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 NASI AUTORZY

ANDRZEJ 
SARAMONOWICZ

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

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

GRZEGORZ 
KAPLA

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

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. 

RAFAŁ 
BRYNDAL

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

ENGLISH A satirist, lyricist, jo-
urnalist, founder of cabarets, 
playwright and screenwriter. 
A jazz, golf, and hockey 
enthusiast.

JERZY 
SCHEJBAL

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

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

MICHAŁ 
FIGURSKI

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

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

JAKUB
MILSZEWSKI

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

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 be-
hind a "Gastrobanda" book. 

RAFAŁ
RUTKOWSKI

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

ENGLISH An actor and 
the Artistic Director of the 
Montownia Theatre. A spe-
cialist in one man shows 
and stand-up comedy. To 
him, writing is an occasion-
al but long-term activity. 

PAULINA 
SMASZCZ-
KURZAJEWSKA

Kobieta-dynamit. Dziennikar-
ka i prezenterka telewizy-
jna, trener autoprezentacji 
i rozwoju osobistego. 
Aktywnie działa na rzecz 
kobiet w biznesie.

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

PAWEŁ 
DURKIEWICZ

Kochający mąż, ojciec i re-
daktor. Nocami ogląda ligę 
NBA, a w dzień zwalcza 
wszelkie problemy siłą 
spokoju.

ENGLISH A loving husband, 
father and editor. He 
watches NBA League at 
night and overcomes all 
difficulties with the power 
of calm during the day.

WOJTEK 
KALARUS

Aktor teatralny, filmowy 
i telewizyjny. Reżyser, fe-
lietonista. Związany z No-
wym Teatrem Krzysztofa 
Warlikowskiego.

ENGLISH A theatre, film 
and TV actor. A director 
and columnist. Actor in 
Krzysztof Warlikowski's 
Nowy Teatr.
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CEZARY 
ŁAZAREWICZ

Lat 52, pochodzi z Darło-
wa. Pracował m.in. w Ga-
zecie Wyborczej, Polityce, 
Przekroju. Od dwóch lat 
bezrobotny. Zajmuje się 
pisaniem reportaży.

ENGLISH Aged 52, 
comes from Darłowo. He 
has worked for, among 
others, Gazeta Wybor-
cza, Polityka, Przekrój. 
Currently unemployed 
for two years. He writes 
reportage.

KATARZYNA
ZDANOWICZ

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.

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

JAKUB 
FIREWICZ

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

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

MAGDALENA
JUSZCZYK

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

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

TOMASZ 
SOBIERAJSKI

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

ENGLISH A sociologist 
by profession and pas-
sion. An experienced 
explorer of social phe-
nomena and cultural 
trends. A 3.0 scientist.

ALEKSANDRA 
BUDKA

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

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

EDYTA
BARTKIEWICZ

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

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

TOMASZ 
SAGAN

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

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

WOJCIECH 
ZAWIOŁA

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

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

SYLWIA 
GUTOWSKA

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

ENGLISH She talks, writes 
and edits. She is interest-
ed in high, middlebrow 
and low culture because 
she is a true (post)
humanist. 
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ZADZIWIAJĄCA JEST LUDZKA PAMIĘĆ. CO PRZYNOSZĄ NAM 
PRZED OCZY ZWYKŁE, ZDAWAŁOBY SIĘ PRZEDMIOTY, ALBO 
MIEJSCA. KAMIENIE MILOWE HISTORII, KTÓRA ZDAJE SIĘ 
TRWAĆ WIECZNIE, ZAKLĘTA W NICH JAK OWAD W OKRUCHU 
BURSZTYNU SPRZED MILIONA LAT. Z MODESTEM RUCIŃSKIM 
ROZMAWIA GRZEGORZ KAPLA.

TEKST Grzegorz Kapla ZDJĘCIA Tomasz Sagan

WYWIAD WIDEO DOSTĘPNY 
NA ANYWHERE.PL

GREK ZORBA 
I TELEFON 
Z HOLLYWOOD 
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Kiedy zadzwonił Roman Polański, o czym pomyślałeś? 
Tak naprawdę zadzwonił dyrektor Wojciech Kępczyński 
i poszedłem na casting do Romy. Siedziało tam dwóch 
facetów z  zagranicy. Jeden z  nich był choreografem 
z  Broadwayu. Rozśmieszyłem ich tym, co próbowałem 
zrobić jako aktor musicalowy i zaczęły się próby do 
„Wampirów”, nauczyłem się roli, jak być wampirem, 
a później podrywałem Molendę na scenie, chciałem mu 
wbić zęby w szyję. 

Istnienie wampira geja polega na tym, że wysysasz 
krew z mężczyzny? 
Tak. Z młodych mężczyzn. 

W zamian wampir daje im wieczną młodość. 
Tak. Sporo o tym wiesz. 

Masz jeszcze zęby, które nosiłeś na scenie? 
Mam. Na wakacjach któregoś lata wyciągnąłem je i gdy już 
wszyscy się rozchodzili po ognisku do domków, założyłem 
je i zacząłem dobijać się do okien znajomych i dzieci i lekko 
się uśmiechałem. Reakcje były różne. 

Ciekawy rekwizyt. Może porozmawiamy 
o przedmiotach, które nas kształtują, czy o nas 
opowiadają? Kiedy wystawialiście w Soho „Wbrew 
swojej woli”, opowieść o Zagładzie, padł pomysł, 
żebyście przedmioty, które są dla was ważne, 
wyeksponowali. Ty przyniosłeś książkę. 
To była książka Nikosa Kazandzakisa „Grek Zorba” z za-
znaczonymi cytatami. Wśród nich mój ulubiony, że jeżeli 
ktoś cię potrzebuje, a ty masz siłę, to po prostu idziesz 
z tym drugim człowiekiem. Pada to, kiedy Zorba siedzi 
pod skałą, deszcz leje, a on kombinuje, jak zrobić kolejkę. 
Basil akurat chciał iść do miasta. Zorba pyta: Po co, szefie, 
chcesz iść, deszcz pada…? A Basil na to: Chodź ze mną, 
mam świetny humor. Zorba stwierdził, że jeśli ktoś chce 
dzielić z tobą dobry humor, to trzeba iść. 

Dlaczego to jest dla ciebie ważne? 
Ponieważ tylko tak można się spotkać naprawdę. 
Książki są ważne w życiu. Niedawno byłem na spotka-
niu z młodzieżą w swoim rodzinnym mieście, w Stalowej 
Woli. Czytaliśmy Norwida. Dzieciaki miały pootwierane 
książki, czytały jak umiały, recytowały z otwartych 
książek, a  ja stwierdziłem, że może jednak uda się za-
inspirować tych średnio słuchających i wyciągnąłem 
telefon. Czytałem z telefonu. Gdyby Norwid żył, pisałby 
niezłe posty na Facebooku albo Twitterze. Książka oczywi-
ście jest fajniejsza, nie wyczerpuje się bateria, ale jeżeli już 
nie możecie złapać za książkę, to zobaczcie, że w telefonie 

pod kciukiem też macie Norwida. Książkę Kazandzakisa 
przyniosłem, bo wiąże się z nią moja osobista historia. Jak 
każe tradycja, na dzień przed pogrzebem pozostawia się 
dom nieboszczykowi, żeby się pożegnał ze swoimi kątami. 
Kiedy odszedł mój ojciec, postanowiłem domu nie opusz-
czać, bo stwierdziłem, że jeśli ojciec ma jeszcze przyjść, to 
się z nim zobaczę. Kolejny dzień miał być trudny, wiado-
mo, dzień pogrzebu. Postanowiłem, że poczytam i zasnę. 
Sięgnąłem ręką po książkę za siebie i to była ta książka, ten 
egzemplarz. Czytałem ją do rana, bez snu. Przeżyłem cały 
kolejny dzień, a książka została ze mną do dzisiaj. 

Myślisz, że się spotkaliście wtedy? 
Nie będę za wiele opowiadał o moim ojcu, ale myślę, że to 
było coś, co chciał mi przekazać. Na ile dwóch facetów, 
których dzieli 30 lat, może się ze sobą dogadać - to jedno, 
na ile okoliczności pozwalają, żeby tak się stało - to drugie. 
Miałem 20 lat, wydawało mi się, że jestem facetem, który 
wchodzi w życie z odwagą. Ta książka była podarunkiem. 

Ale to nie jest jedyny z tych przedmiotów, które są 
dla ciebie ważne z tamtego czasu. 
Plakat z filmu Rambo. Oglądałem wszystkie filmy. Dziś 
mamy z żoną mocne dyskusje na temat tego, co dzieciom 
wolno, a czego nie. Tłumaczę, że ja oglądałem wszystko, 
nikt mi niczego nie zabraniał, nikt niezbyt wiedział, co 
jest na tych taśmach video przyniesionych z bazaru. Filmy 
z Sylvestrem, Arnim czy Brucem były dla mnie w tamtym 
wieku najlepsze. Nie mogłem się napatrzeć na te mięśnie 
i żyły na plakatach. 

Myślałeś, że są prawdziwe? 
Byłem święcie przekonany. Od samego dotknięcia takiego 
mięśnia napewno łamie się palec. 

To cię pchnęło w kierunku sztuki? 
Chyba nie, ale kiedy śpisz z plastikowym pistoletem pod 
poduszką, podwijasz rękawy garniturku od komunii a ze 
starych pasków robisz sobie kaburę pod pachą, stapiasz 
plastikowy breloczek papierosa Marlboro, tak żeby wyglą-
dał, że się pali, kiedy puszczasz kawałek Stonesów i wydaje 
ci się, że jesteś Brucem Willisem, to…

Zaczynasz wierzyć, że dostaniesz się za pierwszym 
razem do szkoły aktorskiej. 
Tak, choć w nomenklaturze studenckiej to się nazywa 
fuks i później przez następny miesiąc jest się fuksem 
w szkole. Dostać się do szkoły nie jest prosto, dwadzieścia 
osób na miejsce. Dziś jest jeszcze więcej. Wtedy jeszcze 
ludzie nie traktowali egzaminów do Akademii Teatralnej 
jak castingu do programu Idol. Wszyscy na pewnym eta-
pie szukamy swojego pomysłu na życie. Ja na przykład 
słaby byłem z matmy. 

Żartujesz? 
Nie. Był taki moment, wracałem z przyjacielem, Suchym, 
z kawiarni Pod Papugami, gdzie występowaliśmy do póź-
nej nocy. Stalowa Wola dopiero się budziła, miasto było 
puste. Czekaliśmy na przejściu, aż się zmieni światło, 
mimo pustych ulic. I w tym zawieszeniu śpiewaliśmy na 
dwa głosy. Miałem 16 lat. Pomyślałem: czy to można robić 
całe życie? To, co właśnie robię? Jestem na scenie, gram, 

G DY B Y  N O RW I D  Ż Y Ł , 
P I S A Ł B Y  N I E Z Ł E 

P O S T Y  N A  FAC E B O O K U 
A L B O  T W I T T E R Z E .
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P O  RÓ Ż N YC H 
P E RT U R B AC JAC H 

E D U K AC YJ N YC H 
P O S TA N OW I Ł E M 

Z DAWAĆ  D O  A K A D E M I I . 
D O S TA Ł E M  S I Ę  Z A 

P I E RW S Z Y M  R A Z E M .

śpiewam, potem nocą wracam ze wspaniałego wieczoru 
w towarzystwie rewelacyjnych, ciekawych ludzi i śpiewam 
na ulicy na dwa głosy. Ale czy można robić to całe życie? 
Do dziś się nad tym zastanawiam, zwłaszcza po koncer-
cie The Rolling Stones. Nie wiem, czy to na całe życie, ale 
zrozumiałem wtedy, że warto się uczyć w tym kierunku. 
Wcześniej chciałem malować, ale do liceum plastycz-
nego się nie udało. Po różnych perturbacjach edukacyj-
nych postanowiłem zdawać do akademii. Dostałem się za 
pierwszym razem. Pamiętam jak w holu klęczałem i śpie-
wałem psalm Moniuszki. Jan Englert przystanął i powie-
dział: „Rozumiem, że dostałeś się? Gratuluję”. 

Zapamiętał to. 
Chyba tak, bo po kilku latach mnie zaczepił w prawie tym 
samym miejscu i zapytał się, czy mam coś do roboty, bo je-
śli nie mam nic lepszego do roboty, to żebym przyszedł do 
Narodowego na etat. 

Znowu fuks? 
Znowu fuks. 

Myślisz, że jeżeli trafiasz na swoją życiową ścieżkę, 
to wszechświat zaczyna ci sprzyjać? 
Czasami mi się tak wydaje, a później mam długi okresy, 
kiedy myślę, że jest zupełnie inaczej, wtedy znowu liczę 
sam na siebie. 

Aktorzy mówią, że muszą walczyć cały czas, żeby 
z tą postacią, którą w sobie budują, się zmierzyć, 
bo to jest też relacja. Relacja w dwie strony, 
często niełatwa. 
Absolutnie. Niełatwa. Kiedy patrzę wstecz na swoje role, 
to mam poczucie, że rzeczywiście to się bardzo uzupełnia 
i przeplata, nagle widzę, jak rola Trieplewa była lustrzanym 
odbiciem tego, co sam w życiu przeżywałem. I jak docho-
dzenie do prawdy pomaga też i mi. Nie traktuję roli jak te-
rapii, ale rzeczywistość czechowowska pozwoliła mi zna-
leźć ujście dla własnych napięć. To było bardzo trudne, bo 
trudno się przyznać przed samym sobą, że to, co przeżywa 
postać jest zbieżne z tobą. 

A z tym żydowskim chłopcem jak było? 
Jakub Kamiński przyniósł mi tę historię. Pojechałem na 
wakacje z rodziną na Kretę, z masą książek o Holocauście 
i te książki latały po pokoju, a ja dzwoniłem do Jakuba, 
mówiąc: stary, bujaj się, ja nie chcę. Jednak historia 
dziecka, które było w wieku moich dzieci, z którymi 
pływałem i się bawiłem i kładłem do snu, nie dawała mi 
spokoju. Stwierdziłem, że zajmę się kimś, kto miał siłę, 
rozśmieszył niemieckiego dowódcę, i został maskotką 
oddziału, poszedł pod prąd i przeżył. Postanowiłem, 
że się nie ugnę i  przejdę ten temat dogłębnie i  do 
końca. Jestem bardzo wdzięczny Jakubowi za Aleksa 
Kurzema, bo towarzyszy mi do dziś i inspiruje. 

Masz pomysł, żeby jakoś tę historię opowiadać dalej. 
Tak. Mam pomysł, żeby tę historię opowiadać dalej. 

Ludzie nie wierzą, że to się mogło zdarzyć. Czytasz 
i myślisz sobie: Nie, to niemożliwe. 
A to tylko jedna z setek takich historii. 
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Ale ja rozumiem ludzi, którzy nie wierzą. 
Tak, ja też. To nie łatwe do przyswojenia. Do 
tego dochodzi jeszcze ładna pogoda i robi się 
kłopot z dojazdem do teatru na Pragę. Ale bę-
dziemy to grać. Ja natomiast wpadłem na po-
mysł, żeby to zagrać pod Janowem Lubelskim 
w Łążku Garncarskim, bo tam pojawi się 
dodatkowy kontekst. Powstanie z tego do-
kument, który może będzie mógł zaistnieć 
chociażby na festiwalach. Ta historia jeszcze 
się nie kończy. 

To bardzo dalekie od musicalowego 
wampira, który przynosi ludziom radość 
i śmiech. Może to nie jest historia na nasze 
czasy, może żyjemy już tylko w czasach 
ludycznych, karnawału. 
To jest odpowiedź na to, że poza tym karnawa-
łem lubimy wytknąć palcem tego, który akurat 
się do tej muzyki nie bawi, tylko woli zupełnie 
coś innego, co akurat jest wbrew naszym gu-
stom czy przekonaniom politycznym itp. Do 
tego stopnia pragniemy go wytknąć palcem, 
że mu nawet oko wydłubiemy. Trochę źle się 
dzieje, a te historie pokazują, że w świecie nie 
ma tylko czerni i bieli, jest też szarość, w której 
możemy się znaleźć, i być może ciężko będzie 
nam stanąć odważnie wobec poglądów, które 
wygłaszaliśmy przed chwilą. Żyjemy wszyscy 
na tej samej planecie, a coś się z nami dzieje 
takiego, że chcemy, by ten drugi wyprowadził 
się na Marsa. 

Własnej tożsamości szukamy przez 
negację... Łatwiej być Wiedźminem niż 
Aleksem w takim świecie.
W  świecie Wiedźmina nie ma mniejszego 
i większego zła. Zło to po prostu zło. Jeżeli mam 
wybierać między jednym złem a drugim, 
wolę nie wybierać wcale. Tak mówi Wiedźmin. 
Spotkanie z tą postacią dla czterdziestolatka 
to skarb. Bardzo jestem wdzięczny Wojtkowi 
Kościelniakowi, że mogłem to przeżyć jako 
dorosły facet i przy okazji otworzyć się na nowe 
rzeczy. Na walkę mieczem, wejście w mit. 

Miecz jest teraz kolejnym przedmiotem, 
który jest dla ciebie ważny? 
Postanowiłem, że będę miał własny miecz, 
więc nie mam rekwizytu, tylko biorę swój 
miecz, kiedy wychodzę na scenę. Czasem 
się zastanawiam, co by było, gdyby wyszło 
naprzeciwko mnie paru pyszałków, a ja 
bym zaczął machać tym mieczem choreo-
grafię? Może bym zrobił jakieś wrażenie. 

Jesteś aktorem, więc mógłbyś zagrać tak, 
żeby to było przekonywujące. Przydało ci 
się to kiedyś w życiu? 
Nie chcę się tu zdradzać, ale kiedy muszę iść do 
Urzędu Skarbowego albo na trudną rozmowę, 
to korzystam. Trudna jest nawet sytuacja wy-

wiadu, w której staram się być jak najbardziej 
naturalny, po to, żeby nie kłamać, tylko mówić 
jak myślę. Wszyscy zakładamy czasem maski, 
żeby się ukryć, żeby uciec. Aktor zakłada je 
świadomie i używa profesjonalnie, żeby zała-
twić swoją sprawę. 

Ale masz imię, od którego nie można 
uciec. Imiona podobno kształtują nam 
osobowość. 
Absolutnie masz rację. Obecnie znam jed-
nego Modesta, któremu mogę nawet przy-
bić piątkę, a za kilka lat napić się piwa. 

W S Z Y S C Y  Z A K Ł A DA M Y 
C Z A S E M  M A S K I ,  Ż E B Y  S I Ę 
U K RYĆ ,  Ż E B Y  U C I E C .  A K T O R 
Z A K Ł A DA  J E  Ś W I A D O M I E 
I   U Ż Y WA  P RO F E S J O N A L N I E ...



1 4 – 1 5 S T R E F A  V I P  /  V I P  Z O N E



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



1 6 – 1 7 S T R E F A  V I P  /  V I P  Z O N E

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL



G R E K  Z O R B A  I  T E L E F O N . . .

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL

To dobre przedmioty. 
Tak… A  po ojcu mam jeszcze scyzoryk. 
Korkociąg musiałem zostawić na jakimś lotni-
sku. Jeśli gdzieś ktoś znajdzie taki stary korko-
ciąg, sprzed czterdziestu lat - to mój.  

ENGLISH 

ZORBA THE GREEK AND A CALL 
FROM HOLLYWOOD 

Human memory is incredible. Memories evoked by 
seemingly ordinary objects or places. Milestones 
of a never-ending story captured like an insect in 
a speck of amber dating back to a million years. 
Grzegorz Kapla is talking with Modest Ruciński.

When Roman Polański called you, what 
did you think? 
It was Director Wojciech Kępczyński who 
called me, and I went to an audition at the 
Roma Theatre. Two foreigners were there. One 
of them was a choreographer at the Broadway. 
I made them laugh with my musical attempts, 
and rehearsals for ‘Vampires’ began. I learned 
my part, how to be a vampire, and later I was 
hitting on Molenda on stage, I wanted to plunge 
my fangs in his neck. 

Does a gay vampire suck blood from a man? 
Yes. From young men. 

And he gives them eternal youth in return. 
Yes. You know a lot about it. 

Do you still have the fangs you were 
wearing on stage? 
I do. One summer holidays, I took them out, 
and when everyone was starting to leave after 
a bonfire, I put them on and began to bang on 
the windows of my friends and their children 
and smile. The responses were mixed. 

An interesting prop. Let’s talk about 
objects that shape or describe us. When 
you were putting on a play ‘Wbrew 
swojej woli’ at the Soho Theatre, 
a story about the Destruction, someone 

Jest nastolatkiem? 
Nawet nie jest jeszcze nastolatkiem. To syn 
moich przyjaciół, Modest Aleksandrowicz, 
który ma imię po mnie. Kiedy słyszę dzisiaj 
opowieści o Modeście, który wylał sobie mle-
ko, to odwracam się nerwowo, żeby spraw-
dzić, czy to przypadkiem nie o mnie... Ojciec 
wybrał mi takie imię przy współpracy z moją 
siostrą i moją chrzestną. Protestowały, żeby 
mnie nie ochrzcić po Rochu Kowalskim 
z Sienkiewicza. Siostrze nie podobał się rym 
do Roch. Roch – groch. I wymyśliła razem 
z chrzestną imię Modest. Ojcu się spodoba-
ło. I do dziś słyszę Modest – podest. 

Najpierw usłyszałeś na chórze? 
Chodziłem do klasy, gdzie było 21 chło-
paków, eksperymentalna klasa chóralna 
Stanisława Steczkowskiego. Śpiewałem po-
nad 12 lat w chórze Cantus. Dziś śpiewam 
nisko, ale ten sopran mi nawet pozostał. 
Ten czas to była super szkoła. Po konkur-
sie regionalnym „Śpiewać każdy może”, 
który rzecz jasna znowu wygrałem - może 
fuksem - pan Stanisław zaproponował, żebym 
poszedł jak Justyna do programu „Szansa na 
sukces”. No i dostałem się. Śpiewałem „Walc na 
tysiąc pas”. To spowodowało, że zaśpiewałem 
na benefisie Michała Bajora w Teatrze STU. 
Wyobrażasz sobie? Chłopak ze Stalowej Woli 
jedzie do hotelu Europejskiego w Krakowie 
i  podpisuje listę zaraz pod Zbigniewem 
Wodeckim?! Wyszedłem zaśpiewać swo-
ją piosenkę, cały czas w  marynarce po-
życzonej od Stanisława Steczkowskiego… 
Mam ją do dzisiaj. Pożyczył mi kiedyś gar-
nitur na studniówkę, trochę za duży, więc 
spodnie nosiłem jak skate, zwisały mi 
z  tyłka. Ale marynarka została do dziś. 
Występowałem w niej 20 lat temu, dostałem 
się w niej do akademii… W czasie tamtego 
koncertu była też zawodowa rozmowa z sa-
mym Wojciechem Młynarskim. Żałowałem 
tylko, że nie ma żadnego z moich ziomali ze 
Stalowej Woli, żeby ktoś mógł zobaczyć, że 
to się dzieje naprawdę. 

Jak to udźwignąłeś emocjonalnie? 
Szybko uciekłem. Pamietam, że Hanna 
Bakuła podeszła do mnie z jakimiś dwoma 
pięknymi kobietami, wręczyła mi wizy-
tówkę z podpisem „Osoba kontrowersyjna” 
i powiedziała: „Młody człowieku, gdybyś 
czegoś potrzebował, zadzwoń”. I wtedy się 
wycofałem oszołomiony do hotelu. A  na 
drugi dzień, unosząc się, próbowałem nie 
bez trudu dotrzeć do rynku w Krakowie, 
tak byłem zamieszany. 

Masz tę wizytówkę? 
Oczywiście. W  notesie, gdzie Wojciech 
Młynarski wpisał mi swój numer. 

W Y S Z E D Ł E M  Z A Ś P I E WAĆ 
S WO JĄ  P I O S E N K Ę ,  C A ŁY 
C Z A S  W   M A RY N A RC E 
P O Ż YC Z O N E J  O D 
S TA N I S Ł AWA 
S T E C Z KOW S K I E G O… 

suggested you displayed objects that are 
important to you. You brought a book. 
It was Nikos Kazantzakis’ book ‘Zorba the 
Greek’ with quotes marked, including my fa-
vourite one – if someone needs you, and you 
have the strength, you go with them. This hap-
pens when Zorba is crouching beneath a rock, 
it’s raining cats and dogs, and he’s trying out 
his model line. Basil wants to go for a stroll to 
the village. Zorba asks, ‘You’re in a good hu-
mour, boss. It's raining. Can’t you go alone?’ 
And Basil is like, ‘I don’t want to lose my good 
humour. Come along.’ Zorba decides that if 
someone wants to share their good humour 
with you, you should go. 

Why is it important to you? 
Because that’s the only way to meet a per-
son for real. 

Books are important in life. Recently, 
I had a meet the author session with children 
and teenagers in my hometown, Stalowa 
Wola. We were reading Norwid. Their books 
were open, they were reading the best 
they could, reciting from open books, and 
I thought that perhaps I could inspire those 
who didn’t pay much attention and took 
out my phone. I was reading the text on my 
phone. If Norwid was alive, he would post 
good stuff on Facebook or Twitter. Of course, 
books are better, the battery doesn’t run 
down, but if you can’t get a book, you should 
know that you can read Norwid on your 
phone as well. I brought Kazantzakis’ book 
because there’s a personal story behind it. 
According to tradition, a day before the fu-
neral, you leave the house to the dead so that 
he could visit it for the last time. When my 
father passed away, I decided not to leave 
the house because I thought that if he were 
to come, I’d like to see him. The following 
day was going to be hard – it was the day of 
the funeral. I decided to read and go to bed. 
I reached behind me to get a book, and it was 
that book. I was reading it all night, I didn’t 
sleep a wink. I went through the following 
day and I still have the book. 
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Do you think you met him then? 
I won’t talk too much about my father, but I believe that it 
was something he wanted to tell me. To what extent two 
men with a 30-year age gap can get on is one thing, and to 
what extent it’s possible in given circumstances is another. 
I was twenty years old and I thought I was a brave man. The 
book was a gift. 

But that’s not the only important object from 
that period. 
A Rambo poster. I’ve seen all the films. At present, I still 
don’t see eye to eye with my wife on what children should 
and shouldn't be allowed to do. I tell her that I watched 
everything, I was allowed to do as I pleased, they didn’t 
even know what was on those tapes I’d brought from the 
market. I liked films starring Sylvester, Arnold or Bruce 
the most. I couldn’t take my eyes off of their muscles and 
veins on posters.

Did you think they were real? 
I was sure of it. I’m sure that one touch is enough to 
break a finger. 

Did that inspire you to go into arts? 
I don’t think so, but when you sleep with a plastic gun un-
der your pillow, roll up sleeves in a communion suit, make 
a handgun holster from old belts, melt a plastic Marlboro 
cigarette so that it looks like it’s burning, when you put 
on The Rolling Stones’ song and you think you’re Bruce 
Willis, then…

You start to believe that you’ll get into drama school on 
the first try. 
Yes, even though students call it luck. People at school 
call you a lucky boy for the next month. It’s not a piece 
of cake to get into the school; there are about 20 appli-
cants for one place. Maybe even more. In the past, peo-
ple didn’t treat entrance exams to the Drama School 
like an audition for the Idol show. At some point, we 
all look for our own idea of living. For example, I was 
poor at Maths. 

You must be kidding. 
No. Once, I was going home from Pod Papugami café with 
my friend, Suchy, where we had been performing late 
that night. Stalowa Wola was waking up, the streets were 
empty. We were waiting for the greenlight at a crosswalk 
despite empty streets. And we were singing as a round. 
I was 16. I was like, is it possible to what I’m doing now all 
your life? I’m on stage, I play, sing, then go home from 
a wonderful evening in the company of great, interesting 
people and sing as a round on the street. But can you do 
it all your life? I still wonder about it sometimes, espe-
cially after The Rolling Stones’ concert. I don't know 
if it’s a thing for life, but at that time, I realised that it’s 
a good idea to study it. Before that, I wanted to paint, 
but I didn’t get into a high school of art. After various 
educational twists and turns, I decided to try my hand 
at the drama school. I got into on my first try. I remem-
ber I was kneeling in the hall and singing Moniuszko’s 
psalm, and Jan Englert stopped and said, ‘I understand 
you made it? Congratulations.’ 

He remembered that. 
I think so because after a few years, he approached me 
almost at the same spot and asked whether I had any-
thing to do because if not, I could work full-time in the 
National Theatre. 

Running on luck again? 
Running on luck again. 

Do you think that if you find your life path, the universe 
conspires to help you? 
I sometimes think so, but later, I begin to think that it’s 
quite the opposite and I’m on my own again. 

Actors say that they need to fight all the time to face 
the character they’re building within them, because 
that’s a relationship, too. A two-sided relationship, 
often a difficult one. 
Of course. A difficult one. When I look back at my roles, 
I realise that they sometimes overlap and intertwine; all of 
a sudden, I see that the role of Trieplew reflected my own 
experiences. Getting at the truth helps me, too. I don’t treat 
a role as a therapy, but Czechow’s reality helped me find an 
outlet for my own feelings. It was very hard because it’s not 
easy to admit that what the character is going through is 
also true for you. 

What about that Jewish boy? 
Jakub Kamiński gave me that story. I went to Crete with 
my family, with plenty of books on Holocaust, and those 
books were everywhere in the room, and I called Jakub 
and was like, ‘Leave me be, I don’t want it.’ But I couldn’t 
stop thinking about the story of a child at my children’s 
age, with whom I was swimming and playing, and whom 
I tucked in bed. I decided to take up a character that had 
the strength, made a German commanding officer laugh, 
became a pet of the unit, and survived the current. I decid-
ed not to give up and deal with the topic thoroughly. I’m 
very grateful to Jakub for Alex Kurzem, because he’s still 
with me as a source of inspiration. 

You have an idea to share this story. 
Yes. I have an idea to share this story. 

People can’t believe that the story is real. You read it 
and think, No, it’s impossible. 
And that’s only one of hundreds of such stories. 

But I understand those who don’t believe. 
Yes, me too. It’s not easy to accept it. With such a good 
weather, it’s harder to go to the theatre in Praga. But we’ll 
keep on playing it. I also had an idea to play it near Janów 
Lubelski, in Łążek Garncarski, because a new context aris-
es there. We’ll make a documentary that will be shown, for 
example, at festivals. This is not the end of this story.

It’s very far from a musical vampire that brings 
people happiness and laughter. Perhaps, that’s not 
a story for our times; maybe we live in the times of 
carnival and glee. 
Despite this carnival, we tend to point the finger at the 
person who doesn’t dance to this music but prefers some-
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I won’t tell my secrets, but when I have to go to the Tax 
Office or have a difficult conversation, I use them. Even an 
interview is a difficult situation because I try to be natural 
and honest. We all sometimes put on masks to hide or run 
away. Actors are professionals and put them on deliberate-
ly to solve their matters. 

But you can’t run away from your name. Some say that 
names shape our personality. 
You are absolutely right. At present, I know one Modest, 
whom I can even give a high-five and have a beer with in 
a few years. 

Is he a teenager? 
He’s not even a teenager yet. He’s a son of my friends, Modest 
Aleksandrowicz, who was named after me. When I hear 
a story about Modest, who spilt his milk, I turn around 
nervously to check whether it’s not about me… My father 
chose my name together with my sister and my godmother. 
They protested against naming me after Sienkiewicz’s Roch 
Kowalski. My sister didn’t like the rhyme for ‘Roch’. Together 
with my godmother, they came up with the name Modest. My 
father liked it. But I still hear weird rhymes for Modest.

First time at the choir? 
I was in a class with 21 boys – an experimental choir class of 
Stanisław Steczkowski. I was singing in the Cantus Choir 
for more than 12 years. At present, I sing in a deep voice, 
but I still have that soprano somewhere. It was a great 
time. After a regional song contest ‘Śpiewać każdy może’, 
which I won of course – by luck, perhaps – Mr Steczkowski 
suggested that I should take part in another song contest, 
‘Szansa na sukces’, like his daughter Justyna. And I made 
it. I sang ‘Walc na tysiąc pas’. Later, I was invited to perform 
at Michał Bajor’s concert at the STU Theatre. Can you imag-
ine? A lad from Stalowa Wola goes to Europejski Hotel in 
Cracow and signs the list under Zbigniew Wodecki? I went 
on stage to sing my song, dressed in a jacket borrowed 
from Stanisław Steczkowski… I still have it. Once, he lent 
me a suit to a prom, a little too large, so the trousers were 
saggy, and I looked like a skate. But I have kept that jacket. 
I performed in it 20 years ago, got into the drama school in 
it… At that concert, I also talked with Wojciech Młynarski 
himself. I regretted that my friends from Stalowa Wola 
weren’t there to see that it was happening for real. 

How did you cope with it? 
I ran away very soon. I remember that Hanna Bakuła ap-
proached me with two beautiful women, gave me a card 
with an inscription ‘A controversial person’, and said, 
‘Young man, call me if you need anything.’ Then I left, con-
fused. And the next day, I tried to get to the Main Square in 
Cracow with my head still spinning. 

Do you have that card? 
Of course. In a notepad where Wojciech Młynarski wrote 
me his number. 

These are good objects. 
Yes… And I also have my father’s penknife. I had to leave 
his corkscrew at some airport. If you find a 40-year-old 
corkscrew somewhere, it’s mine.  

thing else, something against our preferences or political 
opinions, etc. We point the finger and we don’t care we may 
poke their eye out. The reality is disturbing. These stories 
show that the world isn’t only black or white, but also grey. 
In the future, we can be in that position, too, and it may be 
difficult to face the opinions we had previously expressed. 
We all live on the same planet, but still we want the other 
one to move out to Mars. 

We look for our identity through denial… In this world, 
it’s easier to be the Witcher than Alex.
In the Witcher’s world, there is no lesser and greater evil. 
Evil is simply evil. If I were to choose between two evils, 
I’d rather not choose at all. That’s what the Witcher says. 
Meeting that person is priceless for a forty-year-old. I’m very 
grateful to Wojtek Kościelniak that I could experience it as 
a grown-up man and open myself to a variety of new things. 
To fight with a sword, immerse myself in a myth. 

The sword has become another object important to you? 
I decided to have my own sword. When I go on stage, I don’t 
have a prop but take my sword. I sometimes wonder what 
would happen if a few fellows approached me and I started 
to swing that sword? Maybe I’d make an impression.

You’re an actor so you could play it in a convincing way. 
Do you often use your acting skills? 

2 0 – 2 1 S T R E F A  V I P  /  V I P  Z O N E



2 1 – 2 1



2 2 – 2 2 P O D R Ó Ż E  /  T R A V E L



TEKST I ZDJĘCIA Piotr Jaźwiński

OSTATNIO WPADŁO MI W OKO ZDJĘCIE - NA MURZE W JA-
KIMŚ MIEŚCIE WIDNIAŁO WYPISANE SPRAYEM ZDANIE: 
„TOURISTS GO HOME”. MOŻE TO BYŁO W WENECJI ALBO 
W BARCELONIE, W KAŻDYM RAZIE NA PEWNO W MIE-
ŚCIE, KTÓREGO MIESZKAŃCY MAJĄ JUŻ DOŚĆ WZBIERA-
JĄCEJ FALI TURYSTÓW.

WŁOCHY 
        GDZIE 
I N DZIEJ

W Ł O C H Y .  G D Z I E  I N D Z I E J



 
od tym względem, do najbardziej zatłoczonych 
turystami miast należą z pewnością Wenecja 
i Barcelona, a także Dubrownik i czeska Praga. 

Dziennie do Wenecji, którą zamieszkuje ok. 55 tys. osób, 
przyjeżdża niemal tyle samo turystów; do Barcelony 
prawie 50 tys. osób, a w Dubrowniku każdego dnia zja-
wia się 35 tys. zwiedzających; w Pradze – nowych gości 
codziennie jest ponad 20 tys.

Na próby zatamowania wzbierającej fali tury-
stów zdecydowały się na razie Wenecja i Dubrownik. 
Władze miasta na wodzie, po zdecydowanej krytyce 
i  awanturach wokół metalowych bramek wejścio-
wych, postanowiły, że od 1 czerwca punkty wejściowe 
do miasta będą kontrolowane przez policjantów, któ-
rzy będą kierować ruchem pieszych, będzie też zamy-
kana droga dla samochodów.

W Dubrowniku z kolei zainstalowano system kamer 
monitorujących, który pozwala sterować  ruchem tury-
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P stów. Władze miasta chcą też ograniczyć liczbę zawija-
jących do portu wycieczkowców. Tą drogą przybywa do 
miasta dziennie ok. 9 tys. gości.

Tłok w popularnych, atrakcyjnych miejscach skłania 
do poszukiwania innych, wartych odwiedzenia. Oto kil-
ka propozycji miejsc, w których można uniknąć tłoku.

Jeśli policja nie wpuści nas do Wenecji, to może-
my pojechać na zachód, w kierunku Werony. Ale i tu, 
w mieście Romea i Julii, natkniemy się na tłum tury-
stów, zwłaszcza na podwórku kamienicy Julii czy na 
placu pod żebrem wieloryba i przy słynnym pręgierzu. 
Zdecydowanie spokojniejsze miasteczko to Cremona. 
Jak mówi łacińskie przysłowie: unus Petrus in Roma, 
unus portus in Ancona, una turris in Cremona – jeden 
św. Piotr w Rzymie, jeden port w Ankonie, jedna wie-
ża w Cremonie. Miasto słynie bowiem z najwyższej we 
Włoszech kampanili – wieży katedralnej, która ma wy-
sokość ponad 112 metrów.



Niezainteresowani zabytkami archi-
tektonicznymi Lombardii mogą zgubić się 
w Gubbio, sennym i mniej uczęszczanym 
miasteczku północnej Umbrii. To miastecz-
ko znane jest z legendy o św. Franciszku, któ-
ry ujarzmił tutaj okrutnego wilka. Do Gub-
bio warto przyjechać w czasie Palio della 
Balestra - odbywających się w średniowiecz-
nej scenerii, dwa razy do roku, zawodów 
kuszników (pod koniec maja i w sierpniu).

O Gubbio można powiedzieć, że to jedno 
z najbardziej malowniczych włoskich mia-
steczek Toskanii czy Umbrii. Jak słynne 
Montepulciano albo Bagnoregio czy mniej 
znane Todi.

Urok tych miejsc polega na tym, że mia-
steczka zbudowane są na wysokich wzgó-
rzach, więc zwiedzając je chodzi się - jak 

PROW I NC JONA L NĄ C ISZ Ę I  M I E JS C A 
Z DA L A OD T U RYS T YC Z N E G O 
Z GI E Ł K U DA SI Ę J EDNA K Z NA L EŹ Ć 
NAW ET W PR Z EPE Ł N ION Y M 
Z W I EDZ A JĄC Y M I W I EL K I M M I E Ś C I E.

napisał Zbigniew Herbert - „ulicami rwący-
mi jak górskie potoki”. Dzisiaj turyści mają 
też do dyspozycji Funiculare w Orvieto, ru-
chome schody w Perugii czy windę w Todi, 
dzięki którym mogą bez wysiłku dostać się 
do górnego miasta.

Największe wrażenie robi system wind 
i schodów ruchomych w umbryjskim Spo-
leto. Ma aż trzy podziemne tunele, którymi 
z parkingów u podnóża miasta można dostać 
się do historycznego centrum. Ostatni ciąg 
schodów ruchomych i wind wybudowano 
pod koniec 2014 r. Obejmuje on wielopozio-
mowy parking na prawie pół tysiąca samo-
chodów, kilkukilometrowy tunel schodów 
ruchomych, system wind, rozmieszczonych 
w kilku punktach miasta. Kosztowało to 60 
mln euro, ale Spoleto może sobie na takie wy-
datki pozwolić. Słynie z dorocznego, między-
narodowego festiwalu sztuki, który odbywa 
się na placu przed katedrą.

Z parkingu najlepiej wjechać na samą 
górę, do podnóża twierdzy Rocca Alborno-
ziana i stamtąd schodzić w dół, oglądając 
to wszystko, co w Spoleto jest do obejrze-
nia. A jak poczujemy się zmęczeni, może-
my na planie miasta znaleźć windę i zjechać 
na odpowiedni poziom tunelu i dalej rucho-
mymi schodami na parking.

W tym systemie jest chwalebny rozmach, 
choć wydaje się sprzeczny z duszą i klimatem 
miasta. To już bardziej „dopasowana” jest 
mała przeszklona winda, którą spod Por-
ta Orvietana można wjechać ponad dachy 
przedmieść małego Todi. Niespieszny wjazd 
współgra z wolnym tempem życia miasteczka.

Prowincjonalną ciszę i miejsca z dala od 
turystycznego zgiełku da się jednak znaleźć 
nawet w przepełnionym zwiedzającymi wiel-
kim mieście. Na przykład w Rzymie rzadko 
kto zagląda na Awentyn - jedno z siedmiu 
wzgórz, na których zbudowano Wieczne Mia-
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sto. Wycieczki w tym rejonie jedynie docierają 
do słynnych Bocca della verita – ust prawdy, 
znajdujących się w przedsionku bazyliki Santa 
Maria in Cosmedin.

Kilkaset metrów dalej, na awentyńskim 
wzgórzu, znajduje się klasztor, należący do 
Zakonu Maltańskiego, z którego roztacza się 
jedyny w swoim rodzaju widok na ikonę Rzy-
mu – bazylikę św. Piotra. Z tego miejsca, ko-
pułę bazyliki widać jedynie przez dziurkę od 
klucza. Bo do klasztornego ogrodu, wejść nie 
można. Ale niedaleko jest Ogród Pomarańczo-
wy, z którego będziemy mieli wspaniałą pano-
ramę Rzymu, bez żadnych ograniczeń.

Spoglądając na rzymskie zabytki, możemy 
sparafrazować słynne zdanie Napoleona Bona-
parte: „patrzy na nas 28 wieków historii”.   

ENGLISH

ITALY. SOMEWHERE ELSE

Recently, I saw a picture depicting a wall in 
a city with a graffiti: ‘Tourists go home.’ It 
might have been in Venice or Barcelona, but for 
certain, it was in a city whose inhabitants are fed 
up with swarms of tourists.

The most crowded cities surely include Ven-
ice and Barcelona as well as Dubrovnik and 
Prague. Venice, whose population is about 
55 thousand inhabitants, is visited by almost 
the same number of tourists a day; Barce-
lona –  by almost 50 thousand people; Du-
brovnik –almost 35 thousand; while Prague 
– over 20 thousand.

So far, Venice and Dubrovnik have made 
attempts to stop the growing number of vis-
itors. The authorities of Venice, after strong 
criticism and commotion around metal en-
trance gates, decided that as of 1 June, city 
entrance points would be controlled by police-
men, who would direct pedestrian traffic; the 
road for vehicles would be closed.

In Dubrovnik, a monitoring system has 
been installed, which allows pedestrian traffic 
to be directed. The city authorities also intend 
to reduce the number of cruise ships coming 
into the port since about 9 thousand tourists 
arrive in the city this way.

Crowds in popular, attractive spots create 
a need to look for other spots worth visiting, 
where you can avoid swarms of tourists.

If the police don’t allow you to enter Ven-
ice, go west towards Verona. But still, the city 
of Romeo and Juliet is also crowded with 
tourists, flocking to Juliet’s yard or a square 
near the whale rib and the famous pillory in 
particular. Cremona is much more peaceful. 
As a Latin saying goes, unus Petrus in Roma, 
unus portus in Ancona, una turris in Cremo-
na – one Peter in Rome, one port in Ancona, 
one tower in Cremona. The city is known for 

the highest bell tower in Italy, which is over 
112 metres high.

Those who aren’t interested in the archi-
tecture of Lombardy should opt for Gubbio, 
a slow and less visited town of northern Um-
bria. It is known from a legend about Saint 
Francis of Assisi, who saved it from a cruel 
wolf. It’s best to plan your visit during Palio del-
la Balestra – a spectacular shooting challenge 
held in a Medieval scenery twice a year, at the 
end of May and in August.

Gubbio is also said to be one of the most 
picturesque Italian towns in Tuscany and Um-
bria, along with famous Montepulciano or Ba-
gnoregio or lesser known Todi.

All these towns are situated on high hills, 
so visitors walk – as Zbigniew Herbert wrote 
– ‘along streets fast-flowing like mountain 
streams.’ Nowadays, tourist can also use Fu-
niculare in Orvieto, an escalator in Perugia, or 
a lift in Todi and get to the upper town easily.

The system of lifts and escalators in Spo-
leto, Umbria, is the most impressive one. It 
boasts as many as three underground tunnels, 
which lead from car parks at the foot of the 
town to the historical centre. The latest net-
work of escalators and lifts was constructed at 
the end of 2014. It consists of a multi-storey car 
park for up to five hundred cars, a several-kilo-
metre long tunnel of escalators, a system of 
lifts located in several spots in the town. The 
construction costed EUR 60 million, but Spo-
leto can afford such an investment. It’s famous 
for an annual international art festival held in 
a square in front of the cathedral.

2 6 – 2 7 P O D R Ó Ż E  /  T R A V E L2 6 – 2 7 P O D R Ó Ż E  /  T R A V E L

From the car park, it’s best to go to the 
top, to Rocca Albornoziana, and head down-
wards, watching all attractions in Spoleto. 
When you feel tired, you can always find 
a lift on a map, go to a given tunnel level and 
use escalators to get to the car park.

The system complexity is spectacular 
although it seems contradictory to the spir-
it and atmosphere of the city. A small glass 
lift which takes tourists from Porta Orvi-
etana over the roofs of the suburbs in Todi 
seems ‘more appropriate’. The lift is quite 
slow, just like the life in the town.

But even in crowded cities you can find 
provincial silence and spots far away from 
the hustle and bustle. For example, the 
Aventine Hill in Rome – one of the seven 
hills on which the Eternal City was built. 
In this area, trips don’t go further than 
Bocca della verita – the Mouth of Truth in 
the portico of the Santa Maria in Cosme-
din church.

Several hundred metres further, on the 
Aventine Hill, there is a monastery church 
of the Priory of the Knights of Malta, which 
gives a one-of-a-kind view of one of Rome 
landmarks – St Peter’s Basilica. From there, 
the dome of the basilica can be seen only 
through a keyhole since the monastery gar-
den is closed for visitors. However, nearby, 
there is the Orange Garden, which gives 
splendid views of Rome panorama.

As Napoleon Bonaparte said, when we 
look at Roman monuments, we can see 
twenty-eight centuries of its history.  
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mieście spacerował dostojnie - ze splecio-
nymi na plecach rękami. Każdy dzieciak 
wiedział, że jest pisarzem. I nie byle ja-

kim. Wszyscy mówili do niego "panie prezesie" (dopie-
ro później się dowiedziałem, że kiedyś był prezesem 
lokalnego Związku Literatów Polskich), a jego książki 
można było wypożyczyć w naszej szkolnej bibliotece. 

Debiutował w  latach pięćdziesiątych przygo-
dową powieścią dla młodzieży "Ekspedycja". I  był 
wtedy tak popularny, jak Edmund Niziurski. Tylko, 
że o  Niziurskim wszyscy pamiętają, a  o  nim tylko 
w Darłowie, bo ma dziś rondo przy wyjeździe z miasta. 

Nazywał się Zbysław Górecki. Kiedy go poznałem 
w latach osiemdziesiątych, pisał właśnie dzieło swoje-
go życia - historię inteligencji polskiej. Chyba mnie lu-
bił, bo czasem ze mną rozmawiał. Stąd wiedziałem, że 
nie lubi komunizmu. Kiedyś wyciągnął z szafy własnej 
roboty rakiję i zaproponował brudenszaft. Bardzo mi 
to zaimponowało. Od tej pory mówiłem do niego "pa-
nie prezesie", a on do mnie po imieniu. 
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BYŁ DLA MNIE NAJWIĘKSZYM PISARZEM. WYGLĄDAŁ 
JAK PRZEDWOJENNY PROFESOR GIMNAZJUM. DOSTOJNY 
I WYSOKI. WYDAWAŁO SIĘ , ŻE PATRZY NA WSZYSTKICH 
Z GÓRY. ZAWSZE W GARNITURZE, KOSZULI I KRAWACIE. 
KRAWATA NIE ZDEJMOWAŁ NAWET W DOMU.

CEZARY 
ŁAZAREWICZ
 
Lat 52, pochodzi z Darłowa. 
Pracował m.in. w Gazecie Wyborczej, 
Polityce, Przekroju. Od dwóch lat bezrobotny. 
Zajmuje się pisaniem reportaży.

Po

DOBRA 
RADA

Niepotrzebnie mnie to ośmieliło. Bo kiedy z de-
ski i filcu zbiliśmy z kolegami naszą pierwszą dru-
karnię, pomyślałem, że to on najlepiej nadaje się na 
naszego głównego publicystę. Opowiedziałem mu, 
że mamy już farbę drukarską, wałek, ale potrzebuje-
my dobrych autorów. Spławił mnie zgrabnie. Że sza-
nuje inicjatywę, że stawia na młodość (bo wszyscy 
mogliśmy być jego wnukami), że jest w nas tyle entu-
zjazmu, że sami powinniśmy spróbować sami. On się 
nie zaangażuje, bo wszystko tylko popsuje. Trzyma 
za nas kciuki i będzie nas wspierał dobrymi radami. 
Dał tylko jedną. - Sztuka pisania to sztuka wykreśla-
nia - powiedział. 

Tego się trzymam. I jest to moje przekleństwo. 
Więc nie pytajcie, dlaczego piszę ze ściśniętymi po-

śladkami i dlaczego te moje książki są tak cienkie. 

ENGLISH

GOOD ADVICE

He was the greatest writer to me. He looked like a pre-war 
gymnasium teacher. Tall and dignified. He seemed to look 
down on us all. He would wear a suit, a shirt and a tie. He 
didn’t take off his tie even at home.
 
He walked with dignity, hands laced behind his back. 
Every kid in town knew he was a writer. And not just 
any writer. Everyone addressed him ‘Mr President’ 
(only later did I learn that he once was the President 
of a local Polish Writers’ Union), and his books were in 
our school library.

In the 1950s, he published his first book for young 
adults, ‘Ekspedycja’. At that time, he was as popular 
as Edmund Niziurski. The difference is that everyone 
remembers Niziurski, while he’s remembered only 
in Darłowo. A roundabout on a road out of town was 
named after him.

His name was Zbysław Górecki. When I  met 
him in the 80s, he was writing his life’s work – the 
history of Polish intelligentsia. I guess he liked me 
because he would talk with me sometimes. That’s 
how I learned he didn’t like Communism. Once, he 
took self-made rakia out of the closet and proposed 
a  toast of friendship. It impressed me very much. 
Since then, I had addressed him ‘Mr President’, and 
he’d addressed me by name. 

I  got encouraged unnecessarily. When me and 
my friends made our first printing house with boards 
and felt, I thought he would be a perfect candidate 
for our main publicist. I  told him we’d already had 
printing paint and a roller, but we needed good au-
thors. He kissed me off. He told me he appreciated our 
initiative, but he believed in youth (he could be our 
grandfather), and we had so much enthusiasm that 
we should try and do it ourselves. He wouldn’t get in-
volved because he would ruin everything. He would 
keep his fingers crossed and support us. He gave us 
only one piece of advice. ‘The art of writing is the art 
of crossing out,’ he said. 

I’ve kept to it. And that’s my curse. 
So don’t ask me why I’m writing with my butt 

clenched or why my books are so thin. 

W I Ę C E J  N A A N Y W H E R E . P L

WIĘCEJ FELIETONÓW 
znajdziesz na www.anywhere.pl
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W JEJ ŻYCIU KONIE BYŁY OBECNE OD URODZENIA. ZA 
SPRAWĄ DZIADKA, KTÓRY KOCHAŁ TE ZWIERZĘTA 
I STARAŁ SIĘ ZARAZIĆ WNUCZKĘ TĄ MIŁOŚCIĄ. 
I UDAŁO MU SIĘ , CHOĆ BAKCYL JEŹDZIECTWA, 
ZASIANY W DZIECIŃSTWIE, KILKANAŚCIE LAT SPĘDZIŁ 
GDZIEŚ W PODŚWIADOMOŚCI, BY NIESPODZIEWANIE 
ODRODZIĆ SIĘ PARĘ LAT TEMU. „WYSTARCZYŁO, ŻE 
RAZ WSIADŁAM NA KONIA I JUŻ BYŁO PO MNIE”, 
ŚMIEJE SIĘ MAŁGORZATA SPRENGEL, WŁAŚCICIELKA 
KONIA FARYSA, OD ROKU PROWADZĄCA UNIKATOWĄ 
W SKALI POLSKI DZIAŁALNOŚĆ JUBILERSKĄ.

L U D Z I E  /  P E O P L E

PRZYJAŹŃ 
I INSPIRACJA

TEKST Maciej Bąk   ZDJĘCIA Mat. Prasowe



ałgosia jest jednocześnie produ-
centką biżuterii, jej marketin-
gowcem, PR-owcem i  modelką. 

Na szyi ma łańcuszek, na który składają 
się dwa miniaturowe srebrne strzemiona. 
Kształt strzemion mają również kolczyki 
w  jej uszach. Wśród produktów jest też 
na przykład łańcuszek na wzór wędzidła 
– narzędzia służącego do przekazywania 
koniowi sygnałów. Bo właśnie jeździectwo 
jest inspiracją jej twórczości, która powsta-
ła z potrzeby chwili. „Chciałam po prostu 
zrobić coś ładnego dla siebie. Wprawy 
w fachu nie miałam żadnej, ale w rodzinie 
mam osoby z jubilerskim doświadczeniem. 
Wzięłam więc trochę sreber, przetopiłam 
je i zaczęłam kombinować”, opowiada wła-
ścicielka .Farys.Design. Kiedy pojawiła się 
na zawodach w swojej biżuterii, wszystko 
zadziało się bardzo szybko. Znajomi i przy-
jaciele zaczęli prosić o zrobienie czegoś po-
dobnego dla nich. Próśb było tyle, że w gło-
wie Małgosi zrodził się pomysł: „A może 
zrobić z mojego hobby coś więcej?”.

W dzisiejszej modzie masowej, szcze-
gólnie widać to wśród młodych osób, panu-
je dosłowność. Jeżeli chcemy mieć gadżet 
związany z jeździectwem, wybieramy sobie 
fikuśne kolczyki z najlepiej różowym koni-
kiem, a jeśli ma na głowie róg jednorożca, 
to tym lepiej. Małgorzata Sprengel postano-
wiła to przełamać. Wśród pasjonatów jeź-
dziectwa zachwyt budzą mniej oczywiste 

P R Z E Z  RO K  I S T N I E N I A 
. FA RY S . D E S I G N . 
J E Ź D Z I E C K Ą  B I Ż U T E R I Ę 
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drobiazgi, przedmioty – jak wędzidła – któ-
re przeciętnemu zjadaczowi chleba mogą 
się nawet nie skojarzyć z tą dyscypliną, ale 
wśród ludzi z  branży wywołują zachwyt. 
„Koników więc u mnie nie uświadczycie, 
zostawiam to młodszym pokoleniom, z ma-
łym wyjątkiem – kształt konia mają moje 
zawieszki do toreb, ale proszę zobaczyć, 
jak to idealnie pasuje!”.

Inspiracją Małgosi jest Farys. Farys 
to siedmioletni koń wyścigowy, z piękną 
historią ojca i dziadka, którzy byli czem-
pionami czystej krwi arabskiej, z korze-
niami w Janowie i Białce. Sam Farys łączy 
krew arabską z  gorącą krwią angielską, 
co widać po jego temperamencie. Dlatego 
Małgosia wybrała jako dom dla niego od-
daloną 18 kilometrów od Trójmiasta staj-
nię w  Lisewcu. To piękna leśna okolica, 
otoczona jeziorami, idealne miejsce, gdzie 
charakterny koń może wyszaleć się ze 
swoją właścicielką. Farys odegrał ogrom-
ną rolę w życiu Małgorzaty Sprengel. To 
przy nim poczuła, że przechodzi pozytyw-
ną przemianę. To on zainspirował ją do 
tego, by życie zacząć pchać w innym kie-
runku. Do tej pory zajmowała się głównie 
rachunkowością, prowadząc biuro. Dziś – 
choć dotychczasowej działalności nie po-
rzuciła – jej myśli są skupione na tym, co 
było jej przeznaczone, czyli jeździectwie 
i realizowaniu jubilerskiej pasji. 

Przez rok istnienia .Farys.Design. jeź-
dziecką biżuterię poznała cała Polska. 
Małgosia jeździ z nią po najważniejszych 
zawodach w kraju, jej wyrobami zaczęła 
interesować się zagranica. Wszystko dzie-
je się w zaskakująco szybkim tempie. Kto 
wie, gdzie właścicielka Farysa będzie za ko-
lejny rok. Pewne jest jednak to, że nieważne 
ile miałaby pracy i zamówień, dla niej zaję-
ciem numer jeden pozostaną długie wypra-
wy ze swoim ulubieńcem po kaszubskich 
lasach. Bo przyjaźń z żywą inspiracją nale-
ży skrupulatnie pielęgnować.  

ENGLISH

FRIENDSHIP AND INSPIRATION

Horses have been a part of her life since she 
was born thanks to her grandfather, who loved 
these animals and wanted to pass down his 
passion to his granddaughter. He succeeded 
although her passion for horse-riding needed 
several years to germinate and to revive 
suddenly a few years ago. ‘It was enough 
to get on a horse once and that’s it,’ laughs 
Małgorzata Sprengel, the owner of Farys, 
running a unique jewellery business.

Małgosia makes jewellery, deals with mar-
keting and PR, and is a  model. She is 
wearing a chain with two miniature sil-
ver stirrups and stirrup-shaped earrings. 



Her products also include, for example, 
a chain in the shape of a bit – a tool that en-
ables a rider to cue a horse. Horse-riding 
is her inspiration, but her adventure with 
jewellery began by chance. ‘I simply want-
ed to make something nice for myself. 
I hadn’t done this before, but some mem-
bers of my family have some experience 
in jewellery making. So I took some silver, 
re-melted it and began to experiment,’ 
says the owner of .Farys.Design. When 
she appeared at a  competition wearing 
self-made jewellery, everything hap-
pened very fast. Her friends began to ask 
her to make something similar for them. 
Małgosia got so many requests that she 
thought, ‘Perhaps I should turn my hobby 
into something more?’

Nowadays, mass fashion is straightfor-
ward, which particularly shows in young 
people. If someone wants to have a gadget 
related to horse-riding, they go for fancy 
earrings, preferably with a pink horse and, 
even better, a unicorn horn. Małgorzata 
Sprengel decided to change it. Horse-riding 
enthusiasts love less obvious accessories 
and objects, such as bits. An average per-
son wouldn’t even associate them with this 
discipline, but riders simply adore them. 
‘You won’t find any horses here, I’ll leave it 
to younger generations, with one exception 
– my bag charms are horse-shaped, but 
have a look – it’s a perfect match.’

Małgosia draws inspiration from her 
horse, Farys. Farys is a  seven-year-old 

racehorse, with a beautiful history of his 
father and grandfather, which were pure 
Arab champions from Janów and Białka. 
Farys himself has Arab and hot English 

blood, which you can tell by his temper-
ament. For this reason, Małgosia opted 
for a stable in Lisewiec, 18 kilometres of 
Tricity, located in a beautiful woodland 
scenery, surrounded by lakes, which 
makes it a  perfect place for the fiery 
horse and his owner. Farys has been very 
important in Małgorzata Sprengel’s life. 
He made her feel some positive changes 
coming, inspired her to change her atti-
tude and goals. So far, she had been run-
ning an accounting company. At pres-
ent, even though she didn’t quit her job, 
she can concentrate on her destiny and 
passions, that is horse-riding and jewel-
lery making. 

Within a year of its operation, .Farys.
Design. horse-riding jewellery has gained 
nationwide popularity. Małgosia pres-
ents it at the most important horse-riding 
events in Poland, and it has also attracted 
the attention of foreigners. It’s happen-
ing very fast. Who knows what the next 
year will bring to Farys’ owner. One thing 
for sure – regardless of how much work 
she has, or how many orders, long trips 
around Kashubian forests with her favou-
rite horse will always come first. Because 
the friendship with the source of inspira-
tion is too precious to lose. 
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początku miałam mieszane odczucia. Raził mnie 
język, ale mówili z sensem. Nauczyciele ich nu-
dzą, bo są bez pasji. Trudno się z tym nie zgodzić. 

Nie trzeba być ekspertem, żeby dostrzec, że wielu z nich 
poszło do szkoły, bo nie za bardzo wiedzieli, co mają 
z sobą zrobić. A nauczanie to wcale nie łatwa rzecz. Nie 
wystarczy mieć wiedzę, trzeba ją jeszcze umieć przeka-
zać. Wytłumaczyć zawiłe teorie, zainteresować. Jeden 
z chłopaków rzucił pomysł: „A może powinni nas uczyć 
youtuberzy?”. Odruchowo zanegowałam, ale młody 
nie odpuszczał. Pokazał mi autora kanału SciFun, któ-
ry wziął cukier w kostkach, młotek i wszedł z tym do 
ciemni. Chwilę później kamera na podczerwień zareje-
strowała błysk, pojawiający się w momencie uderzenia 
narzędzia. Youtuber tłumaczył tryboluminescencję. 
Pod filmikiem było prawie półtora tysiąca komentarzy. 
Okazuje się, że SciFun to tylko jeden z kanałów popula-
ryzujących naukę, z których korzystają polscy ucznio-
wie. Jest jeszcze kilku youtuberów objaśniających nauki 
ścisłe – Matemaks czy Matematikus. Karierę robi też 
kanał o nauce języka angielskiego. Gdyby się zatem nad 
tym zastanowić, pomysł z nauczycielami youtuberami 
wcale nie jest taki głupi. Z badań przeprowadzonych 
przez Brainly wynika, że w ten sposób wiedzę o świecie 

Z

zdobywa już połowa polskich uczniów. Najpopularniejsi 
influencerzy mają nawet po kilkaset tysięcy subskry-
bentów. Vlogerzy do perfekcji opanowali umiejętność 
tłumaczenia i pracy przed kamerą. Ogląda się ich z przy-
jemnością, bo nie są sztuczni, nie zakładają masek. Żyją 
tym, co robią. Problem w tym, że wielu Polaków, w tym 
nauczyciele, Internet i nowe technologie nadal traktują 
głównie jako źródło rozrywki. Tymczasem to przyszłość 
edukacji, od której nie ma już odwrotu. Lepiej zatem 
szybko się z nią zapoznać. 

ENGLISH 

TRENDY TEACHER

It’s been a long time since I heard so much criticism of teachers. 
Perhaps because it’s been a long time since I talked with teenagers.

I had mixed feelings about it at first. I didn’t like their lan-
guage, but they arguments made sense. Teachers bore 
them because they lack passion. It’s hard to disagree. It 
doesn’t take an expert to see that many of them became 
teachers simply because they didn’t know what else to 
do. But teaching isn’t a piece of cake. Knowledge isn’t 
enough when you don’t know how to share it; how to ex-
plain complicated theories, arouse interest. One of the 
boys came up with an idea, ‘Perhaps YouTubers should 
teach us.’ I instinctively disagreed, but he didn’t give up. 
He showed me the author of SciFun channel, who took 
sugar lumps and a hammer and went into a darkroom. 
A moment later, the infrared camera registered a flash 
when he hit the sugar with the tool. The YouTuber was ex-
plaining the phenomenon of triboluminescence. There 
were almost a thousand and a half comments under the 
video. It turns out that SciFun is only one of channels on 
science that Polish students watch. There are also a few 
other YouTubers talking about science – Matemaks 
or Matematikus, for example. A channel on learning 
English is also highly popular. If you give some thought 
to it, the idea with YouTuber teachers isn’t so silly after 
all. According to Brainly studies, almost half of Polish 
students use videos to study. The most popular influ-
encers have up to a few hundred thousand subscribers. 
Vloggers have perfected the ability to explain, describe 
and perform before a camera. It’s a pleasure to watch 
them as they aren’t fake and they don’t pretend any-
thing. They love what they do. The problem is that a lot 
of Poles, including teachers, still regard the Internet and 
new technologies mostly as a source of entertainment. 
Meanwhile, this is the future of education, and there’s no 
turning back. And we’d better learn to use it. 

KATARZYNA 
ZDANOWICZ
 
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, 
ale unika ludzi, którzy mówią bez końca. Jest 
też uzależniona od newsa i książek. Nie lubi 
marnować czasu i brzydzi się plotami.

TRENDY   
    NAUCZYCIEL
DAWNO NIE NASŁUCHAŁAM SIĘ TYLU KRYTYCZNYCH 
UWAGA POD ADRESEM NAUCZYCIELI. MOŻE DLATEGO, 
ŻE DAWNO NIE ROZMAWIAŁAM Z NASTOLATKAMI.
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wieku 12 lat Ksawery wraz z rodziną 
przeprowadza się do Łodzi. Tam, 
jako młodzieniaszek, opuszcza dom 

(ojca już nigdy więcej nie spotka), wpada w złe 
towarzystwo, handluje dragami, wozi się po 
mieście ze spluwą, generalnie schodzi na bar-
dzo, ale to bardzo złą drogę i nic nie wskazuje 
na to, że coś sensownego dla społeczeństwa 
może z niego jeszcze wyjść. Tu napadnie, tam 
ukradnie. Prawo sobie z nim nie radzi, rzuca 
chłopaka to do poprawczaka, to do rodziny 
zastępczej, ale na niewiele się to zdaje. 

Aż tu nagle Ksawery odkrywa muzykę. 
Strasznie imponuje mu, powiedzmy, Ryszard 
Rynkowski. Ksawery wsiąka w muzykę głę-
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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”.

WYOBRAŹCIE SOBIE TAKĄ HISTORIĘ. JEST SOBIE CHŁOPAK, DAJMY MU 
NA IMIĘ KSAWERY. KSAWERY PRZYCHODZI NA ŚWIAT W RZESZOWIE 
ALBO ŁAŃCUCIE, W RODZINIE BARDZO KONSERWATYWNEJ I ODDANEJ 
KTÓREMUŚ Z BOGÓW AŻ POZA GRANICE ROZSĄDKU, NA DODATEK 
JAKO ÓSME Z CZTERNASTU DZIECI. ALE TO NIC NIE ZNACZY.

C U D O W N Y 
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biej i głębiej, sam uczy się gry na instrumen-
tach, nawet czasami zdarzy mu się wślizgnąć 
ukradkiem na zajęcia w prestiżowej akademii 
muzycznej. Wychodzi na prostą, aż dochodzi 
na szczyt – w wieku 25 lat podpisuje kontrakt 
z nikim innym jak menedżerem samego 
Rynkowskiego, a dzięki temu chwilę później 
z dużą wytwórnią muzyczną. Kariera stoi 
otworem. Przyjmując swoje imię jako przy-
domek artystyczny, Ksawery przenosi się do 
Warszawy i zamierza szturmować sceny, choć 
zgodnie z duchem czasu menedżerowie i pra-
cownicy wytwórni każą mu śpiewać jakieś 
kiepskawe R'n'B, którego on w ogóle nie czuje. 
Na rynku ukazuje się pierwsza płyta Ksawere-
go, ale nie interesuje się nią nawet pies z kula-
wą nogą. Największy sukces? Wytwórnia wy-
pycha jeden z numerów z albumu na ścieżkę 
dźwiękową do całkiem udanego filmu.

I to w zasadzie tyle, ale przychodzi rok 
1999. Dochodzi do niemal śmiertelnego 
wypadku samochodowego, a Ksawery wy-
budza się ze śpiączki trzy miesiące później 
tylko po to, żeby dowiedzieć się, że stracił 

ZDJĘCIA Mat. Prasowe
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pem” to „Please Don't Be Dead”. Na koniec 
zamień przydomek artystyczny „Cudowny 
Białasek” na „Fantastic Negrito” i otrzy-
masz najprawdziwszą historię zadziwiające-
go i porywającego artysty. 

ENGLISH

FANTASTIC WHITE GUY

Imagine a story about a boy named Ksawery. 
Ksawery is born in Rzeszów or Łańcut, to a very 
conservative and extremely religious family, as the 
eighth out of fourteen children. But this doesn’t 
mean anything.

When he is 12, Ksawery moves with his family 
to Łódź. As a young lad, he leaves his house 
(never to see his father again), begins mixing 
up with the wrong crowd, sells drugs, goes 
around the city with a gun, goes astray in 
general, and the chance that he may become 
a law-abiding citizen again one day is very re-
mote. He robs and steals. The law is helpless; 
Ksawery is sent to a juvie, a foster home, but 
this is no good. 

All of a sudden, Ksawery discovers music. 
He looks up to, let’s say, Ryszard Rynkows-
ki. Ksawery really gets into music, learns to 
play instruments, even sometimes sneaks 
into classes in a prestigious music acad-
emy. He gets straight and makes it to the 
top – when he is 25, he concludes a contract 
with Rynkowski’s manager and, some time 
later, with a huge record label. The world 
of music is wide open. With his name as his 
nickname, Ksawery moves to Warsaw and 
plans to bring the house down even though 
his managers and record label make him sing 
poor R’n’B, which isn’t his cup of tea. His first 
album comes out, but nobody buys it. His 
biggest success? One of his songs is used as 
soundtrack to quite a good film.

And that’s it. It’s 1999. Ksawery has an 
almost fatal car accident and comes out of 
coma three months later only to realise that 
he can’t move his hands. He has to undergo 
a hard and tedious physical therapy. Before 
he leaves the hospital, he gets a letter from the 
record label, which terminates his contract. 
It’s bad, because that’s the end of his dreams 
about music, but also good, because that’s 
the end of frustration over his unsuccessful 
career. Ksawery can’t move his hands, so he 
watches other people feed him and wipe his 
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władzę w rękach. Czeka go ciężka i mozolna 
fizjoterapia, a jeszcze zanim opuści szpital, 
przychodzi pismo z wytwórni – zrywają 
z nim kontrakt. To źle, bo to koniec marzeń 
o muzyce, ale to też dobrze, bo to koniec fru-
stracji nieudaną karierą. Ksawery nie może 
ruszać rękami, obserwuje zatem, jak inni lu-
dzie go karmią i podcierają mu tyłek. To tro-
chę zmienia jego optykę – jak sam twierdzi, 
został nawrócony z narcyzmu. Po wyjściu 
ze szpitala i odzyskaniu władzy w rękach 
radzi sobie jak może – trochę gra tu i tam, 
prowadzi też nielegalny, choć bardzo docho-
dowy klub nocny w starym lofcie na obrze-
żach Warszawy. Aż w końcu rzuca wszystko 
w cholerę, wyprzedaje cały sprzęt muzycz-
ny, jaki posiada, i wraca do Łodzi, żeby zało-
żyć rodzinę. Ma kawałek działki, hoduje tam 
marchewkę, ziemniaki i marihuanę. 

Życie płynie, Ksaweremu rodzi się nawet 
syn. Sam Ksawery poświęca się ojcostwu, ale 
pewnego wieczora, kiedy zostaje sam z nie-
mowlęciem, trafia go szlak – dziecko płacze 
i płacze, zwyczajowe sztuczki nie działają. 
Zdesperowany Ksawery sięga pod kanapę, 
gdzie leży zakurzona gitara – ostatni instru-
ment, jakiego nie sprzedał. Stroi, uderza 
w akord – niespodziewanie syn się rozpromie-
nia. Ksawery gra mu najpierw coś Beatlesów, 
a potem, przerażony powrotem do muzyki, 
wciąga się dalej. Uruchamia małą galerię 
sztuki, dziwną jak on, z nagimi barmankami 
i 80-latkami opowiadającymi o nazistach, ale 
w tle jest cały czas on grający na fortepianie. 
Aż w końcu – namówiony przez znajomych – 
wraca do muzyki na dobre. Przyjmuje nowy 
przydomek artystyczny – Cudowny Białasek 
– i szturmuje sceny w kraju i na świecie swoim 
niezwykle przebojowym połączeniem bluesa, 
soulu, rocka, R'n'B, hip-hopu i wszystkiego, 
co mu się nawinie pod rękę. Sporo w tym 
retro, ale równie dużo nowoczesności. Kie-
dy Ksawery jest już po czterdziestce, żadna 
wytwórnia nie jest w stanie mu się oprzeć, ale 
teraz to on ustala zasady. To działa. Nagrywa 
pierwszą płytę zatytułowaną „Cudowny Bia-
łasek”, potem kolejną: „Ostatnie dni Łodzi”, 
za którą zdobywa Grammy. A w 2018 roku 
ukazuje się album „Nie bądź trupem”, chyba 
jeszcze lepszy niż „Ostatnie dni”. Ksawery 
triumfuje, a ludzie na całym świecie oklasku-
ją fenomenalnego artystę.

Wyobraziłeś sobie taką historię? Super. 
Teraz zamieńmy fikcję w prawdę. Podmień 
więc „Ksawery” na „Xavier” (możesz też 
dodać nazwisko Dphrepaulezz), Rzeszów 
albo Łańcut na Massachusetts, Łódź na 
Oakland, Warszawę na Los Angeles, Ryszar-
da Rynkowskiego na Prince'a. Zastąp tytuły 
płyt prawdziwymi: „Cudowny Białasek” to 
„Fantastic Negrito”, „Ostatnie dni Łodzi” to 
„The Last Days of Oakland”, a „Nie bądź tru-

ass. This changes his perspective – as he ad-
mits, he drops his narcissistic behaviour. Af-
ter he leaves the hospital and recovers hand 
movement, he makes do with what he has 
– he performs here and there and runs an il-
legal but profitable night club in an old loft on 
the outskirts of Warsaw. At last, he gives it all 
up, sells his music equipment and returns to 
Łódź to start a family. He has a plot, where he 
grows carrots, potatoes and marijuana. 

Life goes on, Ksawery even has a son. He 
is a dedicated father, but one evening, when 
he is with the baby alone, he hits the roof – 
the child is crying and crying, and he can’t 
help it. Desperate, he takes a dusty guitar 
from under the couch – the last instrument 
he hasn’t sold yet. He tunes it up and begins 
to play – his son suddenly smiles. Ksawery 
plays some Beatles’ songs and then, though 
afraid of coming back to music, keeps on 
playing. He sets up an art gallery, as strange 
as him, with naked bartenders and 80-year-
olds telling stories about Nazis, and him 
playing the piano in the background. And 
in the end – persuaded by his friends – he 
comes back to music for good. He takes on 
a new nickname – Fantastic White Guy – 
and thrills audiences in the country and 
abroad with his smashing combination of 
blues, soul, rock, R’n’B, hip hop, and a bit of 
everything else. It’s a little retro and modern 
at the same time. In his forties, all record la-
bels strive for a contract with him, but he is 
the one laying down the rules now. It works. 
He releases his first album entitled ‘Fantas-
tic White Boy’ and the next one, ‘The Last 
Days of Łódź’, for which he wins a Grammy 
Award. In 2018, his album ‘Please Don’t Be 
Dead’ comes out and it’s even better than 
‘The Last Days’. Ksawery enjoys his success, 
and people all over the world love him.

Have you imagined it? Great. Now, let’s 
replace fiction with facts. Replace ‘Ksawery’ 
with ‘Xavier’ (you can also add his surname, 
Dphrepaulezz), Rzeszów or Łańcut with 
Massachusetts, Łódź with Oakland, Warsaw 
with Los Angeles, Ryszard Rynkowski with 
Prince. Replace fictional titles with the real 
ones: ‘Fantastic White Guy’ is ‘Fantastic Ne-
grito’, ‘The Last Days of Łódź’ – ‘The Last 
Days of Oakland’. At the end, replace the 
nickname ‘Fantastic White Boy’ with ‘Fan-
tastic Negrito’, and you’ll get a true story of 
an amazing and brilliant artist. 

Z D E S PE ROWA N Y  K S AW E RY  S I Ę G A  P O D 
K A N A PĘ,  G D Z I E  L E Ż Y  Z A K U R Z O N A 
G I TA R A  –  O S TAT N I  I N S T RU M E N T, 
JA K I E G O  N I E  S PR Z E DA Ł . 



MA JUŻ PONAD 50 LAT. A MIMO TO NIE TRACI „BŁYSKU W OKU”. JEST NICZYM SEAN CONNERY, 
DLA KTÓREGO UPŁYWAJĄCY CZAS STANOWI ELIKSIR MŁODOŚCI. W LATACH 70. PRYSZCZATY 
NASTOLATEK, DZIŚ IKONA BĘDĄCA W SZCZYTOWEJ FORMIE. BO NA SALONY WŁAŚNIE WJE-
CHAŁ NAJNOWSZY FORD MUSTANG. ZMIENIŁ SIĘ JEGO WYGLĄD, ZMIENIŁY SIĘ RÓWNIEŻ MOŻ-
LIWOŚCI. MIAŁ JEDEN DZIEŃ, ABY MNIE ZDOBYĆ.

T E C H N O L O G I E  /  T E C H N O L O G I E S

ZDJĘCIA Mat. Prasowe
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NOWY FORD MUSTANG 
- PIERWSZA JAZDA. DOJRZAŁOŚĆ POTRAFI BYĆ POCIĄGAJĄCA



ord Mustang w Europie? Jeszcze do nie-
dawna nie śniło się to filozofom. A jed-
nak doczekaliśmy dnia, w którym ame-

rykańską legendę można zamówić w polskim 
salonie. Samochód dość szybko zaklimatyzo-
wał się w naszym kraju, a słupki sprzedaży są 
tego najlepszym dowodem. Po ubiegłorocznej 
przygodzie z żółtą, zadziorną odmianą GT 
5.0 sądziłam, że on już lepszy być nie może. 
O tym, jak bardzo się myliłam, przekonałam 
się kilka dni temu. Na zaproszenie Ford Polska 
wzięłam bowiem udział w pierwszych, pol-
skich jazdach jego najnowszą odsłoną. 

Nie miałam żadnych wątpliwości, że po raz 
kolejny chcę zasiąść za sterami właśnie tej naj-

N O W Y  F O R D  M U S T A N G  -  P I E R W S Z A  J A Z D A . . .

ANNA  
NAZAROWICZ

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

zawieszenie MagneRide oraz cztery tryby 
pracy układu wydechowego. A ten potrafi się 
solidnie wydrzeć. Aby uniknąć rozlewu krwi 
na osiedlu, producent zadbał również o obec-
ność trybu „Przyjazny sąsiad”, w którym Ford 
Mustang skrada się do garażu niczym na pa-
luszkach. Tyle od teoretycznej strony. Bo po 
uruchomieniu silnika garaż podziemny hote-
lu Hilton zadrżał w posadach. A ja wiedziałam, 
że to będzie naprawdę fajny dzień. 

Po wyjechaniu z garażu zderzyłam się ze 
ścianą deszczu. W takich warunkach Ford 
Mustang w trybie jazdy „Normal” tańczy 
po asfalcie niczym John Travolta w filmie 
„Grease”. Kto zatem popuści wodze fantazji, 
może popuścić je po raz ostatni. Koniecznym 
zatem było zastosowanie kagańca w postaci 
trybu do jazdy po śniegu. Tylko wtedy Ford 
Mustang daje się okiełznać na mokrej na-
wierzchni. Kiedy jednak udało mi się zgubić 
deszczową chmurę i nieco zluzować mu lejce, 
przekonałam się, że nowe GT 5.0 nie tylko le-
piej wygląda, ale też znacznie lepiej się pro-
wadzi. Sportowe oblicze wydechu jest na tyle 
głośne, że drzewa dookoła niemal zaczęły gubić 
liście. O przejściu w jego najgłośniejszy tryb nie 
było mowy. Jest to bowiem dozwolone wyłącz-
nie poza terenem zabudowanym. Co do samej 

F

mocniejszej odmiany. Ford Mustang GT 5.0 po 
konferencji prasowej już czekał na mnie w ga-
rażu. Trudno nie zauważyć, że po nadwoziu 
przeszło tornado zmian. W efekcie nowy Ford 
Mustang ma jeszcze bardziej zadziorne obli-
cze. Zmodyfikowany zderzak, dyfuzor oraz 
dwie, podwójne końcówki układu wydecho-
wego mają podkreślać, że oto bandzior pierw-
szej wody. Ten wizerunek skutecznie wzmoc-
niły czarne, 19-calowe obręcze (standard dla 
wersji GT) oraz równie czarny kolor lakieru. 
Informacyjnie nadmienię, że kolorów nadwo-
zia do wyboru jest 11, zaś wzorów obręczy nie-
co mniej, bo 4. Najistotniejsze zmiany zaszły 
jednak zupełnie gdzie indziej.

Pod maską testowanego GT 5.0 nadal bije 
potężne serce V8. Z tym, że teraz oferuje ono 
nieco więcej mocy, bowiem aż 460 KM. Do 
tego 529 Nm przenoszonych na tylną oś. Mamy 
tu zatem do czynienia z bestią, która głupich 
błędów kierowcy nie wybacza. Transformację 
przeszła również skrzynia biegów: teraz auto-
mat oferuje aż 10 przełożeń. Dla tradycjona-
listów wciąż pozostaje 6-biegowa, manualna 
opcja. Pojawił się też system wspomagania 
kierowcy obejmujący wykrywanie pieszych, 
asystenta utrzymania pasa ruchu oraz 12-ca-
lowy zestaw wskaźników. Nowość stanowi 

P OD M A SK Ą T E ST OWA N E G O 
GT 5.0 NA DA L BI J E P O T ĘŻ N E 
SERC E V8



jazdy, to ten czarny bydlak prowadził się jak dia-
beł z piekła rodem. Nigdy nie sądziłam, że ta-
kie słowa przejdą mi przez gardło, ale nadszedł 
ten moment: zbyt duża ilość mocy. 460 KM to 
już potężne stado jak na maszynę z napędem 
przenoszonym na tylne koła. Za mocno wygó-
rowane zdanie na temat swoich umiejętności 
za kierownicą może się szybko spotkać z bru-
talną weryfikacją. Nowy Ford Mustang GT 5.0 
to zatem resorak dla ludzi z wyobraźnią… i pie-
niędzmi. O ile bowiem ceny zakupu startują 
od 195 300 zł (z manualną, 6-biegową skrzy-
nią), o tyle apetyt na paliwo pozostał. I zbior-
nik o pojemności 61 litrów może się okazać 
jedynie kocią miseczką, która będzie wysy-
chać w mgnieniu oka. Kto jednak nie czuje 
się na siłach, aby posiadać tego typu pit bulla, 
może się zdecydować na znacznie łagodniej-
szą wersję z silnikiem 2.3 EcoBoost (290 KM, 
440 Nm momentu obrotowego), której cennik 
otwiera kwota rzędu 170 300 zł (z manualną, 
6-biegową skrzynią). Obydwie wersje są do-
stępne zarówno w wersji Fastback, jak również 
Convertible (czyli cabrio z miękkim dachem). 
Jedno jest pewne: nowy Ford Mustang potrafi 
topić kierowcę w adrenalinie. Ale ja chętnie 
się w niej zanurzę na dłużej. 

ENGLISH

FIRST DRIVE IN A NEW FORD MUSTANG. 
FALL IN LOVE WITH MATURITY

It’s over 50 years old, but it doesn’t lose its shine. It’s 
like Sean Connery, unaffected by the passing years. 
From a pimply teenager in the 1970s to an icon of 
style – the latest Ford Mustang with a new look and 
opportunities has just been released. All it took was 
one day for me to fall in love with it.

Ford Mustang in Europe? Not so long ago, it 
was beyond our wildest dreams. But there 
comes a day when the American legend may 

box. The traditional 6-speed manual gearbox re-
mains unchanged. Other changes see a system 
with pedestrian detection, lane keeping and 
a 12-inch index set. Another news is MagneRide 
suspension and four exhaust modes, which can 
give a roar. For those who prefer to keep it quiet, 
the manufacturer offers a ‘neighbour-friend-
ly’, quiet mode, in which Ford Mustang tiptoes 
to the garage. That’s enough of theory. When 
I started the engine, the underground car park 
of Hitlon Hotel shook. And I knew that it’s going 
to be a good day. 

When I left the car park, I ran into a wall of 
rain. In such conditions, Ford Mustang in the 
‘normal’ mode dances on the road like John 
Travolta in ‘Grease’. If you let your imagina-
tion run wild, it may run wild for the last time. 
I had to use a snow-drive mode. That’s the only 
way to tame Ford Mustang on a wet surface. 
When the rain subsided, and I could lengthen 
the reins, I noticed that the new GT 5.0 doesn’t 
only look better, but drives better as well. The 
sporty character of its exhaust system is loud 
enough to make leaves fall from trees. I didn’t 
even think of switching to the loudest mode. It’s 
allowed only outside built-up areas. The drive 
itself was an exhilarating experience. I never 
thought that I’d ever say that, but now it’s time: 
too much power. 460 hp is a strong herd of hors-
es for a machine with a rear drive. If you over-
estimate your driving skills, you may soon have 
a reality check. The new Ford Mustang GT 5.0 is 
a car for people with imagination and… money. 
Its prices start from PLN 195 300 (with a manu-
al, 6-speed gearbox), but its fuel consumption 
remains high. It may turn out that a 61-litre fuel 
tank is only a small bowl that will get empty in 
the blink of an eye. But if you aren’t ready for 
such a Pit Bull, you may opt for its gentle version 
with the 2.3 EcoBoost engine (290 hp, 440 Nm 
torque), whose prices start from PLN 170 300 
(with a manual, 6-speed gearbox). Both ver-
sions are available in Fastback or Convertible 
(with a soft roof) options. One thing for sure: in 
the new Ford Mustang, you’ll get your adrenalin 
flowing. And I’ll go with the flow. 

be ordered in a Polish showroom. The car 
didn’t need much time to get settled in Poland, 
which shows in its sale results. After my last 
year’s adventure with a yellow and fiery GT 5.0, 
I thought that it couldn’t get any better. A few 
days ago, I realised I couldn’t be more wrong. 
Ford Polska invited me to first test drives of its 
latest vehicle. 

I had no doubts that I wanted to drive the 
most powerful car version again. After a press 
conference, a Ford Mustang GT 5.0 was wait-
ing for me in the garage. The first thing I no-
ticed is an updated body. A new Ford Mustang 
looks even fierier than its previous version. 
Its modified bumper, diffuser, and two dual 
tips of the exhaust system highlight its spirits. 
Black, 19-inch alloys (that come as a standard 
in GT) and its black paint complement the 
image. There are 11 body colours and 4 alloy 
versions available. But there’s more to report 
under the bonnet.

The heart of GT 5.0 remains the same (the 
V8 engine), but it now develops up to 460 hp, 
with 529 Nm torque on the rear axle. This beast 
doesn’t forgive silly mistakes. The most signifi-
cant change is a new 10-speed automatic gear-
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„MCQUEEN”, REŻ. IAN BONHÔTE, 
PETER ETTEDGUI 
DYSTR. GUTEK FILM

Niewielu jest prawdziwych artystów w świe-
cie mody. McQueen nim był i zasłużenie 
odniósł sukces. Na wyrobioną pozycję cięż-
ko pracował, zaczynając w małych pracow-
niach krawieckich i konsekwentnie pnąc się 
po szczeblach kariery – od atelier do atelier. 
Jego niespotykany w tym snobistycznym 
środowisku wygląd prostego Angielskiego 
chłopaka z blokowiska, niewyparzona gęba i, 
ponad wszystko, nieodparta charyzma przy-
kuwały uwagę. Nic więc dziwnego, że wraz 
z artystycznymi sukcesami przyszedł sukces 
medialny. Niestety, Alexander McQueen-ce-
lebryta był jednym z tych ludzi, którzy nie 
udźwignęli ciężaru sławy. 

Odebrał sobie życie u szczytu kariery. Te-
atralne pokazy, z których każdy kolejny był 
coraz bardziej pożądanym wydarzeniem, iko-

ENGLISH

A BEAUTIFUL DANCE WITH DEATH
‘MCQUEEN’, DIRECTED BY IAN BONHÔTE, 
PETER ETTEDGUI, DISTRIBUTED BY 
GUTEK FILM

He made his debut in his twenties and soon 
conquered the world of fashion. ‘McQueen’, 
a documentary about the designer, who 
passed away eight years ago, is as hypnotising 
as his collections.

There are few real artists in the world of fa-
shion. McQueen was one of them and achie-
ved well-deserved success. But he had to 
work hard for it – he began with small tailor 
studios and gradually made his way to the top 
– from one atelier to another. His appearan-
ce of an average English guy, so unusual in 
snobbish fashion circles, smart mouth, and, 
primarily, great charisma made him stand 
out from the rest. It is therefore no surprise 
that along with artistic success came popula-
rity in the media. Unfortunately, Alexander 
McQueen was one of celebrities who couldn’t 
handle their fame. 

He took his own life in his prime. No pri-
zes for guessing that theatrical shows, which 
were more and more desired and popular, 
iconic outfits, and working with show busi-
ness stars were only one side of the coin. The 
other was drugs, a secret he guarded his who-
le life, an illness, and the death of two persons 
closest to him – the suicide of Isabella Blow, 
his friend and mentor, and the illness and 
death of his beloved mother. He passed away 
a day before the funeral of the latter. But one 
has to hand it to him that his death was so 
spectacular because it was premature and, 
as opposed to the story of Whitney Houston, 
which is now on in the cinema, mysterious 
enough to make us wonder whether things 
could be different for him.

The film comprises a few parts dedicated 
to successive stages of McQueen’s life and is 
a feast for the eyes lined with tragedy – a tra-
gedy so fascinating that it makes Lee (as this 
was his real name) McQueen’s works authen-
tic. The film is shown in multiplexes, which 
is an added boon and makes the silly season 
less insufferable. 

TEKST Sylwia Gutowska ZDJĘCIE Mat. Prasowe

DEBIUTOWAŁ JAKO DWUDZIESTOKILKULETNI CHŁOPAK ZNIKĄD 
I W KRÓTKIM CZASIE RZUCIŁ SOBIE DO STÓP CAŁY ŚWIAT MODY. „MCQUEEN”, 
FILM DOKUMENTALNY PRZYPOMINAJĄCY POSTAĆ ZMARŁEGO OSIEM LAT 
TEMU PROJEKTANTA, JEST TAK HIPNOTYZUJĄCY, JAK JEGO KOLEKCJE.

PIĘKNY TANIEC 
ZE ŚMIERCIĄ

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL

niczne stroje i współpraca z gwiazdami show-
biznesu to, jak łatwo można się domyślić, tyl-
ko jedna strona medalu. Druga to narkotyki, 
skrywany przez całe życie sekret, choroba 
i śmierci dwóch bliskich osób – samobój-
stwo przyjaciółki i mentorki, Isabelli Blow, 
i ukochanej matki, która zmarła po chorobie. 
Odszedł w przeddzień pogrzebu tej ostatniej. 
No i trzeba mu przyznać – ta śmierć była spek-
takularna, bo przedwczesna. I, w przeciwień-
stwie do przytaczanej właśnie na ekranach 
kin historii Whitney Houston, na tyle tajem-
nicza, że możemy zastanawiać się, czy w jego 
przypadku rzeczy mogły potoczyć się inaczej.

Film, składający się z kilku części odpowia-
dających kolejnym etapom życia McQueena, 
jest ucztą dla oka podszytą tragizmem. Tra-
gizmem, który tak fascynuje i czyni dzieła Lee 
(bo tak naprawdę miał na imię) McQueena 
autentycznymi. I jeszcze jeden, niemały plus 
– obraz wyświetlany jest w multipleksach, co 
czyni sezon ogórkowy nie tak nieznośnym. 
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MUNDIAL 
NA CHŁODNO

en mundial będzie mi się jawił jako seria rozcza-
rowań. Reprezentacja Polski to temat na osobną 
historię, może nawet na książkę (jestem pewny, 

że ktoś taką napisze, taką odsłaniającą kulisy) dla auto-
ra, który dostrzegł więcej, bo był na zgrupowaniach, tre-
ningach, widział relacje między piłkarzami, wreszcie był 
świadkiem wielu różnych wydarzeń. 

Ale rozczarowań było więcej. Od gry Argentyńczyków 
i męczarni Messiego skręcało najbardziej. Rumieniłem 
się też, kiedy Neymar zwijał się z bólu łącznie kilkanaście 
minut we wszystkich meczach. A typowałem go na króla 
strzelców, bo umiejętności ma kosmiczne. 

Szczęśliwie zwycięzcy, czyli dwóch finalistów, mo-
mentami zachwycali. Szczęśliwie w drodze do finału nie 
przegrali ani jednego meczu. Szczęśliwie mają też u siebie 
genialnych piłkarzy – Modrića i Mbappé – którzy z pew-
nością zostaną zapamiętani. Ale mundialowi w Rosji 
zabrakło jakości. Tylko kilka spotkań godnych zapamię-
tania to trochę za mało. Zbyt wiele natomiast spotkań 
średnich, żeby nie powiedzieć słabych. Ten mundial to 
kolejny dowód na to, że piłka klubowa zdystansowała tę 
reprezentacyjną, co jest fatalną wiadomością dla takich 
tradycjonalistów jak ja.   

T

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

JUŻ PIERWSZEGO DNIA PO FINALE EMOCJE ZACZĘŁY 
POWOLI OPADAĆ. JESZCZE WTEDY BYŁA GĘSIA SKÓRKA 
W TRAKCIE TRANSMISJI POWITANIA PIŁKARZY 
Z FRANCJI I CHORWACJI. POTEM PRZYGASZONY UŚMIECH 
I ZAZDROŚĆ Z WIADOMYCH POWODÓW. I Z CZASEM 
ZMIENIA SIĘ PERSPEKTYWA… NA CHŁODNIEJSZĄ.

Mam też wątpliwości, czy rosnąca liczba goli padają-
cych ze stałych fragmentów gry to krok do przodu. Nie 
mam natomiast takich wątpliwości w przypadku goli 
samobójczych – aż 12 w mundialu. Źle się dzieje w pań-
stwie piłkarskim.

Królem strzelców został Harry Kane, który trzy z sze-
ściu bramek zdobył z rzutów karnych. To oczywiście nie 
jego wina, że z takim dorobkiem został królem, ale Just 
Fontaine, który w 1958 roku strzelił trzynaście goli, od-
chrząknąłby znacząco w reakcji na taki wynik. 

Za cztery lata mundial na przełomie listopada i grud-
nia. Nie będzie mowy o zmęczeniu sezonem. I dotyczyć 
to będzie wszystkich: Niemców, Hiszpanów, Brazylijczy-
ków, Argentyńczyków i… Polaków. 

ENGLISH

THE WORLD CUP - AFTER THE DUST 
HAS SETTLED

Only one day after the final, emotions began to cool down. We 
still felt a thrill of excitement as footballers from France and 
Croatia were greeted at their return. Then came a thin smile 
and feelings of jealously for obvious reasons. Now, after the 
dust has settled, we can look at it from a different perspective.

I will remember this World Cup as a series of disap-
pointments. The Polish national team is a separate 
story, or even a subject for a book (and I’m sure that 
someone will write it one day, from the backstage) 
for an author who has seen more as he participated 
in training camps and training sessions, saw the rela-
tionships among our footballers, and witnessed vari-
ous relevant events.

But there were many more disappointments. The 
worst one for me was Argentina and Messi’s hard-
ships. I also blushed when Neymar was wallowing on 
the ground in pain several minutes in all games in to-
tal. And I was rooting for him to be a top scorer as his 
skills are incredible.

Fortunately, the winners, that is the finalists, 
showed a lot. Fortunately, they didn’t lose a game on 
their way to the finals. Fortunately, they have brilliant 
footballers – Modrić and Mbappé – who will surely 
be remembered. But the World Cup in Russia lacked 
quality. A few memorable matches aren’t enough. 
There were too many average games, not to say poor. 
This shows that club football has outrun national 
teams, which is terrible news for such a traditional 
football fan as me.

I also wonder whether the growing number of set 
piece goals is a step forward. I have no doubt when it 
comes to own goals – as many as 12 at the World Cup. 
Something is terribly wrong in the world of football.

Harry Kane, who scored three out of six goals on pen-
alties, won the Golden Boot. It’s not his fault that this was 
enough to win, but Just Fontaine, who scored thirteen 
goals in 1958, would smile wryly at such a result. 

The next World Cup takes place at the turn of No-
vember and December. Tiredness after the season 
won’t be an excuse. For neither of teams: German, 
Spanish, Brazilian, Argentinian, nor… Polish. 
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POJECHAŁEM NA BELWEDERSKĄ DO KINO ŚWIAT I W PUSTYM KINIE, TYLKO DLA MNIE, WYŚWIETLILI 
„303. BITWA O ANGLIĘ”. W ROLI JANA ZUMBACHA IWAN RHEON, GWIAZDA GRY O TRON, NIEZAPOMNIANY 
RAMSAY BOLTON. KIEDYŚ, DAWNO TEMU, MARZYŁEM O TYM, ŻEBY O POLSKIEJ HISTORII ZROBILI FILM 
AMERYKANIE. ŻEBY BYŁ PORYWAJĄCY, WZRUSZAJĄCY, CIEKAWY I ŻEBYM PRZEŻYŁ GO DLATEGO, ŻE JEST 
DOBRYM FILMEM, A NIE DLATEGO, ŻE JEST O KATYNIU… DWA DOSKONAŁE FILMY O HISTORII PAMIĘTAM: 
„POPIÓŁ I DIAMENT” O WYKLĘTYCH I „POTOP” O SZWEDZKIEJ OKUPACJI. NO I DOCZEKAŁEM SIĘ.
TEKST Grzegorz Kapla  ZDJĘCIA Tomasz Krupa

JAK WYGRALIŚMY 
BITWĘ O ANGLIĘ
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Kiedy zgasły światła, zrozumiałem, że jest dobrze. 
A druga, że to dzięki temu, że nie ma w tym obrazie 
patosu. Kiedy samolot uderza w klify, widzisz to jak 
inny pilot, tylko ułamek sekundy. Nie ma sztuczek, nie 
ma slow motion. Widzisz ten moment i myślisz „Jak 
to? Tylko tyle jest warte ludzie życie”?
Michael Paszko, producent filmu „303. Bitwa o Anglię”: 
Od początku wiedzieliśmy, że robimy film dla szerokiej 
publiczności, który będzie wyświetlany w ponad 40 kra-
jach na całym świecie. Wiedzieliśmy, że trafi również do 
widzów, którzy nie będą do końca wiedzieli, czym była 
Bitwa o Anglię. Dla nich to będzie kolejny film o samo-
lotach i męskiej przyjaźni. W tej sytuacji nie mogliśmy 
zrobić filmu dokumentującego tylko historię Polaków. 
Chcieliśmy pokazać Bitwę o Anglię oraz ogromny wkład 
Polaków w jej wygranie, tak jak niegdyś Steven Spielberg 
pokazał lądowanie wojsk w Normandii przez pryzmat 
głównego bohatera - szeregowca Ryana. Dzięki jego oso-
bistej historii widzowie na całym świecie usłyszeli o naj-
większej operacji desantowej w historii wojen.

Od razu wiedzieliście, że chcecie, żeby zagrały gwiazdy? 
Tak, aczkolwiek braliśmy pod uwagę różne scenariusze. 
Prawa rynku filmowego są twarde, musieliśmy liczyć się 
z tym, „co rynek kupi i co oferuje”. 

Czekaliście aż „Gra o tron” przyniesie sławę Iwanowi 
Rheonowi?
Absolutnie nie. Wiedzieliśmy, że o tym, czy dystrybuto-
rzy na świecie kupią film i czy odniesie on sukces, w dużej 
części decyduje obsada. Często produkcje z pięknym sce-
nariuszem, ale małym budżetem, nie pozwalającym na 
to, żeby zatrudnić znanych aktorów, nie maja siły przebi-
cia, stąd tyle porażek. Prawda jest taka, że to aktor sprze-
daje film. Więc musieliśmy mieć gwiazdy. Aczkolwiek 
muszę przyznać, że nasi polscy aktorzy, młode pokole-
nie - Marcin Dorociński, Filip Pławiak, Adrian Zaremba 
- w żaden sposób nie odstawali. Trzymają poziom, o czym 
wkrótce będzie można się przekonać na dużym ekranie. 

Ale ta opowieść toczy się przez pryzmat jednego 
bohatera. Widz musi mieć szansę, żeby się na niej 
skupić. Jeśli mamy 30 bohaterów, z nikim się nie 
zdąży identyfikować. 
Absolutnie tak. Takie było założenie. 

Z tego względu ci polscy aktorzy muszą być na drugim 
planie. Hurricane jest samolotem, w którym jest jeden 
pilot. To była ważna decyzja, kto zagra tę główną rolę. 
Mieliśmy listę aktorów. Iwan był jednym z naszych trzech 
typów. Należy zaznaczyć, że dostępność gwiazd z reguły 
jest bardzo limitowana, co też jest częstym problemem 
wielu producentów, szczególnie w produkcjach takich, 
jak nasza, gdzie wierne oddanie historii łączy się bezpo-
średnio z różnymi czynnikami, na przykład porą roku. 
W tym przypadku oba te elementy zagrały i padło na 
Iwana, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni, choć na po-
chwałę zasługuje gra Marcina Dorocińskiego, jak również 
i Milo Gibsona, który zagrał fenomenalnie, wcielając się 
w rolę Johna Kenta, dowódcy Dywizjonu 303.

Na świecie film będzie wyświetlany jako „Hurricane”? 
Tak, w  Polsce zdecydowaliśmy się  zmienić tytuł na 
polski „303. Bitwa o  Anglię”, kojarzący się bardziej 
z Dywizjonem 303, który jest „brandem” rozpoznawal-
nym przez każdego Polaka.

Jak ty się znalazłeś w tym przedsięwzięciu? To był 
twój pomysł?
„303 Bitwa o Anglię” to projekt wspólny, na który pracowa-
liśmy razem z moimi partnerami biznesowymi Krystianem 
Kozłowskim, Mattem Whyte’em oraz Robertem Chadajem. 
Krystian zaszczepił w nas pomysł, każdy z nas do projektu 
wniósł coś innego. Wywodzimy się z rodzin o bardzo moc-
no patriotycznych korzeniach. Dziadkowie jednego z nas 
walczyli pod Monte Cassino, po czym wraz z armią Andersa 
znaleźli się w Anglii, przodkowie innych służyli z kolei 
w oddziałach Armii Krajowej. Ich wspomnienia i opowieści 
oraz nasza fascynacja historią polskich lotników w bitwie 



o Anglię, zmotywowała nas do działania, żeby 
pokazać tę piękną historię całemu światu. 

Piszą, że nasz film jest brytyjski. To pew-
nym stopniu jest prawda, natomiast większość 
z nas ma polskie korzenie i  mówi po polsku. 
Ja wychowywałem się w Polsce i w Stanach 
Zjednoczonych, zaś moi wspólnicy w Wielkiej 
Brytanii. Produkcja „303. Bitwa o Anglię” to 4 
lata naszej pracy, licząc od powstania pomysłu 
do jego realizacji. To 25 wersji scenariusza oraz 
dziesiątki spotkań w poszukiwaniu potencjal-
nych inwestorów, którzy widzieliby wielkie 
możliwości w produkcji o polskich lotnikach. 
Jest to film, który powstał w stu procentach 
za środki własne oraz środki pochodzące 
z Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. 
Niestety nikt w Polsce nie był zainteresowany 
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wsparciem produkcji o swoich bohaterach, 
mimo tego, że tak się dużo o tym mówi…  

A próbowaliście?
Oczywiście. 

Może dlatego, że ostatnimi czasy nie 
mieliśmy szczęścia do historycznego kina, 
wychodziły nam słabe filmy. 
Mam trochę inną teorię na ten temat. Nasz film 
to produkcja międzynarodowa, o Polakach, 
z  budżetem bliskim 10 milionów dolarów, 
utytułowanym reżyserem, doborową obsadą 
oraz ponad 600 ujęciami VFX . Czegóż więcej 
chcieć? Czyż nie takie projekty powinniśmy 
wspierać, pokazujące dokonania oraz czczące 
pamięć ludzi tamtych czasów? 

Dziś, będąc już w przededniu premiery, za-
uważam wzrost zainteresowania przedsięwzię-
ciem. Kilka dni temu patronat honorowy nad 
filmem objął Prezydent RP, zaś wczoraj Minister 
Kultury oraz Minister Spraw Zagranicznych. 

Na premierze w Warszawie spodziewamy 
się ponad 1100 gości, wśród nich będą również 
się potomkowie naszych dywizjonistów, Hubert 
Zumbach, Filip Feric, Witold Urbanowicz czy 
rodzina Stanisława Skalskiego, na co dzień 
wszyscy mieszkający za granica. Niektórzy 
z nich już wcześniej zaszczycili nas swoja obec-
nością na planie zdjęciowym, w sumie 27 osób 
z rodzin naszych bohaterów. Mieli okazję zoba-
czyć, jak powstaje film, a niejednokrotnie służy-
li nam radą, za co jesteśmy ogromie wdzięczni. 
To był dla nas wszystkich bardzo szczególny 
i emocjonalny dzień.

Nie jest łatwo zdobyć tyle samolotów, 
żeby wyposażyć dywizjon.  
Tak, to był faktycznie duży problem. 
Spitfire’ów przetrwało dużo więcej niż Hawker 
Hurricane’ów, mimo to na planie mieliśmy je-
den z dziewięciu wciąż latających samolotów 
na całym świecie. Ta niezwykle wymagająca 
maszyna była pilotowana przez kilkukrotnego 
mistrza Red Bull Races, dzięki czemu akroba-
cje w powietrzu były na najwyższym poziomie.

W czasie walk pilot latał do każdego ujęcia?
Skorzystaliśmy z różnych technik kręcenia, 
od tradycyjnych po innowatorskie, umiesz-
czając kamery na samolotach, uzyskując 
tym samym wiele ciekawych ujęć z każdej 
możliwej perspektywy.

Zbudowaliście też całe lotnisko?
Lotnisko było autentyczne, z czasów II woj-
ny światowej. Nie stacjonował tam co praw-
da Dywizjon 303, ale były inne dywizjony. 
Oczywiście musieliśmy zbudować scenografę 
tak, aby wiernie odwzorować tamtą epokę i wy-
darzenia. Postawiliśmy sobie za punkt honoru, 
aby lokalizacje były prawdziwe. Było ich ponad 
50, każda ze swoją historia. W niektórych miej-
scach nie musieliśmy nawet niczego zmieniać. 

Pokazaliście, że można duży film zrobić za 
pieniądze mniejsze niż w Hollywood.  Wasza 
wartość w filmowym świecie poszła w górę. 
Mam nadzieje, że tak się stanie. Faktycznie wy-
produkowanie filmu historycznego z tak dużą 
liczbą efektów komputerowych jest nie lada 
wyzwaniem. Wydaliśmy na film prawie 10 mln 
dolarów, z czego 1/3 to efekty. Dla porównania 
„Dunkierka” miała budżet 100 mln dolarów. 

Film zaczyna się od tego, że Iwan podnosi 
z ziemi polski sztandar, a kończy tym, jak 
brytyjskie flagi leżą na ulicy po paradzie 
zwycięzców. 

WS P OM N I E N I A  I   OP OW I E Ś C I  OR A Z 
N A S Z A  FA S C Y N AC JA  H I S T OR I Ą 

P OL S K IC H  L O T N I KÓW  W   B I T W I E 
O   A N GL I Ę,  Z MO T Y WOWA Ł A  N A S 

D O  DZ I A Ł A N I A ,  Ż E BY  P OK A Z AĆ  T Ę 
PI Ę K N Ą  H I S T OR I Ę  C A Ł E M U  Ś W I AT U. 
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Tak, ta scena ma wymiar symboliczny, to ta słynna para-
da, na którą nie zostali zaproszeni polscy żołnierze, zaś 
polscy lotnicy mogli w niej uczestniczyć jako jedni z licz-
nych pilotów Królewskich Sił Powietrznych. Ostatecznie 
w geście solidarności nie wzięli w niej udziału.

ENGLISH

HOW WE WON THE BATTLE OF BRITAIN

I went to Kino Świat on Belwederska Street and watched 
‘Hurricane: Squadron 303’ in the empty cinema. With Iwan 
Rheon, the star of Game of Thrones, unforgettable Ramsay 
Bolton, as Jan Zumbach. I dreamed that Americans make a film 
about Polish history – a gripping, moving, and thrilling one, 
so that it affects me because it’s good, and not because it’s 
about Katyń… I remember two perfect historical films: ‘Popiół 
i diament’, about the cursed soldiers, and ‘Potop’, about the 
Swedish occupation. And here is the next one.

When the lights went out, I realised it was good. 
Another advantage is that the film isn’t full of pathos. 
You see a plane hitting the cliff in a flash, from 
a perspective of another pilot. There are no tricks, no 
slow motion. You see that and think, ‘How come that’s 
how much human life is worth?’
Michael Paszko, Producer of ‘Hurricane: Squadron 303’: 
We knew from the very beginning that we were making 
a film for the mass audience, which would be shown in 
over 40 countries all over the world. We were also aware 
that it would be watched by people who didn’t know what 
the Battle of Britain was. For them, it will be another film 

about planes and male friendship. In these circumstances, 
we couldn’t make a film documenting solely the history of 
Poles. We wanted to show the Battle of Britain and a huge 
contribution of Poles just like Steven Spielberg once 
showed the landing of armed forces in Normandy through 
the lens of one hero – Private Ryan. Through his personal 
story, people all over the world heard about the greatest 
parachute operation in history.

Did you plan to take on top actors? 
Yes, but we considered various scenarios. Market has its 
own tough rules, and we had to take into account ‘what 
sells and what the market offers.’ 

Did you wait for Iwan Rheon to become famous thanks 
to ‘Game of Thrones’?
Absolutely not. We knew that it largely depends on the cast 
whether distributors buy the film and whether it achieves 
success. It often happens that productions with a beautiful 
screenplay but a small budget which doesn’t allow for tak-
ing on famous actors don’t stand a chance of success. The 
truth is that actors sell the film. So we had to have stars. 
But I must admit that our Polish actors, the young genera-
tion – Marcin Dorociński, Filip Pławiak, Adrian Zaremba 
– did a great job, too. They’re very talented, which you’ll 
soon have a chance to see for yourself. 

This story is told through the lens of one hero. The 
audience must focus on him. If there are 30 characters, 
it’s impossible to identify with someone. 
Of course. That was our assumption. 
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Therefore, the Polish actors had to be in 
the background. Hurricane is a one-pilot 
plane. The choice of the lead actor was an 
important decision. 
We had a list of actors. Iwan was one of three 
actors we considered for the role. Bear in 
mind that the availability of stars is usually 
very limited, which is a common problem of 
producers, especially in such productions like 
this, where faithful presentation of history 
requires taking into account a variety of fac-
tors, for example, season of the year. We were 
lucky to get Iwan although the performance 
of Marcin Dorociński and Milo Gibson, who 
did great as John Kent, the commanding of-
ficer of the 303 Polish Fighter Squadron, was 
also remarkable.

The official name of the film will be 
‘Hurricane’?
Yes, but we decided to change the Polish title 
into ‘Hurricane: Squadron 303’, more asso-
ciated with the 303 Polish Fighter Squadron, 
which is ‘a brand’ recognised in Poland.

How did you become involved in the 
project? Was it your idea?
 ‘Hurricane: Squadron 303’ is a common proj-
ect, on which I worked with my business part-
ners: Krystian Kozłowski, Matt Whyte and 
Robert Chadaj. Krystian came up with the 
idea for the film, and each of us brought some-
thing else to the project. We were born to very 
patriotic families. Our grandfathers fought 
in Monte Cassino and came to England with 
Anders’ Army; our ancestors were soldiers in 
the Home Army. Their memories and stories 
and our fascination with the history of Polish 

pilots in the Battle of Britain motivated us to 
show that beautiful story to the whole world. 

Some say our film is British. It’s true to 
some extent, but most of us have Polish roots 
and speak Polish. I grew up in Poland and 
the United States, while my partners – in 
Great Britain. The production of ‘Hurricane: 
Squadron 303’ took 4 years in total. We had 25 
screenplay versions and dozens of meetings in 
search for prospective investors, who would 
see great opportunities of the production 
about Polish pilots. This film was financed 
from our own funds and funds from Great 
Britain and the United States. Unfortunately, 
nobody in Poland wanted to support the pro-
duction about Polish heroes even though it’s 
a well-known and popular story…

Did you try?
Of course. 

Maybe that’s because our historical 
productions have been rather poor 
recently…
My theory is a bit different. Our film is an 
international production, about Poles, with 
a budget of almost USD 10 million, a titled di-
rector, a famous cast, and more than 600 VFX 
shots. What more do you need? Isn’t it a kind 
of project one should support – a project that 
shows accomplishments and honours the 
memory of those people?

Now, shortly before the premiere, I’m no-
ticing a greater interest in the project. The 
President of the Republic of Poland took pa-
tronage over the film a few days ago, while 
the Minister of Culture and the Minister of 
Foreign Affairs did that yesterday. 

We’re expecting 1100 guests at the film 
premiere in Warsaw, including descendants 
of the Squadron pilots – Hubert Zumbach, 
Filip Feric, Witold Urbanowicz – and the 
family of Stanisław Skalski, who live abroad. 
Some of them had already visited us on the 
set – 27 family members of our heroes in to-
tal. They had a chance to see how the film was 
made and they provided us with some advice, 
which we are grateful for. It was a special and 
emotional day for all of us.

It’s not easy to get enough planes to equip 
a squadron.
That was a serious problem indeed. Although 
more Spitfires than Hawker Hurricanes 
survived the war, on the set we had one 
of the nine operating planes in the world. 
This extremely demanding machine was 
piloted by a  multiple champion of Red 
Bull Races, and all aerial acrobatics were 
top-class.

Did the pilot have to fly around to take 
shots during the fights?
We used various shooting techniques, tradi-
tional and innovative ones. We put cameras 
on the planes to get spectacular shots from 
all perspectives.

Did you build the whole airport as well?
The airport was genuine, from the Second 
World War. The 303 Polish Fighter Squadron 
wasn’t stationed there, but other squadrons 
were. Of course, we had to build the set in 
a way so as it reflected that era and the events. 
It was our point of honour to shoot in genuine 
locations. There were over 50 of them, and 
each one had its own story. In some places, 
we didn’t need to change anything. 

You’ve shown that it’s possible to make 
a big film for less money than Hollywood 
productions need. Your value in the film 
industry has increased. 
I  hope so. Making a  historical film with 
a large number of special effects is indeed 
a huge challenge. We spent almost USD 10 
million on its production, 1/3 of which on 
special effects. For comparison, the budget 
of ‘Dunkirk’ was USD 100 million. 

The film begins with a scene in which Iwan 
picks up a Polish flag and ends with British 
flags lying on the street after the victory 
parade. 
Yes, that scene has a symbolic meaning – it’s 
the famous parade to which Polish soldiers 
weren’t invited, while Polish pilots could 
participate in it among pilots of the Royal 
Air Force. In the end, they refused to take 
part in the parade as a gesture of solidarity. 
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JAKUB 
FIREWICZ
 
Aktor "jeszcze" młodego pokolenia. 
Po latach wyczekiwania, że zagra Hamleta, 
z nudów "odkopał" Petera Sellersa i Monty 
Pythona i stwierdził, że jego miłością jest komedia. 
Dotychczas znany głownie widzom teatralnym, 
szerszej widowni pokazał się biorąc udział 
w produkcjach Juliusza Machulskiego „Next -ex” - 
Teatr TV oraz filmach „Ambassada” i „Volta”. 

iem również, że wielu artystów wykony-
wało ten gatunek dla tak zwanej „beki”- 
patrz Szymon Jachimek (kabaret LIMO) 

i jego genialny „Mariush”. Są też tacy, którzy wyszli 
z „beki”, ale przez pomyłkę stali się gwiazdami - patrz 
Sławomir Zapała (tak wiem, że Sławomir wykonuje 
odmienny gatunek - Rock Polo). Prawdziwy trzon tego 
gatunku muzycznego stanowią ludzie, którzy uwie-
rzyli, że banał w stylu „majteczki w kropeczki o ho 
ho ho”, albo „ona tańczy dla mnie” czy „oczy zielone” 
wywinduje ich na szczyty gatunkowego raju utracone-
go. Przecież od czasu, kiedy telewizja ze słoneczkiem 
w logo, zapodała w niedzielne przedpołudnie program 
„Disco relaks”, ten wyśmiewany i napiętnowany złym 
smakiem gatunek dokonał cywilizacyjnego skoku 
porównywalnego z zasiedleniem Ameryki Północnej 
przez białych ludzi. Rzesze fanów, miliony sprzeda-
nych płyt (najwięcej w Chinach), wielotysięczne od-
słony na YT, trasy koncertowe po 40 występów w mie-

W

siącu, własne festiwale, nagrody, firmy fonograficzne, 
a nawet własna mafia. W prostej analizie, jest popyt, 
jest podaż i ja w tym nic złego nie widzę, wręcz prze-
ciwnie. Nieznośny kornik, zaczął drążyć w moich my-
ślach. Odmóżdżając budyniowaty narząd znajdujący 
się w mojej głowie, natrafiłem na telewizję POLO TV, 
gdzie moją uwagę przykuł zespół „After Party” i tekst 
ich piosenki. „Bo w moim sercu jest Agnieszka/Ona 
tu niedaleko mnie mieszka/Taka seksowna, roze-
śmiana/Codziennie rano je banana”. Po tym niemal 
ekstatycznym przeżyciu, doznałem olśnienia i posta-
nowiłem, niczym Jerzy Stuhr po zobaczeniu bociana 
w „Seksmisji”, że skoro oni tak mogą, to ja też. Drżyj 
przemyśle muzyki dance. Nadchodzi nowy Król Disco 
Polo - „Qbuś” w utworze „Siostrzyczki”.

„Bianka, Dżesika i Andżelina/To imiona dziew-
czyn jak malina/Każda ładna, zgrabna, roześmiana/
Każda będzie kochać swojego Brajana”. 

ENGLISH

DISCO POLO KING

I know that the subject of Disco Polo has been thoroughly 
discussed like Mickiewicz’s Invocation in the last year of 
high school.

I also know that a lot of artists performed this genre 
of music ‘for fun’ – see: Szymon Jachimek (LIMO 
Cabaret) and his brilliant ‘Mariush’. There are also 
examples of people who did it ‘for fun’ but became 
stars by mistake – see: Sławomir Zapała (yes, I know 
that Sławomir performs another genre, Rock Polo). 
But the core of the genre are people who believe 
that they will make it to the top with cheesy songs 
like ‘Majteczki w kropeczki’, ‘Ona tańczy dla mnie’ 
or ‘Oczy zielone’. Since the TV channel with the sun 
in its logo launched a  programme ‘Disco relax’ on 
Sunday mornings, this mocked and infamous genre 
has made a breakthrough comparable to the coloni-
sation of North America by white people. Crowds of 
fans, millions of albums sold (mostly in China), thou-
sands of views on YT, tours with 40 concerts a month, 
their own festivals, awards, phonographic films, and 
even their own mafia. To put it simply, where there 
is demand there will be supply, and I don’t see any-
thing wrong with it, quite the opposite. An insuffer-
able woodworm began to eat into my thoughts. As 
part of the process of shutting off my brain, I found 
POLO TV channel, where the band ‘After Party’ drew 
my attention. Their song was about a hot, sexy girl 
eating a banana every morning. After this almost ec-
static experience, I saw the light and decided – like 
Jerzy Stuhr after seeing a stork in ‘Seksmisja’ – that 
if they can do it, I can, too. Beware, dance music in-
dustry. A new Disco Polo King is coming – ‘Qbuś’ and 
his song ‘Siostrzyczki’. 

KRÓL 
    DISCO 
POLO

WIEM, ŻE TEMAT DISCO POLO ZOSTAŁ WIELOKROTNIE 
PRZEROBIONY NA WSZYSTKIE MOŻLIWE STRONY NICZYM 
INWOKACJA MICKIEWICZA W PRZEDMATURALNEJ KLASIE.

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL
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ory Tucholskie to jedno z najwięk-
szych skupisk lasów sosnowych 
w Polsce, w znacznej części wcho-

dzące w skład obszarów Natura 2000. Swój 
dom mają tu liczne gatunki zwierząt, nie 
występujące w  innych zakątkach kraju. 
Malownicze gaje, łąki, rzeki i jeziora to raj 
dla tych, którzy cenią sobie ciszę, piękne 
widoki i kontemplację piękna natury. Po-
dziwiać je można zarówno spędzając czas 
aktywnie, jak i ciesząc się niespiesznym 
relaksem, np. w  poszukiwaniu grzybów 
i jagód. Do pełni szczęścia nie trzeba wiele 
– wystarczy zaczerpnąć tutejszego czyste-
go powietrza, by poczuć w duszy harmonię 
i nabrać dystansu do towarzyszących nam 
przez cały rok problemów dnia codzien-

JEDŹM Y W BORY
WCIĄŻ SĄ JEDNYM Z NAJWIĘKSZYCH SKARBÓW PRZYRODNICZYCH REGIONU POMORSKIEGO. ROK TEMU MOCNO 
UCIERPIAŁY W WYNIKU PAMIĘTNEJ NAWAŁNICY, KTÓRA ZOSTAWIŁA PO SOBIE ZNISZCZENIA, JAKICH NIE WIDZIANO 
W POLSCE OD DZIESIĘCIOLECI. WCIĄŻ PROWADZONE SĄ PRACE ZWIĄZANE Z PORZĄDKOWANIEM LASÓW, NIEKTÓRE MIEJSCA 
ZMIENIŁY SWOJE OBLICZE, ALE JEDNO JEST PEWNE – BORY TUCHOLSKIE NADAL SĄ PIĘKNE I ZACHWYCAJĄ TURYSTÓW.

TEKST Paweł Durkiewicz ZDJĘCIA Daniel Frymark

nego. A przy odrobinie szczęścia, w oddali 
dojrzymy przechadzającego się jelenia…

Na usportowionych czekają przede wszyst-
kim wspaniałe warunki do jazdy na rowe-
rze, pieszych wędrówek i szeroko pojętego 
wodniactwa. Tutejsze akweny znajdują się 
w bezpośrednim sąsiedztwie gęstych lasów, 
co stwarza możliwość organizowania atrak-
cyjnych wycieczek i biwaków. Co ważne, po 
ubiegłorocznym kataklizmie rzeki są w peł-
ni spławne i udrożnione, dlatego wyprawa 
na kajaki jest doskonałym pomysłem. Na 
obszarze Borów znajdziemy szlaki o różnym 
charakterze i nurcie. Wśród najpopularniej-
szych są Brda, Wda, Wielki Kanał Brdy, Cho-
cina czy Zbrzyca. Bez względu na to, czy na 
spływ udajemy się w poszukiwaniu lekkiego 

B zastrzyku adrenaliny czy też przyjemnej re-
kreacji w rodzinnym gronie – bez problemów 
znajdziemy sobie szlak o odpowienim pozio-
mie trudności.

Jeśli zaś wieje wiatr i  marzy nam się 
przygoda na jachcie, za swój cel obierzmy 
Jezioro Charzykowskie, od wielu lat znane 
w całej Polsce z doskonałej infrastruktury 
żeglarskiej. To w miejscowości Charzyko-
wy, na południowym brzegu jeziora, mieści 
się siedziba najstarszego klubu żeglarskie-
go w kraju, odbywają się tu liczne regaty 
i obozy. Na północnym krańcu Jeziora Cha-
rzykowskiego, w Małych Swornegaciach, 
również znajdziemy przystań jachtową, 
w sąsiedztwie której znajduje się most zwo-
dzony nad szlakiem Brdy.
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się jednak tutaj nie zmieniło, pstrąg z tutej-
szej hodowli wciąż jest bezkonkurencyjny 
i przyciąga smakoszy z najdalszych stron. 

Czerpmy zatem z różnorodnych bogactw 
naturalnych, jakie oferują nam Bory Tuchol-
skie, mając w pamięci szacunek dla przyro-
dy i zachowanie reguł bezpieczeństwa. Na 
spotkanie z przygodą czas wyruszać!  

ENGLISH

LET’S GO TO THE TUCHOLA FOREST!

It’s still one of the greatest natural wonders of 
Pomerania. Storms and strong winds that hit 
Poland last year caused widespread damage to 
the forest, unseen in Poland for a long course of 
years. Cleaning works are still in progress, some 
places have changed, but one thing remains the 
same – the Tuchola Forest is still beautiful and 
breath-taking.

The Tuchola Forest is one of the largest 
cluster of pinewoods in Poland, largely 
protected as part of Natura 2000. It’s home 
to plenty of species which don’t occur 
anywhere else in the country. Picturesque 
groves, meadows and lakes are a paradise 
for those who are after peace and quiet, 
splendid views and contemplation of na-
ture. The area offers both active leisure 
and relaxation, e.g. picking mushrooms or 
berries. Suffice to breathe the clean air to 
feel the harmony of nature and get some 
perspective on your daily problems. And if 
you’re lucky, you may see a deer strolling in 
the distance…

Those who are after active leisure will 
enjoy great conditions for cycling, hiking 
and water activities. The lakes and rivers 
are situated closely to dense forests, which 
makes them perfect spots for attractive 
trips and camps. What’s important, after 
the last year’s catastrophe, the rivers are 
fully navigable and passable, so a kayak-
ing trip is a  great idea. The area boasts 
a number of kayaking trails with differ-

ent surroundings and current, the most 
popular ones being Brda, Wda, the Grand 
Canal of Brda, Chocina and Zbrzyca. No 
matter if you’re after a rush of adrenalin 
or some pleasant family time, you’ll surely 
find a trail with a relevant difficulty level.

The best sailing spot in the area is 
Charzykowskie Lake, known for its excel-
lent sailing infrastructure. In the town of 
Charzykowy, on the southern part of the 
lake, there is a site of the oldest sailing club 
in Poland, which holds numerous sailing 
events and camps. On the northern side 
of Charzykowskie Lake, in Małe Sworneg-
acie, there is a yacht marina with a draw-
bridge over Brda.

The Tuchola Forest is also a perfect spot 
for cycling enthusiasts. Spontaneous trips 
along local forest trails may be great fun (if 
you ride with a fully charged GPS), but it’s 
also a good idea to check out one of the four 
trails of the so-called Kashubian Route, 
which covers 200 kilometres in total. The 
trails go along roads, but they’re separated 
from them by trees, which makes them saf-
er and more comfortable.

After an exciting trip, it’s time for some-
thing to eat. Make sure that your plan 
allows for a visit in the village of Zapora, 
famous for a 19th century impressive dam 
Mylof, dividing Brda waters into an oxbow 
lake and the Grand Canal of Brda. When 
you get there by bike or car, or by kayak 
through the MylofBrda trail, you’ll be near 
the village of Rytel, which suffered the 
most severe damage last year. All pictures 
of broken and shattered trees shown in the 
media were taken there. The damage to the 
forest was enormous, and some sights are 
truly heartrending, but they show the force 
of natural elements. One thing remains the 
same – trout in local farms is still a hit and 
attracts foodies from all over Poland.

Enjoy natural wonders of the Tuchola For-
est, but remember to respect nature and fol-
low safety rules. It’s time for an adventure!  

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL

Rowerzyści również będą w swoim żywio-
le. Spontaniczno-improwizowane wypra-
wy po tutejszych ścieżkach leśnych mogą 
być oczywiście wielką frajdą (o ile posiada-
my dobrze naładowany sprzęt nawigujący), 
warto jednak pojechać jednym z czterech 
oznaczonych szlaków tzw. Kaszubskiej 
Marszruty, liczącej łącznie 200 kilome-
trów. Trasy zostały poprowadzone zostały 
wzdłuż dróg, są jednak oddzielone od szosy 
„firankami lasu”, co poprawia bezpieczeń-
stwo i wygodę jazdy.

Każda eskapada, czy to wodna czy lądo-
wa, z czasem wzmaga apetyt, dobrze jest 
więc w planie wycieczki uwzględnić wizytę 
w miejscowości Zapora, słynącej – zgodnie 
z nazwą - z wybudowanej w połowie XIX 
w. efektownej zapory Mylof, rozdzielającą 
wody Brdy na koryto starorzecza i Wiel-
kiego Kanału Brdy. Docierając na miejsce 
rowerem bądź autem, bądź też płynąc ka-
jakiem szlakiem Mylof-Brda, znajdziemy 
się w okolicach Rytla, czyli na obszarze 
najbardziej poszkodowanym przez zeszło-
roczne nawałnice. To właśnie stąd pocho-
dziły pokazywane rok temu we wszystkich 
serwisach zdjęcia połamanych jak zapałki 
drzew. Skala zniszczeń w lesie jest ogrom-
na, widoki chwytają za serce, z drugiej zaś 
uczą pokory wobec potęgi żywiołu. Jedno 

B O RY  T U C H O L S K I E  T O 
J E D N O  Z   N A J W I Ę K S Z YC H 
S K U PI S K  L A S ÓW  S O S N OW YC H 
W   P O L S C E ,  W   Z N AC Z N E J 
C Z Ę Ś C I  WC H O D Z ĄC E  W   S K Ł A D 
O B S Z A RÓW  N AT U R A  20 0 0.

J E D Ź M Y  W  B O R Y
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omysł świetny, tylko że po trzech la-
tach partia rozpadła się i słuch o niej 
zaginął. Prawdopodobnie nie miała 

zbyt wielu członków i sympatyków.
Po prostu są rzeczy ważniejsze od Polski.  
Na przykład jedną z najważniejszych 

rzeczy w życiu jest mycie rąk. Statystycznie 
z powodu chorób brudnych rąk ginie na 
świecie więcej ludzi niż z powodu wojen 
i zamachów terrorystycznych. Gdyby lu-
dzie zwracali baczniejszą uwagę na hi-
gienę, byłoby mniej zakażeń i cierpienia. 
Moim zdaniem, gdyby partia „Mycie rąk 
jest najważniejsze” miała większość w na-
szym sejmie, Polska z pewnością byłaby 
zdrowsza i silniejsza. I pokonalibyśmy na 
Mundialu Senegal.

Dla wielu ludzi najważniejszy jest święty 
spokój. Żeby nikt ich nie pouczał, „w gary 
nie zaglądał” i żeby „wystarczyło do pierw-
szego i na łeb nie kapało”. Nie za dużo, nie 
za mało. Człowiek spokojny jest harmonij-
ny i częściej się uśmiecha. Nie potrzebuje 
za dużo używek i sportów ekstremalnych. 

5 6 – 5 7 F E L I E T O N  /  C O L U M N

BYŁA SOBIE KIEDYŚ PARTIA POLITYCZNA. NAZYWAŁA SIĘ „POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA”. NAZWA 
PARTII SUGEROWAŁA, ŻE NIC WAŻNIEJSZEGO OD NASZEGO PIĘKNEGO KRAJU NIE MA. BA, NAWET 
SZWED I MEKSYKANIN MUSIELI ZROZUMIEĆ, ŻE: „POLAND IS THE MOST IMPORTANT”. I JUŻ!

RAFAŁ 
RUTKOWSKI
 
Aktor, dyrektor artystyczny „Teatru Montownia”. 
Specjalista od kultowych one-man show i stand-
up Komedy. Zawsze uważał że jego fach jest 
niepoważny, dlatego z wielkim szacunkiem odnosi 
się do grabarzy i tych, którzy pilnujących gablot 
w muzeach. Sam uchodzi raczej za lekkoducha, 
o czym dobitnie przypominają mu wizyty w urzędzie 
skarbowym. Słowem pisanym para się rzadko, ale za 
to długodystansowo. 

P

O KILKU WAŻNYCH RZECZACH 
I JEDNEJ PIERDÓŁCE

Gdyby ugrupowanie „Święty spokój jest 
najważniejszy” rządziło krajem, Polacy by-
liby z pewnością stabilniejsi emocjonalnie. 
I nie awanturowaliby się po pijaku w samo-
lotach Ryanair czy w egipskich kurortach. 
A w TVP wszystkie programy byłyby o sza-
chach i kursach jogi.

Równie ważne są moim zdaniem podró-
że. Po pierwsz, kształcą. Po drugie tury-
styka nakręca lokalny biznes. A po trzecie 
powoduje, że ludzie, poznając inne kultury 
i obyczaje, stają się bardziej otwarci i to-
lerancyjni. Gdyby partia „Podróże są naj-
ważniejsze” była przewodnią siłą narodu, 
pięknie opaleni i tolerancyjni Polacy byliby 
ulubieńcami Europy i świata. Może wtedy 
udałoby się nam w końcu wygrać konkurs 
Eurowizji, bo wszyscy głosowali by na nas. 
Nawet gdyby śpiewał Sławomir.

Drodzy politycy. Polska znakomicie 
da sobie radę bez waszej pomocy. Wy 
się zajmijcie tym, żeby ludzie ręce myli, 
uśmiechali się częściej i  żeby się mniej 
denerwowali. I  taka „pierdółka” na ko-
niec: nie prześcigajcie się już w ogłasza-
niu „ważności” Polski. W  skali świata 
naprawdę niewielu to interesuje. A i tak 
w tym konkursie zawsze wygrają Chiny. 
Mają najwięcej głosów. 

ENGLISH

A FEW IMPORTANT THINGS AND ONE 
TRIVIALITY

Once there was a political party named ‘Poland 
is the most important’. Its name suggested 
that there was nothing more important than 
our beautiful country. Well, even Swedes and 
Mexicans had to understand that ‘Poland is the 
most important’. That’s it!
 
The idea was great, but the party was dis-
solved and forgotten after three years. 
They probably didn’t have many members 
and followers.

Some things are simply more import-
ant than Poland.

W I Ę C E J  N A A N Y W H E R E . P L

For example, one of the most important 
things in life is washing hands. According 
to statistics, more people die from diseas-
es of dirty hands than during the war and 
in terrorist attacks. If people paid more 
attention to hygiene, there would be less 
suffering and fewer infections in the world. 
In my opinion, if a party ‘Washing hands is 
the most important’ had a majority in the 
Sejm, Poland would be healthier and stron-
ger. And we would have beaten Senegal at 
the World Cup.

To many people, peace and calm is 
the most important thing. What they hate 
the most is preaching, ‘good advice’, and 
keeping the wolf from the door. A  calm 
person lives in harmony and smiles more 
often. He or she doesn’t need stimulants 
or extreme sports. If a party ‘Peace and 
calm is the most important’ ruled the 
country, Poles would be more emotional-
ly stable. They wouldn’t pick drunk fights 
on Ryanair planes or in Egyptian resorts. 
And all programmes on TVP would be 
about chess and yoga.

In my opinion, travelling is equally 
important. Firstly, it broadens the mind. 
Secondly, local business thrives thanks 
to tourism. What’s more, getting to know 
different cultures and their customs 
makes people more open and tolerant. If 
a party ‘Travelling is the most important’ 
would be the greatest power in the coun-
try, tanned and tolerant Poles would be 
Europe and world’s favourites. Perhaps we 
would finally win the Eurovision contest 
because everyone would vote for us. Even 
if Sławomir sang.

Dear politicians, Poland will be perfect-
ly fine without your help. Make sure that 
people wash their hands, smile more and 
get irritated less. And, finally, a triviality: 
don’t trip over yourselves in proclaiming 
‘the importance’ of Poland. At a global lev-
el, few people care. And China will always 
win this contest any way. They have the 
greatest number of votes. 

WIĘCEJ FELIETONÓW 
znajdziesz na www.anywhere.pl
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MAMY WOLNY WIECZÓR, ŚWIADOMIE PLANUJEMY, BY 
SPĘDZIĆ DANY CZAS W WYJĄTKOWY SPOSÓB. PODEJMUJEMY 
DECYZJĘ, GDZIE TEN CZAS SPĘDZIMY. WYBIERAMY KINO — 
WIEMY DLACZEGO, IDZIEMY  DO TEATRU — WIEMY DLACZEGO;  
GDY NASZ WYBÓR PADA NA KONCERT LUB WYSTAWĘ – 
STOSUNKOWO ŁATWO JEST POZNAĆ TEGO PRZYCZYNĘ. 
DECYZJA O WYBORZE OPERY BYWA ZAGADKOWA.

OPERA 
W NOWOCZESNYCH 

CZASACH

ROMUALD WICZA-POKOJSKI
Dyrektor Opery Bałtyckiej w Gdańsku

czywiście mogę udzielić tutaj równie prostej odpo-
wiedzi jak w przypadku kina i powiedzieć, że i do 
opery przychodzimy po dawkę emocji, przeżywaną 

w bezpiecznych okolicznościach, w wygodnych fotelach. 
Jednak opera to coś więcej. 

W nowoczesnych czasach, kiedy czasem więcej niż list 
do przyjaciela znaczy zamieszczone w sieci zdjęcie potraw, 
które spożyliśmy na obiad, opera jest szansą na oddech dla 
naszego umysłu. Jest doświadczeniem totalnym, a prze-
cież tego oczekujemy od sztuki. Dzieło operowe, które oglą-
damy i słuchamy jednocześnie, otacza nas i uruchamia na-
sze zmysły. To niezapomniane doświadczenie, można rzec: 
jedność wszechświata. 

Kiedy z Maestro José Maria Florêncio, wybitnym dyry-
gentem, z którym wspólnie tworzymy przyszłość Opery 
Bałtyckiej,  dyskutujemy o kolejnych dziełach, o kształ-
cie, jaki ma mieć widowisko, o znaczeniu opery, zawsze 
rozmawiamy o ludzkich emocjach. Naszym wspólnym 
celem jest tworzenie niezapomnianych przeżyć, które po-
ruszają odbiorców. 

Opera jest sztuką o bardzo określonej konwencji. Na 
tym zasadza się jej piękno i jej możliwości. Ostatnio je-
den z reżyserów powiedział mi, że konwencja, w której 
bohater umiera przez piętnaście minut i w tym czasie 
wyznaje miłość, nie jest dla niego. Cóż, być może żyje-
my w tak szybkich czasach, że przez te piętnaście mi-
nut tracimy część naszej nowoczesności. Jednak, czyż 
nie jest to idealny moment na refleksję?

Wizyta w  operze to czas na uruchomienie emo-
cji i opanowanie ich naszym umysłem. Chcę, by wi-
dzowie raczyli się pięknem, które jest nieodzowne 
w operowym dziele. Być może będzie to zbyt śmiałe 
stwierdzenie, a niech tam – uważam, że opera jest 
częścią nowoczesnego świata. Jest jego kontempla-
cyjną częścią. Sztuką, która potrafi wyzwolić umysł. 
Nowoczesność jest dla mnie pełna, kiedy znajduję 
czas na ten „więcej niż spektakl”.  

ENGLISH

OPERA IN MODERN TIMES

You have the evening off and want to spend this time in 
a special way. You choose a place to go to. If you go the 
cinema – you know why, to the theatre – you know why; 
if you opt for a concert or an exhibition – it’s relatively 
easy to justify this decision. But the opera may be 
a mysterious choice.

Of course, the answer can be as simple as in the case 
of the cinema – that we attend the opera to experience 
a gamut of emotions, in safe circumstances, in com-
fortable chairs. But the opera is something more. 

In modern times, when a photo of your lunch post-
ed in social media may sometimes mean more than 
a letter to a friend, the opera can be a break for the tor-
mented mind. It’s an absolute experience, which is ex-
actly what we expect of art. An opera, which we watch 
and listen to at the same time, surrounds us and arous-
es our senses. It’s an unforgettable experience, which 
can be described as harmony in the universe.

When we discuss compositions, prospective perfor-
mances, and the significance of the opera with Maestro 
José Maria Florêncio, an eminent conductor, with 
whom we shape the future of the Baltic Opera, we al-
ways talk about human emotions. Our common goal is 
to provide our audience with a memorable experience. 

The artistic convention of the opera is very specif-
ic, which is the essence of its beauty and opportuni-
ties. Recently, a director told me that the convention in 
which the hero is dying for fifteen minutes and declares 
his love in the meantime is not his cup of tea. Well, per-
haps the world we live in is so fast and busy that we lose 
some modernity within these fifteen minutes. But isn’t 
it a perfect moment for reflection?

Going to the opera is an opportunity to stir up emo-
tions and handle them with your mind. I want the au-
dience to enjoy the inherent beauty of opera composi-
tions. Perhaps this may sound too bold, but whatever 
– I believe that the opera is a part of the modern world. 
It’s its contemplative part. Art which can free your 
mind. To me, modernity is complete when I find time 
for ‘more than a performance’.  

O
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K I N D E R B I Z N E S

KINDERBIZNES
WYSTARCZY WŁĄCZYĆ KANAŁ NADAJĄCY KRESKÓWKI PRZEZ CAŁĄ DOBĘ, ABY PO JEDNYM WIECZORZE MIEĆ 
SERDECZNIE DOŚĆ REKLAM ZABAWEK NA KOLEJNY ROK. NAJMŁODSI, KTÓRZY PRZECIEŻ NIE POTRAFIĄ 
SOBIE GRATYFIKACJI CZY UCIECHY ODSUNĄĆ W CZASIE, NAPASTOWANI SĄ PLASTIKIEM W KOLORZE 
TANDETY, HOJNIE OBSYPANYM BROKATEM I WYDAJĄCYM DŹWIĘKI ZARZYNANEJ MYSZKI MIKI.

spotów uśmiechają się do nas bohaterki dzie-
cięcych marzeń, księżniczki rodem ze snów 
i baśni, władczynie tęczy, a wtórują im właści-

ciele tajemnych mocy ubrani w lateksowe skafandry oraz 
zwierzęta o ludzkich twarzach. Szczęście, zabawa, tęcza, 
marzenia. Tak się zarabia na dzieciach, ich pragnieniach, 
potrzebach i uczuciach. To jednak nie media, nie rynek 
i nawet nie rówieśnicy w największym stopniu wpływają na 
to, co dzieci myślą, co czują i jakimi kierują się wartościami.

Żeby nakreślić w czym rzecz, czas na historię prosto 
z samolotu, zasłyszaną, więc prawdziwą. Dwoje dorosłych 
rozprawia o swoich dzieciach, które na co dzień uprawiają 
jedną ze sztuk walki. Pół godziny licytowania się, które jest 
zdolniejsze, które wyżej podniosło nogę, jakiego koloru pas 
leży w domowej gablocie z trofeami oraz jak solidnie utytu-
łowany jest trener. Owszem, w czasach, gdy sami byliśmy 
dziećmi, nie było tak wielu możliwości. Dzisiaj można wy-
bierać w ofertach szkół, szkółek, kursów, akademii czy kó-
łek zainteresowań. Kursy stepowania, rysunku, wszystkich 
języków nowożytnych, grania na ukulele, warsztaty teatral-
ne, baseny i tańce w parach albo solo. No więc bezwiednie 
lub z pełną premedytacją chcemy, aby dzieci realizowały 
to, z czego my sami nie mogliśmy korzystać lata temu, czy 
to z powodów finansowych, czy z racji miejsca zamiesz-
kania, czy braku tak w ogóle, bo to przecież smutny PRL 
był, choć dla nas i tak najcudowniejszy. Być może właśnie 
dlatego, że mieliśmy czas na nudę, ale też na to, aby po 

odrobieniu lekcji skakać po dachach, drzewach czy eksplo-
rować najbliższą okolicę na rowerze. Nasze wspomnienia 
to coś więcej niż wnętrze samochodu rodziców i zmienia-
jący się krajobraz za oknem. Ciekawe, czy najmłodsi z roz-
rzewnieniem wspominać będą czasy nadmiaru, smart-
fonów i robienia kolejnych czelendżów. 

ENGLISH

KIDS BUSINESS

Suffice to switch to a cartoon channel and watch it one evening to 
have enough of toy commercials for the whole year. Little viewers 
that can’t put off pleasure or fun are swamped with plastic in cheap 
colours and glitter, whining like a strangled Mickey Mouse.

Spots show smiling characters from childhood dreams, 
fairy-tale princesses, queens of the rainbow, along with su-
perheroes dressed in latex suits, and animals with human 
faces. Happiness, fun, rainbows, dreams. That’s how you 
make money on kids, their dreams, needs, and feelings. 
But it’s not the media, the market, or peers who shape what 
kids think, feel, and value in life.

To illustrate my point, I’ll tell you a story that hap-
pened on a plane – a true one, I heard it myself. Two 
grown-ups are speaking about their kids, who practise a 
martial art. It’s half an hour of bragging which one is more 
talented, which raised their leg higher, what kind of belt 
they have in a display cabinet with trophies, and how suc-
cessful their coach is. I agree that when we were kids, we 
didn’t have as many opportunities. Today, one can pick 
and choose from the offers of schools, private schools, 
courses, academies or clubs. Tap-dance classes, paint-
ing, all foreign languages, ukulele, drama workshops, 
swimming, and solo or couple dancing. Therefore, unin-
tentionally or on purpose, we want our children to benefit 
from the opportunities we didn’t have years ago, whether 
for financial or location reasons or simply because they 
weren’t available. The Polish People’s Republic was a sad 
period even though we have fond memories of it. Perhaps 
because we had time for boredom and jumping on roof-
tops, climbing trees or exploring the neighbourhood on 
a bike after school. Our memories are something more 
than the interior of our parents’ car and landscapes be-
hind the window. I wonder if contemporary kids will 
fondly remember the times of excess, smartphones and 
Internet challenges. 

KRZYSZTOF 
KOCZOROWSKI
 
Od kilkunastu lat zajmuje się projektowaniem marki. 
Na swoim koncie ma ponad 150 nazw, które stworzył 
na potrzeby powstających firm, wprowadzanych na 
rynek produktów oraz usług. Opracował i wdrożył 
kilkadziesiąt strategii komunikacyjnych zarówno dla  
międzynarodowych korporacji, jak i firm rodzinnych. 
Miłośnik dobrego jedzenia, kina oraz podróży.

Ze

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL

WIĘCEJ FELIETONÓW 
znajdziesz na www.anywhere.pl
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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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ZACHODN IOPOMORSK I E, 
JA K I EGO N I E ZNASZ

WAKACJE NA POMORZU ZACHODNIM, A DOKŁADNIEJ NA POGRANICZU POLSKO-NIEMIECKIM, 
TO NIE TYLKO SŁONECZNE LENISTWO NA PLAŻACH. NIETUZINKOWE ATRAKCJE TURYSTYCZNE, 
BOGATA OFERTA SPORTOWO-REKREACYJNA I NOWOCZESNE HOTELE Z WIELOMA ATRAKCJAMI 
WARTE SĄ WIZYTY W TYM REGIONIE.

  źródło: Port Lotniczy Szczecin - Goleniów    

Każdy z nas potrzebuje różnorodności 
i nowych doświadczeń. Lubimy odkry-
wać nowe miejsca i przeżywać przy-

gody. W Polsce wypocząć można  w hotelach 
o bardzo wysokim standardzie z pysznymi 
śniadaniami, które nie wszędzie są tak obfite 
i różnorodne. Polacy lubią celebrować poranny 
posiłek i tak samo jest w hotelach – nam kawa 
z rogalikiem nie wystarczy. Nasze wybrzeże nie 
jest tak zatłoczone jak w krajach południowych, 
a piaszczyste plaże zachęcają do leniuchowania 
w promieniach słońca. A gdy pogoda nie dopisu-

je, w hotelach jest mnóstwo dodatkowych atrak-
cji – poczynając od nowoczesnych stref SPA & 
Wellness, poprzez ciekawą ofertę kulinarną, 
a kończąc na animacjach skierowanych do dzie-
ci i dorosłych. Na przykład w Zdrojowej Hotels 
są organizowane cyklicznie aktywne weekendy 
z Agnieszką Rylik – mistrzynią świata w boksie. 

Okolice Świnoujścia i Szczecina kojarzą się 
przede wszystkim z wakacyjnym plażowaniem. 
Warto jednak zajrzeć tu choć na weekend, by 
przekonać się, że region ten ma do zaoferowania 
znacznie więcej. Fascynującym, a przy okazji Z
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nieobleganym przez turystów miej-
scem, jest znajdująca się w pobliżu 
Świnoujścia Karsiborska Kępa, wyspa 
w delcie Świny. Tutejszy rezerwat 
ptaków, w którym podejrzeć można 
m.in. orła bielika, to raj dla miłośni-
ków birdwatchingu. Inną, równie 
ciekawą propozycją jest wyprawa do 
znajdującej się pod Szczecinem win-
nicy Turnau. Można tutaj nie tylko 
wsłuchać się w opowieści o powsta-
waniu win, zapoznać się z procesem 
fermentacji, zachwycić malowniczy-
mi widokami, ale przede wszystkim 
wziąć udział w degustacji nierzadko 
połączonej z koncertem.

Niemniej interesujące są miejsco-
wości położone po drugiej stronie gra-
nicy. W oddalonym o zaledwie 20 km 
od Świnoujścia parku Karls Erlebnis-
Dorf spróbować można wszystkiego, 
co truskawkowe – od syropów i likie-
rów po cukierki, lody i dżemy. Przy 

Z A C H O D N I O P O M O R S K I E . . .

okazji można podejrzeć, jak powstają 
owocowe przetwory. Oprócz smaków 
i zapachów, na najmłodszych czeka 
mnóstwo innych atrakcji: płukanie 
złota, przejażdżki na kucyku lub 
traktorem, zjeżdżalnie, dmuchane 
trampoliny i labirynty. Wstęp do tru-
skawkowego raju jest bezpłatny. Z kolei 
w Greifswaldzie, w tutejszych pozosta-
łościach średniowiecznego kompleksu 
klasztoru franciszkanów znajduje się 
Muzeum Pomorza – obiekt, którego 
misją jest upowszechnianie i promo-
wanie dziejów oraz kultury regionu. 
Na szczególną uwagę zasługuje tu 
stała wystawa, na której podziwiać 
można malarstwo, m.in. słynny obraz 
Vincenta van Gogha „Aleja pod Arles” 
z 1888 roku. To jedyne dostępne w naj-
bliższej okolicy dzieło mistrza.

Lato to również czas wielu wydarzeń 
kulturalnych i rozrywkowych, które 
przyciągają niezliczone rzesze turystów 

pragnących spotkać się z ulubionymi ar-
tystami, czy wziąć udział w interesują-
cych warsztatach. Świnoujski Grechuta 
Festival czy Uznamski Festiwal Muzyki 
to prawdziwe uczty dla wielbicieli 
dobrej muzyki. Organizowanych jest 
też wiele imprez sportowych i rozryw-
kowych – każdy może tak zaplanować 
swój urlop, aby uczestniczyć w cieka-
wych wydarzeniach. 

Entuzjaści aktywnego wypoczyn-
ku też nie będą narzekać na nudę. 
Pokusą może być zwłaszcza świno-
ujski aquapark, w którym znajduje 
się pierwsza w Polsce sztuczna fala 
do surfingu. Na miłośników wod-
nego szaleństwa czekają tu także 4 
multimedialne zjeżdżalnie, rwąca 
rzeka oraz dedykowana najmłodszym 
wyspa piratów. A oprócz tego strefa 
saun z tężnią solankową. Aquapark 
położony jest tuż przy samej plaży i jest 
częścią kompleksu hotelowo-rekreacyj-
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nego Baltic Park Molo. A sama prome-
nada kusi zapachem kawy unoszącym 
się w kawiarniach oraz bogactwem 
smaków – tych słodkich, deserowych, 
ale nie tylko. Mnogość kawiarni i ba-
rów przyprawić może o zawrót głowy. 
Tętniąca życiem, nadmorska część 
miasta atrakcyjna jest dla wszystkich, 
bez względu na preferencje dotyczące 
form spędzania czasu. 

Jeśli chodzi o wspomnianą bazę 
noclegową w regionie, jest ona z roku 
na rok bogatsza i nowocześniejsza. 
Obiekty te, oprócz noclegów, oferują 
możliwość ciekawego, różnorodnego 
wypoczynku. Doskonałym przy-
kładem jest Radisson Blu Resort 
w Świnoujściu, który nie tylko od-
mienił architektoniczny wizerunek 
miasta wprowadzając nadmorską 
świeżość i rozmach, ale zachęcił 
nowe osoby do odwiedzenia kurortu. 
Widoczny z kilku kilometrów 13-pię-
trowy budynek oferuje gościom mnó-
stwo atrakcji mogących usatysfakcjo-
nować nawet najbardziej wybrednych. 
Taras na dachu z basenem z iluzją 
nieskończoności, sauną z widokiem 
na morze oraz słynne już Sky Molo, 
czyli szklana kładka widokowa na 
wysokości 50 m n.p.m. 

seaside is less crowded than coasts in 
southern countries, and a perspecti-
ve of sunbathing on a sandy beach is 
very appealing. When the weather is 
bad, hotels offer plenty of additional 
attractions, ranging from modern SPA 
& Wellness zones, through an attrac-
tive culinary offer, to animations for 
children and grown-ups. For example, 
Zdrojowa Hotels regularly host active 
weekends with Agnieszka Rylik – 
a world champion in boxing. 

The surroundings of Świnoujście and 
Szczecin are mainly associated with 
beaches and sunbathing. But suffice 
to spend at least a weekend here to see 
that the region has much more in store. 
A fascinating and relatively peaceful 
place is Karsiborska Kępa, an island in 
the Świna Delta, near Świnoujście. The 
local bird sanctuary, which is house 
to, for example, white-tailed eagles, is 
a paradise for birdwatchers. Another 
spot that you can’t pass up is the Turnau 
Vineyard near Szczecin, where you can 
learn about the process of wine produc-
tion and fermentation, admire splendid 
views, and take part in wine tasting 
often combined with a concert.

Towns located on the other side of 
the border are also worth-visiting. In 

Dodatkowym atutem regionu, a za-
razem ułatwieniem dla gości z dalszych 
zakątków Polski jest bliskość lotniska 
Szczecin-Goleniów, oddalonego od cen-
trum Szczecina o 40, od Świnoujścia 
o 72, a od Kołobrzegu o 90 km. 

  IN ENGLISH

THE WESTERN POMERANIA YOU 
DON’T KNOW

In Western Pomerania, and more 
precisely in the region near the 
border of Poland and Germany, 
tourists will find much more than 
just relaxation on the beach – check 
out unusual tourist attractions, 
a slew of sports and leisure activi-
ties, and modern hotels with plenty 
of attractions.

Everyone needs variety and new 
experiences. We like new places and 
adventures. Here, you can stay in high-

-standard hotels offering delicious bre-
akfasts, which are particularly hearty 
and diversified. Poles like celebrating 
the morning meal, and hotels meet 
their needs in this regard – a croissant 
with coffee isn’t enough. The Polish 
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Karls Erlebnis-Dorf Park, located only 
20 km of Świnoujście, you can taste 
strawberries in all possible forms – 
ranging from syrups and liquors, to 
sweets, ice cream, and jam. You can 
also watch how processed fruit is 
made. Apart from tastes and aromas, 
little guests may enjoy plenty of other 
attractions: gold washing, pony rides, 
tractor rides, slides, trampolines, and 
labyrinths. The admission to the 
strawberry paradise is free. The town of 
Greifswald boasts the remains of a me-
dieval Franciscan monastery complex 
housing the Museum of Pomerania, 
which aims at promoting the history 
and culture of the region. A permanent 
exhibition of paintings that features 
a famous Vincent van Gogh’s painting 
of 1888, ‘A Lane near Arles’, is a must. 
This is the only work of the painter that 
can be found in the vicinity.

Summer is also a time of cultu-
ral and entertainment events, which 
attract plenty of tourists, who want to 

meet their favourite artists or attend 
interesting workshops. Grechuta 
Festival held in Świnoujście or Uznam 
Music Festival are a feast for music 
lovers. The region also hosts a number 
of sports and entertainment events – 
make sure you check out the event 
calendar before planning your trip. 

Those who are after active leisure 
will find something to their liking, too. 
The water park in Świnoujście boasts 
the first in Poland artificial surfing 
wave, four multi-media slides, a wild 
river, and a pirate island for children. 
What’s more, there are a sauna zone 
with a saline graduation tower. The 
water park is located near the beach 
and is a part of the hotel and leisure 
complex, Baltic Park Molo. The pro-
menade, full of cafés and bars, attracts 
tourists with a smell of coffee and 
a plethora of tastes – sweets, desserts, 
and more. Everyone will enjoy this 
vibrant part of the city, regardless of 
their favourite leisure activities. 

As regards accommodation in the 
region, the selection of hotels gets wider 
and more modern every year. Apart 
from accommodation, these facilities 
offer other pleasant and diversified acti-
vities. For example, Radisson Blu Resort 
in Świnoujście has not only changed 
the image of the city by introducing 
coastal freshness and grandeur, but also 
attracted new tourists to the resort. The 
13-floor building that can be seen from 
a 13-kilometre distance offers plenty of 
attractions for all ages and tastes, inc-
luding a roof terrace with a swimming 
pool with an infinity illusion, a sauna 
with a view of the sea, and the famous 
Sky Pier, that is a glass viewing terrace 
at the height of 50 metres. 

Another asset of the region, par-
ticularly important for guests from 
further parts of Poland, is Szczecin-
Goleniów Airport, located only 40 
kilometres of Szczecin city centre, 72 
kilometres of Świnoujście, and 90 
kilometres of Kołobrzeg. Z
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Garo Polska,  Fosfan S.A, 
Małgorzata Dziembaj – Foonka 
to tylko trójka spośród 20 laure-

atów, którzy zdobyli markę „Zrobione 
w Szczecinie”. Teraz przyszedł czas na 
kolejnych. Ruszyła druga edycja pro-
gramu na przyznanie marki.

Po sukcesie pilotażowej edycji progra-
mu, w której zgłosiło się 59 podmiotów, 
miasto zdecydowało się na drugą edycję. 

Jak mówi Michał Przepiera, wice-
prezydent Szczecina, liczba zgłoszeń 
była prawdziwym zaskoczeniem: – 
Przyznam, że nie spodziewaliśmy się 
aż takiej frekwencji podczas pierwszej 
edycji. To oczywiście pozytywna infor-

  źródło: Port Lotniczy Szczecin - Goleniów        zdjęcia: Mat. prasowe

Z ROBION E W SZCZ ECI N I E, 
CZ Y LI JA K PROMOWAĆ 
LOK A LN YCH PR ZEDSI ĘBIORCÓW

- Szukamy przedsiębiorców którzy 
tworzą produkty oraz oferują usługi, 
wyróżniające się wysoką jakością – 
dodaje Michał Przepiera. - Zapraszamy 
do składania wniosków również tych 
przedsiębiorców, którym nie udało się 
uzyskać certyfikatu w pierwszej edycji. 

Głównym założeniem programu 
jest promowanie działań kreatywnych, 
gospodarczych, proinwestycyjnych 
i innowacyjnych realizowanych na 
terenie Szczecina. Marka ma cha-
rakter honorowy i nie przysługują 
z tytułu jej przyznania żadne gratyfi-
kacje finansowe czy ulgi podatkowe. 
Natomiast przedsiębiorca, któremu 

macja, ponieważ pokazuje, że na lokal-
nym rynku brakowało właśnie takiej 
inicjatywy, która jest ukierunkowana na 
promocję tego, co lokalne. Stąd też nasza 
decyzja, aby program kontynuować.

Do 15 września br. zbierane będą 
wnioski od firm, które chciałyby 
certyfikat marki otrzymać. O jej 
przyznanie w dwóch kategoriach (dla 
produktów lub usług) mogą występo-
wać przedsiębiorcy, instytucje i inne 
podmioty z siedzibą w Szczecinie, 
których produkty lub usługi znajdują 
się na szczecińskim rynku przez co 
najmniej 12 miesięcy przed dokona-
niem zgłoszenia.



Z R O B I O N E  W  S Z C Z E C I N I E . . .

zostanie przyznana, będzie miał z tego 
tytułu możliwość udziału w progra-
mach z zakresu promocji gospodarczej, 
prowadzonych przez Gminę Miasto 
Szczecin, oraz będzie mógł zamieścić 
logotyp marki w swoich materiałach 
promocyjno-informacyjnych. 

Wnioski do drugiej edycji można 
składać do 15 września br. w Biurze 
Strategii Urzędu Miasta Szczecin pod 
adresem: plac Armii Krajowej 1, 70-456 
Szczecin, w zamkniętej kopercie z dopi-
skiem „Marka Zrobione w Szczecinie”. 

Pierwsza edycja programu rozpoczę-
ła się w styczniu tego roku. Spośród 59 
zgłoszeń wybrano 20 zwycięzców, któ-
rzy otrzymali certyfikat marki. Konkurs 
podzielony był na dwie kategorie. 

W kategorii produkty laureata-
mi zostali: GARO POLSKA SP. Z O.O., 
COPERNICUS SP. Z O.O, CLOCHEE 
SP. Z O.O., MAŁGORZATA DZIEMBAJ – 
FOONKA, FOSFAN S.A., 100%  S.C., JULIA 
STANNY – KRAFTED JULIA STANNY, 
URSZULA BIELUŃ MINISTERSTWO 
DOBREGO MYDŁA, SUP4NAV SP. Z O.O., 
PETERSEN SP. Z O.O. 

Z kolei laureaci w kategorii 
usługi to: KOBIETOWO.PL SP. Z O.O., 
KONRAD PIETRACHA BILETY FM., 
CSL INTERNATIONALE SPEDITION 
SP. Z O.O., UNITY LINE  LIMITED 
SP. Z O.O., MAŁGORZATA WOLFF – 
HOME BY WOLFF – SZCZECIŃSKA 
MANUFAKTURA, AGRO-EKO-LAND 
S.C., WIKING TURYSTYKA SP. Z O.O., 
MEDPIPE SP. Z O.O., PIOTR KOZŁOWSKI 

- KOZŁOWSKI – PROJEKT, MIROSŁAW 
DUDEK - FIRMA WIELOBRANŻOWA 

„AMEDA” SZCZECIŃSKA MANUFAKTURA 
Z POMYSŁEM ”TWÓRCZA CYTRYNKA”.

Więcej informacji oraz wzór wnio-
sku o przyznanie marki na stronie 
internetowej „Zrobione w Szczecinie” - 
bip.um.szczecin.pl/chapter_50701.asp 

  IN ENGLISH

MADE IN SZCZECIN – HOW TO 
PROMOTE LOCAL BUSINESSES
 
Garo Polska, Fosfan S.A, Małgorzata 
Dziembaj – Foonka are only three out 
of 20 laureates awarded the ‘Made in 
Szczecin’ brand. Now it’s time for some 
more. The second edition of the brand 
award programme has just begun.

After the success of the pilot edition, en-
tered by 59 entities, the city decided to hold 
the second edition of the programme. 

Michał Przepiera, Deputy Mayor of 
Szczecin, says that such a great number 

Management Department in the City Hall 
at plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, 
in a sealed envelope with the inscription: 

‘Marka Zrobione w Szczecinie’. 
The first edition of the program-

me began in January 2018. Out of 59 
applicants, 20 businesses were awarded 
a brand certificate. The competition was 
held in two categories. 

In the product category, the lau-
reates included: GARO POLSKA SP. 
Z O.O., COPERNICUS SP. Z O.O, CLOCHEE 
SP. Z O.O., MAŁGORZATA DZIEMBAJ – 
FOONKA, FOSFAN S.A., 100% S.C., JULIA 
STANNY – KRAFTED JULIA STANNY, 
URSZULA BIELUŃ MINISTERSTWO 
DOBREGO MYDŁA, SUP4NAV SP. Z O.O., 
PETERSEN SP. Z O.O. 

In the services category, the lau-
reates included: KOBIETOWO.PL SP. 
Z O.O., KONRAD PIETRACHA BILETY 
FM., CSL INTERNATIONALE SPEDITION 
SP. Z O.O., UNITY LINE LIMITED 
SP. Z O.O., MAŁGORZATA WOLFF – 
HOME BY WOLFF – SZCZECIŃSKA 
MANUFAKTURA, AGRO-EKO-LAND 
S.C., WIKING TURYSTYKA SP. Z O.O., 
MEDPIPE SP. Z O.O., PIOTR KOZŁOWSKI - 
KOZŁOWSKI – PROJEKT, MIROSŁAW 
DUDEK - FIRMA WIELOBRANŻOWA 

‘AMEDA’ SZCZECIŃSKA MANUFAKTURA 
Z POMYSŁEM ‘TWÓRCZA CYTRYNKA’.

Detailed information and an 
application template are available on 
the ‘Made in Szczecin’ website at bip.
um.szczecin.pl/chapter_50701.asp  

of applications was a surprise, ‘I admit 
that we didn’t expect such a good turnout 
in the first edition. It’s great, of course, as 
it shows that such an initiative, targeted 
at promoting local products, was missing 
on the local market. Therefore, we de-
cided to continue the programme.’

Until 15 September, companies that 
wish to be awarded a brand certificate 
may submit their applications. The brand 
is awarded in two categories (products or 
services) to businesses, institutions and 
other entities based in Szczecin, whose 
products or services have been on the 
Szczecin market for at least 12 months 
prior to submitting the application.

‘We are looking for businesses that 
make products and provide services 
of high quality,’ adds Michał Przepiera. 
‘Businesses that weren’t awarded the 
certificate in the first edition are also 
welcome to submit their applications.’

The main objective of the program-
me is to promote creative, economic, 
investment, and innovative activities 
in Szczecin. The brand is honorary and 
doesn’t involve any financial gratifica-
tion or tax reliefs. Businesses awarded 
the brand will be able to participate 
in economic development program-
mes carried out by the Szczecin 
Municipality and to include the brand 
logo in their promotional and informa-
tional materials. 

Applications can be submitted until 
15 September 2018 to the City Strategy 



SZCZECIN

DUBLIN

LONDYN
STANSTED

LIVERPOOL

EDYNBURG

OSLO GARDERMOEN

BERGEN

OSLO TORPSTAVANGER

WARSZAWA

DNI 
TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT  
NUMBER

TYP 
SAMOLOTU
PLANE TYPE

 1-34-6- 18:55 22:30 FR2466/7 737

-2----- 18:45 22:20 FR2466/7 737

----5- 17:55 21:45 FR2466/7 737

------7 19:15 22:50 FR2466/7 737

LONDYN STANSTED    RYANAIR

DNI 
TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT  
NUMBER

TYP 
SAMOLOTU
PLANE TYPE

1------ 11:10 11:35 FR5322/3 737

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

DUBLIN    RYANAIR

DNI 
TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT  
NUMBER

TYP  
SAMOLOTU 
PLANE TYPE

-2----- 13:25 13:55 DY1014/5 737

-----6- 11:40 11:10 DY1014/5 737

OSLO GARDERMOEN    NORWEGIAN

DNI 
TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT  
NUMBER

TYP  
SAMOLOTU 
PLANE TYPE

-2---6- 09:40 10:10 W6 2159/60 A320

OSLO TORP    WIZZAIR

DNI 
TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT  
NUMBER

TYP  
SAMOLOTU 
PLANE TYPE

--3---7 09:50 10:25 W62155/6 A320

STAVANGER    WIZZAIR

DNI  
TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT  
NUMBER

TYP  
SAMOLOTU 
PLANE TYPE

123456- 08:15 08:55 LO3931/2 Q400

-23-5-- - 05:45 LO3938 Q400

12-4--- 00:10 - LO3937 Q400

1234567 14:15 14:55 LO3933/4 Q400

12345-7 20:35 21:05 LO3931/2 Q400

WARSZAWA    PLL LOT

DNI TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT  
NUMBER

TYP  
SAMOLOTU 
PLANE TYPE

1-34-6- 22:05 19:20 FR2361/2 B737

-2----- 21:55 19:10 FR2361/2 B737

----5-- 21:20 18:20 FR2361/2 B737

------7 22:25 19:40 FR2361/2 B737

WARSZAWA    RYANAIR

DNI 
TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT  
NUMBER

TYP 
SAMOLOTU 
PLANE TYPE

--3---7 11:30 12:10 W62152/1 A320

BERGEN    WIZZAIR

DNI 
TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT  
NUMBER

TYP 
SAMOLOTU 
PLANE TYPE

---4--- 09:25 09:50 FR7111/2 737

------7 15:25 15:50 FR7111/2 737

LIVERPOOL    RYANAIR

DNI 
TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT  
NUMBER

TYP 
SAMOLOTU
PLANE TYPE

-2---6- 22:05 22:30 FR1059/60 B737

EDYNBURG    RYANAIR 

Zapraszamy na naszą stronę www.airport.com.pl

DNI 
TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT  
NUMBER

TYP  
SAMOLOTU 
PLANE TYPE

1----5-- 08:15 08:45 W62171/72 A320

SZTOKHOLM SKAVSTA    WIZZAIR od 14.05.2018

SZTOKHOLM SK AVSTA



SZCZECIN

KRETA

KIERUNKI DESTINATIONS

1  GRECJA-KORFU
2  GRECJA-KRETA
3  TURCJA
4  ALBANIA 
     

KORFU TURCJA

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

ALBANIA



         TAXI

             Airport Taxi Group
Tel.: +48 91 481 7690

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 numerami / Tickets can be booked 
by Telephone: 
Tel.: +48 512 370 778
Tel.: +48 502 323 396
Tel.: +48 947 110 510
www.air-transfer.pl

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

          INTERNET

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

         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
Czat online! / online chat!

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

PKS SZCZECIN
Tel. (+48) 462 38 73
www.pksszczecin.info

BUS LOT
Bus odjeżdża 15 minut po lądowaniu 
samolotu. Bilety do nabycia u kierow-
cy przed odjazdem autobusu. Koszt 
przejazdu na trasie do/z Szczecina 

- 25 zł. / Departure from the Airport 
to Szczecin 15 minutes after landing. 
Bus tickets available from driver 
before departure. Ticket price to/from 
Szczecin – 25 PLN.

Ze Szczecina mikrobus odjeżdża 
spod biura LOT al. Wyzwolenia 17 / 
Minibuses from Szczecin depart from 
LOT office at al. Wyzwolenia 17.

Bilety do nabycia u kierowcy oraz 
rezerwując pod numerem telefonu:
504 188 737 / You can buy a ticket 
from a bus driver or book it at: 
504 188 737

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

PARKING / DOBOWY  
  CAR PARK RED 

CENNIK  CAR PARK FEES / SHORT-STAY

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 / WIELODOBOWY 
  CAR PARK GREEN

CENNIK  CAR PARK FEES / LONG-STAY

PIERWSZE 10 MINUT  FIRST TEN MINUTES FREE

DO GODZINY  UP TO 1 HR 5 PLN

DO 2 GODZIN  UP TO 2 HR 8 PLN

DO 3 GODZIN  UP TO 3 HR 9 PLN

DO 4 GODZIN  UP TO 4 HR 10 PLN

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






