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ANDRZEJ
SARAMONOWICZ

GRZEGORZ
KAPLA

RAFAŁ
BRYNDAL

WOJTEK
KALARUS

JERZY
SCHEJBAL

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

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

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

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

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

ENGLISH A satirist, lyricist, jo-

ENGLISH A theatre, film
and TV actor. A director

ENGLISH A director, screen-

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

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

ENGLISH He lives by writing.

MICHAŁ
FIGURSKI

JAKUB
MILSZEWSKI

RAFAŁ
RUTKOWSKI

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

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

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

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

ENGLISH A non-stop talker

ENGLISH He grumbles,

ENGLISH An actor and

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

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

ENGLISH A dynamite wom-

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

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

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

PAULINA
SMASZCZKURZAJEWSKA

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

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

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

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

WOJCIECH
ZAWIOŁA

JAKUB
FIREWICZ

MAGDALENA
JUSZCZYK

TOMASZ
SOBIERAJSKI

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

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

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

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

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

ENGLISH Has been working
in TVN24 since 2012. She

ENGLISH He’s a reporter

ENGLISH an actor of a ‘still’

ENGLISH A journalist,

ENGLISH A sociologist

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

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

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

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

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

SYLWIA
GUTOWSKA

ALEKSANDRA
BUDKA

EDYTA
BARTKIEWICZ

TOMASZ
SAGAN

CEZARY
ŁAZAREWICZ

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

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

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

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

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

ENGLISH Her dream was to

ENGLISH She is a pho-

ENGLISH She talks, writes

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

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

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

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

ENGLISH Aged 52,

comes from Darłowo. He
has worked for, among
others, Gazeta Wyborcza, Polityka, Przekrój.
Currently unemployed
for two years. He writes
reportage.
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SYNDROM WARSZ AWIAK A

SYNDROM

WARSZA
WIAKA
„PROFESJONALIZM AKTORA NA TYM POLEGA, ABY
CUDZĄ DUSZĘ ZAŁOŻYĆ BEZKOLIZYJNIE DLA SAMEGO
SIEBIE. CZASAMI TO SIĘ NIE UDAJE, ALE TRZEBA TEN
ZAWÓD UPRAWIAĆ TAK, ŻEBY NIE PORANIĆ SOBIE
KOLAN, NIE ZROBIĆ SOBIE KRZYWDY. MOIM ZDANIEM
TO JEST MIARA PROFESJONALIZMU.” Z MACIEJEM
WIERZBICKIM ROZMAWIA GRZEGORZ KAPLA.
TEKST Grzegorz Kapla

ZDJĘCIA Tomasz Krupa

WYWIAD WIDEO DOSTĘPNY
NA ANYWHERE.PL
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W mieście, do którego każdy przyjeżdża, żeby
wywalczyć sobie miejsce w życiu, żeby zrobić karierę, ty
nie musiałeś walczyć, bo to jest twoje miasto.

Nie musiałem. Przyszedłem na świat w szpitalu praskim,
naprzeciwko ZOO. Do drugiej klasy szkoły podstawowej
mieszkałem na Zaciszu. Słyszałeś? Jest szkoła podstawowa, dom kultury, cudowna kraina. Kiedyś zrobiłem sobie
ze swoim starszym synem wycieczkę. Pojechaliśmy metrem, przesiedliśmy się na Dworcu Wileńskim do pociągu i wysiedliśmy na stacji Zacisze Wilno. Przedarliśmy się
przez chaszcze… Pamiętałem, gdzie sąsiad trzymał kury,
sąsiadka to nawet i świnkę miała. Były dzikie sady, na których budowaliśmy boiska. Tego dziś nie ma.
Dzisiaj jest dzieciństwo w wirtualnym świecie. Nasze
pokolenie do tego doprowadziło, więc nie możemy
mieć pretensji. Odebraliśmy dzieciom trzepaki, ale
daliśmy im Wiedźmina.

Mój syn czyta Wiedźmina, ale potrafi nie używać telefonu przez dwa dni. Na Zaciszu mieszkaliśmy z rodzicami
i młodszym bratem. Mieliśmy tylko zimną wodę, wychodek
i wszechogarniającą pleśń. Ale nie narzekałem, było cudownie. W ogrodzie miałem własne wielkie drzewo, orzech.
Czym on nie był? Obcą planetą, bezludną wyspą.
A! Stąd ta wyobraźnia. W Teatrze Montownia
budujecie scenografię z trzech skrzynek i jednej pary
drzwi i wystarcza, żeby wyczarować starożytny Rzym.
Gdzieś się to musiało narodzić.

Myślisz, że tam? Może i tak… Poznałem takich ziomów, że
patrzymy na stół i myślimy: „może to jest kościół?”. Albo
kiedy toczymy rycerskie walki, to robimy floret z palca.
Może to zabrzmi sentymentalnie i banalnie, ale im człowiek
starszy, tym bardziej tęskni. Zatęskniłem za Zaciszem.
W drugiej klasie się wyprowadziłeś?

To było ultra nowoczesne mieszkanie na Ursynowie,
druga strona miasta.
Można powiedzieć, że druga strona życia. Inżynier
Karwowski budował Ursynów, więc trafiłeś do filmu.

Jechało się tam czterema autobusami z Zacisza. Cztery
godziny. Kiedy pierwszy raz pojechaliśmy zobaczyć
mieszkanie, wysiedliśmy z autobusu, wiatr hulał, dookoła
tylko skorupy, szkielety bloków. Jak z dobrego kryminału. Mama wpadła w dół jakiś, a potem weszliśmy do tego
bloku, a tam balkon, toaleta, łazienka, pokoje. Kiedy przenieśliśmy się z tego Zacisza i mnie wprowadzili do mojego
umeblowanego pokoju, rozpłakałem się, że chcę wracać

do domu. Po czym wyszedłem na podwórko i widzę przy
trzepaku, tyłem do mnie koleś. Trykam go w ramię, pytam czy zagra, odwraca się, a to dziewczyna. Załamałem
się. Ale potem było tak, że wystarczało walnąć dwa razy
piłką o chodnik i zaraz trzydziestu po klatkach biegło.
Było super. Ojciec był mistrzem stolarstwa, zrobił wszystkie meble własnoręcznie. Wszystko to potrafił zbudować,
jak z klocków lego. Jak to rozłożył, to ustawiał to w tym
naszym malutkim pokoiku na Zaciszu wszystkie meble
porozkładane. Był mistrzem w swoim fachu i jakiś czas
potem dostał fajną propozycję pracy w Australii.
Czyli wychowywałeś się bez taty?

To było tuż przed maturą.
Przed maturą to każdy chciałby się bez taty
wychowywać.

Miałem to szczęście, było ok, grałem wtedy na perkusji, zarobkowo na weselach i dancingach.
Kiedy zainteresowałeś się sztuką aktorską ?

Zainteresowałem się jeszcze w czasach Zacisza, bo dużo
chodziłem do teatru. Na Pradze jest kultowy teatr dla dzieci, Teatr Baj. Potem trafiłem do Teatru Polskiego na spektakl „Przygody Rozbójnika Rumcajsa” i to było coś. Od tego
momentu świadomie powiedziałem sobie, że chcę zostać
aktorem, miałem pięć lat i odtąd gdzieś z tyłu głowy zawsze
to było. Mimo że skończyłem technikum samochodowe,
trenowałem wyczynowo piłkę nożną, do czego się kompletnie nie nadawałem, ale z osiem lat mi to zajęło.
W Polonii?

Nie, na Agrykoli. Na obronie grałem, wtedy inaczej się grało, bardziej destrukcyjnie.
Ale zdecydowałeś się na szkołę aktorską, a to był
poważny krok. Rzadko kto dostawał się za pierwszym
razem.

A skąd wiesz, że dostałem się za pierwszym razem?
(Uśmiech)

Tak, po technikum to był szok, bo okazało się, że mam
poważne zaległości w wiedzy ogólnej. Ale miałem fantastyczną panią od polskiego, gdyby nie ona, nigdy bym
się nie dostał do szkoły teatralnej. Przychodziłem do
niej po lekcjach i ona pootwierała mi kilka furtek, ukleciłem repertuar i udało się. Wtedy byłem bardzo mocno
zdeterminowany, chodziłem w szkole do poradni konsultacyjnej nawet.

...T R A F I Ł E M D O T E AT RU P O L S K I E G O
N A S PE K TA K L „ PR Z YG O DY ROZ B Ó J N I K A
RU M C A J SA” I T O BY Ł O C O Ś. O D T E G O M O M E N T U
Ś W I A D O M I E P OW I E DZ I A Ł E M S O B I E , Ż E C H C Ę
Z O S TAĆ A K T O R E M , M I A Ł E M PI Ę Ć L AT...

SYNDROM WARSZ AWIAK A
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SYNDROM WARSZ AWIAK A

S Y N D RO M WA R S Z AW I A K A M I
S I Ę W Ł ĄC Z Y Ł . W O G Ó L E N I E
PR Z Y S Z Ł O M I N A M Y Ś L , Ż E
SĄ I N N E S Z KO ŁY T E AT R A L N E ,
W K R A KOW I E C Z Y W Ł O DZ I .
Myślisz, że jestem jeszcze w wieku,
w którym przyjęliby mnie do takiej poradni?

Mało tego! Nie ma teraz limitu wiekowego.
Wiem, bo prowadzę zajęcia, mam swoich
studentów i siedzę czasem w tej poradni.
Przychodzą różni ludzie. Rok w rok po tysiąc osób na egzaminy.
A ty kiedy zobaczyłeś ten swój tysiąc, co
pomyślałeś?

Za moich czasów było może pół tysiąca.
I sześć osób przyjmowali?

Nie, osiemnaście. Starałem się o tym nie
myśleć, syndrom warszawiaka mi się włączył. W ogóle nie przyszło mi na myśl, że
są inne szkoły teatralne, w Krakowie czy
w Łodzi. A inni składali papiery do wszystkich naraz. Jestem stąd i alternatywa nie
wchodziła w grę.
Terminarz egzaminów jest taki, że można zdawać do wszystkich czterech. Najlepsi
dostają się do wszystkich i wybierają, gdzie
chcą studiować. Na egzamin pojechałem
w srebrnym garniturze. Matka zaprowadziła mnie do krawca na Nowym Świecie, taki
starszy pan, powiedział, że ma fajny materiał dla mnie. I uszył mi zbroję. Potem w teatrze jeszcze w nim grałem w jednym przedstawieniu. Pamiętam bardzo dobrze jak idę
Długą noga za nogą i w końcu dochodzę do
Miodowej. Tego się nie zapomni. Premiery
się zapomina, a to siedzi. To są rany emocjonalne, tak mocne doświadczenie. Świętej
pamięci profesor Irena Tomaszewska, która
wychowała pokolenia, wtedy już była emerytką, siedziała z boku stołu prezydialnego.
I to ona szeptem mi do mnie powiedziała:
Wszystko dobrze, tylko to ubranie.
A inni? Co powiedzieli?

Nic. Do widzenia. A potem zobaczyłem swoje
nazwisko na karteluszce, że z sesji porannej
właśnie ja zostałem przepchnięty na drugi
etap. I wyszło szydło z wora, że jednak technikum to nie liceum o profilu humanistycznym.
Wypadłem blado. Ale jakoś się udało. Przez
cztery lata konsekwentnie praktycznie nie
wychodziłem ze szkoły.

Ale zbudowaliście w tej szkole teatr. Inni
studiowali, a wy lecieliście do Chicago
z własnym teatrem.

Przeskakujesz, to już trzeci rok.
Muszę pilnować czasu. Wsiadamy do
samolotu i lecimy.

Na trzecim roku zrobiliśmy przedstawienie,
które okazało się hitem. Graliśmy to w szkole
i sypnęły się ciekawe propozycje wyjazdowe.
I w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia wsiedliśmy w samolot i polecieliśmy do Chicago na
12 dni i 6 spektakli.
Ale nie wychodziłeś ze szkoły. Nie miałeś
czasu na nic innego.

Coś za coś. Mogłem może pobyć dłużej w domu
z rodziną, z bratem i siostrą.
Albo na bankiecie poznać jakiegoś
producenta od reklam, występowałbyś
w reklamach pasty do zębów.

Jak na mnie patrzysz, to jaki towar mógłbym reklamować?
Czapki.

Myślałem, że powiesz „zakłady pogrzebowe”.
Za szybko z Teatrem Montownia poszliście
na szczyt, mieliście przed sobą jeszcze
dużo nauki, a już byliście na samej górze.

Poczuliśmy, że wzięliśmy głębszy wdech przed
decydującym podejściem.
Jak wpadliście na to, żeby zrobić teatr?
Ludzie, kiedy są na trzecim roku to
myślą o imprezach.

Zebrało się trzech świrów na tym samym roku.
Chcieliśmy poszukać czegoś we trójkę. Ale nie
wiedzieliśmy, czego, nie byliśmy oczytani.
Na egzaminie mówiłeś Myśliwskiego, to
jak nieoczytany?

Poszliśmy do profesora, który to okazał się
reżyserem „Przygód Rumcajsa”, które widziałem jako pięciolatek. Historia zatoczyła koło.
Profesor Jan Skotnicki świętej pamięci powiedział: Chłopaki, idźcie do biblioteki, tam jest tom
Mrożka, przeczytajcie go. Przeczytałem go na
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M I E L I Ś M Y P O 22 L ATA ,
CEN ILIŚM Y SOBIE
WO L N O Ś Ć A RT Y S T YC Z N Ą ,
P OW I E D Z I E L I Ś M Y
DY R E K T O ROW I , Ż E M A M Y
POM YSŁ ZA ŁOŻEN I A
W Ł A S N E J G RU P Y...
korytarzu, zaczynał się: „Co jest? Zamknięte?
Może nie ma nikogo”... Przypadkowo wyznaczyliśmy sobie, co kto czyta. Przeczytaliśmy
i już tak zostało. I to się udało. A potem mieliśmy od razu pomysł na następne przedstawienie. „Szelmostwa Skapena” Moliera.
Już pod szyldem Montownia?

Nie, jeszcze nie było nic o Montowni. Ale wpa-

dliśmy, żeby wyrzucić ze sztuki role kobiece i tak opowiedzieć historię, żeby się dała
zrobić we czwórkę. Wyciąłem sceny kobiece,
trochę poprzerabiałem i się okazało, że to gra.
Tymczasem jednak Rafał Rutkowski miał już
propozycję pracy w teatrze, ja też, a trzeci
nasz kolega nie miał, ale już coś kombinował.
Czwartego, Marcina Perchucia, namawialiśmy, żeby do nas przystał. No i Rafał zro-

zumiał, że jak pójdziemy do różnych teatrów,
to się już nie zejdziemy. Zaproponował, że
stworzymy własną grupę, swój teatr.
Teatr bez siedziby.

Siedzieliśmy wtedy w Teatrze Powszechnym,
bo ten nasz projekt kupił i przyjął do teatru
Krzysztof Rudziński. Powiedział, że to fajna
zabawa na 45 minut, ale to jest za krótkie jak
na teatr. Wymyślił, że Stanisław Tym napisze dla nas, studentów, drugą jednoaktówkę. Graliśmy to w Teatrze Powszechnym.
Mieliśmy po 22 lata, ceniliśmy sobie wolność
artystyczną, powiedzieliśmy dyrektorowi,
że mamy pomysł założenia własnej grupy,
że przedstawienie zagramy pod własnym
szyldem. Powiedział, że przyjdzie 10 dni
przed premierą i jak mu się to spodoba,
to bierze to, a jak nie, to mamy wypieprzać.
Przyszedł, zobaczył, no i kupił. To była premiera Teatru Montownia.
Dziwna nazwa.

Kombinowaliśmy, gdzie robić próby. Poszliśmy
do profesora Łapickiego, on był wtedy dyrekto-

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

rem Teatru Polskiego. Powiedział: „Powołajcie
się na mnie i wam pokażą miejsce”. Poszliśmy
za Teatr Polski, naszym oczom ukazała się
rotunda. Nad drzwiami wisiała tabliczka:
„Stara montownia Forda”. Miejsce nie nadawało się do niczego, ale mieliśmy Montownię.
Poszliśmy do Rudzińskiego i powiedzieliśmy, że tak się będzie nazywał nasz teatr.
Montownia 110. Bo pomyśleliśmy sobie, że to
maksymalna prędkość. Ostudził nas, powiedział, żeby to 110 wyrzucić.
No, ale rozpędziliście się i zrobiliście
„Testosteron”.

Rafał dwa lata chodził za Andrzejem
Saramonowiczem, poznali się przy okazji
programu telewizyjnego, w którym Andrzej
rozmawiał o filmach, a my krótkimi etiudami to komentowaliśmy.
Potem Saramonowicz z tego zmontował
film… Znalazł sposób, jak ograć dział
księgowy telewizji.

No i się udało. Kilka scenek jest żywcem
wyjętych z tego programu. Nic tam nie
było zmieniane. I Rafał chodził za nim dwa
lata, prosił o ten tekst i w końcu Andrzej
napisał „Testosteron”.
Napisał na czterech aktorów?

Nie. Na siedem osób. Podobno miał nasze
zdjęcia, to rzadko się zdarza, żeby pisać
sztukę konkretnie dla aktora. W Teatrze
Montownia zdarzyło się to dwa razy. Raz napisał to Stanisław Tym. No a potem Andrzej
Saramonowicz napisał specjalnie dla mnie
rolę Robala, przyjaciela pana młodego, doktora biologa, genetyka. Graliśmy to przy
pełnej widowni ponad 400 razy. Mogliśmy
spokojnie grać dużo więcej. Nawet film
temu nie przeszkodził, przeciwnie – ruszyła kolejna fala, bo ludzie przychodzili
porównać. Nie wiem, co Andrzej na to, ale
mówili, że przedstawienie jest dużo odważniejsze niż film, lepsze.
Chyba jest szczęśliwy, że to napisał.
Nie ma co kryć.

Namawialiśmy go na kolejny projekt, który
mógłby dla nas napisać. Pomysły rewelacyjne.
Może jeszcze napisze.
To co teraz montujecie?

Nic.
Jak to?

Zmontowaliśmy ostatnio „Dzieła wszystkie
Szekspira”, w nieco skróconej wersji.
Czyli poszliście w komediowe klimaty?

Tak jesteśmy postrzegani.

„Testosteron” był raczej tragedią.

Był słodko-gorzki. Natomiast to jest rozrywka. Opowiadamy całego Szekspira w 60 minut. Gramy to w Teatrze Polonia, u Krystyny
Jandy, zapraszam serdecznie.

sami to się nie udaje. Ale to nie przy takim
przedstawieniu. Trzeba ten zawód uprawiać
tak, żeby nie poranić sobie kolan, nie zrobić sobie krzywdy. Moim zdaniem to jest
miara profesjonalizmu.

Fechtujecie na miecze z palców?

I jesteś Julią?

Nie, z palców nie, mamy plastikowe.

Zakładam wianek i jestem Julią. Moim największym teatralnym wyzwaniem poza
Montownią była rola Grety Garbo.

Kobiece postaci wycięliście?

Julia jest.
Animowana?

Nie.
Musicie się bardzo szybko przebierać, jeśli to
jest 60 minut.

Bardzo szybko. Jak to mówi jedna z najwybitniejszych polskich reżyserek teatralnych, pani
Augustynowicz: „aktor powinien mieć błyskawiczną zdolność włożenia czyjejś duszy”.
Bezkarnie?

Profesjonalizm aktora na tym polega, aby
to się odbywało bezkolizyjnie, chociaż cza-

W Szczecinie.

Tak. U Hanny Augustynowicz.
Żona jest szczecinianką, zakochała się, kiedy
grałeś Gretę Garbo?

Nie. Już byłem dawno po ślubie. Ona też jest
aktorką.
To takie romantyczne.

No nie. Żona ma straszne problemy z tym,
kiedy ja gram kobiety. Ona woli, żebym
się za babki nie przebierał. Nawet w pracy.
Natomiast Greta Garbo to było wyzwanie,
gruba sprawa.
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Ale studenci, którzy startują do twojej szkoły, marzą
raczej o rolach w serialach. O telewizji. Lista twoich
występów w telewizji nie ma końca.

Jeżeli płaczesz, to są konsekwencje.

Naprawdę? Otwórz sobie konto Roberta Więckiewicza
albo Tomka Karolaka. Mogłaby być zdecydowanie dłuższa.
Zawód aktora, z czego nie zdają sobie sprawy młodzi ludzie,
to jest sinusoida. Zdarzają się okresy, kiedy telefon milczy.
I to jest chleb powszedni tego zawodu. Ale ludzie myślą
o tym inaczej, bo atakują ich zewsząd kolorowe pisma,
a w nich aktorzy uśmiechnięci w serialach.

ENGLISH

Tak, ale pozytywne.

W pięknych domach, które do nich nie należą, ale są
wypożyczane do sesji.

Ja to od razu mówię swoim studentom: „Co ma aktor czasami? Aktor czasami ma pracę”.
Ale kiedy zakładaliście Montownię, to decydowała
potrzeba wolności artystycznej.

Tak. Wtedy nikt z nas jeszcze nie znał ciemnej strony.
Byliśmy studentami.
A macie tam księgową?

Mamy Jolę naszą, mamy pokoik, biuro, Jola wszystko ogarnia.
Był czas, że mieliście też teatr, scenę.

Tak, ale szybko się sparzyliśmy, to nie był dobry czas. Teraz
Tomek Karolak pod tym naszym miejscem ma Teatr.

Z takim przeświadczeniem przychodzą ludzie do szkoły
teatralnej, nie wiedząc, że ci, co jeżdżą tymi samochodami, to może 4 osoby. Wiesz, ilu jest aktorów w Polsce,
którzy nie robią nic? Którzy muszą się przebranżowić?
Mam kolegę, który świetny był w musicalu,
a teraz jest stewardem w liniach lotniczych. Za
długo ten telefon milczał. To jest pewnie trudne
do uniesienia w waszej pracy.

A co powiedziałeś, jak mnie zobaczyłeś?

In a city where everyone comes to fight their way to the
top you didn’t need to fight, because it’s your city.

I didn’t need to, indeed. I was born in a hospital in the
district of Praga, opposite the zoo. Until I was eight,
I lived in Zacisze. Do you know it? There’s a primary
school and a culture centre there; a wonderful place.
Once, I went on a trip there with my elder son. We took
the subway, then got on a train at Dworzec Wileński and
get off at Zacisze Wilno. We broke through the bushes…
I remember where my neighbour kept hens; another
neighbour even had a pig. There were wild orchards,
which we turned into sports fields. It’s all gone now.
Nowadays, children play in virtual worlds. Our generation
caused it, so we can’t complain. We took carpet hangers
away and gave them the Witcher in return.

Oh! Hence the imagination. In the Montownia Theatre,
you can build ancient Rome with three boxes and one set
of doors. It must have started somewhere.

You think it was there? Perhaps… I met great people – we look at a table and we’re like, ‘Perhaps it’s
a church?’ Or when we fight and pretend to be knights,
we use our fingers as foils. It may sound sentimental
and clichéd, but the older I become, the more I miss
it. I miss Zacisze.
You moved out when you were eight?

Że kiedy Netflix kupi moją powieść na scenariusz,
to zagrasz policjanta.

It was a state-of-the-art flat in Ursynów, the other side
of the city.

Wiesz, ilu się musiałem ich nagrać?

Or even the other side of life. Engineer Karwowski was
building Ursynów, so you appeared in a film.

Nie narzekaj, Falk całe życie grał Columbo.

Jak zrobisz Columbo ze mną, to wchodzę.
Nie mógłbyś być już więcej Julią. Nikt by tego nie
zaakceptował.

Zaakceptowałby. Teatr to taka dziwna umowa. Kupujesz
bilet, dajesz za to dobrowolnie 50 złotych i to jest twoja
umowa. Zgadzasz się na to, że ci z drugiej strony rampy będą cię oszukiwać, a ty się chcesz na to nabrać.

Ale bez negatywnych konsekwencji dla ciebie.

‘A professional actor can smoothly put on someone else’s soul. It
sometimes doesn’t work out, but in this profession, you need to be
careful not to hurt your knees or hurt yourself. In my opinion, this
is the measure of professionalism.’ Grzegorz Kapla is talking with
Maciej Wierzbicki.

My son reads the Witcher, but he can live without his phone
for two days. In Zacisze, I lived with my parents and my
younger brother. We only had cold water, an outdoor toilet
and ever‑present mould. But I didn’t complain; it was great.
In the garden, I had my own big tree – a walnut. But it was
much more to me – another planet, a desert island.

Z perspektywy widza wydaje się, że aktor ma
przyjemne życie. Malują go, ubierają, stawiają
na scenę, płacą ogromne pieniądze, dają okładki
w czasopismach i jeszcze zarabia mnóstwo
pieniędzy za reklamy, i ma za darmo samochód,
którym jeździ jako ambasador marki.

Chcesz przeżyć prawdziwe emocje, one są prawdziwe.

VARSOVIAN SYNDROME

It took four hours and four buses to get there from
Zacisze. When we went to see our flat for the first time,
we got off the bus, the wind was blowing, and all we could
see around us were shells and skeletons of blocks of flats.
Like in a good crime story. My mum was down, but then
we went into that block, and there was a balcony, a toilet, a bathroom, there were rooms. When we moved
there from Zacisze, and I first entered my furnished
room, I started to cry because I wanted to go back home.
I went out and saw a guy standing at a carpet hanger.
I approached him and asked him if he wanted to play.

WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL
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He turned around, and, to my surprise, it’s
a girl. I was devastated. But later, it sufficed
to bounce the ball twice, and thirty boys
were out immediately. It was great. My father
was a skilful carpenter and made all furniture himself. He could make them all like
with Lego blocks. When he was making furniture, he would put all the parts around our
small room in Zacisze. He was really good at
it and soon got a great job offer in Australia.
So you grew up without your dad?

It was right before my high school exams.
Everyone would like to grow up without
a dad then.

It was fine. I played the drums then – for
money, at weddings and parties.
When did you get interested in acting?

Already when I lived in Zacisze because
I would go to the theatre a lot. There’s a cult
children’s theatre in Praga – the Baj Theatre.
Then, I saw a play ‘Przygody Rozbójnika
Rumcajsa’ [Rumcajs the Little Bandit of the
Forest] in the Polski Theatre, and that was
really something. I was five years old when
I decided I wanted to be an actor, and it has
been somewhere at the back of my head ever
since. And I did it although I graduated from
an automotive school, practised professional football, which wasn’t my cup of tea, but it
took me eight years.
In Polonia?

No, in Agrykola. I played in the defence.
Football was different then; it was more
destructive.
But you chose a drama school, and that
was a serious decision to make. Few
people got in on their first try.

How do you know I got in on my first try?
(Smiles.)

Yes, it was a shock after the automotive school,
because it turned out that I was behind in general knowledge. But I had a great Polish teacher
– but for her, I would have never got into that
school. I visited her after school, and she provided me with advice – I picked a repertoire
and I made it. I was very determined then;
I even went to counselling at school.
Do you think I could still go to such
counselling?

Not only that. There’s no age limit now. I know
that because I teach now, I have my own students and do such counselling from time to
time. Different people come there. About
a thousand people take exams a year.

And when you saw that thousand people,
what did you think?

Those days, there were about five hundred.
And six people got in?
No, eighteen. I tried not to think about it.
I had a Varsovian syndrome – I didn’t even
consider other drama schools, in Cracow or
Łódź. Other people applied to all of them.
I’m from Warsaw, and an alternative was
out of question.
The exam calendar allows people to take
exams in all four schools. The best ones get
in to all of them and choose where they want
to study. I put on a silver suit for the exam.
My mother took me to an old tailor in Nowy
Świat. He said that he had a great fabric
for me. And he sewed me an armour. I performed in it in a play in theatre. I remember
walking down Długa Street to reach Miodowa
Street. You don’t forget such things. I can forget premieres, but that’s something I’ll never
forget. It’s a strong, emotional experience.
Late Professor Irena Tomaszewska, who
taught generations of actors, was retired
then. She was sitting on the side of the table.
She whispered to me, ‘Everything was fine
except for your clothes.’
What about others? What did they say?

Nothing. Goodbye. Later I saw my name on
a piece of paper – I was selected for the second stage. And the cat was out of the bag – the
automotive school wasn’t a Humanities high
school. I didn’t make an impression. But I got
in anyway. I didn’t practically leave school for
four successive years.
But you set up a theatre at school. While
others were studying, you were going to
Chicago with your own theatre.

You’ve skipped a lot; it was in the third year.
I need to watch the time. So we get on
a plane and fly.

In the third year, we staged a play which turned
out to be a hit. We performed at school and got
plenty of interesting offers. On the Second Day
of Christmas, we got on a plane and flew to
Chicago for 12 days and 6 performances.
But you didn’t leave school. You didn’t have
time for anything else.

Quid pro quo. I could have spent more time
at home with my family, with my brother
and sister.
Or meet a commercial producer at
a cocktail party – you’d perform in
toothpaste commercials.

Look at me and tell me what I could advertise?

Hats.

I thought you’d say ‘funeral services’.
You made it to the top with the Montownia
Theatre too fast – you had a lot to learn and
you already achieved such success.

We felt that we’d taken a deep breath before the
final shot.
How did you come up with an idea for
a theatre? People in the third year mostly
think about parties.

Three crazy guys met and wanted to look for
something together. But we didn’t know what
to look for, we weren’t well-read.
You weren’t well-read? How come – you
recited Myśliwski in your exam.

We went to a professor who turned out to be
a director of ‘Przygody Rumcajsa’ [Rumcajs
the Little Bandit of the Forest], which I watched
when I was five. History was repeating itself.
Late Professor Jan Skotnicki once said, ‘Boys,
go to the library; take Mrożek’s book and
read it.’ I read it in the corridor. It began with,
‘What’s going on? Is it closed? Perhaps nobody’s there…’ We randomly decided who read
what. We read it, and that’s it. It worked out.
Soon, we had an idea for another performance
– Molier’s ‘Scapin the Schemer’.
Already as the Montownia Theatre?

No, Montownia didn’t exist yet. But we came
up with an idea to get rid of female characters and adapt the story for four actors.
I crossed out scenes involving women, made
some adaptations, and it worked out. At that
time, Rafał Rutkowski was offered a job in
a theatre, me too, another one of us didn’t
get it, but was up to something. We tried to
persuade the fourth one, Marcin Perchuć, to
join us. And Rafał realised that if we worked
in different theatres, we wouldn’t do anything more together. He proposed we set up
our own group, our own theatre.
A theatre without a seat.

We were based in the Powszechny Theatre,
because Krzysztof Rudziński had bought
our project and invited us to the theatre.
He said it was fun for 45 minutes, but it was
too short for a theatre. He suggested that
Stanisław Tym may write another one-act
play for us. We put it in the Powszechny
Theatre. We were 22 years old, appreciated artistic freedom, and told the director
that we had an idea for our own group and
wanted to perform under our own name.
He said he would come 10 days before
the premiere and if he liked the play, he’d
take it, and if not, we’d get out of there. He
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came, watched it and bought it. It was the
premiere of the Montownia Theatre.

So you went for comedies?

A strange name.

‘Testosteron’ was rather a tragedy.

We tried to find a place for rehearsals. We went
to Professor Łapicki, who was the director of
the Polski Theatre then. He said, ‘Mention my
name, and they’ll show you a place.’ Behind the
Polski Theatre, we found a rotunda. Above the
door, there was a sign ‘Stara montownia Forda’
[Old Ford Assembly Plant]. The place was no
good, but we named our theatre ‘Montownia’
[Assembly Plant] after it. We went to Rudziński
and told him that we had a name for our theatre. Montownia 110. 110 was the maximum
speed. He told us to get rid of 110.

It was bittersweet. And that’s entertainment.
We present Shakespeare’s works in 60 minutes. The play is on in Krystyna Janda’s Polonia
Theatre, you’re very welcome.

But you picked up speed and shot
‘Testosteron’.

Rafał was twisting Andrzej Saramonowicz’s
arm about it for two years. They met during
a TV show in which Andrzej was talking
about films, and we were commenting it
with short etudes.
Saramonowicz later made a film out of
it… He found a way to get around the TV
accounting department.

We made it. A few scenes are taken directly from that show. We didn’t change
a thing. Rafał was twisting Andrzej’s arm
about writing the script of ‘Testosteron’
for two years.
Did he write it for four actors?

No. For seven people. Apparently, he had
our pictures – it’s rare to write a play for specific actors. It has happened in the Montownia
Theatre twice – once, with Stanisław Tym, and
the second time with Andrzej Saramonowicz,
who wrote for me the part of Robal, the
groom’s best friend, a PhD biologist, geneticist. We performed it over 400 times to a full
house. We could play it even more. The film
didn’t change a thing; quite the opposite – another wave came because people wanted to
compare the play with the film. I don’t know
what Andrzej thinks, but people said that the
play was much bolder than the film, better.
He must be happy that he wrote it. There’s
nothing to hide.

We encouraged him to write another script for
us. Brilliant ideas. Perhaps, he’ll write something one day.
What are you up to now?

Nothing.
How come?

Recently, we’ve finished ‘Complete Works of
Shakespeare’, in an abridged version.

That’s how we’re perceived.

Do you fence with your fingers?

No, we don’t use our fingers but plastic swords.
Did you get rid of female characters?

pearing in TV series, smiling on the covers of
colourful magazines.
In beautiful houses that aren’t theirs, but are
rented for sessions.

I tell my students, ‘What an actor sometimes has? A job.’
But when you set up Montownia, you
wanted to be free.

Yes. We didn’t know the dark side then. We
were students.

There’s Julia.

Do you have an accountant?

An animated one?

We have Jola, a room, an office; Jola takes
care of everything.

No.
You need to change very fast if it’s 60
minutes.

Very fast. One of the most prominent Polish
theatre directors, Ms Augustynowicz says, ‘An
actor should be able to immediately put on
someone else’s soul.’
With impunity?

A professional actor should be able to do it
smoothly, but it sometimes doesn’t work out.
But not in such a play. In this profession, you
need to be careful not to hurt your knees or
hurt yourself. In my opinion, this is the measure of professionalism.
And you’re Juliet?

I put on a wreath and I’m Juliet. Apart from
Montownia, my biggest acting challenge so far
has been the part of Greta Garbo.
In Szczecin.

Yes. In Hanna Augustynowicz’s play.
Your wife is from Szczecin; did she fall in love
with you as Greta Garbo?

No. We’d been married for a long time then.
She’s an actress, too.
It’s so romantic.

Not really. My wife doesn’t like when I play female characters. She doesn’t want me to dress
as a woman. Even at work. But Greta Garbo
was a challenge; it was a big deal.
Students who apply to your school
dream about parts in TV series. About
television. The list of your appearances
on television is very long.

Really? Have a look at Robert Więckiewicz
or Tomek Karolak. It could be much longer.
Young people aren’t aware that this profession
is a sinusoid. There are times when the phone
is silent. And that’s the reality. But people
think otherwise because they see actors ap-

There was a time when you had
a theatre, a stage.

Yes, but we got burned, the timing was bad.
Now, Tomek Karolak has a theatre at our place.
From the outside, it seems that actors
lead a pleasant life – to be dressed,
wear make-up, go on stage, get a lot of
money, appear on magazine covers and
in adverts and commercials, get a free
car as a brand ambassador.

People think so when they come to drama
school, but they don’t know that only about 4
actors get those free cars. Do you know how
many Polish actors are unemployed? How
many have to retrain and find a new job?
A friend of mine was great at musical;
now, he works as a flight attendant.
His phone didn’t call for a long time. It
must be difficult.

And what did you say when you saw me?
That when Netflix buys my novel for
a screenplay, you’ll play a policeman.

Do you know how many policemen I’ve had to
play in my life?
Don’t complain, Falk was Columbo all his life.

If you want to make Columbo with me, I’m in.
You couldn’t be Juliet anymore. Nobody
would accept that.

They would. Theatre is a kind of agreement.
You buy a ticket, give PLN 50, and you agree
that those people on the other side of the
ramp will try to trick you, and you’re willing to fall for it.
You want to experience real emotions;
they’re real.

But without any negative implications.
If you cry, you pay the price.

Yes, but in a positive sense.

SYNDROM WARSZ AWIAK A
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SAFARI SZ Y TE NA MIARĘ

SA FA R I

SZ Y TE NA M I A R Ę
TEKST I ZDJĘCIA Piotr Jaźwiński / avidhiker.pl
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Od

dobrych paru chwil nie działo się nic. Słychać
było cykady i świerszcze. Słońce, opadając
ku horyzontowi, wydłużało cień, lekki wiatr
chłodził popołudniowy żar. Zaczynaliśmy się nieco niecierpliwić, bo przed zachodem słońca chcieliśmy coś jeszcze zobaczyć. - Ok, to możemy jechać - padło z naszej strony. John, Absalum, nasz tropiciel, przewodnik i kierowca
w jednym, spojrzał na nas z ukosa, potem na wyświetlacz
zegarka w komórce. - Zaczekamy jeszcze 15 minut - odparł.
Od kilkunastu minut nasza Toyota Landcruiser w wersji Safari, stała w cieniu jednego z wielu kopjes - niewielkich skałek, powstałych w wyniku wybuchu wulkanu,

rozsianych po całej nizinie Serengeti. Razem z nami, trzy
metry od samochodu, w niewysokiej trawie, nic nie robiąc
sobie z naszej obecności, wylegiwała się para młodych
lwów - samiec z piękną grzywą i piękna samica. Oba lwy
leniwie odganiały się od much, samiec od czasu do czasu
łypał na nas okiem.
Odczekaliśmy te 15 minut, które nakazał nam John.
No i byliśmy świadkami sceny przedłużania gatunku. Nie
mieliśmy pojęcia, że właśnie przypada czas lwich amorów. Lwy kopulują wówczas nawet 40 razy dziennie, czyli
średnio co pół godziny. By doszło do narodzin małego
lwiątka, lew musi pokryć samicę przynajmniej 3 tysią-

W Ł O C H Y. GDZ I E I N DZ I E J

OD K I LKU L AT, PR Z YJA Z DY T U RYST ÓW
DO TA NZA N I I RO SNĄ W TE M PI E
K I LKU NA ST U PROCE N T ROCZ N I E.
W U BI EG ŁY M ROKU DO TEG O K R A J U
PR Z YJ ECH A Ł O PONA D 1,2 M L N
T U RYST ÓW, Z CZ EG O OK. J EDNA
TR Z ECI A TR A FI A DO SER E NGETI.

ce razy. Nic dziwnego, że wszystko trwało kilkanaście sekund. Młody lew tylko wstrząsnął
grzywą i powalił się w trawę, lwica leniwie się
przeciągnęła, oboje poszli spać. Pół godziny
przerwy do następnego razu, my mogliśmy
jechać dalej.
Nie był to jedyny raz, kiedy oglądaliśmy podobną scenę. Dzień później podczas
przedpołudniowego objazdu po Serengeti,
wcześniej w Kenii czy Botswanie. Ale dopiero
w Tanzanii uświadomiłem sobie, jak bardzo
my, ludzie, wkroczyliśmy w zwierzęcy habitat. Tak bardzo, że dla dzikich zwierząt, coraz

bardziej przyzwyczajonych do naszej obecności, przestaliśmy być zagrożeniem, nawet nie
jesteśmy traktowani ze zniecierpliwieniem,
a raczej z lekceważeniem.
To przeświadczenie było bardziej dojmujące następnego dnia. Gdy jechaliśmy
przez sawannę Serengeti, z daleka zobaczyliśmy rząd stojących samochodów, takich
jak nasz - przedłużoną wersję Landcruisera,
mogącą pomieścić ośmioro pasażerów. Jeśli w afrykańskim parku zobaczysz stojące
„dżipy”, widomy to znak, że dzieje się tam
coś ciekawego. I rzeczywiście. Po dojechaniu na miejsce okazało się, że stado 7 lwów
kończyło właśnie dojadać upolowaną tego
poranka antylopę gnu. Lwy nic nie robiły
sobie z obecności kilkunastu samochodów. Zmęczone polowaniem i narastającym upałem odpoczywały w cieniu aut.
Nie miało dla nich znaczenia, że wszystko
dzieje się na poboczu jednej z głównych
dróg w parku Serengeti, którą kursują liniowe autobusy z Aruszy na południu do
jeziora Wiktorii na północy.
Jeśli mowa o Serengeti… Cały świat widział filmik, pokazujący jak gepard wchodził
do wnętrza samochodu z turystami. Byliśmy
o krok od podobnej sytuacji, gdy spotkaliśmy
dwa gepardy, które zaczepiły się przednimi

łapami o tył naszego samochodu. Nie była to
tylko zwierzęca ciekawość. John wytłumaczył nam, że gepardy, jak każde dzikie koty,
muszą od czasu do czasu zrobić sobie mały
stretching i spiłować pazury (każdy kociarz
zresztą wie, do czego domowym kotom służy
słupek-drapaczka). A ponieważ na sawannie nie ma wielu drzew, o które mogłyby się
oprzeć przednimi łapami - wykorzystują do
tego, przy nadarzającej się okazji, samochody turystów.
To pokazuje, z jaką łatwością dzika zwierzyna przystosowuje się do nowych warunków, tworzonych przez wzrastający ruch turystyczny. Dotyczy to też setek tysięcy antylop
gnu i zebr, biorących udział w wielkiej migracji. Bo właśnie dla widoku tych zwierząt, przemierzających jedno za drugim afrykańską
równinę, przyjeżdża się do Serengeti.
Od kilku lat, przyjazdy turystów do Tanzanii rosną w tempie kilkunastu procent
rocznie. W ubiegłym roku do tego kraju przyjechało ponad 1,2 mln turystów, z czego ok.
jedna trzecia trafia do Serengeti. Od stycznia
do września, polowe lotnisko Seronera, położone w samym sercu parku, przyjmuje ok.
3,7 tys. lotów. W lutym 2019 r. w pobliżu lotniska ma być otwarte centrum multimedialne,
współfinansowane przez Koreę Południową.
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A F RY K A Ń S K I E SA FA R I PR Z E S TA Ł O
J U Ż BYĆ T Y M , C Z Y M BY Ł O
Z A C Z A S ÓW K A R E N B L I X E N
I D E N Y SA F I N C H A H AT T O N A , TA K
R E W E L AC YJ N I E P O K A Z A N YC H
W „ P OŻ E G N A N I U Z A F RY K Ą”.
Afrykańskie safari przestało już być tym,
czym było za czasów Karen Blixen i Denysa
Fincha Hattona, tak rewelacyjnie pokazanych
w „Pożegnaniu z Afryką”. Choć pewne zwyczaje z tamtej epoki przetrwały, jak np. odprowadzanie wieczorem gości do ich namiotów przez
Masajów, uzbrojonych w dzidy i pałki. No, bo
lodge’e są przecież położone na terenach, gdzie
żyją dzikie zwierzęta.
Safari mocno się już „zindustrializowało”.
I tak np. jedna z tanzańskich firm specjalizuje się wyłącznie na przerabianiu Landcruiserów na samochody dostosowane do
safari, nawet je eksportuje do innych krajów
afrykańskich. To chłonny rynek, bo tego
typu auta na tanzańskich drogach szybko
się zużywają (średnia to 8-9 lat), a w samej
Aruszy jest kilkadziesiąt firm oferujących
safari. Każdego dnia, po drodze do Serengeti
ciągnie sznur Landcruiserów 4x4.

Równie dobrze mają się ci, którzy sprzedają w Tanzanii panele słoneczne. Każdy niemal
lodge lub „tented camp” (to nie są namioty
w europejskim stylu, raczej wielkie pokoje
z brezentowymi ścianami, z łazienką i wc
w osobnym pomieszczeniu) jest zasilany energią słoneczną, w wielu możemy ochłodzić się
w basenie. Widoczna jest dbałość o sprawy jak
najbardziej przyziemne. Ani w Serengeti, ani
w Tarangire nie widzieliśmy zaniedbanej toalety, jak w innych krajach afrykańskich.
Rośnie ruch turystyczny, rosną wymagania wobec tych Tanzańczyków, którzy zajmują
się obcokrajowcami. John, nasz przewodnik
i kierowca, opowiada, że zdobycie licencji
przewodnika nie jest wcale takie łatwe. Trzeba wykazać się znajomością języka, najczęściej angielskiego (angielszczyzna Johna była
lepsza od mojej), wiedzą o historii kraju i, co
najważniejsze, o świecie zwierząt. Tej można
WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

było Johnowi pozazdrościć. Nic dziwnego, bo
jeszcze kilka lat temu był tropicielem pracującym dla zachodnich myśliwych. Ale do tej pracy zniechęciła go postawa samych myśliwych,
ten brak szacunku dla świata zwierząt, chęć
napawania się trofeum.
Rozmawiamy o tym siedząc w miejscu,
wyznaczonym w parku na piknik. W trawie
szeleszczą mangusty, obok, w cieniu wielkiego
drzewa grupa uczniów na wycieczce słucha
parkowego strażnika. - Safari jest grą między
człowiekiem a zwierzęciem - wyjaśnia John.
I dodaje: jeśli nawet w niej przegrasz, bo nie
zobaczysz lwa czy lamparta, wystarczy, że spojrzysz na krajobraz, który nigdzie się nie kończy
- to i tak wygrałeś.
Tak, to prawda.
ENGLISH

TAILORED SAFARI

Nothing happened for some time. We could
hear cicadas and crickets. The sun was setting, and the shadows were beginning to fall.
The afternoon heat was cooling in the light
wind. We began to become impatient because
we wanted to see something more before sunset. ‘Okay, we can go now,’ we said. John, Absalum, our explorer, guide and driver looked
at us sideways and checked the time on his
phone. ‘Let’s give it 15 more minutes,’ he said.
For several minutes, our Toyota Landcruiser in a Safari version had been parked in
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the shadow of one of many kopjes – small rocks formed as
a result of a volcanic eruption, spread around the Serengeti plain. Three metres of our car, a couple of young lions,
a male with a beautiful mane and a beautiful female, were
lying in low grass, ignoring us. The lions were swatting
away flies lazily; the male peeked at us from time to time.
We waited for 15 minutes like John said. And we saw
animal reproduction. We didn’t know it was the time of
lion romance. Lions copulate even 40 times a day, every
30 minutes on average. For a little lion to be born, the male
needs to cover the female at least three thousand times. It’s
therefore no surprise that the whole act didn’t take more
than several seconds. The young male shook his mane
and laid down in the grass again, the female stretched lazily, and they fell asleep. 30 minutes until the next one, we
could go further.
It wasn’t the only time we witnessed a similar scene.
The following day, during our morning tour around Serengeti, and in Kenya and Botswana before. But only in Tanzania did I realise how much we, humans, had entered the
animal habitat. Wild animals, more and more used to our
presence, didn’t see us as a threat or treat us with impatience. They rather ignored us.
That feeling was even stronger the next day. When we
were going through the Serengeti savannah, we saw a line
of cars just like ours – a Landcruiser with an extended cab
for up to eight passengers. If you see ‘jeeps’ parked in an
African park, you should know that something’s going on.
And indeed, when we arrived, we saw a pride of 7 lions finishing eating a wildebeest they had hunted that morning.
The lions didn’t pay attention to several cars and spectators. Tired with the scorching sun and the hunt, they were
resting in the shadow of the cars. They didn’t care that
they were on a side of one of the main roads in the Serengeti park where buses ran from Arusha in the south to Lake
Victoria in the north.
As regards Serengeti… The whole world saw a video on
which a cheetah got into a car with tourists. That almost

happened to us when two cheetahs clawed to the back of
our car. It wasn’t only out of animal curiosity. John explained that cheetahs, like all wild cats, needed to have
a good stretch and to file off their claws from time to time
(every cat lover knows what scratching posts are for). Since
there aren’t many trees to scratch in savannah, they use
tourists’ cars for that purpose when they have a chance.
This shows how easily wild animals can adapt to new
circumstances created by a tourist boom. This also concerns hundreds of thousands of wildebeest and zebras
that take part in the Great Wildebeest Migration. People
visit Serengeti to see these animals traversing the African
plain one after another.
For a few years, the number of tourists visiting Tanzania has been increasing several percent per year. Last
year, over 1.2 million tourists visited the country, one
third of which went to Serengeti. From January to September, about 3.7 thousand flights arrive at Seronera Airfield, located in the heart of the park. In February 2019,
a multimedia centre co-financed by South Korea is going
to be opened near the airfield.
The African safari is no longer what it used to be in the
times of Karen Blixen and Denys Finch Hatton, perfectly
shown in ‘Out of Africa’. Although some customs from that
time are still followed, for example, seeing guests to their
tents by the Masai armed with spears and bats. Because
lodges are located in areas inhabited by wild animals.
Safari has become ‘industrialised’. For example, there
is a Tanzanian company specialising in converting Landcruisers to vehicles adapted to Safari, which even exports
its cars to other African countries. The demand for the
product is buoyant because such cars wear out quite soon
on Tanzanian roads (8–9 years on average), and there are
several dozen companies offering Safari trips only in Arusha. Every day, a number of Landcruisers 4x4 appear on
the road to Serengeti.
Another profitable business in Tanzania is solar panels.
Almost every lodge or ‘tented camp’ (these aren’t tents in
a European style, but rather large rooms with tarpaulin
walls, a bathroom and a separate toilet) is solar-powered;
many of them have pools. They pay attention to conveniences. We didn’t find a dirty toilet, like it happens in other
African countries, neither in Serengeti nor Tarangire.
With the increase of tourism, expectations of Tanzanians dealing with foreigners are growing. John, our guide
and driver, says that it’s not easy to obtain a guide licence.
You are required to speak a foreign language, most often
English (John spoke English better than me), know a lot
about the country history and, what’s most important,
about the world of animals. And John did know a lot. It’s no
surprise as he used to track animals for Western hunters
a few years ago. But he got discouraged with the attitude of
hunters, their lack of respect for the world of animals and
desire to get trophies.
We are talking about it in a picnic place in the park.
Mongooses are rustling in the grass. A group of students on
a school trip are sitting in the shadow of a large tree and listening to a conservator. ‘Safari is a game between humans
and animals,’ says John. And he adds, ‘Even if you lose because you don’t see a lion or a leopard, it takes one look at
the boundless landscape to win.’
Yes, that’s true.
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ZASŁUŻ
NA TO
W FANTASTYCZNIE NAKRĘCONYM, CHOĆ W WIELU MOMENTACH
PATETYCZNYM „SZEREGOWCU RYANIE” JEST SCENA, W KTÓREJ
KAPITAN JOHN MILLER SZEPCZE JAMESOWI RYANOWI:
„ZASŁUŻ NA TO”. MIAŁ ZASŁUŻYĆ NA TO, CO DOSTAŁ OD
LOSU. TO „ZASŁUŻ NA TO” CIĄGLE TKWI W MOJEJ GŁOWIE, BO
TO SŁOWA, KTÓRE ŁATWO ODNIEŚĆ DO WIELU SYTUACJI.

den sposób tłumaczyć. Jest jak jest. Coraz mniej widzę
powodów do ekscytowania się polską piłką na co dzień.
Jednym z nich są pewnie sympatie klubowe, ale takie
można mieć i w okręgówce (bez urazy).
To nic, że piłka nożna jest numerem jeden na świecie i u nas. Na billboardach w centrach dużych miast
błyszczeć powinni Adam Kszczot, Anita Włodarczyk
albo złota sztafeta 4x400. W reklamach telewizyjnych
pojawiać się powinni Paulina Guba, Wojciech Nowicki
czy Piotr Lisek. Wywiady, wizyty w zakładach pracy (!).
Zaproszenie mógłby otrzymać również triathlonista
Robert Karaś ze swoim niebywałym wręcz rekordem
świata. Albo najlepszy w Tour de Pologne Michał Kwiatkowski. Im nie trzeba byłoby mówić „Zasłuż na to”.
ENGLISH

EARN THIS
In brilliant, although sometimes mawkish, ‘Saving Private
Ryan’, there is a scene in which Captain John Miller whispers
to James Ryan, ‘Earn this.’ He ought to earn what he got.
I have this ‘Earn this’ still in my head, because this phrase
can refer to a lot of different situations.

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.

C

hoć pewnie niewiele by to dało, to jednak nikt
przed wakacjami nie wypowiedział tych słów polskim piłkarzom, bądź piłkarzom grającym w polskich klubach. Zasłuż na to. Na zainteresowanie kibiców, na prośby o autografy, na rolę idola, na wywiady
w każdym medium, na chęć transmitowania każdego
podłego meczu, na nowoczesne stadiony, na miliony
płynące strumieniami, na propozycje reklamowe za
dobre pieniądze… Na wszystko.
Przebolałbym mundial. Zdarza się, naprawdę się
zdarza. Choć boli, że najczęściej nam. Przebolałbym,
gdyby nie późniejsze mecze w europejskich pucharach. Mundialowe „przeziębienie” przeszło w chorobę nowotworową. Legia przegrywa z klubem, który
maluje trawę na zielono, po czym jest słabsza od zespołu z Luksemburga. Górnik nie daje rady klubowi,
którego stadion sprawia wrażenie postawionego „naprędce”. Lech niby gra, ale wyraźnie nie daje rady Belgom – zbyt wyraźnie. Walcząca z portugalskim Rio Ave
Jagiellonia sprawiała w tym wszystkim wrażenie, jakby
była drużyną z Chorwacji. Potem zresztą i tak odpadła
z Belgami. Tego piłkarskiego, polskiego lata nie da się
niczym wytłumaczyć. I nawet nie chcę tego sobie w żaWIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

Although it would have been no use anyway, nobody
said these words to Polish footballers or footballers
playing in Polish clubs before holidays. Earn this.
Earn the interest of supporters, their requests for autographs, being a role model, interviews in the media,
broadcasting every single poor match, state-of-the-art
stadiums, millions flowing in, appearing in adverts and
commercials for good money… Everything.
I would have got over the World Cup. It happens, it
really does. Although it hurts that it usually happens to
us. I’d have got over it had it not been for the matches in
the Europe League. Our indisposition at the World Cup
turned into a malignant disease. Legia loses with a club
that paints the grass green at the stadium and is worse
than a team from Luxemburg. Górnik can’t beat a club
whose stadium seems to have been ‘hastily’ built.
Lech tries to play something but is far poorer than the
Belgians – too far poorer. In this mess, Jagiellonia,
fighting with Portuguese Rio Ave, seems like a team
from Croatia. It loses with the Belgians afterwards anyway. This Polish football summer can’t be excused in
any way. And I don’t even want to excuse it. It is what it
is. I see few reasons to be excited about Polish football.
Supporting local clubs is one thing, but you can do it in
a minor league, too (no offense).
It makes no difference whatsoever that football is
number one in the world and in Poland. But it’s Adam
Kszczot, Anita Włodarczyk or our golden relay team
4x400 that should be on billboards in city centres. TV
commercials should star Paulina Guba, Wojciech Nowicki or Piotr Lisek. Interviews, visiting companies (!).
Another person that should be invited is Robert Karaś,
our triathlete who has broken the world record. Or Michał Kwiatkowski, the winner of Tour de Pologne. We
wouldn’t need to tell them to ‘earn this.’
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OKIEŁZNYWANIE WIATRU
MAŁGORZATA SPRENGEL JEST WŁAŚCICIELK Ą .FARYS.DESIGN., FIRMY PRODUKUJĄCE J DESIGNERSKIE
AKCESORIA JUBILERSKIE ZWIĄZANE Z JEŹDZIECT WEM. POJAWIA SIĘ NA NA JWAŻNIE JSZYCH
IMPREZACH JEŹDZIECKICH W KRA JU, JE J W YROBY POZNAŁA JUŻ CAŁA POLSK A, POWOLI SZYKUJE
SIĘ NA PODBÓJ RYNKÓW ZAGRANICZNYCH. DL A ANY WHERE.PL ROZMAWIA Z MACIE JEM BĄKIEM.
TEKST Maciej Bąk

ZDJĘCIA Mat. Prasowe

S A F A R I S Z Y T E3 7N– A
3 7M I A R Ę

Jakimi słowami możemy określić relację
między koniem a jego właścicielem?
A może słowo „właściciel” w tym
przypadku powinno być zastąpione
innym słowem?

Najlepiej powiedzieć: koń i jeździec, chociażby dlatego, że nie zawsze właściciel konia
jest tą samą osobą, która go dosiada. Koń jest
zwierzęciem na ogół płochliwym i trzeba najpierw zarówno zbudować szacunek konia do
jeźdźca, jak i jeźdźca do konia. A jak to działa?
Porównałabym to do technologii Bluetooth.
Najpierw jest pewien okres, w trakcie którego
budowana jest relacja i zaufanie, natomiast po
jakimś czasie, gdy się wsiada na konia i tworzycie jedność, to właśnie jest ten moment,
w którym dopiero zaczyna się ta prawdziwa
jazda. Wtedy można dokonywać niemożliwego i podnosić poprzeczki. I tu się zaczyna
prawdziwe jeździectwo, pasja i radość.
Rozumiem, że z koniem bardziej się
współpracuje niż zaprzyjaźnia?

To wszystko jest powiązane. Ważne jest to,
że budowana relacja i więź nie może być tylko określona treningami. Samą przysłowiową „marchewką” konia się nie przekupi. To,
co robię, to nieustanne spacery, chodzenia,
jeżdżenia, treningi. Sprawia to, że teraz, gdy
mojego konia na przykład coś wystraszy, to
on przestaje się tego bać, jeżeli ja na nim siedzę. Tymczasem normalnym bodźcem konia byłaby ucieczka, ponieważ te zwierzęta
w taki właśnie sposób reagują na potencjalnie
niebezpieczne sytuacje. Dlatego więź treningowa oczywiście jest potrzebna, ale potrzeba
też czegoś więcej, jakiejś głębszej relacji. Jej
zbudowanie powoduje to, że koń ma do jeźdźca zaufanie, a dodatkowo jeździec też nabiera
umiejętności dokładnego wyczucia nastroju
zwierzęcia. Wie on dzięki temu, czy koń jest
nabuzowany, spięty i tak dalej. Działa to trochę jak automat, właśnie jak wspomniany
przeze mnie Bluetooth!
A jakie cechy powinien mieć dobry jeździec?
Cierpliwość? Empatia?

Na pewno wymaga to skupienia, czasu i poświęcenia. Bo to jest relacja taka jak z ludźmi.
Żeby poznać dobrze drugiego człowieka trzeba dużo z nim przebywać, znać jego zachowania, rozumieć jego gesty i ruchy. Tak samo
wychodzi w relacji z koniem. Jeden ruch, jedno spojrzenie i od razu wiadomo, o co chodzi.
A cechy? Na pewno nie można być nerwowym, bo konie bardzo łatwo wyczuwają emocje. I jeśli podchodzimy do nich zestresowani
albo rozemocjonowani, to lepiej w ogóle nie
podchodzić. Więc spokojne cechy charakteru
na pewno pomagają w takiej relacji. Ale wydaje mi się, że przede wszystkim bardzo dużo
robi tutaj czas.

W I Ę Ź T R E N I N G OWA O C Z Y W I Ś C I E
JEST POTRZEBNA, A LE
P O T R Z E B A T E Ż C Z E G O Ś W I Ę C E J,
JA K I E J Ś G Ł Ę B S Z E J R E L AC J I .
No właśnie, a jak dużo pani poświęca czasu
swojemu koniowi – Farysowi?

Staram się być u niego przynajmniej trzy razy
w tygodniu. Zwykle nie są to całodniowe wizyty, choć latem, przy pięknej pogodzie, spędzamy ze sobą więcej czasu. Ale trzy razy
w tygodniu to jednak minimum do tego, żeby
coś fajnego z tego wyszło. Zresztą na początku miałam i trenera do jazdy, i trenera do tak
zwanego „naturalsa”, czyli rozumienia się
w dwie strony, więc to też wymagało dodatkowych godzin i czasu. A teraz czerpię z tego
tylko radość i to już jest bardzo fajne, że jeździ
się dla samej przyjemności.
Jakie chwile są kluczowe dla relacji jeźdźca
z koniem?

Tereny, absolutnie. Czyli wyjazdy poza stajnię. Piękne okolice, lasy, jeziora, rzeki, które
w pełnym galopie możemy przemknąć, i człowiek przestaje już myśleć o niczym i w pełni
się odstresowuje. Zresztą właśnie w terenie

najpełniej można poczuć możliwości konia
krwi arabskiej. Nie bez powodu mówi się,
że dosiąść takiego konia, to tak jak dosiąść
wiatr. Uwielbiam więc dosiadać taki wiatr
i jeszcze się z nim gonić.
A w jaki sposób koń okazuje wdzięczność
albo serdeczność?

Do głowy przychodzi mi chociażby sytuacja, w której przyjeżdżam do stajni, on
mnie jeszcze nie widzi, ale już słyszy jak rozmawiam z dziewczynami na kawie i potrafi
faktycznie przybiec z drugiego końca pastwiska, wręcz przylecieć i głośno rżeć. I nagle koń, którego po drodze nikt nie może zatrzymać, nagle staje obok swojego pana lub
pani i jest potulny jak baranek. To są właśnie
takie momenty.
Gdzie mieszka na co dzień Farys?

Jest to stajnia w Lisewcu, kilkanaście kilometrów od Trójmiasta.
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Z W IER ZĘTA SĄ BA R DZO
RÓŻ N EJ M A ŚCI, W IĘC K A ŻDY
M A I N DY W IDUA L N YCH
TR EN ERÓW I POD SWOJ EGO
KON I A, I POD SIEBIE.

ków, pamiętajmy o tym że jeśli mamy jedną
prawdziwą pasję, to nie ma sensu jej rozmieniać na drobne. Tak samo jak ktoś uwielbia
narty i zbiera przez cały rok na kolejne wyjazdy w góry, tak samo jak ktoś kocha morze
i jego życiowym celem jest wybranie się na
upragniony rejs, tak samo też jeśli złapaliśmy bakcyla jeździectwa, to całkowicie się
mu oddajemy. Ja na pewno tak mam.
ENGLISH

TO TAME THE WIND
I pani koniem opiekuje się zespół
fachowców?

Oczywiście, mamy bardzo fajne dziewczyny, które opiekują się wszystkimi końmi.
Zwierzęta są bardzo różnej maści, więc każdy ma indywidualnych trenerów i pod swojego konia, i pod siebie. Jeden trenuje skoki,
drugi ujeżdżeniówkę. Więc do każdego konia dopasowana jest osoba. Osobną historią
jest wyżywienie – każdy koń ma dopasowaną do siebie paszę.
Miałem kiedyś okazję spędzić dobrych kilka
dni z pasjonatami lotnictwa. Zauważyłem,
że bardzo trudno jest z nimi rozmawiać
na inne tematy niż ich życiowa pasja.
I tak zastanawiam się, czy z miłośnikami
jeździectwa jest podobnie?

Zdecydowanie tak! Bycie z koniem, zarówno
dla mnie, jak i wszystkich ludzi z tego światka, to jest czysta przyjemność. Nie wyobrażam sobie innego, spokojnego życia, bez tej
adrenaliny w terenie, bez tych emocji i bez
tej pasji. Miłość do koni mnie napędza i stała
się punktem odniesienia i inspiracją w życiu.
Także potwierdzam – to wkręca!
Ale jeżeli już wybierzemy jeździectwo
jako swoją pasję, to już chyba na żadne
inne hobby nas nie będzie stać? Mówi się
o tym, że nie jest to tani sport…

Powiem szczerze – na pewno nie jest to tani
sport, choć powstają teraz coraz to nowe alternatywy, które sprawiają że staje się on coraz bardziej dostępny dla każdego chętnego.
Natomiast pomimo tych kosztów i wydatWIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

Małgorzata Sprengel is the owner of .Farys.
Design., a company producing designer equestrian
jewellery accessories. She attends the most
important equestrian events in the country. Her
jewellery is already known across Poland, and
she’s getting ready to conquer foreign markets.
She’s talking with Maciej Bąk for Anywhere.pl.

How would you describe the
relationship between a horse and its
owner? Or perhaps we shouldn’t say
‘owner’ in this case?

The best words to use are ‘a horse’ and ‘a rider’, because the owner and the rider aren’t
sometimes the same person. In general,
horses are skittish, and first you need to
build a loving and respectful relationship
between the horse and the rider. How does it
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work? I’d compare that to Bluetooth technology. At first,
there is a period when the relationship and trust is built,
and only after some time, when the rider and the horse
are one, the real ride begins. Only then can they achieve
the impossible and raise the bar. This is the essence of
real horse-riding, passion and joy.
I understand that a relationship with a horse is more
collaboration than friendship?

It’s all interconnected. The bond can’t be developed in
training sessions only. You can’t bribe a horse with a proverbial carrot. The process involves regular walks, rides
and training sessions. As a result, for example, when my
horse gets scared, he stops fearing when I’m on him,
while a natural response would be to run away as that’s
how these animals responds to potentially dangerous
situations. Therefore, the training bond is important, of
course, but you also need something more, a closer relationship. If the rider builds it, the horse starts to trust
him, and the rider can gauge the mood of the horse. He
knows whether the horse is hyped up, tense, and so on.
It’s automatic, like Bluetooth.
What qualities should a good rider have? Patience?
Empathy?

For certain, it requires concentration, time, and devotion. Just like relationships with people. To get to know
another person, you need to spend a lot of time with
them, know their behaviour, understand their gestures
and moves. A relationship with a horse is the same.
One move, one look, and you understand each other. Qualities? A rider can’t be nervous, because horses
can sense emotions easily. If you approach a horse when
you’re stressed or emotional, it’s better not to approach
it at all. So a rider should be calm and relaxed. But I believe that time is the most important aspect.

How much time do you spend with your horse, Farys?

I try to visit him at least three times a week. Usually,
it’s not for all day, but in summer, when the weather is
good, we spend more time together. Three times a week
is a minimum to build a good relationship. At the beginning, I had two coaches – one for training and another
one for ‘natural riding’, to learn to understand each other, which took some extra time. Now, it’s mostly fun, and
it’s great to be able to ride for pleasure.
What are the key moments in a relationship with
a horse?

Rides outdoors, definitely. Taking the horse out of the
stables. Beautiful landscapes, forests, lakes, rivers,
which we can gallop through, allow me to clear my mind
and relax. Anyway, Arabian horses show their abilities
in the field. It’s not without reason that riding an Arabian
horse is said to be like riding the wind. So I love riding
that wind and chasing it.
How does a horse show gratitude or kindness?

For example, when I come to the stables, and Farys
doesn’t see me yet but hears me talking with the girls
over a cup of coffee and he runs from the other side of the
pasture, neighing loudly. All of a sudden, a horse that nobody can stop on his way, stops next to his master or mistress and is meek as a lamb. It shows in such moments.
Where does Farys live?

In the stables in Lisewiec, several kilometres of Tricity.
And a team of professionals take care of him on
a daily basis?

Of course, the girls who take care of all horses at the stables are great. The horses are very different, so riders
have their own coaches, adjusted to their horse and themselves. One coach for jumping and another one for riding.
Coaches are chosen depending on horses. Food is another story – each of the horses has its own fodder.
Once, I’ve had a chance to spend a few days with
aviation buffs. I’ve noticed that it’s difficult to talk
with them about anything else but their passion.
And I’m wondering whether it’s the same with
horse lovers?

Definitely! For me and all people from this world, being
with a horse is a sheer pleasure. I can’t imagine a different, peaceful life, without adrenaline in the field, these
emotions and passion. My love for horses motivates and
inspires me. So I confirm – it’s addicting!
When someone takes up horse riding, I guess they
won’t afford another hobby? It’s said to be an
expensive sport…

To be honest, it’s not a cheap sport even though there
are many opportunities that make it more accessible for
everyone. But despite costs and expenses, bear in mind
that if you have one true passion, it’s no good to spread
yourself too thin. Just like some people enjoy skiing and
save up for trips to the mountains all year, some love the
sea and their life goal is to go on a dream cruise, people
who are keen on horse riding live for it. At least I do.

S A F A R I S Z Y T E4 1 N
– 4A 1 M I A R Ę
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„KLER”: 7 GRZECHÓW

GŁÓW N YCH KSIĘŻY

„CO ŁASKA, ALE NIE MNIEJ NIŻ TYSIĄC” — TE S ŁOWA JEDNEGO
Z BOHATERÓW „KLERU” WOJTKA SMARZOWSKIEGO Z PEWNOŚCIĄ
WYWOŁAJĄ UŚMIECH ZROZUMIENIA U POLSKIEGO WIDZA. NAJWYRAŹNIEJ
JEDNAK REŻYSER LICZY NA O WIELE GŁĘBSZĄ REFLEKSJĘ.
ZDJĘCIA Bartosz Mrozowski / Kler

OLGA
ŻARNASIEK
Dziennikarka polsko-rosyjskiego pochodzenia
urodzona na Białorusi. Od trzech narodów dostała
najgorsze cechy. Wierzy, że słowo potrafi okaleczyć
i zabić, ale również uwolnić.

D

la premiery swojego najnowszego filmu Wojtek Smarzowski nie mógł wybrać lepszego czasu. Od kilku tygodni
światowe media huczą o skandalu pedofilskim
w Stanach Zjednoczonych — przez 70 lat 300
księży w stanie Pensylwania molestowało około tysiąc dzieci.
„Proszę księdza, czy ksiądz jest pedofilem?”
— pyta jedna z młodych bohaterek w zwiastunie „Kleru”, który trafił do sieci na początku
sierpnia. I już wiemy, że reżyser raczej nie zamierza unikać najtrudniejszych tematów.
Zresztą już sama zapowiedź filmu zdążyła wywołać skandal w internecie. Niecałe 24
godziny po upublicznieniu, zwiastun „Kleru”
został usunięty z serwisu YouTube przez dystrybutora produkcji. Dzień później zapowiedź

pojawiła się ponownie, ale już bez sceny łóżkowej z udziałem Joanny Kulig i Roberta
Więckiewicza. Zamierzone czy nie, to działanie
z pewnością jeszcze bardziej rozbudziło ciekawość kinomanów w całym kraju.
Złamanie celibatu to nie jedyny grzech bohaterów Smarzowskiego. Na ekranie widzimy
pychę, chciwość, pijaństwo — bodajże wszystkie 7 grzechów głównych wymienionych przez
Kościół katolicki. Film opowiada o losach
trzech księży, których przed kilkoma laty połączyły tragiczne wydarzenia. W każdą rocznicę
wypadku duchowni się spotykają, żeby uczcić
swoje ocalenie. Nic, co ludzkie, nie jest im obce.
W postać księdza Lisowskiego wcielił się
Jacek Braciak. Jego bohater pracuje w kurii w wielkim mieście i marzy o karierze
w Watykanie. Na drodze duchownego staje
jednak pławiący się w luksusach arcybiskup
Mordowicz zagrany przez Janusza Gajosa.
Kolejny bohater to wiejski proboszcz Trybus.
Postać Roberta Więckiewicza sprawuje posługę w miejscu pełnym ubóstwa, coraz bardziej
ulegając ludzkim słabościom. Z problemami zmaga się również trzeci bohater. Ksiądz
Kukula zagrany przez Arkadiusza Jakubika
z dnia na dzień traci zaufanie członków parafii.
„Kościół jest święty, ale tworzą go ludzie grzeszni” — podsumowuje jeden z bohaterów filmu.
„Kler” trafi do kin 28 września. Wcześniej
produkcja nominowana do Złotych Lwów zostanie pokazana podczas 43. Festiwalu Polskich
Filmów Fabularnych w Gdyni.
WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL
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‘KLER’: THE SEVEN DEADLY SINS OF
THE CLERGY
‘It’s up to you, but not less than a thousand’ –
Poles will surely smile with understanding at
these words said by one of the characters of ‘Kler’
[The Clergy] directed by Wojtek Smarzowski.
But the director intends it to be more
thought-provoking.

Wojtek Smarzowski couldn’t pick a better
time for the première of his latest film. For
several weeks, the world’s media have been
buzzing about a paedophile scandal in the
US, where 300 priests in the Pennsylvania
state sexually abused about a thousand
children within the last 70 years.
‘Father, are you a paedophile?’ asks
a young woman in the trailer released at
the beginning of August. And we already
know that the director won’t avoid the most
difficult topics.
The trailer itself was enough to cause
a scandal on the Internet. Within fewer
than 24 hours, the trailer was removed from
YouTube by the production distributor.
On the following day, the trailer was published again, but without a bed scene with
Joanna Kulig and Robert Więckiewicz. Be
it intended or not, this has aroused the curiosity of cinema-goers across the country
even more.
Breaking the vow of celibacy isn’t the
only sin of Smarzowski’s characters. There
is also Pride, Greed, Gluttony – practically
all the seven deadly sins in Catholic teachings. The film tells a story of three priests
connected by some tragic events several
years before. On every anniversary of the
accident, they meet to celebrate their survival. Nothing human is alien to them.
The film stars Jacek Braciak as Priest
Lisowski, who works in a curia in a big
city and dreams about a career in Vatican.
One day, however, he meets Archbishop
Mordowicz (played by Janusz Gajos), who
lives in the lap of luxury. Another character
is a parish priest, Trybus (played by Robert
Więckiewicz), who performs his spiritual
work in a poor village and begins to give in to
human weakness. The third character also
struggles with his problems. Priest Kukula
played by Arkadiusz Jakubik is losing trust of
parishioners day by day.
‘The Church is sacred, but it’s composed
of sinners,’ concludes one of film characters.
‘Kler’ is coming out on 28 September.
The production has been nominated for
the Golden Lions Award and will also be
previewed at the 43rd Polish Film Festival
in Gdynia.
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ŁOBUZI A RSK I PA BLO
I SPOKOJ N Y PAVO
PABLOPAVO, PABLOPAVO I LUDZIKI, VAVAMUFFIN, ZJEDNOCZENIE SOUNDSYSTEM – TO TYLKO NAJWAŻNIEJSZE
Z JEGO MUZYCZNYCH PROJEKTÓW. OSTATNIO JAKO PAWEŁ SOŁTYS WYSTĄPIŁ W JESZCZE JEDNEJ ROLI. NAPISAŁ
ZBIÓR OPOWIADAŃ „MIKROTYKI”, ZA KTÓRY OTRZYMAŁ NAGRODĘ LITERACKĄ GDYNIA W KATEGORII PROZA.
TEKST Sylwia Gutowska

ŁO BU Z I A R S K I PA BLO I S P O KOJN Y PAVO

RÓŻ N E R Z E C Z Y S K Ł A DA JĄ S I Ę
NA TĄ PI SA R S K Ą K UC H N I Ę,
Z KT ÓR E J S I Ę PIC HC I OP OW I E Ś Ć.
cego impulsu, żeby to zebrać w książkę. To się
zaczęło dziać dopiero dwa- trzy lata temu.
„Mikrotyki” zbierają pozytywne recenzje,
posypały się nominacje. Jak to przyjmujesz?

Z zadziwieniem. Jestem nawet zaszokowany,
bo liczyłem na pięćset sprzedanych egzemplarzy i ze dwie recenzje, dobrze, jeśli nie byłyby
napisane przez bliskich znajomych. To nie jest
kokieteria, to co się stało naprawdę bardzo
mnie zaskoczyło. Co oczywiście jest miłe, pisze się książki po to, żeby ktoś je czytał.
To zachęta do dalszego pisania?

To trudne pytanie, bo nominacje oczywiście
są miłe, ale po pierwsze wysoko stawiają poprzeczkę następnej książce, a po drugie przyczyny pisania są jednak inne. Nie pisze się dla

Chciałam porozmawiać o tobie jako pisarzu.

Trudno.

ZDJĘCIA: MONIKA SZAŁEK (1-2).

Coś mi podpowiada, że nie stałeś się nim
tak nagle.

Żeby zostać pisarzem, trzeba chyba napisać
dwie książki, więc ciągle jestem na statusie
„mężczyzna, który napisał książkę”. Do tego
bardzo ładnego słowa „pisarz” chyba się jeszcze nie przyznaję. Tak, oczywiście, publikowałem opowiadania zanim jeszcze wydałem
pierwszą płytę, jakieś osiemnaście lat temu.
Nie miałem natomiast czasu ani wystarczają-

recenzji czy nagród. Impuls idzie z trochę innej części mózgu. Nie ma prostego przełożenia
nominacji na powód do pisania.
Te opowiadania mocno tkwią w przeszłości.
Są chyba też dość mocno autobiograficzne...

Czy są autobiograficzne, to nie jest pewne. To
są opowiadania. Narrator opowiada w pierwszej osobie, ale zazwyczaj to nie jestem ja – to
może być ktoś podobny do mnie. Co do przeszłości, ktoś kiedyś powiedział, że przeszłość
to teraźniejszość, z której odpadły niepotrzebne didaskalia. Ta książka jest o mechanizmie
wspominania: jak w ludzkim mózgu tasują się
różne rzeczy z przeszłości i teraźniejszości, jak
to jest zupełnie nielinearne, idzie za jednym
punktem, nagle wracają sprawy sprzed dwudziestu kilku lat.
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M A M TA K Ą DWOI S TĄ NAT U R Ę
– J E S T E M Ł OBUZ I A R S K I
PA BL O I S P OKOJ N Y PAVO. ON I
R A Z E M T WOR Z Ą PA BL OPAVO.

Wykorzystuję swoje wspomnienia, wspomnienia swoich przyjaciół. Różne rzeczy składają
się na tą pisarską kuchnię, z której się pichci
opowieść. Starałem się, żeby to było realistyczne i żeby czytelnik w nie uwierzył.
Udało ci się to. Twoje opowiadania są
bardzo wiarygodne.

Kiedy pada pytanie, czy to są historie prawdziwe, czy nieprawdziwe, najlepiej odpowiedzieć,
że to nie ma znaczenia. Znaczenie ma to, czy
czytelnik da się im uwieść. A z czego one są
zrobione, to już tajemnica tego, który pisze.
Obok żywych i umarłych ludzi występują
tam koty. Piszesz o nich z czułością. Czy
kochasz koty?

Nie wiem, czy słowo „kocham” jest odpowiednie. Miałem koty przez całe swoje życie, siłą
rzeczy zakradły się do tych opowiadań. Ale
czy koty można kochać? Pewnie tak, jak każde
zwierzę, ale myślę, że o wiele trudniej jest kochać kota niż psa. To wyzwanie – dla człowieka, a potem wyzwanie pisarskie, bo te kontakty
z kotami są często bardzo niesprawiedliwe. Kot
dostaje wszystko, czego chce, a od siebie daje

stosunkowo mało albo daje wtedy kiedy i jak
chce. To nie jest miłość bezwarunkowa, jak
u psa. Natomiast kot jest też figurą literacką. Nie
piszę przecież w oderwaniu od historii literatury. Koty przewijają się w literaturze od tysięcy
lat, więc do moich opowiadań też zaszły.
Jeden z najsłynniejszych kotów w literaturze
to oczywiście ten z „Mistrza i Małgorzaty”.
Twoje związki z literaturą rosyjską są silne.
Dlaczego i kogo czytasz z rosyjskich pisarzy?

Nie wiem, czy mamy tyle czasu... Przede
wszystkim studiowałem rusycystykę dziesięć
lat. Studiowałem dogłębnie, ale nie skończyłem tych studiów. Więc tak, literatura rosyjska
miała na mnie bardzo duży wpływ, szczególnie ta z pierwszej połowy XX w., kiedy wybuchła autorami fantastycznych opowiadań,
prozą ornamentalną, która jest dla mnie ważna. Z drugiej strony duży wpływ wywarła na
mnie poezja lat 50. i 60., tak zwani konkretyści moskiewscy – grupa Lianazowo, oberiuci,
Charms. Ale też klasyka, od Puszkina przez
Turgieniewa po Tołstoja. Rosjanie mają to
szczęście albo nieszczęście, że geniuszy pisarskich mieli więcej niż setkę. Można o tym bardzo długo gadać i właściwie z każdego okresu
literatury wynaleźć parę nazwisk, które są
wstrząsająco ciekawe i zapładniające.
Co przyciągnęło cię do Rosji?
W opowiadaniu twój bohater odkrywa swoje
rosyjskie korzenie...

Ja nie musiałem niczego odkrywać, bo o części swoich rosyjskich korzeni wiedziałem. To
jest skomplikowane i ciężko powiedzieć, gdzie
Rosjanie, gdzie Ukraińcy. W każdym razie
część rodziny na pewno była prawosławna.
Zresztą moi rodzice skończyli filologię rosyjską, więc ta kultura była obecna w moim życiu
od wczesnego dzieciństwa.
Czy ta fascynacja ma związek z twoją
sentymentalną stroną? Dziś związki
Polski z Rosją przeminęły z oczywistych
powodów. Teraz patrzymy na Zachód,
mówimy po angielsku.
PAWEŁ SOŁTYS, „MIKROTYKI”,
Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2017.

To jest oczywiście sprawa geopolityki. Trudno się dziwić takiemu stanowi rzeczy. Ludzie
reagują na zasadzie przeciwieństw – jeśli

coś było nadobecne w naszej kulturze przez
pięćdziesiąt lat, to zwrócili się ku innym
językom. Trzeba było nadrabiać zaległości
w literaturze angielskiej czy amerykańskiej.
Myślę, że ten zwrot polityczny stał się też
absolutnie zwrotem kulturowym i dzisiaj
Polacy o współczesnej kulturze rosyjskiej
wiedzą bardzo mało. To też pewnie będzie
się jeszcze zmieniać, wahadło będzie się
odbijać raz w jedną, raz w drugą stronę. Ja
byłbym najszczęśliwszy, gdyby zainteresowanie kulturą rosyjską było niezależne od
polityki. Oczywiście nie da się tego zrobić
całkowicie, ale polityka powinna iść swoim
torem, a kultura swoim.
Czy twoje opowiadania będą tłumaczone na
język rosyjski?

To zupełnie niezależne ode mnie. Parę opowiadań przetłumaczyła „na dziko” pewna
dziewczyna, która jest fizykiem w Moskwie,
a zna polski i interesuje się polską kulturą.
To tłumaczenie nie jest oficjalne, wisi sobie
w Internecie. Parę moich piosenek zostało przetłumaczonych na rosyjski w gazecie „Nowaja Polsza” kierowanej do Rosjan
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W jednym z opowiadań wyłożyłeś swoją
metodologię – wspominasz, zmieniasz
fakty, miksujesz...

ŁO BU Z I A R S K I PA BLO I S P O KOJN Y PAVO

mieszkających w Polsce. Oczywiście chciałbym, żeby
„Mikrotyki” ukazały się po rosyjsku, na razie jednak
prędzej chyba ukażą się po ukraińsku, co też mnie bardzo cieszy. Każdy przekład na język obcy jest ciekawy
i napawa dumą.
Jak ma się twoje reggae, które wykonujesz m.in.
z Vavamuffin, do tych nostalgicznych opowiadań? Co ze
stereotypem? Czy rastamani nie powinni być weseli?

Od wielu lat nie uważam się za rastamana. Był krótki
moment w mojej młodości, kiedy uważałem się za rasta,
potem przez wiele lat kultura jamajska (nie tylko rastafariańska) była dla mnie inspiracją. Reggae powstała na
początku lat 70. jako muzyka rozrywkowa, nie religijna. Potem to się zaczęło mieszać. Jamajka jest jednym
z najbiedniejszych państw na świecie, pełnym przestępczości, smutku, i ten stereotyp Jamajczyka jako faceta
z jointem, który siedzi na plaży, ma się nijak do tamtejszej rzeczywistości. Oczywiście, różne piosenki, w tym
te, które ja wykonuję z Vavamuffin, mają pozytywne
przesłanie, ale raczej opisują one smutną rzeczywistość
i z niej starają się wyciągnąć jakąś nadzieję dla słuchacza. To bardzo symptomatyczne dla kultur państw objętych biedą. A zadowoleni, uśmiechnięci ludzie w dreadlockach to jak typowa reklama wakacji na Jamajce
– nie jest nawet jedną setną prawdy o tym kraju.

Jak w twoim życiu muzyka, z koncertami, wyjazdami,
fanami i adrenaliną udaje się znaleźć chwile ciszy,
których potrzeba do napisania tekstu? I które chwile
lubisz bardziej?

Nie umiem odpowiedzieć jednoznacznie. Gdybym nie lubił
życia muzyka, to pewnie bym go nie wiódł. Ono jest fantastyczne i paskudne naraz. To chaos, hotele, siedzenie przez
większość czasu w jakimś busie, potem rozstawianie gratów. Cały dzień to ciężka praca, jedzenie w pośpiechu. Zazwyczaj miasta, w którym się gra, w ogóle się nie widzi, bo
nie ma na to czasu. Aż wreszcie wieczorem przychodzi nagroda – koncert. To coś, czego nie mają żadni inni artyści
poza muzykami. Można na żywo przeglądać się w ludziach,
którzy cię słuchają. Patrzeć, czy im się podoba, czy tańczą,
czy przeżywają. Tylko muzyk może od razu rzucić swoją
sztukę na lustro, które odbija. Oprócz tego dzięki muzyce
poznałem setki osób z różnych części świata, z niektórymi
z nich się zaprzyjaźniłem.
Kiedy się wraca z trasy, potrzeba zazwyczaj kilku dni na
powrót do normalności.
Ja właściwie pisałem książkę w momencie, kiedy nie było
szans na pisanie, czyli kiedy urodziło mi się dziecko. Wracałem do domu i prawie na nic nie miałem czasu. Ale to spowodowało, że kiedy miałem tę godzinę czy dwie, bo córka zasnęła albo moja żona ją w dobroci serca zabrała, to wtedy ten
czas wykorzystywałem. Nie prokrastynowałem, nie oglądaWIĘCEJ NA ANYWHERE.PL
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łem telewizji i nie siedziałem w Internecie, tylko pracowałem. Ten brak czasu spowodował, że
nie marnowałem wolnych chwil.
Pisanie to zupełnie inny rodzaj działalności. Ale lubię i to, i to. Mam taką dwoistą naturę – jestem łobuziarski Pablo i spokojny Pavo.
Oni razem tworzą Pablopavo.
ENGLISH

PLAYFUL PABLO AND PLACID PAVO
Pablopavo, Pablopavo i Ludziki, Vavamuffin,
Zjednoczenie Soundsystem – these are only some
of his music projects. Recently, as Paweł Sołtys, he
played another role. He wrote a collection of short
stories ‘Mikrotyki’, for which he received the Gdynia
Literary Award for Prose.

I would like to speak about you as a writer.

It’s quite complicated.

‘Mikrotyki’ has got positive reviews, you have
won plenty of nominations. How do you feel
about it?

Actually, I’m surprised. I’m even shocked because I expected five hundred books sold and
about two reviews written by someone else than
my close friends. It’s not false modesty; I was
really surprised at the outcome. Of course, it’s
great because books are written to be read.
Does it encourage you to write more?

It’s a difficult question because nominations
are a good thing, of course, but firstly, they set
high standards for the next book and secondly, my reasons for writing are different. I don’t
write for reviews or awards. The impulse comes
from a different part of the brain. Nominations
aren’t a reason for writing or a motivation boost,
it’s not that simple.

I guess that it wasn’t unexpected.

Your stories are deeply rooted in the past.
They also seem to be very autobiographical…

To become a writer, one needs to write at least
two books, I suppose, so I’m still ‘a man who has
written a book’. I wouldn’t call myself a ‘writer’
yet. Of course, I published some short stories
before I released my first album, about eighteen years ago. But I didn’t have time or enough
motivation to make a book out of it. It happened
only two or three years ago.

It’s not certain whether they’re autobiographical. They are stories. The narrator speaks in
first person, but usually that’s not me – it may
be someone similar to me. As regards the past,
someone once said that the past is the present
without redundant stage directions. The book
is about a memory mechanism: how the human brain mixes different things from the past

and the present, in a non-linear way, follows one
thing to come back to another situation that
happened twenty or so years before.
In one of the stories, you show your methodology – you recall, change facts, mix up…
I use my memories and memories of my
friends. A story is like a delicious dish with
plenty of ingredients. I wanted it to be
realistic, so that my readers could believe it.

And you did it. Your stories are very credible.
When someone asks me if they are true or
made-up, it’s best to say that it doesn’t matter.
What matters is whether they are captivating.
The elements that comprise a story are a secret of a writer.
In your stories, apart from alive and dead
people, there are also cats. You write about
them with fondness. Do you love cats?

I don’t know whether I should use the word
‘love’. I’ve had cats all my life, they must have appeared in those stories. But can one love cats?
I suppose so, just like every animal, but I think
it’s far more difficult to love a cat than a dog. It’s
a challenge – for a person, and later a huge writing challenge, because the relationship with
a cat is often unfair. The cat gets everything it
wants and gives very little in return or only on
its own terms. It’s not unconditional love, like in
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the case of dogs. But the cat is also a literary figure. I don’t write in isolation from the history
of literature. Cats have been present in literature for thousands of years, so they appear in
my stories, too.
One of the most famous cats in literature is
the one in ‘The Master and Margarita’. The
influence of Russian literature is very strong
in your writing. Which Russian writers do
you read and why?

How did you first get interested in Russia?
One of your characters discovers his
Russian roots…

I didn’t have to discover anything because I’d
known about my Russian roots. It’s complicated, and it’s hard to specify whether they
were Russians or Ukrainians. Anyway, some
members of my family were surely Orthodox.
My parents graduated from Russian studies,
so Russian culture has been present in my life
since I was a child.
Is your fascination connected with your
sentimental side? The relations between
Poland and Russia have been broken for
obvious reasons. We look to the West,
speak English.

It’s a question of geopolitics. This state of play
is hardly surprising. People tend to go from
one extreme to another – if something was
excessively present in our culture for fifty
years, they opt for other languages. We had
to catch up with English and American literature. I think that this political turn also affected our culture, and Poles know little about
Russian literature nowadays. This might
change in the future, go back and forth. I’d
be happiest if an interest in Russian culture
was independent of politics. Of course, it’s
generally impossible, but politics should be
separated from culture.
Will your stories be translated into Russian?

It’s not up to me. Some stories have been spon-

taneously translated by a girl from Moscow,
who is a physicist, speaks Polish and is interested in Polish culture. Her translation isn’t
official, it’s available on the Internet. A few
of my songs have been translated into Russian and published in ‘Nowaja Polsza’ magazine for Russians living in Poland. Of course,
I’d like ‘Mikrotyki’ to come out in Russian,
but it’s more likely they’ll be translated into
Ukrainian, which is also great. Every translation is interesting and makes me proud.
How do you reconcile reggae you play
with, among others, Vavamuffin and
these nostalgic stories? What about
the stereotype – shouldn’t rastamen be
cheerful?

I haven’t regarded myself as a rastaman for
many years. There was a time in my youth
when I thought I was one; Jamaican culture
(not only Rastafarian culture) was my inspiration for many years. Reggae emerged at the
beginning of the 70s as entertainment music,
not religious. Afterwards, it began to blend.
Jamaica is one of the poorest countries in the
world, full of crime and sadness. The stereotype of a Jamaican guy sitting on the beach
with a joint has nothing to do with reality. Of
course, there are songs, including those I play
with Vavamuffin, which have a positive message, but they rather describe a sad reality
and try to find some hope in it. It’s very typical
of cultures in developing countries. Happy,
smiling people in dreadlocks are like a typical
commercial of holidays in Jamaica – it doesn’t
even get close to the truth.

In your life of musician, with all concerts,
tours, fans and adrenaline included, how
do you find time to write a literary text?
What moments do you like the most?

I can’t say. I suppose that if I didn’t like the
life of musician, I wouldn’t live that way. It’s
fantastic and terrible at the same time. It
involves chaos, hotels, sitting on a bus most
of the time, setting equipment; every day is
hard work, eating in a hurry. I don’t usually
see cities I perform in because I don’t have
time for it. In the evening, I get my prize –
a concert. No other artists except for musicians can have it. You can see people who listen to you live. See if they like your music, if
they dance, experience it. Only a musician
may see his art reflected in the eyes of people. Besides, music has allowed me to meet
hundreds of people from all over the world;
I’ve even made friends with some of them.
When a tour is over, you usually need
a few days to come back to reality.
Actually, I was writing the book when
I didn’t stand a chance to write, that is when
my child was born. I came home and didn’t
have time for anything. But thanks to this,
when I had an hour or two because my
daughter was asleep, or my wife kindly took
her, I made the best out of it. I didn’t procrastinate, watch television or surf the Internet,
but worked. In this busy time, I learned to
value every moment.
Writing is a different kettle of fish. But
I like both. I have a dual nature – I’m both
playful Pablo and placid Pavo. When put together, the two make Pablopavo.

ZDJĘCIE: ANNA REZULAK (7).

I don’t know if we have enough time for this
question… First of all, I studied Russian studies
for ten years. I studied it profoundly although
I didn’t graduate. Well, Russian literature was
a huge influence, in particular the first half of
the 20th century, fantasy stories and ornamental prose, which is important to me. On
the other hand, my other influences include
the poetry of the 50s and 60s, the so-called
Moscow Concretists – the Lianazowo group,
the Obeiruts, Charms. But also classics, from
Pushkin, through Turgenev, to Tolstoy. Russians are lucky, or unlucky, to have had over
a hundred genius writers. There’s a lot to talk
about, and in every literary period, there were
a few fascinating and inspiring writers.
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POWIETRZNY

GLADIATOR

NR: M.2.30.5.217.6

TO BEZ WĄTPIENIA JEDNA Z NA JLEPSZYCH MASZYN NA ŚWIECIE. MIG-29, BO O NIM WŁAŚNIE
MOWA, JEST PRAWDZIW YM WILKIEM W PRZEST WORZACH. JUŻ NIE JEDNOKROTNIE POK AZAŁ
SPEK TRUM SWOICH MOŻLIWOŚCI, CZYM ZDOBYŁ ŚWIATOW Y PODZIW I CHWAŁĘ. ZE SWOJE J
STRONY S ŁOWA UZNANIA DORZUCIŁ RÓWNIEŻ AVIATOR SWISS MADE. T YM SPOSOBEM NA
ŚWIAT PRZYSZŁA LIMITOWANA EDYC JA ZEGARKÓW. CO CZYNI JĄ GODNĄ UWAGI?
TEKST Anna Nazarowicz

ZDJĘCIE Mat. Prasowe

ZEGARKI DOSTĘPNE NA
www.poljot.com.pl

P O W I E T R Z N Y G L A D I AT O R

Z

acznijmy od tego, że Aviator Swiss
Made w lotniczym świecie zapuścił bardzo silne korzenie. Marka od początku
swojego istnienia zajmowała się bowiem produkcją czasomierzy zarówno dla pilotów, jak
również obsługi naziemnej. Zegarki te musiały więc odgrywać trudną i odpowiedzialną
rolę. A warunki panujące na pokładzie samolotu do łatwych nie należą. Pilot musi być twardy, jeszcze twardszy musi być zegarek. Szwajcarski producent, za sprawą bogatej wiedzy
i doświadczenia, dobrze wie, jak sprostać tak
dużym wymaganiom. Również, jeżeli mowa
o pilotach myśliwca.
Limitowana edycja MIG -29 SMT to unikatowa kolekcja będąca nawiązaniem do
wybitnej konstrukcji, jaką jest MIG -29. I już
jeden rzut oka wystarczy, aby nie mieć co do
tego żadnych wątpliwości. Zegarek jest bowiem wyposażony w cały szereg elementów
nawiązujących do wspomnianej maszyny. Na
pierwszy plan zdecydowanie wysuwają się gabaryty. Za sprawą masywnej obudowy zegarka mamy do czynienia ze sporym czasomierzem. Nie jest to jedynie wymysł producenta,
lecz konieczność. Dzięki temu liczne funkcje
i wskaźniki zegarka pozostają dla użytkownika czytelne. W skład kolekcji wchodzi sześć
wariantów kolorystycznych. A więc jeżeli
mowa o kopercie, warto wspomnieć, że jest
ona wykonana ze stali szlachetnej i może być
w stalowym kolorze, pokryta powłoką PVD

NR: M.2.30.0.220.6

NR: M.2.30.5.215.6

S Z WA JC A R S K I PRODUC E N T, Z A
S PR AWĄ B O GAT E J W I EDZ Y
I D O Ś W I A D C Z E N I A , D OBR Z E W I E ,
JA K S PRO S TAĆ TA K DUŻ Y M
W Y M AGA N IOM.
w odcieniu czerni lub w odcieniu szarości
naniesionej metodą YTAS. Ta ostatnia, w połączeniu z szarością paska, jest wyjątkowo
udana. Bo paski są wykonane z kauczuku i występują w szarym, czerwonym, czarnym oraz
niebieskim kolorze.
Obok oryginalnej kolorystyki, zegarki
Aviator Swiss Made z serii MIG -29 SMT Limited Edition, zostały uzbrojone w funkcje,
które są dla pilota niezbędne. Do takich
z pewnością należy zaliczyć obsługiwany za
pomocą koronki suwak logarytmiczny, który
bazuje na kultowym już kalkulatorze lotniczym E6B. Pozwala on na dokonywanie tak
skomplikowanych obliczeń, jak ilość zużytego paliwa czy też przewidywany czas lotu. Suwak działa w oparciu o dwie skale: zewnętrzną umieszczono na lunecie koperty, zaś
wewnętrzną na obrotowym bezelu. Na tym
jednak nie koniec atrakcji, ponieważ zegarki
posiadają chronograf z funkcją międzyczasu,
co mają podkreślać dodatkowe sub-tarcze.
Całość przykryta odpornym na zarysowania
szafirowym szkłem z powłoką antyrefleksyjną, która sprawia, że prawidłowe odczytanie
godziny nie nastręcza żadnych trudności nawet w pełnym słońcu.
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NR: M.2.30.0.219.6

BYS T R E OKO Z AU WA Ż Y W I Ę C , Ż E
Z E GA R EK , P OD OB N I E JA K SA MOL O T,
J E S T I DE A L N I E S Y M E T RYC Z N Y
WZ GL ĘDE M W Ł A S N E J O S I.
Mawiamy, że diabeł tkwi w szczegółach,
dlatego producent zwrócił na nie szczególną uwagę. Bystre oko zauważy więc, że zegarek, podobnie jak samolot, jest idealnie
symetryczny względem własnej osi. Dodatkowy smaczek stanowi wewnętrzna część
paska, pokryta wzorem aeronautycznego
kamuflażu. To nie tylko miły akcent dla
oka, ale również zabieg niwelujący nadmierne pocenie się skóry. Warto również
zwrócić uwagę na specjalnie umieszczony
na pasku napis: True Airspeed. To jedna
z prędkości powietrznych oznaczająca prędkość lotu względem opływających samolot
strug powietrza. A wygląd zakręcanego dekla jedynie utwierdza w przekonaniu, że to
zegarki będące pokłonem dla podniebnego
łowcy. Na każdym z nich bowiem widnieje
płaskorzeźba MIG -29 będąca odzwierciedleniem widoku z radaru. Myśliwiec posiada trójkątny wzór kamuflażu, a szczegóły
techniczne zegarka zostały umieszczone na
3 poziomach radaru. Ponadto uszy koperty
zostały zakrzywione w taki sposób, aby pasek idealnie komponował się z krzywizną
koperty. Dzięki temu każdy z modeli MIG -29
SMT wręcz idealnie układa się na nadgarstku. Do każdego egzemplarza dołączona jest
nie lada gratka w postaci spersonalizowanej

kurtki typu flyers. Można wybrać zarówno
jej rozmiar (od S do XXL), jak również treść
haftu, który można umieścić na ramieniu
w formie naszywki na rzep. Uroku dodaje dodatkowo naszywka przedstawiająca
emblemat samolotu MIG -29. Bo to nie jest
jedynie kolejny, niepowtarzalny zegarek.
To jeden z tych rozdziałów, z którego świat
awiacji może być wyjątkowo dumny.
ENGLISH

SKY GLADIATOR
It’s undoubtedly one of the best machines in the
world. The MIG-29 is a true sky king. Many a time,
it has shown its outstanding possibilities, which has
won it admiration and glory in the world. The credit
was also given by Aviator Swiss Made, which has
launched a limited edition of watches. What makes
it so special?

First of all, Aviator Swiss Made has put down
roots in the aviation world. Since the very
beginning, the brand has produced watches
for pilots and ground crews. The watches
have played a difficult and responsible part,
and conditions on the aircraft can be harsh.
A pilot must be tough, and his watch must be
even tougher. The Swiss manufacturer uses
WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

its knowledge and experience to meet high
expectations set by the circumstances and
its clients, including fighter pilots.
The limited MIG-29 SMT edition is a unique
collection referring to the outstanding MIG-29.
One look is enough to know that. The watch
features a number of elements referring to the
machine. First of all, its size. A massive casing
makes it look large and majestic. It’s not a whim
of the manufacturer but a necessity – it makes
numerous watch functions and indicators legible and user-friendly. The watch is available
in six colour versions. The case is made of
stainless steel and is available in a steel colour,
covered with black PVD finish, or grey – made
using YTAS technology. The latter version, combined with a grey belt, is particularly attractive.
Belts are made of rubber and are available in
grey, red, black and blue.
Apart from unique colours, Aviator Swiss
Made’s MIG -29 SMT Limited Edition watches
are fitted with functions essential for pilots,
including a slide rule operated with a crown,
based on the cult E6B flight computer. It performs complicated calculations, such as the
amount of fuel consumed or the estimated
flight duration. The slide rule uses two scales:
an exterior one, set on the case bezel, and an
interior one, on the rotating bezel. But this special watch has much more in store – it also features a chronograph with a stopwatch function,
which is highlighted with additional sub-faces.
All this covered with scratch-resistant sapphire
glass with anti-reflective coating, which makes
it easy to read the time even in full sun.
The devil is in the details, so the manufacturer has paid special attention to them.
A keen observer will notice that the watch,
just like the aircraft, is perfectly symmetrical
with its own axis. The inner part of the belt
covered with aeronautical camouflage is an
added boon. It’s not only a nice touch, but also
a solution reducing excessive sweating. Don’t
miss out a special inscription on the belt: True
Airspeed. It’s the speed of the aircraft relative
to the airmass in which it is flying. The cover design only confirms that these watches
are a tribute to the sky fighter. Each of them
features a carving of the MIG -29, depicting
a radar view. The fighter features a triangle
camouflage pattern, and technical details of
the watch are shown on 3 radar levels. What’s
more, the case shape has been curved to
match the belt; thus, all MIG -29 SMT models
perfectly fit the wrist. To every MIG -29 SMT,
you get a personalised Flyers jacket, which you
can customise in terms of size (from S to XXL)
and embroidered patch you can put on the
sleeve. You can also get a patch depicting the
MIG-29 aircraft emblem. It’s not only another
unique watch. It’s one of the chapters the aviation world may be proud of.
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wieści przewijają się tak poważne tematy jak
wojna i trudna rzeczywistość powojenna.
A jeśli i dla siedmio- ośmiolatków będzie to
pierwszy kontakt z Kubusiem? Cóż, rodzice
powinni pójść za przykładem bohaterów filmu i całą rodziną wziąć urlop. Na odkrycie
książkowych i filmowych wersji Puchatka
rzecz jasna.
ENGLISH

WINNIE THE POOH 25 YEARS LATER
‘CHRISTOPHER ROBIN’, DIRECTED BY
MARC FORSTER, DISTRIBUTED BY
WALT DISNEY PICTURES POLSKA
Quite time-worn Winnie and other animals
from the Hundred Acre Wood meet grownup Christopher. The latest Disney production
is a sentimental journey for all ages, both
grown‑ups and children.

KUBUŚ PUCHATEK
25 LAT PÓŹNIE J
NIECO ZMECHACONY KUBUŚ I ZWIERZĄTKA ZE STUMILOWEGO LASU
SPOTYKAJĄ SIĘ Z DOROSŁYM KRZYSIEM. NAJNOWSZA PRODUKCJA
DISNEYA TO SENTYMENTALNA PODRÓŻ DLA STARSZYCH, NA
KTÓREJ RÓWNIE DOBRZE BĘDĄ BAWIĆ SIĘ NAJMŁODSI.
TEKST Sylwia Gutowska

ZDJĘCIE Walt Disney Studios

„KRZYSIU, GDZIE JESTEŚ?”
(„CHRISTOPHER ROBIN”), REŻ. MARC
FORSTER, DYSTR. WALT DISNEY
PICTURES POLSKA,

Kto nie zna przygód misia o małym rozumku?
Dorośli dziś widzowie znają go z lektur „Kubusia Puchatka” i „Chatki Puchatka” A. A. Milne, ale pokolenie lat 80. pierwszy kontakt z tą
milusią postacią miało zapewne za pośrednictwem disneyowskiej dobranocki. W latach
90. Kubuś Puchatek był gwiazdą popkultury
zupełnie jak dzisiejsze księżniczki z „Krainy
Lodu”. Jednak tym, co urzekało wszystkich,
był optymizm i naiwne, dziecięce spojrzenie
na świat, niepozbawione jednak dużej dozy
mądrości. Z tym wszystkim spotkamy się
w nowej wersji filmowej.
Krzyś (w tej roli Ewan McGregor, w polskim dubbingu Tomasz Kot) jest już dorosłym mężczyzną, ma swoją rodzinę i bardzo odpowiedzialną pracę. Jego życie jest

perfekcyjnie poukładane, dlatego kiedy
spotyka starego przyjaciela Kubusia, myśli,
że postradał zmysły. Spotykane w dalszej
drodze zabawki – Kłapouchy, Królik, Tygrys
i reszta – mają za zadanie pokazać Krzysztofowi, że kierowanie się tylko rozsądkiem jest
zgubne, a „czasami z nicnierobienia wychodzą najlepsze cosie”. Nie trzeba tłumaczyć,
że w momentach kulminacyjnych ta opowieść to prawdziwy wyciskacz łez.
Film może zachwycić dzieci dorosłych
dzieci – w pierwszej kolejności warstwą
wizualną. Postaci, wykonane w technice
komputerowej, wyglądają jak prawdziwe
zabawki, nieco zmechacone, bo w końcu
mają już sporo lat, ale tak samo urocze i zabawne. Dla dzieci w wieku szkolnym będzie
to też okazja do reinterpretacji postaci ze
Stumilowego Lasu (tu: Stuwiekowego Lasu
– kilka szczegółów różni się od popularnego
przekładu Ireny Tuwim). I pewnie one z filmu Forstera wyciągną najwięcej – w tle opoWIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

Who doesn’t know the adventures of a bear
of very little brain? Adults know him from
A. A. Milne’s books ‘Winnie the Pooh’ and
‘The House at Pooh Corner’, but the 80s
generation first saw that adorable character in a Disney bedtime series. In the 1990s,
Winnie the Pooh was a pop culture star just
like Frozen princesses today. The bear
captured the audience’s hearts with his optimism and naive, childlike perspective of
the world full of life wisdom. You’ll find it all
again in the new film version.
Christopher (played by Ewan McGregor, voiced-over by Tomasz Kot in Poland)
is a grown-up man, who has a family and
a responsible job. His life is well-ordered,
so when he meets his old friend, Winnie,
he thinks he’s losing his mind. The toys he
meets later – Eeyore, Rabbit, Tigger and
others – want to persuade Christopher that
reason may be deceiving and ‘doing nothing often leads to the very best something.’
No need to add that in its climaxes, the story is a true weeper.
Both grown-ups and children will love
the pictures – the computer-generated
characters look like real toys, a bit timeworn, but they’re quite old after all, yet
still equally funny and adorable. Schoolchildren will also have a chance to re-interpret the inhabitants of the Hundred
Acre Wood and learn a lot since Forster’s
film offers great educational value – in the
background, it touches upon serious topics, such as war and difficult post-war reality. What about seven- and eight‑year‑olds
who will see Winnie for the first time? Well,
their parents should follow the example of
the film characters and take some time-off.
To discover book and film versions of Winnie the Pooh, of course.
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DRAMAT
POLSKIEGO
SMAKOSZA
TE WAKACJE BĘDĄ ABSOLUTNIE WYJĄTKOWE. POTRWAJĄ DŁUŻEJ NIŻ
ZWYKLE. PROGNOZY POGODY OD LIPCA KRZYCZĄ: CIEPŁY MA BYĆ WRZESIEŃ,
MOŻE I PAŹDZIERNIK. JUŻ WIDZĘ TEN TŁUM LUDZI, NIEKOŃCZĄCY SIĘ LETNI
SEZON NA PLACU ZBAWICIELA W WARSZAWIE. A TAM LEJĄ SIĘ GŁÓWNIE
DWA TRUNKI: PIWO I PROSECCO. I WŁAŚNIE O TEN DRUGI ALKOHOL CHODZI.

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.

Bo

jeśli wierzyć zapewnieniom
Włochów, którzy chcieliby
ograniczyć produkcję ich ulubionego trunku, to polski smakosz może
przeżyć dramat.
Z badań wynika, że to lekko musujące
wino bardzo dobrze przyjęło się w Polsce.
Pije je ponad 40 procent Polaków. Ale niebawem prosecco, które szturmem zdobyło nasze podniebienia, może być nie tylko
trudniej dostępne, ale i droższe.
Paradoksalnie ma to związek z atrakcyjnością tego trunku. Rocznie produkuje się aż 550 milionów butelek, a wartość
wina wyceniana jest na ponad 2,5 miliarda
euro. Dane, które powinny cieszyć, powoli

zaczynają być jednak zmorą, bo boom na
prosecco spowodował skutek odwrotny.
Tam, gdzie powstają winnice, ceny gruntów poszybowały ostro w górę, co przestało się podobać okolicznym mieszkańcom.
Oni w zamian za utracony materialny
komfort życia chętnie oddaliby wszystkie
winnice tym, którzy zazdroszczą tak genialnego biznesu. Kolejny negatywny skutek to wysyp producentów. Prosecco produkuje się podobno w ponad 14 tysiącach
winnic, firm. Przy tak dużych liczbach
coraz trudniej odróżnić dobre wino od
tego, co je tylko udaje. Dochodzi do tego
jeszcze kwestia ekologiczna, bo produkcja
wina lekko musującego narusza biologiczną równowagę. Włoski minister rolnictwa
podnosi znak STOP i zapowiada liczne
ograniczenia. Co to oznacza w praktyce?
Nie każdy teren będzie przeznaczony do
produkcji prosecco. Ci, którzy złamią zakaz, poniosą odczuwalne konsekwencje.
Takie obwarowania mogą prowadzić tylko
do jednego – zmniejszenia produkcji, a co
za tym idzie, wzrostu ceny za butelkę. Po
kieszeni dostaną konsumenci.
Żeby nie dołować smakoszy, jest jedno
pocieszenie. Przepisy nie wchodzą w życie
od razu. Ten sezon na pewno nie obejmą.
Można zatem spokojnie rozkoszować się
lekko musującym winem po dobrej, przystępnej cenie. Aż do października. A może
i dłużej. Bo zakładając, że klimat się ociepla i za kilka lat to Polska ma być terenem,
gdzie produkcja win będzie szkła na masową skalę, możemy być spokojni, że lekko
musującego wina nie zabraknie.
WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL
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TRAGEDY OF A POLISH WINE LOVER
These holidays will be absolutely special. They
will last longer than usual. Since July, weather
forecasts have suggested the same: warm
September, perhaps even October. I can see that
crowd of people, a never-ending summer season
in the Saviour Square in Warsaw, where two main
alcoholic beverages are served: beer and prosecco.
And it’s about the latter.

If we’re to believe the Italians, who would
like to reduce the production of their
favourite drink, it may be a tragedy for
Polish wine lovers.
Surveys show that this light sparkling
wine is very popular in Poland. Over 40 percent of Poles drink it. But soon, prosecco,
which has captured our hearts and tastes,
may be not only less accessible, but also
more expensive.
Paradoxically, this results from its attractiveness. About 550 million bottles of
it are produced a year, and the wine value
is estimated at over EUR 2.5 billion. These
promising data are becoming a problem,
because the prosecco boom has had the
opposite effect. In areas where vineyards
are set up, the price of the land has increased, which bothers the locals. They’d
gladly give all vineyards to those who envy
them their successful business just to get
back their comfort of life. Another negative outcome is a growing number of producers. Prosecco is said to be produced in
over 14 thousand vineyards, companies.
With such a great number of producers,
it’s more difficult to tell the difference
between good and second-quality wine.
Moreover, another question to consider is
ecology since the production of this light
sparkling wine affects biological balance.
The Italian Minister of Agriculture says
STOP and announces considerable restrictions. What does it mean in practice? There
will be area restrictions on prosecco production, and all breaches will be severely
punished. This may only lead to one thing
– a reduction in the production and, consequently, an increase in prices, which
will mostly affect consumers.
But if it’s any consolation, the new regulations will not come into force right
away, at least not this season. So you can
enjoy your light sparkling wine at an accessible price. Until October. Or even longer, perhaps. Given the global warming, in
a few years’ time, Poland will be a perfect
place for mass wine production and then,
rest assured, we won’t be short of light
sparkling wine.

ZDJĘCIE: MONIKA SZAŁEK
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PR AW DZI W YCH

HIP S T E R Ó W

JU Ż N IE M A …

WYDAWAŁO MI SIĘ, ŻE TELEFON
ZŁAPAŁ ZADYSZKĘ, ŻE OTO NA
MOICH OCZACH ODBYWA SIĘ
TOTALNE DÉJÀ VU. WSZYSTKO
CO WIDZIAŁEM, DZIAŁO SIĘ JUŻ
WCZEŚNIEJ. CZY INSTAGRAM POZA
FILTRAMI I HASZTAGAMI POTRAFI
PRZENIEŚĆ UŻYTKOWNIKA
W PRZESZŁOŚĆ – DO WCZORAJ, DO
ROKU 2016, DO CZASU STUDIÓW?

odpowiadają za cały ten ambaras? Zapewne zdążyli oddalić się w miejsca, o których nam się nawet nie śniło - niedoświetlone, takie, w których nie pomogą filtry wygładzające skórę czy wyostrzające barwy. Nie spotkasz ich
na poznańskim Kreuzbergu, nie pojawią się na koncercie
znanej gwiazdy, nie jedzą też wegańskiej kiełbasy. Są tam,
gdzie my będziemy za jakiś czas, za rok, za pięć lat, w dalekiej przyszłości.
KRZYSZTOF
KOCZOROWSKI

ENGLISH

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.

R

elacja pierwsza – ludzie na mieście jedzą wegański
(a jakże) street-food. Na co dzień dają się pokroić
za schabowego w panierce, ale tenże jegomość nie
wygląda dość atrakcyjnie w kadrze. Żaden filtr tu nie pomoże. Flaczki z boczniaków, sojowy schabowy, mielone
z kaszy jaglanej, bio-oranżada, polski Bruce Willis, nasza
Coco Chanel albo rodzima Edith Piaf. Szaro-czarne knajpy, tablicówka zapisana kredą, napoje w słoikach.
Social story numer dwa – kto opuścił wczorajszą imprezę w sypiącej się, lecz chwilowo modnej norze, bawi
się tam dzisiaj. Jest też relacja z koncertu alternatywnego zespołu, o którym podobno nikt nie słyszał, a na którym pojawiły się tłumy na pozór różnych, a tak naprawdę takich samych ludzi. Do tego oczywiście koktajle
z jarmużem, dieta pudełkowa i pozowane na niepozowane zdjęcia z własnego eMdwa, gdzie mimochodem pokazujemy książki o designie, nowy model sedesu z deską
wolnoopadającą oraz garderobę pełną ubrań z przyklejonymi metkami.
Od dawien dawna ludzie chcą rozwijać w sobie gen
niepowtarzalności i oryginalności, a tymczasem większość z nas stała się taka sama – niczym odbita z matrycy współczesności albo wydrukowana w technologii 3D.
Nawet usta i policzki stają się punkt w punkt tak samo
sztuczne i przerażające. Gdzie się podziali tamci trendsetterzy i niepozorni hipsterzy, którzy byli tu pierwsi, którzy
WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

THERE ARE NO REAL HIPSTERS ANYMORE…
I thought that my phone had frozen and I was having a déjà vu.
Everything I saw had already happened. Apart from filters and
hashtags, can Instagram take back the past – yesterday, 2016,
days at university?

Story number one – people are eating out; it’s vegan street
food, of course. On a daily basis, they’d do anything for
pork chops, but this doesn’t look good in a picture. And
no filter can change that. Oyster mushroom soup, soya
chops, millet balls, bio-orange soda, Polish Bruce Willis,
our Coco Chanel or Edith Piaf. Grey and black food spots,
chalkboard menus, drinks in jars.
Social story number two – those who left a party in
a derelict but fashionable spot yesterday are having fun
there tonight. There is also a story from a concert of an
alternative band nobody has heard of, which attracted
crowds of seemingly different people, who are all the
same in the end. Of course, there are also kale cocktails,
food subscription boxes, and posed spontaneous pictures
taken in tworoom apartments, with books about design,
a new model of slow-close toilet, and a closet full of branded clothes with labels untouched.
For centuries, people have yearned to develop a gene
of individuality and originality, while most of us have become the same – a copy of a contemporary pattern or a 3D
print-out. Even our lips and cheeks have become equally
artificial and disturbing. Where are all those trendsetters
and unassuming hipsters who were first there, who are responsible for all of this. They must have gone to faraway
lands – dim places, where photo filters or contrast are of
no use. You won’t find them in Kreuzberg in Poznań or at
a concert of a famous star; nor do they eat vegan sausages.
There are in a place we will reach in some time – a year,
five years, in the distant future.
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SUKIENKA / DRESS: MIST WEAR
BUTY/ SHOES : REEBOK
OKULARY / SUNGLASSES: DIOR
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MODA / FA SHION

SUKIENKA / DRESS: MIST WEAR
BUTY/ SHOES : NIKE

ZDJĘCIA / PHOTOS:

MAKIJAŻ / MAKE UP:

STYLIZACJA / STYLIZATION:

MODELKI / MODEL:

Kamil Banaszek

Aleksandra Lewandowska

Katarzyna Sokołowska

Caprice Castillo

DYREKTOR ARTYSTYCZNY / ART DIRECTOR :

Diana Anna

STREET WEAR
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SUKIENKA / DRESS: MIST WEAR
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Port lotniczy

Szczecin Goleniów
im. NSZZ Solidarność

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

STAŁY DODATEK PORTU
LOTNICZEGO SZCZECIN
GOLENIÓW IM. NSZZ
SOLIDARNOŚĆ

7 0 –7 1

LOTNISKO / AIRPORT

DZ I E C KO NA POK ŁA DZ I E
KONIEC URLOPU RODZINNEGO I CZAS POWROTU DO DOMU
NIE ZAWSZE MUSI SIĘ KOŃCZYĆ WYCZERPUJĄCYM POWROTEM.
źródło: PORT LOTNICZY SZCZECIN- GOLENIÓW
zdjęcia: FOTOLIA .COM

F

akt, że podróż z maluchem jest
nie lada wyzwaniem. Jeżeli nie
chcesz skupić na sobie nienawistnych spojrzeń współtowarzyszy rejsu,
przeczytaj, jak przygotować się do lotu
tak, by podróż minęła przyjemnie i bez
problemów dla wszystkich.

siebie. W tym celu należy dokonać
wcześniejszej odprawy z zakupem
miejsc. Systemy rezerwacyjne często
przydzielają miejsca losowo lub
są one oddzielone z powodu braku
dwóch sąsiednich siedzeń w różnych
strefach samolotu.

WYKUP MIEJSCE
W SAMOLOCIE

UZBROJONY PO ZĘBY

Nawet jeżeli dziecko jest małe, wykup
dla swojej pociechy osobne miejsce,
gdzie możesz wpiąć fotelik. Zarówno
Tobie, jak i maluchowi podróż minie
o wiele wygodniej. Jeżeli dziecko jest
w wieku powyżej dwóch lat, zadbaj,
aby przydzielone miejsca były obok

Upewnij się, że masz przy sobie wszystkie niezbędne akcesoria i artykuły
pielęgnacyjne-lekarstwa, pieluchy,
mokre chusteczki oraz wszystko inne,
co może być potrzebne. Nie daj się
złapać z zaskoczenia, bo na wysokości
nie znajdziesz sklepu z artykułami
pierwszej potrzeby.

WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

KOCYK, SWETEREK, BLUZA

Nawet w przypadku ciepłych, a nawet
gorących dni, spakuj ciepłe okrycie
dla większego dziecka oraz kocyk dla
mniejszego. W samolocie przez klimatyzację często jest zdecydowanie chłodniej.

CHWILA RELAKSU

Zadbaj o to, by w bagażu podręcznym
znalazły się zabawki lub akcesoria do
rysowania. Jest to najlepszy sposób na
skupienie uwagi dziecka oraz wygospodarowanie chwili dla siebie podczas podróży. Doskonale sprawdzą się
nowe gadżety, które przyciągną uwagę
na dłużej. Pamiętaj że lotnisko jest
miejscem pełnym sklepów oferujących artykuły dla dzieci.

SMOCZEK I CUKIERKI

Zmiana ciśnienia w samolocie źle
wpływa na wszystkich i często powoduje dyskomfort, zatykając nam uszy.
Dziecko nie potrafi poradzić z tym
sobie tak dobrze jak dorosły, zatem

DZIECKO NA POKŁADZIE

podczas startu i lądowania daj młodszemu dziecku smoczek, a starszemu
cukierki do ssania. Jeżeli również nie
radzisz sobie z problemem zatkanych
uszu, również się poczęstuj! Dodatkowa
rada specjalistów - nie pozwalaj dziecku spać podczas startu i lądowania
samolotu. Trudniej mu będzie odetkać
uszy po przebudzeniu.

TYLKO SPOKÓJ NAS
URATUJE

Jeżeli Twoje dziecko ma gorszy dzień,
nie przejmuj się nadto współpasażerami. Nawet jeśli się irytują, nie pozwól, by
Twój nerwowy nastrój udzielił się maluchowi, bo to tylko pogorszy sytuację.
IN ENGLISH

KID ON BOARD
The end of family holidays and your
return journey don’t need to be a frustrating experience.
It’s true that travelling with a kid is a big
challenge. If you don’t want to get hateful looks from other passengers, have

a look at our flight tips that will make
your journey easier and less stressful.

BUY A PLANE SEAT

Even if you’re travelling with a little kid,
book a separate seat to install their car
seat. The flight will be more comfortable
for both of you. If your kid is aged 2 and
over, make sure that your seats are next
to each other. In order to do that, you
need to make your seating arrangements
at the check-in in advance. Seats are
often assigned randomly by reservation
systems or separated as two seats next to
each other are simply unavailable.

BE ARMED TO THE TEETH

Make sure you have all necessary accessories and childcare products – drugs, diapers, baby wipes, and everything else you
may need. Don’t let yourself be surprised.
You won’t find any baby stores in the air.

A BLANKET, A SWEATER,
A SWEATSHIRT

Even on hot summer days, take some
warm clothes for an older kid and a blanket for a younger one. It’s often colder on
the plane due to air conditioning.

RELAX AND PLAY

Remember to pack some toys or drawing accessories in your hand luggage.
It’s the best way to keep your kid occupied and have some time for yourself
during the flight. Try out new gadgets,
which will keep your kid occupied
a little bit longer. Remember that there
are plenty of shops offering baby products at the airport.

A DUMMY AND SWEETS

Rapid changes in air pressure often
cause discomfort and ear popping. Kids
can’t handle it like adult passengers, so
give your kid a dummy or a sweet to
suck during take-off and landing. If you
suffer from ear popping, too, have one
yourself! An extra expert advice: don’t
let your kid sleep during take-off and
landing. It’ll be harder for them to unpop
their ears when they wake up.

KEEP CALM AND CARRY ON

If your kid is having a bad day, don’t
worry about other passengers. Even if
they’re annoyed, don’t let your kids pick
up on your stress because this will only
make things worse.
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SZT OK HOLM:

POM YSŁ NA W EEK EN D
SZTOKHOLM, JEDNO Z NAJCIEKAWIEJ POŁOŻONYCH MIAST
EUROPY. MOŻECIE JE ZWIEDZIĆ Z DZIĘKI BEZPOŚREDNIM LOTOM
Z NASZEGO LOTNISKA. I TO AŻ DWA RAZY W TYGODNIU!
źródło: PORT LOTNICZY SZCZECIN- GOLENIÓW
zdjęcia: PIX ABAY.COM

S

tolica Szwecji położona jest na
czternastu wyspach oraz otoczona
archipelagiem sztokholmskim,
składającym się z dwudziestu wysp i wysepek. Wycieczkę do naszych północnych
sąsiadów umożliwia oferta linii Wizzair.
Wyloty w każdy poniedziałek i piątek
z Lotniska Szczecin-Goleniów.

TRANSPORT – DO
SZTOKHOLMU I NA
MIEJSCU

Lot Szczecin-Sztokholm Skavsta trwa
zaledwie 1h 20 min. Z lotniska do
centrum miasta jak zwykle dostaniemy
się na kilka sposobów. Specjalną linią
autobusów – tu warto zarezerwować
sobie wcześniej bilet – autobusem miejskim lub też pociągiem. W tym ostatnim
przypadku na oddalony 7 km dworzec
dostaniemy się na przykład taksówką.
A co z transportem na miejscu?
Będąc w Sztokholmie, koniecznie trzeba
choć raz wsiąść do metra, którego
stacje są istnymi dziełami sztuki. Co
wytrwalsi pod ziemią spędzą zapewne
wiele godzin, podziwiając kolejne stacje.
A wychodząc na zewnątrz na najciekawszych z nich, można spontanicznie
odkrywać miasto.

Innym nietypowym środkiem transportu jest zabytkowy tramwaj numer 7.
Przejażdżka nim jest idealna na szybkie
obejrzenie miasta, bowiem tramwaj
przejeżdża obok niemal wszystkich najważniejszych atrakcji turystycznych.
Ostatnim, idealnym na wiosnę środkiem transportu jest tu rower miejski,
który bez wypożyczymy bez najmniejszego problemu. Infrastruktura rowerowa jest idealna i często jest to najlepszy
sposób na poruszanie się po mieście.

MIASTO NA WYSPACH

Sztokholm jest jednym z najbardziej nietypowo położonych miast w Europie. Jego
fenomen polega na tym, że leży on aż na
czternastu wyspach. Zresztą sama nazwa
„Sztokholm” wskazuje charakter miasta
(stock – pień, pal i holme – wyspa).
Centrum stanowi rozpoztarta na czterech wyspach główna dzielnica, Gamla
Stan, czyli po prostu „stare miasto”.
Została zbudowana w XIII wieku, dlatego
miłośnicy średniowiecznej architektury powinni kierować się właśnie tam.
Fani historii ucieszą się z pobliskiego
Muzeum Średniowiecznego Sztokholmu.
Na Gamla Stan jest też coś dla tych,
którzy nie wyobrażają sobie zwiedzania

bez skosztowania lokalnych specjałów.
Do tego mnóstwo urokliwych restauracyjek i ciasne uliczki mogą sprawić, że
wcale nie poczujemy się jak w zimnej
Szwecji, a na gorącym Południu.

PUNKTY OBOWIĄZKOWE

W Gamla Stan nie można też ominąć
Pałacu Królewskiego, który często
jest otwarty dla zwiedzających. Pałac,
który spłonął w XVII wieku i został
odbudowany, jest świadkiem wielowiekowej historii. Jej ślady odkryjemy
w znajdującym się w środku muzeum.
Ostatnim punktem obowiązkowym sztokholmskiego starego miasta
jest Storkyrkan (Wielki kościół) czy
Kościół św. Mikołaja, czyli tutejsza
katedra luterańska. W środku znajduje
się słynna rzeźba św. Jerzego walczącego ze smokiem, upamiętniająca zwycięstwo Szwedów nad Duńczykami
w 1471 roku. Jeśli to kościół protestancki, to co ze świętymi? - zapyta
ktoś. Otóż Szwedzi oficjalnie przeszli
na luteranizm w 1527 roku, a obecny
narodowy Kościół Szwecji istnieje
od 2000 roku. Historyczna nazwa
kościoła i znajdująca się tam rzeźba to
dziedzictwo historyczne, a także jeden
z symboli miasta.
Innym, nieco mniej historycznym
symbolem Sztokholmu jest zbudowany
w pierwszej połowie XX wieku ratusz
– Stadshuset. Mieści się on na wyspie
Kungsholmen. Bryła Stadshuset była
inspirowana weneckim Pałacem
Dożów. We wnętrzach budynku odbywa się wiele ważnych uroczystości, na
przykład bale na cześć noblistów.

SZTOKHOLM: POMYSŁ NA WEEKEND

Statek Vasa to jedna z ciekawszych
pozycji w katalogu sztokholmskich
atrakcji turystycznych. Zbudowany
w XVII wieku, utonął podczas swojego
rejsu inauguracyjnego, by kolejne trzysta
lat spędzić pod wodą. Dopiero w XX
wieku postanowiono go wyłowić i wrak
przerobić na muzeum. Po kolejnych trzydziestu latach prac konserwatorskich,
w roku 1990 otwarto Vasa Museet, które
dziś jest jednym z najczęściej odwiedzanych tego typu przybytków w Szwecji.

WEEKEND Z DZIEĆMI

Znajdujący się na tej samej co Muzeum
Vasa wyspie Djungården historyczny,
bo pierwszy w Europie Skansen, jest
gratką dla najmłodszych. To dlatego, że
oprócz obejrzenia Szwecji w pomniejszonej wersji – zobaczymy tam makiety najbardziej charakterystycznych
szwedzkich budowli – możemy spotkać
najprawdziwsze zwierzaki. Oprócz zoo
znajduje się tam część ze zwierzętami
gospodarskimi, typowymi dla szwedzkiej wsi. Maluchy mogą więc obejrzeć
z bliska, a nawet pogłaskać kozę czy
kucyka. Dla odważnych w specjalnej
sekcji jest możliwość dotknięcia... węży
i pająków. Sam Skansen jest daleki od
nudnej istytucji edukacyjnej. Ten sztokholmski jest żywy, pełen atrakcji i cieszący się sporym ruchem przez cały rok.
Wystarczy wspomnieć, że nasza podróż
w czasie polegać będzie na skosztowaniu legendarnych szwedzkich cynamonowych bułeczek czy odwiedzeniu dawnej apteki. Krótko mówiąc, w Skansenie

przeniesiemy się do sielankowej Szwecji
rodem z „Dzieci z Bullerbyn”.
Ale do właściwego świata z powieści
Astrid Lindgren wejdziemy, odzwiedzając Junibacken, park rozrywki,
mieszczący się również na wyspie
Djurgården. Oprócz postaci takich jak
Pipi Langsztrump dzieciaki spotkają
tam postacie z szeroko pojętej literatury
dziecięcej, w tym klasyków takich jak
„Wyspa skarbów”.
Wisienką na torcie w Sztokholmie
dedykowanym dzieciom jest Gröna Lund.
W tym legendarnym parku rozrywki
znajdziemy trzydzieści jeden atrakcji,
w tym najwyższy na świecie „spad”.
Najmłodsi spędzą rewelacyjny czas na
bajkowych karuzelach, a starsi podniosą
sobie poziom adrenaliny. Zabawy jest na
cały dzień. Latem natomiast odbywają
się tu koncerty i festiwale, na których
grają światowe gwiazdy.
Oprócz tego w całym Sztokholmie
jest wiele pięknych parków ze świetnie
przystosowanymi placami zabaw, a do
większości atrakcji dzieci do osiemnastego roku życia wchodzą za darmo lub
ze zniżką.

KULINARNY SZTOKHOLM

Na koniec zajrzyjmy, co do zaoferowania ma nam szwedzka kuchnia.
Szwedzi mają zamiłowanie do ryb i mięs.
Znajdziemy tam zatem wariacje na
temat śledzia i słynne mięsne klopsiki. Jak na kuchnię Północy przystało,
mamy też ziemniaki – w Sztkholmie
jest wiele miejsc, gdzie zjemy tradycyj-

WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

ne szwedzkie odpowiedniki naszych
placków ziemniaczanych. Każdy kraj
ma zazwyczaj typowe danie chłopskie,
wysokoenergetyczne i niedrogie w przygotowaniu. U nas jest bigos, w Hiszpanii
– paella, a w Szwecji jest pyttipanna, czyli
jednogarnkowe danie z ziemniakami
i kiełbasą. To dobry wybór dla tych, którzy nie lubią eksperymentować.
Szwedzka kuchnia obfituje w słodkości. Często spotykane są tu naleśniki
z dżemem, ale największą sławą cieszą
się oczywiście cynamonowe bułeczki,
które można kupić na każdym kroku. Wiadomo nie od dziś, że kuchnia
skandynawska, pomimo ogromnej
ilości ryb i owoców morza, nie zalicza
się do najlżejszych. Jednak znajdą się
w Sztokholmie takie miejsca, w których
tradycyjne szwedzkie dania podawane
są w nowoczesnej, nieco lżejszej odsłonie.
Jednym z takich miejsc jest restauracja
Svensk Husman. Punkt slut, co tłumaczy się na „Szwedzkie jedzenie domowe.
Kropka”. Nic dodać, nic ująć.
Sztokholm ma niezliczoną ilość
odsłon i każdego przywita w niepowtarzalny sposób. Trzydniowy wypad do
stolicy Szwecji zawsze będzie obfitował
w atrakcje, nieważne, czy podróżujemy
z rodziną, jesteśmy amatorami kulinariów, czy każde odwiedzane miejsce jest
dla nas obowiązkową lekcją historii. To
tylko niektóre z możliwości spędzenia
czasu w tym mieście. A kto wie, może
weekendowy wypad stanie się inspiracją
do powrotu na dłużej i zgłębiania bogatej,
nieoczywistej kultury Szwecji?
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STOCKHOLM: A WEEKEND
GETAWAY
Stockholm is one of the most attractively located European cities. Now this
destination is available from our airport.
Direct flights to Stockholm are scheduled twice a week!
The capital of Sweden is located on
fourteen islands and surrounded
by the Stockholm archipelago comprising twenty islands. Now you can
visit our northern neighbours with
Wizzair. Flights to Stockholm from
Szczecin‑Goleniów Airport are scheduled on Mondays and Fridays.

TRANSPORT –
TO STOCKHOLM AND IN
THE CITY

A flight from Szczecin to Stockholm
Skavsta takes 1 hour and 20 minutes.
From the airport, you can get to the city
centre in several ways: by special bus –
a good idea is to book a ticket in advance
– city bus, or train. In the case of the latter,
you can take a taxi to get to the railway
station located within the distance of 7 km.
What about public transport in the
city? When you’re in Stockholm, ride
a subway at least once. Don’t miss subway stations, which are works of art. The
most persistent visitors will spend a lot of
time underground, admiring various stations. You can also go outside at the most
interesting stations and spontaneously
explore the city.
Another unusual means of transport
is a historical tram No. 7. This ride is
a perfect short sightseeing trip as the
tram passes by almost all important
tourist attractions.
Last but not least, another means of
transport, particularly practical in spring,
is bicycle, which you can easily rent. The
city boasts developed cycling infrastructure, and cycling is often the best way to
move around the city.

A CITY ON ISLANDS

Stockholm is one of the most exceptionally located European cities. Its phenomenon consists in the fact that it is situated
on fourteen islands. The very name
‘Stockholm’ already defines its nature
(stock means log in Swedish, whereas
holme – islet).
The city centre, Gamla Stan, which
means the Old Town, is the main district

stretching across four islands. Built in
the 13th century, it’s a must for those interested in Medieval architecture. History
buffs will surely enjoy the Museum of
Medieval Stockholm.
Gamla Stan also has a lot to offer to
foodies who want to taste local specialities.
Charming restaurants and narrow streets
will make you forget about cold Sweden
and feel like in hot southern countries.

SPOTS THAT YOU CAN’T
PASS UP

One of Stockholm highlights is the Royal
Palace in Gamla Stan, which is often
open for visitors. The palace burned
down in the 17th century and was later
rebuilt. It has witnessed centuries-old
history, the traces of which you’ll find in
a museum in the palace.
Last but not least, a must-see in the Old
Town is Storkyrkan (the Great Church),
the Church of St Nicholas, a Lutheran
Protestant church. Inside, you’ll find
a famous statue of Saint George and the
Dragon, commemorating Swedish victory
over Danes in 1471. You may ask, if it’s
a Protestant church, what about saints
then? Lutheranism became an official
religion in Sweden in 1572, and the current
national Church of Sweden was established in 2000. The historical name of
the church and the statue are historical
heritage and one of city symbols.
Another, less historical symbol of
Stockholm is Stadshuset, the City Hall,
erected in the first half of the 20th century.
It’s located on Kungsholmen island. The

design of the building was inspired by the
Doge’s Palace. A lot of important ceremonies are held here, such as balls in honour
of Noble Prize winners.
Stockholm highlights also include
the Vasa Ship, dating back to the 17th
century, which sank on its maiden
voyage and spent three hundred years
underwater. In the 20th century, the
shipwreck was salvaged and turned into
a museum. In 1990, after thirty years of
restoration, Vasa Museet was opened.
Now it’ s one of the most frequently visited museums in Sweden.

A WEEKEND WITH
CHILDREN

A historical, first in Europe open-air
museum located on Djungården island,
same as the Vasa Museum, is a perfect
spot for a family outing. It boasts a little
version of Sweden – models of the most
characteristic Swedish buildings – as
well as plenty of animal species. Besides
the zoo, there is also a zone with domestic animals, typical of Swedish countryside. Youngsters will have an opportunity
to see or even pet a goat or a pony. The
brave ones will have a chance to touch…
snakes and spiders. The museum is far
from a boring educational establishment.
It’s full of life, attractions and visitors all
year round. Suffice to say that you can
travel back in time and taste legendary
Swedish cinnamon buns or visit a pharmacy from the past. In short, the museum
will take you to idyllic Sweden like in ‘Six
Bullerby Children’.

ODKRYJ SKANDYNAWIĘ
S Z T O K H O L ZE
M : PSZCZECINA
OMYSŁ NA WEEKEND

Z WIZZ AIR!
To truly experience the world from
Astrid Lindgren’s novel, visit Junibacken,
an amusement park also located on
Djurgården island. Apart from characters like Pippi Longstocking, youngsters
will meet plenty of characters from
children’s literature there, including such
classics as ‘Treasure Island’.
The icing on the cake will be Gröna
Lund, a legendary amusement park
with thirty-one attractions, including
the world-largest ‘tilt’. Children will
have a whale of time enjoying merrygo-rounds, and grown-ups will get an
adrenaline rush, too. There are plenty
of things to do all day. In summer, festivals and concerts of world-class artists
are held there.
What’s more, in Stockholm, there are
plenty of parks with playgrounds, and
tickets for most attractions are free or half
fare for children up to 18 years old.

STOCKHOLM FOR FOODIES

Now let’s have a closer look at Swedish
cuisine. Swedes love fish and meat, so
traditional Swedish dishes include
variations on herring and famous meat
balls. Favourite ingredients in Sweden,
like in many other northern cuisines,
include potatoes – there are plenty of
food spots in Stockholm serving traditional Swedish potato pancakes. Every
country usually has typical peasant food,
high-energy and cheap. Poland has bigos,
Spain has paella, and Sweden – pyttipanna, that is mixed food with potatoes
and sausages. It’s a good choice for those
who don’t like experiments.
Swedish cuisine is also famous for its
sweets, including pancakes with jam and
cinnamon buns, which you can buy at
every turn. Scandinavian cuisine, despite
using plenty of fish and seafood, isn’t
regarded as light. But there are also food
spots in Stockholm where traditional
Swedish dishes are served in a modern,
a bit lighter version. One of them is Svensk
Husman restaurant. Punkt slut, which
means ‘Swedish home food. Period.’ That’s
all there is to say.
Stockholm has a number of different faces, and everyone will discover
something new in the city. A three-day
trip to the capital of Sweden will always
be full of attractions, whether you travel
with your family, if you are a foodie or
a history buff. These are only some of
attractions the city has in store. Who
knows, perhaps a weekend trip will
inspire you to return there to explore the
rich, unusual culture of Sweden?

BERGEN,
OSLO,
SZTOKHOLM,
STAVANGER
od
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Cena biletu w jedną stronę, zawierająca podatki, opłatę administra
cyjną, inne opłaty obowiązkowe oraz przewóz jednej sztuki bagażu
podręcznego (maks. 55 x 40 x 23 cm, 10 kg).Każda sztuka bagażu
rejestrowanego podlega opłatom dodatkowym. Ta cena dotyczy
tylko rezerwacji dokonanych na wizzair.com, w aplikacji mobilnej
WIZZ lub przez telecentrum. Liczba biletów w podanej cenie jest
ograniczona.
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22:05
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22:30

1-34-6-

PRZYLOT
ARRIVAL
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18:55

22:30

TYP
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FR1059/60
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RYANAIR
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14:00

OSLO GARDERMOEN
DNI
TYGODNIA
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PLANE TYPE
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11:40

11:10
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OSLO TORP
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10:25
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ARRIVAL

WIZZ AIR
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FLIGHT
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PLANE TYPE
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-
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Q400
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14:55
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12345-7
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WARSZ AWA
DNI TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

RYANAIR

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT
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TYP
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PLANE TYPE

1-34-6-
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19:20
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-2-----

21:55
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----5--
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--3---7
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ARRIVAL
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TYP
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NR REJSU
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---4---
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------7
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-2-----

DNI
TYGODNIA
WEEK DAYS

S Z TOKHOLM SK AVS TA

DNI
TYGODNIA
WEEK DAYS
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PRZYLOT
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08:15

Zapraszamy na naszą stronę www.airport.com.pl
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ODLOT
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08:45

NR REJSU
FLIGHT
NUMBER

W62171/72

TYP
SAMOLOTU
PLANE TYPE

A320

KIERUNKI DESTINATIONS
1
2
3
4

GRECJA-KORFU
GRECJA-KRETA
TURCJA
ALBANIA

SZCZECIN

ALBANIA
KORFU

TURCJA

KRETA

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

LOTNISKO

AIRPORT

TA XI

INTERNET

Airport Taxi Group
Tel.: +48 91 481 7690

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

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

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

MINIBUSY DO / Z PORTU
LOTNICZEGO / MINIBUS

PUNK T INFORMACJI LOTNISKOWEJ
AIRPORT INFORMATION POINT

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

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

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

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

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

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

PARKING ZIELONY / WIELODOBOWY
CAR PARK GREEN

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

FREE

DO GODZINY UP TO 1 HR

5 PLN

DO 2 GODZIN UP TO 2 HR

8 PLN

DO 3 GODZIN UP TO 3 HR

9 PLN

DO 4 GODZIN UP TO 4 HR

10 PLN

PIERWSZE 10 MINUT FIRST TEN MINUTES

FREE

DO 5 GODZIN UP TO 5 HR

11 PLN

DO GODZINY

UP TO 1 HR

7 PLN

PIERWSZ Y DZIEŃ FIRST DAY

25 PLN

DO 2 GODZIN UP TO 2 HR

9 PLN

DRUGI DZIEŃ SECOND DAY

15 PLN

2 PLN

TRZECI DZIEŃ THIRD DAY

15 PLN

K A ŻDA NASTĘPNA GODZINA EVERY FOLLOWING
OUR

PIERWSZ Y T YDZIEŃ FIRST WEEK

89 PLN

PIERWSZ A DOBA FIRST DAY

53 PLN

DWA T YGODNIE SECOND WEEK

124 PLN

K A ŻDA NASTĘPNA DOBA EVERY FOLLOWING
DAY

30 PLN
/ DAY

TRZ Y T YGODNIE THIRD WEEK

150 PLN

AFTER PAYING IN AN AUTOMATIC CASH MACHI-

K A ŻDY NASTĘPNY T YDZIEŃ EVERY FOLLOWING WEEK

20 PLN

NE YOU WILL BE GIVEN 15 MINUTES TO EXIT THE

PARKING / DOBOW Y
CAR PARK RED

CENNIK CAR PARK FEES / SHORT-STAY

PARKING.

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

