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GRZEGORZ 
KAPLA

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

  IN ENGLISH

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

ANDRZEJ 
SARAMONOWICZ

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

  IN ENGLISH

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

MATEUSZ  
KUSZNIEREWICZ

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

  IN ENGLISH

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

WOJCIECH 
ZAWIOŁA

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

  IN ENGLISH

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

WOJCIECH 
KUCZOK

RAFAŁ  
RUTKOWSKI

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

  IN ENGLISH

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

MONIKA
SZAŁEK

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

  IN ENGLISH

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

JAKUB
MILSZEWSKI

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

  IN ENGLISH

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

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

  IN ENGLISH

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

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

  IN ENGLISH

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

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

  IN ENGLISH

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

KATARZYNA
ZDANOWICZ

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

  IN ENGLISH

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

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

  IN ENGLISH

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

ANNA 
NAZAROWICZ

KAMIL
SADKOWSKI

GRZEGORZ 
MAŁECKI

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

  IN ENGLISH

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

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

  IN ENGLISH

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

SYLWIA  
GUTOWSKA

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

  IN ENGLISH

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

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

  IN ENGLISH

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

EDYTA
BARTKIEWICZ
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FILIP ŁOBODZIŃSKI, DZIENNIKARZ, MUZYK, AKTOR, 
TŁUMACZ, DŻENTELMEN W KAŻDYM CALU. CZŁOWIEK, 
KTÓRY IMPONUJE WIEDZĄ O ŚWIECIE I SKROMNOŚCIĄ, 

DZIĘKI KTÓREJ NIE PRZYTŁACZA SWOICH ROZMÓWCÓW. 
NIE MOGLIŚMY POROZMAWIAĆ O WSZYSTKIM, CO WAŻNE. 

NAJWAŻNIEJSZE, ŻE OD SŁOWA DO SŁOWA POSZLIŚMY 
W KIERUNKU REWOLUCJI. 

  rozmawiał: GRZEGORZ KAPLA     zdjęcia: MONIKA SZAŁEK

I’m a poet, 
I know it. 

PEŁNA WERSJA WIDEO 
NA WWW.ANYWHERE.PL
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TŁUMACZYSZ POEZJĘ, A DO TEGO TRZEBA PRZECIEŻ BYĆ POETĄ. 
DLACZEGO NIE TWORZYSZ WŁASNYCH ŚWIATÓW?
Myślę, że to nie jest prosta zależność. Warto być poetą, żeby tłu-
maczyć poezję, ale to nie oznacza, że musisz mieć legitymację 
poety w postaci własnych tomików poetyckich. Można mieć po 
prostu swojego wewnętrznego poetę, który odzywa się momen-
tami i wtedy zaprzęgasz go do roboty, a on pracuje na twój prze-
kład poetycki. Tak jest w moim przypadku, bo ja tłumaczę nie 
tylko prozę tak zwaną piękną, ale też publicystyczną, tłumaczę 
lirykę. Piosenki przede wszystkim. Wierszy tłumaczę mniej. 

PIOSENKI TO TRUDNE ZADANIE, BO MUSISZ LICZYĆ METRUM, 
BRZMIENIE DETERMINUJE SŁOWO. MUSISZ ZMIENIAĆ SENSY. 
Tak. Metrum jest ważne. I, co jest niezwykle istotne przy 
śpiewaniu, brzmienie. Kiedy tłumaczysz wiersz, na przykład 
biały wiersz, nie przejmujesz się za bardzo, czy jest dużo 
spółgłosek, czy mało. Poezję bardzo często staram się czytać 
na głos i teksty, które tłumaczę, też staram się czytać na 
głos, żeby usłyszeć coś, czego najczęściej nie da się zobaczyć. 
Widocznie literat, który we mnie siedzi, uruchomia się tylko 
w tej postaci. Bo rzeczywiście, ja nie mam, właściwie bardzo 
rzadko miewam pomysły na własne historie. Ale od bardzo 
wczesnego wieku pasjonował mnie język jako taki, język obcy 
też, ale i polski, interesowały mnie różne pokłady znaczeń, to, 
jak różne słowa zderzone ze sobą wpływają na siebie nawza-
jem. W liceum bardzo się zainteresowałem gramatyką gene-
ratywno-transformacyjną, czyli poszukiwaniem odpowiedzi 
na pytanie, jaka jest struktura głęboka języka, co sprawia, że 
pewne słowa mogą wspólnie tworzyć sensy. Jest słynne zdanie 
Chomsky’ego „tamte bezbarwne zielone idee wściekle śpią”. 
Zdanie jest gramatycznie poprawne, wszystko niby się zgadza, 
tylko sensu nie ma. 

DZIŚ BY MOŻE JUŻ MIAŁO... 
Dziś by może już miało. 

SŁOWA NABRAŁY NOWEGO KONTEKSTU. 
Tak, ale chodzi właśnie o podejście naukowe czy wręcz ma-
tematyczne spojrzenie na zjawisko czysto naturalne. Próbę 
ogarnięcia czegoś, co się tworzyło samo, w sposób absolutnie 
dziki i nieskrępowany, bo tak kształtował się język, a gramaty-
ka próbowała znaleźć w tym jakiś model...

PORZĄDEK.
Tak, porządek, który mógł przyczynić się do stworzenia 
w przyszłości maszyn do tłumaczenia. I oczywiście, na razie 
skończyło się na Google Translator, który... 

JEST POETĄ, NIE MA CO KRYĆ (ŚMIECH).
Tak. Tłumaczenie bywa mocne. Jest poetą. Bardzo 
specyficznym. Niektórzy go bardzo lubią. Wracając 
jeszcze raz – ja jestem poetą, ale prawdopodobnie 

„I'm a poet, I know it", jak śpiewał Dylan. 

POTRZEBUJESZ INSPIRACJI? 
Tak, ale dla mnie musi zaistnieć coś, z czego się 
weźmie mój tekst, i tym czymś jest tekst oryginal-
ny. Ja rzeczywiście na podstawie oryginału często 
piszę własny, bo nie da się inaczej. Choć oczywiście 
zdarzają się teksty, które można przełożyć w spo-
sób wierny oryginałowi.

BYĆ MOŻE Z ROSYJSKIEGO, WĄTPIĘ CZY Z ANGIEL-
SKIEGO. 
Zdarza się, że są w miarę wierne w warstwie tre-
ściowej, inne powodują, że trzeba napisać własny 
tekst, który będzie przełożeniem atmosfery, przeło-
żeniem ducha. Wiesz, czegoś takiego, co tkwi gdzieś 
głębiej, nawet jeśli słowa się nie zgadzają. 

NO TAK, DYLAN WYMAGA ZNAJOMOŚCI 
AMERYKAŃSKIEJ KULTURY, HISTORII, BIEŻĄCYCH 
PROBLEMÓW. JESTEŚMY ZUPEŁNIE DALEKO OD 
TEGO, WIĘC JEŚLI SIĘ BIERZESZ ZA TEKST DYLANA, 
MUSISZ UCZYNIĆ GO TAKIM, ŻEBY BYŁ CZYTELNY 
DLA SŁUCHACZA W POLSCE.
No tak, na tym to polega. Nie tylko zresztą 
z Dylanem tak jest. Chyba z każdym tekstem, który 
się tłumaczy na inny język. 

NO, JEŚLI TEKST JEST O MIŁOŚCI, TO CHYBA 
ŁATWIEJ? 
Trzeba go po prostu umieścić w takim kontekście, 
w takim środowisku, w którym będzie zrozumia-
ły dla odbiorców. Ideałem jest stworzenie takiego 
tekstu po polsku, żeby odbiorcy polscy przeży-
wali go mniej więcej tak samo, jak przeżywają 
odbiorcy oryginału. To jest oczywiście rzadko 
wykonalne, ale trzeba próbować się zbliżyć, tak 
asymptotycznie się tam staram do tego zbliżyć. 
I czasami to się udaje w sposób bardzo prosty, 
a czasami trzeba znaleźć jakiś „wytrych”, przy 
czym za każdym razem ten „wytrych” jest inny. 
To nie jest tak, że przy czterdziestej piosence 
mam opanowanych dość sztuczek i mogę swo-

POEZJĘ BARDZO CZĘSTO STARAM SIĘ CZYTAĆ NA GŁOS 
I TEKSTY, KTÓRE TŁUMACZĘ, TEŻ STARAM SIĘ CZYTAĆ 
NA GŁOS, ŻEBY USŁYSZEĆ COŚ, CZEGO NAJCZĘŚCIEJ NIE 
DA SIĘ ZOBACZYĆ. WIDOCZNIE LITERAT, KTÓRY WE 
MNIE SIEDZI, URUCHOMIA SIĘ TYLKO W TEJ POSTACI. 
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bodnie z nich korzystać. Każdy kolejny tekst jest kolejnym 
zagadnieniem i nie ratuje mnie moje doświadczenie, choć 
z pewnością mi pomaga. Pierwszy przekład napisałem 
w 1979 roku. 

ZACZĄŁEŚ JAKO DZIECKO. 
No nie, w 1979 roku miałem 20 lat. Dziećmi jesteśmy pewnie 
całe życie, powiedzmy więc, że byłem już dzieckiem pełnolet-
nim. 

I TO BYŁ LLUÍS LLACH?
Nie, to był Bob Dylan właśnie. Pierwszą piosenką, jaką w życiu 
przetłumaczyłem, była „Don’t Think Twice, It’s All Right”. To 
był marzec 1979. 

PRZETŁUMACZYŁEŚ JĄ PO TO, ŻEBY GRAĆ? 
Tak, tak. Chciałem sprawdzić, czy to się da, ponieważ dwa 
miesiące wcześniej, kiedy kończył się już pierwszy semestr 
mojego pierwszego roku na iberystyce, nasz majster od litera-
turoznawstwa, z czasem mój wielki mentor, Carlos Marrodán, 
zaproponował nam, studentom: „Słuchajcie, a może byście po-
tłumaczyli poezję współczesną hiszpańską? Zrobimy wieczór 
poezji hiszpańskiej, bo tego się w Polsce w ogóle nie tłumaczy”. 

Zrobił nam jednogodzinny wykład, „sprzedając” podsta-
wowe zasady, których on sam się trzyma. I właściwie ten 
godzinny wykład to podstawa, która towarzyszy mi do dzisiaj. 
Pierwsza zasada, żeby posłuchać tekstu, który się tłumaczy, 
druga, żeby polubić tekst, który się tłumaczy, bo jeżeli się go 
nie lubi, to z dużym prawdopodobieństwem dobry przekład 
nie wyjdzie. Byliśmy zaskoczeni tym zadaniem, bo dopiero 
zaczynaliśmy się uczyć hiszpańskiego. Raptem pięć miesięcy 
nauki. Po pięciu miesiącach – co my umiemy? Ale współ-
czesna poezja daje ten luksus, że nie jest rymowana, nie jest 
rytmiczna. W związku z tym można swobodnie się w wierszu 
poruszać i próbować. 

TO TYLKO POZÓR. JEST RYTMICZNA, TYLKO NA INNYM 
POZIOMIE. 
No dobra, ale my, studenci pierwszego roku iberystyki 
Uniwersytet Warszawskiego pomyśleliśmy, że...

CZULIŚCIE ULGĘ, ŻE NIE MUSICIE RYMOWAĆ. 
Jeśli już pojawiał się rym, to reszta patrzyła - o kurczę, temu 
się dostał rymowany wiersz, cholera. Ale sami wybieraliśmy, 
więc wybieraliśmy te najłatwiejsze.

NIE WIEM, JAKA JEST BRZMIENIOWA ODLEGŁOŚĆ TYCH 
JĘZYKÓW, BO NIGDY NIE MYŚLAŁEM O HISZPAŃSKIM W TEN 
SPOSÓB, ŻEBY SZUKAĆ TYCH WSPÓŁBRZMIEŃ. WIEM, ŻE 
ANGIELSKI I POLSKI TO ZUPEŁNIE INNE PLANETY. 
Pewne sytuacje mogą być podobne. Jeżeli jest nagromadze-
nie samogłosek „u” w wersie, to i Hiszpan, i Polak będą mieć 
podobne wrażenie, że to jest coś głuchego, ciemnego, jakaś ja-
skinia, może jakiś dół, studnia… Na takie rzeczy zwracaliśmy 
uwagę, ewentualnie, jeżeli jest dużo słów rozpoczynających 
się na tę samą literę czy inne eufoniczne historie, to też stara-
liśmy się je oddać po polsku. Dwa miesiące później, ponieważ 
od roku próbowałem grać na gitarze, postanowiłem sprawdzić, 
czy te zasady da się zastosować do piosenki Dylana, za którym 
wówczas już przepadałem. Tyle, że z piosenką to oczywiście 
oznaczało, że trzeba się zmieścić we frazie bardzo rygory-

stycznie, trzeba pomyśleć o rymach, nie tylko o treści.

WŁAŚCIWIE POWINNO BYĆ TYLE SAMO SYLAB, PODOBNE 
AKCENTY.
Tak, chociaż akurat Dylan tutaj jest o tyle wygodny, że on nie 
jest jak Georges Brassens na przykład, który bardzo ściśle 
przestrzega wersyfikacji i że to jest zawsze ta sama liczba 
sylab w wersie... 

I TE SAME TROPY. 
Tak, te same akcenty. Natomiast Dylan pisze wierszem tonicz-
nym, liczy się liczba akcentów, ale w wersie mogą być różne 
liczby sylab. Pod tym względem jest łatwiejszy od innych 
poetów, natomiast trudniejsze jest zrozumienie zasady, wedle 
której pisze, stylu i rzeczywistości, do jakiej się odwołuje. 
Rzeczywiście, to wymaga... 

STUDIÓW.
Tak. Wiedzy, oczytania, osłuchania się, zrozumienia, skąd 
czerpie inspiracje, dlaczego pisze taki tekst, a nie inny, dlatego 
też, że jego inspiracje są bardzo różne. Zdarzają się pieśni 
wzorowane na trzech innych źródłach naraz. W związku 
z czym po latach z mojego przekładu sprzed 38 lat „Don’t 
Think Twice, It’s All Right” został dziś tylko tytuł i jeden wers. 
Kiedy przeczytałem go po latach na nowo, odkryłem, że jechał 
młodopolszczyzną.

TO NIE JEST ZŁE, MŁODOPOLSZCZYZNA BYŁA SZCZERA. 
Ale nie dylanowska. Jego pieśń musi być prosta. Odwołuje się 
do pewnej łobuzerskości, do wzorca wagabundy, który mówi 

„cześć, jadę dalej, do innego miasta, nie wyszło, zmarnowałaś 
mi czas, dziewczyno”, więc przybyszewszczyzna się komplet-
nie nie sprawdza. Dylan nie chciał być napuszony w tej piosen-
ce. Zrozumiałem, że muszę odnaleźć jego bardzo skompliko-
waną, erudycyjną prostotę. 

MUSIAŁEŚ… DOJRZEĆ. 
Tak naprawdę złapałem chyba oddech dylanowski dopiero 
jakieś dwadzieścia lat temu. Już rzeczywiście w tych przekła-
dach, które powstały w ostatnich dwudziestu latach, najmniej 
zmieniam. Od Tomka Beksińskiego nauczyłem się, że trzeba 
zmieniać. Kiedy on tłumaczył „Bonda” czy „Monty Pythona”, 
też bez przerwy poprawiał, bo ciągle wpadał na jakiś fajny 
pomysł, którego wcześniej nie wykorzystał. Więc zmieniał. 

ALBO SIĘ ZMIENIŁA SYTUACJA KULTURALNO-GEOPOLITYCZNA 
I POJAWIAŁY SIĘ NOWE KODY, KTÓRE WARTO BYŁO 
WYKORZYSTAĆ. 
W przypadku Dylana tym się nie muszę specjalnie przejmo-
wać. Te piosenki mają sens dlatego, że są wieczne, były aktu-
alne i w latach sześćdziesiątych, i teraz. 

TO ZNACZY, ŻE NIE SĄ ANI LEWICOWE, ANI PRAWICOWE, BO MA 
TAKĄ ŁATKĘ TROSZKĘ, ŻE JEST LEWICOWYM BARDEM. 
A to jest jedno z większych przekłamań na jego temat. On nigdy 
nie był w swojej twórczości postępowy, wręcz odwrotnie. 

POD WZGLĘDEM MUZYCZNYM JEST KONSERWATYSTĄ, 
BEZWZGLĘDNIE. 
To, co robi od kilku lat, przypominając piosenki Sinatry, i to 
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jeszcze w wersjach odartych naprawdę z blichtru 
orkiestracji, sprowadzonych, że tak powiem, do 
zupełnej podstawy i esencji, przypomina też o tym, 
co zabiła popkultura – że tamte piosenki miały 
swój czar, swoją intymność... 

NO I TEŻ BYŁY HISTORIAMI. 
I były historiami. To jest kolejna rzecz. Niektórzy 
mi przypisują pewną misję w tłumaczeniu Dylana 
i w jednym mogę się zgodzić: można pisać historie, 
a historii w polskiej piosence jest bardzo mało. 
Kiedy Muniek napisał „Kinga”, nie krył, że…

NIEKTÓRZY MI PRZYPISUJĄ 
PEWNĄ MISJĘ W TŁUMACZENIU 
DYLANA I W JEDNYM MOGĘ SIĘ 
ZGODZIĆ: MOŻNA PISAĆ HISTORIE, 
A HISTORII W POLSKIEJ PIOSENCE 
JEST BARDZO MAŁO. 
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KONSERWATYWNA KORZYSTA Z TEGO, CO JUŻ JEST. 
Dlatego Dylan jest taki nieoczywisty. Nie jest ani 
lewicowy, ani prawicowy, zmienia świat, a w każ-
dym razie daje grunt do tego, żeby świat się zmienił, 
bo żaden muzyk nie zmienił chyba nigdy świata, 
ale... W każdym razie daje materiał do przemyśleń. 
Pisze o rzeczach ponadczasowych. Grzechy, które 
nam towarzyszą od lat i których nie potrafimy się 
przez stulecia wyzbyć. Czy to jest rewolucja? Może 
tak. W tym sensie Jezus Chrystus też jest rewolu-
cjonistą. To jest właśnie niesamowite w wybitnych 
postaciach, że nie przemijają, że one nie były, nie 
będą, tylko one są.

ŻE MUSIMY SIĘ DO NICH JAKOŚ ODNIEŚĆ. 
Przynajmniej wypadałoby, jeśli chcemy być  
świadomymi ludźmi.  

  IN ENGLISH

I’M A POET, I KNOW IT 

Filip Łobodziński, a journalist, musician, actor, 
translator, and gentleman to his fingertips. A man 
who impresses not only with his knowledge about 
the world, but also modesty, thanks to which he 
doesn’t intimidate his interlocutors. We weren’t 
able to talk about all important things. What was 
crucial was that from one word to another, we 
headed towards the revolution.

YOU TRANSLATE POETRY, AND TO DO IT YOU NEED 
TO BE A POET. WHY DON’T YOU CREATE YOUR OWN 
WORLDS?
I think that it’s not such a simple relation. Being a poet 
is helpful while translating poetry, but it doesn’t mean 
that you need to have a poet’s certificate in the shape of 
your own volumes of poetry. You can simply have your 
inner poet who wakes up from time to time and then 
you rely on him while you work, and he contributes to 
your literary translation. It holds true for me, because 
I translate not only the so-called belles-lettres, but also 
pieces of literary journalism and poetry. Especially 
lyrics, more frequently than poems.

SONGS ARE A DIFFICULT TASK, BECAUSE YOU NEED TO 
COUNT THE METRE, THE SOUND IS DETERMINED BY 
WORDS. YOU HAVE TO CHANGE MEANINGS.
Yes. The metre is important. And, what is crucial in 
singing, sound. When you translate a poem, for exam-
ple a blank verse, you are not really concerned about 
the number of consonants. Very often, I try to read po-
etry out loud, and other texts I translate as well, to hear 
something that most often can’t be seen. Apparently, 
my inner man of letters activates only under those 
conditions. Because, as a matter of fact, I don’t have – or 
rarely have – ideas for my own stories. But since a very 
young age, I’ve been fascinated by language as such, 
foreign language too, but Polish as well, I’ve been inter-
ested in various layers of meaning, in the ways words 
clash and influence each other. In high school, I became 

TO DYLANOWSKA PIOSENKA.
...że to była piosenka, do której zainspirowała go „Hurricane” 
Dylana. Opowieść jako model, który Dylan przeszczepił ze 
świata folku, świata pieśni ludowych... 

DLATEGO TO WŁAŚCIWIE KONSERWATYWNA…
Tak, to jest rewolucja konserwatywna, a nawet reakcyjna, 
można powiedzieć. 

A JEDNAK DOSTAŁ NOBLA. WŁAŚNIE ON. CHOĆ SŁYCHAĆ, ŻE 
SZTUKA MUSI BYĆ LEWICOWA, BO TYLKO LEWICOWA SZTUKA 
MOŻE BYĆ POSTĘPOWA, ZMIENIA ŚWIAT, PODCZAS GDY 
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interested in the transformational-generative gram-
mar, which attempts to answer the question of what 
the deep structure of language is like or what allows 
certain words to create meaning together. There’s 
a famous quote from Chomsky that “colourless green 
ideas sleep furiously.” The sentence is grammatical-
ly correct, everything is okay on the outside, but the 
sense is lacking.

PERHAPS IT WOULD MAKE SENSE TODAY…
Perhaps today it would.

WORDS HAVE ASSUMED A NEW CONTEXT.
Yes, but it’s all about the scientific or even down-
right mathematic approach to this purely natural 
phenomenon. The attempt to fathom something that 
has formed on its own, in an absolutely wild and 
unfettered manner, because that’s how language has 
been taking shape, and grammar has tried to find 
patterns in it…

SOME ORDER.
Yes, some order that one day may contribute to 
the construction of a translation machine. And, of 
course, the only thing we have at our disposal right 
now is Google Translate, and it…

…IS A GENUINE POET, NO DOUBT ABOUT IT (LAUGHS).
Yes. Its translations can have an impact. It’s a poet. 
A very specific one. Some people like it very much. 
But coming back to the previous train of thought – 
I’m a poet, but probably “I’m a poet, I know it,” as 
Dylan sang.

DO YOU NEED AN INSPIRATION?
Yes, but I have to find something that can give birth 
to my text, and this something is the source text. 
Because, in fact, I often write my own text on the 
basis of the original one, since there’s no other way 
to approach it. Although, of course, there are texts 
which can be translated in a manner that is faithful 
to the original.

PERHAPS IF YOU TRANSLATE FROM RUSSIAN, BUT 
I DOUBT THAT ENGLISH IS EQUALLY MALLEABLE.
It sometimes happens that both texts are more or 
less equivalent on the level of content, but some 
source texts force you to write your own text, 
a rendition of the atmosphere, the spirit. You know, 
of something that lies deeper, even if the words 
describing it don’t match.

TRUE, DYLAN’S TEXTS REQUIRE KNOWLEDGE OF 
AMERICAN CULTURE, HISTORY AND CURRENT 
MATTERS. WE’RE DETACHED FROM ALL THOSE 
THINGS, SO IF YOU START TO WORK ON DYLAN, YOU 
NEED TO MAKE HIM COMPREHENSIBLE FOR POLISH 
LISTENERS.
Yes, that’s how you do it. And it’s not only Dylan. It 
probably applies to any text which is translated into 
another language.

I SUPPOSE IT’S EASIER IF THE TEXT IS ABOUT LOVE?
You simply need to put it in such a context, in such an envi-
ronment, in which it will be understandable for the recipients. 
Ideally, we should endeavour to create a translation which 
allows its recipients to share similar experience with the 
recipients of the original. Of course, it’s rarely feasible, but you 
have to strive to get as close to this ideal as possible, asymptot-
ically so. And sometimes it can be done easily, and sometimes 
you need to find some kind of “lock-pick,” and each time this 

“lock-pick” is different. It’s not as if after translating forty songs 
you know enough tricks and can use them as you please. Each 
new text poses a new problem and my experience doesn’t 
rescue me, although it does provide some help. I translated my 
first text in 1979.

YOU BEGAN AS A CHILD.
Not exactly, I was twenty in 1979. We probably remain children 
all our lives, so let’s say I was already an adult child.

AND WAS IT LLUÍS LLACH?
No, it was Bob Dylan. The first song I have ever translated was 

“Don’t Think Twice, It’s All Right.” It was March 1979.

DID YOU TRANSLATE IT SO THAT YOU COULD PERFORM IT?
Yes, yes. I wanted to check if it was possible, because two 
months earlier, when my first term of the first year of Iberian 
Studies was drawing to a close, our lecturer in Literary 
Studies, Carlos Marrodán, who soon became my great mentor, 
suggested to us, students, “Listen, how about you translate 
contemporary Spanish poetry? Let’s organize a literary soirée 
of Spanish poetry, because it’s not translated into Polish at 
all.” He gave us a one-hour lecture, “selling” the basic rules he 
followed himself. And, in fact, that one-hour lecture was the 
foundation that has accompanied me ever since. The first rule 
is to listen to the text that you translate, the second one is to 
come to like the text that you translate, because if you dislike it, 
you probably won’t produce a good translation. We were taken 
aback by that task, because we had begun to learn Spanish 
only five months before. What did we know after five months? 
But contemporary poetry provides us with the luxury of no 
rhymes and no fixed rhythm. Thanks to this, you can move 
around a poem freely and try different things.

ONLY OUTWARDLY. IT DOES HAVE A RHYTHM, BUT ON ANOTH-
ER LEVEL.
Okay, but we, students in the first year of Iberian Studies at the 
University of Warsaw, thought that…

YOU FELT RELIEVED THAT YOU DIDN’T HAVE TO WORRY ABOUT 
RHYMES.
If there appeared a rhyme in someone’s text, the rest of us 
thought, “Dang, he or she got a rhymed poem, oh my God.” But 
we could choose them ourselves, so we picked the easiest ones.

I DON’T KNOW WHAT THE SOUND DISTANCE OF THOSE TWO 
LANGUAGES IS, BECAUSE I’VE NEVER THOUGHT ABOUT 
SPANISH IN THE CONTEXT OF LOOKING FOR CONGRUITIES. 
I KNOW THAT ENGLISH AND POLISH ARE WORLDS APART.
Some situations can be similar. If there’s an accumulation of the 
vowel “u” in a line, both Spaniards and Poles will have a similar 
impression that the sound implies something hollow, dark – 
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AND THE SAME TROPES.
Yes, the same stresses. Dylan, on the other hand, 
uses tonic verse - what counts is the number of 
stresses, but there can be a varied number of sylla-
bles in a given line. In this respect, he’s easier than 
other poets, but what is harder to understand is the 
rule according to which he writes, his style and 
reality to which he refers. Indeed, it requires…

STUDIES.
Yes. It requires knowledge, erudition, insight and un-
derstanding of sources of his inspirations and rea-
sons for which he chooses to write this and not any 
other text. And his inspirations can be very different. 
There are songs referring to three different sources 
at the same time. That’s why all is left from my first 
translation of “Don’t Think Twice, It’s All Right” from 
38 years ago is the title and one line. When I read it 
again after years, I discovered that it resembled the 
style characteristic for the period of Young Poland.

IT’S NOT A BAD TRAIT, THE LANGUAGE OF YOUNG 
POLAND WAS HONEST.
But not in Dylan’s style. His song has to be simple. It 
alludes to some kind of mischievousness, to the fig-
ure of vagabond who says something along the lines 
of “Hi, I'm travelling on, to another city, it didn’t 
work out, you wasted my time, girl,” so language 
straight from the period of Young Poland doesn’t fit 
the bill at all. Dylan didn’t want to be pompous in 
this song. I came to understand that I had to find his 
very complicated and erudite simplicity.

YOU HAD TO… MATURE.
In all honesty, I seem to have caught the Dylan-ese 
breath only about twenty years ago. Indeed, I don’t 
have to change this much in the translations that 
have come to life since that time. I learned from 
Tomek Beksiński that you need to change your texts. 

maybe a cave, maybe a pit or a well… It was such things that 
we paid attention to; alternatively, if there were many words 
starting with the same letter or other euphonic phenomena, 
we tried to render them into Polish as well. Two months 
later – as I had been learning to play the guitar for a year – 
I decided to check if those ideas could be applied to Dylan’s 
song, and I was already a huge fan of his back then. But it 
being a song, you needed to adjust the rhythm to a given line 
very accurately, you needed to think about the rhymes, not 
only about the content.

IN FACT, THERE SHOULD BE THE SAME NUMBER OF SYLLA-
BLES, SIMILAR STRESSES.
Yes, although Dylan is convenient in the sense that he’s 
not like, say, Georges Brassens, who follows the versifi-
cation very strictly and always uses the same number of 
syllables in a line…

DYLAN.PL

„NIEPOTRZEBNA POGODYNKA, ŻEBY 
ZNAĆ KIERUNEK WIATRU" 
Wydawca: Agora / NInA / Fundacja 
Republika Marzeń
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When he was translating “Bond” or “Monty Python,” he 
kept on making one correction after another, because 
he would come up with some cool ideas that he hadn’t 
used before. So he kept on making changes.

OR IT WAS THE CULTURAL-GEOPOLITICAL SITUATION 
THAT CHANGED, AND NEW CODES APPEARED THAT 
WERE WORTH USING.
In Dylan’s case, I don’t really have to worry about it. 
Those songs make sense because they’re timeless, they 
were topical in the 1960s, and so are they now.

WHICH MEANS THAT THEY ARE NEITHER LEFTIST 
SONGS, NOR RIGHTIST SONGS, YET HE TENDS TO BE 
LABELLED AS A LEFTIST BARD.
And it’s one of the greatest misconception about him. 
He has never been progressive in his creative activity, 
quite on the contrary.

WHEN IT COMES TO MUSIC, HE’S CONSERVATIVE, NO 
DOUBT ABOUT IT.
What he’s been doing for the past several years – reviving 
Sinatra’s songs, and, on top of that, in a version devoid of 
any glitter of orchestration, reduced to the bare basis and 
essence – reminds us also of the things killed by pop-cul-
ture, of the fact that those songs had their charm, intimacy…

AND THEY WERE STORIES.
And they were stories. It’s another thing. Some people 
think of my translations of Dylan’s texts in the cate-

gory of mission, and I can agree on one thing – you can 
write stories, and there’s little story in Polish songs. When 
Muniek wrote “King,” he made no secret that…

…IT WAS A DYLAN-ESE SONG.
… that it was a song inspired by Dylan’s “Hurricane.” Story 
as a model that Dylan transplanted from the world of folk, 
the world of country songs…

THAT’S WHY IT’S A CONSERVATIVE…
Yes, it’s a conservative revolution, reactive even.

AND YET IT WAS HE WHO WON THE NOBEL PRIZE. EVEN THOUGH 
IT IS SAID THAT ART HAS TO BE LEFTIST, BECAUSE ONLY LEFTIST 
ART CAN BE PROGRESSIVE AND CHANGE THE WORLD, WHEREAS 
CONSERVATIVE ART MAKES USE OF WHAT ALREADY EXISTS.
That’s why Dylan is not obvious. He’s neither leftist, nor 
rightist, he changes the world, or at least provides founda-
tions for the change, because I think no musician has ever 
changed the world, but… Anyway, he gives us some food for 
thought. He writes about timeless things. Sins which have 
been haunting us for years and which we haven’t been able 
to get rid of for centuries. Is this revolution? Perhaps it is. In 
this sense, Jesus Christ was a revolutionist as well. It is what 
is fascinating in extraordinary people – they don’t disappear. 
We can’t say that they were or that they will be – they just are.

AND WE HAVE TO REACT TO THEM IN SOME WAY.
At least we would do well to do so, if we want to be con-
scious people.  

więcej na www.anywhere.pl
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KIEDY W LUTYM TEGO ROKU PLANOWAŁEM KRÓTKĄ 
PODRÓŻ W POJEDYNKĘ DO TOKIO, WSZYSTKO 
WYDAWAŁO SIĘ PROSTE PO PODOBNYM, JAK 
SĄDZIŁEM, DOŚWIADCZENIU W LONDYNIE. 
MIESZKAŁEM KIEDYŚ NIEDALEKO ANGIELSKIEJ 
METROPOLII I SAMOTNIE JĄ ODWIEDZAŁEM. 
ZGUBIŁEM SIĘ TYLKO RAZ I BYŁEM PEWIEN, ŻE COŚ 
TAKIEGO NIE POWTÓRZY SIĘ JUŻ W ŻADNYM MIEŚCIE 

  tekst i zdjęcia: PRZEMYSŁAW CHORĄŻYKIEWICZ 

JAK ODNALEŹĆ SIĘ 
W STOLICY JAPONII 
W RAZIE ZGUBIENIA 
SIĘ W TOKIO

Rezerwując sześciodniową podróż do Japonii zrezygno-
wałem z przewodnika i zapłaconych z góry przejaz-
dów. Jest to sensowne wtedy, kiedy mamy jakiś plan, 

ale ja wolę improwizację. W rodzinnym Przemyślu zaznajo-
miłem się z taryfami za roaming – około 2 PLN za sms-a i 6 
PLN za minutę rozmowy. Drogo, ale potrzebowałem telefonów 
tylko do powiadomienia rodziny, że dotarłem do Azji.

Lot z Polski do Japonii trwa ponad 10 godzin. Komfort jest 
jednak duży, a poza tym, będąc fanem lotnictwa, przelot był 
dla mnie ważną atrakcją wyprawy. 

Na olbrzymim lotnisku Tokio-Narita człowiek może się po-
czuć jak mrówka - dlatego, że w wielu niemal niekończących 
się korytarzach brak jest okien. Po drodze do kontroli dobrze 
jest trzymać się grupy pasażerów, którzy wysiedli z naszego 
samolotu. Procedury dla gości nie są uciążliwe. Skanowanie 
siatkówek oczu trwa tylko sekundę (i nie boli!), a po pytaniu 
o cel pobytu nasz paszport wzbogaci się o naklejkę zezwala-
jącą na pobyt w Japonii. Trzeba jeszcze pokazać celnikowi 
bagaż podręczny. 

Najniższy poziom lotniska to stacja kolejowa. W kasie panie 
sprzedające bilety pomogły mi wybrać połączenie i zaopa-
trzyły w plan okolic. Zagadnięci w pociągu Amerykanie 
potwierdzili, że jadę we właściwym kierunku; zanosiło się na 
super wycieczkę... Jednak nazwy stacji napisane europejskimi 
literami były nieliczne, a porównywanie oznaczeń przystan-
ków z planem dość karkołomne, z uwagi na obce mi japońskie 
znaki. Trochę zaniepokojony, powoli zacząłem zdawać sobie 
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sprawę, że znalazłem się zupełnie sam w Azji. Ułatwieniem 
miało być to, że stacja Ueno jest ostatnią na linii, jaką jecha-
łem. Jednak tu niespodzianka – nie wszyscy wysiedli. Może 
dlatego, że pociąg miał jechać dalej pod innym oznaczeniem?

Uwierzyłem swojej znajomości japońskich znaków (aż dwa, 
tj. 上野) oznaczających dzielnicę Ueno, nie wróciłem już do me-
tra i wydostałem się z podziemnego labiryntu dworca. Byłem 
w Tokio! Szerokie ulice, intensywny ruch pojazdów, wąskie 
zaułki pełne sklepików, straganów i barów. Zgiełk, spieszący 
się ludzie, sprzedawcy zachęcający do zakupów. Do miejsca 
noclegu trafiłem bez problemów.

W hostelu zapoznałem się ze swoją… kapsułą. Jest to orygi-
nalne, pozbawione okien i nieco klaustrofobiczne, ale całkiem 
wygodne miejsce do spania. Nie ma zamknięcia, tylko wikli-
nowy parawan, dlatego nikt nie może nam zrobić głupiego 

kawału blokując coś z zewnątrz, a tego się obawiałem. 
Wkrótce zorientowałem się, że od czasu do czasu budynek 
delikatnie drga, na co Japończycy w ogóle nie zwracali 
uwagi. Tego dnia miałem już dość wrażeń, jedynie nocą 
wyszedłem niedaleko, żeby zrobić zdjęcia. Wszystko było 
OK. Nie zaniepokoiły mnie ikony braku zasięgu w obu 
telefonach; uznałem to za chwilowy problem.

Jednak na drugi dzień telefony nadal nie działały, a pró-
by uzyskania pomocy od personelu na niewiele się zdały. 
Wykorzystałem limit rozmów z telefonu stacjonarnego, 
zapomniałem o możliwości wysłania maili. Poradzono 
mi, żebym skorzystał z telefonu na stacji metra. Po drodze 
minąłem kilka, jak mi się wydawało, znanych już miejsc. 
Wąskie uliczki i wysokie budynki były jednak do siebie 
podobne, japońskie nazwy ulic bezużyteczne; nie miałem 
pojęcia, jak daleko zaszedłem. Zgubiłem się w Tokio... 

Był to rejon pozbawiony turystów, którzy mogliby pomóc. 
Gdy znów spytałem o drogę po angielsku, a odpowiedzią 
były tylko bezradnie rozłożone ręce, zdałem sobie spra-

BYŁEM W TOKIO! SZEROKIE 
ULICE, INTENSYWNY 
RUCH POJAZDÓW, WĄSKIE 
ZAUŁKI PEŁNE SKLEPIKÓW, 
STRAGANÓW I BARÓW. 
ZGIEŁK, SPIESZĄCY SIĘ 
LUDZIE, SPRZEDAWCY 
ZACHĘCAJĄCY DO ZAKUPÓW.
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  IN ENGLISH

GETTING LOST IN TOKYO – HOW TO GET YOUR 
BEARINGS IN THE CAPITAL OF JAPAN

When in February this year I planned a short solitary trip 
to Tokyo, everything seemed simple after a similar – or 
at least I thought it was similar – experience in London. 
I once lived in the vicinity of the English metropolis and 
used to visit it on my own. I got lost only once there and 
I was sure that I wouldn’t find myself in such a predica-
ment ever again. 

As I was booking a six-day-long travel to Japan, I resigned 
from a guide and any pre-paid transportation. It can be 
useful only if we have some sort of plan, but I prefer to 
improvise. In my family town of Przemyśl, I checked the 
roaming prices – about 2PLN for a text message and 6PLN for 
a one-minute call. Expensive, but I needed my phone only to 
notify my family of my safe arrival in Asia.

The flight from Poland lasts more than 10 hours, but it’s 
really comfortable; besides, since I’m a fan of aviation, 
I considered the flight an important attraction of the trip.

Once we reach the enormous Tokyo-Narita Airport, we 
may feel like ants – it’s because there are no windows in 
the labyrinth of the seemingly never-ending corridors. 
On the way to the inspection post, it would be worthwhile 
to follow passengers who got off our plane. Procedures 
for visitors are not burdensome. The scan of retinas is 
over in the blink of an eye (and it doesn’t hurt!), and after 
we state the purpose of our visit, our passport will gain 
a new sticker allowing us to stay in Japan. When it comes 
to other procedures, you need to show your hand luggage 
to the customs officer.

On the lowest level of the airport we can find a railway 
station. There, ladies at the ticket office helped me choose 
the best connection and provided me with a map of the area. 
The Americans whom I accosted on the train confirmed that 
I was headed in the right direction. It looked like a great trip… 
But names of stations written in the Latin alphabet were few 
and far between, whereas comparing symbols spotted at 
respective stations with captions on the map was rather a tall 
order as I was not familiar with Japanese characters. Slightly 
alarmed, I slowly started to realize that I was indeed all alone 
in Asia. What was supposed to make things somewhat easier 
was the fact that the Ueno station was the last one on the 
line. But I was in for a surprise – not everyone got off. Maybe 
because the train was supposed to change routes?

I decided to trust my knowledge of Japanese characters 
(as many as two, to be precise, i.e. 上野) denoting the 
Ueno district, so I didn’t get on the tube again and left the 
underground labyrinth. I was in Tokyo! Wide streets, 
dense traffic, narrow lanes full of small shops, stands and 
bars. Noise, rushing people, sellers encouraging you to buy 
things. I reached my hostel with no problems whatsoever.

There, I familiarized myself with my… capsule. It is an 
original and slightly claustrophobic lodging without any 
windows, but quite comfortable. Instead of a solid lock 
there is a wicker screen, thanks to which no one can play 
a practical joke on us and block the exit, of which I was 
afraid. I soon realized that the building shook delicately 

wę, że jest źle i dobrze jednocześnie. Źle z powodów 
oczywistych, a dobrze, bo wiedziałem że opóźnienie 
w powiadomieniu rodziny, że jestem już w Azji, nie było 
żadną tragedią. Wreszcie udało mi się trafić pod hostel, 
a stamtąd do metra i znaleźć telefon. Spotkały mnie 
jeszcze „przygody” ze zdobyciem kart do niego; nie wi-
działem, gdzie je kupić. Pomogła obsługa metra, w tym 
strażnik, który podarował mi swoją własną, kosztującą 
1500 Jenów, nie chcąc przy tym – nie mam pojęcia dla-
czego – przyjąć ode mnie monety o nominale 100 Jenów.

Z powodu szybkiego wyczerpania się impulsów 
tej karty o pomoc poprosiłem jeszcze dwie umun-
durowanie panie, które bardzo przejęły się nie 
najlepiej zorientowanym turystą z Europy. Jedna 
z nich wzięła mnie do sklepu w celu kupienia nowej 
karty i spędziła ze mną niemal pół godziny w budce 
telefonicznej, wyjaśniając japońskie instrukcje do 
połączeń z Polską. 

Kłopoty z moimi telefonami wynikły z użycia starych 
modeli, o jakich Japończycy dawno temu już zapomnie-
li. Miałem więc nauczkę, że nie zawsze da się odrzucić 
nowinki techniczne.

Dodatkową zaletą noclegu w tanim japońskim 
hostelu (około 100 PLN za dobę) był basen i jacuzzi, 
sauna, salon z fotelami do drzemki, szlafroki i środki 
czystości osobistej. Za opłatą można było skorzystać 
z usług masażystek. Nagość w łaźni jest normalna, 
dlatego bardziej wrażliwym trzeba polecić hotele 
w stylu europejskim. W hostelu trzeba przestrzegać 
dość surowego regulaminu, w tym zakazu głośne-
go rozmawiania i prania ubrań w umywalkach, za 
co przewidziane są wysokie opłaty dodatkowe. Nie 
wolno chodzić w butach; trzeba je zostawić w szafce. 
Spożycie alkoholu jest tu wysokie, ale odbywa się 
w kulturalnych warunkach.

Trzeba jasno powiedzieć, że bez znajomości języka 
japońskiego lub angielskiego powinno się zapomnieć 
o samotnej wyprawie do tego kraju. Co więcej, musimy 
wziąć pod uwagę znalezienie się również w takich 
miejscach, gdzie angielski będzie bezużyteczny. 
Wtedy konieczna jest funkcja tłumacza w komórce. 
Niezbędny jest też zapas gotówki potrzebnej w razie 
nieprzewidzianych sytuacji.  
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from time to time, but Japanese people didn’t seem to pay 
any attention to it. That day, I had already had enough 
adventures; I only went for a short walk at night to take 
some pictures. Everything was fine. I wasn’t perturbed 
by the fact that both my phones were out of range – 
I considered it a temporary problem.

The next day, however, the phones still wouldn’t work, 
and all attempts to receive some help from the personnel 
came almost to nothing. I reached the limit of calls on the 
landline, I forgot about the possibility of sending e-mails. 
I was advised to use a telephone at the underground 
station. On my way there, I went past several seemingly 
familiar places. But narrow lanes and tall buildings 
were hard to tell apart, and the names of streets written 
in Japanese didn’t help one bit – I didn’t have the foggiest 
idea how far I’d walked. I was lost in Tokyo…

It was an area devoid of tourists. When I asked someone 
in English to show me the way and the only answer 
I got was helpless shrugging, I came to realize that it 
was a bad and a good situation at the same time. A bad 
situation because of obvious reasons, and a good one, 
because I knew that the delay in informing my family 
about my safe arrival wasn’t the end of the world. At 

long last, I managed to reach the hostel and then the 
underground station, where I found the telephone. Then 
I had “adventures” with acquiring cards to said machine, 
as I didn’t know where to buy them. Here the personnel 
sprang to my aid, including a guard who gave me his own 
1500-yen card and refused – it beats me why – to accept 
a 100-yen coin in exchange.

Because I ran out of the call units on the card very 
quickly, I asked for help two uniformed women who 
became greatly worried about the disoriented tourist 
from Europe. One of them took me to a shop so that 
I could buy a new card, and then spent almost half 
an hour with me in a phone box, explaining Japanese 
instructions for making a phone call to Poland.

Problems with my cell phones stemmed from the 
fact that I had old models, long forgotten in Japan. 
Thus I learned my lesson that you can’t always reject 
technological novelties.

The added advantage of staying in a cheap Japanese 
hostel (about 100PLN per night) was a swimming pool with 
a jacuzzi, a steam room, a room with armchairs for taking 
naps, dressing gowns and personal hygiene products. For 
an additional fee, you could use the services of masseurs. 
Nudity in baths is something normal there, so the more 
sensitive tourists may want to choose a European-style 
hotel. In a hostel, you must follow rather strict rules – you 
are forbidden from laud talking or washing your clothes 
in a sink, for which you are charged with high additional 
fees. You shouldn’t walk around the hostel in your shoes – 
you need to leave them in a locker. Alcohol consumption is 
rather high, but it takes place in a very civilized manner.

It has to be clearly said that if you don’t speak Japanese 
or English, you should forget about a solitary trip to this 
country. What is more, we should take into account that 
we may find ourselves in places where English is useless. 
What is necessary in such case is the translator option in 
your cell phone. What is also indispensible is a reserve of 
cash for some unexpected situations.  





więcej na www.anywhere.pl

34

  M
IE

JS
C

A
 p

la
ce

s

W DNIU, W KTÓRYM PO RAZ PIERWSZY POJAWIŁAM SIĘ W TYM DOMU, ZAUROCZYŁ 
MNIE ON ZARÓWNO KLAROWNOŚCIĄ UKŁADU FUNKCJONALNEGO, JAK I WSPANIAŁYM 
OTOCZENIEM WYSOCZYZNY ELBLĄSKIEJ Z JELENIAMI, JENOTAMI I ŻURAWIAMI 
PRAWIE ZAGLĄDAJĄCYMI DO OKIEN. INWESTORZY NATOMIAST URZEKLI MNIE SWOIM 
WSPANIAŁYM OPTYMIZMEM, WYSOKĄ KULTURĄ I ENTUZJAZMEM. 

  tekst: LUCYNA KOŁODZIEJSKA     zdjęcia: FOTO&MOHITO

PRZEPIS NA azyl
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Zaczęliśmy od łazienki. Z pewnych przyczyn 
inwestorzy pragnęli, aby najpierw powstał po-
kój kąpielowy, a dopiero potem reszta wnętrz 

domu. Gdy pokazałam, jakiej kwiatowej mozaiki 
pragnę użyć pod prysznicem, właścicielka w pełni 
podzieliła moje zdanie. Ta mozaika i wolnostojąca 
wanna z pięknym widokiem za oknem to główni 
bohaterowie tego wnętrza. 

To łazienka, która jest prawdziwym salonem 
kąpielowym, odpoczywając po kąpieli można w nim 
przysiąść na klasyku wzornictwa - fotelu Barcelona 
Miesa van der Rohe. Jest tu dosyć miejsca na swo-
bodne poruszanie, dwie pary okien dodają dzienne-

go światła, dzięki czemu czas upływa w niej po pro-
stu miło. Było to niejako zapoczątkowanie konceptu 
całego wnętrza domu – właściciele ze względu na 
swoje obowiązki zawodowe dużo jeżdżą i chcie-
li, aby dom stanowił dla nich azyl. Miejsce, do 
którego wracają, czasami po kilkudniowej podróży, 
bezpieczne schronienie i zaciszne miejsce. Miejsce, 
do którego zawsze chcemy powrócić, spędzić czas 
z dwójką wspaniałych dzieci i rewelacyjnym kotem.

Prace nad resztą wnętrz zaczęliśmy, jeszcze 
zanim fachowcy ukończyli prace wykończeniowe 
w łazience. Spotkaliśmy się w kilku salonach wy-
posażenia wnętrz w Trójmieście, gdzie pokazałam 
inwestorom eleganckie materiały wykończeniowe 
użyte w projekcie. Salon i kuchnia z jadalnią to 
miejsce spotkań nie tylko domowników. Dziadek 
Tosi - najmłodszej latorośli - na co dzień mieszka 
600 km na południe Polski, przyjeżdża więc nie 
tylko na popołudniową herbatę do wnuków. Duży 
stół w jadalni pozwala pani domu ugościć całą 
rodzinę - właścicielka na samym początku naszej 
współpracy wspomniała, że lubi, gdy całą rodziną 
spotykają się przy wspólnym posiłku.

Chciałam też, aby każdy z domowników miał 
osobną garderobę - metraż domu w zupełności na 
to pozwalał. Każda z garderób ma inną stylistykę 
i kolory, syn ma granaty i szarości, a córka pudro-
we róże, pan domu męskie szarości, a pani czarny 
aksamit. Sypialnia właścicieli to kolejny element 
eleganckiego zacisza. Tutaj widok na wzgórza 
rozpościera się w całej okazałości. Pokoje dzieci 
też sprawiły mi dużo satysfakcji, zwłaszcza frajda 
z wybierania retro plakatów z rajdu Monte Carlo do 
pokoju Kuby. Urządzanie pokoju małej Królewny to 
również dużo pozytywnych emocji. 

Pamiętam, jak inwestor sam odkrył w sklepie 
lampę wykonaną z prawdziwych ptasich piór. 
Wciąż w oczach mam jego radość i satysfakcję, gdy 
zdecydowaliśmy wspólnie, że to doskonały wybór 
do pokoju jego małej córeczki.  

  IN ENGLISH

RECIPE FOR A SAFE HAVEN 

When I visited that house for the first time, 
it enchanted me both with the clarity of its 
functional layout and its spectacular location in 
Wysoczyzna Elbląska, with deer, raccoon dogs 
and cranes virtually peeking in through the win-
dows. The investors, on the other hand, charmed 
me with their great optimism, great manners 
and enthusiasm.

We started from the bathroom. For some reasons, 
the investors wanted us to deal with the bathroom 
first, and only then move on to working on the rest of 
the interiors. When I showed the owner the flower-
patterned mosaic I intended to use in the shower, 
she agreed with me completely. The mosaic, the 
freestanding bathtub and the beautiful views from 
the window are the main highlights of this interior.
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Eleganckie kontrasty to element, który pojawia się 
w jej życiu nieustannie. Zawodowo architekt wnętrz 
i historyk sztuki, od 13 lat prowadzi autorską 
pracownię architektury wnętrz „Fabryka wnętrz”. 
We wnętrzach, które projektuje, takie kontrasty 
pojawiają się niejednokrotnie. Prywatnie od 
podobnych kontrastów nie stroni.

We began working on the rest of the house even before 
the workers managed to finish the bathroom. The 
investors and I met in several salesrooms with furniture 
and interior equipment in Tricity, and I showed them 
elegant finishing materials used in the project. The 
living room and the kitchen with the dining room are 
meeting places not only for the household members. 
Tosia’s grandfather (Tosia is the younger child) lives 
600 kilometres away, in the south of Poland, so he comes 
to visit not only for an afternoon tea. A huge table in the 
dining room allows the mistress of the house to entertain 
the whole family – already at the very beginning of our 
cooperation the owner mentioned that she likes when the 
whole family gathers and eats meals together.

I also wanted for each of the household members to 
have a separate wardrobe – the size of the living area 
allowed for that. Each of the wardrobes represents 
a different style and features different colours – the 
son has navy blues and greys, the daughter – powder 
pinks, the master of the house – manly greys, and 
the mistress of house – black velvet. The owners’ 
bedroom is yet another element of the elegant retreat. 
There, the view of the hills stretches in all its glory. 
Children’s rooms brought me a lot of satisfaction 
as well, especially when it came to choosing retro 
posters from the Monte Carlo Rally for Kuba’s room. 
Furnishing the Little Princess’ room evoked many 
positive emotions too. 

I remember when the investor discovered a lamp made 
of genuine bird feathers in a shop. I can still recall his joy 
and satisfaction when we decided that it was a perfect 
choice for the room of his little daughter.  

The bathroom constitutes a genuine bathing 
parlour; if you want to rest after taking a bath, you 
can sit in a classic armchair, namely the Barcelona 
chair designed by Mies van der Rohe. There is 
enough space there to move freely. Two pairs of 
windows let the daylight in, which simply makes 
the time pass in a pleasant way. It was there that the 
concept for the entire house was born – the owners, 
due to their professional responsibilities, travel 
frequently, and thus wanted the house to become 
their refuge – a safe haven, a secluded place, a place 
to which they come back, sometimes after being 
away for several days. A place to which they will 
always want to return and spend time with their two 
wonderful children and fabulous cat.
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„UCIEKAJ!”  
(REŻ. JORDAN PEELE) 

–Nie widziałem. Ja nie oglądam horrorów, bo nie lubię 
się bać – odpowiedział mi jeden z najzdolniejszych 

i najpłodniejszych krytyków filmowych młodego pokolenia, 
zapytany o „Uciekaj!”. No, szczęściarz, pomyślałem sobie: to 
inteligentny człowiek, więc niewiele czasu mi zajmie, bym 
przy kilku piwach wytłumaczył mu, jak niemądrze (by nie 
rzec: nieprofesjonalnie) jest horrory ignorować. Chłopak 
rzuci się do odrabiania zaległości i po raz pierwszy zobaczy 
całkiem spory pakiecik dzieł wybitnych lub co najmniej 
znakomitych. Powinien zacząć właśnie od debiutu Peele'a: to 
film dla tych, którzy nie lubią się bać; straszy tylko pod koniec, 
wcześniej po prostu umiejętnie zagęszcza niepokój. Chyba 
że kogoś przeraża mężczyzna trenujący wieczorami biegi 
sprinterskie pod domem (mnie przeraził). Pierwsze spotkanie 
z rodzicami narzeczonej to jest wydarzenie wysoce elektrycz-
ne, o tym się da zrobić tylko horror lub komedię. A jeśli biała 
dziewczyna przedstawia swoim starym czarnego chłopaka, 
to już w postobamowskiej tudzież trumpowskiej Ameryce 
spotkanie podwyższonego ryzyka, porównywalne chyba 
tylko do sytuacji, w której przyszły zięć jest od swoich teściów 
wyraźnie starszy. Biali są dziwni, czarni jeszcze dziwniej-
si – powiedzieć, że postaci w filmie Peele'a nie są tymi, za 
kogo się podają, byłoby niezręcznym eufemizmem. Oprócz 
ewidentnej inspiracji nieco zapomnianym klasykiem Johna 
Frankenheimera „Twarze na sprzedaż” z 1966 roku, twórca 

„Uciekaj” czerpie bowiem także z nurtu hipermakiawelicznego 
w amerykańckim kinie lat 70. – owej dusznej grozy, przygnia-
tającej bohatera, który stopniowo odkrywa, że jedynie on nie 
jest udziałowcem wszechobecnego spisku. Przy zachowaniu 

WOJCIECH KUCZOK

Pisarz, scenarzysta, grotołaz, felietonista, fan piłki 
nożnej. Laureat Nagrody Literackiej Nike. Człowiek 
o wielu pasjach. Z nami będzie dzielił się tą filmową,  
co miesiąc polecając jeden obraz wart obejrzenia.
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reguł kina gatunkowego – raczej thrillera niż horroru, którym 
film staje się dopiero, gdy niesamowite staje się elementem 
dystopii – „Uciekaj” jest niezwykle zmyślnym głosem przeciw 
rasizmowi czy raczej nieśmiertelnej mentalności postkolonial-
nej. I choć wszystko zmierza do bez mała tarantinowskiej jatki 
w zwieńczeniu, groza jest tu zrównoważona humorem wysokiej 
próby. Poza tym uwielbiam w kinie popularnym te sceny, w któ-
rych czuje się „pomysł za milion dolarów”, nad którym głowił się 
sztab scenarzystów, zanim jeden z nich nie krzyknął „Eureka!”. 
Sposób, w jaki bohater uwalnia się z fotela w „poczekalni” przed 
zabiegiem, czy raczej ten detal, który sprawia, że opiera się hip-
nozie, jest taką właśnie perełką.  

  IN ENGLISH

GET OUT! (DIRECTED BY JORDAN PEELE) 

‘I haven’t seen it. I don’t watch horror films because I don’t 
like to be afraid,’ said one of the most talented and prolific 
film critics of the young generation when asked about ‘Get 
Out’. A lucky guy, I thought. He’s intelligent, so it won’t take 
long to explain to him how silly (not to say, unprofessional) 
it is to ignore horrors. We would sit and have a few beers, 
then he would run home to catch up with horror films and 
would watch, for the first time in his life, quite a nice set 
of brilliant or at least outstanding productions. He should 
begin with Peel’s debut – it is for those who don’t like to be 
afraid; it’s scary only at the end, while before, it only skilfully 
builds up tension. Unless you are afraid of a man practising 
sprint in front of his house in the evening (I was afraid). The 
first meeting with his fiancée’s parents is a highly electric 
event – this is a topic for a horror or a comedy only. And if 
a white girl introduces a black boyfriend to her parents, in the 
postObama, currently Trump’s, US, it’s it is a highrisk event, 
comparable only to a situation where the future soninlaw is 
much older than his future inlaws. The white are strange, the 
black are even stranger – to say that Peel’s characters aren’t 
the people they claim to be would be a clumsy euphemism. 
Apart from obvious influences of John Frankenheimer’s a bit 
forgotten classic ‘Seconds’ of 1966, the director of ‘Get Out’ 
also draws from the hyperMachiavellian movement in the 
American cinema of the 70s – the characteristic suffocating 
horror, overwhelming the character, who gradually discovers 
that he is the only person not involved in the everpresent 
conspiracy. Following the rules of the genre – though rather 
of thrillers than horror films, which ‘Get Out’ turns into 
only when the incredible becomes an element of dystopia 

– it is an extremely clever voice against racism or rather 
immortal postcolonial mindset. And even though the events 
head toward Tarantino’s butchery in the climax, the fear is 
balanced with sophisticated humour. Besides, what I love 
about the popular cinema is the scenes where you can sense 

‘an idea worth of a million dollars’, over which a crowd of 
screenwriters racked their brains until one of them shouted 

‘Eureka!’ How the hero frees himself from the armchair in the 
‘waiting room’ before a surgery or a detail which makes him 
resist hypnosis is a perfect example of such a pearl.  ZD
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UPADEK człowieka

Nie wiem tylko, gdzie jest ta granica, jaki 
próg trzeba przekroczyć, żeby przejść na tę 
stronę mocy, kiedy już nie zależy człowie-

kowi na tym, żeby robić coś dobrze, tylko na tym, 
żeby w miarę bezproblemowo zarobić jakąś kasę 
i pójść do domu o szesnastej. Może to wtedy, kiedy 
pojawiają się dzieci i kredyt, więc nie ma już miej-
sca na sentymenty, bo trzeba zarabiać szmal, żeby 
opłacać pieluchy i banki?

Być może nawet ten proces już się u mnie rozpo-
czął – nie potrafię siebie zanalizować do tego stop-

JEDNA Z RZECZY, KTÓRYCH SIĘ NAJBARDZIEJ 
BOJĘ, TO TO, ŻE MI SIĘ PRZESTANIE CHCIEĆ. ŻE 
PRZESTANIE MI ZALEŻEĆ. ŻE KIEDYŚ W KOŃCU 
SIĘ OKAŻE, ŻE MÓJ NAIWNY IDEALIZM, KTÓRY 
POCZYTUJĘ SOBIE WCIĄŻ JAKO ZALETĘ, W KOŃCU 
ZE MNIE WYPARUJE. I WIEM, ŻE TAK SIĘ STANIE, 
BO ZAWSZE TAK SIĘ DZIEJE.

  tekst: JAKUB MILSZEWSKI zdjęcie: MAT. PRASOWE 



ZA USZAMI

więcej na www.anywhere.pl

41

  R
EC

EN
ZJ

E 
re

vi
ew

s

nia. Ale może faktycznie kropla, którą byli moi dotychczasowi 
zleceniodawcy, wydrążyła już skałę. Może już więcej nie będę 
się starał, bo przecież w końcu nauczyli mnie oni, że nie liczy 
się to, czy produkt jest dobry, a to, czy ktoś będzie w stanie go 
sprzedać. Nikogo zatem nie obchodzi, czy popełniłem właśnie 
coś wartego Pulitzerów i Grand Pressów. Publiczność nie jest 
do tego przyzwyczajona. Chce banałów, najlepiej podpisanych 
znanym nazwiskiem kogoś z telewizji i naprawdę nieważne, 
czy ta osoba ma coś sensownego do powiedzenia. Moje ideały 
prysną, kiedy kopnie mnie w tyłek rzeczywistość i zorientuję 
się, że to nie jest warte zachodu, skoro stawka nie jest uzależ-
niona od jakości, a od pracy zakłamanych marketingowców, 
którzy przekonują naiwnych klientów, że bzdury, które wyszły 
spod moich rąk, to towar najwyższej klasy.

I tak będzie, bo tak zawsze jest. Gdziekolwiek nie spojrzę, 
otaczają mnie ludzie, którzy są już po drugiej stronie. Jedni 
mają więcej lat, inni mniej. Parają się każdym zawodem. 
Najłatwiej ich chyba spotkać w urzędach, ale zajmują się 
nawet sztuką, a brak ambicji zamienia ją w prostą rozryw-
kę. Włączcie radio, włączcie telewizję, przekonajcie się na 
własne oczy i uszy. Posłuchajcie zresztą, co wydały w ciągu 
ostatnich dwóch dekad tak zwane dinozaury polskiego rocka. 
Weźcie nawet takiego Kostka Yoriadisa, który w 1993 roku 
założył zespół Human i nagrał z nim świetną płytę „Earth”. 
Było na niej naprawdę sporo dobrego hard rocka, zagranego 
z powerem i pomysłem, fajnie zaaranżowanego i nawet nieźle 
zaśpiewanego. Human rozpadł się po roku, a Kostek Yoriadis 
już nigdy nie zrobił nic, co choćby zbliżyłoby się jakościowo do 
tego zespołu. Przewinął się tu i tam, związał z Kasią Kowalską 
na scenie i poza nią, przy okazji sprowadzając ją ze ścieżki 
rockowej na popową. Gdzieś tam nawet reaktywował Human 
po latach, bardziej chyba po to, żeby udzielić kilku wywiadów 
wspominkowych, niż zwojować coś konkretnego. Zabrakło 
mocy i motywacji, bo bariera została przekroczona. A ja 
słucham „Earth”, myślę o Kostku i zastanawiam się, czy się 
właśnie przypadkiem nie oparłem o słupek graniczny.   

  IN ENGLISH

THE FALL OF MAN 

One of the things I’m afraid of the most is that one day 
I will cease to care. I will cease to make an effort. That 
it will finally turn out that my naive idealism, which I still 
regard as an asset, has simply evaporated. And I know this 
will happen because it’s always like this.   
The only thing I don’t know is where the borderline is; what 
limit you need to cross to find yourself on the other side, where 
nobody cares to do things well, but rather wants to earn some 
money without much trouble and to go home at 4 pm. Perhaps 
it’s when you have children and a loan, and you simply can’t 
afford any sentiments, because you have to make money to pay 
the bills and buy nappies.

Perhaps the process has already begun in my life – 
I can’t analyse myself to such an extent. But perhaps 
dripping water, that is my former employers, has already 
hollowed out the stone indeed. Perhaps I won’t try to do my 
best anymore, because I have been taught that it doesn’t 
matter whether the final product is good; what matters 

is whether it can be sold. Therefore, nobody 
cares if I’m creating something worthy of the 
Pulitzer Prize or Grand Press. The crowd isn’t 
used to it. People want clichés, preferably signed 
by someone famous appearing on TV, and it 
doesn’t really matter whether that person has 
something of substance to say. My ideals will 
evaporate when the reality brings me down to 
earth and when I realise that it isn’t worth the 
trouble, since the rate doesn’t depend on quality, 
but on the work of hypocritical marketers, who 
convince naive clients that the crap I’ve written 
is the topquality product.

And it ’ll be like that, because it ’s always so. 
Wherever I look, I’m surrounded by people who 
are already on the other side. Some of them 
are older, some younger. They have various 
jobs. Most often, they’re office workers; but 
some of them also deal with arts, and their lack 
of ambition changes it into a simple form of 
entertainment. Turn on the radio or the TV and 
see for yourself. Listen to the songs released 
within the last two decades by the socalled 
dinosaurs of Polish rock music. For example, 
Kostek Yoriadis, who set up the band Human 
in 1993 and recorded a great album with them 

– ‘Earth’. The album contains a lot of really 
good hard rock, played in a good and powerful 
way, wellarranged and quite wellsung. Human 
broke up after one year, and Kostek Yoriadis 
hasn’t done anything as good as that afterwards. 
He has appeared here and there, engaged into 
a professional and private relationship with 
Kasia Kowalska, taking her from the rock music 
path onto the pop one. He also reactivated 
Human after some years; bur rather to give a few 
interviews than do anything of substance. He 
lacked power and motivation, because the line 
has been crossed. And I’m listening to ‘Earth’, 
thinking about Kostek and wondering whether 
I have just leant against a border pole.  

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”.
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W CZASACH DOWNSIZINGU, OSZUSTW 
I PR-u TEN SAMOCHÓD JEST SZCZERY. JAK FACET, 
KTÓRY NICZEGO NIE UDAJE. 

  tekst: GRZEGORZ KAPLA     zdjęcia: MAT. PRASOWE

JAK UJEŹDZIĆ 
KONI?421
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–No i jak się pan czuje? – zapytał 
Tomasz Czopik.

– Jakbym pierwszy raz siedział 
za kierownicą.

– Okej – westchnął zrezygnowany.
Byłem wdzięczny, że nie skomentował. 

Wrzuciłem jedynkę i 421 koni zagulgotało, jakby 
miały iść na wojnę.

Tomasz Czopik, czterokrotny Rajdowy Mistrz 
Polski i Rajdowy Mistrz Europy prowadzi Szkołę 
Bezpiecznej Jazdy, w której ludzie zieloni, choć 
zaopatrzeni w prawo jazdy i lata doświadczeń za 
kierownicą, mogą się nauczyć, jak przeżyć, kiedy 
Ford Mustang zerwie przyczepność i zamiast 
jechać prosto, zacznie iść driftem.

W przednionapędowych autach, do jakich 
przywykłem, redukujesz bieg, a kiedy koła złapią 
nawierzchnię, dodajesz gazu. W tylnonapędowym 
jest tak samo. Pod warunkiem, że jedziesz powoli.

Ale kto jeździ powoli Mustangiem?!
– Ruszyliśmy z Ford Performance Academy, 

ponieważ sprzedaż tego modelu w Polsce rośnie, 
auto stało się popularne, ale bez opanowania 
podstaw obsługi nie będzie nas cieszyć tak, jak 
powinno – wyjaśnia Mariusz Jasiński, dyrektor 
promocji i marketingu Ford Polska. – Naprawdę 
trzeba pamiętać, że pod nogą jest moc, która 
potrafi wszystko, trzeba podejść do zagadnienia 
z należytą uwagą.

No, trochę nas nastraszyli. Grupa dziennikarzy 
i artystów kina i telewizji wymieniała między 
sobą spojrzenia pełne niepokoju. Antoni Pawlicki 
był pewny siebie, ale on przecież potrafiłby zagrać 
wszystko, Olivier Janiak jak zawsze był elegancki 
i opanowany, ale chyba wątpił, czy nowy Mustang, 
choć ma tylną kanapę, nadaje się na rodzinne auto. 
Rafał Jemielita cieszył się na tę jazdę, szybka jazda 
nie ma dla niego tajemnic. Marcin Prokop górował 
nad nami, bo ma własnego Mustanga i wie, jak 
długa jest droga hamowania z maksymalnej do-
puszczalnej w przepisach prędkości do zera. Poza 
tym zna się na samochodach jak mało kto, więc 
idzie na pierwszy ogień.

Po chwili słyszymy pisk opon, a potem rozbry-
zgi wody, kiedy Mustang wjeżdża na matę pośli-
zgową i… idzie bokiem, tyłem, obraca się wokół osi. 
Próba nie jest łatwa.

– No – mówi Tomasz Czopik – ruszamy.
Wrzucam dwójkę i jak dog argentyński prze-

jeżdżam obok ludzi po cichutku. Wielki pies nie 
musi szczekać, żeby każdy wiedział, kto naprawdę 
rządzi na dzielnicy. Potem nie muszę przyspieszyć. 
Najpierw łukiem w lewo, potem ciasny zakręt 
w prawo. Wszystko na dwójce.

– Widzę, że dwójka całkowicie nam wystarczy 
– mówi pan Czopik beznamiętnym tonem spike-
ra z GPS, a ja rozumiem, że to nie jest pochwała. 
Celuję między słupki, a potem w lewo i wyjeżdża-
my na matę. Przejeżdżam bez problemu, tocząc 
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się 30 na godzinę. Przy takich obrotach Mustang pali tyle co 
mały fiat. Potem pętla, trochę ciasna, trzeba przekładać ręce 
na kierownicy. Rajdowi kierowcy robią to jedną ręką, ale 
boję się, że w tak ostrym skręcie za mocno przycisnę i sa-
mochód wpadnie w poślizg. Nie wpada, przyspieszam, biorę 
zakręt w prawo, potem szykany, potem można trochę szybciej, 
z ostrzejszym zahamowaniem tuż przed wjazdem pod górę. 
Za przewyższeniem jest kolejna mata poślizgowa i strumienie 
wody. Na szczęście na wprost.

Nie włączam wycieraczek. Szkolny błąd.
Jeszcze dwie kałuże i można wyhamować.

– No, powiem, że powinieneś poćwiczyć.  
Spróbuj na automacie.

– Ale ja całe życie jeżdżę z klasyczną skrzynią biegów.
– Ale spróbuj, posłuchaj doświadczonego kierowcy.
Przesiadam się na automat.
No i katuję okrążenie za okrążeniem.
Najpierw z pewną nieśmiałością, a potem zaczynam czuć 

się całkiem nieźle…
W przerwach jemy, rozmawiamy z Agnieszką Podrazą 

o akcji Ford Kite Cup, opalamy się, a na parkingach ustawiają 
się uczestnicy Mustang Race 2017. Co najmniej 50 Mustangów, 
wśród nich sławny „Bullitt” wyprodukowany w krótkiej serii 
po światowym sukcesie filmu ze Stevem McQueenem. Dark 
Highland Green Mustang GT 390 Fastback z 1968 roku.

Właściciel pozwala, żeby Antoni Pawlicki zrobił nim rundę 
na torze.

– To jest dopiero przygoda – opowiada Antek. – Kiedy już 
zrozumiesz, jak działa ta czterobiegowa skrzynia i że na ruchy 
kierownicy reaguje z opóźnieniem, to taka jazda staje się 
metafizyczna.

– Jesteśmy tu, żeby nowego Mustanga poznać, ty przed kilko-
ma miesiącami zdecydowałeś się go kupić, czy mogę zapytać, 
dlaczego? – pytam Marcina Prokopa.

– Zaczęło się od odkrycia, że ten samochód jest rozsądnym 
kompromisem między autem sportowym i użytkowym. On 
się po prostu nadaje do jazdy na co dzień – uśmiecha się 
Marcin. – Traktuję go jak gran turismo, bo w ciągu dwóch 
miesięcy zrobiłem ponad dziesięć tysięcy kilometrów i choć 
mam dwa metry wzrostu, nie czuję zmęczenia. Podoba mi się 

– JESTEŚMY TU, ŻEBY 
NOWEGO MUSTANGA 
POZNAĆ, TY PRZED KILKOMA 
MIESIĄCAMI ZDECYDOWAŁEŚ 
SIĘ GO KUPIĆ, CZY MOGĘ 
ZAPYTAĆ, DLACZEGO? – 
PYTAM MARCINA PROKOPA.
– ZACZĘŁO SIĘ OD ODKRYCIA, 
ŻE TEN SAMOCHÓD JEST 
ROZSĄDNYM KOMPROMISEM 
MIĘDZY AUTEM SPORTOWYM 
I UŻYTKOWYM. ON SIĘ PO 
PROSTU NADAJE DO JAZDY  
NA CO DZIEŃ. 
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linia. To nawiązanie do legendarnych modeli z przeszłości 
jest doskonałe. Nie ma wątpliwości, najmniejszej wątpliwości, 
że Mustangi z lat sześćdziesiątych i ten nowoczesny, wyposa-
żony we wszystkie udogodnienia samochód, należą do jednej 
rodziny. Poza tym lubię jego rasowy wydech. Ten dźwięk, 
który pochodzi z silnika, a nie z głośników. Kiedyś BMW 328 
oznaczało 2,8 litra pojemności, a dziś nadrabia się to turbiną. 
Tymczasem silnik Mustanga daje to, co ci obiecuje. Jest w tym 
prawda. W erze downsizingu i oszustwa ten samochód jest 
szczery jak mężczyzna, który niczego nie udaje. W dodatku to 
dobra opcja cenowa, bo za 200 tysięcy złotych mamy samo-
chód, którego konkurenci kosztują przynajmniej 400 tysięcy.

– Rzeczywiście cena może być jedną z przyczyn rynkowe-
go sukcesu – przyznaje Mariusz Jasiński. – Ale chodzi o coś 
więcej. Kto spróbuje poprowadzić Mustanga, chce go potem 
mieć. Może chodzi o tę legendę amerykańskiej wolności, jaką 
ucieleśnia. Może o tę tradycję – pierwsze Mustangi miały być 
proste, szybkie i skuteczne. I nowe też takie są. Ale od swoich 
kierowców wymagają wiele. Lekko naciśniesz gaz i masz na 
liczniku setkę. Trzeba się nauczyć nad nim panować.

Próbuję znowu. Wchodzę w zakręt z rykiem silnika, hamuję 
z piskiem opon, ciasne zakręty biorę dodając gazu, wychodzę 
na prostą, zarzucając tyłem, na macie poślizgowej stawia mnie 
bokiem, ale wyprowadzam zwyczajnie za pomocą hamulca 
i gazu na prostych kołach. Rzuca wściekle, ale jest posłuszny.

Pod górę idziemy jak pocisk…   

  IN ENGLISH

HOW TO TAME 421 HORSES? 

In the times of downsizing, trickery and PR, this car is frank. 
It’s like a guy who doesn’t pretend anything. 

‘How are you feeling?’ asks Tomasz Czopik.
‘As if I was driving the car for the first time in my life.’
‘Okay,’ he sighs resignedly.
I’m glad he doesn’t make any comments. I put the car in first 

gear, and 421 horses roar as if ready for a war.
Tomasz Czopik, a fourtime winner of the Polish 

Rally Championship and a winner of the Europe Rally 
Championship, runs the Performance Academy, where 
beginners, regardless of the fact that they hold a driving 
licence and have years of experience, may learn how to handle 
Ford Mustang when it loses adhesion and begins to drift 
instead of going straight.

In the case of frontwheel drive cars, to which I’m used to, 
you put the car in a lower gear, and when the wheels are back 
on the track, you step on the gas. It’s the same with rear drive 
vehicles. Provided that you’re going slowly.

But who drives a Mustang slowly?!
‘We set up the Ford Performance Academy because the sales 

of this model go up in Poland, the car has become popular, but 
to derive real pleasure from driving, you need to know how to 
handle it,’ explains Mariusz Jasiński, Ford Poland Promotion 
and Marking Manager. ‘You really need to remember what 
power it generates. You should approach it properly.’

Well, that was a bit scary. A group of journalists as well 
as cinema and TV artists exchanged anxious looks. Antoni 
Pawlicki was confident, but he could play every role; Olivier 
Janiak was smart and composed, as usually, but he seemed 
to doubt whether the new Mustang, despite its rear seats, 
was a family car. Rafał Jemielita was looking forward to 
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the drive, as he knows everything about fast driving. 
Marcin Prokop towered over us, because he has his 
own Mustang and he knows the braking distance from 
the maximum allowable speed to zero. Besides, he is 
knowledgeable about cars like nobody else here, so he’s 
sent to the frontline.

After a while, we can hear tyres screeching as 
Mustang goes into a sliding mat and… goes sideways, 
skids and spins. The test is not easy.

‘Fine,’ says Tomasz Czopik. ‘Here we go.’
I put the car in second gear and pass people quietly 

like an Argentine Mastiff. Large dogs don’t have to bark; 
people know who rules the district anyway. I don’t have 
to accelerate. I make a wide turn to the left, then a sharp 
turn to the right. Still in second gear.

‘I can see that the second gear is enough,’ says 
Mr Czopik composedly, like a GPS speaker, and 
I understand that it’s not a compliment. I aim in between 
the posts, I turn left and we get to the mat. I go through 
easily, going 30 km per hour. At such a speed, Mustang’s 
consumption is like a small Fiat’s one. Next, a loop, a bit 
narrow, so I have to do hand over hand steering. Rally 
drivers use only one hand in such a case, but I’m afraid 
that I’ll go too fast and the car will go into a skid. It 
doesn't, so I speed up, take the right turn, then chicanes, 
I may go a bit faster and brake sharply before going 
up. Then, there is another sliding mat and jets of water. 
Luckily, in front of me.

I don’t switch on the wipers. An elementary mistake.
Two puddles more and I may stop the car.
‘Well, I’d say you need some practice. Try an automatic 

transmission car.’
‘But I've been driving manual cars for all my life.’
‘Listen to the experienced driver and try it.’
I get in a car with the automatic transmission.
And I take turn by turn.
First a bit shyly, but then it begins to feel good…
I spend breaks with Agnieszka Podraza, eating, 

talking about the Ford Kite Cup and sunbathing, while 
participants of the Mustang Race 2017 arrive at the car 
park. There are at least 50 Mustangs here, including 

the famous ‘Bullitt’ produced in a short series after the world 
success of the film starring Steve McQueen. Dark Highland 
Green Mustang GT 390 Fastback of 1968.

The owner allows Antoni Pawlicki to take a short ride in it.
‘That’s what you call adventure,’ says Antek.  

‘When you understand how this fourspeed transmission 
works and that there’s a time-lag between the action of the 
steering wheel and the transmission’s reaction, such driving 
becomes metaphysical.’

‘We are here to try out the new Mustang; you decided to buy it 
a few months ago. May I ask you why?’ I ask Marcin Prokop.

‘At the beginning, I realised that this car is a reasonable 
compromise between a sports car and a utility car. It may be 
used on a daily basis,’ says Marcin, smiling. ‘I treat it like gran 
turismo because I’ve driven over ten thousand kilometres 
within two months, and even though I’m two metres tall, I don't 
feel tired. I like the line. The reference to legendary models 
from the past is amazing. I have no doubt whatsoever that 
the Mustangs from the 60s and this modern vehicle, with its 
hightech equipment, are members of the same family. Besides, 
I like the roar it makes. The sound comes from the engine, not 
from the speakers. Some time ago, BMW 328 meant 2.8 litre; 
today turbines are used to make an impression. Mustang’s 
engine tells no lies. In the times of downsizing and trickery, 
this car is frank like a man who doesn’t pretend anything. 
Besides, it’s a good value for money. For PLN 200 thousand, you 
get a car whose competitors cost at least 400 thousand.

‘Indeed, the price may contribute to its market success,’ 
admits Mariusz Jasiński. ‘But there’s more about it. Anyone 
who has driven a Mustang at least once, wants to have it. 
Maybe it’s because it embodies the legendary American 
freedom. Maybe it’s because of tradition – the first Mustangs 
were to be simple, fast and effective. And the new ones are like 
that too. But they require a lot of their drivers. You step on the 
gas lightly, and the car goes 100 km/h all of a sudden. You need 
to learn to handle it.’

I try again. The engine roars as I take a turn, I screech to 
a halt, take sharp turns at full speed, the car skids and spins 
on the sliding mat, but I handle it, using the brake and the gas 
with the wheels set straight. It skids and spins, but it obeys.

We go up like a missile…  

GRZEGORZ KAPLA 

Żyje z pisania. A żyć z tego, 
co się lubi, to dar. Bardziej 
od pisania lubi tylko 
spotykać ludzi. No i lubi 
być w drodze, kupować 
płyty w sklepie z płytami 
a nie w sieci, pomidorową 
i kabriolety.
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ELŻBIETA RADZIKOWSKA,  
„W SŁUŻBIE URODY, CZYLI CO NAPRAWDĘ  
MOŻE POPRAWIĆ CHIRURG PLASTYCZNY” 
WYD. MUZA, WARSZAWA 2017. 
Ta książka to ewenement. Popularną książkę o chirur-
gii plastycznej pisze nie popularna gwiazda telewizyjna 
czy internetowa celebrytka, ale wybitna chirurg, ordy-
nator wydziału chirurgii plastycznej w szpitalu MSWiA 
w Warszawie Elżbieta Radzikowska.

Już z tego powodu sięgnąć po nią powinni wszyscy, 
którzy interesują się tematem zmiany wyglądu. A interesu-
jących się jest mnóstwo, wszak potrzeba poprawiania swo-
jego wyglądu staje się w Polsce coraz bardziej powszechna. 
Ludzi, którzy poddali się zabiegom plastycznym jest już 
u nas setki tysięcy, a rozważają to miliony.

Chętni zatem są, ale w lwiej części mają znikomą, by nie 
rzec, sfalsyfikowaną wiedzę na temat chirurgii plastycznej, 

zaczerpniętą z kolorowej prasy lub seriali telewizyjnych: że to 
„kaszka z mleczkiem”. Tymczasem doktor Radzikowska studzi 
iluzje tych, którym wydaje się, że operacjom zmieniającym 
wygląd można poddać się bezkosztowo. I nie mam tu na myśli 
pieniędzy, ale przede wszystkich ból, a zwłaszcza ryzyko 
niepowodzenia, które przecież zawsze wystąpić może.

Książka Radzikowskiej jest niezwykle ciekawa, bo 
lekarka opisuje dziesiątki zabiegów w sposób niezwykle 
fachowy (tak jak nie-lekarze nie zdołają), ale jednocześnie 
zrozumiały dla laika. Z tej pozycji naprawdę można się 
wiele dowiedzieć, ja przynajmniej jestem bardzo usatysfak-
cjonowany. Ale najbardziej jestem wdzięczny pani doktor, 
że - nie negując istotnych powodów dla zabiegów chirur-
gii plastycznej, poprawiających (zwłaszcza w przypadku 
oszpeceń) wygląd i zdrowie psychiczne pacjentów – prze-
strzega przed iluzją, iż ten rodzaj inwazji medycznej zawsze 
i wszędzie zapewni ludziom szczęście. Bo szczęście – nie 
bójmy się banalnych konstatacji – w czymś całkowicie 
innym się skrywa.   

  IN ENGLISH

PLASTIC SURGERY SERIOUSLY

This book is a sensation. A popular book about plastic surgery 
is written not by a popular TV star or an Internet celebrity, but 
by a distinguished surgeon, the Chief of the Department of 
Plastic Surgery in the Hospital of the Ministry of Interior and 
Administration in Warsaw – Elżbieta Radzikowska.

This should suffice to encourage all those interested in 
the field of plastic surgery. And there are many of them, as 
the need to improve one’s appearance has been growing in 
popularity in Poland. There are hundreds of thousands of 
people who have undergone a plastic surgery, and millions 
are considering it.

Therefore, plastic surgery has many proponents, but most 
of them have little, not to say false, information on the topic, 
gained from colourful magazines or TV series, and believe 
that it’s ‘a piece of cake’. Meanwhile, dr Radzikowska 
shatters the illusions of those who believe that plastic 
surgeries don’t have any implications. And I don't mean 
money, but primarily pain and the risk of failure, which is 
always involved.

Radzikowska’s book is highly interesting. The doctor 
describes dozens of surgeries in a professional way (like 
nondoctors couldn’t), and the book is comprehensible for 
laymen at the same time. Reading it, you may learn a lot; 
personally, I’m really satisfied. But first and foremost, I’m 
grateful to the author that without questioning relevant 
reasons for plastic surgeries, which improve (especially 
in the case of deformations) appearance and psychical 
condition of patients, she dispels illusions that this type 
of medical intervention will make people happy at any 
time and place. Because happiness – don’t be afraid of 
commonplace connotations – is somewhere else.  

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”.

 CZYTANIE WEDŁUG SARAMONOWICZA  

O CHIRURGII PLASTYCZNEJ  
NA SERIO
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W CIĄGU KILKU LAT CIESZANÓW ROCK 
FESTIWAL WYROBIŁ SOBIE DOBRĄ MARKĘ 
POŚRÓD RODZIMYCH IMPREZ ROCKOWYCH. 
TEGOROCZNA EDYCJA MOŻE TYLKO POPRAWIĆ 
JEGO NOTOWANIA.

  tekst: JAKUB MILSZEWSKI     zdjęcia: MAT. PRASOWE

MAŁY WOODSTOCK na Podkarpaciu

W dniach 17-20 sierpnia niewielki Cieszanów na 
Podkarpaciu, jak co roku przeżyje najazd fanów rocka. 
W tym właśnie czasie odbywa się tutaj Cieszanów Rock 

Festiwal – impreza, która z roku na rok rośnie.
Największą gwiazdą tegorocznego CRF będzie zespół, któ-

ry stał się inspiracją choćby dla takich gwiazd, jak Nightwish, 
Within Temptation czy Epica. Therion, bo o nich mowa, w tym 
roku świętuje 30-lecie istnienia. Niezmordowany lider grupy, 
kompozytor i gitarzysta Christofer Johnsson, to jednocześnie 
muzyczny wizjoner. Therion to praktycznie całkowicie jego 
dzieło – on odpowiada za muzykę, dobór instrumentalistów, czy 
w końcu image grupy. To za jego sprawą zespół przeszedł również 
ewolucję muzyczną, stając się przed laty prekursorem symfo-
nicznego metalu – Johnsson połączył na albumach Therion styli-
stykę metalową z muzyką poważną, operą czy muzyką barokową. 
Nic dziwnego, że grupa posiada rzesze fanów na całym świecie 
i uznawana jest za kultową.

Występ Therion nie będzie jednak jedynym wartym uwagi 
wydarzeniem podczas tegorocznego Cieszanów Rock Festiwalu. 
Na deskach imprezy nie zabraknie także innych gwiazd. Jedną 
z największych będą bez wątpienia Riverside – polski zespół pro-
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gresywnorockowy, będący światową gwiazdą ga-
tunku. Będzie to koncert wyjątkowy – grupa wraca 
bowiem do regularnego funkcjonowania po śmierci 
gitarzysty Piotra Grudzińskiego, jednego z zało-
życieli i ojców sukcesu kwartetu. W Cieszanowie 
zagrają też inne gwiazdy polskiej muzyki rockowej 
i nie tylko. Nie zabraknie legend sceny, jak choćby 
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Pidżamy Porno czy Kobranocki, na CRF powróci 
także Happysad. Cieszanowska publiczność będzie 
mogła podziwiać także ukraiński metalcore'owy 
Jinjer, który z miesiąca na miesiąc zdobywa sobie 
coraz więcej zwolenników na całym świecie. Ze 
swoim żywiołowym show wystąpią także jedy-
ny w swoim rodzaju żywiołowy heavymetalowy 
skrzypek Jelonek i polska legenda stoner metalu 
Corruption. Skład uzupełnią popularni polscy wy-
konawcy, których zawsze warto zobaczyć na żywo, 
tacy jak Kabanos, Ørganek czy Bednarek.

Jednym ze stałych punktów Cieszanów Rock 
Festiwalu są tak zwane koncerty monograficzne 

„3x...” – w ich ramach trzykrotnie podczas jednej 
edycji festiwalu prezentuje się jeden artysta, za 
każdym razem z inną formacją lub innym reper-
tuarem. Tegoroczne „3x...” poświęcone zostało 
muzycznej rodzinie Waglewskich. W Cieszanowie 
wystąpi zatem niezmordowane Voo Voo dowodzone 
przez Wojciecha Waglewskiego, osobny koncert 
zagrają jego synowie Fisz i Emade jako Fisz Emade 
Tworzywo. Trzecim występem będzie koncert 
grupy łączącej oba pokolenia Waglewskich – 
Waglewski Fisz Emade.  

PEŁEN LINE-UP FESTIWALU ORAZ WSZELKIE 
NIEZBĘDNE INFORMACJE ZNAJDZIECIE NA STRONACH: 

www.cieszanowrockfestiwal.pl  
i www.facebook.com/cieszanowrockfestival.  
Bilety na festiwal można zakupić online oraz w stac-
jonarnych punktach sprzedaży Eventim.

  IN ENGLISH

SMALL WOODSTOCK IN SUBCARPATHIA

In the course of several years, Cieszanów Rock Festival has 
established a reputation for itself amongst other national 
rock events. This year’s edition can only improve its position.

From 17 to 20 August, just like every year, fans of rock will lay 
siege to the small town of Cieszanów in Subcarpathia. It is in 
this time that the town hosts Cieszanów Rock Festival – an 
event which becomes bigger with each passing year.

The greatest star of this year’s CRF will be a band that has 
become an inspiration for such performers as e.g. Nightwish, 
Within Temptation or Epica. This year, Therion – because we are 
talking about them – celebrates its 30th anniversary. The band’s 
tireless frontman – a composer and guitarist Christofer Johnsson 

– is a music visionary. Therion is almost entirely his work – it is he 
who is responsible for the music, the selection of instrumentalists, 
or the band’s image. It was thanks to him that the band underwent 
a musical evolution, which years ago rendered it the forerunner 
of symphonic metal – on Therion’s albums, Johnsson combined 
stylistics of metal music with classical music, opera or baroque 
music. No wonder, therefore, that the band has crowds of fans all 
over the world and is considered a cult formation. 

But Therion’s performance won’t be the only event that is 
worth attending during this year’s Cieszanów Rock Festival, 
as there will be no shortage of other stars too. Without a doubt, 
one of the biggest ones will be Riverside – a Polish progressive 
rock band that is an international star of the genre. They will 
give an exceptional gig – the band resumes its regular activity 
after the death of the guitarist, Piotr Grudziński, one of the 
founders of the band and fathers of the quartet’s success. 

But by no means will it be the end of attractions – many other 
stars of Polish rock and not only will give their performances. 
For example, we’ll have the chance listen to such legends of the 
scene as Pidżama Porno, Kobranocka and Happysad. What 
is more, the audience in Cieszanów will be able to admire the 
Ukrainian metalcore band Jinjer that with each passing month 
wins hearts of more and more people from every corner of the 
globe. We will also have the chance to enjoy the energetic shows 
of Jelonek, a unique heavy metal violinist, as well as Corruption, 
the Polish legend of stoner metal. To top it all, amongst other 
Polish performers there will be stars that are always worth 
seeing live, e.g. Kabanos, Ørganek or Bednarek. 

One of the regular attractions of Cieszanów Rock Festival 
are the so-called monographic concerts “3x…” – within 
their frames, during one edition of the festival a given artist 
performs three times, each time with another formation or 
with a different repertoire. This year’s “3x…” is devoted to the 
music-loving Waglewski family. Thus, we’ll have the chance 
to see the performance of the tireless Voo Voo led by Wojciech 
Waglewski; a separate concert will be given by his sons, Fisz 
and Emade as Fisz Emade Tworzywo. The last performance 
will be given by a band that combines two generations of the 
Waglewski family – Waglewski Fisz Emade.  

THE WHOLE LINE-UP OF THE FESTIVAL AND ALL NECESSARY 
INFORMATION CAN BE FOUND AT: 

www.cieszanowrockfestiwal.pl  
and www.facebook.com/cieszanowrockfestival.  
Tickets for the festival can be bought on-line and at Eventim  
points of sale.
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NAJDŁUŻEJ ŻYJĄCYM DO TEJ PORY MĘŻCZYZNĄ 
BYŁ JAPOŃCZYK JIROEMON KIMURA. OSIĄGNĄŁ ON 
REKORDOWY WIEK 116 LAT I 54 DNI. CO WIĘCEJ, 
W ZESTAWIENIU 25 NAJSTARSZYCH LUDZI W HISTORII NIE 
BRAKUJE INNYCH JAPOŃCZYKÓW. BO KRAJ KWITNĄCEJ 
WIŚNI Z DŁUGOWIECZNOŚCI UCZYNIŁ SWOJĄ SPECJALNOŚĆ. 
A NAJLEPSZYM TEGO PRZYKŁADEM SĄ ZEGARKI ORIENT.

  tekst: ANNA NAZAROWICZ     zdjęcia: MAT. PRASOWE

NIE LICZYĆ 
GODZIN I LAT

Mówi się o nim, że nie stoi 
w miejscu dla nikogo, że pędzi 
nieubłaganie. Chociaż patrząc 

na cerę kobiet z Japonii, można odnieść 
wrażenie, że to właśnie dla nich czas się 
zatrzymał. Bywa jednak i tak, że im wię-
cej go upływa, tym większy jest powód 
do dumy, bo wtedy stanowi najlepszą 
gwarancję jakości. Pierwsza na myśl 
przychodzi motoryzacja. To właśnie 
japońskie samochody najskuteczniej 
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broniły się przed zębem czasu, wiernie i bezawa-
ryjnie służąc swoim kierowcom przez lata. Można 
im było zarzucić wszystko, ale technicznie nigdy 
nie grymasiły. To jednak tylko skromna część tego 
długowiecznego imperium. Bo mówiąc o japońskich 
produktach, nie można pominąć również zegarków.

Marka Orient została powołana do życia w HINO 
w 1950 roku. Od tamtej pory nieprzerwanie trwa 
produkcja zegarków naręcznych. Nie są to jednak 
zwykłe czasomierze, ich historia obfituje bowiem 
w przypadki, w których ludzie nawet przez 30 

lat nosili jeden i ten sam egzemplarz. Jeżeli można zatem 
powiedzieć o zegarkach, że przeszło się z nimi przez życie, to 
o żadnych innych jak tylko marki Orient. Ale nie brakowało 
również odrobiny szaleństwa i odwagi. Do takich z pewnością 
należy zaliczyć model Fineness, będący odpowiedzią na świa-
tową modę „im cieńszy, tym lepszy”. Grubość jego mechani-
zmu wynosiła zaledwie 3,9 milimetrów. Na tym jednak popis 
japońskich inżynierów się nie kończył. W 1976 roku ofertę 
wzbogacił model Touchtron z wyświetlaczem LED.

Sekretem ich długowieczności niezmiennie pozostaje 
japońska precyzja z wykorzystaniem tylko  najlepszych 
materiałów. Ta precyzja to przede wszystkim wysoka jakość 
wykonania z niebywałą dokładnością. Japończycy już na 
samym początku podkreślili rangę swoich mechanizmów, 
decydując się nie sprzedawać ich innym firmom zegarkowym. 
Dlatego wybierając zegarek spod znaku Orient, kupujemy coś 
znacznie więcej: kawałek pilnie strzeżonej tajemnicy.

Marka, mimo upływu lat, nie zwalnia tempa. Dowód? 
Bogactwo oferty dostępnej obecnie na rynku. Można za-
tem wybierać pomiędzy mechanizmem kwarcowym a tym 
z automatycznym naciągiem. Elementem który je łączy, jest 
wodoszczelność: od 30 (3 ATM) do 300 metrów (30 ATM), 
oraz obecność rezerwy chodu, która wynosi około 40 godzin. 
Szkiełko jest mineralne lub szafirowe, a wybierając wariant 
z paskiem, otrzymujemy delikatną, cielęcą skórę. Można się 
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MARKA ORIENT ZOSTAŁA 
POWOŁANA DO ŻYCIA W HINO 
W 1950 ROKU. OD TAMTEJ 
PORY NIEPRZERWANIE TRWA 
PRODUKCJA ZEGARKÓW 
NARĘCZNYCH.
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pokusić o stwierdzenie, że są idealne na każdą rękę, a to 
za sprawą szerokości koperty. W najmniejszym modelu 
ma ona skromne 31 milimetrów średnicy, ale jest prze-
pełniona bogactwem w postaci tarczy wykonanej z masy 
perłowej. Ten największy z kolei pręży muskuły w posta-
ci znacznie szerszej koperty – 45,4 milimetrów. Stoper 
z dokładnością 1/20 sekundy oraz solidna bransoleta 
czyni z niego zegarek, na którym upływ czasu nie zrobi 
najmniejszego wrażenia.

Na 50-lecie ślubu mówimy Złote Gody. To niezwy-
kle cenna i wzniosła chwila dla każdego małżeństwa, 
któremu dane było do niej dotrwać. W końcu budowanie 
wszystkiego, co stabilne i trwałe, jest trudną i wymaga-
jącą sztuką. Ale jak mawiał Gucci „jakość pamięta się 
o wiele dłużej niż cenę”.  

  IN ENGLISH

HOW TIME FLIES

The oldest man ever to have lived was Jiroemon 
Kimura from Japan. He passed away at the record 
age of 116 years and 54 days. What’s more, many of 
the 25 longestliving people in history were Japanese. 
The Country of Cherry Blossoms has made longevity 
its characteristic feature. And Orient watches are the 
best example of that.

People say it never stops for anyone; it flies 
so fast. Still, looking at the skin of Japanese 
women, you’d think that time has stopped for 
them. But in some cases, the more time has 
passed, the greater the reason to be proud, as 
experience guarantees top quality. The first 
thing that comes to mind is the automotive 
industry. Japanese vehicles have stood the 
test of time, working faithfully and reliably for 
years. Many faults could be found with them, 
but never technical failure. However, this 
is only a small part of the longlived empire. 
Speaking about Japanese products, one must 
also mention watches.

The Orient brand was set up in HINO in 1950. 
Since then, it has continued producing watches. 
The Orient watches are far from ordinary, as the 
history of the brand knows many cases where 
people wore one and the same watch even for 
30 years. Therefore, if there’s a watch in which 
you can go through life, it must be an Orient. 
The brand has also shown some wildness and 
boldness through, among others, the Fineness 
model, which was an answer to the global trend 
‘the thinner, the better’. Its mechanism was 
only 3.9 millimetres thick. But the Japanese 
engineers didn’t stop at that. In 1976, they 
launched the LED Touchtron model.

The secret of their longevity lays in the Japanese 
precision, combining the use of topquality 
materials and pinpoint accuracy in production. 
The Japanese have stressed the true value of their 
watches’ mechanisms by deciding against selling 
them to other watch producers. That’s why when 
we choose an Orient watch, we buy something 
more: a piece of a closely guarded secret.

Many years have passed, and the brand has 
kept up with the times. It shows through the 
current vast selection of watches on the market 

– there are quartz and automatic watches. 
What they have in common is water resistance: 
between 30 (3 ATM) and 300 (30 ATM) metres, 
and the power reserve, which is about 40 hours. 
The glass may be mineral or sapphire, and 
straps are made of soft calf leather. One may 
venture to say that they fit every hand, thanks 
to the size of the case. The smallest model is 31 
millimetres in diameter, and it boasts a pearl 
face. The case in the largest model stretches 
further, as it is 45.4 millimetres in diameter. 
Thanks to its 1/20-second dial hand and a solid 
bracelet, the watch will stand the test of time 
without a scratch.

50 years of marriage are called a Golden 
Wedding Anniversary. It’s an extremely 
important and momentous time for every 
married couple that has reached it. After all, 
building something stable and longlasting 
takes courage and persistence. But, as Gucci 
said, ‘Quality is remembered long after the 
price is forgotten.’ 





więcej na www.anywhere.pl

56

  F
EL

IE
TO

N
 c

ol
um

n

TXL. BERLIN-TEGEL

Jaki był ten dzień? Nie pamiętam za dobrze. Ile miałeś 
wtedy lat? Parę. Niewiele. Nie na tyle, żeby pamiętać. 
Ale przecież wszyscy pamiętają? Rzeczywiście… To 

zadziwiające. Nawet ci co mieli wtedy trzy tygodnie i dopiero 
uczyli się powietrza. Ja nie pamiętam. 

Nic nie pamiętasz? No nie… Pamiętam buty. Buty? Tak. Kozaki. 
Właściwie to kozaczki, bo to były buty dla dziecka. Dla mnie. Ale 
teraz już nie mówi się kozaczki, bo to kojarzy się z prowincją. 
W ogóle nie lubię zdrobnień. Kozaczki, szpileczki, okienka. No 
i słowo-obrzyg: „pieniążki”. Jak ktoś mówi „pieniążki”, to zawsze 
boję się mu podać rękę. Prawie zawsze jest spocona, tłusta i nie-
miła w dotyku. Wyobrażasz sobie jak trzeba być skrupulatnym, 
spiętym i bez poczucia humoru, żeby mówić „pieniążki”? Albo 

„moim skromnym zdaniem”. O! To już wiem, że to nieskromna 
osoba. Ale chciałeś zapytać o coś innego? Tak, ciągle pytam 
Cię o tamten dzień. Dobrze. Muszę się skupić. To nie była moja 
pierwsza daleka podróż. Z Mamą ciągle gdzieś podróżowaliśmy. 
Cały czas powtarzała, że to będzie nasze największe bogac-
two. Jedyne, co może nam zostawić. I do dziś mam w głowie te 
wszystkie obrazy i doznania. Zimną wodę Sanu w Przemyślu, 
gorzki smak Mazur, chropowatość Gór Sowich, ultramarynę 
nieba nad Sobieszewem. Pewnie dlatego nie miałem o czym 
rozmawiać z rówieśnikami. Widziałem więcej, a im człowiek 
więcej zobaczy, tym jest starszy. Ja miałem dużo, dużo lat. No ok, 
ale wróćmy do tamtego dnia. Ale jesteś czepliwy. Poczekaj. Chcę 
poskładać myśli. To miasto Mama kochała, jeździła tam często. 
Więc ja też je kochałem. Wiesz przecież, jakie dzieci są bezkry-
tyczne. Szczególnie jeśli chodzi o uczucia. W końcu Mama mnie 
tam zabrała. Po długiej nocy w pociągu obudziłem się w no-
wym świecie. To był Berlin, dla mnie był całością, nie miałem 
świadomości, że są dwa. Nie mogłem jeszcze tego rozumieć. 
Pierwszego dnia Mama kupiła mi właśnie te buty. To o nich 
mówiłem. Brązowe, na kożuszku. Ciepłe. To miasto było ciepłe, 
choć był środek zimy. Tak je zapamiętałem. Tego samego dnia 
okazało się, że w Polsce wybuchła wojna. Tak to zrozumiałem 
z pospiesznych relacji. Musieliśmy biec, żeby zdążyć na pociąg 
do Warszawy. Mama chciała być jak najszybciej w domu. Teraz 
sobie wyobrażam co musiała czuć. Ja nic z tego nie rozumiałem. 
Przy wsiadaniu do pociągu niefortunnie zahaczyłem o krawędź 

peronu i jeden z moich butów wpadł pod pociąg. Byłem zrozpa-
czony. Płakałem przez kilka godzin. Inni pasażerowie myśleli, że 
to z powodu tej wojny. Ten drugi but trzymałem koło łóżka jeszcze 
bardzo długo. Nie mogłem się z nim rozstać. Już nigdy potem 
niczego tak bardzo nie żałowałem. Zresztą, do dzisiaj nie żałuję 
rzeczy. Tylko ludzi. A po co wróciłeś do Berlina?  Pewnie po to, 
żeby odnaleźć tamten but…   

  IN ENGLISH

TXL. BERLIN–TEGEL 

What day was it? I don't remember exactly. How old were you 
then? A few years old. I wasn’t old enough to remember. But 
everyone remembers it. Well, that’s amazing. Even those who 
were three weeks old and had just begun to learn to breathe. 
But I don’t remember. 

Don’t you remember anything? Well… I remember booties. 
Booties? That’s right. Winter booties. Actually, snow booties, 
because those were snow boots for a kid. For me. But nobody 
calls them booties anymore; that sounds so provincial. I don’t 
like diminutives at all. Everything today is so itsy bitsy and 
infantile. But what I hate the most is the word ‘pennies’ used 
generally for money. When someone says ‘pennies’, I’m even 
afraid of shaking his hand. It’s usually sweaty, fat and clammy 
to the touch. How tense and uneasy one must be to refer to 
money as ‘pennies’. Or ‘in my humble opinion’. When I hear it, 
I instantly know this person is not very humble. But you wanted 
to ask about something else. Yes, I still want you to tell me about 
that day. Fine. I need to focus. It wasn’t my first long journey. 
I would travel with my mum all the time. She would say it was 
our greatest treasure. The only thing nobody could take away 
from us. And I still have these pictures and sensations in my 
head. Cold water in the San River in Przemyśl, bitter taste of 
Masuria, the rough Owl Mountains, the ultramarine blue sky 
over Sobieszewo. I suppose that’s why I hardly got along with 
my peers. I had seen more; and the more you see, the older you 
become. I was really, really old. But let’s come back to that day. 
You won’t give up, will you? Give me a sec. I need to concentrate. 
My mum loved that city, she had gone there many times. So 
I loved it too. Children are so uncritical, you know. Especially 
when it comes to feelings. Finally, mum took me there with her. 
After a long night in a train, I woke up in a new world. It was 
Berlin. It was a whole to me then, I didn’t know there were two 
of them. I couldn't understand it those days. On the first day, 
mum bought me those boots. The ones I told you about. Brown 
ones, with wool lining. Warm. That city was warm even though 
it was the middle of winter. That's how I remember it. On the 
same day, were told that the war broke out in Poland. That’s how 
I understood some hasty pieces of information I heard. We had 
to run to catch a train to Warsaw. Mum wanted to get home as 
soon as possible. Now I understand what she must have felt. But 
I didn't get it then. While we were getting on, one of my boots 
got stuck and fell under the train. I was devastated. I cried for 
several hours. Other passengers assumed it was because of the 
war. I kept the other boot near my bed for a long time. I couldn’t 
throw it away. I’ve never missed anything more in my life. Well, 
I don’t miss anything these days. Only people. But why did you 
go back to Berlin? I suppose I wanted to find that boot…  

TOMASZ SOBIERAJSKI 

Socjolog z zawodu i z pasji. Wytrawny badacz społecznych zjawisk 
i kulturowych trendów. Naukowiec 3.0 nie bojący się trudnych 
wyzwań, międzynarodowej współpracy i interdyscyplinaroności. 
Wykładowca akademicki i akademik z ambicjami. Znakomity 
słuchacz oraz wnikliwy obserwator. Kustosz dobrych manier 
i trener poprawnej komunikacji. Apostoł dobrej nowiny i przeciwnik 
złych emocji. Z zamiłowania sportowiec i podróżnik. Wegetarianin, 
cyklista i optymista. Nowojorczyk z duszy, berlińczyk z wyboru 
i warszawianin z miłości. Dla nas pisze o tym,  
co jest ważne w ludziach i dla ludzi.
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BETWEEN THE LINES
FOTOGRAF photographer: EDYTA BARTKIEWICZ – EDYTABARTKIEWICZ.COM 
MAKE UP: SIMONA PETRUCCI
MODELKA model: DASHA / EASTERN MODELS
FRYZURY hair: VERTIS HAIR
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Na ostatnich wiosenno letnich poka-
zach mody dominowały pogrubione 
kreski na oku. Były tam nie tylko 

zwykłe różowawe makijaże make up no make up 
oraz te w stylu feline flicks, ale także wiele odważ-
nych graficznych looków. 

Oczywiście, jest to eksperymentalne podejście 
które może rodzić wiele nieoczekiwanych rezulta-
tów, ale najważniejszym jest utrzymanie wszystkie-
go innego w jak najbardziej naturalnym wyglądzie.

Gdy rysujesz proste linie i geometryczne kształty, 
otrzymujesz futurystyczną wersję kociego oka. 
W rzeczywistości każda linia podkreśla kształt 
oka i staje się ramą, która sprawia, że jednocześnie 
wyglądasz na bardziej świadomą swojego wyglądu 
i jeszcze piękniejszą.  

  IN ENGLISH

BETWEEN THE LINES

On the last S/S 2017 catwalks bold eyeliners 
dominated. There were not only the usual pinkish 
no-makeups and feline flicks but also a lot of  bold 
graphic looks. 

Of course this an experimental approach that 
can spawn very edgy and unexpected results,  but 
they key is to keep everything else simple and 
natural looking. 

You draw straight lines and geometries and you 
will get a futuristic versions of a cat eye. As a matter 
of fact each graphic line accentuates the shape of 
the eyes and it becomes a frame that makes it look 
more self-aware and beautiful at the same time.  
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STAŁY DODATEK PORTU 
LOTNICZEGO SZCZECIN 
GOLENIÓW IM. NSZZ  
SOLIDARNOŚĆ

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

Port lotniczy

Szczecin Goleniów
im. NSZZ Solidarność
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W TRADYCYJNYM SYSTEMIE LOTNICZYM NORMĄ 
SĄ PRZESIADKI. DZIĘKI PORTOM WĘZŁOWYM 
PASAŻEROWIE LOTNISK REGIONALNYCH MOGĄ 
UDAĆ SIĘ W DALSZĄ PODRÓŻ Z INNEGO LOTNISKA, 
UNIKAJĄC PRZY OKAZJI WIELU FORMALNOŚCI. 

  źródło: PORT LOTNICZY SZCZECIN-GOLENIÓW
  zdjęcia: PIXABAY.COM

Z LOT-em przez HUB 
w Warszawie

Polskim portem węzłowym jest lotnisko „Okęcie” 
w Warszawie, do którego ze Szczecina można dostać 
się trzy razy dziennie. Stamtąd z Liniami Lotniczymi 

LOT można się dostać na trzy kontynenty.
Jak? To proste! Kupując bilety z Goleniowa przez 

Warszawę, wszystkie niezbędne dokumenty otrzymujemy już 
w Szczecinie, gdzie nadajemy bagaż na całą podróż. W stolicy 
mamy czas na spokojną przesiadkę, podczas której możemy 
rozprostować nogi, napić się kawy czy zjeść coś dobrego.

Z LOT-EM PO STARYM KONTYNENCIE

LUBLANA
SŁOWENIA – PIĘKNA, A JESZCZE NIEZBYT POPULARNA. 
ZNAJDZIEMY TU I OŚNIEŻONE SZCZYTY ALP, 
I WYBRZEŻE ADRIATYKU, A PRAWDZIWE PEREŁKI KRYJĄ 
SIĘ W JEJ SERCU, STOLICY PAŃSTWA.

Lublana jak na centrum kraju jest niewielka – liczy 
„zaledwie” 250 tys. mieszkańców. Może właśnie 
dlatego sprawia wrażenie spokojnego, otwartego 
i przyjaznego dla turysty miasta. Mimo że w rzeczy-
wistości miejscowość jest spora, można tu się poczuć 
kameralnie, choć z drugiej strony Lublana tętni 
życiem i zaskakuje na każdym kroku.

W mieście, które ma za sobą ponad 5 tys. lat histo-
rii nie może zabraknąć atrakcji – napotkamy tu śla-
dy starożytności, średniowiecza czy baroku. Tak jak 
inne miasta, Lublana ma swój znak rozpoznawczy, 
którym są wszechobecne mosty przecinające prze-
pływającą przez miasto Ljubljanicę. Najsłynniejszy 
z nich, Most Smoków, wybudowany został przy ryn-
ku miejskim w 1901 roku i jest jednym z najbardziej 
charakterystycznych obiektów miasta.

Najważniejszym punktem Lublany jest Wzgórze 
Zamkowe. Pierwszą fortyfikację wybudowali na nim 
Celtowie, a początki „współczesnego” zamku sięgają 
już IX wieku. Rozbudowany po trzęsieniu ziemi 
w 1511 roku ostateczny kształt osiągnął dopiero 
w wieku XVII. Dziś zamek otwarty jest dla zwiedza-
jących, którzy mogą zobaczyć kaplicę św. Jerzego 
czy wejść na wieżę widokową, z której rozciąga się 
fantastyczny widok na zabytkową część Lublany.

Wokół Wzgórza Zamkowego rozciąga się Stare 
Miasto: Rynek Miejski, Stary Rynek i Górny Rynek. 
To właśnie tutaj historia zostawiła po sobie najwię-
cej śladów, tutaj też w dużej mierze toczy się życie 
kulturalne miasta.

Tuż przy lublańskim rynku znajduje się XVIII-
wieczna barokowa katedra św. Mikołaja. Powstała 
ona w miejscu kościoła gotyckiego, którego pozosta-
łości – kamień z wyrzeźbioną głową Chrystusa oraz 
posąg Piety – wciąż możemy odnaleźć w pobliżu 
katedry. Wrażenie robią przepiękne freski Matevža 
Langusa, a także... drzwi. Z okazji wizyty papieża 
Jana Pawła II w Lublanie słoweński rzeźbiarz Mirsad 
Begić wyrył na drzwiach bocznych historię diecezji, 
z kolei na drzwiach głównych Tone Demšar ukazał 
1250 lat chrześcijaństwa.

LUKSEMBURG
MAŁE JEST PIĘKNE? OCZYWIŚCIE! LUKSEMBURG 
TO MIEJSCE DLA KAŻDEGO, ZE SZCZEGÓLNYM 
UWZGLĘDNIENIEM ROMANTYKÓW, KTÓRYCH NIE 
POCIĄGA SPLENDOR PARYŻA.

Na początek warto udać się do położonej na styku 
rzek Alzette i Petrusse stolicy Luksemburga o tej sa-
mej nazwie. Jest to główny ośrodek turystyczny, i nie 
ma w tym nic dziwnego – samo księstwo jest przecież 
niewielkie. Wydawać by się mogło, że niewiele można 
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w nim w związku z tym zobaczyć, ale nic bardziej mylnego, bo 
tylko w stolicy atrakcji jest co niemiara.

Miasto Luksemburg to przede wszystkim malownicze 
i romantyczne uliczki, mosty i akwedukty, kwieciste place 
i mnóstwo zabytków. Do tego należy dodać otaczające je doliny 
i lasy i... żyć, nie umierać!

Zacząć należy od wpisanego na listę UNESCO Starego 
Miasta. Do najbardziej imponujących obiektów należy z pew-
nością XVII-wieczna katedra Notre Dame, zachwycająca rene-
sansowymi zdobieniami i potężnymi rozmiarami. Punktem 
obowiązkowym są też pozostałości Twierdzy Luksemburg 

– forty, bramy, wieże i koszary. Nie można zapomnieć o ko-
ściele św. Michała, którego historia sięga X wieku. Warto udać 
się na Plac d'Armes, uznawany za wielu za najpiękniejszy 
w Luksemburgu. Poza tym na turystów czeka mnóstwo cieka-
wych muzeów, w tym Narodowe Muzeum Sztuki i Historii.

Wielbiciele historii powinni udać się do tzw. „Doliny 
Siedmiu Zamków”. Ci bardziej uparci są w stanie zoba-
czyć wszystkie budowle specjalnie stworzoną trasą pieszą, 
liczącą sobie 37 kilometrów. Zamki w Koerich, Septfontaines, 
Ansembourg, Hollenfels, Schoenfels, Mersch i Pettingen to jed-
nak nie wszystko, co jest warte zobaczenia w „Dolinie” i tylko 

niewielki ułamek wszystkich zamków, jakie znajdzie-
my w Luksemburgu – w tym niewielkim księstwie jest 
ich bowiem ponad 130.

Warto wiedzieć, że południowa część Luksemburga, 
poza stolicą, słynie z produkcji wina. W Bech-
Kleinmacher udostępniana jest licząca 350 lat winni-
ca, w której pokazane są metody pracy przy produkcji 
trunku. Muzeum w Ehnen prezentuje stare narzędzia, 
a w Grevenmacher swoje piwnice otwiera dla zwiedzają-
cych czołowy producent win musujących.

CYPR
NA WYSPIE AFRODYTY SEZON TRWA CAŁY ROK, 
A WALORÓW, KTÓRE WABIĄ CAŁE RZESZE TURYSTÓW 
NIGDY NIE BRAKUJE.

A skoro Wyspa Afrodyty, pierwszy punkt, jaki należy 
zaznaczyć na swojej mapie, to miejsce narodzin bogini 
niedaleko miejscowości Pafos. Petra tou Romiou, znana 
szerzej jako skała Afrodyty, to niezwykle popularna 
atrakcja turystyczna Cypru. Według jednego z greckich 
mitów tytan Kronos, syn Uranosa i Gai, pragnąc zemsty 
na swym ojcu odciął mu przyrodzenie i wrzucił je do 
morza. W miejscu, w którym upadło woda nagle spie-
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LOTY SZCZECIN-GOLENIÓW – WARSZAWA-OKĘCIE Z PLL LOT:

DZIEŃ GODZINA

PONIEDZIAŁEK, ŚRODA,  
CZWARTEK, PIĄTEK, SOBOTA

08:45; 14:55; 21:05

WTOREK 9:40; 14:55; 21:05

NIEDZIELA 14:55; 21:05

SZCZEGÓŁY: WWW.LOT.COM ORAZ WWW.AIRPORT.COM.PL.
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niła się, a z piany wyłoniła się najpiękniejsza z bogiń – właśnie 
Afrodyta, patronka miłości. Podobno każdy, kto opłynie skałę 
Petra tou Romiou będzie cieszył się wiecznym pięknem i mło-
dością oraz szczęściem w miłości.

Samo Pafos stanowi ważny ośrodek turystyczny Cypru.
Miasto, którego historia sięga IV wieku p.n.e. to zbiór zabyt-
ków archeologicznych wymieszany z typowym dla kurortu 

„krajobrazem hotelowym”. Największą dumą mieszkańców 
Pafos są niepowtarzalne mozaiki rzymskie, zdobiące podłogi 
na terytorium parku archeologicznego. Każda z nich jest 
inna – w Domu Dionizosa mozaika przedstawia rzecz jasna 
ucztę syto zakrapianą winem, z kolei w Domu Orfeusza – 
grającego na lirze śpiewaka otoczonego publicznością. Chyba 
najbardziej znana jest mozaika z Domu Ajona, przedstawia-
jąca konkurs piękności morskich nimf, który rozstrzygnąć 
ma boski sędzia. Nad Pafos, u wejścia do miejskiego portu, 
góruje XIII-wieczny fort rodziny Lusignanów, wpisany dziś 
na listę UNESCO. Warto udać się też kawałek za miasto, do 
Grobowców Królewskich, składających się z około stu pka-
takumb. Większość z nich pochodzi z IV wieku p.n.e., w nie-
których można znaleźć pozostałości kolumn i fresków. Mimo 
nazwy starożytnej nekropolii nigdy nie spoczął tam żaden 
król, a jedynie arystokraci i inni dostojnicy.

Jak już zobaczymy Pafos, warto zajrzeć także do Kurionu – 
kompleksu archeologicznego położonego na południu Cypru, 
niedaleko Episkopi. Odkryto tu pozostałości starożytnego miasta, 
a do dziś zachowały się między innymi ruiny teatru, stadionu 
i łaźni rzymskich. Odnaleziono także rzymski Dom Gladiatorów 
i mnóstwo charakterystycznych dla Cypru mozaik, w tym przed-
stawiające walki gladiatorów czy sceny z greckiej mitologii. Dwa 
kilometry od starożytnego miasta znajdują się ruiny sanktuarium 
Apollina, a także nieco młodsze pozostałości stadionu i bazyliki.

TBILISI
PRZEPIĘKNA, PRZEPYSZNA, PRZEGOŚCINNA. JEŻELI SZUKAMY 
MIEJSCA, W KTÓRYM CHCEMY SIĘ POCZUĆ JAK U SIEBIE, GRUZJA 
JEST ODPOWIEDNIM KIERUNKIEM.

Główną atrakcją stolicy Gruzji, Tblilisi, jest z pewnością jej 
starówka. Kręte i klimatyczne uliczki przeniosą nas na chwilę 
w przeszłość, a pomiędzy murami świątyń i domów odnaj-
dziemy fantastyczne stragany, restauracyjki i knajpki. Warto 
do nich zajrzeć, bowiem gruzińska kuchnia i alkohole to 
wspomnienie, które warto stamtąd przywieźć.

Najbardziej charakterystyczną cechą Tbilisi są... balkony. 
Mieszkańcy stolicy prześcigają się w ręcznym zdobieniu swoich 
drewnianych galerii, tworząc coraz bardziej kreatywne galerie. 
Nic na darmo – turyści z całej Gruzji, jak i z zagranicy przyjeż-
dżają do Tbilisi także po to, by fotografować te unikalne dzieła 
sztuki użytkowej, które Gruzinów napawają prawdziwą dumą.

Plac Wolności to najbardziej popularne miejsce spotkań 
w Tbilisi. Góruje nad nim kolumna z pomnikiem patrona Gruzji 
św. Jerzego, która zastąpiła stojący tam do 1991 roku posąg 
Lenina. Od placu ciągnie się główna ulica miasta – Aleja Szosty 
Rustawelego, przy której znajduje się budynek Parlamentu, 
Gruzińskie Muzeum Narodowe, Galeria Malarstwa czy 
Filharmonia. Prowadzi ona do Placu Rewolucji Róż.

Na górującym nad Tbilisi wzgórzu, pomiędzy łaźniami siar-
kowymi a ogrodami botanicznymi, znajduje się powstała w IV 
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wieku twierdza Narikala, a tuż pod nią, na niższym dziedzińcu – kościół 
św. Mikołaja. Budowla robi wrażenie zarówno w dzień, jak i w nocy, 
kiedy oświetloną można podziwiać z dołu. Do samej twierdzy można 
dostać się pieszo bądź kolejką linową, której stacja początkowa znajduje 
się w Parku Europejskim.

Kolejnym znakiem rozpoznawczym Tbilisi są cerkwie. Największa 
i najmłodsza z nich, Sobór Trójcy Świętej, powstała zaledwie dziesięć 
lat temu i jest największą budowlą sakralną w całej Gruzji. Koniecznie 
trzeba zajrzeć do XIII-wiecznej świątyni Metechi oraz do katedry Sioni, 
w którym znajduje się krzyż św. Nino – najcenniejsza gruzińska relikwia. 
Wart naszej uwagi jest także kościół Kaszweti przy alei Rusztawelego.

Będąc w stolicy Gruzji grzechem jest nie zajrzeć do starej dzielnicy 
łaźni, znajdującej się na starówce. Jest to jedna z najładniejszych części 
miasta, niektóre z odrestaurowanych budynków robią niesamowite 
wrażenie. Kolorowe fasady, rozświetlone kopuły bani carskich, a wokół – 
restauracje, bary i nieśmiertelne tbiliskie balkony spowite unoszącą się 
parą z pewnością zapadną w pamięć na długo.

MEDIOLAN
JAKIE SĄ WŁOCHY – KAŻDY WIE. WIELE MOŻNA ZOBACZYĆ, A WIELE 
ZOBACZYĆ TRZEBA. JEDNYM Z TAKICH MIEJSC JEST MEDIOLAN, ALE ŻEBY 
ZWIEDZIĆ CAŁE MIASTO, POTRZEBA MNÓSTWO CZASU.

Z jednej strony piękna zabytkowa architektura, z drugiej –  luksuso-
we, głośne ulice pełne drogich butików. Jedno jest pewne: Mediolan 
to włoska stolica mody i wzornictwa oraz miasto, gdzie na pewno nie 
można się nudzić.

Na Piazza del Duomo, najbardziej zatłoczonym placu Europy, znajduje 
się gotycka Katedra Narodzin św. Marii – jedna z najbardziej znanych 
budowli sakralnych we Włoszech i na kontynencie. Już z daleka robi nie-
samowite wrażenie, które tylko pogłębia się, gdy podejdziemy bliżej, by 
móc podziwiać przepiękne, bogate zdobienia, nad którymi przez wieki 
pracowali najznamienitsi rzeźbiarze i architekci. Będąc tu, warto wejść 
do środka i na dach – znakomicie widać stąd panoramę miasta, a przy 
dobrej widoczności nawet Alpy.

Przy placu znajduje się bardzo ciekawe miejsce – XIX-wieczna galeria 
handlowa Vittorio Emanuele II – największe i najbardziej ekskluzywne 
centrum w mieście, stanowiące jednocześnie niemałą atrakcję tury-
styczną. Spacerując pod ogromną szklaną kopułą znajdujemy się jedno-
cześnie między neorenesansowymi kamieniczkami, w których mieszczą 
się obecnie butiki, restauracje, kawiarnie i sklepy. 

Punktem obowiązkowym dla wielbicieli muzyki klasycznej i opery jest 
oczywiście Opera La Scala – jedna z najsłynniejszych scen na świecie. 
Wart uwagi jest również znajdujący się w centrum miasta XV-wieczny 

zamek Sforzów. Na tutejszym dziedzińcu miesz-
kańcy szukają ochłody w gorące dni, turystów 
z kolei przyciągają liczne muzea. Znajdziemy 
tu Muzeum Sztuki Antycznej, Galerię Obrazów 
(wśród zbiorów znajdziemy ostatnie, nieukoń-
czone dzieło Michała Anioła – Pieta Rondanini), 
Muzeum Sztuki Użytkowej, Muzeum 
Instrumentów Muzycznych, Muzeum Egipskie 
oraz Muzeum Prehistoryczne.

Mediolan to miasto zabytkowych budowli 
sakralnych. Obok mnóstwa kościołów znajdzie-
my bazylikę Santa Maria delle Grazie, której 
budowę rozpoczęto w XV wieku. Tu podziwiać 
można jedno z najsłynniejszych dzieł świa-
ta – malowidło ścienne „Ostatnia wieczerza” 
Leonardo da Vinci.   

  IN ENGLISH

WITH LOT POLISH AIRLINES THROUGH 
HUB AIRPORT IN WARSAW

In a traditional flight system, changing 
planes is the norm. Thanks to hub 
airports, passengers using the services 
of regional airports can embark on 
a further journey from another airport, 
at the same avoiding many formalities.

In Poland, the role of hub airport is assumed by 
the “Okęcie” airport in Warsaw, to which you 
can get three times a day from Szczecin. From 
there, with LOT Polish Airlines, you can reach 
three continents.

How? It’s simple! As we buy tickets from 
Goleniów via Warsaw, we receive all neces-
sary documents already in Szczecin, where we 
check in our luggage for the entire trip. In the 
capital of Poland, we have some time before our 
next plane, so we can use it to stretch your legs, 
drink a cup of coffee or eat something delicious.

WITH LOT POLISH AIRLINES AROUND 
THE OLD CONTINENT

LJUBLJANA
SLOVENIA – BEAUTIFUL, YET STILL NOT VERY 
POPULAR. IT BOASTS BOTH THE SNOW-CAPPED 
ALPS AND THE ADRIATIC COAST, AND THE TRUE 
GEMS ARE HIDDEN IN ITS HEART, THE CAPITAL 
OF THE COUNTRY.
Ljubljana is not very big for the centre of 
the country – it has “only” 250 thousand 
inhabitants. Perhaps it is for this reason that 
it appears calm, welcoming and friendly for 
tourists. Even though in reality the city is quite 
big, it makes you feel at ease; on the other hand, 
however, Ljubljana is vibrant with life and 
surprises you at each step.

It’s a given that in a city with over 5 
thousand years of history there’s no shortage 
of attractions – we’ll come across traces of the 
ancient world, the Middle Ages or the Baroque. 
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Like other cities, Ljubljana has its own trademark, 
namely the ubiquitous bridges over the Ljubljanica that 
flows through the city. The most famous of them all, the 
Dragon Bridge, was built by the town’s square in 1901 
and belongs to the most characteristic objects of the city.

The most important place in Ljubljana is the Castle 
Hill. The first fortification was built there by Celts, and 
the beginnings of the “modern” castle date back to the 
9th century. Expanded after the earthquake in 1511, it 
assumed its final shape as late as in the 17th century. 
Today, the castle is open for visitors who want to see St. 
George's Chapel or climb the observation tower, from 
which we can admire a spectacular view on the historic 
part of Ljubljana. Around the Castle Hill stretches the 
Old Town – the Town Square, the Old Square and the 
Upper Square. It was there that the history left the most 
traces; it was also there that a huge part of the city’s 
cultural life takes place.

Right by the square, we can find the Baroque St. 
Nicholas' Cathedral from the 18th-century. It replaced 
a Gothic church, the remains of which – a ceiling boss in 
the shape of Christ’s head and a pieta – can be found in 
the vicinity of the cathedral. Also impressive are mural 
paintings by Matevž Langus, as well as… the doors. On 
the occasion of Pope John Paul II’s visit to Ljubljana, 
a Slovenian sculptor Mirsad Begić carved the story of the 
diocese in the side doors, whereas Tone Demšar depicted 
1250 years of Christianity on the front door.

LUXEMBOURG
SMALL IS BEAUTIFUL? OF COURSE! LUXEMBOURG IS 
A PLACE FOR EVERYONE, ESPECIALLY FOR ROMANTICISTS 
WHO DON’T FIND THE SPLENDOUR OF PARIS ATTRACTIVE.
To begin with, it’s worth visiting the capital, Luxembourg 
City, which is located at the confluence of two rivers, the 
Alzette and the Pétrusse. It’s the main tourist centre and 
there’s nothing surprising about it, considering that the 
Grand Duchy as such is rather small. Outwardly, it would 
seem that the size renders the country poor in things to 
see, but there’s nothing more misleading, as the capital 
alone boasts countless attractions.

First and foremost, the city of Luxembourg features 
picturesque and romantic streets, bridges and aqueducts, 
flowery squares and numerous historic monuments. 
Additionally, all those attractions are surrounded by 
valleys and forests… What more could you ask for?

We should begin from the Old Town that is a UNESCO 
World Heritage Site. Without a doubt, to the most 
impressive objects belongs the 17th-century Notre-
Dame Cathedral, mesmerising with its Renaissance 
ornaments and sheer enormity. Another mandatory 
point are the remains of the Fortress of Luxembourg – 
forts, gates, towers and barracks. We can’t forget to visit 
Saint Michael's Church which dates back to the 10th 
century. It’s also worthwhile to go to the Place d’Armes 
which is perceived as the most beautiful square in 
Luxembourg. Apart from that, tourists can pay a visit 
to many interesting museums, including the National 
Museum of History and Art.

Fans of history should make for the so-called Valley 
of the Seven Castles. More stubborn tourists can 
visit all of the buildings by following the especially 

created 37-kilometre long footway. But castles in Koerich, 
Septfontaines, Ansembourg, Hollenfels, Schoenfels, Mersch 
and Pettingen are not the only attractions that are worth seeing 
in the Valley, and constitute only a small percent of all castles 
that we can find in Luxembourg – in this small duchy, there 
are over 130 of them.

What is interesting, the southern part of Luxembourg, apart 
from the capital, is famous for the production of wine. In Bech-
Kleinmacher, a 350-year-old vinery is open for visitors, and 
once we are inside, we can discover the methods applied in the 
production of the alcohol. The museum in Ehnen displays old 
tools, whereas Grevenmacher is a place where we can visit the 
basements of the leading producer of sparkling wines.

CYPRUS
ON THE ISLAND OF APHRODITE, THE HIGH SEASON LASTS ALL 
YEAR ROUND, AND THE ASSETS THAT ATTRACT CROWDS OF 
TOURISTS ARE PLENTY.
Since it’s the island of Aphrodite, the first point on our map 
should be the birthplace of Aphrodite, close to the town of 
Paphos. Petra tou Romiou, more widely known as Aphrodite’s 
Rock, is an immensely popular tourist attraction in Cyprus. 
According to one of Greek myths, the Titan Cronus, son of 
Uranus and Gaia, yearning for revenge on his father, cut off 
his father’s privy parts and threw them to the sea. In the 
place where they fell, water suddenly foamed, and from the 
foam emerged the most beautiful of goddesses – Aphrodite, 
the mythological patron of love. It is said that everyone who 
circles Petra tou Romiou will gain eternal beauty, youth and 
happiness in love.

But also Paphos itself constitutes an important tourist 
centre in Cyprus. It’s a town with history dating back to the 
4th century BC. It combines archaeological monuments and 
the “hotel landscape” typical for a spa town. The greatest 
pride for the inhabitants of Paphos are extraordinary 
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Roman mosaics adorning floors in Paphos Archaeological 
Park. Each one of them is different – in the House of 
Dionysus, the mosaic represents – no surprise there – 
a feast with copious amounts of wine, and in the House of 
Orpheus, we can admire the singer playing the lyre and 
surrounded by an audience. Perhaps the most famous one 
is the mosaic from the House of Aion, depicting a beauty 
contest between sea nymphs, about to be decided by the 
divine judge. Over Paphos, right by the entrance to the city 
harbour, towers the 13th-century fort of the Lusignans that 
today is a UNESCO World Heritage Site. It’s worthwhile to 
go a little bit beyond the borders of the city, to the Tombs of 
the Kings, composed of about one hundred underground 
vaults. Most of them date back to the 4th century BC, and in 
some of them we can find remains of columns and frescos. 
Contrary to the name of the ancient necropolis, not even one 
king was buried there – it is a place with graves of members 
of aristocracy and other dignitaries.

After visiting Paphos, we should move on to Kourion – an 
archaeological complex located in the south of Cyprus, 
nearby Episkopi. It is a place where the remains of an ancient 
city were excavated, including ruins of a theatre, an arena 
and Roman baths. What was also discovered there was 
the Roman House of the Gladiators and numerous mosaics 
characteristic for Cyprus, including those depicting gladiator 
fights or scenes from Greek mythology. Two kilometres 
away from the ancient city, we can find the remains of the 
Sanctuary of Apollo Hylates, as well as somewhat younger 
remains of an arena and a basilica.

TBILISI 
BEAUTIFUL, DELICIOUS AND HOSPITABLE. IF WE LOOK FOR 
A PLACE WHERE WE WANT TO FEEL AT HOME, GEORGIA IS THE 
RIGHT DESTINATION.
The chief attraction of the capital of Georgia, Tbilisi, is 
undoubtedly its Old Town. Winding and atmospheric streets 
will take us back to the past for a short while, and amongst 
the walls of temples and houses, we’ll find fantastic shopping 
stalls, small restaurants and bars. They’re always worth 
dropping in at, because Georgian cuisine and alcohols without 
a doubt are a memory worth making.

The most characteristic feature of Tbilisi are… balconies. 
Citizens of the capital try to outdo each other in decorating 
their wooden galleries, using one creative idea after another. 
But it’s not in vain – tourists from Georgia and abroad come 
to Tbilisi to take pictures of those unique works of applied art 
that fill Georgians with pride.

Freedom Square is the most popular meeting place in Tbilisi. 
It features a towering column with the statue of Saint George 

– the saint patron of Georgia; the column replaced the statue 
of Lenin that had stood there until 1991. At the square starts 
the main street of the city, Rustaveli Avenue, by which we can 
find the Parliament, the Georgian National Museum, the Art 
Museum of Georgia or the Philharmonic Concert Hall. It leads 
to Rose Revolution Square.

On a hill towering over Tbilisi, between the sulphur baths 
and the botanical gardens, we can find the Narikala Fortress 
built in the 4th century; right under it, on the lower court, we 
can find Saint Nicolas’ Church. The building is very impressive 
both by day and at night when, illuminated, it can be admired 
from below. You can reach it on foot or by aerial tram, starting 
at European Square in Rike Park.

Another characteristic feature of Tbilisi are Orthodox 
churches. The biggest and the newest one of them, the Holy 
Trinity Cathedral, was erected as recently as ten years 
ago, and is the biggest sacral building in the entire Georgia. 
Additionally, we should visit the 13th-century Metekhi 
temple and the Sioni Cathedral, in which we can find Saint 
Nino’s cross – the most valuable Georgian relic. What is also 
worth seeing is the Kashveti Church by Rustaveli Avenue.

If we are in the capital of Georgia, it would be a shame 
not to visit the old district of baths located in the Old 
Town. It’s one of the prettiest parts of the city, and some 
of the renovated buildings are simply breathtaking. 
Colourful façades and illuminated domes surrounded by 
restaurants, bars and the immortal Tbilisian balconies 
that are shrouded in mist will certainly remain in our 
memories for a very long time.

MILAN
EVERYONE KNOWS WHAT ITALY IS LIKE. YOU CAN – OR EVEN 
SHOULD – SEE MANY THINGS THERE. ONE OF SUCH PLACES 
IS MILAN, BUT IF YOU WANT TO DO SOME THOROUGH 
SIGHTSEEING THERE, YOU NEED A LOT OF TIME.
On the one hand – beautiful historic architecture, on 
the other hand - luxurious and lively streets lined with 
expensive boutiques. One thing is certain – Milan is 
Italian capital of fashion and design, as well as a city that 
doesn’t know what boredom is. 

At Piazza del Duomo, the most crowded square in 
Europe, we can find the Gothic St. Mary's Birth Cathedral – 
one of the most famous sacral buildings in Italy and on the 
continent. It makes a strong impression already from afar, 
and the feeling only gets stronger as we go closer to admire 
the exquisite rich ornaments, on which the most superb 
sculptors and architects worked for whole centuries. It is 
worth going inside and climbing on the roof – from there, 
we can admire the unobstructed view of the city, and if the 
visibility is good, we can catch sight of the Alps.

Close to the square, we can find an intriguing place 
– the 19th-century Galleria Vittorio Emanuele II – the 
biggest and the most exclusive shopping mall in the 
city, and a huge tourist attraction. As we walk under 
the enormous glass dome, we can admire the neo-
Renaissance tenement houses that now house boutiques, 
restaurants, cafés and shops.

A mandatory place for fans of classical music and 
opera is, of course, the Teatro alla Scala – one of the 
most famous scenes in the world. What is also worth 
attention is the 15th-century Sforza Castle. On its yard, 
inhabitants of the city look for some shadow on hot days, 
whereas tourists are attracted to it chiefly by its numerous 
museums. There, we will find the Museum of Ancient 
Art, the Museum of Rondanini Pietà (dedicated to the 
last, unfinished work of Michelangelo – the Rondanini 
Pietà), the Applied Arts Collection, the Museum of Musical 
Instruments, the Egyptian Museum and the Museum of 
Prehistory and Early History.

Milan is a city of historic sacral buildings. Apart from 
many churches, we can visit the church of Santa Maria 
delle Grazie, the construction of which began in the 15th 
century. It boasts one of the most famous masterpieces 
in the world – the wall painting of “The Last Supper” by 
Leonardo da Vinci.  



SZCZECIN

KRETA

KIERUNKI DESTINATIONS

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

KORFU

ALBANIA
CZARNOGÓRA

BOŚNIA I HERCEGOWINA
CHORWACJA
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SZCZECIN

DUBLIN

LONDYN
STANSTED

LONDYN LUTON

LIVERPOOL

EDYNBURG

OSLO GARDERMOEN

BERGEN

OSLO TORPSTAVANGER

WARSZAWA

IL
U

ST
R:

 N
IK

Y 
00

2 
– 

FO
TO

LI
A

.C
O

M

DNI 
TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT  
NUMBER

TYP 
SAMOLOTU
PLANE TYPE

......7 20:35 21:00 FR2466/7 737

.2..... 17:05 17:30 FR2466/7 737

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

....5.. 17:45 21:50 FR2466/7 737

LONDYN STANSTED    RYANAIR

DNI 
TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT  
NUMBER

TYP 
SAMOLOTU
PLANE TYPE

1...... 11:50 12:20 FR5322/3 737

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

DUBLIN    RYANAIR

DNI TYGO-
DNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT  
NUMBER

TYP  
SAMOLOTU 
PLANE TYPE

.2..... 13:30 13:55 DY1014/5 737

…..6. 10:45 11:10 DY1014/5 737

OSLO GARDERMOEN    NORWEGIAN

DNI TYGO-
DNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT  
NUMBER

TYP  
SAMOLOTU 
PLANE TYPE

...4... 18:50 19:20 W6 2159/60 A320

......7 17:35 18:05 W6 2159/60 A320

OSLO TORP    WIZZAIR

DNI TYGO-
DNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT  
NUMBER

TYP  
SAMOLOTU 
PLANE TYPE

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

STAVANGER    WIZZAIR

DNI  
TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT  
NUMBER

TYP  
SAMOLOTU 
PLANE TYPE

1.3456. 08:25 08:55 LO3931/2 Q400

.2..... 09:10 09:40 LO3931/2 Q400

12345.7 20:35 21:05 LO3935/6 Q400

1234567 14:25 14:55 LO3933/34 Q400

WARSZAWA    PLL LOT

DNI TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT  
NUMBER

TYP  
SAMOLOTU 
PLANE TYPE

1.34.6. 22:05 19:10 FR2361/2 737

......7 14:10 11:15 FR2361/2 737

.2..... 19:20 19:00 FR2361/2 737

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

NOWOŚĆ WARSZAWA    RYANAIR

DNI  
TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT  
NUMBER

TYP  
SAMOLOTU 
PLANE TYPE

1...5.. 16:40 17:10 2162/3 A320

..3.... 17:45 18:15 2162/3 A320

LONDYN LUTON    WIZZAIR

DNI 
TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT  
NUMBER

TYP 
SAMOLOTU 
PLANE TYPE

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

BERGEN    WIZZAIR

DNI 
TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT  
NUMBER

TYP 
SAMOLOTU 
PLANE TYPE

......7 10:50 14:35 FR7111/12 737

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

LIVERPOOL    RYANAIR

DNI 
TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT  
NUMBER

TYP 
SAMOLOTU 
PLANE TYPE

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

EDYNBURG    RYANAIR OD 02/11/2017

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

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

 ADRES  ADDRESS
Port Lotniczy Szczecin Goleniów 

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

PUNKT INFORMACJI LOTNISKOWEJ 
AIRPORT INFORMATION POINT

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

CENTRUM OBSŁUGI PODRÓŻY 
TRAVEL SERVICE CENTRE

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

ZAGINIONY BAGAŻ LOST & FOUND 
Welcome Airport Service

Tel.: +48 481 75 03

TAXI

Airport Taxi Group
Tel.: +48 914 817 690 

DOJAZD SAMOCHODEM  BY CAR
Z kierunku Szczecin – Trasa S6 

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

MINIBUSY DO / Z PORTU  
LOTNICZEGO / MINIBUS 

• KOSZALIN / KOŁOBRZEG
  AIR-TRANSFER.PL

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

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

• SZCZECIN/ KOSZALIN

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

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

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

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

PARKING    CAR PARK RED / 24 H
CENNIK  CAR PARK FEES

PIERWSZE 10 MINUT  FIRST TEN MINUTES FREE

DO GODZINY   UP TO 1 HR 7 PLN

DO 2 GODZIN  UP TO 2 HR 9 PLN

KAŻDA NASTĘPNA GODZINA  EVERY FOLLOWING 
OUR

2 PLN

PIERWSZA DOBA  FIRST DAY 53 PLN

KAŻDA NASTĘPNA DOBA  EVERY FOLLOWING 
DAY

30 PLN 
/ DAY

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

PARKING ZIELONY    CAR PARK GREEN
         CENNIK  CAR PARK FEES

PIERWSZE 10 MINUT  FIRST TEN MINUTES FREE

DO GODZINY  UP TO 1 HR 5 PLN

DO 2 GODZIN  UP TO 2 HR 8 PLN

DO 3 GODZIN  UP TO 3 HR 9 PLN

DO 4 GODZIN  UP TO 4 HR 10 PLN

DO 5 GODZIN  UP TO 5 HR 11 PLN

PIERWSZY DZIEŃ  FIRST DAY 25 PLN

DRUGI DZIEŃ SECOND DAY 15 PLN

TRZECI DZIEŃ  THIRD DAY 15 PLN

PIERWSZY TYDZIEŃ  FIRST WEEK 89 PLN

DWA TYGODNIE  SECOND WEEK 124 PLN

TRZY TYGODNIE  THIRD WEEK 150 PLN

KAŻDY NASTĘPNY TYDZIEŃ EVERY FOL-
LOWING WEEK

20 PLN

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

LOTNISKO    AIRPORT
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