętych, od
których kościół wziął swoją nazwę. Klasztor
przetrwał kilka trzęsień ziemi. Największe
z nich, w 1931 roku, poczyniło poważne
uszkodzenia. Od tego czasu trwają prace
renowacyjne, którym – niestety – końca
nie widać, ale to, co można zobaczyć i tak
robi wrażenie. Klasztor nadal jest czynnym
miejscem kultu. Przebywa tu aż dwóch
mnichów! Jeden z nich podobno jest święty.
Ponoć gdy pada deszcz, to wokół niego jest
sucho i nigdy nie moknie. Ludzie z całej
Armenii, a nawet świata, przyjeżdżają tu
specjalnie po jego błogosławieństwo – podobno czyni cuda. W Tatev zakochuję się
bez pamięci.
W drodze powrotnej podziwiam wiszący
„tańczący" most w okolicach miasta Goris.
Długość – 160 metrów, wysokość w najwyższym miejscu – ok. 120 metrów. Most
naprawdę tańczy, gdy się po nim idzie. Co
bardziej strachliwi trzymają się kurczowo
lin po obu stronach. Wrażenia są jednak
warte odrobiny strachu.
Gdy przyjechałem do Armenii i pytano
mnie, skąd jestem, odpowiadałem „I'm from
Poland". Teraz mówię „Es Lehastanits”. Czyli
to samo, ale po ormiańsku. Może zniżek
w restauracjach czy sklepach w związku
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z tym nie dostaję, ale zdziwienie na twarzach rozmówców i uśmiechy sympatii też
mają swoją wartość.
Armenia to piękny kraj, ale bardzo słabo
rozreklamowany. W rankingach popularności przegrywa zdecydowanie z Gruzją,
a moim zdaniem jest dużo ciekawszym
kierunkiem podróży.
Materiał został zrealizowany
przy współpracy z goforworld.com
IN ENGLISH

A truly beautiful
country
Armenia. One of the so-called small
countries. Population amounting to
fewer than 3 million people, half of
whom live in the capital, Yerevan.
Very little advertised and not exactly
popular, because tourists from
Europe who come there are few and
far between. It’s a pity, because it’s
a beautiful country.
Flight from Warsaw to Yerevan lasts slightly
over three hours, and if we consider time
difference – two hours. Visa is not needed.

Warto po Armenii trochę pojeździć, zwłaszcza
że to mały kraj i wszędzie jest blisko.
Ja wybieram trzy kierunki. Pierwsza trasa
to jedyna rzymska pozostałość w Armenii,
czyli świątynia Garni. Pół godziny drogi dalej
mieści się wspaniały klasztor Geghard.

There are few Poles there, although they are
always welcome. The Armenian currency is
AMD, or the Armenian dram. No one wants
to accept payments in euro or in dollars,
but fortunately, there are many exchange
offices and banks offering almost identical
exchange rate.

YEREVAN
Yerevan itself is specific and has its own
charm. It’s a young capital, but a very old
city. What is worth seeing there? Definitely
the Cascade, one of the most recognizable
visiting points. It’s a monumental construction that consists of almost 600 stairs and
links points located 300 metres from each
other vertically. From atop, there stretches
an overall view of the city. What also can be
seen is the holy Armenian mountain, Mount
Ararat, located about 100 kilometres from
Yerevan, currently on the Turkish territory.
Another interesting place is the Genocide
Memorial. Built on a hill, it looks upon the entire city as a grim reminder of the genocide perpetrated against Armenians by Turks in 1915.
In Armenian, the dreadful crime is called “Mec
Jeghern,” which means “a great misfortune.” It
is estimated that about 1,5 million people were
killed then. Most of the survivors scattered

33

PODRÓŻE

around the world, creating an enormous Armenian diaspora. Currently, in the very same
place there stands a tall cone-shaped column,
from which Mount Ararat can be seen in its full
glory. But let’s go back to the city centre. There,
a definite must-see is the Republic Square,
from which streets run concentrically in all
directions – the most interesting of them would
be the Abovyan Street. Charming atmosphere.
The street is maintained in a pre-war style,
with old building development and a number
of cafés and restaurants, sometimes hidden in
gates or corners.
Hotels in Armenia are quite expensive,
so it’s best to live in a hostel or rent a flat.
Looking for a good place to stay, it’s best to
draw a circle on the map of Yerevan, with its
diameter beginning at the Republic Square
and ending at the Opera.

THE TASTE OF ARMENIA
One of the true treasures of the country is
lavash – traditional Armenian bread which
has been baked in the same way literally for
a thousand years. It can be eaten anywhere,
but outside Armenia it’s virtually unattainable.
It’s extraordinarily thin, a lot softer than pita.
I experience enlightenment when in some tiny
restaurant I order lahmajo, a slightly salty pizza on the lavash bread. Lahmajo is to be folded
in four and eaten with hands. Truly wonderful,
especially with beer. As for dinner, I highly
recommend khinkali – it’s a traditional Caucasian dish, associated chiefly with Georgia,
but Armenians also prepare it in an absolutely
delicious way. To eat it, we bite a dumpling,
suck the liquid contents (what a delicacy!), and
then calmly consume the rest. Khinkali are
served cooked or fried (definitely better). And
if you want something to wash it down with,
I recommend a very popular pear lemonade,
e.g. in Tumanyani Khinkali. Apart from that,
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what reigns everywhere is dolma. Traditionally baked in grape leaves, it is a little bit too
bitter for my taste. Another very characteristic
Armenian dish is chaczapuri – something like
a large croissant, although it can have different
shapes. I liked it best in ajarian chaczapuri
version, or, in other words, with an egg.
And then, there’s time for sweets. The most
characteristic kind is fruity lavash. First, you
have to pour some freshly squeezed fruit juice
into shallow bowls and then put it all out onto
the sun so that it dries up. Then you separate
the dried thin layer from the plate and roll
it. And that’s all there is to it! Without sugar
or preservatives. Extremely healthy. And, of
course, there are various kinds of alcohol.
The national alcoholic drink in Armenia is
brandy. Allegedly, they invented it themselves,
and it was they who started to produce it first.
It can be bought in all flavours and kinds.
Moreover, Armenians love wine. But not the
one made of grapes. What has a most interesting flavour is, for example, a mulberry wine.

TRIPS
It is worthwhile to drive a little bit around
Armenia, especially because it’s a small
country and you don’t have to cover any great
distances. I choose three directions. The
first destination is the only Roman remnant
in Armenia, in other words the Temple of
Garni. A half an hour drive away there is the
wonderful Gehard monastery. Everything
is within one-hour drive from Yerevan. The
whole trip takes me about 5 hours in total. The
cost amounts to 8000 AMD for a taxi. The next
trip takes me almost to the very top of the holy
Mount Aragats, the highest peak in Armenia.
Driving by car, you can reach Lake Kari, or
the Lake of Stone, located 3190 metres above
the sea level. The views that are spreading
from there are stunning. Most of tourists who
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come there stop only to make several pictures,
and then they go back. But I stay there a little
bit longer and go for trekking with the aim to
reach the southern peak. The route is not easy,
although viable, but I don’t recommend it for
those who travel alone. Additional security
measures really can come in handy.
On the way back, it is worthwhile to visit
a castle in Amberd. It’s name means “a castle
in the clouds.” The fortress was built at the
top of the hill towering over the valley, in
which two rivers merge into one. 1400 years
of history – it is visible. And apart from that
– beautiful landscapes. Everything is open,
because no one comes there anyway? I came,
and it was worth it.
The longest trip in Armenia is a drive to the
Tatev monastery. You drive along the main arterial road connecting the east and the west of
the country. The road is truly nightmarish, and
it’s the main route! After the arrival, I’m taken to
cloud nine by a wonderful sky-high flight. The
place boasts the longest and the highest aerial
railway in the world, and the views are truly
breathtaking. A carriage covers almost 6 kilometres, and the one-way drive takes as long as
12 minutes. The main buildings in Tatev were
built approximately in 800. The biggest building
is St. Paul and Peter Church. Allegedly, relics of
both saints were hidden under the foundations.
The monastery has survived several earthquakes, the biggest of which, in 1931, brought
serious damage. Since that time, renovation
works have been under way, but, unfortunately, there’s no end to them; however, what can
be seen now is quite impressive anyway. The
monastery is still an active place of cult. There
are as many as two monks there! One of them
is said to be a saint. Allegedly, when it rains, the
space around him is dry and he never gets wet.
People from all over the country come there for
his blessing – he is believed to work miracles.
I fall head over heels in love with Tatev.
On the way back I admire the hanging
“dancing” bridge in the vicinity of the town
of Goris. It’s 160 meters long and its highest
point reaches about 120 metres. The bridge
truly dances when you cross it. Those who
are more fearful cling to the security lines
on both sides for dear life. The experience,
however, is worth a little bit of fear.
When I came to Armenia, people asked me
when I was from, and I answered, “I’m from Poland.” Now I say, “Es Lehastanits,” which means
the same, but in Armenian. Maybe I don’t get
discounts in restaurants and shops for doing
that, but the looks of surprise and smiles on my
interlocutors’ faces do have their own value too.
Armenia is a beautiful country, but very
poorly advertised. It definitely loses to Georgia in terms of popularity, but in my opinion,
it’s a much more interesting destination.
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SKAZANY

na sukces
TYLKO DWA RODZAJE SAMOCHODÓW WZBUDZAJĄ NAJWIĘCEJ EMOCJI. TE DUŻE,
BO CZUJEMY SIĘ W NICH NIEPOKONANI. W TYCH SZYBKICH Z KOLEI CZUJEMY SIĘ
SZCZĘŚLIWI. WYDAWAŁOBY SIĘ ZATEM, ŻE POŁĄCZENIE ROZMIARU Z OSIĄGAMI
TO PRZEPIS NA SUKCES. NIKT JEDNAK NIE ODWAŻYŁ SIĘ NA TEN EKSPERYMENT.
Z WYJĄTKIEM PORSCHE. EFEKT PRZESZEDŁ NAJŚMIELSZE OCZEKIWANIA.
TEKST I ZDJĘCIA: ANNA NAZAROWICZ
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rzyszedł na świat w 2002 roku,
ale nie miał łatwego dzieciństwa. Wielbiciele marki wilkiem patrzyli na nowego przybysza. Owszem, urodą Cayenne czerpał
całymi garściami ze stylistyki Porsche,
ale rozmiar XXL stał w sprzeczności
z filozofią, wedle której powstawały
najbardziej utytułowane samochody
w dziejach motoryzacji: małe, szybkie
i po prostu piękne. Aż tu nagle kurtyna
poszła w górę i oczom całego świata
ukazał się duży i ciężki mięśniak. Nie, to
się nie uda – złośliwi nie mieli złudzeń. A jednak Cayenne szybko zdobył
sobie całe rzesze przyjaciół. Ameryka
Północna zaprzedała mu swoją duszę,
a i w Europie ten model zrobił zawrotną
karierę. W końcu akcje dużych samochodów zawsze były w cenie. A jeżeli
oprócz komfortu podróżowania można
mieć jeszcze prestiż, jakim niewątpliwie
jest logo Porsche, to nie ma nad czym
się zastanawiać. Zastanawiali się za to
Niemcy. Konkretnie nad tym, jak można
utrzeć nosa konkurencji. Nie można
mieć wszystkiego – mówi stara prawda.
„A właśnie, że można” – postawili się
inżynierowie ze Stuttgartu. To dzięki
ich fantazji właśnie trzymam w dłoni
kluczyk do przygody, którą zapomnieć
równie trudno, co wizytę w Disneylandzie. Bo Disneyland tylko pozornie jest
parkiem rozrywki dla dzieci. Wystarczy
zostawić potomstwo w domu i przekroczyć bramy tego miejsca, aby się przekonać, że największe atrakcje czekają
tutaj właśnie na dorosłych. Z Porsche
Cayenne GTS jest dokładnie tak samo.
Usportowiona odmiana ujrzała światło
dzienne w 2008 roku. Na odświeżenie
GTS musiał poczekać aż do końca 2014
roku. Jak daleko zaszły zmiany?
Już na sam widok odczuwa się
dreszcze. Karmazynowy kolor to lakier
ze specjalnej palety producenta. Wart
grzechu i zdecydowanie każdych pieniędzy. Do kompletu samochód otrzymał
mroczne, 20 -calowe felgi. Emocje są tak
silne, że czuć, jak tworzą trąbę powietrzną nabierającą rozpędu po otworzeniu
drzwi. Wnętrze w całości zostało wykonane z grafitowej alcantary. Czerwone
przeszycia oraz pasy bezpieczeństwa
ostrzegają: dzieciom wstęp wzbroniony.
Krwisto czerwony obrotomierz pośrodku wyraźnie komunikuje, że to jaskinia
uciech tylko dla dorosłych. Sportowe
fotele łapią ciało w żelaznym uścisku,
a ja oczyszczam głowę ze wszystkich
zbędnych myśli i przekręcam kluczyk.
Rozpoczyna się prawdziwa symfonia
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Słabość do samochodów ma zaszytą w głowie, bo serca nie ma
– jest turbosprężarka. Tata uparcie karmił ją bezcenną wiedzą,
sadzał za kierownicą samochodu jeszcze zanim wsiadła
na rower. Dziś pociąga ją wszystko, co ma cztery koła, a każdy
z samochodów darzy wielkim uczuciem. Autorka bloga
„Panie wiozą Panów”: www.paniewiozapanow.pl.

w wykonaniu układu wydechowego,
która z każdym mocniejszym naciśnięciem gazu przybiera na sile. Cayenne
GTS jest głośny, a może być jeszcze
głośniejszy za sprawą jednego, niepozornego przycisku zlokalizowanego na
konsoli środkowej. Po jego naciśnięciu
wiesz, że upłynie wiele lat, zanim po
raz kolejny spotkasz samochód, który
tak bardzo odmieni twoje życie choć
na chwilę. Sprawcą tego zamieszania

jest również benzynowy, podwójnie
doładowany silnik o pojemności 3,6
litra oraz mocy 440 KM. Wystarczy
delikatnie oprzeć nogę na gazie, aby
to stado koni zerwało się do galopu,
a wtedy wskazówka prędkościomierza
sprintem zmierza coraz wyżej i wyżej,
zaś układ wydechowy swoim wrzaskiem wręcz rozrywa rzeczywistość.
Jednak to, co zaskakuje najbardziej, to
fakt, że mimo tych pokładów agresji

Wystarczy zostawić potomstwo w domu
i przekroczyć bramy tego miejsca, aby się
przekonać, że największe atrakcje czekają tutaj
właśnie na dorosłych. Z Porsche Cayenne GTS
jest dokładnie tak samo.
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samochód porusza się lekko niczym
ważka. Prędkość rośnie, ale Cayenne
GTS wciąż sprawia wrażenie, jakby
unosił się 5 cm nad ziemią. Silny brutal,
który jednocześnie porusza się z wdziękiem baletowego tancerza. Właśnie to
połączenie sprawia, że ten samochód
jest tak pociągający. Nie przestaje bawić,
bo też nie zaczyna męczyć. Nie nudzi,
bo jest idealny pod każdym względem.
Kabina pasażerska jest wykonana
tak gustownie, że człowiek ma ochotę
tutaj zamieszkać. Nawet po całym dniu
spędzonym za kierownicą ani przez
chwilę nie mam ochoty zrobić sobie
przerwy. Próbuję wysiadać, ale Cayenne
GTS wcale mi tego nie ułatwia. Głębokie
sportowe fotele tak jakby chciały mnie
zatrzymać na siłę. Wyrywam się z trudem wbrew własnej woli. Opuszczając
Disneyland po 12 godzinach też wciąż
odczuwa się niedosyt.
IN ENGLISH

Nothing succeeds
like success
There are only two types of cars
that arouse a range of intense
emotions. The big ones, because
they let us feel invincible. And the
fast ones, which let us feel happy.
It would seem that a combination
of size and performance is the key
to success. However, nobody dared
to try such an experiment. Except
for Porsche. The effect exceeded
all expectations.
It was born in 2002 , but its childhood
was not easy. The fans of the brand glowered at the newcomer. Indeed, Porsche
style could be observed in the beauty
of Cayenne, but the XXL size of the car
contradicted the philosophy, accord-
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ing to which the most titled cars in the
history of automotive industry were
small, fast and simply beautiful. And
all of a sudden, the curtain was raised,
and the whole world saw an athletic
and muscular design. Haters were open
about it – it could not go off well. Yet,
Cayenne won the hearts of many people
quite fast. North America sold its soul
to it, and in Europe the model made
a brilliant career as well. Big cars have
always been highly valued after all. And
if besides the comfort of travelling, one
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can have high prestige that Porsche logo
undoubtedly enjoys as well, there is no
point in hesitating. However, the German thought it over. In particular, they
thought how to knock the competitor off
its perch. The old saying goes: “You can't
have your cake and eat it.” “Oh yes, you
can,” engineers from Stuttgart disagreed.
Thanks to their imagination, I am now
holding a key to adventure which is hard
to forget like a trip to Disneyland. Because Disneyland only appears to be the
amusement park for children. In reality,
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it is enough to leave your children at
home and pass the gates of this unusual
place to find out that the best attractions
are in store for adults. It is exactly the
same with Porsche Cayenne GTS. The
new version with some extra sporty
details was launched in 2008. Yet, GTS
had to wait until the end of 2014 for its
refreshment. Are the changes extensive?
Well, just seeing it sends shivers down
your spine. It is absolutely gorgeous,
with the crimson paint from a special
colour palette, and priceless. What is
more, the car was enriched with stylish
dark 20 inch rims. A sudden rush of
intense emotions comes over you right
after you open the door. The interior is
entirely covered in graphite alcantara.
Red stitching and seat belts firmly warn:
no children. A bloody red tachometer in
the middle clearly conveys the message
that it is an earthly paradise exclusively
for adults. Sporty seats hold the body in
a viselike grip, and I clear my mind of
all unwanted thoughts and turn the key.
A real symphony played by the exhaust
system starts and grows stronger with
every press of the accelerator. Cayenne
GTS is loud, and it can get even louder
thanks to one inconspicuous button
located at the central console. When you
press it, you immediately know that it
will be a long, long time until you find
a car which will change your life like
that even for a while. And it is also due
to 3.6 -litre twin-turbo engine and 440
hp power. It is enough to put your foot
gently on the accelerator, to make the
horses ride at a gallop. Then, the hand
of the speedometer goes higher and
higher, and the exhaust system tears
the reality apart with its roar. However,
what surprises the most is the fact that
despite this belligerence, the car moves
gently and smoothly like a dragonfly.
The speed increases, but Cayenne GTS
still seems to be floating 5 cm over the
ground. A muscular athlete, moving
gracefully like a ballet dancer. This
combination makes the car so stunningly attractive. It still entertains, as it
does not become tiring. It is not boring,
because it is perfect in every respect.
The interior design is so stylish that you
do not want to get out. Even after the
whole day at the wheel, I do not want to
take a break. I try to get out, but Cayenne
GTS does not make it easier. It feels as
if the deep sporty seats wished to force
me to stay. I break free against my will.
Leaving Disneyland after 12 hours, you
still thirst for more.
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Dane bezpieczne

jak złoto

ŻEBY ZABEZPIECZYĆ FIRMOWE DANE NA PRYWATNYM
SMARTFONIE, WYSTARCZY ZAMIENIĆ GO W MOBILNĄ WERSJĘ
FORTU KNOX. I NAPRAWDĘ JEST TO TAK PROSTE, JAK BRZMI.
TEKST: JAKUB MILSZEWSKI

W

stanie Kentucky stoi
jak gdyby nigdy nic
baza wojskowa Fort
Knox. Znana jest głównie z tego, że na jej terenie władze USA
utworzyły skład złota amerykańskiego
banku federalnego. Skład ten owiany
jest legendą. Podobno ma bardzo grube
mury, a zabezpieczenia są po prostu nie
do przejścia. Wyobraźcie sobie, co by
było, gdyby Fort Knox przenieść w środek jakiegoś miasta, na przykład War-
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szawy. Po jednej stronie ściany super
zabezpieczenia i tajne dane, po drugiej
życie prywatne, kawiarnie, przypadkowe spotkania na przystanku tramwajowym. Jedna i druga rzeczywistość nie
wchodzi sobie w drogę i istnieje w idealnej symbiozie. A teraz wyobraźcie sobie
jeszcze, że całą tę sytuację zmniejszamy
do poziomu smartfona.
Jeden smartfon – mieszczące się
w kieszeni urządzonko o mocy obliczeniowej nieporównywalnie większej niż
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ta, którą mieli do dyspozycji załoganci
Apollo 11, podzielony na dwie części,
które nie wchodzą sobie w drogę –
prywatną i służbową. Prywatna jest
absolutnie prywatna – można surfować
po sieci, pływać po facebookowych
i twitterowych timelinach, oglądać zdjęcia jedzenia na Instagramie, przesyłać
gorące zdjęcia przy pomocy Snapchata.
Po drugiej stronie wirtualnego muru
znajduje się doskonale zabezpieczony
zestaw danych i programów do pracy,
przez które nie wyciekną twoje prywatne dane. Analogicznie, twoje firmowe
informacje nie wyciekną przez twoje
prywatne aplikacje. Jedno z drugim
w pełnej symbiozie, ale oddzielone od
siebie grubym wirtualnym murem Fortu Knox. Można? Można.
Nie wiem tego na pewno, ale mam
wrażenie, że Samsung KNOX nosi swoją
nazwę nieprzypadkowo. To program
zabezpieczający dane firmowe na
urządzeniach mobilnych, a w praktyce
oddzielający zawodowe życie telefonu od
jego życia prywatnego. KNOX wykorzystuje wydzielone z zasobów systemowych szyfrowane środowisko, w którym
przechowuje dane zatwierdzonych
aplikacji – a możemy zatwierdzić
praktycznie wszystko, od programów
biznesowych, przez pocztę, kontakty
czy kalendarz. W ten sposób są one
zabezpieczone przed złośliwym oprogramowaniem i próbami wyłudzenia
tajnych informacji. Z uwagi na to, że do
KNOX trzeba się zalogować (bez strachu
– wystarczy kliknąć ikonkę i wpisać
login i hasło), program przyda się także
tym, którzy obawiają się o swoje dane
w przypadku kradzieży lub zgubienia
telefonu czy tabletu.
No dobra, ale czy to naprawdę
potrzebne? Owszem. Jesteśmy coraz
bardziej mobilni również w biznesie,
coraz więcej czasu spędzamy w podróży, coraz więcej interesów załatwiamy
przez smartfony, które mają właściwie
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wszystkie możliwości porządnego biura, a nawet więcej. Postawmy sprawę
jasno – bez smartfonu nie da się już
prowadzić biznesu. Chcemy jednak
również być w łączności z najbliższymi,
używać naszych smartfonów po prostu
do rozrywki, załatwiania prywatnych
spraw i zabijania czasu. Posiadanie
dwóch telefonów – jednego służbowego
i drugiego prywatnego – na dłuższą
metę okazało się mało praktyczne.
Dlatego też wiele firm postanowiło
wdrożyć politykę BYOD (Bring Your
Own Device), czyli wymagania od pracowników firmy, by ci sami przynosili
urządzenia, które chcą wykorzystywać
w celach służbowych. To z kolei grozi
pomieszaniem obu zastosowań. I tutaj
w sukurs przychodzi KNOX , który
sprawi, że firmowi zarządcy będą mieli
dostęp do firmowych aplikacji w telefonie, ale nie będą mogli ruszać tych
prywatnych. Innymi słowy – nasze
prywatne dane będą chronione przed
pracodawcą, firmowe zaś przed wyciekiem poprzez prywatne aplikacje. Takie rozwiązanie może okazać się istotne
już od 2018 roku – wtedy bowiem
wchodzą w życie nowe unijne przepisy
dotyczące ochrony danych osobowych
przez firmy, na mocy których przedsiębiorstwa nie będą mogły rozpowszechniać danych osobowych pracowników
i klientów bez ich potwierdzonej zgody.
Nakładanie kar za ten proceder (do 4%
rocznego globalnego obrotu, sięgającego maksymalnie 20 milionów euro!)
ma też zmusić firmy do przykładania
większej uwagi do niekontrolowanego wycieku danych, czyli właśnie do
lepszego ich zabezpieczania. I tutaj
z pomocą przychodzi Samsung KNOX .
Jest jeszcze jeden powód, dla którego
porównanie KNOX z Fortem Knox jest
zasadne. Samsung KNOX 2.6 jest systemem bezpieczeństwa klasy militarnej.
Oferowany przez niego najwyższy poziom bezpieczeństwa został doceniony
zarówno przez renomowaną firmę Gartner, w której raporcie KNOX otrzymał
najwięcej najwyższych ocen spośród
wszystkich platform bezpieczeństwa
mobilnego, jak i przez Departament
Obrony Stanów Zjednoczonych, który
dopuścił do użytku w swoich sieciach
urządzenia mobilne wykorzystujące
to rozwiązanie. Co jak co, ale to już
chyba najlepsza możliwa rekomendacja.
Teraz pracownicy Fortu Knox stosują
Samsung KNOX i wszystko wydaje się na
swoim miejscu.
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Data as safe as gold
The only thing to do to protect
corporate data on a private
smartphone is to turn the device into
a mobile version of Fort Knox. And it is
really as simple as it sounds.
In Kentucky state, there is a military base
– Fort Knox. It is mainly known for the gold
reserves depository of American Federal
Bank established by the US government.
The depository is shrouded in legend. It is
believed to have thick massive walls and
impenetrable protection systems. Imagine
Fort Knox to be located in the middle of
a city, e.g. Warsaw. A wall separating advanced protection systems and secret data
from the everyday life, cafés, and accidental meetings at the bus stops. Two different
lives, never crossing, existing in a perfect
symbiosis. And now imagine the solution
applied at the level of a smartphone.
One smartphone, a device that fits in
your pocket, with performance incomparably higher than the one in Apollo
11, divided into two containers, which
operate separately – a private one and
a business one. The private one is absolutely private – you can surf the Web, go
through Facebook and Twitter timelines,
browse pictures of food on Instagram,
send hot pictures via Snapchat. And on
the other side of the virtual wall, there
is a secured set of business data and applications that will not leak your private
data. Similarly, your private applications will not leak your business data.
They exist in a perfect symbiosis, but are
separated by a thick virtual wall of Fort
Knox. Possible? Possible.
I do not know for sure, but it seems to
me that the name of Samsung KNOX is
not accidental. It is a solution protecting
business data on mobile devices, which
in practice separates the business life
from the private one on your phone.
KNOX uses ciphered environment
separated from the system, where we
can store data from authorised applications – and we can authorise almost
everything, from business applications to mail, contacts, and organiser
apps. Thus, they are protected against
malware and spyware. And because of
the fact that you need to log in to KNOX
(do not worry – the only thing to do is
to click on an icon and enter your user
name and password) the solution will be
of use to those who would like their data
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to be protected in case they had their
phone or tablet stolen or lost.
Fine, but is it really necessary? Yes,
indeed, it is. We are more and more
mobile in business as well, we tend to
spend more and more time in travel, and
settle business matters via smartphones,
which perform almost all functions
of a well-equipped office and even
more. Let us be honest – you cannot do
business without a smartphone. But
we also want to be in touch with our
family and friends, we want to use our
smartphones to entertain ourselves,
to settle private matters, and kill time.
Having two phones – a company phone
and a private one – has turned out to
be impractical in the long run. That is
why more and more companies decided
to implement BYOD policy (Bring Your
Own Device), namely to require employees to use their own devices for business
matters. That in turn may lead to mixing
up both types of use. And that is where
KNOX appears. It will provide company managers with access to business
applications on the phone, protecting our
private applications at the same time. In
other words – our private data will not
be accessible to our employer, and our
private applications will not leak the
protected business data. It may become
a matter of key importance from 2018
– then, new EU regulations concerning
personal data protection will come
into force – the companies will not be
allowed to disseminate personal data
of their employees and clients without
their confirmed consent. Fines imposed
on companies for such actions (up to
4% of annual global turnover, up to EUR
20 million!) are supposed to make the
companies attach greater importance
to uncontrolled data leaks, i.e. to make
them secure data more rigorously. And,
again, this is where KNOX appears.
This is another reason to compare
KNOX with Fort Knox. Samsung KNOX 2.6.
is a security system of a military class.
The highest level of protection offered
by the device has been appreciated both
by Gartner, a reputable company, which
gave KNOX the highest scores of all
mobile security platforms, as well as by
the United States Department of Defense,
which approved of the use of the solution
in mobile devices in its networks. Well,
after all, this is the best recommendation
possible. Now the employees of Fort Knox
use Samsung KNOX, and everything
seems to be in the right place.
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Sport

to pieniądze

SPORT ŚWIĘCI SWOJE TRIUMFY NA CAŁYM ŚWIECIE JUŻ NIE TYLKO W CZASIE PIŁKARSKICH
MISTRZOSTW EUROPY CZY IGRZYSK OLIMPIJSKICH. DOSKONAŁA SYLWETKA, ŚWIETNE
SAMOPOCZUCIE I HART DUCHA TO KORZYŚCI CZEKAJĄCE NA TYCH, KTÓRZY KANAPY PRZED
TELEWIZOREM ZAMIENILI NA BUTY TRENINGOWE I KARTY CZŁONKOSTWA W KLUBACH FITNESS.
NOWY TREND TO RÓWNIEŻ ŚWIETNA OKAZJA DLA INWESTORÓW, KTÓRZY PERFEKCYJNIE
POTRAFIĄ WYCZUĆ ODPOWIEDNI OBSZAR INWESTYCJI.
TEKST: KRZYSZTOF KRÓL

C

oraz rzadziej o sporcie wyczynowym można powiedzieć, że
jest to forma zdrowego rozwoju
ciała i ducha człowieka. Szczęśliwie sport rekreacyjny zdobywa coraz
więcej zwolenników i dzieje się to nie
tylko w okresie przedwakacyjnym, kiedy
stawiamy sobie równie czcze obietni-

ZDJĘCIA : IZABELA GUGA-MAREK

ce, jak 1 stycznia. Rozwija się moda na
zdrową, wysportowaną sylwetkę, zdrowe
jedzenie i, w zasadzie, codzienny zdrowy
tryb życia. Świetnie dowodzi tego spadek
liczby klientów restauracji typu fast food
i wzrost zainteresowania karnetami do
klubów fitness, których coraz bardziej
finezyjna oferta w postaci zumby, pole
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dance czy crossfitu zaspokoi potrzeby
najbardziej kreatywnych klientów.
Trend zdrowego trybu życia i kultu
wysportowanej sylwetki utrzymuje
się w Polsce od lat. Nic nie wskazuje
na to, aby rok 2016 i kolejne lata miały
odwrócić trend, jaki opisują największe
globalne firmy consultingowe. Raport
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znanie lokalnego rynku dało bodziec do
uruchomienia budowy hotelu Gwiazda
Morza Resort Spa&Sport. Będzie to
4**** obiekt, położony w pasie nadmorskim, zaledwie 120 metrów od otwartego morza. Tematem przewodnim
będzie rekreacja i odnowa biologiczna,
a wszystko na najwyższym poziomie
komfortu i stylu. Na polskim wybrzeżu
powstaje obiekt, który już teraz można
określić jako strzał w dziesiątkę. Informacja jest o tyle na czasie, że każdy, kto
szuka dobrej okazji do zainwestowania
pieniędzy może kupić w hotelu pokój
lub apartament i przez lata stabilnie
czerpać zyski z jego wynajmu. Doświadczenie operatora generującego obecnie
wysokie obłożenie w apart hotelu, który
jest częścią Resortu Gwiazda Morza,
również nie jest bez znaczenia dla
wszystkich, których zainteresuje oferta
inwestora: pobliski Ośrodek Przygotowań Olimpijskich Cetniewo, doskonała lokalizacja, szereg atrakcji, które
czekają na miłośników jazdy rowerem,
nordic walkingu czy biegania uzupełnimy ofertą hotelu, której dotychczas we
Władysławowie brakowało. Na naszych
klientów czekać będą trzy baseny, oryginalne saunarium, klub fitness, a także
centrum odnowy biologicznej i gabi-

nety urody. Dużą atrakcją z pewnością
będzie przeszklona ścianka wspinaczkowa, która ciągnąć się będzie przez
wszystkie kondygnacje hotelu, a której
punkt szczytowy będzie na tarasie
widokowym, udostępniającym klientom
zapierającą dech panoramę półwyspu
helskiego i polskiego wybrzeża – podaje
Agnieszka Łuczak, dyrektor sprzedaży
i marketingu spółki.
Oferta sprzedaży pokoi opiera się na
modelu hotelu condo. Kupując pokój
w obiekcie, klient równocześnie podpisuje
z operatorem umowę dzierżawy, w ramach której operator gwarantuje rocznie
siedmioprocentowy zysk w formie czynszu. Umowa podpisywana jest z klientami
na 15-letni okres, a więc i dochód na tym
poziomie nabywcy będą mogli czerpać
przez cały okres obowiązywania umowy
z możliwością jej przedłużenia o kolejne
lata. Model ten określa wyłącznie relacje
na linii właściciel pokoju-operator, co
oznacza, że klient hotelu w żadnym
momencie nie będzie odczuwał jego
struktury właścicielskiej. Dla niego liczyć
się będzie tylko rekreacja pod okiem
doświadczonych trenerów i relaks na najwyższym poziomie w otoczeniu sosnowego lasu, na który, oprócz morza, rozpościerać się będzie widok z hotelu.

Tematem przewodnim będzie rekreacja
i odnowa biologiczna, a wszystko na najwyższym
poziomie komfortu i stylu.

opublikowany przez firmę Deloitte
w kwietniu ubiegłego roku potwierdził, że polski segment fitness rozwija
się najszybciej w Europie i przyrasta
w tempie 7,5% w skali roku. Oznacza to,
że rocznie swoją przygodę ze sportem
w naszym kraju rozpoczyna kilkaset
tysięcy osób, a suma rocznych przychodów klubów fitness zbliża się do 4 mld
zł. Zajęcia fitness stają się nieodzowną
częścią stylu życia, a utrzymujący się
trend zauważa coraz więcej podmiotów, które rozwijają swoją ofertę, aby
wpasować się w potrzebę tak szerokiej
rzeszy klientów. Rozwój sportowych zainteresowań Polaków od lat analizowała
spółka Gwiazda Morza sp. z o.o. sp. k.,
która trzy lata temu oddała we Władysławowie apart hotel, a świetne roze-
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Sport is money
Sport celebrates its triumphs all
over the world not only during the
UEFA European Championship or
the Olympic Games. A perfect body,
a good mood and great spirit – all that
is in store for those who exchanged
sofas in front of the TV for trainers
and gym membership cards. A new
trend opens up new opportunities
for investors who can perfectly find
a lucrative area for investment.
Less and less often it can be said that
professional sport is a form of development of healthy body and mind. Luckily, recreational sport is gets more and
more followers – not only in pre-holiday
period, when we make hollow promises
like on 1st January. A healthy and fit body,
healthy food and a healthy lifestyle in
general are in fashion. It is illustrated by
the decrease in the number of customers
of fast food restaurants and the increase
in the number of gym members. In order
to satisfy the needs of the most demanding customers, gyms and fitness clubs
are making their offer more and more
attractive by adding zumba, pole dance
and cross fit classes.
A healthy lifestyle and a fit body has
been in fashion in Poland for many
years. There's nothing to suggest that it
will change in 2016 and in the successive
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years. The trend has been described by
the largest international consulting companies. A report published by Deloitte last
April confirmed that the fitness industry
in Poland has been developing faster
than in any other European country and
grows by 7.5% each year. It means that in
Poland hundreds of thousands of people
begin their adventure with sport every
year, and the total revenue of fitness clubs
amounts to approximately PLN 4 billion.
Fitness classes become an indispensable
part of life, and their growing popularity
makes companies develop their offer in
order to meet the needs of such a number
of customers. Gwiazda Morza sp. z o.o. sp.
k. has been analysing growing interests
of the Polish in sports for years. Three
years ago the company established Apart
Hotel in Władysławowo and now, on the
basis of its in-depth understanding of
the local market, invested in establishing
the Gwiazda Morza Resort Spa&Sport
hotel. It is going to be a four-star hotel,
situated at the coast, only 120 m from the
open sea, dedicated to recreation and SPA,
ensuring the highest quality and comfort. The investment hit the bull's-eye.
Everyone who is looking for an excellent
investment opportunity can buy a room
or a suite and make a stable profit from
the rental for years. The experience of
the operator, who already reports high
occupancy of the Apart Hotel, which
is a part of Gwiazda Morza Resort, is
of significance for all interested in the
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offer of the investor. “Cetniewo Olympic Training Centre, a perfect location
and a great variety of attractions for the
lovers of cycling, nordic walking and
running, supplemented with the hotel's
offer, will make Władysławowo a perfect
destination. For our clients, there will
be three swimming pools, an original
saunarium, a fitness club, a SPA centre
and beauty salons. Undoubtedly, another
big attraction will be a glass climbing
wall, going through all stores of the hotel,
with the top on the observation deck with
a breathtaking view of the panorama of
the Hel Peninsula and the Polish coast,”
Sales and Marketing Director of the company, Agnieszka Łuczak says.
The hotel operates on the basis of the
condo hotel model. A client who buys
a room in the hotel concludes a lease
agreement with the operator, under which
the client is entitled to annual 7% profit in
the form of rent. The agreement is signed
for the period of 15 years. Thus, the buyer
is entitled to the profit during the term of
agreement and may renew the agreement
for successive years. This model establishes the ‘owner of the room-operator’
relation, which means that clients of the
hotel will not experience its operating
structure. Thanks to such a solution, clients will be able to enjoy recreation with
the assistance of professional coaches as
well as relaxation in the surroundings
of pine woods, the view of which may be
admired from the hotel.
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Twoja przystań relaksu
w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej
POZIOM 511 DESIGN HOTEL & SPA TO WIĘCEJ NIŻ HOTEL. TO MIEJSCE ODNOWY BIOLOGICZNEJ,
UMIESZCZONE NA NAJWYŻSZYM WZNIESIENIU WYŻYNY KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKIEJ.
POZIOM USŁUG TUTEJSZEGO MEDI SPA DORÓWNUJE OTACZAJĄCEJ SCENERII.

N

azwa obiektu pochodzi od wysokości, na której się znajduje
(511 m n.p.m.). Hotel mieści
się na Szlaku Orlich Gniazd,
w obrębie parku krajobrazowego, zaledwie 300 metrów od malowniczych ruin
Zamku Ogrodzieńskiego. To idealna
przystań dla grotołazów, wspinaczy,
podróżników – wszystkich miłośników
aktywnego wypoczynku wśród pięknego krajobrazu. Wszak po aktywnościach
trzeba się zregenerować.
511 MEDI SPA to nowoczesne miejsce, gdzie relaks i pielęgnacja spotyka
się z medycyną estetyczną. Wszystko
w bajkowej scenerii Jury, której bliskość
można dosłownie poczuć. Ścianę
łaźni parowej stanowi naturalna skała
wapienna, która przechodzi przez
restaurację i SPA . Dobroczynne właściwości mikroelementów samoistnie

wnikają w naszą skórę, podczas gdy my
przez przeszklone ściany podziwiamy
jedno z najpiękniejszych miejsc Polski.
W strefie wellness można skorzystać
nie tylko z nowoczesnych saun i basenów, ale też leczniczych hydromasaży
i jacuzzi. Specjalną atrakcją jest kąpiel
w wannie ofuro. Ta tradycyjna japońska metoda oczyści nie tyle nasze ciało,
co umysł. Jak mówi stare japońskie
przysłowie: „Weź kąpiel, a poczujesz się
jak w niebie”. Można tego doświadczyć
również podczas jednego z najbardziej
popularnych pakietów dla dwojga,
„Romantyczne Chwile w SPA”, który
obejmuje profesjonalną diagnozę skóry;
peeling całego ciała, który idealnie wygładzi skórę, usunie martwe komórki
naskórka, i energetyzującą kąpiel z aromaterapią, masaż klasyczny całego
ciała lub masaż aromatycznymi świe-
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cami wprowadzający w stan głębokiego
relaksu. Całość pakietu dopełni deser
dla dwojga oraz kieliszek wina.
511 MEDI SPA ma w swej ofercie najwyższej jakości zabiegi pielęgnacyjne
z wykorzystaniem luksusowych marek
kosmetyków, takich jak francuska firma
Ericson Laboratoire i amerykańska
Obagi Medical. O urodę zadba wykwalifikowany personel, który zatroszczy
się o nasze bezpieczeństwo, każdy
zabieg poprzedzając wnikliwą diagnozą
kondycji skóry. Zabiegi na twarz i ciało
obejmują szeroką gamę pielęgnacji dostosowanej do każdego rodzaju cery.
Jedną ze specjalności jest urządzenie
Maximus TriLipo. Maximus to najbardziej kompleksowe, nieinwazyjne
urządzenie estetyczne przeznaczone do
poprawy wyglądu i kondycji skóry oraz
modelowania sylwetki, redukcji tkanki
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tłuszczowej i cellulitu Zabiegi te wykorzystują zjawisko diatermii, to znaczy
podgrzania tkanek znajdujących się
pod skórą do 42 stopni Celsjusza. Dzięki
gamie zabiegów z Maximus TriLipo
rozbijemy tkankę tłuszczową, zredukujemy zmarszczki i poprawimy krążenie
krwi i limfy. Inną aparaturą, umożliwiającą bezpieczne i efektowne zabiegi, jest
OxyGeneo. Specjalizuje się ona w precyzyjnym złuszczaniu martwej warstwy
naskórka i głębokim dotlenianiu skóry.
Dzięki temu skóra zyskuje nowe życie,
jest odmłodzona i odżywiona. Zanim
zdecydujemy się na którykolwiek z zabiegów, tu również kosmetolog bezpłatnie
zdiagnozuje stan naszej skóry. Całość dopełnia szeroka gama zabiegów z zakresu
medycyny estetycznej wykonywanych
przez najlepszych lekarzy z ogromnym
doświadczeniem. Po takich zabiegach
możemy spędzić jeszcze kilka dni w hotelu i odpocząć w jurajskich ostańcach,
by wrócić do codzienności jak nowi.
Warto skorzystać z indywidualnie
przygotowanych pakietów SPA , który
przygotuje dla nas personel SPA w Poziom 511 Design Hotel & SPA po uprzednim poznaniu naszych preferencji.
IN ENGLISH

Your haven in the
Krakow-Czestochowa
Highland
Poziom 511 Design Hotel & SPA is more
than just a hotel. It is a SPA on the
top of the highest hill of the Highland.
The quality of SPA services goes
hand in hand with the picturesque
surroundings of the hotel.
The hotel owes its name to its altitude
(511 m above sea level). Located on the
Trail of the Eagles' Nests, in the national

TASTE

park, only 300 metres from the impressive ruins of the Ogrodzieniec Castle, it
is a perfect place for cavers, climbers
and travellers – all lovers of active recreation in beautiful surroundings. After
activities, one needs to regain strength.
511 MEDI SPA is a modern place, where
relaxation and beauty care meet aesthetic medicine treatments. All that in
idyllic surroundings of the Polish Jura,
the vicinity of which we can literally feel. A limestone rock in the hotel
restaurant and SPA is a natural wall in
the sauna zone. While our skin is being
revitalized with micronutrients, we can
look through glass walls and admire
one of the most beautiful landscapes in
Poland. In the wellness zone, there are
not only modern saunas and swimming
pools, but there is also jacuzzi with
hydro massage. Bathing in an ofuro
bathtub is a special attraction. This
traditional Japanese method ensures
relaxation for body and mind. As an
old Japanese saying goes: “Take a bath,
and it will feel like heaven.” You can
also opt for a special romantic package
for two, “511_romantic”, which includes
a professional diagnosis of skin; peeling
of the whole body, which removes epi-
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dermis and leaves the skin smooth and
soft; energetic bath with aromatherapy,
a classical massage of the body or a relaxing massage with aromatic warm
candles. Moreover, the package includes
a dessert and a glass of wine for two.
511 MEDI SPA offers top-quality beauty
treatments with leading cosmetic
brands, such as French Ericson Laboratoire and American Obagi Medical. Professional staff of the SPA will take care of
our safety by making an accurate diagnosis of the skin condition prior to every
treatment. A wide range of treatments
for face and body are dedicated for all
types of complexion.
The offer of the SPA includes treatments with specialised equipment
– Maximus TriLipo. Maximus is the
most complex non-invasive device for
improving skin condition and body
shape, reducing adipose tissue and
cellulite with the use of diathermy, that
is heating tissue under the skin to the
temperature of 42˚C. Treatments with
Maximus TriLipo allow us to reduce the
adipose tissue and wrinkles, as well as
improve blood and lymph circulation.
Safe and effective treatments can be also
performed with Oxy Geneo, a device for
precise peeling of epidermis and deep
oxygenation of skin. Thus, the skin feels
brand new, it is rejuvenated and revitalized. Prior to any treatment with the devices, a cosmetologist will diagnose the
condition of our skin for free. A variety of
aesthetic medicine treatments offered by
the SPA are performed by experienced
doctors. After a treatment, we can spend
a few days in the hotel and relax in the
beautiful surroundings of the Polish
Jura, to come back fresh-faced.
You can also avail yourself of individual SPA packages prepared by the SPA
staff in Poziom 511 Design Hotel & SPA
on the basis of your preferences.
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Na

z Internetu

Musiałem mieć bardzo zaskoczoną minę,
lotnisku w Dubaju w oczekico wyraźnie ucieszyło kobietę i ośmieliło
waniu na samolot wyszukają do mówienia dalej. – Poznali się przez
łem wygodną leżankę, jakich
Internet. On szukał kobiety, która będzie
tu wiele. Zatopiłem się w lekturze książki
taka potulna, a podobno Tajki takie są.
o trudnym dzieciństwie pewnego andaluNo i tak szukał, że znalazł. Rozmawiali
zyjskiego arystokraty, który w dorosłym
ze sobą przez Internet kilka razy, no a za
życiu traumy z młodości wyładowywał na
tydzień biorą ślub. Dla mnie to trochę
swoich kilku żonach. W pewnej chwili podziwne, bo ja Jacka poznała na dyskotece
czułem, że robi się koło mnie gęsto, ciasno.
i tak jakoś od razu poczułam, że to ten.
Oderwałem wzrok od książki. Zobaczy– Aneta, proszę cię – odezwał się małżołem nad sobą dwie uśmiechnięte twarze:
nek. – No co? – spojrzała na niego z ukosa
kobiety i mężczyzny. Patrzyli na mnie z zai wzruszyła ramionami. – Taka prawda
chwytem godnym wspaniałego znaleziska.
– Ale kochają się? – zapytałem jak ostatni
– Czy pan to pan? – zapytała kobieta. Nie
naiwniak. – Ona mówi, że go kocha –
wiedziałem, co odpowiedzieć, wybąkałem
tylko siląc się na uśmiech – No tak… Ja to ja… powiedział mężczyzna – Ale ja w to nie
wierzę. Dziewczyna jest rozwódką i chce
Spojrzałem na swoje dłonie, jakbym dzięki
się ustawić. Bo on jest ustawiony. – No to
nim miał się upewnić, że to jednak ja. – No
może on ją kocha? – dopytywałem. – On?
mówiłam ci Jacek – powiedziała kobieta do
– prychnęła kobieta. – Proszę pana, faceci
mężczyzny, trącając go łokciem w pokaźny
nie potrafią w ogóle kochać! – powiebrzuch – że to ten pan z telewizji. Psycholog,
działa nieznoszącym sprzeciwu tonem.
tak? – to już powiedziała do mnie. – SoWymieniłem się z jej mężem znaczącymi
cjolog – sprostowałem, bez większej wiary
spojrzeniami. Odłożyłem ostatecznie
w to, że to zapamiętają. Jeden pies.
książkę na bok, bo poczułem, że czeka
– Tu jest wolne, prawda? – zapytała komnie długa i trudna rozmowa.
bieta i wygodnie rozsiadła się na leżance
obok. Mężczyzna przycupnął u jej stóp. –
Dokąd państwo lecą? – zagadnąłem. – Do
IN ENGLISH
Bangkoku, a potem na Phuket – odpowiedział basowym głosem mężczyzna. „Jednak mówi” – pomyślałem. – Jedziemy na
ślub – wtrąciła kobieta. – Własny? – zaAs I waited for my flight at the airport in
pytałem kokieteryjnie. Kobieta uśmiechDubai, I picked a comfortable recliner, one
nęła się figlarnie i machnęła ręką – Nie!
of many available. I immersed myself in
Nasz mieliśmy już dawno temu. Wiem, że
a book about a difficult childhood of a cerpo mnie nie widać, ale mamy już dorosłetain nobleman from Andalusia, who in his
go syna. – Taaak? – udałem zaskoczenie.
adult life developed a nasty habit of venting
– Tak, a lecimy na ślub naszego kuzyna, to
his traumas on his several wives. At some
znaczy, kuzyna męża – tu wskazała na
point, however, I felt that the atmosphere
mężczyznę – który żeni się z Tajką. I wie
around me was getting strangely cramped.
pan co?! Oni się jeszcze nawet nie widzieli!

DXB. Love from
the Internet

TOMASZ SOBIERAJSKI
Socjolog z zawodu i z pasji. Wytrawny badacz społecznych zjawisk
i kulturowych trendów. Naukowiec 3.0 nie bojący się trudnych wyzwań,
międzynarodowej współpracy i interdyscyplinaroności. Felietonista
magazynu „Sens” i współpracownik DDTVN. Znakomity słuchacz oraz
wnikliwy obserwator. Apostoł dobrej nowiny i przeciwnik złych emocji.
Z zamiłowania podróżnik i sportowiec. Życiowy optymista. Dla nas
będzie pisał o tym co jest ważne w ludziach i dla ludzi.
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I unglued myself from the book to see two
smiling people hovering over me: a woman
and a man. They stared at me with an awe
befitting an extremely rare and extraordinary find. “Are you really you?” asked
the woman. I didn’t really know how to
answer, so, stretching my lips in a poor
excuse of a smile, I mumbled, “Well, I am
me…” I looked at my hands, as if they could
confirm that I was indeed me. “See, I told
you so, Jacek,” said the woman to the man,
shoving her elbow into his paunch. “It’s
this gentleman from the TV. The psychologist, right?” she asked me.“The sociologist,”
I corrected weakly, without even deluding
myself into thinking that they would actually remember it. Same thing.
“This seat’s not taken, is it?” the woman
asked and flopped onto the recliner next to
mine. The man crouched down at her feet.
“Where are you headed?” I attempted a little
small talk. “To Bangkok, and then to Phuket,”
the man responded in a low resounding
voice. Oh, so he can speak all right, I thought
to myself. “We’re attending a wedding,” the
woman added. “Your own one?” I asked
coquettishly. The woman smiled playfully
and waved her hand. “No, no! We had our
own one a long time ago. I know you would
never tell from my looks, but we have an
adult son.” “Reeeally?” I feigned surprise.
“Yes, and the wedding is our cousin’s, I mean,
my husband’s cousin’s,” she pointed at the
man. “He’s getting married to a Thai girl.
And you know what? They haven’t even met
yet!” I must have had a very puzzled look
on my face, because the woman, looking
visibly pleased, continued with much eagerness. “They met on the Internet. He looked
for a woman who would be docile, and
Thai women are said to be so. And he must
have looked well, all right. They have talked
to each other merely several times on the
Internet, and in a week’s time they’re getting
married. It’s a little weird, if you asked
me, because I met Jacek at a party, and
somehow I could tell right away that he was
the one.” “Aneta, please,” said her spouse.
What?” she threw him a sidelong glance
and shrugged her shoulders. “It’s true.”
“But do they love each other?” I asked like
a blithering idiot. “She says she loves him,”
responded the man. “But I don’t believe it.
The girl is a divorcee and she only wants
to set herself up. Because he’s set up.” “So
maybe at least he loves her?” I pushed. “He?”
scoffed the woman. “Men are unable to love!”
she said with an indisputable authority in
her voice. I exchanged meaningful looks
with her husband. With a sigh, I put my
book aside, since I felt that I was in for a long
and difficult talk.

ZDJĘCI: MAT. PRASOWE
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PROZA JAK SZEPT

CZYTANIE WEDŁUG
SARAMONOWICZA

anioła
TEKST

ANDRZEJ SARAMONOWICZ

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".

z rybami” i „Jak tata przemierzał Afrykę”. Twórczość Pavla
uczyni was (na chwilę?, dwie?, na zawsze?) lepszymi. A przecież tylko o to w literaturze chodzi.
IN ENGLISH

A story about Raška and other
sport articles
by Ota Pavel
Ota Pavel

„Bajka o Rašce i inne reportaże sportowe”
WYDAWNICTWO DOWODY NA ISTNIENIE, WARSZAWA 2016

Mało kto wie, że fenomenalny pisarz czeski Ota Pavel był
dziennikarzem sportowym. I zanim napisał „Śmierć pięknych saren” (zbiór opowiadań, który pokochałem miłością
wiernopoddańczą w wieku młodzieńczym i który czytam
z niezmiennym zachwytem co kilka lat), pracował w redakcji sportowej Czechosłowackiego Radia oraz pisał reportaże
o kolarstwie, boksie, hokeju, lekkiej atletyce i co tam mu
jeszcze kazano.
Ograniczyć się jednak do pojęcia „reportaż”, to nie powiedzieć o tej działalności Oty Pavla niczego. Bo to są – staram
się zazwyczaj bywać oszczędny w słowach, ale nie można
tego opisać inaczej – perły literatury najlepszego światowego
sortu. Tytułowe opowiadanie (o Jiřím Rašce, czechosłowackim skoczku narciarskim, złotym medaliście olimpijskim
i zwycięzcy Konkursu Czterech Skoczni), utkane jest ze słów
i emocji, jakie wyłącznie geniuszowi mogą podpowiadać
opiekujące się nim anioły. Wobec takiego talentu literackiego
czytelnik kuli się w sobie z pokory, a potem niespodziewanie
eksploduje szczęściem, że mógł doświadczyć tak koronkowego wzruszenia. Przepraszam za tę emfazę, ale rzadko zdarza
mi się płakać nad książką nie z powodu tego, co opisuje, ale
jak opisuje. Jakbym obcował z Absolutem.
Opowiadań jest dziewięć, cudownie przetłumaczonych
przez Justynę Wodzisławską. Przeczytajcie je, proszę. A potem sięgnijcie po inne zbiory opowiadań tego autora – wspomnianą już „Śmierć pięknych saren” oraz „Jak spotkałem się
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Few people know that Ota Pavel, an eminent Czech writer, was
a sport journalist. And before he wrote The Death of Beautiful
Deer (a collection of stories which I loved deeply and passionately in my adolescence and which I read with pure delight
every few years), he had worked for Czechoslovakia Radio
and had written feature articles about cycling, boxing, hockey,
athletics and so on.
However, a limited notion of 'feature articles' does not say
anything about the works of Ota Pavel, which are – I am
a man of few words, but it cannot be described in any other
way – supreme pearls of literature recognised in the world.
The title story (about Jiří Raška, a Czech ski jumper, an
Olympic winner and a winner of the Four Hills Tournament)
is woven from words and emotions that could be whispered
into the genius's ear only by his guardian angel. Encountering such a literary talent, the reader approaches a book humbly, and later, unexpectedly, is filled with sheer joy that they
could experience such intense inner emotions. I apologise
for the affectation, but I rarely cry over a book not because
of what it describes, but because of how it describes it. As if
I experienced the Absolute.
There are nine stories in the collection, perfectly translated into Polish by Justyna Wodzisławska. Read them, please.
And then, take other collections of stories by this author –
The Death of Beautiful Deer mentioned above, How I Came
to Know Fish, and Jak šel táta Afrikou: Povídky [Eng.: How
dad traversed Africa, a book has not been translated into
English]. The works of Ota Pavel will make you (for a while?
for some time? forever?) a better person. And that is what
literature is about.

ZDJĘCI: DOROTA CZOCH

PUBLISHED BY WYDAWNICTWO DOWODY NA ISTNIENIE, WARSAW 2016.
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Pięćdziesiąt

ŻYĆ

MARCIN KOWALCZYK
JEST JEDNYM Z NAJCIEKAWSZYCH ODKRYĆ AKTORSKICH W POLSKIM
KINIE OSTATNICH LAT. STRZEŻE SWOJEJ PRYWATNOŚCI. „JAKIŚ
WYWIAD RAZ NA JAKIŚ CZAS. NA POTRZEBY PROMOCJI FILMU,
NIE WŁASNEJ OSOBY” – WYJAŚNIA, DLACZEGO ZGODZIŁ SIĘ NA
ROZMOWĘ. 8 SIERPNIA NA EKRANY WCHODZI „HEL”, W KTÓRYM
OBOK PHILIPA LENKOWSKY’EGO GRA JEDNĄ Z GŁÓWNYCH RÓL.
TEKST: SYLWIA GUTOWSK A

ZDJĘCIA : EDYTA BARTKIEWICZ

więcej na w w w.any where.pl
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Natomiast jeśli jesteś aktorem, to możesz
tych żyć przeżyć pięćdziesiąt i więcej.
Poza tym portretowanie ludzkich kondycji
bardzo mnie interesuje i obchodzi,
i to właśnie za pomocą środków aktorskich.
Zawsze pociągało mnie kino.
NA POCZĄTKU W ROLI KAILA
OBSADZONY BYŁ KTOŚ INNY. AKTOR
NIEPROFESJONALNY, NIE MÓGŁ JEDNAK
NIESTETY DOKOŃCZYĆ PRACY NAD
FILMEM. REŻYSERZY ZGŁOSILI SIĘ
BEZPOŚREDNIO DO CIEBIE?
Tak, Paweł Tarasiewicz i Kasia Priwieziencew zadzwonili do mnie z pytaniem,
czy mogę pojawić się na planie następnego dnia. Oni już byli na Helu, zaczęli
właśnie drugą transzę zdjęć.

ZGODZIŁEŚ SIĘ OD RAZU?
Od razu, bo wysłali mi materiały, w których pokazali, jak chcieliby to ugryźć od
strony plastycznej. Widziałem, że ciekawie zarysowują się wątki i jest z czego
czerpać. Przyjechałem i na miejscu
wszystko było świetnie zorganizowane, więc nic tylko się w to wtopić. Dużo
początkowej pracy odeszło, moja postać
już funkcjonowała.

GRAŁEŚ JUŻ WCZEŚNIEJ BOHATERÓW
OWŁADNIĘTYCH MANIĄ, NA PRZYKŁAD
W „HARDKOR DISKO”.
Tak.

JEST JAKIŚ KLUCZ DO PRZYGOTOWANIA
SIĘ DO TAKIEJ ROLI?
Nie, przynajmniej ja go nie mam. Zawsze
kimś powoduje pragnienie. Bez tego nie
byłoby bohatera. Jeśli jest to mania, psychoza, czy inny tego typu rodzaj popędu,
to jest to ciekawsze dla kina. Pytania
o motywacje bohatera, o to, co nim powoduje nie są obce aktorowi podczas przygotowywania się do jakiejkolwiek roli.

MIŁOŚĆ TEŻ JEST MANIĄ.
Jeśli jest to miłość maniakalna, to nie
jest to zdrowa miłość. Dla mnie taka
miłość jest ciekawsza filmowo niż taka
z komedii romantycznych.

NIE WCIELIŁBYŚ SIĘ W ROLĘ AMANTA?
Kto wie (śmiech). Właściwie to miałem
okazję spróbować w „Hardkor Disko”.
Postać Marcina, oprócz tego, że owładnięta manią zemsty, jest totalnie amanc-

ka. Przez to właśnie to było dla mnie
duże wyzwanie. To postać zagadkowa,
brutalna, a jednocześnie uwodzicielska.

JAKIE PRAGNIENIE POWODOWAŁO
TOBĄ, GDY ZDECYDOWAŁEŚ SIĘ ZOSTAĆ
AKTOREM?
Chęć bycia aktorem, czyli przeżywania
wielu żyć, wielu przygód, bycia wieloma
osobami z różnym charakterem, stylem
życia, światopoglądem. Natomiast
jeśli jesteś aktorem, to możesz tych żyć
przeżyć pięćdziesiąt i więcej. Poza tym
portretowanie ludzkich kondycji bardzo
mnie interesuje i obchodzi, i to właśnie
za pomocą środków aktorskich. Zawsze
pociągało mnie kino. Pierwszym filmem,
który obejrzałem, był chyba „Uwolnić
orkę”. Pamiętam ten moment. Tak jak ten
dzieciak, który miał możliwość obcowania z Willym, tak ja chciałem obcować
z przygodą. Wymyśliłem sobie, że będę
aktorem i w sumie przez całe życie dość
konsekwentnie do tego dążyłem. Przede
wszystkim chciałem być związany z robieniem filmów, padło na bycie aktorem.

ŻEBY PRZEŻYWAĆ FASCYNUJĄCE
PRZYGODY, MOŻESZ PODRÓŻOWAĆ
I PRZEŻYWAĆ JE NAPRAWDĘ. CO
TAKIEGO JEST W FILMIE?
W filmie też przeżywa się naprawdę.
W niewielkim stopniu jest to udawanie,
a w znacznie większym stopniu – bycie.
Bycie w określonych warunkach przemieszanych z postacią, ale kamera lubi,
kiedy to jest coś rzeczywistego. Wtedy
to jest interesujące dla widza. To nie
jest udawanie.

KIEDY GRASZ ZABÓJCĘ, NIE BOISZ SIĘ,
ŻE PRZEJDZIESZ NA DRUGĄ STRONĘ
I NIE WRÓCISZ?
Strach to naturalna reakcja, bardzo
zdrowa. Oczywiście, że się boję. Na
szczęście nie aż tak, żebym z tego
powodu budził się w nocy z krzykiem
(śmiech). Są obawy, że się przegnie. Wolę
się bać, że przegnę niż że nie wejdę w postać. To też jest obawa związana z od-
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wagą, żeby jakąś przestrzeń penetrować.
Obawiam się tego, żeby to skończyło się
dla mnie dobrze, ale im jestem starszy,
tym sprawniej mi to wszystko wychodzi.

A JAK WYGLĄDA WYCHODZENIE Z ROLI?
Podobnie jak wchodzenie. Zaczynasz
budować postać, myśleć postacią, zachowywać się jak postać, szukać podobnych
ludzi do twojej postaci, wzorować się na
swojej wyobraźni. Wychodzenie z roli
polega na tym samym, to znaczy zaczynasz sobie przypominać, kim ty jesteś, co
lubisz. Podobnie pewnie jak wychodzi się
z depresji – zaczyna się wracać do przyjemnych wspomnień, do tego, kim się jest.
Natomiast są oczywiście role, które wymagają transformacji i takie, w trakcie grania
których po planie możesz wrócić do domu
i spokojnie zrobić dla bliskich kolację.

PO ZAKOŃCZENIU ZDJĘĆ NIE ZOSTAJESZ
Z PUSTKĄ W SERCU JAK ŻOŁNIERZ PO
WOJNIE?
Myślę, że to dobre porównanie, ale im
jestem starszy i więcej to robię, tym
sprawniej mi to idzie. Dobrze jest mieć
do czego wracać, dlatego staram się
w odpowiedni sposób organizować
sobie życie.

JESTEŚ Z KRAKOWSKIEJ PWST, TERAZ
FUNKCJONUJESZ W WARSZAWIE.
CIĘŻKO BYŁO ZOSTAWIĆ TO MIASTO,
KTÓRE MA ZUPEŁNIE INNY KLIMAT
OD STOLICY?
Wychowywałem się w Krakowie. Nigdy
Krakowa nie zostawiłem i pewnie nigdy
go nie zostawię. Nie przeprowadziłem się
na stałe do Warszawy, mimo że mieszkałem tutaj ponad rok. W tym momencie
mieszkam tutaj i tutaj i jakoś to łączę.
W Krakowie mam rodzinę, przyjaciół,
podobnie jak tu, w Warszawie.

CO SAM SĄDZISZ O ŚRODOWISKU
AKTORSKIM?
Jak w każdym środowisku, musisz
wydeptać swoją ścieżkę. Są pułapki, są
ciepłe kąty. I jest jeszcze przestrzeń dla
ciebie, i tylko od ciebie zależy jak ją sobie
zagospodarujesz. Mam kilku przyjaciół
aktorów, ale nigdy nie czułem się specjalnie związany ze środowiskiem.

W TWOIM ZAWODZIE MOŻNA
NADSZARPNĄĆ SOBIE NERWY?
Każda praca może być stresująca. Nadszarpnąć sobie nerwy można zamiatając
ulice czy prowadząc restaurację. Akurat
jeżeli chodzi o aktorstwo, na pewno ciężko
jest nosić w sobie przykre uczucia, samot-
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ność, pustkę – to chyba najcięższe, z czym
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obcowałem. Na początku grałem role, które
niosły ze sobą olbrzymi bagaż obciążeń
psychicznych i nie ukrywam, to jest męczące. To portretowanie kondycji ludzkich, które są tak naprawdę dramatyczne.
Kierunek, który skończyłem to aktorstwo
dramatyczne, więc cierpienie, doły, ciemne
zakamarki ludzkiej duszy naturalnie się
z tym wiążą. Ale zawód sam w sobie daje
olbrzymie poczucie szczęścia i satysfakcji.
Czasami udaje się opowiedzieć dramatyczną historię i widza wzruszyć, bądź, co
cenniejsze, skłonić do refleksji. Ostatnio
zdarzyło mi się pracować w Kanadzie przy
hollywoodzkiej produkcji pod tytułem „The
Solutrean”. Reżyserował Albert Hughes.
Codziennie z przyjemnością wstawałem
na plan, bo postać, którą grałem, nie była
obciążona traumą ani bólem. Pomimo że
kostiumy były bardzo ciężkie – łącznie
ważyły ponad 20kg – czułem się lekko jak
nigdy wcześniej.

CO TO ZA ROLA?
To rola Sigmy, przyjaciela wodza
plemienia Solutrianów. Jest doświadczonym myśliwym, a oprócz tego
najtwardszym gościem z plemienia,
więc uczestniczy w każdym obrządku
inicjacyjnym.

SOLUTRIANIE? TO JAKIEŚ PLEMIĘ
INDIAN?
Teoria o Solutrianach mówi o tym, że
dwadzieścia tysięcy lat temu ludy z Europy wędrowały do Ameryki cieśniną,
za pomocą łodzi. Wtedy jeszcze kontynenty były ze sobą połączone. Nazwa
Solutrean pochodzi od nazwy miejscowości Solutré we wschodniej Francji,
natomiast ta historia w filmie nie opowiada o tej przeprawie, jest to historia
chłopaka, o stawaniu się mężczyzną,
przyjaźni i walce o przetrwanie.

TOBIE JAKO AKTOROWI MARZY SIĘ
PRZEPRAWA DO AMERYKI?

Kierunek, który skończyłem to aktorstwo
dramatyczne, więc cierpienie, doły, ciemne
zakamarki ludzkiej duszy naturalnie się
z tym wiążą. Ale zawód sam w sobie daje
olbrzymie poczucie szczęścia i satysfakcji.
Czasami udaje się opowiedzieć dramatyczną
historię i widza wzruszyć, bądź, co cenniejsze,
skłonić do refleksji.
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Nigdy nie myślałem, że będę pracował
w Hollywood, ale to zaproszenie przyszło do mnie poprzez festiwal. To reżyser znalazł mnie, przyjrzał się dwóm
moim rolom, w „Jesteś Bogiem” i „Hardkor Disko”, i zaprosił mnie do współpracy. Uwielbiam kino europejskie, ale
amerykańskie też bardzo lubię.

PHILIP LENKOWSKY, Z KTÓRYM GRAŁEŚ
W „HELU”, PRZEBYŁ ODWROTNĄ
DROGĘ – Z HOLLYWOOD DO POLSKI.
DOBRZE WAM SIĘ RAZEM PRACOWAŁO?
Bardzo. Zaprzyjaźniliśmy się bardzo
szybko. Phil jest bardzo profesjonal-

WYWIAD

ny i ma ogromne wyczucie aktorskie.
Łatwo się z nim pracowało, przyjmuje
wszystkie uwagi i pracuje na zasadzie
partnera, mimo znacznej różnicy wieku.
To naprawdę dało dużą satysfakcję
z pracy, z tego, jak można szukać w scenie i nad nią pracować. Bardzo doceniam to spotkanie z Philem.

JAK CHCIAŁBYŚ ROZWIJAĆ SIĘ DALEJ?
MASZ OBRANĄ JAKĄŚ DROGĘ, CZY
MOŻE IDZIESZ OD JEDNEGO FILMU DO
DRUGIEGO?
Idę od jednego do drugiego, bo przecież na tym polega mój zawód. Mam
marzenie portretować pewne konkretne
kondycje ludzkie i kiedyś na pewno
się tym zajmę, ale samo granie, praca
z wciąż nowymi ludźmi, w nowych
miejscach, już jest szalenie rozwijająca. Oprócz aktorstwa jest jeszcze wiele
innych dziedzin, które mnie fascynują,
ale zachowam to dla siebie.

INTERVIEW

żeby był straszny. Każde miejsce można
oświetlić tak, żeby było straszne albo
piękne. My staraliśmy się podkreślić
dysonans między tym jak w miejscowości turystycznej powinno być,
a pomiędzy tym, jak się ona prezentuje
po sezonie. Na zasadzie kontrastu. Tak
samo jak dziwaczny jest opuszczony,
działający lunapark.

JAKĄ POSTACIĄ JESTEŚ TY SAM?
Dużo od siebie wymagam, dużo sobie
wybaczam.
IN ENGLISH

Fifty lives.
Marcin Kowalczyk

He is one of the most interesting
figures of the Polish cinema discovered
in the last years. He wants to keep his
privacy. One interview from time to
time. For the purpose of promoting the
film, not myself,” he explains why he
O CZYM DLA CIEBIE JEST „HEL”?
agreed to the interview. On 8 August
W „Helu” mamy zabawę z thrillerem.
Cała reszta skupia się raczej na procesie, “Hel” is coming out, in which he
jaki się uaktywnia pomiędzy twórcą
appears with Philip Lenkowsky, in one
a tworzywem, to znaczy pisarzem i jego
of the main roles.
bohaterem. Co się z tym bohaterem
dzieje, kiedy czyta fantasmagorie tego
pisarza na swój temat. Ten film jest
o poplątaniu prawdy z fałszem, o tym,
jak daleko można się zagłębić w swoich
fantazjach, że w końcu stają się rzeczywistością. Fałsz staje się prawdą,
a prawda fałszem.

LUBISZ DAVIDA LYNCHA?
Lubię.

A CO CIEKAWEGO JEST W KAILU?
Właśnie ta mania na punkcie prawdy
i fałszu. Kail jest miejscowym przygłupem. Zajmuje się kempingiem, ma natomiast pasję, która polega na udowadnianiu ludziom, że każdy kiedyś prędzej czy
później nie wyzna całej prawdy. Używa
w tym celu wariografu, czyli wykrywacza kłamstw. Umiejętnie zadaje pytania
i czerpie satysfakcje z przyłapania na
kłamstwie. Oprócz tego jest zauroczony
w swojej koleżance Mili, pracującej jako
striptizerka w klubie GO-GO. Kiedy na
Helu dochodzi do morderstwa, a miejscowa policja zawodzi, Mila namawia Kaila,
aby rozpoczęli swoje własne śledztwo.

CZY POLSKI KURORT PO SEZONIE JEST
STRASZNY?
Jest na pewno nostalgiczny, bo opuszczony, i to dobry punkt wyjścia do tego,

IN THE BEGINNING, SOMEONE ELSE
GOT THE ROLE OF KAIL.
Yes, indeed. A non-professional actor, but
he wasn't able to finish the film.

DID THE DIRECTORS COME DIRECTLY
TO YOU?
Yes, they did. Paweł Tarasiewicz and
Kasia Priwieziencew called me to ask
if I could come to the set the next day.
They had already been in Hel, they’d just
started the second tranche of shooting.

DID YOU AGREE IMMEDIATELY?
I did, because they’d sent me some materials with their ideas concerning the
artistic aspects. I saw that the plots were
interesting and well-constructed, and
there was much to develop. I came there,
and everything was well-organised, so
I just had to adapt. My character had
already been constructed, so some part
of the work had been done.

YOU'VE ALREADY PLAYED MANIAC
CHARACTERS, FOR EXAMPLE IN
“HARDKOR DISKO”.
Yes, I have.

IS THERE A KEY TO SUCH A ROLE?
No, there isn't. Or at least I don't have it.
There's always a desire. Without it, the
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character wouldn't exist. If it's mania, psychosis or another kind of drive, it's more
interesting for the cinema. Regardless of
the role, actors always want to learn about
the motives of their characters.

LOVE IS A KIND OF MANIA AS WELL.
If it's manic love, then it's not a healthy
one. Yet, in terms of cinema, in my view,
such love is more interesting than the
one depicted in romantic comedies.

WOULDN'T YOU LIKE TO PLAY A ROLE
OF A LOVER?
Who knows (laughing). Actually, I had
a chance to try it in “Hardkor Disko”. The
character of Marcin, apart from being
possessed by revenge, is absolutely lover-like. That's why it was a challenge for
me. It's a mysterious character, brutal
and seductive at the same time.

WHY DID YOU DECIDE TO BECOME AN
ACTOR?
I wished to be an actor, to have adventures, live a number of lives, be many
people with different personalities,
lifestyles and views. When you are
an actor, you can live fifty and more
such lives. Besides, I am interested in
portraying human conditions with
the means of acting. I've always been
attracted to the cinema. The first film
I watched was probably “Free Willy”.
I remember that day. Just like that kid
who could be with Willy, I wanted to
embark on an adventure. It occurred to
me that I would be an actor, and actually, I've been pursuing that goal all my
life. First of all, I wanted to work with
films; then, I decided to be an actor.

IF YOU ARE LOOKING FOR EXCITING
ADVENTURES, YOU CAN TRAVEL AND
HAVE THEM IN THE REAL LIFE. WHAT'S
SO SPECIAL ABOUT FILMS?
In a film, it's real as well. There's not
much pretending, it's more like – being.
Being in a particular situation as a particular character, but the camera likes
it when it's real. Then it's interesting for
the audience. It's not about pretending.

WHEN YOU'RE PORTRAYING A KILLER,
AREN'T YOU AFRAID TO GO TOO FAR
AND NOT BE ABLE TO COME BACK?
Fear is a natural response, a very
healthy one. Of course I'm afraid. Luckily, not that much to wake up at night
screaming (laughing). I fear that I'll go
too far. But I'd rather be afraid of going
too far than not getting into a character.

INTERVIEW
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It takes courage to penetrate an area.
I worry about how it will affect me, but
the older I am, the more natural it gets.

AND WHAT DOES GETTING OUT OF
A CHARACTER LOOK LIKE?
It's just like getting into a character –
you begin to develop your character,
think as he would, act as he would, look
for people similar to him, imagine you
are the character. Getting out of the role
is the same, that is you begin to remember who you are, what you like. It's like
getting out of depression – you begin to
bring back pleasant and positive memories, be who you are. Obviously, there
are roles which require transformation
and roles which let you be yourself after
coming home from the set.

WHEN THE SHOOTING IS OVER, ARE
YOU LEFT WITH EMPTINESS IN YOUR
HEART LIKE A SOLDIER AFTER A WAR?
I think it's a good metaphor, but the older
I am and the more I work, the more natural it is. It's good to have something to
come back to – that's why I like to have
my life organised.

YOU GRADUATED FROM THE ACADEMY
FOR THE DRAMATIC ARTS IN CRACOW,
NOW YOU'RE LIVING IN WARSAW. WAS
IT DIFFICULT TO LEAVE THE CITY WHICH
IS SO DIFFERENT FROM THE CAPITAL?
I grew up in Cracow. I've never left it and
I probably never will. I haven't moved to
Warsaw permanently, even though I've
been living here for over a year. At the
moment, I'm living here and there, and so
far, it's worked out just fine. I have family
and friends in both Cracow and Warsaw.

WHAT DO YOU THINK OF THE ACTING
COMMUNITY?
Well, like in every community, you must
find your own place. There are traps
as well as risk-free paths. And there's
a place for you, but it's up to you how you
will use it. Some of my friends are actors,
but I've never felt strongly attached to
the community.

IS ACTING A NERVE-RACKING JOB?
Every job may be stressful. You can rack
your nerves while cleaning the streets
or owning a restaurant. As regards
acting, it's difficult to be full of painful
emotions, loneliness, emptiness – it's
the hardest part of what I've experienced. At the beginning, I played roles
with emotional burden, and, honestly
speaking, it's exhausting. Portraying

human conditions, which are really
dramatic. I studied dramatic acting –
pain and suffering, downs, the abyss of
human soul. But the job itself gives me
a sense of happiness and satisfaction. By
recounting dramatic stories, we sometimes succeed in moving the audience
or, what's even more important, making
them reflect on their lives. Some time
ago I happened to work in Canada on
a Hollywood production “The Solutrean”
directed by Albert Hughes. Every day
I got up and eagerly went to the set, because my character was not immersed
in trauma or pain. Although costumes
were heavy – mine weighted over 20 kg
in total – I felt lighter than ever.

WHAT ROLE WAS THAT?
The role of Sigma, a friend of the chief of
the Solutrean tribe. He is an experienced
hunter and the toughest guy in the tribe,
so he participates in every initiation
ritual.

SOLUTREANS? IS IT A NATIVE
AMERICAN TRIBE?
A theory about Solutreans is that twenty
thousand years ago, peoples migrated
from Europe to America through a strait,
on boats. It was a time when the continents were connected. The name Solutrean comes from the name of a town
Solutré in Eastern France. The story of
the film isn't about that migration, it's
a story of a boy, a story about becoming
a man, about friendship and survival.

DO YOU DREAM OF GOING TO AMERICA
AS AN ACTOR?
I've never thought about working in Hollywood – I got this invitation thanks to
a festival. The director found me, looked
carefully at my roles in “Jesteś Bogiem”
and “Hardkor Disco” and offered me
a job. I love European cinema, but I like
American cinema very much as well.

PHILIP LENKOWSKI, WITH WHOM YOU
PERFORMED IN “HELL”, TRAVELLED
IN THE OPPOSITE DIRECTION – FROM
HOLLYWOOD TO POLAND. WHAT ARE
YOUR IMPRESSIONS AFTER WORKING
WITH HIM?
Very positive. We hit it off. Phil is very professional and has a great sense of acting.
Working with him was easy, he listens to
all remarks and treats you as a partner,
despite a considerable age difference. It
was really rewarding – to look for something in a particular scene and work on it.
I appreciate meeting Phil very much.
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WHAT ARE YOUR PLANS FOR THE
FUTURE? DO YOU HAVE A PATH YOU
WANT TO FOLLOW OR MAYBE YOU
WANT TO PROCEED FROM ONE FILM TO
ANOTHER?
I go from one film to another, because
that's what my job is about. I wish to
portray particular human conditions
and I am going to deal with it in the
future, but the acting itself, working
with new people, in new places, is really
rewarding. Apart from acting, there are
a number of subjects I'm interested in,
but I'd rather keep it to myself.

IN YOUR OPINION, WHAT IS “HELL”
ABOUT?
In “Hell” we play with a thriller. The rest
concentrates on the process between the
creator and the creation, that is the writer and the character. What is happening to the character when he's reading
phantasmagorias of himself. The film is
about mixing truth and lies, how deep
one may immerse in fantasies so they
can become real. Lies become the truth,
the truth becomes lies.

DO YOU LIKE DAVID LYNCH?
Yes, I do.

AND WHAT'S INTERESTING ABOUT KAIL?
The mania for the truth and lies. Kail is
a local weirdo. He works on a camping,
but he also has a passion – he adores
proving people that sooner or later
someone won't tell the whole truth. He
uses a polygraph, that is a lie detector.
He asks questions in a proper way and
derives satisfaction from catching someone lying. What's more, he is attracted to
his friend, Mila, who works as a stripper in a go go club. When someone is
murdered, and the local police fails to
solve the mystery, Mila persuades Kail
to conduct their own investigation.

IS THE POLISH RESORT SCARY OFFSEASON?
Undoubtedly, it's nostalgic, because it's
desolate, and that's a good starting point to
being scary. Each place can be described
as either scary or beautiful. We attempted to emphasize the clash between what
a holiday resort should be like and what it
is really like, what it looks like off-season.
By contrast. A desolate operating theme
park is perplexing as well.

WHAT KIND OF CHARACTER ARE YOU?
I expect a lot of myself, I forgive myself
a lot.
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nspiracją do stworzenia kolekcji
X3C Dogs byli nasi czworonożni
przyjaciele pudel maści Apricot
o imieniu Charlie, Boston terrier
Carla i Como, owczarek z Bergamo oraz
odważne i oryginalne printy i ciekawa
faktura tkanin, która charakteryzuje
kolekcję kanadyjskiego projektanta
Josepha Ribkoffa.
Całość projektu X3C Dogs prowokuje do
nadania każdej stylizacji i fryzurom indy-

widualnej osobowości z odrobiną kontrolowanego nieładu, push-upu, dredloków

CHARLIE
Charlie zaprasza do zabawy formą, kolorem i objętością włosów oraz ciekawą
bryłą geometryczną uzyskaną przez
odpowiednią objętość. Kolor nawiązuje
do naszego czworonożnego przyjaciela,
co z dodatkiem kontrastowego oświetlenia tworzy efekt trójwymiaru.
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X3C Dogs
The inspiration for the collection X3C
Dogs were our four-legged friends – an
Apricot Poodle called Charlie, a Boston
Terrier called Carla and a Bergamasco
Shepherd called Como – as well as
brave original prints and an interesting
texture of fabrics that characterizes the
collection of a Canadian fashion designer,
Joseph Ribkoff. The X3C Dogs project

FASHION

as a whole is an incentive to give each
stylization and hairdo an individual
character, as well as a touch of controlled
disarray, push-up and dreadlocks.

CHARLIE
Charlie invites you to play with the form,
the colour and the volume of hair, as well
as with an interesting geometric solid
created thanks to the appropriate volume.
The colour – a reference to our four-legged friend – with the addition of some
contrasting light gives the 3D effect.
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PYSZNA KAWA

z widokiem

LĄDUJĄCE CZY STARTUJĄCE SAMOLOTY TO WIDOK JEDYNY W SWOIM RODZAJU,
KTÓRY ZNALEŹĆ MOŻNA TYLKO NA LOTNISKU. FOTOTAPETĘ MOŻE SOBIE
POWIESIĆ KAŻDY, ALE – UMÓWMY SIĘ – TO JUŻ NIE TO SAMO.
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rowadzona przez HDS Polska
sieć sklepów 1 Minute panoramę płyty lotniska z widokiem
na maszyny powietrzne serwuje wszystkim swoim klientom, umożliwiając im korzystanie z oferty sklepu
znajdującego się na tarasie widokowym
lotniska w Szczecinie. W oczekiwaniu na
przylot lub odlot samolotu każdy może
spędzić czas w przyjemnej atmosferze,
przeglądając bogatą ofertę sklepu 1 Minute z kubkiem aromatycznej kawy bądź ze
świeżą, pyszną przekąską w ręku. Ważny
jest fakt, że dotyczy to nie tylko podróżnych, ale także tych, którzy zniecierpliwieni oczekują na przylot bliskich osób.
HDS Polska jest jedną ze spółek
wchodzących w skład Grupy Lagardère
Services (dawniej Hachette Distribution Services), dystrybutora i detalisty
sprzedaży prasy, obecnego w 20 krajach
Europy, Ameryki Północnej i Azji. W Polsce spółka działa od 1997 roku.
IN ENGLISH

Delicious coffee with
remarkable sights
Landing or starting planes are
truly a sight to behold, and you
can admire it nowhere else but
at an airport. Anyone can buy
a photomural, but – let’s be frank –
it’s not nearly the same.
“1 minute” convenience store chain, led
by HDS Polska, regales all its guests
with a beautiful panorama of the apron

with a view on airborne machines, and
encourages them to enjoy the offer of the
shop located on the observation deck at
the airport in Szczecin. As customers
wait for their airplane to arrive or depart,
they can spend their time in a friendly
atmosphere, browsing through the wide
offer of “1 Minute” over a cup of aromatic
coffee or a delicious fresh snack. What is
important, the shop welcomes not only
passengers, but also those customers
who impatiently wait for the arrival of
their dear ones.
HDS Polska is one of the companies belonging to the Lagardère Services Group
(formerly Hachette Distribution Services),
a press distributor and retailer, with its
offices in 20 countries in Europe, North
America and Asia. The office in Poland
was opened in 1997.
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Odbiór bagażu
OTO KILKA RZECZY, O KTÓRYCH MUSZĄ WIEDZIEĆ WSZYSCY
MIŁOŚNICY PODNIEBNYCH PODRÓŻY.
ŹRÓDŁO

WWW.PANSAMOLOCIK.PL
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kiwania na bagaż wynosi od 20 minut
do godziny. Wszystko zależy od tego, jak
duże jest lotnisko i ile lotów obsługuje.
Bardzo ważna uwaga: kiedy odbierasz swój bagaż, upewnij się, że to twoja
walizka. Wiele z nich wygląda łudząco
podobnie. Jeśli twój bagaż nie ma cech
charakterystycznych (unikalny kolor,
zawiązana na uchwycie tasiemka itp.),
możesz porównać numer identyfikacyjny z biletu z tym na bagażu, który zamierzasz zabrać. W ten sposób będziesz
pewny, że nie zaszła żadna pomyłka.

LOT Z PRZESIADKAMI
W przypadku lotu z przesiadkami regularne linie automatycznie przewiozą
twój bagaż na następny lot, a ty musisz
odebrać go dopiero w miejscu docelowym. Natomiast jeśli lot realizowany
będzie dopiero następnego dnia, musisz
odebrać bagaż i ponownie go nadać.
W tym miejscu trzeba wspomnieć
o wyjątku. W przypadku lotów do USA
w pierwszym porcie lotniczym, na
którym ląduje samolot, przeprowadzana
jest kontrola imigracyjna. Dlatego każdy
pasażer musi odebrać bagaż, oddać go
do kontroli i ponownie nadać na kolejny
odcinek lotu. Nie ma znaczenia, że odbywa się on w obrębie USA.

BŁĘDY

JAK ODEBRAĆ BAGAŻ?
Kiedy dolecisz już do celu swojej podróży, dotrzesz do hali przylotów i przejdziesz procedurę kontroli granicznej,
udasz się do specjalnego pomieszczenia, w którym odbierzesz swój bagaż.
Pracownicy lotniska wykładają walizki
na taśmociąg, a pasażerowie sami je odbierają. Jeśli znajdziesz się w większym
porcie lotniczym, zobaczysz, że takich
taśmociągów jest więcej. Ale spokojnie –
każdy posiada ekran informacyjny, na
którym widnieją dane lotu. Czas ocze-

Czasem – zupełnie nie z twojej winy –
zdarzają się pomyłki. Może dojść do sytuacji, w której bagaż nie dolatuje z tobą do
celu podróży. Istnieje kilka powodów, np.
zagubienie podczas przesiadki, pomyłka
lotniska, które wysyła bagaż czy opóźnienie w dostawie do samolotu. Jeżeli
okaże się, że twój bagaż zaginął lub został
uszkodzony, koniecznie musisz zgłosić
to w porcie lotniczym, na specjalnym
stanowisku Lost&Found. Zrób to zanim
opuścisz strefę dla pasażerów. Tam
zostaną ci udzielone dalsze instrukcje,
możesz także skorzystać z pomocy przy
dopełnieniu formalności związanych
z poszukiwaniem zaginionej walizki.
IN ENGLISH

Collecting luggage after
the arrival
Below are several things that every
fan of flying should know.
HOW TO COLLECT YOUR LUGGAGE?
When you arrive at your destination,
reach the arrivals terminal and go
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through the customs, you’ll go to a special
room in which you’ll collect your luggage.
Airport’s employees put the suitcases on
a conveyor belt, and passengers collect
them themselves. If you’re at a bigger airport, you’ll see that there are more conveyor belts than just one, but don’t panic –
each of them has a screen which displays
data of a given flight. The waiting time
can take from 20 minutes to one hour. It
all depends on the size of the airport and
the number of serviced flights.
A very important remark: when you’re
collecting your luggage, make sure it
is indeed your suitcase. Many of them
look very much alike. If your luggage
doesn’t have any characteristic features
(a unique colour, a ribbon tied around
the handle, etc.), you can compare the
identification number from your ticket
with the number on the luggage you intend to take. This way you’ll be sure that
there is no mistake.

FLIGHT WITH CHANGING PLANES
If you have to change planes on your
way, regular airlines will send your luggage to the next flight automatically, and
you have to collect it only after reaching
your final destination. But if your next
flight is scheduled for the next day, you
have to collect your luggage and check
it in again.
There is one exception, though. When
it comes to flights to the USA, at the first
airport at which the plane lands, all passengers are subjected to an immigration
control. That is why each passenger has
to collect their luggage, subject it to inspection and check it in for the next flight.
It doesn’t matter that the next flight is still
within the borders of the United States.

MISTAKES
Sometimes – absolutely not by your
fault – mistakes can happen. Sometimes
your luggage doesn’t reach the destination. There can be several possible
explanations, e.g. misplacing during the
change of planes, a mistake on the part
of the airport employees who forward
the luggage, or a delay in the delivery to
the plane. If it turns out that your luggage
got lost or suffered any damage, you
absolutely have to report it at the airport,
in the special office called Lost&Found.
You have to do it before you leave the
passenger area. There, you will be given
further instructions and receive help
with fulfilling formalities connected to
the search of the lost suitcase.
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WAKACJE

NIE JESTEŚ FANEM WYSOKICH TEMPERATUR, A CHCESZ WYJECHAĆ NA URLOP? ZAPRASZAMY
DO NORWEGII, GDZIE LATO NIE JEST UPALNE, A TEMPERATURY UMOŻLIWIAJĄ WYPOCZYNEK
NA ŚWIEŻYM POWIETRZU.
ŹRÓDŁO

WAKACJE BEZ UPAŁÓW
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limat Norwegii kształtuje ciepły Prąd Zatokowy (Golfsztrom), który przynosi ze sobą
ciepłe i wilgotne masy powietrza z Zatoki Meksykańskiej. To dzięki
niemu klimat wybrzeża południowej
i zachodniej Norwegii jest taki przyjazny,
a temperatury wzdłuż całego wybrzeża są dużo wyższe niż na podobnych
szerokościach geograficznych w innych
regionach świata. Można powiedzieć, że
to właśnie Golfsztrom umożliwił osadnictwo w tej części Europy.
Tanie linie lotnicze kuszą promocyjnymi lotami już od kilkunastu złotych,
a wśród najatrakcyjniejszych cenowo
miejsc prym wiedzie Norwegia. Jednym
z ciekawszych portów docelowych jest
Stavanger. Miasto stanowi świetną bazę
wypadową nad Lysefjord, nad którym
znajduje się jedne z największych atrakcji Norwegii – Preikestolen.
Położone na południowo-zachodnim
wybrzeżu Stavanger jest czwartym największym miastem Norwegii. Wyróżnia
się ciekawym położeniem, na dodatek
można z niego organizować wycieczki
na fiordy. Jednym z najciekawszych
miejsc w okolicy jest słynna „ambona” –
pękająca skała, która wcina się we fiord.
Centrum miasta stanowi basen
portowy Vagen. Od wschodu zamyka
go dzielnica Skagen – przyjemny rejon
na spacery krętymi uliczkami, biegnącymi w górę i w dół. Przy wschodnim
nabrzeżu Skagen mieści się Norweskie
Muzeum Ropy Naftowej – jedyne takie
w Europie. Podążając Kirkegata na południe, dojdziemy do sztucznego jeziora
Breiavatnet, nad brzegiem którego stoi
katedra – Stavanger domkirke.
Zwiedzanie Stavanger, gdzie tuż obok
siebie funkcjonują drewniane domy, nowoczesne instalacje portowe i przemysł
naftowy, jest ciekawym przeżyciem.
Gamle Stavanger to doskonale zachowana, urokliwa część miasta. Większość ze znajdujących się tutaj małych
domków jest naprawdę doskonale
utrzymana i odnowiona. Wąskie uliczki tworzą niepowtarzalny, doceniany
przez turystów klimat.
Ze Stavanger można wybrać się na
wycieczkę statkiem, który w czasie
trzygodzinnego rejsu dopływa pod
Preikestolen – jedną z większych atrakcji kraju i „dyżurny” motyw większości
filmów oraz broszur o Norwegii. Dociera
do niej ok. 100 tys. ciekawskich rocznie.
Jest to półka skalna zawieszona 500
metrów nad wodami fiordu. „Preikestole”

AIRPORT

znaczy tyle co „ambona” i kształt występu rzeczywiście nieco ją przypomina.
Platforma jest prawie idealnym kwadratem o boku 25 metrów i wisi dokładnie
597 metrów nad wodami Lysefjorden.

stands out with its intriguing location,
and, what is more, it’s a convenient starting place for any trip to fjords. One of
the most interesting places in the vicinity is the famous Pulpit Rock, a cracked
boulder which cuts into a fjord. The
chief attraction of the city centre is the
IN ENGLISH
Vagen harbour. It is closed from the east
by a district called Skagen – a pleasant
area for walks along winding streets,
running up and down. By the eastern
pier, we can find the Norwegian PetroYou’re not a fan of high
leum Museum – the only one in Europe.
temperatures but you want to
As we follow Kirkegata to the south,
go on vacation? We invite you
we’ll reach an artificial lake called
to Norway, where summer is not
Breivatn, by which we’ll find Stavanger
sweltering, and temperatures allow
Cathedral (Stavanger Domkirke).
you to rest in the open air.
Doing sightseeing in Stavenger, wheNorway’s climate is influenced by
re wooden houses, modern harbour
a warm ocean current called the Gulf
installations and petroleum industry
Stream, which brings warm and humid
function harmoniously side by side, is
air masses from the Gulf of Mexico. It is
definitely interesting experience. Gamle
thanks to this current that the climate
Stavenger is a perfectly well preserved
of the coast in the southern and western
and charming part of the city. Most of the
part of Norway is so friendly, and the
small houses there are well maintained
temperatures along the entire coast are
and renovated. Narrow streets create
much higher than at similar latitudes in
a unique atmosphere, appreciated by
other regions of the world. It can be said
tourists from all over the world.
that it was the Gulf Stream that made the
From Stavenger, you can go for a trip by
settlement in this part of Europe possible. ship that after a three-hour trip reaches
Cheap airlines tempt us with discount
Preikestolen – one of the greatest attractions in the country and a “staple” motif
flights starting already from several
of most of the films and pamphlets about
PLN, and among many places that are
Norway. It is visited by nearly 100 000
most attractive price-wise Norway has
people a year. It’s a rock shelf hung over
the unquestionable lead. One of the most
500 meters above the fjord’s waters.
interesting destination airports is Stavanger. The city constitutes a great star- “Preikestole” means nothing more than
ting point to Lysefjord, by which there is “pulpit” and, in fact, the shape of the ledge
is indeed similar. The platform is almost
located one of the greatest attractions in
a perfect square of 25 metres for each side,
Norway – Preikestolen.
Located at the south-west coast, Staand it hangs exactly 597 metres over the
waters of Lysefjorden.
vanger is forth biggest city in Norway. It

Holidays without
heat waves
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CHARTERS 2016

KIERUNKI DESTINATIONS
1 GRECJA – KRETA
12.06. - 25.09.2016 (ITAKA, GRECOS)

SZCZECIN

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

DU BLIN

OSLO RYGGE
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 LUTON
LONDYN STANSTED
DNI
TYGODNIA
WEEK DAYS

1234567

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

21:50

22:15

DUBLIN
DNI
TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

RYANAIR
NR REJSU
FLIGHT
NUMBER

TYP
SAMOLOTU
PLANE TYPE

FR2466/7

NR REJSU
FLIGHT
NUMBER

.2.4.6

B737

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

11:35

12:05

TYP
SAMOLOTU
PLANE TYPE

DNI TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

WIZZ AIR
NR REJSU
FLIGHT
NUMBER

2162/3

WARSZ AWA

RYANAIR

ODLOT
DEPARTURE

DNI
TYGODNIA
WEEK DAYS

TYP
SAMOLOTU
PLANE TYPE

A320

PLL LOT

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT
NUMBER

TYP
SAMOLOTU
PLANE TYPE

123456.

08:30

09:00

LO3931/2

Q400

1......

11:05

11:30

FR5322/3

B737

12345.7

20:30

21:00

LO3935/6

Q400

....5..

13:35

14:00

FR5322/3

B737

12345..

14:25

14:55

LO3933/34

Q400

OSLO GARDERMOEN
DNI TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

OSLO RYGGE

NORWEGIAN
NR REJSU
FLIGHT
NUMBER

TYP
SAMOLOTU
PLANE TYPE

.2.....

13:15

13:55

DY1014/5

737

…..6.

22:05

22:35

DY1014/5

737

OSLO TORP
DNI TYGODNIA
WEEK DAYS

..3...7

PRZYLOT
ARRIVAL

19:35

ODLOT
DEPARTURE

20:05

STAVANGER
DNI TYGODNIA
WEEK DAYS

1...5..

PRZYLOT
ARRIVAL

16:15

ODLOT
DEPARTURE

16:45

1...5..

DY1014/5

TYP
SAMOLOTU
PLANE TYPE

W62155/6

DNI
TYGODNIA
WEEK DAYS

1...5..

B737

ODLOT
DEPARTURE

07:55

08:20

PRZYLOT
ARRIVAL

10:30

TYP
SAMOLOTU
PLANE TYPE

A320

DNI
TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

NR REJSU
FLIGHT
NUMBER

FR8719/20

TYP
SAMOLOTU
PLANE TYPE

B737

WIZZ AIR

ODLOT
DEPARTURE

11:00

LIVERPOOL

WIZZ AIR
NR REJSU
FLIGHT
NUMBER

PRZYLOT
ARRIVAL

BERGEN

WIZZ AIR
NR REJSU
FLIGHT
NUMBER

DNI
TYGODNIA
WEEK DAYS

RYANAIR

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT
NUMBER

W62152/1

TYP
SAMOLOTU
PLANE TYPE

A320

RYANAIR
NR REJSU
FLIGHT
NUMBER

TYP
SAMOLOTU
PLANE TYPE

...4...

11:35

12:00

FR7111/12

737

......7

22:25

22:50

FR7111/12

737

ILUSTR: NIKY 002 – FOTOLIA.COM
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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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