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ANDRZEJ
SARAMONOWICZ

GRZEGORZ
KAPLA

RAFAŁ
BRYNDAL

WOJTEK
KALARUS

JERZY
SCHEJBAL

Reżyser, scenarzysta, pisarz,
dramaturg i dziennikarz.
Autor największych polskich
hitów komediowych w XXI w.
W 2015 roku 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.

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

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

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

ENGLISH A satirist, lyricist, jo-

ENGLISH A theatre, film
and TV actor. A director

ENGLISH A director, screen-

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

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

ENGLISH He lives by writing.

MICHAŁ
FIGURSKI

JAKUB
MILSZEWSKI

RAFAŁ
RUTKOWSKI

Od 45 lat gada jak najęty, od
25 najczęściej do radiowego
mikrofonu, czasami z dość
skandalicznym skutkiem.
Życiowe motto: „Staczać się
trzeba powoli, żeby starczyło
na całe życie”.

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

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

Kobieta-dynamit. Dziennikarka i prezenterka telewizyjna, trener autoprezentacji
i rozwoju osobistego.
Aktywnie działa na rzecz
kobiet w biznesie.

ENGLISH A non-stop talker

ENGLISH He grumbles,

ENGLISH An actor and

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

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

ENGLISH A dynamite wom-

for 45 years; mostly talking
to the radio microphone
for 25 years, sometimes
with a scandalous outcome.
His life motto is: 'Go down
slowly to have enough for all
your life.'

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.

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

PAULINA
SMASZCZKURZAJEWSKA

an. A journalist and television
presenter, self-presentation
and personal development
coach. She actively promotes
women in business.

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

PAWEŁ
DURKIEWICZ
Kochający mąż, ojciec i redaktor. Nocami ogląda ligę
NBA, a w dzień zwalcza
wszelkie problemy siłą
spokoju.
ENGLISH A loving husband,

father and editor. He
watches NBA League at
night and overcomes all
difficulties with the power
of calm during the day.
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KATARZYNA
ZDANOWICZ

WOJCIECH
ZAWIOŁA

JAKUB
FIREWICZ

MAGDALENA
JUSZCZYK

TOMASZ
SOBIERAJSKI

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

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

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

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

ENGLISH Has been working
in TVN24 since 2012. She

ENGLISH He’s a reporter

ENGLISH an actor of a ‘still’

ENGLISH A journalist,

ENGLISH A sociologist

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

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.

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

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

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

SYLWIA
GUTOWSKA

ALEKSANDRA
BUDKA

EDYTA
BARTKIEWICZ

TOMASZ
SAGAN

KRZYSZTOF
KOCZOROWSKI

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

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

Jest fotografem mody
i lifestyle’u. Choć pochodzi ze Szczecina, a pracuje
w Warszawie, to w myślach
nieustannie zwiedza cały
świat. Lista jej marzeń to
głównie podróże.

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

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

ENGLISH Her dream was to

ENGLISH She is a pho-

ENGLISH She talks, writes

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

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

tographer of fashion and
lifestyle. Although she comes
from Szczecin and works in
Warsaw, she travels the world
in her mind. Her bucket list is
mostly about travelling.

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

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

HEDO
				NISTA
W SPECYFICZNYM ŚWIECIE POLSKIEGO SHOW-BIZNESU
PRZEZ WIĘKSZOŚĆ SWOJEGO ŻYCIA BYŁ JEDNĄ
Z BARDZIEJ CHARAKTERYSTYCZNYCH POSTACI, A TAKŻE
KIMŚ W RODZAJU ENFANT TERRIBLE. OSTATNIE
LATA TO DLA NIEGO TRUDNA WALKA Z PROBLEMAMI
ZDROWOTNYMI – CO ZMIENIŁA W NIM TA LEKCJA POKORY?
I JAK Z PERSPEKTYWY CZASU PATRZY NA RÓŻNE
MOMENTY SWOJEJ ZAWODOWEJ DROGI? MICHAŁ FIGURSKI
DLA ANYWHERE.PL ROZMAWIA Z RAFAŁEM BRYNDALEM.
TEKST Rafał Bryndal

ZDJĘCIA Tomasz Sagan

C H C Ę C Z U Ć , Ż E M A M N A C O Ś W P ŁY W
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B E Z P I E C Z N Y H E D O N I S TA

Od pierwszego pytania zwykle dużo zależy.
Michale, drogi mój kolego, mam wrażenie, że moc
jest z tobą.

Ale w jakim sensie, Rafale, drogi mój kolego?
Cokolwiek by się działo, w tobie jest pozytywna energia
i pełen optymizm. Uśmiech nie schodzi z twojego oblicza.

Różnie to można interpretować, ludzie nie zawsze widzą
w uśmiechu coś pozytywnego. Jedni twierdzą, że to pozytywny facet, żołnierz niezłomny, a inni twierdzą, że głupek. Ciągle się tylko uśmiecha. Jak głupi do sera. Tyle go
spotyka, a on zero refleksji, dalej się śmieje.
Zacząłem o tej mocy, bo jesteś fanem Gwiezdnych Wojen.
Skąd ta fascynacja i co cię najbardziej w tym kręci?
Myślę, że jestem bardzo typowym dzieckiem PRL -u uro-

dzonym we wczesnych latach 70., gdzie wszystko było
szare, a kolorowe gadżety trzeba było kupować za dolary
albo za bony w Peweksie, wszystko to kojarzyło się z innym,
lepszym światem. Nie znam bardziej kolorowej historii,
w sensie obrazu, jak i dramaturgii, niż Gwiezdne Wojny.
Ja miałem 10 lat, jak zobaczyłem je tak świadomie, bo na
pierwszym epizodzie byłem tak mały, że ojciec musiał
mi czytać napisy.
Dzięki ojcu poznałeś też trochę świata. Moskwa, Liban itd.

Poprawka mała jest taka, że ja się w Moskwie tylko urodziłem, natomiast mając trzy miesiące zostałem przeszmuglowany do Polski - mówię, że przeszmuglowany, bo urodzony
na radzieckiej ziemi, z czym wiązały się problemy z wywiezieniem mnie do kraju. Ojciec pochodził z rodziny patriotycznej z dziada pradziada. Wszyscy moi dziadkowie i pradziadkowie brali udział w powstaniach.
Jesteś z tego dumy, bo widziałem, że masz te wszystkie
pamiątki i bardzo sobie to cenisz.

Bardzo. Wcześniej nigdy nie interesowałem się historią. To przychodzi z wiekiem, gdy zaczynasz poznawać
te wszystkie okoliczności, w których wyrastała ta rodowa duma - bo zawsze się mówiło o Michale Chrobaku
i Kazimierzu Figurskim, oficerze i zbrojmistrzu wojska polskiego, przybocznym marszałka Piłsudskiego.
Dziecko, jak to dziecko, nie przywiązywało do tego żadnej
wagi. Jednym z ostatnich prezentów, które dostałem od
mojego ojca, były pagony pradziadka. To był ten moment,
kiedy ja rozdziawiłem szeroko usta i pomyślałem „Matko
Boska, to są te zdjęcia, które wisiały u mnie przez całe życie“. Kryptonim Leon w Powstaniu Warszawskim, pochowany ze wszystkimi honorami na Powązkach, na które jeżdżę z podniesioną głową. Bardzo sobie chwalę tę rodową
tradycję. Mój ojciec jako pierwszy wyłamał się z wojskowego drygu, ja kontynuuję te laickie tradycje. Nie mam nic
wspólnego z Wojskiem Polskim, ale nie śmieję się z tego.
Mam ogromny szacunek do historii naszej rodziny, do tradycji. I jestem patriotą.
W Warszawie kończyłeś najlepsze liceum, Batorego.

Oczywiście to zależy od miejsca siedzenia, jak ja szedłem
do tego Batorego, to nic takiego nie słyszałem. W ogóle kiedyś rankingi nie istniały, ja tam trafiłem bo tam mogłem
pójść. Po czterech latach mieszkania za granicą byłem kompletnym dyletantem, jeżeli chodzi o program. Wszystkie

przedmioty miałem w języku angielskim, kończyłem amerykańską szkołę średnią, tzw. High School. I przyjeżdżając
do Polski w 89 roku naprawdę niewiele wiedziałem.
Musiałeś odkrywać wszystko na nowo.

Zostałem wbity w polski program szkolny od 1 klasy liceum. Owszem, przeczytałem parę książek, bo zmuszał
mnie do tego ojciec. Ale generalnie wszystkiego musiałem
uczyć się sam. Wyrwali mnie z tego środowiska, w które kiedyś mnie wbili. Jako 12-letnie dziecko wylądowałem nagle
w miejscu, gdzie nie było ani jednego Polaka.
Gdzie to było?

Liban. Bejrut.
Piękne miasto. Specyficzne ze względu na zapachy, na
klimat, ludzi i jedzenie.

Bejrut jest nazywany Szwajcarią Bliskiego Wschodu, nie
bez kozery. Ja tam trafiłem w 1985 roku, zaraz po inwazji
izraelskiej. Miasto było absolutnie zniszczone i zdewastowane. Pamiętam zachwyt mojego ojca wobec zdolności
do niezwykle szybkiej, błyskawicznej regeneracji wszystkiego. Duszy, domu, ulicy, sklepu. Tam budynek, który
został zbombardowany rakietą w poniedziałek, w środę
już zaczynał rosnąć i w niezwykle szybkim tempie się odbudowywał. Tam się cały czas dzieje, kipi. Pomimo że jest
względny spokój, to miasto ciągle tętni życiem w taki dla
nas niepojęty sposób. Bo dla nas wojna kojarzy się z absolutną traumą i zgliszczami.
A oni się potrafią szybko regenerować. To na pewno
niesamowicie poszerzyło ci horyzont. Przyjeżdżając do
Polski wiedziałeś już, że są inne nacje, kultury, religie
i tylko tolerancja może nas wzbogacić.

Bez dwóch zdań. Dorastałem w ogromnym szacunku do
tradycji islamskiej. Bejrut jest podzielony na dwie części,
wschodnią i zachodnią. Wschodnia jest muzułmańska, zachodnia jest chrześcijańska. Dom miałem po muzułmańskiej stronie, tam chodziłem do szkoły, tam się uczyłem
historii Islamu, historii Fenicjan i geografii.
Te doświadczenia pomagają pewno ci
w twojej pracy. Skąd w ogóle wzięło się twoje
dziennikarskie, medialne zamiłowanie?

Powiem coś kontrowersyjnego i mam nadzieję, że moja
mama tego nie zobaczy. Bo zawsze się śmiałem, że wszyscy,
którzy pracują w mediach, to ci, których mama nie kochała.
Mam na myśli to, że wszyscy mamy na pewno jakiś defekt,
który powoduje, że pchamy się na świecznik, w kamerę, że
lubimy, kiedy nas się fotografuje, o nas się mówi, rozpozna-

N IE Z NA M BA R DZIEJ
KO L O ROW E J H I S T O R I I ,
W S E N S I E O B R A Z U, JA K
I D R A M AT U RG I I , N I Ż
G W I E Z D N E WO J N Y.
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...PR ACUJĄC W ROZG Ł O Ś N I
H A RCER SK I E J DO STA ŁE M
PROPOZ YC J Ę OD R A DI A Z ET.
je. Ja byłem całe życie otyły, chociaż zawsze
byłem w centrum wydarzeń, w tej bandzie.
Dusza towarzystwa?

Tak, ale ja byłem totalnie zakompleksiony.
Całe życie mi się wydawało, że nie pasuję.
Jaki był przełomowy moment?

To jest zupełny przypadek, totalny. Byłem
ogromnym fanem warszawskiego Radia Kolor.
Mann i Materna. Tam w ogóle śmietanka
się zebrała. Bogna Świątkowska…

…Maks Cegielski, Karolina KorwinPiotrowska. To były osobistości, które wy-

rastały pod skrzydłami Wojciecha Manna
i Krzysztofa Materny. Wybitnych osobowości radiowo-rozrywkowych.
Zazdroszczę ci, bo ja próbowałem się tam
dostać i mnie nie wzięli.

To nie musisz mi zazdrościć, bo ja też próbowałem się tam dostać i mnie nie wzięli.
Poszedłem na casting w 1993 roku, przeszedłem wszystkie etapy, chyba 5. Dzikie tłumy
ludzi. Doszedłem do ostatniego etapu, byłem
z moim przyjacielem, bo nie miałem śmiałości przyjść samemu, a namawiali mnie
wszyscy, mówiąc, że mam fajny głos, jestem
śmieszny, pasuję do radia. Dałem się namó-

wić, ale sam nie chciałem iść. Napisaliśmy
konspekt audycji, w czym pomagał mi bardzo ojciec, który cały życie interesował się
muzyką, miał kolekcję winylową, głównie
jazzu i country. I pod jego czujnym okiem
powstał pierwszy skrypt audycji, która nazywała się „Huśtawka”. Poszliśmy z tym do
Koloru, przeszliśmy wszystkie etapy, łącznie
z rozmową z Mannem i Materną, którą będę
pamiętał do końca życia. Pan Wojciech kazał opowiedzieć mi dowcip. I weź teraz rozśmiesz kogoś takiego jak Krzysztof Materna
czy Wojciech Mann. Przeszedłszy już wszystkie etapy, łącznie z próbą antenową, otrzymaliśmy komunikat, że jesteśmy super, że
bardzo im się to podoba, ale jesteśmy za
młodzi. Mieliśmy wtedy po 18 lat. Szukali
starszych, odrobinę bardziej dojrzałych.
Ale w tamtym momencie nabór prowadziła
także rozgłośnia harcerska. Oni w momencie wprowadzenia koncesji radiowej, jako
jedyni przerwali nadawanie. Kiedy uzyskali legalnie koncesję, wznowili to nadawanie.

C H C Ę C Z U Ć , Ż E M A M N A C O Ś W P ŁY W

I my załapaliśmy się na ten pierwszy rzut
po przerwie. Przenieśliśmy ten konspekt
do rozgłośni. Pamiętam programowym był
wtedy Jarek Mateński, przeczytał to i powiedział „No niezła jazda”.
Jeśli miałbym z tobą prześledzić program
po programie i wszystkie twoje medialne
projekty, to byśmy musieli tutaj siedzieć
chyba kilka dni. Chciałbym, żebyś
opowiedział o szczególnych momentach,
z których czerpałeś największą satysfakcję,
i o chwilach, które najbardziej cię wkurwiły.

Wkurwiły, mówisz? Dobre pytanie. Wkurwiła
mnie jednocześnie ta sytuacja, która była
naprawdę przełomowa i którą zapamiętam
do końca życia, gdy pracując w Rozgłośni
Harcerskiej dostałem propozycję od Radia
Zet. Przyszedłem tam też jakoś rzutem na
taśmę, bo po dwóch latach pracowania za
darmo, mój ojciec powiedział, że muszę się
wziąć do roboty. Szanował to, co robię, i kibicował mi, ale… pora zarabiać. Kupił mi garnitur i od poniedziałku do pracy, do banku. Mój
ojciec był finansistą, w banku handlowym,
departamentu handlu zagranicznego.
Jestem przekonany, że zrobiłbyś tam karierę.

Stary, dziękuję, ale na szczęście się nie przekonałem, bo miałem iść w poniedziałek, a w piątek zadzwonił do mnie Robert Kozyra, zaprosił
na program, na antenę. Ojciec się zgodził.
Radio Zet.

Tak. Dostałem 600 zł pensji i ojciec odpuścił.
Mogłem robić to, co czuję. Jemu zawdzięczam
wiele. On słuchał każdej mojej audycji, czasem
recenzował, czasem brał proszki uspokajające
w trakcie. Ale po Zetce, z której wyleciałem
z wielkim hukiem, zostałem namówiony do
roboty w Radiu Kolor, historia zatoczyła koło.
Tam potem zostałem dyrektorem programowym i któregoś dnia zadzwonili do mnie
z RMF, że zapraszają. Wtedy RMF to była inna
planeta, tak jak dziś zresztą. To było spełnieniem marzeń każdego młodego człowieka,
który pracował w radiu.
Pracować u żółtych.

Tak. Zaprosili mnie na spotkanie, zwolniłem
się z programu, pojechałem na Kopiec, siedziałem tam godzinę, dwie, trzy, cztery, nie
zjawił się pan dyrektor Tyczyński, więc się
wściekłem, wkurwiłem, jadąc z Bóg wie jakimi wyobrażeniami. Dupa. Nie przyjechał.
Wsiadłem w pociąg, wróciłem do Warszawy,
zły na wszystko. Minęło parę miesięcy i znowu
zadzwonili, przepraszając, że prezes akurat
nie mógł. W pierwszej chwili powiedziałem,
że ja teraz dziękuję, ale zadzwonili jeszcze
kilka razy, więc przyjechałem znowu na ten
kopiec, dyrektor spóźnił się dwie godziny, za-

prosił mnie do gabinetu. Siedziałem tam jak
u psychologa, cisza totalna, on palił papierosa i patrzył się błędnym wzrokiem. A ja mam
płytki lont, więc dostawałem tam totalnego
szału, w końcu pyta, co ja w tej Warszawie robię, więc opowiedziałem. Program poranny,
dyrektorem programowym jestem. Zapytał,
ile zarabiam, palił dalej, pomyślał i powiedział: „Daruj sobie tego programowego,
daję ci dwa razy tyle i spierdalaj”.
To była krótka piłka. Nie zostawił ci wyboru.

Tak. Zadzwoniłem do dziewczyny i mówię:
„Przeprowadzamy się do Krakowa. Od jutra”.
I zostałeś w Krakowie parę lat.

Cztery. Myślałem, że już tam zostanę tak naprawdę, dobrze mi tam było. Wspaniały czas,
wspaniali ludzie. Byłem drugim warszawiakiem po Witku Lazarze, który tam trafił. Na
dzień dobry zrobili mi falę jak w wojsku.

Radio radiem, ale pojawiła się telewizja. Ona
cię korciła?

Nie korciła mnie. Tyczyński wiele razy
mnie namawiał, żebym w telewizji coś zrobił. Edward Miszczak, który zakładał
z Tyczyńskim RMF, już wtedy rządził w TVN,
Tyczyński już też cały czas próbował mnie
wpychać tylnymi drzwiami, ale któregoś dnia
spotkałem Marka Sierockiego na Kopcu, spojrzał na mnie i powiedział: przyjedź do mnie.
Poszedłem, pogadaliśmy i tak mnie postawił
przed kamerą, że skończyło się tym, że prowadziłem 4 lata listę przebojów w Pierwszym
Programie Telewizji Polskiej. A potem już od
Sasa do Lasa.
Potem pojawiła się postać Kuby
Wojewódzkiego.

Był rok 2003, dostałem propozycję zostania
dyrektorem programowym warszawskiego
Radia 94 o profilu rockowym. Założeniem
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M A M TA K Ą N I EBY WA Ł Ą
Z D OL NO Ś Ć K A S OWA N I A
Z T WA R DE G O DYS K U
WS Z YS T K IC H Z ŁYC H
MOM E N T ÓW.

WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

było to, że będzie to radio dla mężczyzn, więc
popełniono dwa błędy, które potem zdeterminowały przyszłość tej stacji. Pierwszy z nich
to to, że chcąc robić radio dla mężczyzn,
wymyślono kampanię, która zrobiła bardzo
dużo szumu, nie do końca dobrego. I z badań
focusowych wychodziło im, że skoro dla facetów, to trzeba grać rocka. Drugi taki nieudolny krok to fakt, że zaciągnęli jakąś amerykańską playlistę. Dziwne wynalazki. Ja całe życie
słuchałem muzyki rockowej, więc jak rock to
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i punk rock, heavy metal i blues. Uważałem,
że trzeba to mieszać, zaproponujmy coś naprawdę dobrego. Wtedy zagranie w radio
Guns’n’Roses czy Nirvany było niemożliwe.
Maksem był Queen. Obejrzałem wtedy film
„Części intymne”, czyli biograficzny film
Howarda Sterna, największego skandalisty
w historii rocka.
I to cię nakręciło do tego, żeby prowokować?

To mnie totalnie nakręciło.

Zaczynałeś audycję, żeby zawrzało?

Ja odnalazłem siebie. Te momenty, kiedy on
opowiadał o tym, jak przychodzi do radia
i musi jakieś farmazony opowiadać. Bzdury
typu „w Warszawie dziś 15 stopni“. A tu nagle
facet gada, co mu ślina na język przyniesie, i ludziom się to podoba. I pomyślałem, że to jest
to. Absolutny freedom of speech. Jazda bez
trzymanki. I pomyślałem, że robimy skandal,
więc bierzemy człowieka-skandalistę. Kuba
wtedy święcił triumfy w Idolu, naczelny cham.
Zadzwoniłem do niego, powiedziałem, że
robię rockowe radio, potrzebuję skandalisty,
chcę zaprosić go do współpracy. Usłyszał, że
rockowe i od razu się zgodził.
I ty zaproponowałeś mu pracę?

Tak. Spotkaliśmy się po jego powrocie, rozmowa poszła bardzo fajnie. I powiedziałem mu,
że skoro ja tyle lat prowadzę listę przebojów
i ludziom się wydaje, że jestem pan Shakira
i Enrique Iglesias, to ciebie wybielimy, a mnie
uświnimy. I zróbmy razem listę przebojów,
tylko olejmy piosenki, weźmy prasówkę.
I zamiast utworów mieliśmy wstawiać taką
klasyczną listę przebojów, wstawmy informacje prasowe: polityka, sport, obyczajówka, show biznes, wszystko co nam w ręce
wpadnie. I tak powstała antylista. Nasz pierwszy wspólny program. Długo nie mogliśmy
wpaść na to, co chcemy razem zrobić, ale od
początku wiedzieliśmy, że chcemy wspólnie
audycję poprowadzić. I tak powstała antylista.
W 2003 roku zaczęliśmy robić skandal, drzeć
łacha ze wszystkiego absolutnie. A im głośniej,
im mocniej, tym większy rozgłos.
Dziś, jak tak rozmawiamy, jestem pełen
uznania, podziwu. Twoja praca, walka po tym
wszystkim, co się stało kilka lat temu.

Tak jak na studiach nie myślałem o zmęczeniu,
bo nie miałem czasu, tak samo jest dokładnie
z moim dochodzeniem po chorobie i przeszczepie. Kompletnie o tym nie myślę. Mam taką
niebywałą zdolność kasowania z twardego dysku wszystkich złych momentów. Dochodzi do
tego, że czasem naprawdę próbuję sobie przypomnieć, kiedy wydarzyło się coś złego. I nie
jestem w stanie, bo ja to wykasowuję, potem
już nie pamiętam. I tak żyję całe życie. To zawsze było moim sprzymierzeńcem. To wycina
ci pewną czujność, hamulce i ja długo bez hamulców jechałem.
Otwarcie o tym mówisz w kilku wywiadach.

Tak. Umówmy się, zawsze wzbudzałem zainteresowanie mediów, więc nie będę teraz gadał,
że żyłem jak święty, kiedy wszyscy wiedzą,
że było inaczej. Poza tym jest jakaś publiczna
forma spowiedzi. Choć teraz się wcale idealnie
nie prowadzę. Oczywiście nie ma mowy o kali-

brze przegięcia, stopnia imprezy, który osiągałem kiedyś. Ale kiedy piłem, to zawsze ze
szczęścia, nigdy ze smutku. Dla mnie euforia
jest katalizatorem.
Teraz jesteś już trochę innym
człowiekiem. Zmieniłeś się, ale dalej
kochasz życie. Kim jesteś?

Hedonistą. Ale w takim bardzo pozytywnym
znaczeniu i dziś chyba można powiedzieć,
że bezpiecznym. Zapłaciłem sporą cenę za
moją lekkomyślność i to niemyślenie o konsekwencjach. Zapłaciłem lewą ręką, karierą
i sporym kawałkiem mojego życia osobistego. Natomiast wszyscy mi zawsze powtarzają: ty to jesteś naprawdę siłacz, jesteś wielki. A ja jestem zwykły tchórz, strach jest tym,
co mnie motywuje. Strach, że zostanie wtedy,
kiedy jest źle, a będzie jeszcze gorzej. A ja nie
lubię żyć w złych warunkach.
ENGLISH

A SAFE HEDONIST
In a peculiar world of Polish show business, for most
of his life, he was one of the most characteristic
figures and a kind of enfant terrible. In the recent
years, he has been struggling with health problems
– how has this lesson of humility changed him? And
how does he look at different moments of his career
in retrospect? Michał Figurski is talking with Rafał
Bryndal for Anywhere.pl.

Michał, my dear friend, it seems to me that
the force is with you.

In what sense, Rafał, my dear friend?
Whatever happens, you are full of positive
energy and optimism. You don’t stop smiling.

This may be interpreted in many different
ways; people don’t always regard smiling as
something positive. Some say, he’s a positive
guy, a brave soldier, others – that he’s a fool
who smiles all the time like a Cheshire cat. Bad
things happen to him, and he’s still smiling
without any reflection.
I began with the force because you’re a Star
Wars fan. What is this fascination with the
film, and what do you like the most about it?

I suppose I’m a typical child from the Polish
People’s Republic, born in the early 70s,
when everything was grey, and one had to
have dollars or vouchers to buy colourful
gadgets in Pewex stores; it was associated
with a different, better world. I don’t know
a more colourful story, in terms of image
and drama, than Star Wars. I was ten when
I watched it myself, because I was so young
when the first episode came out that my father had to read subtitles to me.

20–21

STREFA VIP / VIP ZONE

You visited some parts of the world thanks to your
father. Moscow, Lebanon, etc.

That’s not entirely true; I was born in Moscow, but when
I was three months old, I was smuggled to Poland – I’m
saying ‘smuggled’ because I was born in a Soviet country,
therefore, my parents had problems with taking me to
Poland. My father came from a traditional, patriotic family. All my grandparents and great-grandparents took part
in uprisings.
You must be proud of it – I’ve seen that you keep all
family souvenirs and value them very much.

Yes, very much. I didn’t use to be interested in history.
It came with age, when I got to know all those circumstances my family was proud of – people had always
spoken about Michał Chrobak and Kazimierz Figurski,
an armoury officer in the Polish Armed Forces, a prime
to Marshal Józef Pilsudski. As I child, I didn’t attach any
importance to it. My great‑grandfather’s stripes were
one of the last gifts I received from my father. In that
moment, I opened my mouth wide and thought, ‘Oh my
God, these photographs have been there for all my life.’
A code name ‘Leon’ in the Warsaw Uprising, buried with
honours in the cemetery in Powązki, Warsaw, where
I go with my head held high, which I really appreciate.
My father was the first man in the family who didn’t join
the army, and I continue this secular tradition. I have
nothing to do with the Polish Armed Forces, but it’s no
laughing matter to me. I deeply respect the history of my
family and tradition. And I’m a patriot.

is bustling with life in an incomprehensible way for us, because we associate war with total trauma and ashes.
And they are able to restore themselves fast. This must
have broadened your mind. When you arrived in Poland,
you’d already known that there are other nations,
cultures and religions, and only tolerance can enrich us.

You can say that again. I grew up in great respect towards
Muslim tradition. Beirut is divided into two parts – eastern and western. The eastern one is Muslim, the western
– Christian. Our house was in the Muslim part – that’s
where I went to school, learned the history of Islam and the
Phoenicians, as well as geography.
These experiences must be helpful now at your work.
Why did you decide to go into journalism and the media?

I’ll tell you something controversial and I hope that my
mom won’t see it. I’ve always joked that everyone who
works in the media is troubled. I mean that we all have
a flaw which makes us want to be in the spotlight, be photographed, recognised. I was obese even though I was always in the centre of events.
The life and soul of the party?

Yes, but I had plenty of inferiority complexes. All my life,
I thought I didn’t belong.
What was the breakthrough?

It was a total accident. I was a big fan of Radio Kolor
in Warsaw.

You graduated from the best high school in Warsaw,
Stefan Batory High School.

Mann and Materna. And plenty of other figures. Bogna
Świątkowska…

It depends on how you look at it; when I went to high school,
I didn’t know that. Well, in the past, there were no school
rankings; I went there because I could. After four years
abroad, I was totally behind with the Polish curriculum.
I graduated from an American high school, where all
subjects were in English. And when I arrived in Poland
in 1989, I knew very little.

…Maks Cegielski, Karolina Korwin-Piotrowska. They were
great figures influenced by Wojciech Mann and Krzysztof
Materna. Prominent personalities of the radio and the entertainment industry.

You had to learn everything anew.

I first encountered Polish curriculum in the first year of
high school. I had read a few books, because my father
had made me to. But in general, I had to learn everything
myself. They tore me away from the environment they had
once put me in. As a 12-year-old, I suddenly found myself in
a place where there were no Poles.
Where was it?

Lebanon. Beirut.
It’s a beautiful city. A peculiar one owing to smells, its
climate, inhabitants and food.

It is not without a reason that Beirut is called the
Switzerland of the East. I arrived there in 1985, right after
an Israel invasion. The city was completely destroyed and
devastated. I remember how my father admired their ability to restore everything so fast. Their souls, houses, streets
and shops. A building bombed on Monday began to grow
on Wednesday and was being re-built very fast. There’s a lot
going on there all the time. Despite relative peace, the city

I envy you because I tried to get there, without success.

You don’t need to envy me, because I tried to get there, too,
without success. I went to an audition in 1993, went through
all stages, five, I guess. There were crowds of people there.
I reached the last stage. I was there with my friend because
I was too shy to come alone, and everyone encouraged me
to have a shot at it – they said I had a nice voice, I was funny,
and I’d be a good radio presenter. They talked me into it in
the end, but I didn’t want to go alone. We wrote a programme
outline; my father helped me a lot – he had always been interested in music, had a vinyl collection, composed mostly
of jazz and country albums. Under his watchful eye, the first
script of a programme ‘Huśtawka’ was drawn up. We took
it to the Radio, went through all the stages, including an interview with Mann and Materna, which I will remember for
the rest of my life. Mr Mann asked me to tell them a joke.
Imagine that you are supposed to make laugh someone like
Krzysztof Materna or Wojciech Mann. After all the stages,
including a rehearsal, we were informed that we were great,
they liked us very much, but we were too young. We were 18
then. They were looking for someone older, more mature.
But at that time, Rozgłośnia Harcerska was also recruiting.
When the requirement of radio licence was introduced,
they were the only ones who stopped broadcasting. When
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To work for the yellow radio.

Yes. They invited me to a meeting. I left
work earlier, went to Kościuszko Mound, sat
there an hour, two, three or four. Director
Tyczyński didn’t come, which pissed me off.
I really had high hopes. But he didn’t come.
I got on train and returned to Warsaw, angry at everything. A few months later, they
called me again to apologise that he couldn’t
make it that time. At first, I said that I didn’t
want the job anymore, but they called me
a few times more, so I went there again.
The director was two hours late; he asked
me to his office. I felt like during a therapy
session – we were sitting in total silence, he
was smoking a cigarette, staring vacantly
into space. I’m quick-tempered, so it almost
drove me mad. At last, he asked me what
I was doing in Warsaw, so I told him. A morning programme, I was a programme director.
He asked me how much I earned, thought
for a while and said, ‘Quit it, I’m giving you
twice as much and get the fuck out of here.’
He didn’t give you any choice, did he?

He didn’t. I called my girlfriend and said,
‘We’re moving to Cracow. From tomorrow.’
And you stayed in Cracow for a few years.

For four years. I thought I’d stay there for
good, I liked it there. A great time, great
people. I was the second Varsovian who
got there, after Witek Lazar. They gave me
a memorable welcome.
The radio is one thing, but later also came
television. Was it tempting?

they were granted the licence, they began to
broadcast again. We got there right after that
break. We brought the programme outline to
the station. Jarek Mateński, who was in charge
then, read it and said, ‘That’s pretty cool.’
If we were to discuss all your programmes
and projects, it would take a few days.
I would like you to tell me about special
moments which satisfied you the most or
pissed you off.

Pissed me off, you say? That’s a good question. The situation that pissed me off, which
at the same time was a breakthrough and
which I’ll remember for the rest of my life, is
when I got a job offer from Radio Zet when
I was working in Rozgłośnia Harcerska. I accepted it because after two years of working for free, my father said that I had to get
a real job. He respected what I was doing and
supported me, but… it was high time I made
some money out of it. He bought me a suit
and sent me to work in a bank from Monday.

Thanks a lot, but luckily, I didn’t have
a chance to find out. I was supposed to go
there on Monday, while on Friday, Robert
Kozyra called me and invited me to the radio. My father agreed.

Not really. Tyczyński encouraged me to do
something on television. Edward Miszczak,
who founded RMF with Tyczyński, already ran
TVN. Tyczyński tried to get me there through
the back door, but one day, I met Marek
Sierocki on Kościuszko Mound, he looked and
me and said, ‘come to me one day.’ So I went,
we had a chat and he put me before the camera; in the end, I hosted a chart show in TVP1
for four years. Afterwards, I was involved in
a variety of projects.

Radio Zet.

Then, Kuba Wojewódzki appeared.

Yes. I got a salary of PLN 600, and my father
gave me a break. I could do what I loved. I owe
him a lot. He listened to all my programmes,
reviewed them sometimes, or took tranquillizers in the meantime. But after I got the
sack in Radio Zet, I was offered a job in Radio
Kolor – what goes around comes around.
I became a programme director there, and
once, I got a call from RMF. Those days, RMF
was another story, just like it is today. It was
a dream come true for every young person
who worked in the radio.

In 2003, I was offered the position of programme director in rock Radio 94 in Warsaw.
Its premise was that it would be a radio station
for men, so they made two mistakes, which
later determined the future of the station. The
first one was that they wanted to set up a radio channel for men and they came up with
a campaign that made a fuss. On the basis of
focus studies, they assumed that if the channel is for men, they should play rock music.
Another bad move was taking an American
playlist. Strange ideas. I’d listened to rock

My father was a financier in the foreign trade
department of a commercial bank.
I’m sure you would make a career there.
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music all my life, so I knew that rock entailed
punk rock, heavy metal and blues. We thought
we should offer something really good. Playing
Guns’n’Roses or Nirvana on the radio was
impossible then. Queen was a maximum. I’d
watched ‘Private Parts’ then, a biographical
film about Howard Stern, the greatest scandalist in the history of rock music.
And that inspired you to provoke?

It totally turned me on.
Did you want to stir up scandal?

I found myself in it. I remember those moments when he told me how he came to the
radio and had to talk nonsense, such as ‘15 degrees in Warsaw today.’ All of a sudden, the guy
says what comes to his mind, and people like
it. And I thought that this is it. Total freedom
of speech. A wild ride. And I thought that we
were stirring up scandal, so we need a scandalist. Kuba scored a triumph in Idol then, the
chief lout. I called him and said I was making
a rock radio channel and I needed a scandalist,
so I wanted to offer him cooperation. When he
heard it was rock, he agreed straight away.
You offered him a job?

Yes. We met after his return, the conversation was really cool. I told him that given

the fact that I had hosted a chart show so
many years and people thought I was Mr
Shakira and Enrique Iglesias, he would be
the good guy, and I’d be the bad guy. And
that we should make a chart show together
– but we’d blow off songs and focus on the
news. Instead of songs, we were going to play
a classic playlist, put in some press news:
politics, sports, common news, show business, and other topics. It was our first joint
programme. For a long time, we didn’t have
an idea for a joint project, but we knew from
the very beginning that we wanted to make
a programme together. That’s how the anti-list was created. In 2003, we began to create scandal, mocking absolutely everything.
The louder, the stronger, the better.
Today, as we’re speaking, I admire and
respect you. Your work, your fight after
everything that happened to you a few
years ago.

When I was a student, I didn’t think about
tiredness because I didn’t have time for it. It’s
the same with my recovery after the illness
and the transplant. I don’t think about it at all.
I have an ability to remove all bad times from
my hard drive. I sometimes even can’t recall
bad things that have happened to me because
once I remove them, I don’t remember them

any longer. I’ve lived like that all my life. It has
always been my ally. But it makes you lose
some vigilance and brakes – I lived without any
brakes for a long time.
You’ve spoken about it openly in
several interviews.

Yes. I admit that I’ve always got some attention of the media, so I won’t say that I lived like
a saint when everybody knows how it really
was. Besides, it’s a form of public confession.
Although my life isn’t perfect now, the degree
of splurging and partying I achieved in the past
is out of question. But when I drank, it was always for happiness, never for sorrow. To me,
euphoria is a catalyst.
You’re a different person now. You
have changed, but you still love life.
Who are you?

A hedonist. But in a positive sense, and today
I can say that a safe one. I’ve paid the price for
my recklessness and ignoring consequences
of my actions. I’ve lost my left arm, career and
a huge part of my personal life. People tell me
all the time, ‘you’re truly strong and great.’
The truth is I’m a coward; it’s the fear that motivates me. The fear that the situation would
be bad or even worse. And I don’t like living in
bad conditions.
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SEK R ET N E

W YSPY

CHOĆ NA ŚWIECIE WYSP JEST MNÓSTWO, DZISIAJ PRZEDSTAWIĘ WAM DWIE. PIERWSZA Z NICH NALEŻY
DO NASZYCH ZACHODNICH SĄSIADÓW, DRUGĄ DZIELIMY RAZEM Z NIMI. RUGIA I UZNAM - BO O NICH
MOWA - TO SKARBY POMORZA PRZEDNIEGO I POMORZA ZACHODNIEGO. KAŻDA Z TYCH WYSP,
ZUPEŁNIE JAK BAŁTYCKI BURSZTYN, SKRYWA W SOBIE WIELE SEKRETÓW Z PRZESZŁOŚCI...
TEKST I ZDJĘCIA Edyta Bartkiewicz

SEKRETNE WYSPY

Z C Z T E R E C H F O RT ÓW
PR Z E T RWA ŁY
T R Z Y, K T Ó R E SĄ
DOSTĘPN E DO
Z W I E DZ A N I A PR Z E Z
W I Ę K S Z O Ś Ć RO K U.
SĄ T O F O RT A N I O Ł A ,
GE R H A R DA O R A Z
F O RT Z AC H O D N I ...
wraz ze Stawą Galeriową wyznacza kierunek statkom
w drodze do portu morskiego.
W XIX wieku pruski, a następnie niemiecki port
w Świnoujściu stanowił ważny element regionu. By
chronić go przed wrogimi okrętami, generał piechoty
oraz inżynier Johann Leopold Ludwig von Brese-Winiary zaprojektował potężną twierdzę. Z czterech fortów przetrwały trzy, które są dostępne do zwiedzania
przez większość roku. Są to Fort Anioła, Gerharda
oraz Fort Zachodni, gdzie można zobaczyć nie tylko
magazyny amunicji i prochownie, ale także wrak niemieckiego samobieżnego działa przeciwlotniczego
Sd.Kfz.7/2 wyciągniętego z dna Bałtyku. Ponadto znajdują się tam remizy artyleryjskie, schrony dla armat
nadbrzeżnych oraz wiele innych reliktów burzliwej
przeszłości zachowanych w świetnym stanie.

UZNAM PO RAZ DRUGI

UZNAM PO RAZ PIERWSZY
Tajemniczy wiatrak, będący symbolem Świnoujścia, stoi samotnie
na końcu Falochronu Zachodniego. Obserwuje zmierzające do portu statki i żegna je, gdy wychodzą w morze. Nie jest to jednak wiatrak dający mąkę, a stawa – nieruchomy znak nawigacyjny, który

Peenemünde to niewielka miejscowość znajdująca się
na samym końcu wyspy Uznam, gdzie w trakcie wojny III Rzesza stworzyła ośrodek badań nad nowym
uzbrojeniem. To właśnie tu powstały narzędzia walki,
które miały odmienić losy wojny, rakietowy pocisk
balistyczny (V-2) i pocisk manewrujący (V-1). Dyrektorem technicznym ośrodka został Wernher von Braun,
który dzięki swojej nieocenionej wiedzy i akcji Paperclip, prowadzonej przez Amerykanów, został po wojnie
pierwszym dyrektorem Centrum Lotów Kosmicznych
w Alabamie. Po wielu alianckich nalotach oraz na skutek porozumień między sojusznikami ośrodek badawczy został zniszczony. Ocalała jedynie elektrownia,
lotnisko i linia kolejowa, które od 1991 roku stanowią
centrum historyczne. Za pomocą unikatowych zdjęć
i oryginalnych eksponatów prezentowana jest tu historia powstania pierwszej rakiety, a pozostała część
ekspozycji przybliża czasy zimnej wojny i podboju
kosmosu. Na terenie centrum historycznego znajduje
się także muzeum łodzi podwodnych, które oferuje
zwiedzanie wyposażonego w wyrzutnie rakiet radzieckiego okrętu podwodnego U-461. Zapach ropy, ciasne
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korytarze, trzymający w napięciu dźwięk echosondy
oraz krzyki rosyjskich marynarzy w tle – to potrafi
przerazić...

RUGIA – ILE MOŻE SIĘ DZIAĆ
W JEDNYM MIEJSCU?
Największa wyspa Niemiec słynie z ogromnych białych
klifów, które otoczone starymi bukowymi lasami i falami Morza Bałtyckiego widoczne są z bardzo daleka.
W jednym z lasów porastających wyspę znajdują się
ruiny zbudowanego w latach 1873-1877 zamku Dwasieden, który bez wątpienia był jednym z najpiękniejszych
obiektów na wyspie. Używano go jako zaplecze wojskowe aż do 1955 roku, a później znaczną jego część zniszczono, by zdobyć materiał budowlany. Ukryty w gęstych
zaroślach i schowany między opuszczonymi koszarami
nie stracił swojego uroku, nadal zachwycając tych, którzy błądzą w ciemnym lesie, by go odnaleźć.
W porcie w Sassnitz, znajdującym się niedaleko
zamku Dwasieden, znajdziemy zaś okręt podwodny
HMS Otus, brytyjską jednostkę wycofaną ze służby
w latach 90. Dziś, przekształcona w pływające mu-

N A J W I Ę K S Z A W Y S PA
N I E M I E C S ŁY N I E
Z O GRO M N YC H B I A ŁYC H
K L I F ÓW, K T Ó R E
O T O C Z O N E S TA RY M I
B U KOW Y M I L A SA M I
I FA L A M I M O R Z A
B A ŁT YC K I E G O ...

SEKRETNE WYSPY

zeum, potrafi bardzo namacalnie przybliżyć realia
życia na wyjątkowo ciasnej przestrzeni. Na okręcie
o wymiarach 90 metrów długości i zaledwie 8 metrów
szerokości funkcjonowała załoga licząca ok. 70 osób.
Również tu można usłyszeć z głośnika krzyki marynarzy i dźwięki pękającego kadłuba rozrywanego przez
torpedy nieprzyjaciela.
Na północy wyspy znajduje się skalisty przylądek
o nazwie Arkona, będący niegdyś centralnym grodem
obronnym zachodniosłowiańskich Ranów, jednego
z plemion połabskich. Krucjata na Słowian Zachodnich trwała 8 lat, a skończyła się w 1168 roku podbiciem
Rugii przez duńskiego króla Waldemara I Wielkiego.
Spalenie przez niego ostatniej pogańskiej świątyni Słowian, sanktuarium Świętowita, poprzedziło przymusowe ochrzczenie Ranów i przyłączenie ich do diecezji
Roskilde, duńskiego miasta położonego na Zelandii.
Rugia ze swoimi urokliwymi parkami narodowymi,
białymi plażami i piękną, kurortową zabudową, jest
idealnym miejscem na wakacyjny odpoczynek. Wiedział o tym również Adolf Hitler, który w miejscowości
Prora postawił długi na blisko 4,5 km budynek mający służyć jako ośrodek wypoczynkowy dla nazistów.

RUGI A Z E SWOI M I
U ROK LI W Y M I
PA R K A M I
NA RODOW Y M I,
BI A ŁY M I PL A ŻA M I
I PI ĘK NĄ, KU RORT OWĄ
ZA BU DOWĄ, J E ST
I DE A L N Y M M I E JS CE M
NA WA K AC YJ N Y
ODPOCZ Y N EK.
Mógł on ugościć ponad 20 tysięcy osób, jednak do
jego oficjalnego otwarcia nigdy nie doszło. Zachowany
w świetnym stanie budynek został wykupiony przez deweloperów, którzy sprzedają tu ze smakiem zaprojektowane apartamenty – zaledwie minutę drogi od plaży.
Uznam, z wiatrakiem owianym marynarskimi legendami, tajnym ośrodkiem badawczym oraz ukrytymi
w lasach stanowiskami startowymi dla rakiet V-2, to
udany przepis na niebanalne spędzenie dnia. W połączeniu z Rugią, pełną zdobionych, drewnianych loggii,
które przy zachodzącym słońcu wyglądają jak delikatna
koronka z najpiękniejszych babcinych serwet, tworzą
plan doskonały na zapoznanie się z Pomorzem Zachodnim i jego historią. Kto wie, może błądząc po pustej plaży, odnajdziecie bursztyn, w którym schowana od lat
tajemnica czeka tylko na kogoś, kto ją odkryje!
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tre during the war. This is where weapons
that were going to alter the course of the war
were devised, including the V‑2 guided ballistic missile and the V‑1 cruise missile. Wernher von Braun was the Technical Director
of the centre. Thanks to his broad knowledge and the Paperclip operation carried
out by Americans, after the war, he was the
first director of Marshall Space Flight Center in Alabama. After many attacks of the
Allies and in accordance with agreements
between the allies, the research centre was
destroyed. Only a power plant, an airport
and a railway line remained and since 1991,
they have been turned into a historical
centre. Unique photographs and original
exhibits present the history of creating the
first rocket, and the remaining exhibitions
show the times of the cold war and space
travels. The historical centre also houses
a museum of submarines, which exhibits
the Soviet missile submarine U-461. The

ENGLISH

SECRET ISLANDS
Even though there are plenty of islands in the world, I would
like to present two of them today. The first one belongs to
our western neighbours, while the latter is divided between
us and Germany. Rügen and Usedom are pearls of Western
Pomerania. Each of them, just like Baltic amber, holds many
secrets from the past…

USEDOM FOR THE FIRST TIME
A solitary mysterious windmill, which is a symbol of
Świnoujście, is located at the end of the Western Breakwater. It observes ships coming into the port and bids
them farewell when they make for the open sea. This
windmill doesn’t produce flour; it’s a navigational beacon and along with the Gallery Beacon, it guides ships
to the port.
In the 19th century, the Prussian and later German
port in Świnoujście was an important part of the region.
To protect it from enemy ships, Johann Leopold Ludwig von Brese-Winiary, General of the Infantry and an
engineer, designed a formidable fortress. Three out of
four forts have survived, and they’re open for visitors
for most of the year. These include the Fort of Angel, the
Fort of Gerhard, and the Western Ford, with ammunition depots and magazines as well as a wreck of a German self‑propelled anti-aircraft gun Sd.Kfz.7/2 found at
the bottom of the Baltic Sea. Moreover, there are also
firehouses, coastal guns shelters, and many other relics
from the turbulent past preserved in a very good state.

USEDOM FOR THE SECOND TIME
Peenemünde is a little town at the end of Usedom island,
where the Third Reich set up a weaponry research cenWIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

SEKRETNE WYSPY

32–33

P O D R ÓŻ E / T R AV E L

smell of petrol, cramped corridors, disturbing sounds
of an echo sounder and shouts of Russian seamen in the
background – it can all be really scary…

RÜGEN – HOW MUCH CAN HAPPEN
IN ONE PLACE?
The largest German island is famous for its large white
cliffs surrounded by old beech forests and the waves of the
Baltic Sea that can be seen from afar. In one of the forests
on the island, there are the remains of Dwasieden castle
built in 1873–1877, which was one of the most beautiful
edifices on the island. It was used by the army till 1955;
afterwards, it was partially destroyed for construction
materials. Hidden in the bushes and among deserted barracks, it didn’t lose its charm and it still presents an enchanting view for those who traverse the forest in search
for the ruins.
In Sassnitz port, near Dwasieden castle, there is the
HMS Otus submarine, a British unit decommissioned in
the 1990s. It has been turned into a floating museum and
today presents the reality of living on a limited space.
A crew of about 70 people lived on a ship 90 metres long and
only 8 metres wide. Visitors can hear the shouts of seamen
and the sounds of breaking hull torn by enemy missiles.
In the northern part of the island, there is rocky
Cape Arkona, which used to be a central fort of the

West Slavic Rani, one of Polabian Slav tribes. The crusade against Western Slavs lasted 8 years and ended in
1168 with the conquest of Rügen by the Danish king,
Valdemar I. The king burned the last pagan temple of
the Slavs dedicated to the god Svetovid, baptised the
Rani by force and incorporated their territories into
the Diocese of Roskilde, a Danish city located on the
island of Zealand. With its picturesque national parks,
white beaches, and beautiful resort buildings, Rügen
is a perfect holiday destination. Adolf Hitler was aware
of the fact and he put up a 4.5 kilometre long building
in the town of Prora, which was intended to be a resort
for the Nazi. It could house up to 20 thousand people,
but it was never officially opened. The well-preserved
building was bought by developers, and attractively
designed apartments are now on sale here – within
a one-minute walk of the beach.
Usedom, with its windmill shrouded in sailors’
legends, the secret research centre and V‑2 missile
stations hidden in the forests, is a great place for an
exciting outing. Together with Rügen, full of decorative, wooden loggias, which in the setting sun look like
a delicate lace from the most beautiful hand-made tablecloths, it provides a perfect plan for exploring Western Pomerania and its history. Who knows, perhaps on
an empty beach, you will find an amber with a hidden
secret waiting to be discovered.

WIĘCEJ FELIETONÓW

NIOSĄC GARB PRZODKÓW

znajdziesz na www.anywhere.pl

CZYTANIE WEDŁUG
SARAMONOWICZA

I tak - stojąc na przystanku „starość” - poetka Roma Dąbrowska zadaje własnemu życiu
szereg dotkliwych pytań, na które nigdy nie
dostanie odpowiedzi. Znamy je za to my, czytelnicy, bo pisarka Zyta Rudzka, mocą swojej
twórczej omnipotencji, pozwoliła nam je poznać. Wszelako wiedząc o poetce Dąbrowskiej
więcej niż ona sama wie o sobie, doświadczamy jednocześnie nieprzyjemnej konstatacji,
że we własnym życiu pozostajemy równie
ślepi, co bohaterka „Krótkiej wymiany ognia”.
Bo - tak jak i ona - możemy się czytać wyłącznie
od środka, a stamtąd widać mniej
ENGLISH

NIOSĄC GARB
PRZODKÓW

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".

ZYTA RUDZKA, „KRÓTKA WYMIANA
OGNIA”, WYD. WAB, WARSZAWA 2018.

Jestem wielkim entuzjastą pierwszego zdania
w powieści. Jeśli mnie zachwyci, czuję się właściwie zaproszony do przygody, jaką jest wniknięcie w świat wyobraźni autora. A pierwsze
zdanie „Krótkiej wymiany ognia” jest prawdziwie mistrzowskie: „Tymczasem zrobiłam
się stara i stoję na przystanku”.

To zdanie lapidarne, ale i wszechobejmujące główną bohaterkę Romę Dąbrowską,
69-letnią poetkę, która poznajemy, gdy przycupnęła na przystanku między istnieniem
a nieistnieniem, i próbuje dokonać życiowego
bilansu. A ów – jak niemal zawsze! - nie tylko
nie wykazuje zysków, ale nijak nie chce wyjść
bodaj na zero.
Powiem od razu, że powieść Rudzkiej
jest świetnie napisana. Co chwilę skrzy się
od błyskotliwych zdań, łączących inteligentny sarkazm z poetycką tkliwością. Jest
też mądra, bo pokazuje życie ludzkie w jego
wielowymiarze. Jest nietuzinkowa, bo idzie
w poprzek łatwych rozwiązań dramaturgicznych. Jest wreszcie - niosąc prawdę, której
wolelibyśmy nie poznawać - bolesna.
A prawda ta brzmi następująco: nie
dość, iż musimy targać na plecach syzyfowy kamień własnej egzystencji, to jeszcze
przygniatają nas do ziemi uwikłani w ból
i cierpienie nasi antenaci. I właśnie ów
zwrot w stronę myśli wybitnego niemieckiego psychoterapeuty Berta Hellingera (która
mówi, że losy każdego człowieka są determinowane przez traumatyczne doświadczenia jego przodków, także tych niepoznanych osobiście), wydaje mi się w powieści
Rudzkiej najciekawszy.

I am fascinated with the first sentence in novels. If it delights me, I feel properly invited to
an adventure of immersing myself into the
author’s world. The first sentence of ‘Krótka
wymiana ognia’ is a masterpiece, ‘I have
grown old and I’m standing at the crossroad.’
This concise sentence perfectly describes
the heroine, Roma Dąbrowska, a 69‑year‑old
poet, whom we meet standing at the crossroad between existence and non-existence,
trying to do the accounts of her life. But the
accounts – as usually! – don’t show any profits; they don’t even want to get even.
I can tell you right away that Rudzka’s novel is very well-written, full of brilliant sentences combining intelligent sarcasm with poetic
sentimentality. It’s also wise because it shows
the multidimensionality of human life. It’s
unique because it doesn’t follow easy dramaturgic solutions. And finally, it’s painful as it
carries truths we would rather forget.
And the truth is that not only do we have
to roll Sisyphean stones of our own existence;
we are also burdened with the pain and sufferance of our ancestors. This reference to the
thought of a prominent German psychotherapist, Bert Hellinger (according to whom our
life is determined by traumatic experiences
of our ancestors, also those we didn’t meet
in person), seems to be the most important
aspect of Rudzka’s novel.
At that ‘old age’ crossroad, the poet, Roma
Dąbrowska, asks herself a series of difficult
questions to which she won’t get an answer.
But we, readers, do know these answers as
the author, Zyta Rudzka, allowed us to learn
them by means of her omnipotence. We know
more about Dąbrowska than she knows about
herself. At the same time, we establish an
unpleasant truth – that in our own life, we’re
as blind as the heroine of ‘Krótka wymiana
ognia’. Just like her, we can read only from
the inside, and there’s very little that could be
seen from there.

ZDJĘCIA: MAT. PRASOWE (1), DOROTA CZOCH (2).

CARRY THE BURDEN OF YOUR
ANCESTORS
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D E S T I N AT I O N : P O M O R S K I E

VADEMECU M
PL A ŻOW ICZA

CZYM SĄ WAKACJE BEZ CHOĆ JEDNEJ WIZYTY NA PLAŻY? POMORSKIE TO AŻ 300 KM PIASZCZYSTYCH
PLAŻ, TAK WIĘC SPORO JEST MIEJSC DO WYBORU. SZUM MORZA, ZŁOCISTY PIASEK I ATMOSFERA NICZYM
NIE ZMĄCONEGO RELAKSU… NIC DZIWNEGO, ŻE NAD BRZEGIEM BAŁTYKU O TEJ PORZE ROKU CODZIENNIE
GROMADZĄ SIĘ TŁUMY. DUŻE ZAGĘSZCZENIE AMATORÓW PLAŻINGU NIE MUSI BYĆ JEDNAK UCIĄŻLIWE,
O ILE WSZYSCY TRZYMAĆ SIĘ BĘDZIEMY PROSTEJ ZASADY - „NIE CZYŃ DRUGIEMU, CO TOBIE NIEMIŁE”.
TEKST Paweł Durkiewicz

ZDJĘCIA Mat. Prasowe

ZASADA 1: KOMFORT DLA
KAŻDEGO!
Każdy z nas marzy o prywatnej tropikalnej
wyspie na Karaibach, dopóki jednak korzystamy z uroków publicznej plaży, powinniśmy
pamiętać, że jest to przestrzeń wspólna dla
nas wszystkich. Wspomnijmy tu o parawanie,
bijącym w ostatnich latach rekordy popularności i wzbudzającym przy tym wielkie kontrowersje. To wynalazek, który u niektórych
rodaków wywołuje sentyment do czasów
Rzeczpospolitej szlacheckiej, w której dominowało hasło „szlachcic na zagrodzie równy
wojewodzie”. „Parawaning” stał się naszym
narodowym sportem – już o wczesnych godzinach porannych trwają zawody – wygrywa
ten, kto pierwszy dotrze na piasek i odgrodzi
sobie największe „ranczo”. Ku irytacji innych.
Nie potępiajmy samego Bogu ducha winnego parawanu – często jest on wybawieniem,
gdy morska bryza przybiera na sile, wzbudzając

mini burze piaskowe. Ważne jednak, by używać go zgodnie z przeznaczeniem i z umiarem – to zresztą słowo klucz na wakacjach.
Zajmujmy na plaży tyle miejsca, ile nam naprawdę potrzeba i ani odrobiny więcej. Pamiętajmy jeszcze, by nie utrudniać innym
dostępu do morza.
Jeśli lubimy poopalać się w stroju Adama,
nie ma problemu – na Pomorzu są plaże, na
których można to robić, o jednej z nich śpiewał
nawet kiedyś w swoim wielkim hicie Zbigniew
Wodecki. Na pozostałych obnażać się „do rosołu” po prostu nie wolno i uszanujmy to, nie
wprawiając w zakłopotanie otoczenia.

ZASADA 2:
BEZPIECZEŃSTWO, CZYLI
GŁOWA NA KARKU
Sprawy bezpieczeństwa to poważna materia
i nie powinniśmy z nich żartować. Granica
między śmiechem a płaczem bywa płynna

VA D E MEC UM P L A ŻO W I C Z A

ZASADA 3: POKAŻ KLASĘ
I TYLKO KLASĘ
Jeśli puszczamy na plaży muzykę, nie powinna ona być uciążliwa dla naszych sąsiadów – nie możemy przecież wymagać
od nich identycznego gustu, nieprawdaż?
Choć głos Zenka Martyniuka porównać
można jedynie z niebiańskim chórem sera-

finów, nie każdy musi mieć akurat ochotę
na taką estetykę i tak intensywne doznania artystyczne.
Plaża to cud natury, nie szpećmy jej
więc swoimi śmieciami. Kubeczki po lemoniadzie i papierek po gofrze powinniśmy bezwzględnie wrzucić do śmietnika.
A jeśli perspektywa chodzenia do kosza
z każdym papierkiem jest naprawdę nie do
zaakceptowania, warto zabrać własną torbę, w której umieścimy wszystkie odpady,
a po zakończeniu plażowania na spokojnie
umieścimy ją tam, gdzie jej miejsce.
Opuszczając plażę, trzeba pamiętać też
o tym, że poza jej granicami obowiązują
nieco inne reguły dotyczące golizny. To
oczywiste, że nie ma w świecie piękniejszego widoku niż nasze nagie torsy i brzuchy,
jednak nie raczmy innych tą rozkoszą nieproszeni. Lekkie okrycie założone na strój
kąpielowy będzie w sam raz. A jeśli mało
nam słońca, rozwiązanie jest jedno – marsz
z powrotem na plażę!
ENGLISH

TIPS FOR YOUR NEXT BEACH TRIP
What would summer be without a trip to the
beach? Boasts 300 km of sandy beaches, so
there are plenty of spots to choose from. The
murmur of the sea, golden sand and a relaxed
atmosphere… It’s no surprise that tourists flock
to the seaside at this time of year. Crowds of
tourists don’t need to be a nuisance as long
as everyone sticks to one simple rule: Do unto
others as you would have them do unto you.

RULE NO. 1: COMFORT
FOR EVERYBODY!
Everyone dreams about a private tropical
island in the Caribbean, but as long as you
are on a public beach, bear in mind that
it’s a common space for all people. Beach
windscreens, which have become both incredibly popular and controversial recently,
are an invention which evokes nostalgia for
the times of the First Polish Republic, where
the nobility took prominence in the state.
It has become our national sport to flock to
the beach at early morning hours to put up
a windscreen and get the largest ‘ranch’ possible. To the annoyance of others.
Don’t curse the windscreen – it’s often
a bliss when the sea breeze comes off the sea
and stirs mini‑sandstorms. But it should be
used for its intended purpose and with moderation – well, that’s the key word on holidays. Occupy as much space as you really
need; no more, no less. And remember not
to hinder access to the sea.
If you like sunbathing in the raw, don’t
WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

worry – in Pomerania, there are beaches
where you can do it. Zbigniew Wodecki even
sang about one of them in one of his hits. But
it is forbidden on other beaches, so respect
the rule and don’t make others feel uneasy
or embarrassed.

RULE NO. 2: SAFETY FIRST
Safety is really important and it’s no laughing matter. The borderline between laughing and crying can be very fuzzy. Don’t
drink too much alcohol on the beach, not
only owing to potential accidents in water.
The refreshing power of beer can be treacherous, especially in the scorching sun.
Again, remember about moderation.
Also, pay attention to the information
signs on beaches and in swim spots – they
are there for a reason. If you see a red flag or
a swimming ban, follow them for your own
good. Don’t forget about people who ensure
safety on the beach – don’t put your blanket
in lifeguard zones or safety corridors as you
may hinder lifeguards in their efforts to save
someone’s life!
If you go on the beach with your children,
keep an eye on them all the time because
they may forget about the basic rules when
playing. A good idea is to give your child a waterproof wristband with your phone number.
This may help you avoid a lot of stress if you
lose your child in the crowd.

RULE NO. 3: SHOW
SOME CLASS
If you play music on the beach, it shouldn’t
disturb your neighbours – they don’t have to
share your music taste, do they? Even though
Zenek Martyniuk’s voice can be compared
with a heavenly choir of seraphs, not everyone may fancy such aesthetics and intense
artistic experiences.
The beach is a natural wonder, so don’t
strew it with litter. Throw lemonade cups
and waffle papers into rubbish bins. And if
you can’t accept the perspective of walking
to a bin with every paper strip, take your
own bag where you’ll put all litter before you
throw it away on your way home.
When leaving the beach, remember that
rules on clothing on the beach differ from
those applicable in other places. It’s obvious that naked busts and bellies of tourists
are a beautiful sight, but don’t show yours
to others when they don’t ask for it. A light
wrap put on a bathing suit will be perfect.
And if you haven’t had enough sunshine,
there is only one thing you can do – go the
beach again!

Odczytaj film za pomocą
aplikacji RUNV IDO.COM

i to dosłownie. Nad morzem nie powinniśmy
przesadzać z alkoholem, nie tylko ze względu
na potencjalne wypadki w wodzie. Orzeźwiająca moc piwa bywa mocno zdradliwa,
zwłaszcza gdy na niebie króluje ostre słońce.
Po raz kolejny kłania się więc hasło „umiar”.
Zwracajmy też uwagę na oznaczenia plaż
i kąpielisk – są one ustawione nie bez powodu. Jeśli widzimy czerwoną flagę lub znak
zakazu kąpieli, lepiej dla własnego dobra
zastosować się do nich. Warto przy tym pamiętać o pracy osób, które czuwają nad naszym bezpieczeństwem – nie rozkładajmy
więc naszych koców na strefach ratowniczych i korytarzach bezpieczeństwa. Możemy w ten sposób przeszkodzić w ratowaniu
czyjegoś życia!
Szczególna odpowiedzialność nad wodą
wiąże się z opieką nad dziećmi. Nasi milusińscy w beztrosce zabawy mogą zapomnieć o podstawowych regułach, dlatego
w każdej chwili trzeba mieć je na oku. Warto też zaopatrzyć dziecko w wodoodporny
gadżet w postaci opaski na rękę z naszym
numerem telefonu. Może to wybawić nad
od dużego stresu w przypadku, gdy dziecko
zgubi nam się w tłumie.

ODIU M
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PŁYTA, KTÓRĄ WIDZICIE NA ZDJĘCIU OBOK, TO TANIA, TANIUTKA REEDYCJA
CD, KTÓRĄ NABYŁEM GDZIEŚ NA POCZĄTKU WIEKU, BĘDĄC SZCZENIĘCIEM, ALE
SZCZENIĘCIEM JUŻ NA TYLE FONOGRAFICZNIE OGARNIĘTYM, ŻEBY ZDECYDOWAĆ SIĘ
NA ROZBUDOWANIE SWOJEJ DYSKOGRAFII O RODZIME KLASYKI GATUNKU. „BRYGADA
KRYZYS” TO WŁAŚNIE TAKI KLASYK, NA KTÓRYM WYCHOWAŁY SIĘ POKOLENIA.

„B

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

rygada Kryzys” zespołu o tej samej nazwie to w zasadzie klasyk
o nawet większym oddziaływaniu
niż wydane w tym samym 1982 roku „Za ostatni grosz” Budki Suflera (z utworem tytułowym
oraz innym hitem „Nie wierz nigdy kobiecie”),
„UNU” Perfectu (z przesłynną „Autobiografią”) czy „Live” TSA (m.in. z „51”). Rzeczone
płyty oddziaływały na masy, płodziły hity,
a zespoły grały wszędzie przez następne
dziesięciolecia. „Brygada Kryzys” została natomiast zaszczepiona określonej, wyselekcjonowanej bandzie punków i nowofalowców, ale
jej oddziaływanie na muzykę czujemy do dziś.
Może jest to w pewien sposób polski odpowied-

nik „Combat Rock” wypuszczonego przez
The Clash w tym samym roku? Choć „Combat
Rock” jest mocno piosenkowe, a „Brygada
Kryzys” bardzo zimna, nowofalowa. Łączy te
albumy pewnego rodzaju podskórna, nienachalna przebojowość i artystyczna wolność,
która przekonywała wielu do oddalenia się od
najpopularniejszych medialnie scen.
Słuchanie „Brygady” dziś jest nieco
bolesne. Nie dlatego, że płyta źle brzmi –
w zasadzie brzmi całkiem fajnie, z fajnym,
oldschoolowym pogłosem, ale czysto i klarownie. „Brygada” boli, bo pokazuje upływ
czasu, z którym zazwyczaj pogodzić się nie
chcemy. Ta moja taniutka reedycja oryginału
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nagranego na sześć lat przed moimi narodzinami pochodzi
z 2003 roku, sprzed piętnastu laty, sprzed połowy mojego
życia. O czym wtedy myślałem? Mogę się tylko domyślać,
że w głowie było mi zupełnie co innego niż dziś. Ale o upływającym czasie świadczy jeszcze mocniej coś zupełnie
innego. Kiedy otwieram ubogą wkładkę do płyty, moim
oczom ukazuje się skład Brygady Kryzys z 1982 roku. Tomasz Lipiński wciąż funkcjonuje na obrzeżach branży
muzycznej, która przemieliła go i zapomniała, olewając
z góry wszystkie jego zasługi. Saksofonista Tomasz Świtalski i basista Ireneusz Wereński są już praktycznie w ogóle
poza branżą, pojawiając się co jakiś czas tu i tam z okazji reedycji czy jakichś imprez. Perkusista Janusz Rołt popełnił
samobójstwo prawie trzydzieści lat temu, nie żyje też już
perkusjonista Jerzy Ptasiński. Niedawno dołączył do nich
Robert Brylewski, siła napędowa nie tylko Brygady Kryzys,
Kryzysu, Izraela czy Armii, ale na dobrą sprawę całego polskiego rocka niezależnego. Brylu był gościem, którego nogi
miały bezpośrednie połączenie z sercem i mózgiem, przez
co zawsze szedł tam, gdzie kierowały go rozum i dusza.
Punkowe podstawy i nieskończona muzyczna ciekawość
dały mu pewnego rodzaju mądrość, dzięki której zawsze
potrafił stanąć tam, gdzie innym brakowało odwagi. Przez
to – i wielką ilość znakomitego i ważnego materiału muzycznego – stał się wręcz pomnikiem dla całych pokoleń
młodych punków, rasta, rockmanów i kogo tam jeszcze.
Kiedy kilka lat temu spotkałem się z nim i Tomaszem
Świtalskim, Brylu był żywiołowy, energetyczny, rzucający
wnikliwymi spostrzeżeniami, jakby przygotowywał je sobie wcześniej. W połączeniu z punkowym, nieokrzesanym
charakterem dawało to wręcz ujmujący efekt. Człowiek
miał poczucie, że chce po prostu usiąść z tym facetem przy
piwie i papierosie i gadać o wszystkim. Rozmawialiśmy
wtedy o kondycji polskiej muzyki rockowej, a Robert, z wyraźnym zawodem w głosie, stwierdził: „Rock wszedł już do
panteonu kultury, bo teraz już się nas do kultury zalicza.
Został podsumowany, bo to już stare wydarzenie”. Teraz,
po śmierci, do panteonu wszedł też Robert, choć na dobrą
sprawę to był w nim od dziesięcioleci. Dopiero teraz dowie
się o nim jednak szary Kowalski, kiedy trybuty dla Bryla
i jego twórczości spływają z każdego krańca muzycznego
światka, od Opola po Sopot, z uwzględnieniem Jarocina
czy Węgorzewa.
Na wspomnianym spotkaniu, oszołomiony nieco legendą, z jaką miałem do czynienia, zapytałem Roberta, czy
czuje na sobie odium historii. Odparł: „Nie poczuję takiego odium, póki żyję. Może odczuję je po śmierci, jeśli będę
w stanie czuć wtedy cokolwiek”. Teraz czujesz, Robert?
ENGLISH
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The album you can see in the picture is a cheap re-edition of an
album I bought at the beginning of the century, when I was a kid,
but a kid who had enough knowledge of phonography to decide to
expand his collection with native genre classics. ‘Brygada Kryzys’ is
such a classic known by all-ages.

‘Brygada Kryzys’, an album recorded by a band of the
same name, has been more influential than ‘Za ostatni grosz’ by Budka Suflera released in the same year, 1982, with
its title song and another hit, ‘Nie wierz nigdy kobiecie’,

‘UNU’ by Perfect (with popular ‘Autobiografia’) or ‘Live’
by TSA (with e.g. ‘51’). These albums have influenced mass
audiences and inspired hits, while the bands performed everywhere for decades. ‘Brygada Kryzys’, on the other hand,
gained popularity among a selected group of punks and
new-wave audiences, but it still influences contemporary
music. It might be a Polish counterpart to ‘Combat Rock’
released by The Clash in the same year. Even though ‘Combat Rock’ revolves around songs, while ‘Brygada Kryzys’
is very cold and new-wave, these albums share a kind of
natural, inherent boldness and artistic freedom, which has
convinced many people to move away from the most popular paths.
Listening to ‘Brygada’ today may be a bit painful. Not
because it sounds bad – in general, it sounds pretty cool,
with a nice, old-school reverb, but clear. ‘Brygada’ hurts
because it shows the lapse of time, which we usually don’t
want to come to terms with. My cheap re-edition of the
original recorded six years before I was born was released
in 2003, fifteen years ago, over half of my life ago. What
was I thinking then? I can only guess that I had something
different in my head from what I have today. But the lapse
of time is shown by something else. When I open the simple album insert, I see the members of Brygada Kryzys
in 1982. Tomasz Lipiński still operates on the outskirts of
music industry, exploited and forgotten together with his
merits. Tomasz Świtalski, the saxophone player, and Ireneusz Wereński, the bass player, are practically outside
the industry and appear here and there on the occasion
of re-editions or other events. Janusz Rołt, the drummer,
committed suicide almost thirty years ago, Jerzy Ptasiński, the percussionist, also passed away. Recently, they were
joined by Robert Brylewski, the driving force not only of
Brygada Kryzys, Kryzys, Izrael and Armia, but the whole
Polish independent rock. Brylu was a guy whose legs were
directly connected with the heart and the brain, so he always followed his mind and soul. Punk basics and boundless music curiosity gave him a kind of wisdom, thanks to
which he could always stand where others were afraid to
stand. This quality as well as a great amount of brilliant and
important music material made him a role model for generations of young punks, rastas, rockmen and others.
A few years ago, I met him and Tomasz Świtalski; Brylu
was full of energy, inquisitive and bright, with plenty of accurate comments as if he had prepared them beforehand.
Along with his punk, crude personality, it created quite an
endearing effect. You felt that you wanted to have a beer
and cigarette with him and talk about everything. We were
talking about the state of Polish rock music then, and Robert said with disappointment, ‘Rock became a part of culture pantheon, because it’s no longer regarded as culture.
It was summarised as if it belonged to the past.’ Now, after
his death, Robert also became a part of the pantheon, even
though he had already been there for decades. Only now he
will be known by an average Joe, when tributes to Bryl and
his works come from all over the music world, from Opole
to Sopot, including Jarocin and Węgorzewo.
During our conversation, I was a bit dazed by the legend
I had a chance to meet and I asked Robert whether he felt
the odium of history. He replied, ‘I won’t feel such odium as
long as I live. Perhaps I’ll feel it after death if I am able to feel
anything then.’ Can you feel it now, Robert?
WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL
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CIESZANÓW ROCK FESTIWAL,
NAJWIĘKSZY FESTIWAL
ROCKOWY W POŁUDNIOWO
– WSCHODNIEJ POLSCE,
OGŁOSIŁ PIERWSZE GWIAZDY
NADCHODZĄCEJ, IX EDYCJI,
KTÓRA ODBĘDZIE SIĘ
W DNIACH 16 -19 SIERPNIA
2018 W CIESZANOWIE
NA PODKARPACIU.
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Na

pierwszy rzut zespół rodem z Podkarpacia, znany również zagranicznej publiczności - metalowy Decapitated. Grupa wydała siedem albumów studyjnych, z których ostatni to
„Anticult” z 2017 roku.
Healidnerem CRF 2018 będzie legenda celtic-punka
z Australii – The Rumjacks. Grupa ma na swoim koncie
żywiołowe koncerty na największych festiwalach oraz
rzesze fanów na całym świecie. The Rumjacks nagrali
do tej pory trzy regularne płyty - „Gangs of New Holland"
(2010), „Sober & Godless" (2015) i „Sleepin' Rough” (2016).
W swoim repertuarze mają również polski akcent. Chodzi
o piosenkę „Zielona Góra”, do której tekst napisali po wspaniałym koncercie w tym mieście. Ich najbardziej znaną piosenką jest „An Irish Pub Song”.
O metalowe uderzenie na CRF 2018 zadba również
Hunter. W zespole, oprócz lidera i wokalisty, Pawła “Draka” Grzegorczyka, występuje m.in. skrzypek Michał
Jelonek oraz Dariusz “Daray” Brzozowski, na co dzień
perkusista norweskiego zespołu Dimmu Borgir. Do Cieszanowa przyjadą z jubileuszowym setem: - „33” stało się
właśnie kolejną magiczną cyfrą w historii Huntera. Czasy
są nieproste. Dużo się dzieje. W tym dużo złego, niestety. Lód, na którym tańczy świat, jest coraz cieńszy. I nie
na wszystko niestety mamy wpływ. Ale nie będziemy tu
krakać. Wyrzucimy z siebie te frustracje, beznadzieję,
obawy i złe emocje. Zatańczymy razem i będziemy cieszyć się tym, póki trwa. I niezależnie od tego, co stanie się
później, chcielibyśmy w roku 2018 zagrać wszystkie koncerty w duchu tego 33-lecia. Mamy nadzieję, że będziecie
z nami – mówią muzycy Huntera.
Kolejny punkt programu CRF 2018 to załoga o nazwie Dr Misio pod wodzą Arka Jakubika, wokalisty
i aktora znanego m.in. z w ﬁlmów Wojtka Smarzowskiego („Wesele”, „Dom zły”, „Drogówka”, „Wołyń”).
Dr Misio gra ostrego rock&rolla ze znakomitymi tekstami Krzysztofa Vargi i Marcina Świetlickiego. Zespół ma na swoim koncie trzy płyty - „Młodzi” i „Pogo”
i „Zmartwychwstaniemy”.
Po raz pierwszy w Cieszanowie wystąpi Krzysztof Zalewski. To muzyk, kompozytor, multiinstrumentalista
i tekściarz. Po wydaniu debiutanckiej płyty „Pistolet”
zniknął na 9 lat z pierwszego planu na scenie. W tym
czasie szlifował swój warsztat i zdobywał doświadcze-

nie. Powrócił na dobre płytą „Złoto”. Aktualnie utwory
z tego albumu, takie jak „Miłość Miłość” oraz „Polsko”,
królują na listach przebojów.
Jednym z mocniejszych punktów tegorocznego programu będzie brytyjska legenda street-punka, Booze&Glory.
To młody, założony w 2009 roku zespół, z wieloma sukcesami na koncie. Z Polską łączy ich Marek, wokalista i perkusista grupy, oraz świetny cover piosenki „Leave The Kids
Alone”, nagrany na płytę i wykonywany przez zespół Kult.
Na scenie CRF 2018 pojawią się także weterani street
punka, grupa The Analogs. W styczniu tego roku wydali
swoją kolejną płytę, która nazywa się „Wilk”. Powstali
w 1995 roku w Szczecinie i są obecnie jednym z najprężniej
działających zespołów polskiej sceny punk rockowej.
Nowa edycja przynosi również dobre wieści dla miłośników heavy metalu i dobrego humoru – na festiwal
wraca bowiem Nocny Kochanek. Mówią, że na Cieszanów
Rock Festiwal czują się jak w domu, o czym świadczy wypowiedź Krzysztofa Sokołowskiego, wokalisty i lidera zespołu: – Muszę przyznać, że gdy tylko dowiedzieliśmy się,
że znów możemy zagrać na CRF, po prostu się podnieciliśmy. W 2016 roku zostaliśmy przywitani tam na miejscu
tak, jakbyśmy grali tam co roku i byli znajomymi większości uczestników tego festiwalu.
Kolejny koncert na festiwalu zagra również Łąki Łan.
Słyną oni z niesamowicie energetycznych koncertów
i charyzmatycznego lidera - Paprodziada. Kostiumy i performance sceniczny tworzą niezapomniane widowisko,
które na długo pozostaje w pamięci. O energię pod sceną
zadba także Skampararas. Grupa zadebiutowała w 2000
roku, doskonale przyjętym albumem „Jedność i zwycięstwo”, który do dzisiaj cieszy się sporym zainteresowaniem fanów muzyki ska.
Do składu CRF 2018 dołączyli również Romantycy Lekkich Obyczajów, alternatywny duet założony przez Damiana Lange i Adama Millera w Olsztynie. Mają na koncie dwie
płyty, a na wiosnę 2018 planowana jest premiera kolejnej
pod tytułem „Neoromantyzm”.
Podczas tegorocznej edycji nie zabraknie także legend
polskiej sceny rockowej. Na festiwalu wystąpi Proletaryat,
który rok temu świętował swoje 30-lecie.
Kolejny wykonawca to grupa The Toasters, legendarny
zespół ska z USA. To najstarszy i najdłużej grający zespół
ska w Stanach Zjednoczonych. Przez 35 lat The Toasters
zagrało tysiące koncertów, wydało kilkanaście albumów,
w tym 9 studyjnych w takich wytwórniach jak: Moon Ska
Records, Megalith Records, Celluloid, Stomp Records, Caroline Distribution i Skaloid.
Na CRF nie może zabraknąć jubileuszu. W tym roku,
wyłącznie podczas CRF 2018, specjalnym koncertem swoje XX-lecie świętować będzie Cała Góra Barwinków, której
muzyka to połączenie ska, reggae i rocksteady. Na scenie
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pojawią się goście specjalni „Barwinków” –
muzycy zespołów Dubska i Zabili mi Żółwia.
Na scenę CRF 2018 powraca Łydka Grubasa oraz Patyczak, tym razem jako Brudne
Dzieci Sida, który poprowadzi również warszaty w festiwalowym City Ngo. Na scenie
głównej zagrają laureaci przeglądów zespołów
CRF 2017: Radioslam, P.A.G.E oraz Marry B.
Na miejscu festiwalu znajdą się dwie sceny,
kąpielisko, strefa gastronomiczna oraz strefa
organizacji pozarządowych CITY NGO.
ENGLISH

CIESZANÓW ROCK FESTIVAL 2018
Cieszanów Rock Festival, the biggest rock festival
in south-eastern Poland, has announced a part of
the line-up for the upcoming 9th festival edition
held in Cieszanów, Subcarpathia, on 16–19 August.

To go first, a metal band from Subcarpathia, also known abroad – Decapitated.
The group has recorded seven studio albums, the latest being ‘Anticult’ released
in 2017.
The CRF 2018 headliner is a Celtic punk
legend from Australia – The Rumjacks. The
band has given energetic concerts at the
biggest festivals and is popular all over the
world. So far, it has released three regular albums – ‘Gangs of New Holland’ (2010), ‘Sober & Godless’ (2015) and ‘Sleepin’ Rough’
(2016). It also has some Polish elements in
its repertoire, e.g. a song ‘Zielona Góra’, the
lyrics to which were written after a great
concert in the city. Its most popular song is
‘An Irish Pub Song’.
The venue will reverberate with the
sounds of metal music thanks to Hunter.
The band members include, apart from its
lead singer, Paweł ‘Drak’ Grzegorczyk, violinist Michał Jelonek and Dariusz ‘Daray’
Brzozowski, a drummer of a Norwegian
band, Dimmu Borgir. The group is com-

ing to Cieszanów with its jubilee set: – ‘33’,
which has become another magical number in the history of Hunter. ‘Times are
difficult. There’s a lot going on. And a lot of
bad things, unfortunately. The ice on which
the world is dancing is getting thinner. And
we can’t control everything. But we won’t
provoke anxiety. Get off your chest all your
frustration, desperation, concerns and bad
emotions. Let’s dance together and enjoy
ourselves as long as the world goes on. And
regardless of what happens later, we would
like to play all concerts in 2018 in the spirit
of our 33rd anniversary. We hope you’ll be
with us,’ the musicians say.
Another band to perform during CRF
2018 is Dr Misio with Arek Jakubik, a singer and actor known, among others, from
Wojtek Smarzowski’s productions (’Wesele’, ‘Dom zły’, ‘Drogówka’, ‘Wołyń’). Dr
Misio plays hard rock’n’roll with great lyrics of Krzysztof Varga and Marcin Świetlicki. It has released three albums – ‘Młodzi’,
‘Pogo’ and ‘Zmartwychwstaniemy’.
Krzysztof Zalewski is an artist performing for the first time in Cieszanów. He’s
a musician, composer, multi-instrumentalist and author of lyrics. Having released
his debut album ‘Pistolet’, he disappeared
from the music stage for 9 years. During
this period, he was working on his technique and gaining experience. He made
a comeback with an album ‘Złoto’. At present, songs from this album, such as ‘Miłość
Miłość’ and ‘Polsko’ are doing very well on
the charts.
One of the highlights of this year’s
festival is a British legend of street punk,
Booze&Glory. This young band, set up in
2009, has already achieved huge success.
One of its members, Marek, a singer and
drummer, is Polish. What’s more, its song
‘Leave The Kids Alone’ has also been performed by Kult.

The CRF 2018 line-up also includes the
performance of street punk veterans, The
Analogs. In January 2018, they released an
album entitled ‘Wilk’. The band was set up
in Szczecin in 1995 and is now one of the
most active Polish punk rock bands.
The new edition also brings good news
for the fans of heavy metal and positive attitude – Nocny Kochanek is coming back
on stage. The musicians say that they feel at
home at Cieszanów Rock Festival. Krzysztof
Sokołowski, a singer and band leader said,
‘I must admit that when we found out we
could perform at CRF again, we got really excited. In 2016, we received a warm welcome
there, as if we performed there every year
and knew most of the festival participants.’
Another concert worth attending is Łąki
Łan. The band is famous for its incredibly
energetic concerts and charismatic leader
– Paprodziad. Costumes and scene performance create a memorable show, which
you’ll remember for a long time. Another
interesting proposal is Skampararas. The
group made its debut in 2000, with a successful album ‘Jedność i zwycięstwo’, which
is still popular with ska fans.
The CRF 2018 line-up also includes Romantycy Lekkich Obyczajów, an alternative
duo set up by Damian Lange and Adam Miller
in Olsztyn. They have released two albums,
and another album is coming out this spring
under the title ‘Neoromantyzm’.
This year’s edition includes concerts of
the legends of Polish rock, such as Proletaryat, who celebrated its 30th anniversary
last year, and The Toasters, a legendary ska
band from the US, the oldest ska band in
the United States. For 35 years, The Toasters have played thousands of concerts,
released several albums, including 9 studio albums in the following record labels:
Moon Ska Records, Megalith Records, Celluloid, Stomp Records, Caroline Distribution and Skaloid.
A jubilee is a must at CRF. This year, exclusively during CRF 2018, Cała Góra Barwinków is celebrating its 20th anniversary
with a special concert. The band performs
a blend of ska, reggae and rocksteady music.
Also, it has invited special guests – Dubska
and Zabili mi Żółwia.
Łydka Grubasa and Patyczak, this time
as Brudne Dzieci Sida, who will also run
workshops in the festival City Ngo zone, are
coming back on stage at CRF 2018. Concerts
of the winners of CRF 2017 band contests,
including Radioslam, P.A.G.E and Marry B.,
will be held on the main stage.
In the venue, there are two stages, a swim
spot, a food zone, and a non-governmental
organizations’ zone – CITY NGO.
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SM ACZ N E
I LEK K IE
DODATK I
NA GR ILLA
DZIŚ BĘDZIE TROCHĘ O POCIĄGACH I O GRILLU, W KTÓRYM PODOBNO JAKO POLACY JESTEŚMY MISTRZAMI.
A PRZEDE WSZYSTKIM O DODATKACH, O KTÓRYCH CHYBA ZBYT CZĘSTO ZAPOMINAMY PRZYRZĄDZAJĄC SOCZYSTY KAWAŁEK MIĘSA Z RUSZTU.
TEKST I ZDJĘCIA Aleksander Domański
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ALEKSANDER
DOMAŃSKI
Połowę czasu spędza przed komputerem
w redakcji Anywhere, a drugą gotując w swojej
kuchni i pakując do słoików wszystko, co nadaje
się do jedzenia. Znajomi mówią, że jego dewiza
życiowa mogłaby brzmieć: „Aby dobrze żyć,
trzeba dobrze zjeść i wypić”. Żyje, aby jeść. Nie
na odwrót.

W

siadam więc do pociągu relacji Kraków-Sopot. Czuję, że moje życie jest
podróżą, właściwie to życie z PKP to
jedna wielka wyprawa - nigdy nie wiadomo,
jak i gdzie się trafi. Naprzeciwko mnie siedzi
młode małżeństwo, upał niemiłosierny. Na
kolejnej stacji dosiada się do mojego przedziału facet z gitarą, śpiewa jedną piosenkę, jego

głos jest całkiem przyjemny, ale… nie ma nic
za darmo. Wyciąga rękę, wspomóżcie artystę.
Atmosfera w wagonie robi się jeszcze ciekawsza, gdy na korytarzu rozlega się dźwięk otwieranego piwa. Ktoś w tle zaczyna rozmawiać
o grillu. Podobno ponad 75 proc. Polaków grilluje i lubi tę formę spotkania ze znajomymi.
Wciąż siedząc w pociągu, myślami przenoszę

PODOBNO PONA D 75 PROC.
POL A KÓW GR ILLUJ E I LU BI
TĘ FOR M Ę SPOTK A N I A
ZE Z NA JOM Y M I.

się do ogródka i stwierdzam, że w tym roku nie
zacząłem jeszcze sezonu. Panowie na korytarzu dalej opowiadają o kaszance, karkówce
i kiełbasie. Moje kubki smakowe zaczęły mocno pracować, chodź skwar w wagonie niemiłosierny, to kawałek mięsa po prostu bym zjadł.
Zmieniłem trochę swój sposób odżywiania od
momentu, gdy urodziła mi się córka, wiem, że
zawsze trzeba przygotować też coś odpowiedniego dla niej... Wiadomo, że dania lekkie to
dla grillowanych specjałów swoisty kontrast,
ale dziś chciałbym Wam przedstawić kilka pomysłów na warzywne dodatki do mięsa.
Pierwszym z listy, ale chyba moim ulubionym, jest kukurydza. Obieramy ją z liści
pozostawiając te, które bezpośrednio stykają się z ziarnami kukurydzy. Pozbywamy się
wszystkich włókien. Liście odchylamy, wsypujemy pod nie sól i pieprz, po czym grillujemy około 20 minut, w połowie odsłaniając
liście. Całość po upieczeniu smarujemy masłem, posypujemy startym grubo parmezanem oraz kolendrą.
Drugi w kolejności jest kalafior. Całość
zaczniemy od przygotowania w domu sosu teriyaki. Do jego przygotowania potrzebujemy
sosu sojowego, octu ryżowego, miodu, czosnku, imbiru i sezamu. Łączymy wszystkie
składniki. Kalafiora kroimy w grube plastry,
pędzlem nakładamy sos i grillujemy po około 10 minut z każdej strony, aż się zarumieni.
Całość przed podaniem posypujemy solidną
garścią zielonej pietruszki.
Do tego chciałbym wam zaproponować
owoce. Jako że uwielbiam wszystko, co jest
podawane na słodko, połączenie brzoskwini
z octem balsamicznym, boczkiem oraz bazylią uważam za połączenie wręcz idealne. Brzoskwinie kroimy na ćwiartki pozbywając się
pestki. Owijamy ćwiartkę plastrem boczku,
a w środek wkładamy jeden liść bazylii. Całość
grillujemy aż boczek dobrze się zarumieni.

S M A C Z N E I L E K K I E D O D AT K I N A G R I L L A

I tak oto powstał zestaw nieoczywistych, a pysznych dodatków do grilla. Skusicie się w sezonie na jeden z nich?
ENGLISH

LIGHT AND DELICIOUS BBQ SIDE DISHES
This text will be about trains and BBQ, at which Poles excel or
so I’ve heard. But primarily, it will be about side dishes, which we
often omit when preparing a juicy piece of grilled meat.

I get on a train from Cracow to Sopot. I feel my life is
a journey – well, life with the Polish Railways PKP is a long
journey and you never know where you will end up. Opposite, there is a young married couple; it’s awfully hot in
here. At the next stop, a guy with a guitar enters our compartment, sings a song, his voice is quite pleasant, but…
nothing comes for free. Please support the artist, he says.
The atmosphere on the train gets even more interesting
when I hear the sound of opening a beer in the corridor.
Someone starts talking about BBQ. Supposedly, 75 percent of Poles have barbecues and like this form of entertainment. Sitting on the train, I think about my garden
and I realise that I haven’t started the BBQ season yet.
The guys in the corridor carry on about blood sausages,
beef clod and sausages. My taste buds start to work, and
even though the heat is unbearable, I’d like to have a piece

of meat. When my daughter was born, I changed my diet
a bit; now I remember that I must always rustle something
up for her… I know that light dishes are the opposite of
BBQ specialities, but today, I’d like to share with you a few
ideas for grilled vegetables and fruit.
The first one, and my favourite, is corn. Remove the
leaves except for those which directly touch the corn
seeds. Get rid of the silk. Pull the leaves to put salt and
pepper under them. Next, grill the corn for about 20 minutes, with the leaves half pulled. When done, cover the
corn with butter, sprinkle it with grated Parmesan cheese
and coriander.
The next vegetable is cauliflower. Begin with teriyaki
sauce, for which you need soy sauce, rice vinegar, honey,
garlic, ginger and sesame. Mix all the ingredients. Cut the
cauliflower into slices, cover it with the sauce and grill for
about 10 minutes on each side until brown. Before serving, sprinkle it with green parsley.
And what about some fruit? Since I love sweet dishes,
the combination of peach and balm vinegar, bacon and
basil is a perfect choice for me. Cut peaches into quarters,
remove the pit. Wrap the peach quarters with bacon and
put one basil leaf inside. Grill until the bacon is brown.
And here you are, a set of original and delicious
BBQ side dishes. Would you like to taste any of these
this season?

WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL
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ZŁOCI I FENOMENALNI

– RYCERZE Z VEGAS
GDYBYM OBE JRZAŁ AMERYK AŃSKI FILM O DRUŻYNIE, K TÓRA POWSTA JE
NAGLE Z NICZEGO I JEST SK AZY WANA NA KLĘSKĘ W ROZGRY WK ACH
Z UDZIAŁEM POWAŻNYCH I LEGENDARNYCH KUBÓW, A K TÓRA
OSTATECZNIE OSIĄGA SUKCES, ZIEWNĄŁBYM NA NAPISACH KOŃCOW YCH
I UŚMIECHNĄŁ SIĘ Z POLITOWANIEM. KOLE JNY AMERYK AŃSKI SEN –
MOŻLIW Y DO SPEŁNIENIA T YLKO W KINIE. TERAZ JEDNAK MAMY HISTORIĘ
PRAWDZIWĄ. I NIE MA CO ZIEWAĆ – TA HISTORIA WBIJA W FOTEL.

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

Od

początku tej historii dominującym odczuciem jest niedowierzanie, a najczęstszą
czynnością – przecieranie oczu ze zdumienia, bo w dzisiejszym, wyspecjalizowanym
sporcie zawodowym nie ma miejsca na
takie rzeczy.
W listopadzie 2016 zgłoszono nazwę nowego klubu hokejowego – Vegas Golden Knights. Pukano się wtedy w czoło – „Po co?
Na pustyni? Nie lepiej skupić się na kasynach?”. Ale właściciel i założyciel Bill Foley
uparł się, zapłacił 500 milionów dolarów za
miejsce w NHL (najlepszej hokejowej lidze
świata) i zaczął działać. W kwietniu 2017
roku zatrudnił Gerarda Gallanta, któremu
powierzył zadanie sklecenia drużyny.
W amerykańskich ligach zawodowych
wszystkim zależy, by poziom rozgrywek
i atrakcyjność „towaru” były jak najwyższe.
Podjęto więc decyzję, że każdy z klubów ma
oddać jednego swojego zawodnika nowo

powstałemu klubowi, by ten nie odbiegał
sportowo od reszty. Do Vegas oczywiście
nie trafiły gwiazdy, ale zawodnicy drugiego
planu – niechciani to za dużo powiedziane,
ale mniej potrzebni to już trafne określenie.
Debiutancki sezon nie miał prawa się
udać. Bukmacherzy przyjmowali zakłady
na zdobycie Pucharu Stanleya przez Golden Knights w stosunku 500:1. Nikt Złotym Rycerzom nie dawał szans nawet na
fazę play off.
Tymczasem pokaz siły zaczynał się jeszcze przed meczami, kiedy w efektownej inscenizacji pojedynku rycerz w złotej zbroi
gromił przeciwnika, rycząc na koniec jak
lew. A oni… grali jak z nut. 51 zwycięstw
w 82 meczach, potem szybkie i efektowne zwycięstwa w kolejnych rundach play
off. Wtedy awans do finału ligi już nikogo
nie dziwił. Złoci Rycerze przegrali z Washington Capitals, ale tak czy inaczej dokonali cudu.
Takie rzeczy nie dzieją się na co dzień.
Nie potrafię sobie wyobrazić, co działo się
w głowach tych zawodników z każdą kolejną wygraną. Czy mieli świadomość, że piszą scenariusz filmowy, że tworzą historię
hokeja – dyscypliny, którą w Polsce rozumieją nieliczni, a na świecie jest czczona.
ENGLISH

GOLDEN AND PHENOMENAL
- KNIGHTS FROM VEGAS
If I watched an American film about a team built
from scratch and condemned to defeat in games
with successful and legendary clubs, which in the
end achieves success, I’d yawn at the roll credits
and smile with pity. Another American dream

WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

– possible only in the cinema. But actually, it’s
a true story that will leave you in awe.

From the very beginning, the prevailing
feeling is incredulity, while the main activity – rubbing your eyes in astonishment since such things don’t happen in contemporary professional sports.
In November 2016, a new hockey club
was set up – Vegas Golden Knights. Everyone would say then, ‘What for? In the
desert? Wouldn’t it be better to concentrate on casinos?’ But its founder and owner,
Bill Foley, insisted, paid USD 500 million for
a place in the NHL (the world best hockey
league), and began to act. In April 2017, he
employed Gerarda Gallanta and entrusted
him with the task of building a team.
In professional American leagues, everyone wants to keep a high level of games and
attractiveness of ‘the product’. Therefore,
a decision was made that every club was to
give one of its players to the newly-founded
club, so that it wouldn’t be much worse from
the rest. Vegas didn’t get stars but background players – to say ‘unwanted’ would be too
much; ‘irrelevant’ is a better word.
The debut season couldn’t be a success. Bookies took bets on Golden Knights’ winning the Stanley Cup at a ratio of
500:1. Nobody supposed they would get to
the play-offs.
But the show of force would begin even
before the game, when in an effective staging of a duel, a knight in a golden armour would crush his opponent, roaring like
a lion at the end. And they played brilliantly. 51 victories in 82 games, then fast and
impressive victories in successive play-off
rounds. Afterwards, nobody was surprised
when they qualified to the finals. Golden
Knights were defeated by Washington Capitals, but they worked a miracle anyway.
Such things don’t happen every day. I can’t
imagine what was going on in their heads with
every victory. Whether they were aware that
they were writing a screenplay or creating
the history of hockey – a discipline understood by few people in Poland but praised
in the world.
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„MUZYKA MUSI BYĆ
JAK WODA Z KRANU”.
STANISŁAWA CELIŃSKA KIEDYŚ ATRAMENTOWA, TERAZ MALINOWA

INSPIROWANA SPOTKANIAMI
Z FANAMI I IM DEDYKOWANA.
TAKA JEST NOWA, STUDYJNA
PŁYTA STANISŁAWY CELIŃSKIEJ. PO
SPEKTAKULARNYM SUKCESIE
„ATRAMENTOWEJ”, TA WYBITNA
AKTORKA POWRACA NA MUZYCZNĄ
SCENĘ Z KOLEJNYM MATERIAŁEM.
„WYDAJE MI SIĘ, ŻE POWINNA SIĘ
PODOBAĆ, BO JEST PŁYTĄ DZIENNĄ,
TAMTA BYŁA NOCNĄ”, MÓWI NAM
ARTYSTKA. NA „MALINOWEJ”
TOWARZYSZĄ JEJ AKTOR PIOTR
FRONCZEWSKI I AKORDEONISTA
MARCIN WYROSTEK.
TEKST Adam Cissowski
ZDJĘCIA Mat. Prasowe

MUZYKA MUSI BYĆ JAK WODA Z KRANU...

„Malinowa”– jaka to płyta?

Myślę, że jest po prostu radosna, optymistyczna, czasami
nawet trochę taneczna, pełna dobrych rad i ciepła oraz
miłości do ludzi. Jest w niej coś takiego, taka chęć pomocy, służenia radą w różnych, trudnych chwilach życia.
Dawanie ludziom recept to dość odważne.

Po „Atramentowej” okazało się, że ludziom jest to bardzo potrzebne. Ktoś przychodził i mówił, że miał operację w szpitalu, a ta płyta pomogła mu wyzdrowieć.
To były niesamowite chwile, obok których nie mogłam
przejść obojętnie. Pomyślałam więc, że pójdę tym samym tropem, żeby w krótkich słowach przekazać to,
czego nauczyło mnie życie. Do tego jeszcze ta piękna
muzyka. Czasami piosenka może przecież zmienić życie człowieka, wiem coś o tym.
Na drugiej płycie pani w pewnym sensie debiutuje.

Można tak powiedzieć, bo już wcześniej były pojedyncze teksty na „Suplemencie” (do płyty „Atramentowa”
– przyp. red.), ale ta jest rzeczywiście w dużej mierze
złożona z moich tekstów, czyli taki duży debiut. Do pisania namówił mnie Maciej Muraszko. Powstawały one
powoli, on je jeszcze trochę zmieniał, ponieważ pisał do
nich muzykę. Byłam przeważnie zachwycona tym, co
stworzył. Ma rzeczywiście świetne wyczucie. Nie wiem,
jak to się dzieje, ale mówię tylko: „Boże, jakie to piękne”
i płaczę. Taka jest ta nasza współpraca.
Zdarza się, że w czasie koncertu, śpiewając piosenkę,
zaczyna pani płakać?

Czasami się wzruszę, ale uważam, że to nie ja powinnam płakać, tylko ludzie. Na którymś koncercie parę
lat temu, gdy na świecie było jakieś straszne zagrożenie
wojenne, śpiewałam „Trzy miłości” Okudżawy. Nie mogłam się opanować i strasznie się rozpłakałam. Niekiedy
łzy przychodzą same, ale staram się nad nimi panować,
bo w końcu jestem na służbie.
Czy pani zakochuje się w swoich piosenkach, do
którejś jest pani bliżej?

Każda ma inne przesłanie, ale bardzo lubię dwie, które
napisała Dorota Czubkiewicz. Jedna, którą śpiewam
w duecie z Piotrem Fronczewskim, jest taka emigracyjna. On jest tym, który wyjechał, ja zostałam i tęsknimy
za sobą, i oczekujemy momentu, kiedy się będzie można
spotkać. To się teraz bardzo często zdarza, ponieważ
niestety jest to temat dość popularny w naszym kraju.
Druga z kolei jest bardziej frywolna i mówi o prawdziwej miłości, która jak jest, to jest, a jak nie ma, to jej
nie ma. Osobiście lubię też piosenkę „Słowa”, która jest
o tym, że słowa to taka bolączka każdego z nas.
Duet z Piotrem Fronczewskim to rzeczywiście
niezwykłe spotkanie dwójki wielkich artystów.

Namówiliśmy go, żeby wystąpił na naszej płycie i ucieszyłam się bardzo, gdy się zgodził. To jest naprawdę niezwykły utwór.
Czym się pani inspirowała, bo przy „Atramentowej”
były to przede wszystkim pani doświadczenia,
przeżycia, a jak jest tym razem?

S P O T Y K A Ł A M L U DZ I ,
K T Ó R Z Y O P OW I A DA L I M I
O S WO I M Ż YC I U. PE W N E
T E M AT Y S I Ę P OW TA R Z A ŁY,
W ZWIĄZKU Z CZY M
C H C I A Ł A M J E P O RU S Z YĆ
W Ł A Ś N I E N A T E J PŁYC I E .
Teraz jest podobnie, a nawet jeszcze bardziej, ponieważ są
to teksty, które wychodzą ze mnie, ale nie tylko. Jeżdżąc
z koncertami z „Atramentową”, spotykałam ludzi, którzy
opowiadali mi o swoim życiu. Pewne tematy się powtarzały,
w związku z czym chciałam je poruszyć właśnie na tej płycie.
Czy i tym razem okładkę do płyty zaprojektowała
pani córka?

Tak, ja rzuciłam tylko pomysł, żeby było drzewo
i „Malinowa”. Na początku miała być zresztą zatytułowana „Drzewo”, ale potem pomyślałam, że drzewo na
okładce i drzewo w środku to trochę za dużo. Jak powstał utwór „Malinowa herbatka”, to zdecydowałam, że
jednak ma być „Malinowa”.
Tytułowa „Malinowa herbatka” przywodzi na myśl
Kabaret Starszych Panów. Takie utwory już chyba nie
powstają.

Kiedy jeździliśmy po Polsce z koncertami, to okazywało
się, że jest wiele szczęśliwych par, w różnym wieku, które obchodzą swoje rocznice. Pomyślałam, że właśnie dla
nich napiszę tę piosenkę. Można sobie przy niej usiąść
wieczorem, napić się herbatki i powspominać młodość
i dalej być młodym, bo zakochanym.
„Atramentowa” odniosła gigantyczny sukces. Czy
odczuwa pani presję ze strony fanów, jak poradzi
sobie „Malinowa”?

Nie, dlatego że nie chcę bić jakichś rekordów. Myślę,
że ta płyta jest po prostu skierowana do ludzi, którym
w jakiś sposób pomogłam. Chcę kontynuować to, co
zaczęłam „Atramentową”. Wydaje mi się, że powinna
się podobać tym bardziej, że jest trochę podobna, a jednocześnie inna. Jest na pewno pogodna, bo jest płytą
dzienną, a tamta była płytą nocną. Zobaczymy co będzie, w każdym razie mam nadzieję, że będzie dobrze.
Cieszę się bardzo, bo mam już bardzo dużo dobrych głosów, więc myślę, że będzie ich więcej.
Odczuwa pani tremę, choćby przed występami na żywo?

Pewnie, że tak, szczególnie czy się będzie podobało.
Wiem też, że nie mam ambicji, żeby być jakąś wielką
poetką. Te teksty są dosyć służebne, czasami zdarzają
się jakieś porównania, ale w gruncie rzeczy są proste.
Takie się właśnie zapamiętuje. Maciej mówi o swojej muzyce, że musi być jak woda z kranu, która leci. Staramy
się więc, żeby te piosenki pływały w duszach i uspokajały,
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T E U T WO RY T O W KO Ń C U
TA K I E M O J E D Z I E C I , K T Ó R E
W Y P U S Z C Z A M W Ś W I AT.
CHCĘ PR Z EDE WSZ YSTK I M,
Ż E B Y I N N Y M P O M O G ŁY.
działały kojąco, kładły rękę na ramieniu i mówiły: „słuchaj, będzie dobrze, nie martw się,
dasz radę, już jutro będzie lepiej”.

utwory to w końcu takie moje dzieci, które
wypuszczam w świat. Chcę przede wszystkim, żeby innym pomogły.

A pani też pomagają?

ENGLISH

Oj, bardzo. Któregoś dnia, gdy byłam smutna pomyślałam, że przecież napisałam te
teksty, więc sobie też muszę pomóc. Te

‘MUSIC MUST BE LIKE TAP WATER.’
STANISŁAWA CELIŃSKA AND HER
ALBUMS – ‘ATRAMENTOWA’ AND
‘MALINOWA’
Inspired by meetings with fans and dedicated
to them – that is what a new studio album by
Stanisława Celińska is like. After a spectacular
success of ‘Atramentowa’, the brilliant actress
comes back on stage with a new material.
‘I think that it is likeable, because it’s a day
album; the previous album was a night one,’ the
artist says. On ‘Malinowa’, she is accompanied
by Piotr Fronczewski, an actor, and Marcin
Wyrostek, an accordion player.

NAJNOWSZY ALBUM
Stanisławy Celińskiej, „Malinowa”
Wydawca: MUSICOM

advice, warmth and love for people. There is
something in it, a willingness to help; it offers
advice in various difficult moments of life.
Providing people with recipes is quite bold.

After ‘Atramentowa’, it turned out that people need it very much. For example, someone approached me and said that they had
a surgery and the album helped them recover. Those moments were amazing; I couldn’t
feel indifferent to them. I thought then that
I should follow that path and try to convey
in short, with beautiful music, what life has
taught me. A song sometimes can change
someone’s life, I know it very well.
Your second album is your debut to some
extent.

One might say so because ‘Suplement’ (to
the ‘Atramentowa’ album – Editor’s note)
already contained some lyrics written by
me; still, on this album, most of the songs
have my lyrics, so it’s a big debut. Maciej
Muraszko encouraged me to write. The process of writing was slow, he also changed
some lyrics a bit while writing music. But in
the end, in most cases, I was amazed with
what he had done. He has a wonderful feeling for it. I don’t know how he does it, but
I can only say, ‘Oh God, it’s so beautiful,’
and cry. That’s what our cooperation is like.

‘Malinowa’ – what is it like?

Does it happen that while singing a song
at a concert you start to cry?

I think it’s simply cheerful, optimistic, and
sometimes even fit for dancing, full of good

I’m sometimes moved; yet, I believe that I’m
not the one to cry but my audience. Once,

MUZYKA MUSI BYĆ JAK WODA Z KRANU...

at a concert a few years ago, when there was a threat
of war in the world, I was singing Okudżawa’s ‘Trzy
miłości’. I couldn’t stop myself from crying. Tears
sometimes spring into my eyes, but I try to control
them because I’m on duty after all.

cause it’s a day album; the previous album was a night
one. We’ll see how it goes; anyway, I hope that it will
be fine. I’m really glad because I have received a lot of
positive opinions so far and I think that there will be
some more.

Do you fall in love with your songs? Is any of them
closer to you?

Do you experience stage fright, for example, before
live performances?

Each of them has a different meaning, but I particularly like two songs written by Dorota Czubkiewicz.
I sing one of them with Piotr Fronczewski, it’s about
emigration. He is the one who left, I stayed, and we are
missing each other, waiting for the time when we can
meet again. It’s a common situation now and, unfortunately, a popular subject in our country.
The other one is more frivolous and is about true
love, which is or isn’t around. Also, I personally
like the song ‘Słowa’, which says that words are our
predicament.

Of course I do. I especially think whether people will
like it. I also know that I have no ambition to become
a great poet. Despite some poetic comparisons, my
lyrics are generally simple. People tend to remember
simple words better. Maciej says that his music must
be like running tap water. We try to make light and
soothing songs that will comfort people with words,
‘it’s going to be fine, don’t worry, you can do it, it’ll get
better tomorrow.’

A duo with Piotr Fronczewski is indeed an amazing
meeting of two brilliant artists.

We persuaded him to perform on our album, and I was
very glad when he agreed. It’s truly an amazing song.
What did you draw inspiration from? In the case
of ‘Atramentowa’, it was primarily your personal
experience. What about ‘Malinowa’?

It was the same now. Or, it’s even more personal
as I wrote the lyrics myself. But that’s not my only
inspiration. During concerts where I performed
‘Atramentowa’, I met people who told me about their
life. Some topics recurred, therefore, I wanted to touch
upon them on this album.
Did your daughter design this album cover, too?

Yes, I only suggested a tree and ‘Malinowa’. At
the beginning, the album was going to be entitled
‘Drzewo’ [A Tree], but I decided that a tree on the cover and a tree inside is a bit too much. After the song
‘Malinowa herbatka’ was written, I decided on the title ‘Malinowa’.
The title song ‘Malinowa herbatka’ reminds me of
Kabaret Starszych Panów. No more such songs are
recorded nowadays.

On our concert tour around Poland, we learned that
there are many happy couples at a different age, who
celebrate their anniversaries. I thought that I’d write
that song for them. They can play it in the evening,
drink a cup of tea, recall the days of their youth, and
still feel young and in love.
‘Atramentowa’ achieved a huge success. Do you
feel any pressure on the part of your fans as
regards ‘Malinowa’?

No, because I don’t want to break any records. I think
that this album is dedicated to people whom I’ve
somehow helped. I intend to continue what I’ve started with ‘Atramentowa’. I suppose that ‘Malinowa’ is
likeable, the more so that it’s a bit similar and – at
the same time – different. It’s optimistic, for sure, be-

Do they help you, too?

Very much. One day, when I was sad, I thought that I’d
written those lyrics, so I must help myself, too. These
songs are my children that I release into the world.
I primarily want them to help other people.
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A RE BOURS
NAWET NIE MACIE POJĘCIA, ILU POZNAŁEM W ŻYCIU IDIOTÓW,
PRZEZ WIELE LAT BYŁEM NAWET JEDNYM Z NICH, CZULIŚMY SIĘ
WSZYSCY RAZEM WSPANIALE, POPIERAJĄC SIĘ WZAJEMNIE, MYŚLĄC W PODOBNY SPOSÓB.

do, ale stara cywilizacja nie miała już wody zdatnej
do picia. Jedynie tego nie mieliśmy. Trzeba było nam
zdobyć nowe terytoria. Wyekspediować w kosmos
Kobietę i Mężczyznę. Ale nie wiedzieliśmy kogo...
ENGLISH

A REBOURS

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

Z

achwycaliśmy siebie, przytakując sobie w wielu różnych kwestiach. Ustaliliśmy, nie zapisując tego w żadnym naszym programie czy
kodeksie, że nie będziemy od siebie inni, groziło
to ostracyzmem. Byliśmy jedną wspólnotą kulturową. Wspólnotą Świata. Wyobraźcie sobie, że nikt
z nas nie chciał uznać teorii, że Ziemia jest płaska.
Byliśmy zacietrzewieni w przekonaniu, że żyjemy
na ziemskiej kuli, która krąży wokół Słońca, niczym
osioł w kieracie. Nie pamiętam dokładnie kiedy, ale
jeden z nas zaczął nagle wątpić w sens takiego postrzegania świata, w sens naszej wspólnoty. I stworzył wokół siebie odłam. Pierwszy Pan naszego świata chciał go zgładzić, chciał uciąć głowę odmieńcowi
i zatknąć ją na palu w stolicy świata. Ale nie walczyliśmy, nie lała się krew od wieków, od miliona lat, był
uświęcony pokój. Nie było mężczyzn i kobiet, i nie
było kobiet i mężczyzn, żadnego podziału, istniał
człowiek obok człowieka. Nie doszło do zbrodni, bo
nie było Bogów. Pierwszy Pan ustąpił, a ten, który
był Inny, wszedł z dwojgiem swoich do czarnej wody
tuż za horyzontem i zniknął. Nie umieraliśmy młoWIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

We impressed each other, nodding and supporting
each other’s ideas. We agreed, without specifying
the rules in any agenda or code, that we won’t differ from each other as this would mean ostracism.
We were one cultural community. The Community
of the World. Imagine that nobody didn’t want to
support the theory that the Earth is flat. We were
self-opinionated and believed that we lived on
a sphere which was going around the Sun like a donkey in a carriage. I don’t remember the exact date,
but one day, one of us suddenly began to doubt this
perception of the world and the sense of our community. And he created a faction. The First Man of
our world wanted to annihilate him, cut off his head
and put it on a stake in the capital of the world. But
we hadn’t fought for ages; there had been peace on
Earth for a million years. There were no men and
women, no women and men, no divisions; there was
a human being beside a human being. The execution didn’t happen because there were no gods. The
First Man gave in, and the Outcast took two of his
supporters, went into black water over the horizon
and disappeared. We didn’t die young, but the old civilisation had no more potable water. That was the
only thing we lacked. We had to conquer new territories. Send Woman and Man into space. But we didn’t
know whom…

ZDJĘCIE: MONIKA SZAŁEK

You can’t imagine how many idiots I’ve met in my life
– I was even one of them for many years. We felt great
together, supported each other and saw eye to eye.

WOJTEK
KALARUS
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HTC U12 +
WARTOŚĆ JEST TYM, CO DOSTAJESZ
„NAJLEPSZĄ METODĄ PRZEWIDYWANIA PRZYSZŁOŚCI JEST JEJ TWORZENIE” – MAWIAŁ PETER
DRUCKER. S ŁOWA WYBITNEGO BADACZA WŁAŚNIE POKAZAŁY SWOJĄ MOC. NA ARENĘ NOWYCH
TECHNOLOGII WKROCZYŁ BOWIEM ŚWIEŻY ZAWODNIK, HTC U12+. JEŻELI SĄDZISZ, ŻE NIC
CIĘ JUŻ NIE ZASKOCZY, TO WYSTARCZY, ŻE CHOCIAŻ NA CHWILĘ WEŹMIESZ GO W DŁOŃ.
TEKST Anna Nazarowicz

ZDJĘCIA Tomasz Sagan

HTC U12 +

S

ytuacja na rynku smartfonów zmienia
się równie dynamicznie, co położenie
krążka w meczu hokeja. Producenci
dwoją się i troją, aby ich produkty spełniały
coraz bardziej wygórowane oczekiwania konsumenta. To walka, która do łatwych nie należy, ale też sukces ma wyjątkowo słodki smak.
HTC to producent, który dzielnie rozpycha się
pomiędzy silną konkurencją. Ma na to swoje
sposoby, a kolejny z nich właśnie pojawił się
na rynku. Smartfon HTC U12+, bo o nim właśnie mowa, to dowód, że w tym świecie przede
wszystkim liczy się wyobraźnia.
A tą wykazano się zarówno od strony technicznej, jak również wizualnej. Niebieskie,
półprzezroczyste szkło, którym pokryte są
plecy telefonu, pozwala oglądać wybrane podzespoły, co stanowi przyjemne doznania dla
oka. Jest zatem piękny, ale też wytrzymały.
Wyświetlacz HTC U12+ klasyfikuje go bowiem
w lidze twardych graczy. To za sprawą specjalnego szkła Corning Gorilla Glass 3, którym
został pokryty wyświetlacz. Kurz czy woda
nie robią na nim wrażenia, bo smartfon jest odporny na działanie wody. Ale wygląd to jedynie przystawka. Bo prawdziwa uczta zaczyna
się po jego przebudzeniu. Gwóźdź programu?
Edge Sense 2. To możliwość obsługi gestami
za pomocą interaktywnej, cyfrowej ramki.
Jej dłuższe lub krótsze ściśnięcie otwiera cały
szereg możliwości, takich jak m.in. zrobienie
zdjęcia, odbiór połączenia, uruchomienie apli-

Odczytaj film za pomocą
aplikacji RUNV IDO.COM

kacji czy też panelu szybkiego dostępu (Edge
Launcher). Brzmi jak „Baśnie 1001 Nocy”?
Możliwe, ale ramka współpracuje niemal z każdą aplikacją dostępną w Google Play, dzięki czemu to Ty decydujesz którą z nich jesteś w stanie
obsłużyć za pomocą Edge Sense. Jeden dotyk
w przypadku HTC U12+ może jednak znacznie
więcej. Bo wystarczy podwójne dotknięcie krawędzi bocznej, aby sięgnąć po audiobooka, muzykę, nagrywanie czy np. latarkę.
Jest mądry, bo zawsze wykryje, że trzymasz go w dłoni. A więc niezależnie od tego,
czy leżysz czy też stoisz, HTC U12+ nie będzie
obracał wyświetlanego obrazu. Przyciski? To
już nowa era, bo to pierwszy telefon, który
posiada cyfrowe, a nie analogowe. Danie popisowe stanowi aparat wyposażony w kinowy
zoom, który został najlepiej oceniony w rankingu DxOmark. Producent ma zatem powody do dumy. Co konkretnie oznacza to dla
użytkownika? Efekt rozmytego tła, które dotychczas skutecznie zapewniała lustrzanka,
optyczna stabilizacja obrazu, autofokus szybki jak dźwięk i aż dziesięciokrotny zoom cyfrowy. A dla prawdziwych smakoszy fotografii
jeszcze lepsza wiadomość w postaci ręcznego
dostrajania trybu PRO oraz możliwośc zapisy-

DA N I E P O PI S OW E S TA N OW I
A PA R AT W Y P O SA Ż O N Y W K I N OW Y
Z O O M , K T Ó RY Z O S TA Ł N A J L E PI E J
O C E N I O N Y W R A N K I N GU DXO M A R K .
wania zdjęć w formacie RAW. Kto zatem lubi
uwieczniać chwile na obrazku, ten zabawy
będzie miał w nadmiarze. A na deser muzyka. O jej czystość dbają głośniki HTC BoomSound, które dopasowują dźwięk do twojego
ucha. Całości dopełnią słuchawki z aktywną
redukcją szumów. Całość sprawi, że słuchając Stinga, odniesiesz wrażenie, jakby siedział tuż obok ciebie. Bo cena jest tym, co
płacisz. Wartość jest tym, co dostajesz.
ENGLISH

HTC U12 +
VALUE IS WHAT YOU GET
‘The best way to predict the future is to create
it,’ said Peter Drucker. The words of this eminent
scientist have just showed their power as a new
player entered the market of tech innovations. If
you think that you’ve seen it all, hold HTC U12+ for
a while and you’ll change your mind.

The state of play on the smartphone market
is as dynamic as the puck in a hockey game.
Producers do their utmost to ensure that
their products meet rising expectations of
consumers. It’s not an easy fight, but success tastes extremely sweet. HTC holds its
position amongst its strong competitors,
using its assets, one of which has just been
launched on the market. HTC U12+ smartphone proves that imagination makes the
world go round.
The phone doesn’t lack imagination both
in terms of technology and design. A new design feature is a blue, semi-transparent glass

on the back, which allows you to see some
of phone components. It’s both beautiful
and durable. HTC U12+ features a durable
screen, covered with special Corning Gorilla Glass 3. The phone is water and dust
resistant. But its design is only a starter.
The real feast begins when you turn it on.
Its highlight is Edge Sense 2. Now, you can
control your phone with gestures thanks to
an interactive, digital screen. It takes only
a long or short squeeze to open up a series

of new opportunities, such as, for example, taking photos, answering the phone,
launching apps or Edge Launcher. Sounds
like ‘One Thousand and One Nights’? Perhaps, but Edge Sense 2 works in almost any
app available in Google Play, and it’s up
to you to choose when to use it. With HTC
U12+, you can do more with a single touch.
It’s enough to double-tap on the phone edge
to go to audiobooks, music, recording or,
e.g. a flashlight.
The phone is smart because it always
knows when you’re holding it. No matter
if you’re lying down or standing, HTC U12+
won’t rotate the display. Buttons? It’s the
beginning of a brand new era. HTC U12+ is
the first phone with digital buttons instead
of analogue ones. Its highlight is a camera
with top-of-the-line, high-quality zoom,
highest-rated in D x O mark ratings. The
phone is a pride and joy of the producer.
What does the user get? The blur effect
so far delivered by a reflex camera, image
stabilization, autofocus as fast as lightning
and 10X digital zoom. A special feature
for photography buffs is a PRO mode with
manual controls and an option of shooting
RAW photos. Now, with HTC U12+, you can
capture all special moments in high-quality pictures. For dessert, music. The HTC
BoomSound speaker system produces
clear, high-quality sound tailored to your
ear. The phone is also equipped with earbuds with active noise cancellation. When
listening to Sting, you’ll feel as if he was sitting right beside you. Because price is what
you pay. Value is what you get.
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ZDJĘCIA / PHOTOS:

MAKIJAŻ / MAKE UP:

STYLIZACJA / STYLIZATION:

MODELKI / MODEL:

Dorota Czoch

Joanna Ogórek

Dorota Czoch / Joanna Ogórek

Anna Pastuszak (AS Management Cracow)
Weronika Cebula (AS Management Cracow)
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Port lotniczy

Szczecin Goleniów
im. NSZZ Solidarność

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

STAŁY DODATEK PORTU
LOTNICZEGO SZCZECIN
GOLENIÓW IM. NSZZ
SOLIDARNOŚĆ

66–67

LOTNISKO / AIRPORT

NA JG OR SZ E
BŁĘDY NA
U R L OPI E
źródło: PAN SAMOLOCIK		
zdjęcia: PIX ABAY.COM

U

rlop, na który czekasz cały
rok, ma być relaksem, sposobem na oderwanie się od
problemów i ucieczkę od codzienności. Niestety, czasem okazuje się, że
oczekiwany, długo planowany urlop
okazuje się porażką i zamiast odpocząć, zrelaksować się i zapomnieć
o codziennych troskach, wracasz
z niego jeszcze bardziej podenerwowany i zniechęcony. Dziś radzimy,
jakich błędów należy uniknąć, by
wymarzone wakacje były udane.

KWESTIA WIZY

Wiele państw wymaga posiadania
wizy. Jeśli okaże się, że aby dotrzeć
do danego kraju nie wystarczy tylko

bilet lotniczy, a nie będziesz miał
tego dokumentu, możesz być bardzo
rozczarowany i czeka cię odesłanie
do domu. Koniecznie dowiedz się
również, ile czasu zajmie wyrobienie wizy. Trwa to od kilku do nawet
kilkunastu tygodni.

OPCJA ALL INCLUSIVE

Dostęp do basenu, siłowni, nielimitowane ilości napojów i jedzenia.
Wydaje się, że to rewelacyjna opcja
dla kogoś, komu marzy się luksusowy relaks. Jednak czasem okazuje
się, że jakość posiłków jest kiepska,
a z wielu dodatkowych atrakcji
oferowanych przez hotel i tak nie
skorzystasz, bo wolisz w zupełnie
inny sposób spędzać czas - stawiasz
na zwiedzanie, poznawanie miasta,
a nie odpoczynek w hotelu. Wtedy
zorientujesz się, że przepłaciłeś

NAJGORSZE BŁĘDY NA URLOPIE

i opcja all inclusive wcale nie jest
dla ciebie. Poza tym pomyśl, ile może
cię ominąć, jeśli spędzisz większość
urlopu tuż obok pokoju hotelowego –
poznanie lokalnych tradycji, ciekawych ludzi, pysznej kuchni serwowanej w restauracjach.

UBEZPIECZENIE

Niektórzy, planując idealne wakacje,
nie biorą pod uwagę tego, że zawsze
może im się coś niemiłego przydarzyć, np. wypadek, jakiś uraz, choroba. Dlatego radzimy wykupić ubezpieczenie, by przez cały urlop nie
zastanawiać się, czy aby na pewno
nic się nie stanie i nie przyjdzie słono
zapłacić za leczenie w obcym kraju.
Ponadto, nie mając ubezpieczenia, na
pewno zanim skorzystasz z atrakcji
typu jazda konna, zastanów się, czy
warto, czy nic ci nie grozi, czy nie
upadniesz i nie zrobisz sobie krzywdy. Wakacje mają być relaksem i na
pewno ostatnie, czego potrzebujesz,
to obawy i niepotrzebne ryzyko.

PLAN PODRÓŻY

Nie ma wątpliwości, że podczas wyjazdu chcesz jak najwięcej zobaczyć
i dotrzeć do wielu atrakcji. Warto zaplanować swoją podróż, dowiedzieć
się wcześniej, jakie atrakcje czekają
na miejscu, ale trzeba uważać, by nie
wpaść w pułapkę własnych planów.
Jeśli każdy dzień urlopu zaplanujesz

od rana do wieczora i założysz, że
musisz zwiedzić wszystko co się da,
to prawdopodobnie szybko poczujesz
zrezygnowanie i zmęczenie, a poznawanie cudów architektury nie będzie
żadną frajdą. Nie planuj każdej
godziny wakacji i nie martw się, że
ominiesz coś ważnego, co koniecznie trzeba zobaczyć. Znajdź czas na

spacery, zakupy czy słodkie lenistwo.
Celem jest przecież odpoczynek.
Jeszcze jedna rada – najpierw wygospodaruj nieco czasu na ciekawe
wydarzenia kulturalne, ponieważ
zabytki nie uciekną, a przegapienia
fascynującego festiwalu możesz bardzo żałować.

PIENIĄDZE

Nie ważne do jakiego kraju się wybierasz, zawsze miej przy sobie nie tylko
kartę płatniczą, ale także gotówkę. Może się przecież okazać, że za
zakupy czy posiłek możesz zapłacić
właśnie gotówką. Warto też mieć
rozmienione pieniądze, by uniknąć
kłopotów. Jeśli okaże się, że po długim targowaniu się płacisz banknotem o sporej wartości za rzecz, która
kosztuje grosze – sprzedawca może
nie być zadowolony.

PRZEPISY CELNE

Ostatnie godziny urlopu. Biegasz po
targu i sklepach w poszukiwaniu
pamiątek dla siebie i znajomych.
Wpadasz w prawdziwy zakupowy
szał, cieszysz się, że udało ci się kupić
wspaniałe rzeczy, ale czy jesteś pewny,
że możesz je zabrać do samolotu?
Zanim zapakujesz zakupy do walizki, upewnij się, że mogą one z tobą
podróżować. Lepiej, by na lotnisku nie

WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL
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okazało się, że próbujesz przewieźć
przez granicę niedozwolone rzeczy.
IN ENGLISH

BIGGEST HOLIDAY MISTAKES
TO AVOID
Your long-awaited holidays should
be a time of relaxation, getting away
from all your problems and everyday
life. Unfortunately, an anticipated,
planned trip sometimes turns out to
be a disaster, and instead of relaxing
and forgetting about your day-to-day
concerns, you come back home even
more irritated and discouraged. Have
a look at our list of biggest holiday
mistakes to avoid.

VISA

A lot of countries require a visa. If
it turns out that a plane ticket is not
enough to enter a given country, and

you don’t have a visa, you may end up sent back
home disappointed. What’s more, make sure
how long it takes to receive a visa. The process
usually lasts several weeks.

ALL INCLUSIVE

Access to the swimming pool, the gym, unlimited amounts of food and drinks. It seems to
be a perfect option for those who value luxury
and comfort. But it sometimes turns out that the
meals are of poor quality and you don’t use any
attractions offered by the hotel because you prefer other activities – sighseeing, visiting the city
– to staying in the hotel. You’ll realise then that
you overpaid, and the all-inclusive option is not
for you. Besides, think how much you may miss
if you spend most of your holidays near the hotel
room – learning about local traditions, meeting
interesting people, and tasting delicious dishes
served in restaurants, and so on.

INSURANCE

When planning perfect holidays, some people
don’t take into account that something bad can
happen to them any time, e.g. an accident, an
injury, an illness. Therefore, buy an insurance package to avoid worrying about possible
accidents and costs of treatment in a foreign country. What’s more, if you’re not insured, think
twice before taking up such activities as horse
riding – consider if it’s worth it, if it isn’t dangerous, if you don’t fall and hurt yourself. Holidays
should be a time of relaxation, and the last thing
you need is unnecessary risk and worrying.

NAJGORSZE BŁĘDY NA URLOPIE

A PLAN OF YOUR TRIP

There’s no doubt that you want to visit
as many places as possible during your
holidays. You should plan your trip
and read about local attractions, but

be careful not to become the victim of
your own plans. If you plan every day
from dusk till dawn and assume that
you must see everything in the area,
you’ll soon feel tired and discouraged,

and visiting architectural wonders will
be no fun. Don’t plan every hour and
don’t worry that you miss something
important that you must absolutely see.
Find time for walking, shopping or being lazy. Your goal is to relax. One more
tip – first, find some time for interesting
cultural events because monuments
aren’t going anywhere, and you may
regret passing up a fascinating festival.

MONEY

Regardless of the country of your destination, always have both a credit card
and cash. It may turn out that you can
pay for shopping or a meal in cash. It’s
also a good idea to have small change to
avoid problems. If it turns out that after
a long haggling, you pay for something
that costs very little with a big note, you
may annoy the vendor.

CUSTOMS REGULATIONS

The last hours of your holidays. You’re
running around the market and shops
in search for souvenirs for yourself and
your friends. You’re on a shopping spree,
happy that you managed to buy wonderful gifts, but are you sure that you can
take them on the plane? Before you pack
your baggage, make sure that you can
take those things with you. It’d be a shame if it turned out that you tried to smuggle banned objects across the border.

7 0 –7 1
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W YGR A J WA K AC J E M A R Z E Ń

Z A ELI A DU T Y F R EE

RELAKS NA BALI? CUDOWNE KRAJOBRAZY ISLANDII? FASCYNUJĄCA KULTURA JAPONII? A MOŻE
ZUPEŁNIE INNY DOWOLNIE WYBRANY KIERUNEK? WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE AELIA DUTY FREE
I WYBIERZ SIĘ W SKOMPONOWANĄ PRZEZ SIEBIE PODRÓŻ O WARTOŚCI 10 000 EURO.
źródło: Port Lotniczy Szczecin - Goleniów

zdjęcia: Pixabay.com

A

elia Duty Free, sieć sklepów wolnocłowych, oferujących tradycyjny asortyment
duty free, czyli perfumy i kosmetyki,
alkohole, słodycze, akcesoria podróżne, biżuterię i inne, ogłosiła wakacyjny konkurs. Odwiedź
sklep w terminie 3.07-28.08.18 i dołącz do naszej
zabawy. Jak to zrobić? To proste!
1) Dokonaj zakupu w Aelia Duty Free o wartości
min. 100 PLN (do tej kwoty nie są wliczane papierosy i wyroby tytoniowe oraz alkohol) i zachowaj
paragon oraz bilet lotniczy/kartę pokładową,
2) zarejestruj się na stronie www.dreamvacationwinner.com,
3) podaj kod wydrukowany na Twoim paragonie,
4) opracuj wyjątkową pocztówkę z wakacji
Twoich marzeń bazując na gotowych elementach (galeria zdjęć i ramek ozdobnych) i zachęć
znajomych do głosowania na nią ,
5) otrzymaj jak najwięcej głosów i znajdź się
w pierwszej dziesiątce autorów najlepszej pocztówki,
6) wygraj wakacje, jeśli to właśnie Twoja
praca najbardziej spodoba się jury,
7) rozkoszuj się wakacjami marzeń! :)

WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

W YGRA J WAK AC JE MARZEŃ...

Konkurs zostanie rozstrzygnięty
w drugiej połowie września bieżącego roku.
Partnerami akcji są marki perfumeryjne i kosmetyczne (Azzaro,
Burberry, Chloe, Marc Jacobs, CALVIN
KLEIN, THIERRY MUGLER , Gucci, Hugo
Boss, Lacoste) oraz producenci słodyczy (Lindt, Mars, M&M ’s, Nestle).
Regulamin konkursu dostępny jest
na www.aelia.pl oraz na www.dreamvacationwinner.com.
Zapraszamy do naszego sklepu Aelia
Duty Free w strefie sal odlotowych.
IN ENGLISH

WIN YOUR DREAM HOLIDAYS
WITH AELIA DUTY FREE
Relaxation in Bali? Wonderful
landscapes of Iceland? Fascinating
Japanese culture? Or another destination of your choice? Take part
in a competition held by Aelia Duty
Free and go on your dream holidays
for up to EUR 10 000.
Aelia Duty Free, a chain of duty free
shops offering regular duty free products,
that is perfume and cosmetics, alcohol,
sweets, travel accessories, jewellery and
so on, has announced a holiday competition. Visit one of Aelia Duty Free shops
between 3 July and 28 August 2018 and
join the fun! How to do it? It’s simple!
1) Make a purchase in Aelia Duty Free

for at least PLN 100 (this does not include
cigarettes, tobacco products, or alcohol),
and keep your receipt as well as plane
ticket/boarding card.
2) Register at www.dreamvacationwinner.com.
3) Enter the code given on your receipt.
4) Design a unique postcard from your
dream holidays using provided elements
(a photo gallery and decorative frames)
and encourage your friends to vote for it.
5) Get as many votes as possible and
be in top ten authors of the best postcards.
6) Win a holiday trip if the jury likes
your postcard the most.

7) Enjoy your dream holidays! :)
The results of the competition will
be announced in the second half of
September.
The partners include perfume and
cosmetic brands (Azzaro, Burberry,
Chloe, Marc Jacobs, CALVIN KLEIN,
THIERRY MUGLER, Gucci, Hugo Boss,
Lacoste) and confectionery manufacturers (Lindt, Mars, M&M’s, Nestle).
The rules of the competition are
available at www.aelia.pl and www.
dreamvacationwinner.com.
We invite you to visit us at Aelia
Duty Free Shop in departure lounge.

BE RG E N
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EDYNBURG
DNI
TYGODNIA
WEEK DAYS

-2---6-

PRZYLOT
ARRIVAL

SZC ZECIN
WA R S Z AWA

RYANAIR

ODLOT
DEPARTURE

22:05

NR REJSU
FLIGHT
NUMBER

22:30

1-34-6-

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

18:55

22:30

TYP
SAMOLOTU
PLANE TYPE

FR1059/60

LONDYN STANSTED
DNI
TYGODNIA
WEEK DAYS

B737

RYANAIR
NR REJSU
FLIGHT
NUMBER

TYP
SAMOLOTU
PLANE TYPE

FR2466/7

737

-2-----

18:45

22:20

FR2466/7

737

----5-

17:55

21:45

FR2466/7

737

------7

19:15

22:50

FR2466/7

737

DUBLIN
DNI
TYGODNIA
WEEK DAYS

1---------5--

PRZYLOT
ARRIVAL

11:10
13:35

RYANAIR

ODLOT
DEPARTURE

11:35
14:00

OSLO GARDERMOEN
DNI
TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT
NUMBER

TYP
SAMOLOTU
PLANE TYPE

FR5322/3

737

FR5322/3

737

NR REJSU
FLIGHT
NUMBER

TYP
SAMOLOTU
PLANE TYPE

13:55

DY1014/5

737

-----6-

11:40

11:10

DY1014/5

737

OSLO TORP

-2---6-

09:40

ODLOT
DEPARTURE

10:10

STAVANGER
DNI
TYGODNIA
WEEK DAYS

--3---7

PRZYLOT
ARRIVAL

09:50

ODLOT
DEPARTURE

10:25

DNI
TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

WIZZ AIR
NR REJSU
FLIGHT
NUMBER

TYP
SAMOLOTU
PLANE TYPE

W6 2159/60

A320

ODLOT
DEPARTURE

TYP
SAMOLOTU
PLANE TYPE

W62155/6

A320

NR REJSU
FLIGHT
NUMBER

TYP
SAMOLOTU
PLANE TYPE

123456-

08:15

08:55

LO3931/2

Q400

-23-5--

-

05:45

LO3938

Q400

12-4---

00:10

-

LO3937

Q400

1234567

14:15

14:55

LO3933/4

Q400

12345-7

20:35

21:05

LO3931/2

Q400

WARSZ AWA
DNI TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

RYANAIR

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT
NUMBER

TYP
SAMOLOTU
PLANE TYPE

1-34-6-

22:05

19:20

FR2361/2

B737

-2-----

21:55

19:10

FR2361/2

B737

----5--

21:20

18:20

FR2361/2

B737

------7

22:25

19:40

FR2361/2

B737

DNI
TYGODNIA
WEEK DAYS

--3---7

PRZYLOT
ARRIVAL

WIZZ AIR

ODLOT
DEPARTURE

11:30

12:10

LIVERPOOL
DNI
TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

NR REJSU
FLIGHT
NUMBER

W62152/1

TYP
SAMOLOTU
PLANE TYPE

A320

RYANAIR

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT
NUMBER

TYP
SAMOLOTU
PLANE TYPE

---4---

09:25

09:50

FR7111/2

737

------7

15:25

15:50

FR7111/2

737

SZ TOKHOLM SK AVSTA

WIZZ AIR
NR REJSU
FLIGHT
NUMBER

PLL LOT

BERGEN

13:25

PRZYLOT
ARRIVAL

WARSZ AWA

NORWEGIAN

-2-----

DNI
TYGODNIA
WEEK DAYS

S Z TOKHOLM SK AVS TA

DNI
TYGODNIA
WEEK DAYS

1----5--

PRZYLOT
ARRIVAL

08:15

Zapraszamy na naszą stronę www.airport.com.pl

WIZZ AIR od 14.05.2018

ODLOT
DEPARTURE

08:45

NR REJSU
FLIGHT
NUMBER

W62171/72

TYP
SAMOLOTU
PLANE TYPE

A320

KIERUNKI DESTINATIONS
1
2
3
4

GRECJA-KORFU
GRECJA-KRETA
TURCJA
ALBANIA

SZCZECIN

ALBANIA
KORFU

TURCJA

KRETA

KORFU, KRETA, TURCJA - BEZPOŚREDNI LOT
ALBANIA - TRASA Z ODCINKIEM WODNYM

LOTNISKO

AIRPORT

TA XI

INTERNET

Airport Taxi Group
Tel.: +48 91 481 7690

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

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

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

MINIBUSY DO / Z PORTU
LOTNICZEGO / MINIBUS

PUNK T INFORMACJI LOTNISKOWEJ
AIRPORT INFORMATION POINT

KOSZALIN / KOŁOBRZEG
AIR-TRANSFER.PL
Rezerwacja biletów telefonicznie
pod numerami / Tickets can be booked
by Telephone:
Tel.: +48 512 370 778
Tel.: +48 502 323 396
Tel.: +48 947 110 510
www.air-transfer.pl

Tel.: +48 481 74 00
Email: info@airport.com.pl
GG: 23336639
Czat online! / online chat!
CENTRUM OBSŁUGI PODRÓŻ Y
TRAVEL SERVICE CENTRE
Sprzedaż biletów lotniczych i ofert turystycznych/ Ticket selling point
Tel.: +48 481 75 05 / Tel.: +48 481 76 25
E-mail: biuropodrozy@airport.com.pl
GG: 6364857

PKS SZCZECIN
Tel. (+48) 462 38 73
www.pksszczecin.info
BUS LOT
Bus odjeżdża 15 minut po lądowaniu
samolotu. Bilety do nabycia u kierowcy przed odjazdem autobusu. Koszt
przejazdu na trasie do/z Szczecina
- 25 zł. / Departure from the Airport
to Szczecin 15 minutes after landing.
Bus tickets available from driver
before departure. Ticket price to/from
Szczecin – 25 PLN.
Ze Szczecina mikrobus odjeżdża
spod biura LOT al. Wyzwolenia 17 /
Minibuses from Szczecin depart from
LOT office at al. Wyzwolenia 17.
Bilety do nabycia u kierowcy oraz
rezerwując pod numerem telefonu:
504 188 737 / You can buy a ticket
from a bus driver or book it at:
504 188 737

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

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

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

PARKING ZIELONY / WIELODOBOWY
CAR PARK GREEN

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

FREE

DO GODZINY UP TO 1 HR

5 PLN

DO 2 GODZIN UP TO 2 HR

8 PLN

DO 3 GODZIN UP TO 3 HR

9 PLN

DO 4 GODZIN UP TO 4 HR

10 PLN

PIERWSZE 10 MINUT FIRST TEN MINUTES

FREE

DO 5 GODZIN UP TO 5 HR

11 PLN

DO GODZINY

UP TO 1 HR

7 PLN

PIERWSZ Y DZIEŃ FIRST DAY

25 PLN

DO 2 GODZIN UP TO 2 HR

9 PLN

DRUGI DZIEŃ SECOND DAY

15 PLN

2 PLN

TRZECI DZIEŃ THIRD DAY

15 PLN

K A ŻDA NASTĘPNA GODZINA EVERY FOLLOWING
OUR

PIERWSZ Y T YDZIEŃ FIRST WEEK

89 PLN

PIERWSZ A DOBA FIRST DAY

53 PLN

DWA T YGODNIE SECOND WEEK

124 PLN

K A ŻDA NASTĘPNA DOBA EVERY FOLLOWING
DAY

30 PLN
/ DAY

TRZ Y T YGODNIE THIRD WEEK

150 PLN

AFTER PAYING IN AN AUTOMATIC CASH MACHI-

K A ŻDY NASTĘPNY T YDZIEŃ EVERY FOLLOWING WEEK

20 PLN

NE YOU WILL BE GIVEN 15 MINUTES TO EXIT THE

PARKING / DOBOW Y
CAR PARK RED

CENNIK CAR PARK FEES / SHORT-STAY

PARKING.

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

