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J A C E K 
R O Z E N E K

Jest aktorem i prezen-
terem telewizyjnym, 
czyli na wrażeniu się 

zna. A jak się na czymś 
zna, to tego uczy – jest 
ekspertem zarządzania 
wizerunkiem, prowadzi 

szkolenia z zakresu rela-
cji biznesowych, technik 
wpływu i antymanipula-
cyjnych. Doradza wielu 
managerom najwyższe-

go szczebla. Czyli nie 
da się go owinąć wokół 
palca. Kiedy nie gra na 
planie to gra w golfa.

FOT. MONIKA SZAŁEK

EN

He is an actor and a TV 
presenter so he knows 
how to impress others. 
And when he knows 

something, he teaches 
it: he is an image ma-
nagement expert and 
instructor in business 
relations and influence 
and anti-manipulation 
techniques. He advises 
many top managers. So 

he cannot be twisted 
around one’s finger. 

When he does not play 
on set, he plays golf.

P I O T R 
M E T Z

Człowiek-instytucja, 
którego przedstawiać 

raczej nie trzeba. Dzien-
nikarz radiowy, prasowy, 
w telewizji też o niego 
nietrudno. Ale przede 
wszystkim dziennikarz 
muzyczny, chodząca 

encyklopedia współcze-
snej muzyki. Jeśli poleca 
jakąś płytę to znaczy, 
że nie można obok niej 

przejść obojętnie.
FOT. WOJCIECH DUSZENKO

EN

A one-man institution, 
who needs no intro-
duction, especially in 

Poland. A radio reporter 
and a journalist, often 

seen on TV, as well. But 
most of all Piotr Metz is 
a music journalist, a real 
encyclopedia of contem-
porary music. When he 
recommends an album, 

you simply cannot 
ignore it.

M A R C I N  
K Ę D R Y N A

Zawsze podkreśla, że 
na samochodach się 

jakoś specjalnie nie zna. 
Nie przeszkadza mu 

to w pisaniu o nich, bo 
przez dwadzieścia lat 

poniewierki po różnych 
mediach się nauczył, że 
do pisania wiedza nie 

jest przydatna. Ba, wska-
zana. Zresztą, czy tylko 

w mediach?
FOT. JACEK PIĄTEK

EN

He always stresses that 
he doesn’t necessarily 
know a lot about cars. 

Which does not prevent 
him from writing about 

them, because for twen-
ty years of wandering 

round different media he 
has learnt that knowled-
ge is not useful. It is not 
even recommended. Be-
sides, is it only the case 

with the media?

G R Z E G O R Z 
K A P L A

 Żyje z pisania. A żyć 
z tego, co się lubi, to 

dar. Bardziej od pisania 
lubi tylko spotykać ludzi. 
No i lubi być w drodze, 

kupować płyty w sklepie 
z płytami a nie w sieci, 

pomidorową i kabriolety. 
Kiedyś, dzięki dwojgu 

mądrym ludziom pojął, 
że nie trzeba pisać tylko 

o polityce. Że można 
pisać o świecie. 

FOT. MAT. PRASOWE

EN

He lives by writing. And 
living by what you love 
is a gift. The only thing 

he likes more than 
writing is meeting other 
people. He also likes be-
ing on the road, buying 

albums in stores (not on-
line), tomato soup and 
convertibles. Two wise 

people once helped him 
understand that you do 
not have to write about 
politics. You can write 

about the world.

PISZĄ DLA NAS

W O J C I E C H 
K U C Z O K

Pisarz, scenarzysta, 
grotołaz, felietonista, 

fan piłki nożnej. Laureat 
Nagrody Literackiej 

Nike. Człowiek o wielu 
pasjach. Z nami będzie 
dzielił się tą filmową, co 
miesiąc polecając jeden 
obraz wart obejrzenia. 

FOT. MONIKA SZAŁEK

 
EN

A writer, screenwriter, 
caver, columnist and 
soccer fan. A winner 
of the Nike Literary 

Award. A man of many 
passions. He will share 
one of them with us 

recommending one pic-
ture worth seeing every 

month.
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MIŁOŚĆ 

ZDJĘCIA Dorota CzochROZMAWIAŁ Grzegorz Kapla

NIEPOKORNY UMYSŁ, BEZ KTÓREGO TRUDNO SOBIE 
WYOBRAZIĆ WSPÓŁCZESNĄ POLSKĘ. CHCIAŁOBY 
MIEĆ GO U SIEBIE KAŻDE Z PLEMION, ALE WOLI BYĆ 
SAMOTNYM JEŹDŹCEM. OBRYWA Z KAŻDEJ STRONY, 
ALE TWIERDZI, ŻE LEPIEJ JEŚĆ Z WŁASNEJ MISKI. 
MOGLIBYŚMY POROZMAWIAĆ O NIEOKIEŁZNANYM 
SEKSIE, ALE JA WOLAŁEM O DOJRZAŁEJ MIŁOŚCI. BO 
NIEOKIEŁZNANY SEKS TO CIĄGŁA ZMIANA, A MIŁOŚĆ 
JEST NIEUSTAJĄCA. O ILE SIĘ WIE, GDZIE JEJ SZUKAĆ.

ANDRZEJ SARAMONOWICZ
TO POŚWIĘCENIE

M I Ł O Ś Ć  T O  P O Ś W I Ę C E N I E
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Wydałeś swoją pierwszą powieść. Czy-
tając „Chłopców” nie mogłem uciec od 
przekonania, że pod tą historią o dojrze-
waniu dzieci i ich zagubionych w przy-
godnych związkach rodziców kryje się 
analiza relacji między kobietami a męż-
czyznami. Opowiadałeś o tym już kilka-
naście lat temu w „Testosteronie”. Ale 
to była inna Polska. Dlaczego napisałeś 
tamtą sztukę?
Byłem już od kilkunastu lat dziennika-
rzem – najpierw pracowałem w „Gazecie 
Wyborczej”, potem w  Telewizji Polskiej, 
potem w „Vivie!” i „Przekroju” i szczerze 
mówiąc, miałem już tego dość. Byłem wy-
palony. Chciałem tworzyć, ale ciągle nie 
miałem na to czasu. Pisałem po pracy, no-
cami. Tak powstał m.in. scenariusz „Cia-
ła”. Kupił go ode mnie Canal+. Oczywiście, 
czułem się bardzo dumny, ale wkrótce po-
znałem koszmar debiutanta – wszyscy re-
żyserzy, których producent przymierzał 
do tego scenariusza, chcieli go spieprzyć 
swoją pseudoinwencją. I  stanąłem przed 
dylematem: albo godzę się na te zmia-
ny i  się „rozdziewiczam” filmowo za cenę 

nieudanego filmu albo dalej czekam w za-
mrażarce. Ludzie z branży radzili: „zgódź 
się, przetrzymasz jakoś ten syf, ale potem 
będziesz uznany za zawodowca po de -
biucie. Ja jednak, po namyśle, poszedłem 
do Pawła Mossakowskiego z  Canal+ i  po-
wiedziałem: „błagam, wstrzymaj ten film”. 
Patrzył na mnie zaskoczony, bo byłem chy-
ba jedynym scenarzystą przed debiutem, 
który prosił, by nie robić jego tekstu. I tak 
„Ciało” leżało przez cztery lata, a wydawa-
ło się, że na zawsze…

W międzyczasie powstał film „Pół serio”…
Tak, robiliśmy go w tajemnicy przed Te-
lewizją Polską w ramach magazynu filmo-
wego „Pół serio”, który redagowałem. Raz 
w miesiącu – bo to był miesięcznik – kręci-
liśmy scenki, które układały się w całość 
fabularną. Potem pokazaliśmy zmontowa-
ny film dyrektorowi Jedynki Radosławowi 
Piwowarskiemu, a on wysłał „Pół serio” na 
festiwal do Gdyni. Ku zdumieniu wszyst-
kich jury, któremu przewodniczył Juliusz 
Machulski, dało „Pół serio” pięć nagród. 
W  tym drugą co do ważności wówczas 

Nagrodę Specjalną – dla Tomka Konec-
kiego za reżyserię, dla mnie za scenariusz 
i dla Tomka Madejskiego za zdjęcia.

I teraz należy wrócić do „Ciała”…
Owszem, bo nagrody w Gdyni w 2000 roku 
otworzyły nam drogę do nakręcenia „Ciała”. 
Uznano, że sobie poradzimy. Choć i  tak 
łatwo nie było, bo musieliśmy czekać jesz-
cze dwa lata. W 2001 roku chcieliśmy zrobić 
ten film z TVN, ale zarządzający produkcją 
filmową w tamtej telewizji Dariusz Gąsio-
rowski powiedział mi w końcu, że „Ciało” to 
film zbyt ryzykowny i niszowy, który nie ma 
szans u  szerszej publiczności i  postawił 
na dystrybucję filmu „Yyyreek!!! Kosmiczna 
nominacja”, o ile pamiętam. Na szczęście po 
roku w „Ciało” zainwestował Mariusz Łuka-
siewicz, wielki wizjoner i twórca Eurobanku, 
niestety przedwcześnie zmarły. I zrobiliśmy 
ten film jesienią 2002 roku, a w sierpniu 2003 
„Ciało” weszło do kin. Dostaliśmy na nie Zło-
tą Kaczkę dla najlepszego filmu 2003 roku. 
Pierwszą, bo potem była jeszcze druga za 
„Lejdis”. A w międzyczasie napisałem „Testo-
steron” jako sztukę teatralną… Nigdy nie my-
ślałem, że napiszę go jako sztukę, bo pierwot-
nie to miał być scenariusz. Ale któregoś dnia 
gadałem w żoliborskiej knajpie Spotkanie 
– która służyła mi wtedy za biuro – z Rafałem 
Rutkowskim, aktorem Teatru Montownia. 
Montownia była wtedy w jakimś dole, po pre-
mierze nieudanej sztuki. Kiedy opowiedzia-
łem Rafałowi o pomyśle, gdzie faceci na wese-
lu, na które nie przyszła panna młoda, gadają 
o kobietach, zaczął mnie namawiać, żebym 
to napisał do teatru. Początkowo wydawało 

I STANĄŁEM PRZED 
DYLEMATEM: ALBO 
GODZĘ SIĘ NA 
TE ZMIANY I SIĘ 
„ROZDZIEWICZAM” 
FILMOWO ZA CENĘ 
NIEUDANEGO 
FILMU ALBO 
DALEJ CZEKAM 
W ZAMRAŻARCE. 

Pełen tekst dostępny na Anywhere.pl



mi się to abstrakcyjne, ale potem pomyśla-
łem: czemu nie? To było w tych czasach, kie-
dy nie mogłem przebić się z „Ciałem” i byłem 
sfrustrowany. Teatr wydawał się przestrzenią 
łatwiejszą do zdobycia. I to było naprawdę 
idealne rozwiązanie, bo „Testosteron” te-
atralny, który miał premierę w czerwcu 2002 
rok w Teatrze Nowym (reż. Agnieszka Gliń-
ska), okazał się gigantycznym sukcesem. 
Notabene, tego teatru już nie ma, bo jest tam 
teraz – co za horrendum! – Carrefour.

„Testosteron” to była analiza męskich 
uwikłań, ale w „Lejdis” udało ci się też 
rozszyfrować kobiecą psychikę.
Jeszcze przed filmem „Testosteron” chcia-
łem napisać sztukę o  kobietach. Wiedzia-
łem, jak komunikują się ze sobą faceci, 
ale jak mówią kobiety, jak ich nikt nie 
podgląda? Czułem, że muszę coś podej-
rzeć. Czytałem mnóstwo blogów. W końcu 
trafiłem na taki, który mnie zachwycił. Na-
zywał się „Lejdis” i pisały go cztery dziew-
czyny, które mieszkały w różnych miastach 
i zapisywały swoje rozmowy na czacie. Po-
myślałem, że zamiast imitować ich sposób 
patrzenia na świat, lepiej zrobię, kiedy za-
proponuję im współpracę. Spotkaliśmy się, 

a potem wymyśliłem historię, która trwa 
rok od Sylwestra do Sylwestra i dałem im 
pełną swobodę w wypełnieniu jej treścią. Ta 
swoboda trwała długo, jakieś półtora roku. 
W międzyczasie jedna z autorek odpadła, 
a my zrobiliśmy „Testosteron” jako film. 
Kiedy się okazało, że jest wielkim sukce-
sem frekwencyjnym, podjęliśmy decyzję, 
że trzeba przyspieszyć prace nad „Lejdis”. 
Zmusiłem dziewczyny do wytężonej pra-
cy, a sam zająłem się przygotowaniem do 
produkcji, gdzie było miliard problemów 
do rozwiązania. Wyznaczyliśmy początek 
zdjęć na 15 sierpnia. W połowie kwietnia 
2007 pojechałem na krótki urlop do Egip-
tu. Ze scenariuszem – który dostałem tuż 
przed wylotem – usiadłem na brzegu ba-
senu i z myślą, że jestem filmowcem pełną 
gębą, zacząłem czytać. A kiedy skończy-
łem, wiedziałem, że nie mamy filmu, bo nie 
mamy scenariusza. A to dlatego, że zosta-
wiliśmy zbyt dużo swobody niedoświadczo-
nym wówczas scenarzystkom. Całkowicie 
nową wersję zaczęliśmy pisać w początkach 
maja. Wywróciło się wszystko, nawet Syl-
wester przeniosłem z zimy na lato. Ze starej 
wersji została jedna scena. To było całko-
wite szaleństwo. Pisaliśmy w  pięć osób: 

JESZCZE PRZED 
FILMEM „TESTOSTERON” 
CHCIAŁEM NAPISAĆ 
SZTUKĘ O KOBIETACH. 
WIEDZIAŁEM, JAK 
KOMUNIKUJĄ SIĘ 
ZE SOBĄ FACECI, 
ALE JAK MÓWIĄ 
KOBIETY, JAK ICH 
NIKT NIE PODGLĄDA? 
CZUŁEM, ŻE MUSZĘ 
COŚ PODEJRZEĆ.  

M I Ł O Ś Ć  T O  P O Ś W I Ę C E N I E
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NAPISAŁEM O TYM, 
CO UWAŻAM ZA 
ISTOTNE. UZNAŁEM, 
ŻE WAŻNIEJSZA 
OD REFLEKSJI 
POLITYCZNEJ 
BĘDZIE NARRACJA 
OPISUJĄCA ŚWIAT, 
W KTÓRYM 
DZIŚ ŻYJEMY.  

trzy scenarzystki ze starego składu: Hania 
Węsierska, Ewa Sienkiewicz, Ania Andry-
chowicz-Słowik oraz moja żona Małgosia 
Saramonowicz i ja. Prawie w ogóle się nie 
kontaktowaliśmy osobiście, tylko w  sie-
ci. Codziennie konstruowałem nową partię 
i codziennie rozdzielaliśmy sceny do rozpi-
sania. A wieczorem spinałem to w całość, 
nadając oddzielne napisanym kawałkom 
jednorodność. Napisaliśmy ten scenariusz 
zaledwie w półtora miesiąca! Dziś o żad-
nej z  moich współautorek nie mogę po-
wiedzieć, że są niedoświadczone, bo sobie 
świetnie radzą na rynku scenariuszowym. 

Ale „Lejdis 2” nie zrobiliście.
Nie, ponieważ wydawało mi się, że taki 
„skok na kasę” to tani numer. Ciągle bar-
dziej czułem się twórcą niż producentem. 
I chciałem opowiadać historie, a nie zara-
biać i zarabiać. Dla mnie pieniądze, któ-
re przyszły wraz z „Lejdis” miały bardzo 
konkretny charakter: pojawiły się, by dać 
wolność twórczą, a nie po to, by kupować 
domy i samochody. Dlatego zamiast „Lej-
dis 2” napisałem „Idealnego faceta dla mo-
jej dziewczyny”. Niestety, przy tym filmie 
pokłóciliśmy się śmiertelnie i duet Konec-
ki-Saramonowicz przestał istnieć. 

Dlaczego?
Dla mnie ten film to miała być grotesko-
wa wizja Polski pękniętej na dwa wrogie 
obozy, ale też i historia o wielkiej miłości 
dwojga ludzi, którzy są w te obozy jakoś 
uwikłani. I te uwikłania przeszkadzają ich 
uczuciu. Taka nieco historia Romea i Ju-
lii, gdzie w miejsce Capuletich i Monteków 
są ultrakonserwatywni fundamentaliści 
i ultraliberalni. Wątek osobisty głównych 
bohaterów był dla mnie o tyle ważny, że 
wiązał – w moim wyobrażeniu – historię 
z widzami. Widzowie nigdy nie idą za ideą, 
a za bohaterami, z którymi empatyzują. 
Niestety, Tomek Konecki wątek emocjonal-
ny Luny (Magdalena Boczarska) i Kostka 
(Marcin Dorociński) potraktował z buta 
i skupił się na socjologicznym aspekcie, 
czyli konflikcie między światem dyrek-
tora katolickiej rozgłośni radiowej ojca 
Leona (Bronisław Wrocławski) a feminist-
kami, granymi przez Izę Kunę i Krzyśka 
Globisza. I niby film jest zrobiony według 
partytury, czyli „po nutach”, ale jednak nie 
tak, jak planowałem. I niestety, stało się 
to, czego się obawiałem – widzowie nie 
mieli się z kim identyfikować, bo głównym 
bohaterom poświęcono za mało miejsca. 
I zamiast spodziewanych przez nas 1,5 mi-
liona widzów przyszło 800 tysięcy. Dla in-
nych byłby to gigantyczny sukces, dla nas 
– wielka porażka.

Jednak po jakimś czasie okazało się, że 
twoje żarty są prorocze.
To, co krytycy w  2009 wyśmiewali jako 
przesadę – czyli pokazanie Polski podzie-
lonej na pół, gdzie tuż obok siebie masze-
rują dwie kontrdemonstracje – liberalna 
i konserwatywna – już rok później, po ka-
tastrofie smoleńskiej, okazało się rzeczy-
wistością. I ta rzeczywistość trwa, nieste-
ty, do dziś. Poza tym jeszcze jedno udało 
mi się przewidzieć. Jest w „Idealnym face-
cie dla mojej dziewczyny” postać Ryszar-
dy Katzówny, zagrana brawurowo przez 
Krzyśka Globisza. To mężczyzna, któ-
ry staje się kobietą i  zostaje Polką Roku. 
Przecież to zapowiedź Anny Grodzkiej! 

Komentowanie polityki polskiej to Twój 
żywioł. Dlaczego zatem teraz nie napi-
sałeś powieści o polityce, tylko o miło-
ści? O mężczyznach, którzy nie dojrze-
wają, bo nie muszą? 
Napisałem o tym, co uważam za istotne. 
Uznałem, że ważniejsza od refleksji poli-
tycznej będzie narracja opisująca świat, 
w  którym dziś żyjemy. Świat cywiliza-
cji liberalnej, w której indywidualny ego-
izm podniesiony został do rangi cnoty. 
W moim mniemaniu to świat, który oka-
lecza po równo mężczyzn i kobiety. I nie 
pozwala dorosnąć. Mężczyźni nie dojrze-
wają, bo nic ich do tego nie zmusza. Infan-
tylny facet jest akceptowany przez w pełni 
wyemancypowane i zaradne kobiety, bo 
nie jest dla nich partnerem. Wobec takich 
mężczyzn można łatwiej objawiać własną 
podmiotowość. To dobrze, że kobiety dba-
ją o objawianie własnej podmiotowości, 
ale taka postawa ma też jeszcze jedną 
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Z POZORU ŻYCIE 
TOWARZYSKIE 

WSPÓŁCZESNYCH 
LUDZI KWITNIE, ALE 

TO TYLKO UŁUDA, 
BO TA HISTERYCZNA 

SOCJALIZACJA 
POPRZEZ 

INTERNETOWE MEDIA 
CZY WEEKENDOWE 

EKSCYTACJE 
W KLUBACH 
TANECZNO-

NARKOTYCZNYCH 
JEST JEDYNIE 
PLASTIKOWĄ 
NAMIASTKĄ 

PRAWDZIWEJ 
BLISKOŚCI.  

konsekwencję, dość nieprzyjemną: infan-
tylny chłopiec, który zbyt często pozwala 
się lepić kobiecie, nie potrafi potem ule-
pić się sam w tych przestrzeniach życia, 
w których ma być tej kobiecie naprawdę 
potrzebny: jako stały partner do codzien-
nego życia. I wychowywania dzieci, które 
jest czymś więcej niż chętnym zmienia-
niem pieluch. Jest także przekazywaniem 
dziecku jakiegoś wzorca, jakiejś postawy. 
A  jakim wzorcem jest dziś współczesny 
mężczyzna, kiedy nawet nie potrafi się 
sam zdefiniować? 

Jesteśmy indywidualnym chaosem, któ-
ry zaburza ład wspólnoty?
Przez niedojrzałość współczesnych związ-
ków międzyludzkich cierpimy po równo: 
i  mężczyźni, i  kobiety. W  „Chłopcach” 
opisuję życie ludzi, którzy zamienili swo-
je życie rodzinne w karykaturę lub szrot 
pełen wraków. Z pozoru życie towarzyskie 
współczesnych ludzi kwitnie, ale to tylko 
ułuda, bo ta histeryczna socjalizacja po-
przez internetowe media czy weekendowe 
ekscytacje w  klubach taneczno-narko-
tycznych jest jedynie plastikową namiast-
ką prawdziwej bliskości. Im bardziej jej 
ulegamy, tym mocniej stajemy się wyalie-
nowani i samotni. Widać wyraźnie rozpad 
wszelkich form wspólnotow ych. Przez 
wspólnotę rozumiem także związek mię-
dzy kobietą a mężczyzną.

Dokąd nas zaprowadzi ta droga?
Trudno powiedzieć. Na pewno zmiany 
cywilizacyjne, których jesteśmy świadka-
mi i uczestnikami – emancypacja kobiet 
i ich podmiotowość, która staje się samo-
wystarczalnością – wymusiły ogromne 

zmiany społeczne. Jedną z nich jest zanika-
nie rodziny. A to się łączy z coraz mniej-
szą dzietnością. A le nasza cy wilizacja 
nie jest jedyną przecież i  jeśli zacznie-
my wymierać, na nasze miejsce przyjdą 
inni.

EN

ANDRZEJ SARAMONOWICZ. 
LOVE IS SACRIFICE

A REBELLIOUS MIND YOU CANNOT IMAG-
INE THE CONTEMPORARY POLAND WITH-
OUT. EACH TRIBE WOULD LIKE TO HAVE 
HIM ON THEIR SIDE, BUT HE PREFERS TO 
BE A LONE RIDER. HE GETS IN THE NECK 
FROM EACH SIDE BUT CLAIMS THAT IT IS 
BETTER TO EAT FROM ONE’S OWN PLATE. 
WE COULD TALK ABOUT UNCONTROL-
LABLE SEX, BUT I PREFERRED TO TALK 
ABOUT MATURE LOVE. BECAUSE UN-
CONTROLLABLE SEX MEANS CONSTANT 
CHANGES, AND LOVE IS FOREVER. PROVID-
ED THAT YOU KNOW WHERE TO LOOK FOR.

You published your first novel. While 
I was reading Chłopcy (Boys), I couldn’t 
escape the feeling that there is an anal-
ysis of relationships between men and 
women hidden behind this story about 
growing up children and their parents 
lost in passing romances. You told about 
it several years ago in Testosteron (Tes-
tosterone). But that Poland was different. 
Why did you write that play?
I’d been a journalist for several years al-
ready, I  had first worked with Gazeta Wy-
borcza and then with the Polish Television, 
Viva! and Przekrój, and, to be honest, I had 
enough of it. I was burnt-out. I wanted to 
create, but I never had time. I was writing 
after work, at night. This is how for exam-
ple the screenplay for Ciało (Body) was 
created. Canal+ bought it from me. I was 
obviously very proud, but I soon suffered 
the beginner’s nightmare: every direc-
tor whose producer is getting ready to do 
something with the screenplay wants to 
screw it up with his pseudo inventiveness. 
And I  was caught in a  dilemma: I  could 
either agree to all those changes and “sell 
myself” at the cost of a failed film or keep 
waiting in the freezer. People from the in-
dustry were telling me, “accept it, you’ll get 
through this crap somehow and, after the 
debut, you’ll be considered a profession-
al”. But I thought a lot about it and went to 
Paweł Mossakowski from Canal+ and said, 
“I beg you, stop the film”. He looked at me 
with astonishment because I was probably 
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the only screenwriter before his debut who 
asked for not using his text. And so Ciało 
was waiting four years, and it seemed it 
would wait forever.

In the meantime, Pół serio (Half serious-
ly) was made.
Yes, we were keeping the film a secret from the 
Polish Television and making it as part of 
the film magazine Pół serio I  was edit-
ing. As it was a  monthly, we were shoot-
ing scenes that were forming a  coherent 
whole once a month. Then we handed the 
edited film to Radosław Piwowarski, the 
director of one of the Polish Television 
channels, and he sent Pół serio to the 
festival in Gdynia. To everyone’s amaze-
ment, the jury, led by Juliusz Machulski, 
gave our film five awards, including the 
second most important one at that times, 
that is the Special Prize. It was awarded 
for direction to Tomasz Konecki, for the 
screenplay to me and for cinematogra-
phy to Tomasz Madejski.

And now we should go back to Ciało...
Indeed. Because the awards in Gdynia in 2000 
allowed us to shoot Ciało. They thought we 
would handle it. But it still wasn’t that easy 
because we had to wait two years more. In 
2001, we wanted to make the film with TVN, 
but Dariusz Gąsiorowski, who was manag-
ing film production in the television, finally 
told me that Ciało was a too risky and niche 
film to stand any chance with a wider au-
dience, and he backed the distribution of 
Yyyreek!!! Kosmiczna nominacja, as far as 
I remember. Luckily, Mariusz Łukasiewicz 
invested in Ciało after a year. Unfortunately, 
this great visionary and establisher of Euro 
Bank passed on prematurely. We made the 
film in autumn 2002, and in August 2003, 
Ciało was on at cinemas. We were awarded 
Złota Kaczka for the best film of the year 
2003 for Ciało. It was the first Złota Kaczka 
we got. Then came the second one for Le-
jdis (Ladies). And in the meantime, I wrote 
Testosteron as a play... I’d never thought 
I would write it as a play because it had been 
originally meant to be a screenplay. But one 
day I was talking to Rafał Rutkowski, an 
actor working for Teatr Montownia, in the 
Warsaw restaurant Spotkanie, which was 
like an office for me then. Montownia had 
been hit by a crisis after the opening night 
of some unsuccessful play. When I told Ra-
fał about my idea of a wedding reception to 
which the bride didn’t come and at which 
all the men were talking about women, 
he started convincing me to write it for the 
theatre. It seemed abstract to me at first, 
but then I thought: why not? It all happened 

when I was trying to fight my way through 
with Ciało, and I was frustrated. The theatre 
seemed easier to conquer. And it was a real-
ly perfect solution, because the theatre ver-
sion of Testosteron, which was premiered 
in June 2002 in Teatr Nowy (directed by 
Agnieszka Glińska), turned out to be a huge 

success. By the way, the theatre is no lon-
ger there. They’ve built a Carrefour market 
there, a real monstrosity.

Testosteron was an analysis of men’s en-
tanglements, but in Lejdis you managed 
to decipher women’s psyche.



2 2 – 2 3

I wanted to write a play about women even 
before Testosteron. I knew how men com-
municate with each other. But how do wom-
en talk to each other when no one watches 
them? I felt I had to take a peek. I was read-
ing lots of blogs. Finally, I  found the one 
that delighted me. It was called “Lejdis” 
and was written by four girls who lived in 
various cities and put their conversations 
down in a chat. I thought that instead of im-
itating their outlook on the world, I’d bet-
ter offer them cooperation. We met, and 
then I came up with a story that lasted from 
one New Year’s Eve to the next one and gave 
them maximum freedom in filling this 
frame with content. Their freedom lasted 
quite a long time, around one and a half 
year. In the meantime, one of the authors 
dropped out, and we made Testosteron 
as a film. When it turned out that the film 
was a huge box-office success, we decided 
to speed up the work on Lejdis. I urged the 
girls to work hard, and I myself started 
preparing the production because there 
was a billion of problems to be solved. We 
set the beginning for 15 August. I went for 
a short holiday to Egypt in the middle of 
April 2007. I got the screenplay right before 
the flight, sat with it by the pool and started 
reading with the thought of being a film-
maker through and through. And when 
I finished, I knew we didn’t have the film 
because we didn’t have a screenplay. Why? 
Because we gave too much freedom to the 
then inexperienced screenwriters. We be-
gan writing a completely new version at the 
beginning of May. Everything was turned 
upside down, I even moved the New Year’s 
Eve from winter to summer. There was only 
one scene left from the old version. It was 
totally crazy. We were writing in a group of 
five: three screenwriters from the old team 
(Hania Węsierska, Ewa Sienkiewicz and 
Ania Andrychowicz-Słowik) plus my wife 
Małgosia Saramonowicz and me. We bare-
ly had personal contact and kept in touch 
mainly by the Internet. Every day I was pre-
paring a new part, and every day we were 
dividing the scenes to be written. And in 
the evening, I was making all those sepa-
rately written pieces coherent to put it all 
together. We wrote the screenplay in only 
one and a half month! And today I can’t tell 
that any of my co-authors is inexperienced 
because they manage perfectly well on the 
screenplay market.

But you didn’t make Lejdis 2.
No, because we thought that going after 
money like that was a  cheap trick. I  still 
felt more like an artist than producer. And 
I wanted to tell stories, not to make more 

and more money. The money that came 
with Lejdis had a very specific character 
for me: it appeared to give me artistic free-
dom, not to let me buy cars and houses. 
This is why I wrote Idealny facet dla mojej 
dziewczyny (Ideal guy for my girlfriend) 
instead of Lejdis 2. Unfortunately, we had 
a violent argument, and the Konecki-Sara-
monowicz duet broke up.

Why?
I wanted the film to be a grotesque version 
of Poland that is broken into two hostile 
camps and a story about great love between 
two people who are somehow involved in 
those camps, and this involvement makes 
their feeling difficult. Something like Ro-
meo and Juliet, where the Cappelletti and 
the Montecchi are replaced with ultra-
conservative fundamentalists and ultra-
liberals. The main characters’ personal 
thread was so important to me because 
in my opinion it could become a bond be-
tween the story and the audience. They 
never follow ideas but heroes they sympa-
thize with. Unfortunately, Tomasz Konecki 
brushed off the emotional thread of Luna 
(Magdalena Boczarska) and Kostek (Mar-
cin Dorociński) and focused on the socio-
logical aspect, that is the conflict between 
Father Leon (Bronisław Wrocławski), the 
director of a Catholic radio station, and 
two feminists, played by Izabela Kuna and 
Krzysztof Globisz. The film as if followed 
the score, it was “played from music”, but 
not the way I planned. And unfortunately 
my gloomy predictions came true: the au-
dience had no one to identify with because 
too little space was devoted to the main 
characters. And instead of the 1.5 million 
people we expected, only 800 thousand 
came to see the movie. Others would con-
sider it an enormous success, but for us it 
was a huge failure.

But after some time it turned out that your 
jokes were prophetic.
What the critics were laughing at and con-
sidered great exaggeration in 2009, namely 
showing Poland split into two halves with two 
counterdemonstrations, the liberal and the 
conservative one, marching next to each 
other, became a fact already a year later, af-
ter the Polish Tu-154 crash near Smoleńsk. 
And, unfortunately, it is a fact even today. 
I managed to predict one more thing. There 
is Ryszarda Katzówna played by Krzysztof 
Globisz with bravado in Idealny facet dla mo-
jej dziewczyny. The character is a man that 
becomes a woman and is awarded the title of 
the Polish Woman of the Year. Isn’t it a pre-
cursor of Anna Grodzka?

Commenting on Polish politics is your pas-
sion. Why did you write a novel about love, 
not politics then? Why about men who do 
not grow up because they don’t have to?
I wrote about what I consider important. 
I thought that a narrative about the world we 
live in today would be more important than 
reflecting on politics. A world of a liberal 
civilization, where individual selfishness has 
been turned into a virtue. In my opinion, it is 
a world that harms both men and women to 
the same degree. And it prevents them from 
growing up. Men don’t grow up because noth-
ing forces them to. A childish guy is accepted 
by fully emancipated and ingenious women 
because he’s not a partner for them. They 
can display their own subjectivity more easi-
ly when faced with such men. It’s good that 
women care about showing their own subjec-
tivity, but such an attitude has one more 
consequence which is rather unpleasant: 
a childish boy who often allows a given wom-
an to mould him can’t mould himself in those 
spheres of life where the woman would really 
need him: in becoming a long-time partner 
in everyday life. And in bringing up children, 
which is about something more than just 
readiness to change the nappies. It is also 
about showing the child a kind of standard 
of behaviour, a role model. And what kind of 
model contemporary man is if he can’t even 
define himself?

We are like individual chaos that disturbs 
the order of the community?
Men and women suffer an equal amount of 
pain because of the immaturity of contempo-
rary interpersonal relations. In Chłopcy, I de-
scribe the lives of people who have changed 
their family life into caricature or a scrap yard 
full of wrecks. Contemporary people’s social 
life is seemingly flourishing, but it is just an 
illusion because this hysterical socialization 
through the Internet or weekend excitements 
in dancing and drug clubs is only a plastic 
substitute of true closeness. And the more we 
succumb to it, the more alienated and alone 
we become. We can clearly see disintegration 
of all kinds of communities. And by the word 
community I also mean the relationship be-
tween a man and a woman.

Where will that road lead us?
It’s hard to tell. All the civilization changes we 
witness and participate in, women’s emanci-
pation and their subjectivity which becomes 
self-sufficiency, have surely led to huge social 
changes. One of them is the decay of families 
and the resulting decline of the fertility rate. 
And we have to remember that our civiliza-
tion is not the only one, and if we start to die 
out, others will take our place.
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JEŚLI SZUKACIE SŁOŃCA, BŁĘKITNEGO MORZA I GORĄCEJ PLAŻY, ZNAJDZIECIE 
TO WSZYSTKO NA SARDYNII. JEŚLI SZUKACIE PRZYGODY, NIEOKIEŁZNANEJ 
PRZYRODY I POZNANIA KULTURY OD ŚRODKA, TO RÓWNIEŻ ZNAJDZIECIE 
TO NA SARDYNII. NALEŻĄCA DO WŁOCH WYSPA KRYJE W SOBIE DWA 
ŚWIATY, KTÓRE ODPOWIADAJĄ RÓŻNYM TYPOM PODRÓŻOWANIA..

SARDYNIA
WYSPA NIEODKRYTA
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POD WZGLĘDEM 
KRAJOBRAZOWYM 

ZACHODNIA CZĘŚĆ JEST 
NIEZWYKŁA – TAMTEJSZE 

NADMORSKIE CYPLE, 
Z KTÓRYCH SZCZYTÓW 

ROZPOŚCIERA SIĘ 
WIDOK NA OKOLICĘ, 

SĄ WIDOWISKOWE 
SAME W SOBIE. 

Sardynia tworzy Region Autonomiczny, 
który od lat dąży do oderwania od Włoch. 
Nie dziwi to, jeśli poznamy najważniejsze 
fakty z historii wyspy, która wielokrotnie 
zmieniała władców. Przez długi okres, 
bo blisko 400 lat należała do Hiszpanii, 
co ma swoje odzwierciedlenie w języku 
sardyńskim. Język ten nie ma jednolitej 
struktury, składają się na niego poszcze-
gólne dialekty, różniące się między sobą 
w poszczególnych rejonach. Brzmi jak hisz-
pański, ale najwięcej naleciałości ma bez-
pośrednio z łaciny. Język to jedna z wielu 
rzeczy, których przeciętny turysta nie ma 
szansy poznać, zwiedzając Sardynię tylko 
z jednej strony.

LA COSTA: WAKACJE 
W KURORCIE
Na wybrzeże można dostać się samolotem 
lub promem. Sardynia posiada trzy lotni-
ska w najbardziej popularnych ośrodkach 
turystycznych: w miastach Cagliari, Olbia 
i Alghero. Promy odpływają z Livorno na 
Półwyspie, najlepsze oferty można odszu-
kać w Internecie. Zazwyczaj lepiej kalku-
luje się lot. Na miejscu znajdziemy szeroką 
gamę kurortów ze wszystkim, czego tury-
ście potrzeba – hotelami, restauracjami, 
klubami i  pięknymi plażami. Polityka 
wyspy zabrania stawiania wielkich hoteli 
zaraz przy plaży, dlatego krajobraz na wy-
brzeżu jest naturalny, ze skalistymi zbo-
czami i wąskimi pasami piasku. Ponieważ 
teren nad morzem jest górzysty, linia brze-
gowa układa się nadzwyczaj malowniczo, 
z  zatokami, lagunami i  małymi wyspa-
mi dookoła. Jednym z najsłynniejszych 
ośrodków wybrzeża jest Olbia, położona 
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W ŚRODKOWEJ CZĘŚCI SARDYNII 
JEST BARDZO WIELE CAMPAGNAS – 
GOSPODARSTW AGROTURYSTYCZNYCH, 
W KTÓRYCH UŚWIADCZYCIE 
REGIONALNEGO WINA, SERÓW 
I WSZELKICH DOBRODZIEJSTW 
TEGO SŁONECZNEGO KRAJU.  

na północy, nad Morzem Tyrreńskim. War-
to rozejrzeć się chociażby po tej części 
Sardynii, bo w pobliżu znajduje się Costa 
Smeralda (Szmaragdowe Wybrzeże), ośro-
dek nie tylko turystyczny, ale też centrum 
sportów wodnych. Jednym z luksusowych 
kurortów tej riwiery jest Porto Cervo z ma-
riną i spektakularnymi willami. Drugie 
lotnisko umiejscowione jest na zachodzie 
w Alghero, które najbardziej przypomina 
świat iberyjski. Pod względem krajobra-
zowym zachodnia część jest niezwykła 
– tamtejsze nadmorskie cyple, z których 
szczytów rozpościera się widok na okoli-
cę, są widowiskowe same w sobie. Na po-
łudniowym wybrzeżu znajduje się stolica 
wyspy – historyczne Calighari. Położone 
jest nad Golfo d'Aneli (Zatoką Aniołów). 
Znajdziecie tam mnóstwo atrakcji, takich 
jak ogród botaniczny, wesołe miasteczko 
czy park miniatur, w którym ci, którzy nie 
wybierają się w  podróż po całej wyspie, 
mogą zobaczyć ją skali mikro. Wiosną od-
bywa się tam też największy w tej części 
Europy festiwal folkloru.

CENTRUM: DZIKOŚĆ 
I AGROTURYSTYKA
Warto jednak poznać Sardynię od środ-
ka. Wewnątrz lądu występują niższe niż 

nad morzem wzgórza i  szerokie połacie 
nizin. Z długimi trasami trekkingowymi 
to raj dla wędrowców. Tutejsze skałki są 
idealne do wspinaczki. Ponieważ jest tam 
bardzo dużo tras rowerowych, wypożycza-
jąc rower można przejechać kawał dro-
gi, zastępując tym samym podróżowanie 
transportem publicznym. Jeśli zamiast 
odcinać się od reszty świata, wypoczywa-
jąc w  hotelu, wolicie poznać ludzi, zwie-
dzając wyspę nie zawiedziecie się. Men-
talność Sardyńczyków jest nieco inna od 
tej południow ych Włochów. Nie są tak 
rodzinni, nie skupiają się w gromadach. 
Wynika to z ich odwiecznego trybu życia. 
Symbolem środkowej Sardynii jest pasterz. 
Pożywienia dostarczają tutaj owce, które 
hodowane są powoli, bez nastawienia na 
ubój. Nie są trzymane w zagrodach, tylko 

puszczane wolno, by mogły chodzić po 
lasach. O  tych samych porach wracają 
na karmienie. Dlatego Sardynia ma naj-
lepszą jagnięcinę, której nie znajdziecie 
w innych regionach Italii. Są też wyśmie-
nite sery i mleko. Idealna pogoda sprzyja 
uprawie winorośli, a czysta i żyzna gleba 
rodzi owoce i warzywa – wszystko, czego 
potrzeba do życia. Choć Sardyńczycy nie są 
tak rodzinni jak Sycylijczycy, gościnność 
jest u nich sprawą honoru. Jeśli w okolicy 
pojawi się zbłąkany gość, nie ma prawa 
za nic zapłacić. Dla szukających spokoju 
najlepszą formą wypoczynku będą wakacje 
na farmie. W środkowej części Sardynii jest 
bardzo wiele campagnas – gospodarstw 
agroturystycznych, w których uświadczy-
cie regionalnego wina, serów i wszelkich 
dobrodziejstw tego słonecznego kraju. 
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UNDISCOVERED ISLAND
SARDINIA

IF YOU ARE LOOKING FOR THE SUN, A SKY 
BLUE SEA AND HOT BEACHES, YOU FIND 
ALL OF THEM IN SARDINIA. IF YOU ARE 
LOOKING FOR ADVENTURES, UNCONTROL-
LABLE NATURE AND A CHANCE TO SEE 
A DIFFERENT CULTURE FROM THE INSIDE, 
YOU WILL ALSO FIND THEM IN SARDINIA. 
A PART OF ITALY, THE ISLAND CONSISTS 
OF TWO WORLDS THAT CORRESPOND TO 
TWO DIFFERENT TYPES OF TRAVELLING.

Sardinia is an autonomous region which has 
been aiming at separating itself from Italy 
for years. And it becomes quite understand-
able when we get to know the most import-
ant facts from the history of the island, which 
changed its rulers many times. It belonged 
to Spain for as many as 400 years, which is 
reflected in the Sardinian language. It does 
not have a uniform structure but is made up 
by separate dialects that differ depending 
on the region. It sounds like Spanish but 
has more direct influences from Latin. The 
language is one of many things an average 
tourist cannot experience if they get to know 
Sardinia only from one perspective.

LA COSTA: HOLIDAY 
IN RESORT
You can reach the coast by plane or fer-
ry. Sardinia has three airports located 
in the most popular tourist centres: in the cit-
ies of Cagliari, Olbia and Alghero. Ferries to 
Sardinia leave Livorno on the Peninsula. The 
best offers can be found on the Internet, but 
flights are usually more affordable. You will 
find a wide array of resorts offering everything 
tourists need in Sardinia: hotels, restaurants, 
clubs and beautiful beaches. The politics of 
the island prohibit building huge hotels right 
by the beach, which is why there is still a natu-
ral landscape on the coast with its rocky cliffs 
and narrow strips of sand. Because the land 
by the sea is mountainous, the shoreline runs 
really picturesquely, with bays, lagoons and 
small islands all around. Located in the north 
by the Tyrrhenian Sea, Olbia is one of the most 
famous centres on the coast. It is worth look-
ing around this part of Sardinia because it is 
the location of the Costa Smeralda (Emerald 
Coast), which is not only a tourist centre but 
also a centre of water sports. With its marina 
and spectacular villas, Porto Cervo belongs 
to the most luxurious resorts on the riviera. 
The second airport is located in the west in 
the city of Alghero, which particularly greatly 
resembles the Iberian world. The western part 

of Sardinia is amazing as far as scenery is con-
cerned: its coastal tips with magnificent views 
spreading from their hills are spectacular in 
themselves. The southern coast includes the 
capital of the island, the historic city of Ca-
gliari. It is located by Golfo degli Angeli (“Bay 
of Angels”). You will find lots of attractions 
there, such as a botanical garden, a funfair 
and a miniature park, where those who do not 
choose to travel around the whole island can 
see it on a small scale. The city has also the 
largest folklore festival in this part of Europe.

CENTRE: 
WILDERNESS AND 
AGRITOURISM
But the centre of Sardinia is worth vis-
iting as well. The interior consists of vast 
stretches of lowlands and lower hills than 
those found by the sea. Thanks to its long 
trekking trails, it is a  paradise for hik-
ers. Its rocks are perfect for climbing. 
And because it contains also lots of cycle 
trails, you can rent a  bicycle and travel 
a long way by bike instead of using public 
transportation. And if you prefer to meet 
people while sightseeing rather than to 
dissociate yourself from the rest of the 
world in a  hotel, you will not be disap-
pointed either. The Sardinians’ mentality 
is slightly different than the one of south-
ern Italians. They are not that focused 
on families and do not concentrate in 
large groups. It results from their imme-
morial way of living. Central Sardinia is 
symbolized by a shepherd. Sheep are the 
source of food there. They are bred slow-
ly, without slaughter as the fundamental 
aim. They are not kept in pens but set 
loose so that they can walk around forests. 
They come back for feeding at the same 
time every day. This is why Sardinia has 
the best lamb you will not find in other 
regions of Italia. It also offers delicious 
cheese and milk. Perfect weather condi-
tions favour grapevine growing, while fer-
tile and uncontaminated soil bears fruit 
and vegetables; everything one needs 
for a living. Although Sardinians are not 
family men like Sicilians, they treat hos-
pitality as a matter of honour. When a lost 
and confused visitor appears somewhere 
around, he cannot pay anything. The best 
way to rest for those who look for peace 
and quiet are holidays at a farm. The cen-
tral part of Sardinia is rich in campagnas, 
that is agritourism farms offering region-
al wines, cheese and all kinds of benefits 
found in this sunny country.
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„Aferim!” – (tur.) „Bravo”, „Good job!” Wołosz-
czyzna – Valahia. Rosjanie, Turcy, Austriacy, 
Fanarioci – wszyscy oni nękali te krainę targa-
ną licznymi wojnami – stąd namiętna nie-
nawiść Rumunów do wszystkich innych na-
cji, którą w tym  tragikomicznym filmie obnaża 
i wykpiwa Jude (płomienne kazanie na wozie 
popa – ksenofoba, którego antysemicki bluzg 
przekracza granice współczesnej wyobraźni, 
Rydzyk i Braun pospołu by tego nie wymyślili). 

Eastern co się zowie – kolory w tym filmie 
zobaczymy tylko na plakacie, z perspektywy 
czasu nikomu nie przyjdzie do głowy, że ten film 
powstał w 2015, a nie 60 lat wcześniej. Kino dro-
gi, a raczej bezdroży, bo policmajster i jego syn 
przemierzają XIX-wieczną Wołoszczyznę kon-
no, na przełaj, czasem nie mogąc się przedrzeć 
przez chaszcze. Robią to w celu odnalezienia 
zbiegłego Cygana – bo trzeba wam wiedzieć, że 
podczas gdy w Stanach Zjednoczonych abolicjo-
niści zaczynali poważnie wkurzać plantatorów 

Południa, w Europie Środkowej niewolnictwo 
kwitło, a wygłodzeni Romowie sami zachwalali 
się na targach, marząc o tym, by majętny bojar 
objął ich w posiadanie. Przywołanie tej plamy 
na historii Rumunii było oczywiście przyczyną 
wściekłych ataków na reżysera w jego ojczyź-
nie (hejterzy nie wysilają się szczególnie, pisząc 
„Jude raus!”). Szczery film historyczny = demi-
tologizujący przeszłość = antyrumuński. Ten 
ostatni znak równości dodają Prawdziwi Rumu-
ni, którzy już odsądzają od czci i wiary swojego 
krajana za to, że śmiał skalać własne gniazdo. 
W tle fantastyczna panorama społeczna epoki 
– to, co reżyser przyoszczędził na kostiumach 
cygańskiej biedoty, która biega po obejściach 
nago, wydał na precyzyjnie pomyślane dekora-
cje wsi, targów i miasteczek (archaiczna drew-
niana karuzela na korbę, która przypomina 
machinę oblężniczą to scenograficzne arcy-
dzieło!) oraz odtworzone z pietyzmem stroje 
hospodarów i ich odjazdowe nakrycia głowy 
w kształcie gargantuicznej odwróconej pieczę-
ci (czekam, aż Michaśka Witkowska zacznie się 
lansować w bojarskiej czapie). Ten film ma w so-
bie coś z „Siódmej pieczęci”, a Jude coś z Berg-
mana, który przecież potrafił. 

Fantastyczne dialogi oparte w lwiej części 
na autentycznych cytatach i tekstach z epo-
ki, napisane wraz z prozaikiem Florinem La-
zarescu, dowodzą, że kino rumuńskie doko-
nało najbardziej udanego w Europie melanżu 
z literaturą współczesną.

EN

AFERIM! BY RADU JUDE

WE GET EXCITED AT MAŁGOŚKA SZUMOWSKA, 
THE TOP OF OUR CINEMATOGRAPHY, BECAUSE 
SHE BROUGHT A SILVER BEAR FROM BERLIN, 

AND MEANWHILE ROMANIANS BREAK THE 
BANK OF AWARDS ON THE MOST IMPORTANT 
EUROPEAN FESTIVALS EVERY YEAR. CRISTIAN 
MUNGIU IS LOVED IN CANNES, AND FLORIN 
SERBAN, CALIN NETZER, CRISTIN PUIU AND 
RADU JUDE NEVER LEAVE THE BERLINALE 
WITHOUT A TROPHY.

Aferim! – Turkish for “Bravo”, „Good job”. Wal-
lachia. Russians, Turks, Austrians, Phanariotes: 
they all harassed this land tormented by numer-
ous wars, which is where Romanians’ hatred for 
all other nations came from. And this hatred 
is clearly depicted and ridiculed by Jude in 
his tragicomedy (for example in a fiery sermon 
given on a cart by a xenophobic Orthodox priest, 
whose anti-Semitic insults go beyond all imagi-
nation). An Eastern pure and simple. The only 
colours we’ll see in the movie are on its posters 
and, looking back on it, no one would guess that 
the film was made in 2015, not 60 years earlier. 
A road film, or rather an off-road one because the 
policeman and his son cross the 19th-century 
Wallachia on horseback, taking shortcuts, some-
times unable able to force their way through 
the thicket. And they do it all to find a runaway 
Gypsy, because you have to know that when ab-
olitionists were beginning to seriously get on the 
nerves of planters from the South in the United 
States, slavery was flourishing in Europe, and 
starving Romanians were blowing their own 
trumpets on the markets dreaming about being 
taken in possession by rich boyars. The fact that 
Jude reminded about this missing page in the 
history of Romania was of course the reason for 
savage attacks against the director in his home-
land (haters don’t make much effort when they 
write “Jude raus!”). An honest historical film = it 
demythologizes the past = it is anti-Romanian. 
The latter equals sign is added by True Roma-
nians, who have already begun to call their coun-
tryman every name under the sun for daring to 
foul his own nest. And in the background we can 
see a fantastic social panorama of the epoch: the 
money the director saved on costumes of the 
Romanian poor running around the farmyards 
naked was spent on well-thought out decora-
tion of villages, markets and towns (an archaic, 
wooden, hand-cranked merry-go-round that re-
sembles a siege engine is a stage-design master-
piece!), hospodars’ clothing reconstructed with 
reverence and their awesome headgear in the 
shape of a gargantuan reversed seal (I’m look-
ing forward to Michaśka Witkowska showing 
off with a boyar hat). There is something of The 
Seventh Seal about the film and something of 
Bergman about Jude. Excellent dialogues, most 
of them based on authentic quotations and texts 
from the epoch, written together with the prose 
writer Florin Lazarescu prove that the Roma-
nian cinema has created the best melange with 
contemporary literature in Europe.

W O J C I E C H  K U C Z O K
fot. Monika Szałek 

 
Pisarz, scenarzysta, grotołaz, fe-

lietonista, fan piłki nożnej. Laureat 
Nagrody Literackiej Nike. Człowiek 

o wielu pasjach. Z nami będzie dzielił 
się tą filmową, co miesiąc polecając 

jeden obraz wart obejrzenia.
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A F E R IM !  
RE Ż .  R ADU JUDE

PODNIECAMY SIĘ TYM, ŻE PRYMUSKA NASZEJ KINEMATOGRAFII, MAŁGOŚKA SZUMOWSKA 
PRZYWIOZŁA SREBRNEGO NIEDŹWIEDZIA Z BERLINA, TYMCZASEM RUMUNI CO ROKU 
ROZBIJAJĄ BANK NAGRÓD NA NAJWAŻNIEJSZYCH EUROPEJSKICH FETSIWALACH. 
CRISTIANA MUNGIU KOCHAJĄ W CANNES, ZAŚ FLORIN SERBAN, CALIN NETZER, 
CRISTIN PUIU I RADU JUDE NIGDY NIE WYJEŻDŻAJĄ Z BERLINALE BEZ TROFEUM.
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PIOTR METZ
POLECA

LORD HURON – STRANGE TRAILS
wyd. Mystic

Niezw ykły, mieszający gatunki projekt 
Bena Schneidera, który w ychował się 
nad inspirującym nazwę grupy słynnym 
jeziorem, a  do zespołu zaprasza kolej-
nych przyjaciół z dzieciństwa. Kontra-
bas w elektrycznym rockowym składzie 
przypomina tu często czasy wczesnego 
Presleya i Carla Perkinsa. Szalenie sty-
lowa,mocno korzenna płyta a  drugim 
muzycznym dnem.

EN

LORD HURON – STRANGE TRAILS
released by Mystic

Ben Schneider’s unique project mixes styles, 
and the author himself grew up by the fa-
mous lake the group was named after and 
invites his friends from his childhood to 
the band. Double bass in this electronic 
rock line-up often resembles the times 
of the early Presley and Carl Perkins. An 
extremely stylish album that goes back 
to the roots. And there’s more to it than 
meets the eye.

ZBIGNIEW WODECKI + MITCH&MITCH 
ORCHESTRA AND CHOIR – 1976: 
A SPACE ODYSSEY
wyd. Lado ABC

Jedno z najbardziej niezwykłych i naładowa-
nych pozytywnie eklektyczną energią zdarzeń 
w polskiej muzyce popularnej XXI wieku docze-
kało się wreszcie wydawnictwa. Rewelacyjnie 
przyjęta koncertowa wersja z OFF Festiwalu 
w znakomitej akustyce Studia Lutosławskie-
go i poszerzonym składzie orkiestry jest mniej 
rozwichrzona ale wydobywa z oryginalnych 
aranży kiedyś w zasadzie całkowicie autorskiego 
projektu Zbigniewa Wodeckiego jego ponadcza-
sowość i alternatywność. Rejestracja jednego 
z tych jakże rzadkich momentów, w których 
wszyscy wykonawcy i publiczność mają wiszącą 
wręcz w powietrzu świadomość uczestnictwa 
w czymś niezwykłym, choć jednorazowym.

EN

ZBIGNIEW WODECKI + MITCH&MITCH 
ORCHESTRA AND CHOIR – 1976: 
A SPACE ODYSSEY
 released by Lado ABC

One of the most extraordinary and positively 
charged events in Polish popular music of the 21st 
century has been finally released in an album. 
The enthusiastically received concert version 
from OFF Festival with the excellent acoustics 
from Lutosławski Studio and the larger orchestra 
is less wild but brings their timelessness and al-
ternativeness out of the original arrangements of 
the project that once used to be run by Zbigniew 
Wodecki himself. It is a record of one of those 
exceptionally rare moments when all musicians 
and fans have such intense awareness of taking 
part in something unique though unrepeatable 
that it seems to be floating in the air.

BLUR – THE MAGIC WHIP
wyd. Warner

Takie powroty po długiej przerwie z wy-
windowanymi w kosmos oczekiwaniami 
rzadko się w udają. Tym większy ukłon 
w stronę zespołu i ich nadwornego pro-
ducenta, że sprostali wyzwaniu dodając 
jeszcze do zestawu klasycznych brzmień 
Blur z całego okresu działalności wyraźne 
odniesienia do solowych podróży zespołu, 
co oczywiste najbardziej ciążące w stronę 
m.in. operowych wycieczek śpiewającego 
teraz zupełnie inaczej Damona Albarna 
i psychodelicznego folku Grahama Coxo-
na. Ciekawe, co teraz wymyślą.

EN

BLUR – THE MAGIC WHIP
released by Warner

Such comebacks after long breaks with 
extremely heightened expectations are 
rarely successful. The band and their 
court producer thus deserve even deep-
er bows because they not only met the 
challenge but also supplemented the set 
of classic Blur’s sounds from the whole 
time of its activities with clear referenc-
es to solo journeys of the band, includ-
ing for example operatic trips of Damon 
Albarn, who sings completely different-
ly today, and the psychedelic folk of Gra-
ham Coxon. I wonder what they’re going 
to come up with next.
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CHRIS NIEDENTHAL TO POLAK Z ANGLII ALBO ANGLIK Z POLSKI. 
URODZIŁ SIĘ W RODZINIE POLSKICH EMIGRANTÓW, NAZWISKO MA, 
JAK SAM MÓWI, NIEMIECKIE. ALE JEGO MIESZANA NARODOWOŚĆ 
WYSZŁA MU NA DOBRE. W GDAŃSKIM OLIVIA BUSINESS 
CENTRE OPOWIADAŁ O FOTOGENICZNYM SOCJALIZMIE.

DOBRĄ 

FOTOGRAFIĘ 

MOŻNA POZNAĆ 

PO TYM, ŻE 

JEST DOBRA

ZDJĘCIA Magdalena CzajkaROZMAWIAŁA Sylwia Gutowska



Z D E J M I E M Y  K L Ą T W Ę
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To dzięki jego fotografiom Zachód dowie-
dział się, jak wygląda świat zza żelaznej 
kurtyny. Fotografował nie tylko Polskę, ale 
i inne „kraje zaprzyjaźnione”. Z począt-
ku nie interesował się polityką, ale tak się 
złożyło, że właśnie jego polityczne zdjęcia 
stały się znane na cały świat. Był wszędzie 
pierwszy. W Wadowicach, gdy wybrano pa-
pieża, pod bramą Stoczni, gdy rozpoczął się 
strajk. Jego zdjęcia z pierwszej pielgrzymki 
Jana Pawła II do Polski zdobyły większość 
materiału amerykańskiego „Newsweeka”, 
wliczając okładkę. Potem była okładka „Ti-
me’a”, nagroda World Press Photo. W jego 
ciągle powiększającym się archiwum znaj-
duje się tyle samo zdjęć wielkich tego świa-
ta, co codziennego życia zwykłych ludzi. 
Tym, co łączy je wszystkie, jest esencja. 
Mówi, że Anglicy lubią grę słów, a on lubi 
grę symboli przeniesioną w sferę wizualną.

Jest pan Chrisem czy Krzysztofem?
Oficjalnie jestem Christopher. Rodzice 
nadali mi angielską wersję Krzysztofa, ale 
w domu zawsze byłem Krzysztofem i mię-
dzy nami jestem raczej Krzysztofem, tak 
się przedstawiam. Trochę mi głupio mówić 
„Chris”, bo po angielsku to się inaczej wy-
mawia, a gdybym powiedział „po polsku”, to 
źle brzmi. Przedstawiam się jako Krzysztof, 
ale podpisuję się Chris.

Trafił pan do Polski przez kobietę?
Można tak powiedzieć, tak, tak. Nic z tego nie 
wyszło, ale zmotywowała mnie, żeby tu przy-
jechać na kilka miesięcy i zostałem do dzi-
siaj. Chciałem też przy okazji zobaczyć, jak 
tu jest poza wakacjami, bo przyjeżdżałem na 
lato, kiedy było wesoło i fajnie i wszyscy byli 

na luzie. Jeśli chciałem zobaczyć, jak funk-
cjonuje ten straszny system, to musiałem po-
obserwować ludzi, kiedy nie są na wakacjach. 
Ale poza sezonem też było sympatycznie, po-
mijając całą politykę.

W swojej autobiografii powiedział pan, że 
w pracy fotoreportera trzeba umieć wejść 
w czyjeś życie tak, żeby ten ktoś tego 
nie poczuł.
Tak. Było takie zdjęcie z panią z  leżącym 
cielcem. Wparuje się do takiej pani i nagle 
wchodzi się w jej życie. Trzeba potrafić 
to wykorzystać, być na tyle uprzejmym 
i wiarygodnym, żeby cię wpuściła, i nie 
widziała niczego dziwnego w tym, że jakiś 
obcy wchodzi do jej domu i fotografuje jak 
ona pali papierosa, a tutaj obok leży pół 
martwego byka. Fotograf musi być czło-
wiekiem sympatycznym. Musimy robić 
wrażenie na tyle sympatycznych, że ktoś 
nas wpuści do swojego świata i uwierzy, że 
go nie skrzywdzimy. Nawet w takich mo-
mentach dziejących się szybko, zdjęciach 
robionych dla tygodników, jak z narko-
manami, których fotografowałem, cały 
czas trzeba kluczyć, żeby wejść i zrobić 
materiał. W ostatnich latach robiłem z in-
nymi fotografami taki projekt o chlebie. 
Ja akurat robiłem to w Polsce, pojechałem 
więc do starego młyna gdzieś na południu 
Polski, gdzie wypieka się piękny, domowy 
chleb. Cała sztuka polegała na tym, żeby ci 
ludzie w momencie, gdy otworzą mi drzwi, 
od razu poczuli się swobodnie wobec mnie, 
a ja wobec nich. Żeby mogli powiedzieć: 
„Proszę bardzo, fotografuj pan co chce”, 
nie bali się i nie wstydzili. Myślę, że musimy 
mieć coś takiego w naszych charakterach 

W JEGO CIĄGLE 
POWIĘKSZAJĄCYM 
SIĘ ARCHIWUM 
ZNAJDUJE SIĘ 
TYLE SAMO 
ZDJĘĆ WIELKICH 
TEGO ŚWIATA, CO 
CODZIENNEGO 
ŻYCIA ZWYKŁYCH 
LUDZI. TYM, 
CO ŁĄCZY JE 
WSZYSTKIE, 
JEST ESENCJA. 

– mówię ogólnie o fotografach – tę wiary-
godność, żeby namówić kogoś, by otworzył 
nam drzwi. Tak jak namówiłem tych bied-
nych stoczniowców drugiego dnia strajku. 
Myślałem, że mi się to nie uda.

Dziś ludzie są mniej ufni
W sierpniu '80 Chris Niedenthal był jednym 
z dwóch pierwszych dziennikarzy, którzy we-
szli na teren stoczni po rozpoczęciu strajku. 
Przyszedł razem z zagranicznym reporterem 
i o mały włos w ogóle by tam nie wszedł, bo 
stoczniowcy nie zgodzili się na fotografa. Ale 
zadział spryt. „Zaraz, przecież kolega nie zna 
angielskiego. Mogę być tłumaczem!” Miał 
zakaz fotografowania, ale po jakimś czasie 
zaczął robić zdjęcia z ukrycia. A dzisiaj?

Jakie znaczenie ma fotografia w momen-
cie, kiedy każdy może publikować swoje 
zdjęcia w Internecie? Jak w tym zatrzę-
sieniu rozpoznać dobrą fotografię?
Dobrą fotografię można poznać po tym, że 
jest dobra.

Ale co to znaczy?
To trudne. To oczywiście kwestia formy i tre-
ści, tego, czy jest dobrze albo oryginalnie 
skomponowana, a do tego jeszcze coś znaczy. 
Czy niesie jakąś treść, powoduje emocje. 
Wtedy jest dobre zdjęcie. Wszystko to musi 
się złożyć na idealny moment. Często w In-
ternecie te zdjęcia tego nie mają, choć można 
znaleźć też dużo dobrych zdjęć. Dzisiaj jednak 
chyba styl fotografowania zwraca uwagę bar-
dziej na formę niż na treść. Czasami zdjęcia 

>
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mają fantastyczną formę, są niesamowicie 
zrobione, ale tak naprawdę mało znaczą. Nie 
mają w sobie nic, ale są piękne.

EN

YOU CAN RECOGNIZE GOOD 
PHOTOGRAPHY BY THE FACT 
THAT IT IS GOOD

CHRIS NIEDENTHAL IS A POLE FROM 
GREAT BRITAIN OR A BRIT FROM POLAND. 
HE WAS BORN IN A FAMILY OF POLISH 
EMIGRANTS AND, AS HE ADMITS HIMSELF, 
HAS A GERMAN SURNAME. BUT HIS MIXED 
NATIONALITY TURNED OUT TO BE AN 
ADVANTAGE. HE VISITED OLIVIA BUSINESS 
CENTRE IN GDANSK TO TALK ABOUT PHO-
TOGENIC SOCIALISM.

It was thanks to his photographs that the 
West learned how the world from behind 
the iron curtain looked. He was photo-
graphing not only Poland but also other 
“friendly countries”. At first he was not 
interested in politics, but it so happened 
that it were his political photographs that 
became world-famous. He was always first 
on the scene: in Wadowice when the pope 
was elected and by the gate of the ship-
yard when the strike started. His photo-
graphs from John Paul II’s first visit to 
Poland dominated the American Newsweek, 
including its cover. Then there was the cover 
of Time and the World Press Photo prize. 
His gradually increasing archive con-
tains as many photographs of the powerful 
of this world as those picturing everyday 
lives of ordinary men. What is common 
for all of them is essence. He says that 
Englishmen like plays on words, and he 
likes plays on symbols transferred into 
the visual sphere.

Is your name Chris or Krzysztof?
My official name is Christopher. My parents 
named me the English version of Krzysztof, 
but I’ve always been Krzysztof at home and 
I’m Krzysztof between ourselves too; that’s 
how I introduce myself. I feel strange to say 
“Chris” because it’s pronounced differently 
in English, and if I said it “in Polish”, it would 
sound bad. I  introduce myself as Krzysztof 
but sign myself as Chris.

You found your way to Poland because of 
a woman, right?

More or less, yes, I did. In the end it came to 
nothing, but she motivated me to come here 
for several months, and I’ve stayed to this day. 
I also wanted to check what it’s like here out of 
season because I was coming here in the sum-
mer, when it was nice and pleasant and people 
loosened up. I wanted to see how this terrible 
system was working so I had to observe people 
when they weren’t on vacation. But out of sea-
son it was nice too, except for the whole politics.

You said in your autobiography that a pho-
tojournalist has to enter one’s life in such 
a way as the person does not feel anything.
Yes. There was such a photo with a woman 
and a lying calf. You approach such a wom-
an and suddenly enter her life. You have to 
make good use of it, be kind and trustworthy 
enough so that she lets you in and sees noth-
ing weird in the fact that a stranger enters her 
house and photographs her when she’s smok-
ing a cigarette with half of a dead bull lying be-
side her. A photographer has to be a nice per-
son. We have to appear nice enough to make 
others let us into their worlds and believe we 
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about photographers in general, a kind of 
trustworthiness to persuade people to open 
the door to us. Just like I persuaded those poor 
shipyard workers on the second day of the 
strike. I’d thought I wouldn’t make it.

People are less trustful today.
In August 1980, Chris Niedenthal was one of 
the first two journalist to enter the shipyard 
after the strike had begun. He came to-
gether with a foreign reporter and was almost 
sent away because the shipyard workers 
didn’t agree to a photographer. But he did 
something smart. “Wait a minute, he doesn’t 
know English. I  can be a  translator!”. 
He had a ban on photographing but after 
some time started taking photos in se-
cret. And today?

What is the meaning of photography in 
times when everyone can publish their 
photos on the Internet? How can one find 
a good photography in this mess?
You can recognize good photography by the 
fact that it’s good.

won’t hurt them. Even when things are hap-
pening fast, when you take photographs for 
weekly magazines, like with the drug addicts 
I was photographing, you have to fudge to en-
ter and do your job. I was carrying out a proj-
ect about bread with other photographers in 
recent years. I was working on it in Poland so 
I went to an old mill somewhere in the south of 
the country where they bake beautiful, home-
made bread. The trick was to make those 
people feel at ease in my company and make 
me feel at ease in theirs the very moment 
they would open the door to me. To make 
them say: “Please, photograph anything you 
want”, to prevent them from feeling afraid and 
ashamed. I think that we have to have some-
thing like that in our characters, I’m speaking 

But what does it mean?
It’s difficult. It’s obviously a matter of form 
and content, whether the photo is origi-
nally or well arranged plus whether it addi-
tionally means anything. Whether it deliv-
ers any kind of message and provokes any 
emotions. Such a  photography is good. 
And all that has to make up the ideal mo-
ment. Photos found on the Internet often 
lack all that, but you can still find many 
good pictures. But I  think that today’s 
photography style pays more attention to 
the form than to the content. Photographs 
sometimes have a  fantastic form and are 
amazingly made, but in fact they don’t 
mean much. There’s nothing in them, but 
they’re beautiful.
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Czy w 2015 roku masz poczucie, że działal-
ność Dezertera została doceniona? Pisze się 
o was w książkach, byliście ukazani w fil-
mach... Czujesz się uznanym muzykiem?
Nie pierwszy o to pytasz. Niedawno też pa-
dło takie pytanie i długo się zastanawiałem 
co na ten temat odpowiedzieć. Zespół działa 
nieprzerwanie od 34 lat. Ta działalność zosta-
ła zauważona na początku przez wiele osób 
i jest to przez te lata kontynuowane. Siłą rze-
czy przekłada się to na to, że jesteśmy obecni 
w kulturze. Może jest to nisza, ale jednak. Co 
za tym idzie, a to reżyserzy filmowi, a to au-
torzy książek, a to dziennikarze, a to ludzie 
szeroko pojętej kultury wiedzą o tym zespole 
i czasami coś w związku z tym się dzieje. Pa-
trząc na to w ten sposób to jakąś tam satys-
fakcję mamy, że to, co robimy, nie zniknęło 
w piwnicy i istnieje. Natomiast nie ma co ukry-
wać, że ta „polskość” ciąży nam trochę kulą 
u nogi, bo przypuszczam, że gdybyśmy byli 
zespołem z takim stażem w Stanach, Wielkiej 
Brytanii, Francji czy Niemczech, to nasza sy-
tuacja i pozycja byłaby o niebo lepsza. Z tego 
punktu widzenia mam zwykle poczucie, że 
robimy i robimy, a poza satysfakcją niewiele 
z tego wynika. Ale patrząc na to z trzeciej jesz-
cze strony to tak miało być. Nigdy sobie nie za-
kładaliśmy, że robimy zespół po to, żeby coś 
osiągnąć. Chcieliśmy się jakoś zabawić i wy-
powiedzieć na pewne tematy, czasem trudne 
i niepopularne. Liczyliśmy się z tym, że to nie 
może mieć szerszego oddźwięku medialnego, 
bo nie śpiewamy ładnych piosenek na miałkie 
tematy, a co za tym idzie jesteśmy skazani na 
underground. Tak wybraliśmy. Tak czy ina-
czej odpowiedź na pytanie, które zadałeś, jest 
trudna i niejednoznaczna.

To wypowiadanie się na trudne i niepo-
pularne tematy sprawiło, że ta druga fala 
polskiego punk rocka, której częścią byli-
ście, była ważnym elementem walki z sys-
temem. Czy właśnie to nie zostało wam 
trochę zapomniane przez instytucje, przez 
historyków?
Walka z systemem to poważne pojęcie. My 
robiliśmy to na własny użytek. Wypowiadali-
śmy się we własnym imieniu. Byliśmy w tym 
dość radykalni i nie ma co tego ukrywać. Na-
tomiast zasięg takiej działalności jak nasza był 
niewielki. Myśmy mieli wpływ być może na 
świadomość iluś tam ludzi, ale nie mieliśmy 
żadnego na pokolenie, a co dopiero na świado-
mość społeczeństwa. Nie przeceniałbym tego 
zatem, aczkolwiek rzeczywiście tak było, że 
to co robiliśmy miało charakter ewidentnie 
antysystemowy. Wiele osób, które słuchało 
takiej muzyki jak nasza, przesiąknęło tego 
typu myślą i dziś, będąc ludźmi na różnych sta-
nowiskach i w różnych instytucjach, pamięta-
ją. Zdarza nam się spotykać ludzi z bardzo 

dziwnych miejsc przestrzeni publicznej, 
którzy wspominają nas i inne zespoły, twier-
dzą, że gdyby nie my to byliby w zupełnie 
innym miejscu. A jeśli chodzi o to zapomnie-
nie to nie jest tak, że większość z zespołów 
przepadła w mrokach niepamięci. Po prostu 
rozpadły się i nie zaznaczyły się nigdy jakąś 
działalnością wydawniczą poza pojedyn-
czymi demówkami i kasetami. Większość 
tych grup nie miała nawet możliwości się 
nagrać, bo była z małych miast, były kłopo-
ty z  cenzurą, ze Służbą Bezpieczeństwa, 
z  milicją. Sporo rozpadło się z  prozaicz-
nych powodów, jak choćby brak pieniędzy. 
Ta działalność przez całe lata 80-te była 
czysto hobbystyczna – trzeba było dużo 
włożyć i nic się z  tego nie wyjmowało. Nie 
mogliśmy zarabiać na koncertach nawet 
gdyby przyszło dziesięć tysięcy ludzi, bo 
według ówczesnego państwa polskiego nie 
byliśmy artystami. Trzeba było zdać egza-
min i  przejść weryfikacje ministerialne, 
żeby Ministerstwo Kultury uznało, czy ty 
jesteś artystą, czy nie. Nas ministerstwo 
nie chciało w  ogóle dopuścić do takiego 
egzaminu. Odmawiano nam za każdym ra-
zem, a występowaliśmy o taką zgodę na we-
ryfikację ze trzy razy. Przez całe lata 80-te 
zatem byliśmy nikim. Graliśmy, ale według 
PRL-u nie byliśmy artystami.

Jak w latach 80-tych patrzyliście na ta-
kie zespoły jak Perfect czy Lady Pank? 
W 1981 roku Perfect nagrał „Chcemy być 
sobą”, która niby uczyniła z nich antysys-
temowych rebeliantów, bo ludzie śpiewali 
„chcemy bić zomo”.
(śmiech) Proszę cię, to są jakieś po pro-
stu żarty. Myśmy wtedy nienawidzili całej tej 
śmietanki establishmentowej, bo uważaliśmy 
ich za lizusów systemu. Oni mieli wejścia do 
radia, telewizji, grali duże koncerty, zarabiali 
pieniądze, pili wódkę i mieli wszystkie moż-
liwe atrybuty gwiazd rocka. Nas to nie dość, 
że śmieszyło, to jeszcze irytowało. Jak po 
89-tym roku usłyszałem, jak to oni walczyli 
z systemem, to pomimo mojego szerokiego 
uśmiechu i wzruszenia ramionami czasami 
szlag mnie trafił. Zwróć uwagę, że to się nasi-
la – im dalej od PRL-u, tym oni są większymi 
wojownikami przeciwko systemowi.

A dzisiaj, w 2015 roku, czujesz się częścią 
świata muzycznego? Mówiąc o działalności 
Dezertera używasz słowa „szołbiznes”?
My jesteśmy w  jakichś bardzo dalekich za-
kamarkach tego szołbiznesu, nie jesteśmy 
zespołem z tak zwanej branży. Nie spotykamy 
się na festiwalach, imprezach, spędach, gdzie 
te wszystkie gwiazdy się przewijają. Nas tam 
nigdy nie było, nie ma i pewnie nie będzie. 
Trochę z własnego wyboru, trochę z powodu 
wykluczenia przez organizatorów. Tak ma 
być, takie jest miejsce zespołu kontestu-
jącego. Albo się kontestuje, albo się stara być 
gwiazdą, a my się nie staraliśmy nigdy. Związ-
ki z szołbiznesem są tylko takie, że można 
nasze płyty kupić w tych samych sklepach, co 
przedstawicieli tego rzeczonego szołbiznesu.

Da się w Polsce żyć z punk rocka?
Nie sądzę. Ja mam firmę graficzną, jestem 
projektantem. Udawało nam się żyć z muzy-
ki tylko w latach 90-tych, ale to było bardzo 
skromne życie – udawało nam się przetrwać. 
W pewnym momencie przestało się to uda-
wać i trzeba było sobie szukać pracy.

Graliście już kiedyś na Cieszanów Rock Fe-
stiwal?
Tak, graliśmy kilka lat temu.

W tym roku w ramach specjalnego koncer-
tu zagracie całą płytę „Ile procent duszy?”. 
Dlaczego akurat tę płytę?
To była prośba organizatora. Dostaliśmy taką 
propozycję i na nią przystaliśmy. Powiem 
szczerze, że ja nie lubię odtwarzać czegoś 

LICZYLIŚMY SIĘ Z TYM, ŻE TO NIE MOŻE MIEĆ 
SZERSZEGO ODDŹWIĘKU MEDIALNEGO, BO NIE 
ŚPIEWAMY ŁADNYCH PIOSENEK NA MIAŁKIE 
TEMATY, A CO ZA TYM IDZIE JESTEŚMY SKAZANI 
NA UNDERGROUND. TAK WYBRALIŚMY.  

Dezerter będzie jedną z gwiazd tegorocznego 
Cieszanów Rock Festiwalu, który odbędzie się 
20-23 sierpnia w Cieszanowie na Podkarpa-
ciu. Podczas specjalnego koncertu grupa za-
gra w całości krążek „Ile procent duszy?”. Na 
tegorocznej edycji festiwalu wystąpią także 
Helloween, The Animals & Friends, Pidżama 
Porno, Coma, Vavamuffin, Pablopavo i Ludzi-
ki, Zjednoczenie Sound System, Elektryczne 
Gitary. „Live&Travel” i Anywhere.pl są patro-
nami medialnymi festiwalu.
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DISSENT OR STARDOM

DESPITE ITS 35 YEARS ON THE STAGE, 
DEZERTER, A LEGEND AND ONE OF THE 
MOST SIGNIFICANT POLISH PUNK ROCK 
BANDS, STAYS ON THE SIDELINES OF SHOW 
BUSINESS. “YOU EITHER DISSENT OR TRY TO 
BE A STAR,” SAYS KRZYSZTOF GRABOWSKI, 
THE DRUMMER AND LYRICIST OF THE BAND.

Do you feel in 2015 that Dezerter’s work 
has been appreciated? You are mentioned 
in books and shown in films... Do you feel 
a recognized musician?
You’re not the first one to ask. I’ve been re-
cently asked the same question and kept 
wondering what I should say for a long time. 
The band has been active incessantly for 
34 years. In the beginning, many noticed 
our activity, and it’s been going on for all 
these years. It naturally translates into our 
presence in culture. Perhaps it’s a niche, 
but still. Consequently, there are film direc-
tors, writers, journalists and other people 
representing broadly understood culture 
who know about the band, and as a result 
something happens sometimes. To look 
at this like that, we take some satisfaction 
from the fact that what we do isn’t locked 
somewhere in the basement but exists. But 
truth to be told, our “Polishness” is a kind 
of millstone around our neck because I sup-
pose that our situation and position would 
be much better if we were a  band with 
such experience in the USA, Great Britain, 
France or Germany. In this case, I simply 
feel that we keep doing our job but have 
little to show for it apart from satisfaction. 

But on the other hand, it was supposed to 
be like that. When we were forming a band, 
we never intended to achieve anything. We 
wanted to have some fun and express our 
opinions on certain topics that sometimes 
might be difficult or unpopular. We took 
into account the fact that it might not draw 
any media response because we don’t sing 
nice songs about shallow things, which 
means we are doomed to the underground. 
This is what we have chosen. Anyway, the 
answer to the question you asked is difficult 
and ambiguous.

Expressing your opinions on difficult and 
unpopular topics made the second wave of 
Polish punk rock, which you were a part of, 
become a very important element of the 
fight against the system. Wasn’t it a bit 
forgotten by institutions and historians?
Fighting against the system is a serious 
idea. We were doing it for our own use. We 
were speaking out on our own behalf. And 
let’s be frank, we were quite radical in it. But 
such an activity as ours had narrow scope. 
Maybe we had some influence on a number 
of people, but we had no influence on the 
generation, let alone the whole society. So 
I wouldn’t overestimate it, although it was 
really the case that what we were doing had 
a  clearly anti-systemic character. Many 
people who were listening to music like 
ours and today are on various positions and 
in various institutions have absorbed this 
kind of thinking and still remember. We 
sometimes meet people from very strange 
areas of the public sphere who mention us 
and other bands and claim that if it hadn’t 
been for us, they would be in a completely 
different place today. But as regards for-
getting about us, it’s not the case that most 

w całości. Dla mnie nie jest to ciekawe. Jak idę 
na koncert to lubię, jak zespół gra różne rze-
czy, a nie jedną konkretną płytę. Ale zgodzili-
śmy się na to, bo z drugiej strony jest tam spo-
ro piosenek, których nigdy koncertowo nie 
wykonywaliśmy, więc może być jednak cieka-
we. Będzie dużo roboty, żeby to przygotować.

Czyli jest to jakieś wyzwanie.
Nie ukrywam, że to może być dla kogoś faj-
ne, pewnie jest, skoro ktoś chce żebyśmy 
to zagrali. Dla nas jest to o tyle ciekawe, że 
zagramy kilka piosenek, których nigdy nie 
graliśmy, a to zawsze ekscytujące – trochę 
inaczej się gra rutyniarsko stary program, niż 
program złożony z samych nowości.

Jak myślisz – dlaczego organizatorzy po-
prosili akurat o tę płytę?
Po pierwsze w 2014 roku było 20-lecie wydania 
tej płyty. Wyszła reedycja na CD i na winylu, 
z odświeżonym masteringiem i szatą graficzną. 
Myślę, że ten album był bardzo ważny i przez 
wielu do dziś jest uznawany za jedną z naszych 
najlepszych płyt. Nagraliśmy ją w szczególny 
sposób – skomponowaliśmy ją tylko we dwóch 
z Robertem Materą i robiliśmy według pewne-
go pomysłu, który udało się zrealizować w 100 
procentach. Byliśmy w dobrej formie, muzycz-
nie i tekstowo, więc wyszła perełka, która po-
doba się ludziom i nam również.

4 0 – 4 1

DLA NAS JEST TO 
O TYLE CIEKAWE, 
ŻE ZAGRAMY KILKA 
PIOSENEK, KTÓRYCH 
NIGDY NIE GRALIŚMY, 
A TO ZAWSZE 
EKSCYTUJĄCE – 
TROCHĘ INACZEJ SIĘ 
GRA RUTYNIARSKO 
STARY PROGRAM, 
NIŻ PROGRAM 
ZŁOŻONY Z SAMYCH 
NOWOŚCI.

Przeczytaj cały wywiad na Anywhere.pl



bands have sunk into oblivion. They’ve sim-
ply broken up and had never distinguished 
themselves with any significant records 
apart from demos and cassettes. The ma-
jority of such groups actually never had 
a chance to record anything because they 
were from small towns and faced problems 
with censorship or the communist civilian 
police. Many of them broke up out of mun-
dane reasons like lack of money. Our ac-
tivities in the whole 80s were purely a hob-
by; we had to invest much and got nothing 
from it. We wouldn’t have been able to make 
money on concerts even if ten thousand 
people had come because we weren’t artists 
according to the then Polish State. You had 
to pass an exam and undergo a ministerial 
verification procedure so that the Ministry 
of Culture could certify that you are or are 
not an artist. The ministry didn’t even want 
to let us take the exam. We were refused ev-
ery time, and we applied for permission for 
verification three times. So we were nobody 
throughout the 80s. We were playing, but 
according to the Polish People’s Republic, we 
weren’t artists.

How did you look at bands like Perfect or 
Lady Pank in the 80s? Perfect record-
ed the album Chcemy być sobą (“We Want 
to be Ourselves”) in 1981, which made 
them anti-systemic rebels because people 
were twisting the title into “we want to 
be ZOMO” (communist paramilitary police – 
translator’s note).
(Laughs) Please, this is some kind of a joke. 
We hated the whole establishment cream 
then because we considered them toadies 
of the system. They knew the right people 
in the radio and TV, they gave big concerts, 
earned money, drank vodka and had every 

attribute of a rock star one can imagine. It 
not only made us laugh but also got us ir-
ritated. When after 1989 I heard how they 
were fighting against the system, despite 
the fact that I usually smile broadly and 
shrug my shoulders, I simply lost my cool. 
Mind you, it’s escalating: the further from 
the Polish People’s Republic, the greater 
warriors against the system they become.

And what about today? Do you feel that 
you are a part of the music world in 2015? 
Do you use the term “show business” to 
describe Dezerter’s activities?
We’re in some deepest recesses of show 
business, we’re not a part of it. We don’t 
meet on festivals, parties and round-ups 
where all those stars appear. We’ve never 
been there and we never will. It’s partially 
by our own choice and partially because 
we were excluded by the organizers. And it 
has to be like that, this is where a dissent-
ing band belongs. You either dissent or try 
to be a star, and we’ve never tried to be 
one. Our connections with show business 
are reduced to the fact that our albums 
can be bought in the same stores as the 
ones produced by representatives of the 
said show business.

Can one live by punk rock in Poland?
I don’t think so. I run a graphic design com-
pany. We were able to live by music only 
in the 90s, but it was a very modest life; 
we simply managed to survive. And there 
came a moment when it stopped working, 
and everyone had to find himself a job.

Have you already played on Cieszanów 
Rock Festival?
Yes, we did several years ago.

You will play the whole album Ile pro-
cent duszy? this year during a special 
concert. Why did you choose this par-
ticular album?
It was on the organizer’s request. We were 
given such an offer and accepted it. Hon-
estly, I don’t like playing back whole produc-
tions. It’s not interesting for me. When 
I go to a concert, I prefer the band to play 
various things, not one particular record. 
But we accepted the offer because on the 
other hand the album features many songs 
we’ve never performed at concerts so it 
might still be interesting. There’s going 
to be lots of work to prepare it.

So it is a kind of challenge.
I admit that some people can enjoy it, they 
surely do if someone wants us to play it. We 
find it interesting to the extent that we’ll 
play several songs we have never played, 
which is always exciting. Routinely play-
ing the same old programme is a  bit dif-
ferent than playing a programme consist-
ing of new pieces only.

Why do you think the organizers asked for 
this album?
Firstly, we celebrated the 20th anniversa-
ry of the album in 2014. It was reissued as 
a CD and vinyl with refreshed mastering 
and graphic layout. I think the album was 
very important, and many still consider 
it one of our best records. We recorded 
it in a unique way as it was composed by 
just the two of us, me and Robert Matera. 
We were following a certain idea and man-
aged to fully realize it. We were in good 
form, both as far as music and lyrics are 
concerned, so we got a real gem appreciat-
ed by the audience and by us.
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W PRZEDOSTATNI WEEKEND SIERPNIA 
NIE DZWOŃCIE DO NAS ANI NIE ŚLIJCIE 
MAILI. BĘDZIEMY W CIESZANOWIE.
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Cieszanów – miasto w woj. podkarpackim, 
w powiecie lubaczowskim, siedziba gminy 
miejsko-wiejskiej Cieszanów. Położony 
na Płaskowyżu Tarnogrodzkim, nad rzeką 
Brusienką. Urokliwe miasteczko, które na 
kilka wakacyjnych dni zamienia się w wiel-
kie pole festiwalowe, nad którym góruje 
scena, ustawiona zresztą tuż przy zalewie. 
A na scenie z roku na rok większe gwiazdy 
i  ciekawsze wydarzenia. Cieszanów Rock 
Festiwal to nie przelewki.

W ciągu pięciu lat Cieszanów Rock Festi-
wal rozrósł się do pokaźnych rozmiarów. Po 
raz pierwszy zawitaliśmy tam przed rokiem 
i wiemy, że będziemy tam też w dniach 20-
23 sierpnia 2015. Na festiwalowiczów czeka 
już kilka ogłoszonych wydarzeń: jedyny pol-
ski koncert niemieckiej legendy heavy me-
talu Helloween, Pidżama Porno, która zagra 
płytę wybraną przez fanów, Coma z  reper-

tuarem z  albumu „Zaprzepaszczone siły 
wielkiej armii świętych znaków”, brytyjska 
legenda The Animals & Friends czy wete-
rani polskiego punk rocka Dezerter z  al-
bumem „Ile procent duszy?”. Nie obędzie 
się bez tradycyjnego już monograficznego 
wydarzenia „3x...”, które w  tym roku po-
święcone będzie Pablopavo – muzyk zapre-
zentuje się zatem w trzech odsłonach: jako 
Pablopavo i Ludziki oraz wraz z zespołami 
Zjednoczenie Sound System i Vavamuffin. 
To wszystko w ciągu łącznie czterech dni 
plenerowej imprezy na dwóch scenach. 

To rzecz jasna nie wszystko – organizato-
rzy wciąż mają pewnie kilka asów w rękawie.
Tak czy inaczej będziemy tam i mamy na-
dzieję, że wy też wpadniecie. Jeśli słowa 
was nie przekonują to rzućcie okiem na 
kilka fotek z zeszłego roku. A potem pa-
kujcie namioty, śpiwory i gitary i bukuj-
cie bilety do Cieszanowa.

EN

CIESZANÓW ROCK FESTIVAL 2015

DON’T CALL OR EMAIL US IN THE LAST 
BUT ONE WEEKEND OF AUGUST. WE WILL 
BE IN CIESZANÓW.

Cieszanów is a town in the rural and urban 
Cieszanów Commune, Lubaczów County, 
Podkarpackie Voivodeship. It is situated 
on the Tarnogród Plateau by the Brusienka 
river. For several days in the summer, this 
charming town turns into a  huge festival 

field dominated by a stage located right by 
the lake. And year by year the stage features 
greater and greater stars and increasingly 
interesting events. Cieszanów Rock Festival is 
no picnic.

Within five years the Festival has reached 
enormous proportions. We visited the place 
for the first time last year and know that 
we’ll certainly be there between 20 and 23 
August 2015. The organizers have already 
announced several events awaiting the au-
dience: the only Polish concert of Hel-
loween, a German legend of heavy metal; 
Pidżama Porno, who will perform an al-
bum chosen by its fans; Coma with a rep-
ertoire from the album Zaprzepaszczone 
siły wielkiej armii świętych znaków; the 
British legend The Animals & Friends and 
Dezerter, veterans of Polish punk rock, 
with their album Ile procent duszy? The 
festival will obviously include also the tra-
ditional monographic event “3x...”, this 
year devoted to Pablopavo. The musician 
will appear in three versions: as Pablopa-
vo i Ludziki and together with the bands 
Zjednoczenie Sound System and Vavamuf-
fin. And all that will take place on two 
stages during four days of the open-air 
event.

But it’s of course still not everything.
Anyway, we will be there and hope you will 
always visit the place. And if words are not 
enough to convince you, take a look at sev-
eral photos from last year. And then pack 
your tents, sleeping beds and guitars and 
book tickets to Cieszanów.

W CIĄGU PIĘCIU LAT 
CIESZANÓW ROCK 
FESTIWAL ROZRÓSŁ 
SIĘ DO POKAŹNYCH 
ROZMIARÓW. 



ZDJĘCIA A. PietrzakTEKST Katarzyna Szewczyk

POC Z ĄTEK L ATA  

NA PROMENADZ IE

NA CZERWIEC CZEKAJĄ WSZYSCY. DLA MŁODZIEŻY 
OZNACZA ON POCZĄTEK WAKACJI, DLA NIECO 
STARSZYCH – SEZON URLOPOWY. JEST TO ZNAKOMITA 
OKAZJA, ŻEBY SKORZYSTAĆ NIE TYLKO Z POGODY, 
ALE TEŻ TEGO, CO MA DO ZAOFEROWANIA POLSKA 
FILHARMONIA BAŁTYCKA IM. FRYDERYKA CHOPINA.

K U L T U R A  /  C U L T U R E

Miłość do kultury warto zaszczepiać w człowie-
ku od najmłodszych lat, a dobrą okazją do tego 
jest Międzynarodowy Dzień Dziecka. Dlate-
go właśnie 1 czerwca Ołowianka przygotowała 
dla Państwa pociech coś specjalnego. Sala 
Koncertowa Polskiej Filharmonii Bałtyckiej za-
mieni się wtedy w przepiękny ogród, w którym 
zostanie zorganizowany wyjątkowy piknik 
dla najmłodszych i ich opiekunów, a na którym 
wykonawcy zaserwują bajeczne muzyczne 
dania. W ramach koncertu „Bajeczna muzy-
ka dla naszych ukochanych” na scenie pojawią 
się znakomici muzycy Orkiestry PFB, w tym 
świetny duet Małgorzaty Siewert i Radosława 
Kruszyny, którzy zagrają oczywiście na skrzyp-
cach, pianinie i akordeonie. Żeby najmłodsi się 
nie nudzili muzyce będą towarzyszyły tanecz-
ne wizualizacje w wykonaniu członków Zespo-
łu Tanecznego „Rapsodia” („Alicja w krainie 
czarów”, „Karnawał zwierząt”) oraz uczniów 
Gdańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Baleto-
wej („Dziadek do orzechów”, Z wizytą u bajki”. 
Śpiewać i tańczyć będą mogli wszyscy!

Wszystko musi się kiedyś skończyć, żeby 
mogło zacząć się coś nowego. Dlatego 12 
czerwca (piątek) o godz. 19:00 na Sali Kon-
certowej na Ołowiance specjalnym koncer-
tem zakończymy sezon 2014/2015. Wtedy 
właśnie Orkiestra PFB wystąpi pod batutą 
Vaga Papiana – znakomitego rosyjskiego 
dyrygenta i  pianisty, który – jako dyrektor 
artystyczny i pierwszy dyrygent Amerykań-
skiej Orkiestry Symfonicznej – poprowadził 
ponad dwieście koncertów. Liczba ta już 
jest imponująca, a jest to tylko jedna z wie-
lu kierowniczych funkcji, jakie Vag Papian 
pełnił w swojej międzynarodowej karierze. 
Naszej Orkiestrze będzie towarzyszył Ma-
xim Vengerov – świetny skrzypek, profesor 
Królewskiej Akademii Muzycznej w  Lon-
dynie, ambasador dobrej woli UNICEF, który 
niejednokrotnie koncertował z wieloma pol-
skimi orkiestrami, także z Orkiestrą Polskiej 
Filharmonii Bałtyckiej. W ramach czerwco-
wego koncertu muzycy wykonają opus 34. 
„Kaprysu hiszpańskiego” Mikołaja Rimskie-

go-Korsakowa, opus 37 Koncertu skrzypco-
wego d-moll Jeana Sibeliusa oraz fragment V 
Symfonii B-dur Sergiusza Prokofiewa.

Filharmonia na Ołowiance chce być otwarta 
dla wszystkich, także tych, którzy z jakichś 
powodów nie mogą pojawić się w naszej Sali 
Koncertowej. Dlatego właśnie bierzemy przy-
kład z brytyjskiej telewizji BBC i organizowa-
nych przez nią koncertów „The Proms” - we-
dług niektórych największego i najbardziej 
demokratycznego festiwalu muzyki klasycz-
nej na świecie, który organizowany jest już 
od 1895 roku. Startujemy z Koncertami Pro-
menadowymi, podzielonymi na dwie części 
– pierwsza, bardziej klasyczna odbywać się 
będzie w Sali Koncertowej na Ołowiance, 
natomiast druga, nieco bardziej rozrywko-
wa – na scenie letniej. Nie bez znaczenia jest 
określenie Promsów jako „demokratyczne-
go” festiwalu. W części wydarzeń mogą brać 
udział wszyscy, bez względu na pojemność 
portfela – udział w nich jest darmowy. Idąc 
tym śladem na Koncerty Promenadowe od-
bywające się na scenie letniej również wstęp 
jest wolny!

Pierwszy koncert z cyklu - „W rytmie 
Chopina” odbędzie się już 14 czerwca, a na 
scenie letniej wystąpi Józef Eliasz & Eljazz 
Big-Band. W programie wydarzenia znajdą 
się, ja można się domyśleć, utwory naszego 
wielkiego kompozytora, ale w niestandar-
dowym brzmieniu. Usłyszymy m.in. Pre-
ludium e-moll, op. 28 nr 4, Mazurka D-dur, 
op. 33 nr 2, Walca cis-moll, op. 64 nr 2 czy też 
Preludium c-moll, op. 28 nr 20. Wszystkie te 
kompozycje zostaną wykonane w aranżacji 
tak znamienitych nazwisk, jak Jan „Pta-
szyn” Wróblewski, Krzysztof Herdzin, Boh-
dan Ciesielski czy Henryk Miśkiewicz.

Tydzień później, 21 czerwca o godz. 18:00, 
w ramach II Koncertu Promenadowego nastąpi 
Inauguracja gdańskiego lata muzyczne-
go. Tym razem na scenie letniej oraz w Sali 
Koncertowej PFB wystąpi Orkiestra Symfo-
niczna Polskiej Filharmonii Bałtyckiej, którą 
poprowadzi znakomity dyrygent, Dyrektor 
Artystyczny naszej Orkiestry Ernst van Tiel. 
W ramach części pierwszej (Sala Koncer-

4 4 – 4 5



P O C Z Ą T E K  L A T A  N A  P R O M E N A D Z I E

towa) będzie można usłyszeć kompozycje 
Leonarda Bernsteina, Dariusa Milhauda, 
Francisa Poulenca, Alberta Ginastery oraz Ri-
charda Rogersa. Scena letnia tym razem za-
prezentuje słynne „Boléro” Maurice'a Ravela 
oraz najbardziej znane tańce Johannesa Bra-
hmsa i Antonina Dvořáka.

Ostatni czerwcowy Koncert Promenado-
wy - „Pamiątka z Italii” odbędzie się 28 czerw-
ca. Orkiestrą na Sali Koncertowej będzie 
kierował Massimiliano Caldi – gościnny 
dyrygent Orkiestry Polskiej Filharmonii Bał-
tyckiej. W utworach Stanisława Moniusz-
ki (Uwertura do opery „Straszny dwór”), 
Gioachino Antonio Rossiniego (Uwertura 
do opery „Cyrulik Sewilski”, wariacje na 
klarnet i  orkiestrę) oraz Carlo Galante 
(„Invano morte desio”) Orkiestrę PFB będzie 
wspomagał światowej sławy włoski klarne-
cista Giampiero Sobrino. Na scenie letniej 
z  kolei naszej Orkiestrze będzie towarzy-
szył skrzypek Vadim Brodski. W programie 
znalazły się m.in. „Zingaresca” Pablo Sara-
sate, „Czardasz” Vittorio Montiego, Piąta 
symfonia Beethovena w aranżacji Waltera 
Murphy'ego czy też piosenki z repertuaru 
Beatlesów.

Wszystkie Koncerty Promenadowe zosta-
ły dofinansowane ze środków Miasta Gdań-
ska. Szczegółowy program znajdą Państwo 
na stronie internetowej PFB. Bilety na te 
i  pozostałe wydarzenia Polskiej Filharmo-
nii Bałtyckiej dostępne są w kasach na Oło-
wiance oraz w sprzedaży internetowej na 
www.filharmonia.gda.pl.

Powitajmy lato wspólnie!

EN

BEGINNING OF SUMMER ON 
PROMENADE

EVERYONE WAITS FOR JUNE. IT IS THE 
BEGINNING OF SUMMER VACATION FOR 
TEENAGERS AND OF THE HOLIDAY SEA-
SON FOR ADULTS. IT IS ALSO A PER-
FECT CHANCE TO ENJOY NOT ONLY THE 
WEATHER BUT ALSO THE OFFER PRE-
PARED BY THE POLISH BALTIC FRÉDÉRIC 
CHOPIN PHILHARMONIC.

It is worth instilling love of culture in young 
people from their childhood, and the Interna-
tional Children’s Day is a perfect way to start. 
This is why Ołowianka island has prepared 
something special for your children precise-
ly on 1 June. The Concert Hall of the Polish 
Baltic Philharmonic will turn into a beautiful 
garden with a unique picnic for kids and their 
parents, during which our performers will 
serve fabulously music dishes. The PBP Or-

chestra brilliant musicians will take the stage 
as part of the concert “Fabulous music for our 
beloved ones”, including the excellent duo of 
Małgorzata Siewert and Radosław Kruszyna, 
who will obviously play the violin, the piano 
and the accordion. To prevent children from 
getting bored, the music will be accompa-
nied by dancing visualizations prepared by 
the members of the Rapsodia Dancing Group 
(Alice in Wonderland, The Carnival of the 
Animals) and the students of the Compre-
hensive Ballet School in Gdansk (The Nut-
cracker, A Visit to Fairy Tale). Everyone will 
have a chance to sing and dance!

Everything must come to an end so that 
new things could begin. This is why we will 
end the 2014/2015 season with a special con-
cert beginning at 7 pm on 12 June (Friday) 
in the Concert Hall on Ołowianka. The PBP 
Orchestra will be conducted by Vag Papian, 
an excellent Russian conductor and pianist, 
who led more than two hundred concerts as 
the artistic director and the first conductor 
of the American Symphony Orchestra. The 
number itself is really impressive, but it 
is only one of many managerial functions 
Vag Papian has served in his international 
career. Our Orchestra will be also joined by 
Maxim Vengerov, an outstanding violinist, 
Professor at the Royal Academy of Music in 
London and UNICEF Goodwill Ambassador, 
who performed together with Polish orches-
tras more than once, including the Orchestra 
of the Polish Baltic Philharmonic. The June 
concert will feature Capriccio Espagnol, 
Op. 34 by Nikolai Rimsky-Korsakov, Violin 
Concerto in D minor, Op. 47 by Jean Si-
belius and an excerpt of Symphony No. 5 in 
B-flat major by Sergei Prokofiev.

The Philharmonic on Ołowianka wants 
to be open to everyone, including those 
who cannot come to our Concert Hall out 
of various reasons. This is why it follows the 
example of the British BBC television and 
its concerts called “The Proms”. They have 
been organized already since 1895 and are 
sometimes considered the biggest and the 
most democratic classical music festival 
in the world. We start with our Promenade 
Concerts as well. They will be divided into two 
parts. The first, more classical one, will take 
place in the Concert Hall on Ołowianka, and 
the second, which is more entertainment in 
character, will be held on the summer stage. 
It is not without significance that the Proms 
are called a “democratic” festival. Because 
some of those events are free of charge, ev-
eryone can participate in them, regardless of 
the content of their pockets. Following this 
example, the Promenade Concerts that take 
place on the summer stage are free too!

Entitled “In the Rhythm of Chopin”, the 

first concert in the series will be organized al-
ready on 14 June and include a performance 
given by Józef Eliasz & Eljazz Big-Band on 
the summer stage. As can be guessed, the 
programme of the event includes pieces 
written by the great Polish composer but in 
a non-standard version. We will hear for exam-
ple Prelude No. 4 in E minor, Op. 28; Mazurka 
No. 2 in D major, Op. 33; Waltz No. 2 in C-sharp 
minor, Op. 64 and Prelude No. 20 in C minor, 
Op. 28. All the compositions will be performed 
as arranged by such eminent names as Jan 
"Ptaszyn" Wróblewski, Krzysztof Herdzin, 
Bohdan Ciesielski or Henryk Miśkiewicz.

Gdansk music summer will be inaugu-
rated during the 2nd Promenade Concert 
already a week later, on 21 June at 6 pm. This 
time, it is the Symphonic Orchestra of the Pol-
ish Baltic Philharmonic that will perform on 
the summer stage and in the PBP Concert Hall 
under the baton of Ernst van Tiel, a great con-
ductor and the Artistic Director of our Orches-
tra. The first part (Concert Hall) will feature 
compositions by Leonard Bernstein, Darius 
Milhaud, Francis Poulenc, Alberto Ginastera 
and Richard Rogers. As far as the summer 
stage is concerned, we will hear Maurice Rav-
el’s famous Boléro and the most famous danc-
es by Johannes Brahms and Antonín Dvořák.

“Memento from Italy”, the last June Prom-
enade Concert, will be organized on 28 
June. The Orchestra performing in the 
Concert Hall will be led by Massimiliano 
Caldi, a guest conductor of the Polish Baltic 
Philharmonic. It will be supported by the 
world-famous Italian clarinettist Giampiero 
Sobrino and perform pieces by Stanisław 
Moniuszko (Overture to The Haunted Man-
or), Gioachino Antonio Rossini (Overture to 
The Barber of Seville, a variation for clarinet 
and orchestra) and Carlo Galante (Invano 
morte desio). On the summer stage, the Or-
chestra will give a concert with the violinist 
Vadim Brodski. The repertoire includes 
among others: Zingaresca by Pablo Sara-
sate, Csárdás by Vittorio Monti, Beethoven’s 
Symphony No. 5 as arranged by Walter Mur-
phy and the Beatles’ songs.

All Promenade Concerts were fund-
ed with support from the City of Gdansk. 
A detailed programme is available on the PBP 
website. Tickets for the above-mentioned and 
other events of the Polish Baltic Philharmon-
ic are available in offices on Ołowianka and 
online: www.filharmonia.gda.pl.

Let’s greet the summer together

SPONSOR STRATEGICZNY PFB :
EDF POLSKA SA, 

GŁÓWNY SPONSOR PFB, 
MECENAS KULTURY
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Czy program „Dyrygent-rezydent” można 
postrzegać w kategorii szansy dla mło-
dych artystów?
Program ten został zainicjowany przez Insty-
tut Muzyki i Tańca i pozwala młodym dy-
rygentom na nabycie praktyki zawodowej 
oraz doświadczenia w pracy z profesjonal-
ną orkiestrą. Udział w nim nie jest jednak 
moim pierwszym spotkaniem z PFK Sopot. 
Przygoda z  nią zaczęła się w  trakcie stu-
diów dyrygenckich, które kontynuowałem 
w klasie prof. Wojciecha Rajskiego – zało-
życiela i dyrektora Polskiej Filharmonii Ka-
meralnej Sopot. To właśnie dzięki niemu 
od 2011 r. współpracuję z orkiestrą w roli 
koordynatora artystycznego. Uczę się stylu 
pracy zespołu kameralnego – od organizo-
wania koncertów po funkcjonowanie całej 
instytucji. Współpraca ta daje mi praktykę 
nie tylko organizacyjną, ale też zawodową. 

ZDJĘCIA: Edyta RembałaTEKST: Martyna Urbańczyk

Udział w programie jest zatem wynikową 
mojej kilkuletniej pracy w sopockiej filhar-
monii. Jestem niezmiernie wdzięczny prof. 
Rajskiemu, że wyraził zgodę oraz aprobatę 
na moje uczestnictwo w programie. Wie-
le się od niego uczę i czerpię z jego ogrom-
nego doświadczenia oraz wiedzy. Współ-
pracę przy organizacji wspólnego tournée 
z  Krystianem Zimermanem zaliczam do 
jednego z moich najlepszych zawodowych 
doświadczeń.

Na czym wobec tego polega rezydentura 
w programie IMiT?
W ramach programu asystowałem w przy-
gotowaniu trzech koncertów abonamento-
wych PFK Sopot. Miałem wówczas szansę 
obserwować pracę znakomitych artystów, 
opracowywać repertuar, przeprowadzać 
próby z orkiestrą i solistami. W drugiej czę-

ści programu  „Dyrygent-rezydent” powie-
rzono mi samodzielne przygotowanie mery-
toryczne dwóch koncertów – Familijnego 
oraz „Młodych Talentów”.

Tytuł „Młode Talenty” też nie pozostaje 
przypadkowy.
Temat przewodni koncertu to młodość. PFK 
Sopot oraz IMiT stworzyły dla młodych trój-
miejskich artystów przestrzeń do zaprezen-
towania swoich umiejętności i zdolności. Do 
współpracy zaprosiliśmy skrzypaczkę Paulę 
Preuss oraz waltornistę Michała Szczerbę – 
muzyków młodego pokolenia, którzy na 
swoim koncie mają już liczne nagrody i wy-
różnienia. Oprócz solistów niewątpliwą cie-
kawostką dla melomanów było wykonanie 
utworu Kamila Cieślika - studenta kompo-
zycji Akademii Muzycznej w Gdańsku. Jego 
„Muzyka na smyczki” została nagrodzona 
podczas I edycji Konkursu Kompozytorskie-
go im. Krzysztofa Pendereckiego, który od-
bywa się w cyklu dwuletnim i towarzyszy 
Festiwalowi Sopot Classic. Obok tego sopoc-
cy kameraliści wykonali Uwerturę D-dur 
napisaną przez polskiego kompozytora Ka-
rola Lipińskiego w wieku 24 lat. To ciekawe 
zestawienie utworów pozwoliło nam usłyszeć 
jak brzmi muzyka twórców, którzy kompono-
wali na tym samym etapie życia dziś oraz 200 
lat temu. Ponadto w programie usłyszeliśmy 
Koncert skrzypcowy nr 4 D-dur KV 218 na-
pisany przez Wolfganga Amadeusza Mozarta 
w wieku lat 19 – 14 lat po skomponowaniu swo-
jego pierwszego dzieła: Menuet i Trio KV 1.

Zawód dyrygenta nie należy do znanych, 
a studia na kierunku dyrygentura do po-
pularnych. Dla wielu ludzi jest to zapewne 
profesja nieco tajemnicza. Na czym wła-
ściwie polega kunszt pracy dyrygenta?
Sztuka dyrygencka jest materią niezwykle 
żywą, plastyczną, wymaga ciągłej nauki, 
rozwoju i elastyczności. Kontakt z wykonu-
jącą utwór orkiestrą za każdym razem gene-
ruje wiele zmiennych, do których dyrygent 
musi dopasować swoją reakcję. Każdy taki 
kontakt uczy czegoś nowego – brak rutyny 
jest wpisany w tę profesję.

Udział w programie „Dyrygent-rezydent” 
ma dla mnie tym większą wartość, że jest 
on kontynuacją podjętych przeze mnie stu-
diów. Teraz mam poczucie, że praca którą 
w nie włożyłem owocuje.

Co wobec tego słychać gdy jest się za pul-
pitem dyrygenckim? 
Dyrygent odbiera muzykę na kilku różnych 
płaszczyznach. Słyszy pojedyncze instrumen-
ty, całe grupy oraz utwór w całości. Można 
powiedzieć, że czuwa nad wszystkim, m.in. 
nad artykulacją, dynamiką i precyzją. Wo-

W KAMERALISTYCE 
JEST TAK JAK W ŻYCIU. . .
…CHODZI O TO, ABY SIĘ WZAJEMNIE SŁUCHAĆ. ROZMOWA 
Z ARIELEM LUDWICZAKIEM - DYRYGENTEM–REZYDENTEM 
POLSKIEJ FILHARMONII KAMERALNEJ SOPOT.

Ariel Ludwiczak
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bec tego, jeśli coś jest nie tak w danej gru-
pie, na przykład jedna osoba gra inaczej 
niż reszta, zadaniem dyrygenta jest na to 
zareagować. Od tej wrażliwości i czujności 
zależy to, czy słuchacz odbierze wykona-
nie utworu jako spójne. W tej jednolitości 
leży siła przekazu muzyki orkiestrowej 
i kameralnej.

Można zatem porównać pracę dyrygenta 
do roli aktora w improwizowanym teatrze.
Poniekąd tak. Będąc dyrygentem trzeba 
wczuć się w rolę przywódcy. Jego postawa 
ma wpływ na cały zespół – może go po-
rwać albo zdemotywować. Posługuje się on 
mową ciała, a orkiestra odczytuje jego emo-
cje przekazywane gestem. Dyrygent pod-
czas koncertu spotyka dwa różne żywioły – 
orkiestrę i publiczność. Każdy, kto choćby 
raz przemawiał czy w ogóle występował pu-
blicznie na pewno potrafi sobie wyobrazić 
tę pewnego rodzaju presję. Najpiękniejsze 
jest jednak to, że zawsze zachodzi emocjo-
nalna interakcja pomiędzy dyrygentem, 
wykonawcami a słuchaczami.

Czyli w kameralistyce jest tak jak w życiu 
– chodzi o to, aby się wzajemnie słuchać. I to 
jest najważniejsze.

EN

CHAMBER MUSIC IS LIKE LIFE...

...THE POINT IS TO LISTEN TO EACH OTH-
ER. INTERVIEW WITH ARIEL LUDWICZAK, 
A CONDUCTOR-IN-RESIDENCE OF THE POL-
ISH CHAMBER PHILHARMONIC SOPOT.

Can the programme “Conductor-in-res-
idence” be viewed as a chance for young 
artists?
The programme was initiated by the In-
stitute of Music and Dance ad lets young 
conductors receive professional training 
and gain experience in working with a pro-
fessional orchestra. But my participation 

in the programme is not my first meeting 
with PCP Sopot. The whole adventure began 
during my conducting studies I continued 
in a class led by Prof. Wojciech Rajski, the 
founder and conductor of the Polish Cham-
ber Philharmonic Sopot. It was precisely 
thanks to him that I have been cooperating 
with the orchestra as an artistic coordina-
tor since 2011. I learn the working meth-
ods of a chamber orchestra: from the way 
concerts are organized to the functioning 
of the whole institution. The cooperation 
provides me with not only organizational 
but also professional experience. So my 
participation in the programme is a result 
of my several years’ work in the philhar-
monic in Sopot. I  am extremely grateful 
to Prof. Rajski that he allowed me to take 
part in the programme and approved it. He 
teaches me a lot, and I draw from his huge 
experience and knowledge. I count my co-
operation in organizing a  joint tour with 
Krystian Zimerman among my best profes-
sional experiences.

So what does residence in the programme 
consist in?
I assisted in preparing three PCP Sopot sub-
scription concerts as part of the programme. 
It gave me a chance to observe the work of 
excellent artists, draw up the repertoire 
and hold rehearsals with the orchestra and 
soloists. In the second part of the “Conduc-
tor-in-residence” programme, I was entrust-
ed with preparing two concerts on my own: 
the family concert and “Young Talents”.

The title “Young Talents” is not a coinci-
dence either.
Youth is the central theme of the concert. PCP 
Sopot and the Institute of Music and Dance 
gave young artists from Tricity a  sphere 
where they can present their skills and abili-
ties. We invited the violinist Paula Preuss and 
the horn player Michał Szczerba to cooperate 
with us. They represent the young generation 
and have already numerous awards and hon-
ourable mentions to their credit. Apart from 
soloists, music lovers could hear a unique per-
formance of a piece written by Kamil Cieślik, 
a student of composition at the Academy of 
Music in Gdansk. His “Music for strings” was 
awarded during the 1st edition of Krzysztof 
Penderecki Composers’ Competition, which 
takes place every two years during the Inter-
national Music Festival Sopot Classic. Besides, 
the chamber musicians from Sopot played 
Overture in D major written by Polish com-
poser Karol Lipiński at the age of 24. This 
interesting combination of works let us hear 
music written by artists who composed their 
pieces at the same stage in life today and 200 

years ago. Moreover, we heard Violin Concer-
to No. 4 in D major, K. 218, written by Wolf-
gang Amadeus Mozart when he was 19, 14 
years after he composed his first piece: Minu-
et and Trio, K. 1.

The conducting profession does not belong 
to popular ones, just like conducting stud-
ies. They are both certainly a bit mysteri-
ous to many. What does precisely the work 
of a conductor consist in?
The art of conducting is an extremely lively 
and plastic matter that demands constant 
learning, development and elasticity. Each 
contact with an orchestra that performs 
a  given piece generates numerous vari-
ables, and the conductor needs to adapt his 
reaction to them. Each contact teaches us 
something new: lack of routine is inherent 
in this profession.

My participation in the programme “Con-
ductor-in-residence” is even more valuable 
for me because it is a continuation of the stud-
ies I took up. Now I have the feeling that the 
work I put into my education bears fruit.

So what does one hear at the conductor’s 
stand?
The conductor receives music on several 
different planes. He or she hears individ-
ual instruments, whole groups and the piece 
as a whole. We could say that the conductor 
watches over everything, for example articu-
lation, dynamics and precision. As a result, 
when something goes wrong in a given group, 
for example one person plays differently than 
others, the conductor’s task is to react. This 
sensitivity and vigilance determines whether 
the listeners will hear a coherent whole. Be-
cause the power of orchestra and chamber 
music lies in this coherence.

So we could compare the conducting pro-
fession to the role of an actor in an impro-
visational theatre.
In a way. When you’re a conductor, you need 
to identify with the role of a  leader. Then 
your attitude influences the whole team: it 
can either inspire or discourage them. You 
use your body language, and the orchestra 
interprets emotions shown in your gestures. 
The conductor meets two elements during 
a concert: the orchestra and the audience. 
Anyone who has spoken or generally per-
formed publically at least once can surely 
imagine this kind of pressure. But the most 
beautiful thing is that there is always an 
emotional interaction between the conduc-
tor, the musicians and the listeners.

So chamber music is like life: the point 
is to listen to each other. And this is the 
most important thing. 

Zainicjowany przez Instytut Muzyki i Tań-
ca program „Dyrygent-rezydent” ma na celu 
prezentację i promocję młodych polskich dy-
rygentów oraz umożliwienie im debiutu i na-
bywania praktyki wykonawczej w kontakcie 
z zawodowym zespołem orkiestrowym. Dyry-
gentem-rezydentem w PPFK Sopot w sezonie 
2014/2015 jest Ariel Ludwiczak.

SPONSOR STRATEGICZNY PFB :
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TEKST Jakub Milszewski

12 TYSIĘCY OSÓB WYSTARTOWAŁO 
NA MARSA Z ERGO ARENY 
WRAZ Z KAPITANEM JAREDEM 
LETO I ZAŁOGĄ JEGO RAKIETY 
THIRTY SECONDS TO MARS.

Na biletach na Marsa widniała data 4 maja 
2015, godzina 21:00. Punktualnie o cza-
sie na scenie w  ERGO ARENIE pojawiła 
się załoga odrzutowca Thirty Seconds to 
Mars i nim się wszyscy zdążyli zoriento-
wać, koncert, przepraszam, rejs na Mar-
sa, wystartował.

Zgromadzeni w gdańsko-sopockiej hali 
fani zespołu (a niektórzy koczowali pod 
halą od samego rana) dowodzonego przez 
hollywoodzkiego gwiazdora dostali to, co 
chcieli: niezapomniane widowisko pełne 
uniesień i emocji. Thirty Seconds to Mars 
najpierw rozszaleli się na scenie (a tuż pod 
nimi cała ERGO ARENA zamieniła się w biało-
-czerwoną flagę dzięki kartoniadzie przy-
gotowanej przez fanklub), potem w górę 
pofrunęły balony, a jeszcze później Leto za-
grał akustyczny koncert w centralnej części 
hali, gdzie dostał się przebiegając między 
fanami.

Punktem kulminacyjnym koncertu był 
jednak... telefon. Leto zadzwonił do jednej 
z  fanek, by zaprosić ją na scenę, chwilę 
potem pojawiły się także kolejne osoby. 

W 30 SEKUND 
NA MARSA

ZDJĘCIA Fotobank.pl / ERGO ARENA
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Tłum zgromadzony na scenie wraz z ze-
społem wykonał „Closer to the Edge”, a na 
finał w górę pofrunęło confetti. 

Dla dwójki fanów to nie był koniec atrak-
cji. Zapłacili oni bowiem po 4 tysiące dola-
rów za bilet, dzięki któremu Thirty Seconds 
to Mars zagrali specjalnie dla nich prywat-
ny minikoncert w garderobie. – Robimy to 
z miłości – powiedziała jedna z fanek, ale zu-
pełnie niepotrzebnie, bo nikt w to nie śmiał 
nawet wątpić. Thirty Seconds to Mars trze-
ba kochać. 

EN

30 SECONDS TO REACH MARS

12,000 PEOPLE TOOK OFF TO MARS 
FROM ERGO ARENA TOGETHER WITH 
CAPTAIN JARED LETO AND THE CREW 
OF THE ROCKET CALLED THIRTY SEC-
ONDS TO MARS.

Tickets to Mars were dated 4 May 2015, 
9:00 pm. The crew of the Thirty Seconds 

to Mars jet appeared on the stage right on 
time, and by the time everyone realized 
what was happening, the concert, or rath-
er the flight to Mars had begun.

Gathered in the hall at the boundary 
between Gdansk and Sopot, the fans of 
the band led by the Hollywood star (some 
of whom were waiting by the hall since 
morning) got what they wanted: an un-
forgettable and exciting performance. Thir-
ty Seconds to Mars first went wild on the 
stage (and below the whole ERGO ARENA 
turned into a red-and-white flag thanks 
to a card stunt prepared by a fun club), 
then balloons went up to the sky, and fi-
nally Leto run between his fans to the 
central part of the hall where he gave an 
acoustic concert.

But the concert reached its high with 
a... phone call. Leto called one of the 
fans and invited her to the stage. A mo-
ment later, others came too. The crowd 
gathered on the stage performed “Clos-
er to the Edge” together with the band, 
and the whole event ended with a shower 
of confetti.

But it was not the end of attractions 
for two fans. They paid 4,000 dollars each 
for tickets thanks to which Thirty Sec-
onds to Mars gave a special mini concert 
for them in the dressing room. “We do it 
out of love,” said one of the fans, but she 
needn’t have done it as nobody dared to 
doubt that. Thirty Seconds to Mars has 
to be loved.

TŁUM ZGROMADZONY NA 
SCENIE WRAZ Z ZESPOŁEM 
WYKONAŁ „CLOSER TO THE 
EDGE”, A NA FINAŁ W GÓRĘ 
POFRUNĘŁO CONFETTI. 



MUZYKA 
BEZ NAKAZÓW

ZDJĘCIA Magdalena CzajkaTEKST Jakub Milszewski

CZYTELNIKU, KIEDY OSTATNI 
RAZ ŚPIEWAŁEŚ NA GŁOS?
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Kiedy Karina Marszałek zaczynała pracę 
w 2003 roku miała do czynienia z dziew-
czyną niedosłyszącą – na jedno ucho nie 
słyszała wcale, na drugie 30%. Karina się 
nie wystraszyła. Pracowała z  uczennicą, 
a na koniec zorganizowała koncert kolęd, 
w którym ona wzięła udział. Potem podpy-
tała rodzinę i znajomych, która z tych wy-
stępujących dziewczyn była niedosłyszą-
ca. Nikt jej nie wskazał prawidłowo.

Karina Marszałek uczy śpiewać. Tak 
w największym skrócie można by opisać to, 
co dzieje się w Akademii Muzyki Rozrywko-
wej w Gdyni, którą założyła i prowadzi. Aka-
demia powstała sześć lat temu jako fabryka 
wokalu, ale od tego czasu rozrosła się daleko 
poza śpiew. Pieczę nad nią sprawuje funda-
cja QArtystom – to ona pozyskuje stypen-
dia i środki rozwoju dla młodych artystów.

Poza główną ideą Akademia Muzyki Roz-
rywkowej nie ma wiele wspólnego ze zwy-
kłą szkołą muzyczną. – Mocno polemizuję 
ze szkołami i  akademiami muzycznymi, 
które prowadzą zajęcia według zasad, pro-
gramów. U nas nie ma zasad. W Akademii 
Muzyki Rozrywkowej nie koncentruję się na 
technice wyprowadzania głosu, ale głów-
nie na uświadomieniu ludzi w kierunku ich 
własnej wartości. Pomagam realizować ich 
marzenia – tłumaczy Karina.

Wstyd – to jest główny problem w śpie-
waniu. Gdybyśmy się nie wstydzili swojego 
głosu, fałszowania, zapewne każdy z nas 
by śpiewał. Edukacja artystyczna narzu-
ca nam wstydu całą masę – jeśli nie jesteś 
wykształconym wokalistą to nie śpiewaj, 
bo cię wyśmieją, przecież na pewno nie 
umiesz. Więc milczymy. – Widzę bardzo 
dużo młodych artystek, które przycho-
dzą do mnie z  jakimś wykształceniem, 

potrafią zagrać jakąś melodię, kilka akor-
dów, do tego zaśpiewać, ale trzęsą im się 
ręce. Tego nie zrobią, tamtego nie można. 
Są obciążone zakazami. Muszę je ośmie-
lić, otworzyć na kreatywne rozwiązania. 
A przede wszystkim na zabawę, bo muzy-
ka to rozrywkowa część życia i  powinna 
dawać przyjemność – podsumowuje Ka-
rina. Dodaje, że sposób myślenia, który 
wprowadza, to chyba najbardziej kluczowa 
wartość całego jej procesu edukacji.

Karina uważa, że każdy może śpiewać 
i grać. Co więcej – każdy powinien. Jed-
nym tchem wyrzuca z siebie wyniki badań 
naukowych, które pokazują, że dzieciaki, 
które chodziły do szkół muzycznych, grały 
i miały sporo rytmiki, dużo lepiej się uczy-
ły. Ale to nie jest ta edukacja artystyczna, 
którą proponuje się w Polsce. W szkole nie 
ma atmosfery tworzenia, a to działa destruk-
cyjnie. To jest lekcja – trzeba ją odbębnić 
i iść do domu. Do Akademii Muzyki Roz-
rywkowej ludzie natomiast przychodzą 
bo chcą. Nie ma szkolnego przymusu. Nie 
ma też żadnych ograniczeń wiekowych 
– na zajęciach można spotkać dzieciaki, 
jak i dorosłych i poważnych ludzi. Karina 
mówi, że starsi, którzy do niej przychodzą, 
często nie mogą się przygotowywać tak 
systematycznie jak nastolatki, bo rodzi-
na, bo praca. Ale traktują to jako swojego 
rodzaju terapię. Mogą się wyeksploatować 
śpiewając piosenki. Pomaga im to rozłado-
wywać napięcie. A niektóre uczennice Ka-
riny przyszły do niej po raz pierwszy przed 
12 laty, kiedy pracowała w Domu Kultury 
w Lęborku. Karina się śmieje, że nie mogą 
się od niej odczepić.

Według Kariny nie ma przypadków bez-
nadziejnych. Kiedy kilka lat temu jedna z jej 

starszych uczennic przyszła i zaśpiewała 
podczas pierwszych zajęć Karina szukała 
wyjścia ewakuacyjnego. Ostatnio ta sama 
uczennica zaśpiewała swój pierwszy recital 
i posypały się propozycje kolejnych. –  Czę-
sto jest to kwestia świadomości – można 
nauczyć się lepiej słyszeć, można odkryć 
w sobie poczucie rytmu. O kimś się mówi, 
że takiego nie ma, bo klaszcze na raz. Ale 
skąd ma wiedzieć, że klaszcze się na dwa, 
skoro nikt mu nie powiedział?

Dlaczego jej podopiecznym tak dobrze 
idzie? – Kluczowym czynnikiem jest to, że 
chcą śpiewać, a nie zostać gwiazdami. Ktoś 
naoglądał się programów talent show, zaczął 
śpiewać i już odcina kupony – już widzi, jak 
siedzi na kanapie u Kuby Wojewódzkiego. 
Ten sposób myślenia mocno paraliżuje. Nie 
od tego powinniśmy wyjść. Zacznijmy się 
bawić, pokazywać ludziom, że to jest super 
zabawa. Można to robić nieprofesjonalnie, 
śpiewając sobie w domu kolędy albo proste 
piosenki biesiadne. Ale niech się to stanie 
powszechne i daje ludziom frajdę.

Trochę z  inicjatywy Wojtka Pilichow-
skiego wymyśliła Top Music Festival. Po-
znali się na warsztatach w Jaworznie. Kari-
na jeździła tam jako uczestnik, ale zawsze 
miała niedosyt, czegoś jej brakowało, nie 
było idealnie. Było fajnie, bo przyjeżdżali 
ludzie, którzy chcieli pomuzykować i się 
spotkać, spędzać czas przy muzyce. Ale 
skoro już przyjeżdżało się na dziesięć dni 
to jednak wypadałoby coś z tych warszta-
tów wynieść. Potrzebna była pewna formuła 
metodyczna w formie zabawy, która byłaby 
efektywna. I Karina taką formułę znalazła.

– Uskuteczniam pracę projektową – 
mówi. – Końcowy efekt warsztatów Top 
Music Festival to sam Festiwal Indywidu-
alności Muzycznych, który daje możli-
wość zaprezentowania swoich autorskich 
projektów. Na warsztatach do końca nie 

WSTYD – TO JEST 
GŁÓWNY PROBLEM 
W ŚPIEWANIU. 
GDYBYŚMY SIĘ 
NIE WSTYDZILI 
SWOJEGO GŁOSU, 
FAŁSZOWANIA, 
ZAPEWNE KAŻDY 
Z NAS BY ŚPIEWAŁ.  
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możemy nad tym pracować, bo nie ma 
tam aż tyle czasu na pracę indywidualną, 
chociaż dążymy do tego. Podczas Festiwa-
lu Indywidualności Muzycznych uczest-
nicy mogą się wyeksploatować, wygadać 
własnym językiem, nie koncentrować się 
wyłącznie na kunszcie muzycznym, ale 
w  swoich eksperymentach muzycznych 
dać się ponieść. Top Music Festival stara 
się podkreślać wartość osób, które dbają 
o  własną osobowość niż o  technikę gry 
czy śpiewu.

Tegoroczna edycja warsztatów Top Music 
Festival potrwa 10 dni – od 17 do 26 lipca. 
Zapisy trwają na www.topmusicfestival.pl. 
W tym roku uczestnikami zajmą się Graży-
na Łobaszewska, Karina Marszałek, Anna 
Krawczykowska (wokal), Jacek Królik, Mi-
chał Kusz (gitara), Wojciech Pilichowski, 
Tomasz Imienowski (bas), Sebastian Ślu-
sarczyk (instrumenty klawiszowe), Sławo-
mir Dumański (perkusja) i Marcin Skrzyp-
czak (interpretacja).

EN

MUSIC WITHOUT RULES

WHEN WAS THE LAST TIME YOU SANG 
LOUD, DEAR READER?

When Karina Marszałek started working 
in 2003, she dealt with a hard-of-hearing 
girl, who was deaf in on ear and heard only 
30% of sounds in the other. Karina was not 
scared. She kept working with the student 
and organized a carol concert in which the 
student took part. And when she asked her 
family and friends which of the girls that 
gave the concert was hard of hearing, no 
one could indicate the right person.

Karina Marszałek teaches how to sing. 
This is how we could shortly describe what 
happens at the Academy of Light Music in 
Gdynia, which is managed and has been es-

tablished by her. The Academy was opened 
six years ago as a vocal factory, but since 
then on it has developed into much more 
than just singing lessons. It is under the care 
of QArtystom, a foundation that raises mon-
ey for scholarships and means of develop-
ment for young artists.

Apart from its main idea, the Academy of 
Light Music has little in common with a typ-
ical music school. “I  polemize a  lot with 
music schools and academies that con-
duct classes according to rules and pro-
grammes. We don’t have any rules. At the 
Academy of Light Music, I don’t focus on 
voice production techniques but on mak-

ing people realize their own value. I  help 
them fulfil their dreams,” says Karina.

Embarrassment is the main problem in 
singing. If we weren’t ashamed of our voice 
and singing out of tune, we would probably 
all sing. Artistic education gives us a lot 
of things to be ashamed of: if you’re not 
a professional vocalist, you shouldn’t sing. 
They will laugh at you because you cer-
tainly can’t sing at all. So we keep silent. 
“I see many young artists who come to me 
with some kind of education, they can play 
some melodies, several chords and sing to 
that, but their hands tremble. They won’t 
do this and can’t do that. They're burdened 
with bans. I have to set them at their ease 
and open them to creative solutions, most 
of all fun because light music is a part of 
our lives and should be a  source of plea-
sure,” says Karina. She adds that the way 
of thinking she shows her students is prob-
ably the crucial value of the whole educa-
tion process at the Academy.

Karina thinks that everyone can sing and 
play. Moreover, everyone should. She reels 
off the results of scientific research which 
prove that children who attended music 
schools, played and did a lot of rhythmic 
gymnastics were good students in one go. 
But it is not the type of artistic education 
that is offered in Poland. Our schools lack 
a creative atmosphere, which has a destruc-

PODCZAS FESTIWALU INDYWIDUALNOŚCI 
MUZYCZNYCH UCZESTNICY MOGĄ SIĘ 
WYEKSPLOATOWAĆ, WYGADAĆ WŁASNYM 
JĘZYKIEM, NIE KONCENTROWAĆ SIĘ 
WYŁĄCZNIE NA KUNSZCIE MUZYCZNYM, 
ALE W SWOICH EKSPERYMENTACH 
MUZYCZNYCH DAĆ SIĘ PONIEŚĆ. 
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tive influence on education. We have class-
es we should rattle off and then go home. 
And as far as the Academy of Light Music 
is concerned, people come there because 
they want to. They do it of their own free 
will. And there are no age restrictions: you 
can see both children and adult and seri-
ous people attending the classes. Karina 
says that older students who come to her 
often can’t prepare as systematically as 
teenagers because of their work or fami-
lies. But they treat it as a kind of therapy. 
Thanks to singing, they can escape their 

everyday reality and relieve their stress. 
And some of Karina’s students came to her 
for the first time 12 years ago, when she 
was working at the community centre in 
Lębork. Karina jokes that they don’t want 
to leave her alone.

According to Karina, there are no hope-
less cases. When one of her older students 
came and sang during the first class sev-
eral years ago, Karina was looking for an 
escape route. But recently the same per-
son has sung her first recital and received 
many new offers. “It’s often a  matter of 

consciousness. You can learn to hear bet-
ter and find a  sense of rhythm inside of 
you. They say some people don’t have it be-
cause they clap on one. But how can they 
know they should clap on two if nobody 
has ever told them that?

Why are her charges so successful? “The 
crucial factor is that they want to sing, not 
to become stars. Some have watched count-
less talent shows, started singing and began 
cashing in on it, believing they’ll soon be 
treated like celebrities and invited to TV 
shows. Such a way of thinking is paralysing. 
We shouldn’t start with that. We should 
have fun and show people that they can 
enjoy themselves. And you don’t have to be 
a professional, you can sing carols or sim-
ple party songs at home. But let’s make it 
popular and enjoyable.”

Karina has came up with the idea of Top 
Music Festival a bit on the initiative of Wo-
jtek Pilichowski. They met at a workshop in 
Jaworzno. Karina used to go there as a par-
ticipant, but she always felt unsatisfied, she 
needed something more, it wasn’t perfect. 
It was nice because there were people who 
wanted to meet, play a bit and spend their 
time with music. But since she came for 
ten days, it wouldn’t be appropriate if she 
ended the workshop without anything she 
could benefit from. It lacked a certain meth-
odological form combined with fun, which 
would prove effective. And Karina has found 
such a form.

“I put project work into effect,” she says. 
“The end result of the Top Music Festival 
workshop is the Music Individualities Fes-
tival itself, which gives a chance to pres-
ent one’s original projects. Although we try 
to, we can’t work as long as necessary on 
that during the workshop because we don’t 
have enough time for individual work. 
During the Music Individualities Festival, 
its participants can show themselves, talk 
themselves out in their own language and, 
instead of focusing on music artistry, allow 
themselves to be carried away by their mu-
sic experiments. Top Music Festival tries 
to emphasize the value of people who care 
about their own personality more than about 
playing or singing skills.”

This year’s edition of the Top Music Fes-
tival workshop will last for ten days: from 17 
to 26 July. You can register on www.topmu-
sicfestival.pl. This year, the participants will 
be taken care of by Grażyna Łobaszewska, 
Karina Marszałek, Anna Krawczykowska 
(vocal), Jacek Królik, Michał Kusz (guitar), 
Wojciech Pilichowski, Tomasz Imienowski 
(bass), Sebastian Ślusarczyk (keyboard), 
Sławomir Dumański (percussion) and Mar-
cin Skrzypczak (interpretation). 
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Z D E J M I E M Y  K L Ą T W Ę

OD POCZĄTKU 
TRZEBA BYŁO 
SIEBIE TROCHĘ 
WYMYŚLIĆ NA 
NOWO, MUSIELIŚMY 
FUNKCJONOWAĆ NA 
INNYCH ZASADACH 
NIŻ DOTYCHCZAS. 
CHOCIAŻBY JEDNA 
RZECZ, KTÓRA 
BYŁA DLA NAS 
WAŻNA, CZYLI 
PODRÓŻE.

Nie jesteście zmęczeni wywiadami?
Magdalena Hueckel: Trochę tak, ale mieli-
śmy długą przerwę.

Mimo to spytam o to samo. Wyjaśnijcie, 
czym jest klątwa Ondyny.
M.H.: Jest to rzadka, uwarunkowana gene-
tycznie choroba. To potoczna nazwa, oficjal-
na to Zespół Ośrodkowej Hipowentylacji (ang. 
CCHS). Polega na tym, że chorzy w czasie snu 
przestają oddychać i muszą być podłączeni 
do respiratora lub poddani innego rodzaju 
mechanicznej wentylacji. Dożywotnio.

Żyjecie w ciągłej gotowości i niedospaniu 
od czterech lat? Bo Leoś ma już cztery 
latka?
M.H.: Cztery lata i cztery miesiące. Tak, śpi-
my czuwając jednocześnie.
Tomasz Śliwiński: To się zmienia. Na począt-
ku było dużo trudniej. Teraz, wiadomo, czło-
wiek się przyzwyczaja. To nie jest tak, że nie 
śpimy w ogóle, tylko śpimy czujnie i reaguje-
my na wszystkie alarmy.
M.H.: I też jest mniej alarmów. Jak był ma-
lutki, to nam się zdarzało wstawać co 20 
minut, nie przesadzając. A teraz to jest oko-
ło 3-4 razy w nocy.

Rodzice dzieci dotkniętych tą chorobą 
w innych krajach są w lepszej sytuacji, mają 
pielęgniarki. Wy cały czas jesteście zdani 
tylko na siebie?
M.H.: Jesteśmy objęci programem domo-
wej wentylacji, która daje nam 4 godziny 
opieki pielęgniarskiej w tygodniu. Dla po-
równania w wielu krajach europejskich ta 
opieka jest na każdą noc, czyli od godziny 
20 do rana nad chorym czuwa pielęgniar-
ka, i  do tego jest specjalistyczna opieka 
przedszkolna – my takiej nie mamy. Obec-
nie chodzimy z Leo do przedszkola, udało 
nam się dogadać ze wspaniałym przedszko-
lem integracyjnym, które jednak nie posia-
da wyspecjalizowanej kadry, aby zapewnić 
mu bezpieczeństwo. Oznacza to, że my 
po prostu przebywamy na terenie przed-
szkola cały dzień razem z  dzieckiem. To 
bardzo trudne.

Jak to się stało, że właściwie od samego 
początku weszliście na drogę pozytywnego 
działania? Czy to film tak wam pomógł?
M.H.: Film nam bardzo pomógł, natomiast 
bardzo szybko podjęliśmy świadomą decy-
zję, że się nie damy. Bardzo pomogli nam 
w  tym otaczający nas ludzie – rodzina, 
przyjaciele, znajomi.
T.Ś.: Nie byliśmy pozytywni od samego 
początku.
M.H.: Nie, nie byliśmy, ale podjęliśmy decy-
zję, że będziemy próbowali żyć normalnie, 

na ile się da. Zdarzało się nawet, że o 22 wy-
chodziliśmy ze szpitala i jechaliśmy do kina, 
żeby cokolwiek z życia złapać, bo stwierdzi-
liśmy, że nie możemy zrezygnować całkowi-
cie z naszych pasji i tego, kim jesteśmy, bo 
w ogóle stracimy siebie i zwariujemy. Takie 
było założenie – ciągle usiłujemy je wdrażać. 
Z roku na rok jest coraz lepiej i coraz bardziej 
udaje nam się korzystać z życia, ale jest to 
długi proces.
T.Ś.: Od początku trzeba było siebie trochę 
wymyślić na nowo, musieliśmy funkcjono-
wać na innych zasadach niż dotychczas. 
Chociażby jedna rzecz, która była dla nas 
ważna, czyli podróże. Dużo jeździliśmy po 
świecie, głównie po Afryce. Mieliśmy pla-
ny, gdzie zabierzemy Leo...
M.H.: Sprawdzaliśmy, gdzie z  dzieckiem 
można pojechać, gdzie nie ma malarii. A gdy 
dziecko się urodziło, pani doktor powiedziała: 
„Z nim to pani najdalej wyjdzie na balkon”. To 
było podcięcie skrzydeł! Może dla innych za-
brzmi to egoistycznie – rodzi się chore dziec-
ko, a ty nie możesz wyjechać do Afryki i to jest 
dla ciebie problem. Ale każdy człowiek, który 
ma pasję, zrozumie, co to znaczy. Pasję podró-
żowania czy jakąkolwiek inną, jeśli ona nagle 
zostaje mu odebrana, to jest wielkie nieszczę-
ście. Oczywiście oprócz nieszczęścia dziecka, 
bo to są dwa nieszczęścia.

Jesteście niesamowitą parą – przekuli-
ście patową sytuację w coś tak pozytyw-
nego. Może to właśnie podróże tak was 
zahartowały?
M.H.: Myślę, że trochę tak. To był inny ro-
dzaj hartunku, ale podróże nam dużo dały 
jakoś tak organizacyjnie – nie baliśmy się 
różnych wyzwań, gdy urodził się Leo. Na 
pewno żadna podróż nie dała nam takiej 
szkoły życia, jak nasz syn.
T.Ś.: Nie ma co porównywać, to wszystko 
nas ukształtowało do tego momentu, kiedy 
urodził się Leo, więc na pewno miało to 
wpływ na nas i to, jak się zachowaliśmy.

Poznaliście się podróży.
T.Ś.: Tak. Poznaliśmy się w 2002 w Mongo-
lii podczas podróży koleją transsyberyjską. 
Jechaliśmy z Moskwy do Irkucka, potem do 
Mongolii, Chin, Laosu, Tajlandii i Kambodży. 
Wróciliśmy z tego wyjazdu jako para i tak się 
zaczęło. Potem była Ameryka Południowa, 
Indie, Birma, Filipiny, Papua, a potem wkrę-
ciła nas Afryka. Byliśmy nawet w RPA, gdy 
Magda była w piątym miesiącu ciąży.

Ile razy byliście w podróży od czasu naro-
dzin Leo?
M.H.: Z Leo niestety to podróżowanie jest 
dużo trudniejsze. Na razie udało nam się 
raz razem pojechać za granicę, byliśmy 

w Szwajcarii na festiwalu. 
T.Ś.: To też nie było proste.
M.H.: Mieliśmy bardzo nieprzyjemny in-
cydent.
M.H.: Ale czasem dzieje się coś, co burzy 
spokój.... Na przykład latem byłam w Borach 
Tucholskich, była burza, wysiadł prąd. Nie 
było Tomka, byłam sama z koleżankami. No 
nic, po godzinie włączyli prąd i nic się nie 
stało. Zawsze mogę go wentylować mecha-
nicznie, ale to jest jednak sytuacja stresowa.
T.Ś.: Wracając do tych podróży, bardzo nam 
zależało na locie z Leo na festiwal filmowy 
Look&Roll w Bazylei.
M.H.: Celem festiwalu jest pokazanie, że 
niepełnosprawni mogą uczestniczyć w życiu. 
Nie jest to festiwal tylko o niepełnospraw-
nych, ale też dla niepełnosprawnych.
T.Ś.: Ładna idea. Dostaliśmy zaproszenie. 
Chcieliśmy udowodnić sobie, że potrafimy 
z Leosiem podróżować. Mieliśmy lecieć z pie-
lęgniarką, więc czuliśmy się bezpiecznie. To 
był taki test dla nas, że możemy wspólnie la-
tać, wyjeżdżać poza Polskę.

Co to był za incydent?
T.Ś.: Na 20 godzin przed odlotem powie-
dzieli nam, że dział techniczny odmówił 
nam wejścia na pokład samolotu. 
M.H.: Bardzo nieprzyjemna akcja, ale w koń-
cu polecieliśmy.
T.Ś.: Rozmowa nie zadziałała. Musieliśmy 
uruchomić wszystkie media, żeby wywrzeć 
wpływ na linie lotnicze. Także to pierwsze 
podejście do wspólnego latania udało się, 
ale było okupione dużą ceną.



5 8 – 5 9

Jaki macie kontakt z rodzicami innych 
chorych dzieci?
M.H.: Dobry. Mamy wspólne grupy dysku-
syjne. To jest wspaniałe wsparcie, jeśli co-
kolwiek się dzieje, zwracamy się o pomoc 
do rodzin. Doradzałabym to każdej osobie, 
która zmaga się z chorobą rzadką. Rodzi-
ny, chorzy i osoby opiekujące się chorymi 
mają największą wiedzę i doświadczenie. 
Niestety, lekarze czasem mniej wiedzą. 
Choroby rzadkie są jednak bardzo trudne, 
a wiedza lekarska często nie jest praktycz-
na. No i z kilkoma rodzinami mamy bardzo 
bliski kontakt. Spotykamy się, dzwonimy, 
piszemy do siebie. Jest to rodzaj rodziny na 
całym świecie.

A ile takich rodzin jest w Polsce?
M.H.: Ja wiem o 17, ale myślę, że jest ich więcej.

I ich sytuacja różni się od tej np. w Holandii.
M.H.: Dramatycznie się różni.
T.Ś.: U nas jest program wentylacji domowej, 
ale każde województwo ma inne warunki. 
M.H.: W niektórych województwach dzieci 
podlegają pod hospicja, a każde hospicjum 
rządzi się innymi prawami.
T.Ś.: Jeśli porównujemy się z Holandią, to 
nie jest to kwestia tylko opieki pielęgniar-
skiej. Tam wszystko jest dostosowane do 
indywidualnych potrzeb pacjenta. U nas są 
ogólne programy, jak ten program wentyla-
cji domowej. Wszystkie dzieci, niezależnie 
od jednostki chorobowej, dostają mniej wię-
cej to samo. A potrzeby mają inne.

Nie ma jeszcze ogólnopolskiego stowarzysze-
nia CCHS?

M.H.: Powstaje. W tej chwili na tym się sku-
piamy. Staramy się też uruchomić w Polsce 
program szkolenia psów. Psy mogą funkcjo-
nować jako opiekunowie, ponieważ reagują 
na alarmy.
T.Ś.: Na przykład w Stanach wielu chorych 
ma psy, które ich budzą w razie rozłączenia 
respiratora.
M.H.: Co mnie bardzo cieszy, to że jesteśmy 
w bliskim kontakcie z międzynarodowym 
stowarzyszeniem chorych na CCHS, z któ-
rym będziemy robili bardzo dużą akcję ma-
jącą na celu wsparcie badań nad wynale-
zieniem leku.
T.Ś: I to jest niesamowite, że za sprawą filmu 
uruchomiono stowarzyszenie w Stanach, któ-
re skupia chorych na całym świecie. Według 
najnowszych danych w samych Stanach jest 
400 chorych , a na świecie 1200. Założyliśmy 
fundację, która ma wspomóc badania nad 
lekiem, czyli takie badania, jakich my potrze-
bujemy. To rodziny będą zbierały pieniądze 
i przeznaczały je na to, co jest potrzebne w tej 
chorobie najbardziej.

Jak nominacja wpłynęła na świadomość 
choroby na świecie?
T.Ś.: Ten film dużo podróżował, dostał wiele 
nagród, ale rzeczywiście dopiero nominacja 
do Oscara sprawiła, że osoby z całego świata 
chciały ten film obejrzeć.
M.H.: Jest nadal dostępny w Internecie dzię-
ki The New York Times. W ciągu pierwszego 
tygodnia miał milion odsłon. Świadomość 
tej choroby wzrosła niewiarygodnie – jest 
pierwsze dziecko zdiagnozowane w Afryce.
T.Ś.: Gala rozdania Oscarów to z jednej stro-
ny targowisko próżności, z drugiej daje możli-
wość przemycenia ważnych treści. Nie żałuję, 
że nie dostałem statuetki, ale że nie mogliśmy 
ze sceny zwrócić uwagi na problem CCHS. 
Ale i tak w życiu nie myślałem, że tak daleko 
zajdziemy. Z prywatnego problemu zrobiło się 
coś, co pomaga całej społeczności.
M.H.: Pewien amerykański psycholog zrobił 
analizę filmu pod kątem procesów psycho-
logicznych rodziców zmagających się z cho-
robą dziecka. Także film rozszerzył świado-
mość na różnych płaszczyznach.
T.Ś.: A najważniejsze jest przyspieszenie ba-
dań nad lekiem.
M.H.: Jeden z lekarzy pracujących nad tym 
projektem powiedział, że to nie kwestia tego, 
czy ten lek będzie, tylko kiedy. Oni są pew-
ni, że to jest w zasięgu ręki – tylko niestety 
brakuje funduszy. Badania laboratoryjne 
są bardzo drogie, chorych jest mało i kon-
cernom farmaceutycznym nie opłaca się in-
westować. To musi być sfinansowane oddol-
nie, przez ludzi, którzy chcą zgromadzić te 
pieniądze. Mamy nadzieję, że diagnostyka 
będzie lepsza i to również pomoże.

Gdzie mają kierować się ludzie, którzy 
chcą dołożyć do tego swoją cegiełkę?
M.H.: Na naszym blogu jest link do Fundacji 
CCHS i tam każdy może wpłacić dowolną 
kwotę, żeby wspomóc badania. Blog jest 
po polsku i po angielsku. Fundusze zbiera-
ne w Fundacji dzielone są potem na granty 
i przydzielane na najpotrzebniejsze w danym 
momencie badania.

Specjalne podziękowania dla White Marlin 
Restaurant&Lounge, (whitemarlin.pl) za udo-

stępnienie wnętrz na potrzeby sesji zdjęciowej.
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WE WILL LIFT THE CURSE

TOMASZ ŚLIWIŃSKI AND MAGDALENA 
HUECKEL CONQUERED THE WORLD WITH 
THEIR FILM OUR CURSE. AFTER THE ACAD-
EMY AWARDS, IT IS TIME TO FIND A CURE 
FOR ONDINE’S CURSE, FROM WHICH THEIR 
SON SUFFERS.

Aren’t you tired with interviews?
Magdalena Hueckel: We are a bit tired, but 
we’ve had a long break.

Still, I will ask the same question. Please 
explain what Ondine’s curse is.
M.H.: It is a rare, genetically conditioned 
disorder. Ondine’s curse is a colloquial 
name, the official one is congenital central 
hypoventilation syndrome (CCHS). Those 
afflicted with the disease stop breathing 
during sleep and have to be connected to 
a respirator or require another type of me-
chanical ventilation. For their whole life.

Have you been living on permanent stand-
by and suffering from permanent lack of 
sleep for four years? Because Leo is al-
ready four years old.
M.H.: Four years and four months. Yes, we 
sleep and stay on the alert at the same time.
Tomasz Śliwiński: It keeps changing. It 
was much harder at the beginning. We’ve 
obviously got used to it now. It’s not like we 
don’t sleep at all. We simply sleep lightly 
and respond to all alarms.
M.H.: And now there are fewer alarms, too. 
When he was tiny, we sometimes got up ev-
ery 20 minutes, literally. And now it’s about 
3-4 times a night.

Parents of children suffering from the dis-
ease who live in other countries are in 
a better situation, they have nurses. You 
are left on your own resources?
M.H.: We are involved in a home ventilation 
programme, which gives us 4 hours of nursing 
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TEN FILM DUŻO 
PODRÓŻOWAŁ, DOSTAŁ 
WIELE NAGRÓD, 
ALE RZECZYWIŚCIE 
DOPIERO NOMINACJA 
DO OSCARA SPRAWIŁA, 
ŻE OSOBY Z CAŁEGO 
ŚWIATA CHCIAŁY TEN 
FILM OBEJRZEĆ.
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Pełną wersję wywiadu przeczytajcie na 
www.anywhere.pl



care a week. For comparison, in many Euro-
pean countries such care is delivered every 
night, which means there’s a nurse watching 
over the patient from 8 pm until the morning. 
Plus there is specialist preschool care we don’t 
have. We now take Leo to the kindergarten. 
We’ve managed to reach an agreement with 
an excellent integrated kindergarten, which 
unfortunately doesn’t have specialized staff 
to guarantee Leo’s safety. It means that we 
simply stay in the kindergarten with our child 
for the whole day. It’s very difficult.

How did it happen that you took the 
road of positive actions practically from 
the very beginning? Was it the film that 
helped you so much?
M.H.: The film helped us, but we had quickly 
made a conscious decision that we wouldn’t 
give up. We received great help from people 
around us, from our family and friends.
T.Ś.: We didn’t think positively from the very 
beginning.
M.H.: No, we didn’t, but we made a deci-

sion to try to live as normally as possible. It 
sometimes happened that we left hospital at 
10 pm and went to the cinema to get at least 
something out of life. We decided that we 
couldn’t give up our interests and resign from 
who we are because otherwise we would lose 
ourselves and go mad. We’ve set ourselves 
that target and still try to achieve it. It’s be-
coming better year by year, and we are more 
and more successful at enjoying life, but it’s 
a long process.
T.Ś.: We had to think several things over 
from the beginning. We had to operate on 
a completely different basis than before. For 
example travelling, one of the things that had 
been very important to us. We were travelling 
around the whole world a lot, mainly around 
Africa. We were planning where we would 
take Leo...
M.H.: We checked where we could go with 
a child, we looked for places without malaria. 
And when the child was born, the doctor said: 
“Your balcony will be the farthest you’ll go with 
him”. It clipped our wings! Perhaps it sounds 

selfish for some: a sick child is born and you 
have a problem because you can’t go to Africa. 
But everyone who has a passion will under-
stand what it means. When a passion for trav-
elling or anything else is suddenly taken away 
from you, it’s a disaster. Of course apart from 
the child’s tragedy. They are both tragedies.

You are an amazing couple: you trans-
lated such a stalemate into something so 
positive. Perhaps it were your journeys 
that hardened you?
M.H.: I think that to some extent they did yet 
in a bit different way. But travelling gave us a lot 
as far as organizational issues are concerned: 
we weren’t afraid of various challenges when 
Leo was born. Still, none of our journeys has 
taught us better school of life than our son.
T.Ś.: We can’t compare those things. It had 
all been shaping us until Leo was born so 
it surely had influence on us and the way 
we behaved.

You met on the road.
T.Ś.: Yes, we did. We met in 2002 in Mongolia 
on a journey on the Trans-Siberian Railway. 
We were travelling from Moscow to Irkutsk 
and then to Mongolia, China, Laos, Thailand 
and Cambodia. We came back from this jour-
ney as a couple, and this is how it began. Then 
there were South America, India, Burma, the 
Philippines, Papua and finally we were caught 
by Africa. We were even in South Africa when 
Magda was five months pregnant.

I TO JEST NIESAMOWITE, ŻE ZA SPRAWĄ FILMU 
URUCHOMIONO STOWARZYSZENIE W STANACH, 
KTÓRE SKUPIA CHORYCH NA CAŁYM ŚWIECIE. 
WEDŁUG NAJNOWSZYCH DANYCH W SAMYCH 
STANACH JEST 400 CHORYCH, A NA ŚWIECIE 1200

Z D E J M I E M Y  K L Ą T W Ę
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How many times have you travelled after 
Leo was born?
M.H.: Unfortunately, travelling is much more 
difficult with Leo. We so far managed to go 
abroad together once: to a festival in Swit-
zerland.
T.Ś.: It wasn’t simple either.
M.H.: We had a very unpleasant situation.
M.H.: Things that shatter our peace some-
times happen. For example, I was in the Tucho-
la Forest in the summer. There was a storm 
and a blackout. Tomek wasn’t there, I was 
alone with my friends. Well, they restored 
electricity after an hour and nothing hap-
pened. I can always ventilate Leo mechan-
ically, but it’s always very stressful.
T.Ś.: But coming back to our trips, it was very 
important for us to fly with Leo to the film fes-
tival Look&Roll in Basel.
M.H.: The aim of the festival is to show that 
disabled people can take an active part in life. 
The festival is not only about the disabled but 
also for the disabled.
T.Ś.:A great idea. We received an invitation. 
We wanted to prove to ourselves that we can 
travel with Leo. We were to go with the nurse 
so we felt safe. It was a test for us that proved 
that we can fly and go abroad together.

What was the situation you mentioned?
T.Ś.: We were told 20 hours before the flight 
that the technical department had refused to 
let us aboard the plane.
M.H.: A very unpleasant situation, but we fi-
nally got on the plane.
T.Ś.: Talking didn’t work. We had to resort 
to all the media to exert influence on the air-
lines. So the first attempt at flying together 
was successful, but we paid a high price for it.

What relations do you have with parents 
of other sick children?
M.H.: We maintain good relations. We have 
joint discussion groups. It’s a source of tre-
mendous support. When something hap-
pens, we turn to other families for help. 
I’d recommend that to anyone struggling 
with a rare disease. Families, patients and 
their carers have the biggest knowledge 
and experience. Unfortunately, doctors 
sometimes know less. Rare diseases are 
very difficult, and medical knowledge is 
sometimes impractical. And we are in par-
ticularly close touch with several families. 
We often meet and call and write to each 
other. It’s a kind of family living in the 
whole world.

And how many families like that are there 
in Poland?
M.H.: I know about 17 families, but I think 
there are more.

And their situation is different than for 
example in the Netherlands.
M.H.: It’s dramatically different.
T.Ś.: We have the home ventilation pro-
gramme, but each province has different 
conditions.
M.H.: In some provinces, children are un-
der the care of hospices, and each hospice 
follows its own rules.
T.Ś.: As far as comparing Poland to the Neth-
erlands is concerned, it’s not just a matter 
of nursing care. Everything there is adjust-
ed to patients’ individual needs. And we 
have general programmes only, like for ex-
ample the home ventilation programme. 
All children, regardless of the disease clas-
sification, get more or less the same. But 
their needs differ.

Poland has no general CCHS association yet?
M.H.: It’s being formed. We’re currently focus-
ing on this. We’re also trying to start a dog 
training programme in Poland. Assistance 
dogs can help patients with CCHS because 
they respond to alarms.
T.Ś.: For example, in the United States, many 
patients have dogs that wake them up when 
the respirator gets disconnected.
M.H.: What I’m glad about is that we’re in 
close touch with an international CCHS 
association, with which we’re going to start 
a campaign aimed at supporting research fo-
cused on finding a cure for the disease.
T.Ś.: And it’s amazing that, thanks to the film, 
an association was established in the United 
States that embraces patients living all over 
the world. According to the latest research 
findings, there are 400 diagnosed cases in the 
US and 1200 in the world. We’ve established 
a foundation to support research into a cure, 
that is precisely the research we need. It is fam-
ilies that will collect money and allocate it for 
what is most needed in the disease.

How has the Oscar nomination influenced 
the world’s awareness of the disease?

T.Ś.: The film travelled a lot and received 
many awards, but it was indeed only after 
the Oscar nomination that people from the 
whole world wanted to see the film.
M.H.: It’s still available on the Internet 
thanks to The New York Times. It had 
a million views in the first week. The aware-
ness of the disease has increased tremen-
dously: the first child has been diagnosed 
in Africa.
T.Ś.: The Academy Awards ceremony is on 
the one hand a vanity fair, but on the other 
hand it gives a chance to smuggle important 
content. I don’t regret not receiving the stat-
uette, but I do regret not being able to draw 
attention to the problem of CCHS from the 
stage. Still, I’d never thought we could go 
so far. A private problem turned into some-
thing that helps the whole society.
M.H.: An American psychologist analysed 
the film in terms of psychological problems af-
flicting parents struggling with their child’s 
disease. So the film has raised awareness 
on various planes.
T.Ś.: But encouraging research into a cure 
is the most important thing.
M.H.: One of the doctors working on the proj-
ect said that finding a cure is not a matter of 
if but when. They’re sure that it’s within arm’s 
reach, but unfortunately there are no funds. 
There are few patients and laboratory research 
is very expensive, so it wouldn’t pay off for phar-
maceutical concerns to invest in it. It has to be 
funded at the grass roots, by people who want to 
collect money. Let’s hope diagnostics improves 
and becomes of great help as well.

Where should one look if they would like 
to have a share in the project?
M.H.: There’s a link to the CCHS Founda-
tion on our blog. Everyone can contribute 
any sum to support the research. The blog is 
written in Polish and English. Money collect-
ed thanks to the Foundation is then divided 
into grants and allocated to research that is 
needed the most at a given moment.

K U L T U R A  /  C U L T U R E





D E S T I N A T I O N :  P O M O R S K I E

SPOTKAJMY SIĘ 
PRZED „SĄDEM 
OSTATECZNYM”

CZY WIECIE, ŻE GDAŃSK POSIADA 
JEDNO Z DWÓCH NAJWAŻNIEJSZYCH 
DZIEŁ SZTUKI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ 
W POLSKICH ZBIORACH? CZAS, BY DZIEŁO 
MEMLINGA STAŁO SIĘ ŻYWĄ IKONĄ 
MIASTA. SĄ KU TEMU NOWE POWODY.

„Sąd Ostateczny” Hansa Memlinga można 
oglądać w tutejszym Muzeum Narodowym, 
które planuje nowe drogi promocji swojego 
skarbu. Dzieło ma pełen kapitał, by wpro-
wadzić województwo pomorskie przed sze-
reg europejskich ośrodków kultury. Jest za-
tem szansa, by tryptyk, który od początku 
był przedmiotem pożądania, zyskał nale-
żytą mu sławę wśród wszystkich odwiedza-
jących Gdańsk.

MIĘDZY NIEBEM A ZIEMIĄ
To arcydzieło XV-wiecznego malarstwa 
religijnego przedstawia odwieczny motyw 
walki dobra ze złem. Choć do malowania 
tego obrazu mistrz Memling z całą pewno-
ścią kierowany był boskim natchnieniem, 
historia wokół rozegrała się na ziemskim 
padole targanym przez ludzkie namiętno-
ści. Tryptyk powstał między 1467 a 1471 ro-
kiem na zamówienie brugijskiego bankiera 
dla kościoła Badia Fiesolana we Florencji. 
W 1473 roku podczas transportu do Italii 
został przechwycony przez gdańskiego ka-
pra Pawła Beneke, który dowodził karaką 
o nazwie „Piotr z Gdańska”. Przy podziale ZDJĘCIA źródło: Muzeum Narodowe w Gdańsku

TEKST Sylwia Gutowska

6 2 – 6 3



S P O T K A J M Y  S I Ę  P R Z E D  „ S Ą D E M  O S T A T E C Z N Y M ”

łupów obraz trafił do Kościoła Mariackie-
go. To nie koniec przygód! W czasie II woj-
ny światowej obraz przechwycili Rosjanie, 
a po powrocie do Polski w latach 50. odbył 
on jeszcze dwie podróże, które wzbudziły 
kontrowersje wśród ekspertów ze wzglę-
du na możliwość zniszczenia delikatnego 
dzieła (wielkoformatowy obraz namalowa-
ny jest na desce). Gdy w zeszłym roku po 
długiej dyskusji dzieło nie dotarło w koń-
cu na wystawę w Rzymie, włoscy organi-
zatorzy zamieścili ironiczny napis o tym, 
dlaczego w  ogóle znajduje się ono w  Pol-
sce. A co kierowało samym autorem?

Choć Hans Memling jest uznany za czoło-
wego przedstawiciela wczesnego renesansu 
niderlandzkiego, z pochodzenia był Niem-
cem. Przed przybyciem do Brugii pracował 
w warsztatach malarzy w Moguncji lub Ko-
lonii, następnie u mistrza Rogiera van der 
Weydena. Nie wiadomo, czy z rozsądku, 
czy pasji, ale w latach 60. XV w. przeniósł 
się do Brugii, gdzie rynek sztuki znajdował 
się w pełnym rozkwicie. Na ten temat stwo-
rzono potem legendę, według której malarz 
służył w armii burgundzkiego władcy, Ka-
rola Śmiałego. Będąc ranny, miał odnaleźć 
schronienie w kościele św. Jana w Brugii i, 
aby odwdzięczyć się za ratunek, resztę życia 
poświęcić tej właśnie instytucji. W ten spo-
sób w XVIII stał się idolem wczesnych roman-
tyków tamtych terenów. Podobno w każdej 
legendzie jest ziarno prawdy. Faktem jest, że 
pod koniec życia Memling był jednym z naj-
zamożniejszych obywatelu Brugii. 

PODNIEBNY MECENAT
24 marca 2015 roku Prezes Zarządu Portu Lot-
niczego im. Lecha Wałęsy, Tomasz Kloskow-
ski i dyrektor Muzeum Narodowego w Gdań-
sku, Wojciech Bonisławski złożyli podpisy pod 
umową sponsorską. Lotnisko przekazało 100 
tys. zł na promocję arcydzieła Hansa Memlin-
ga. Jak Muzeum rozdysponuje tą kwotą?

– Lotnisko dało nam wolną rękę. – mówi 
Małgorzata Posadzka, rzecznik prasowy 
MNG. W planach jest wydanie folderu lub pro-
jekt multimedialny, co do którego Muzeum 
nie chce jeszcze zdradzać szczegółów.

Objęcie mecenatem „Sądu Ostateczne-
go” to pierwszy etap współpracy tych dwóch 
instytucji. Jak mówi Michał Dargacz, rzecz-
nik lotniska, w planach jest stworzenie czegoś 
na kształt oddziału Muzeum Narodowego 
w Gdańsku w Porcie Lotniczym. Koncepcja ta 
zakłada umiejscowienie części eksponatów 
na terminalu, tak jak ma to miejsce w innych 
miastach europejskich, na przykład w Ate-
nach. Taka procedura może odbyć się oczywi-
ście dopiero  po konsultacjach z ekspertami.  

– Początkowo mówiliśmy o hali odlotów, 

ale ponieważ niedługo otwiera się hala przy-
lotów, ta opcja byłaby dla nas o wiele bar-
dziej interesująca. Moglibyśmy zaintere-
sować naszym muzeum tych gości, którzy 
dopiero przylatują do miasta – mówi Małgo-
rzata Posadzka. 

Plan działania jest na razie w fazie idei. 
O tym, która z koncepcji zostanie zreali-
zowana, rozsądzi czas.

EN

LET’S MEET IN FRONT OF THE 
LAST JUDGMENT

DID YOU KNOW THAT GDANSK HAS ONE 
OF THE TWO MOST IMPORTANT WORKS 
OF ART THAT ARE IN POLAND’S COLLEC-
TION? IT IS TIME FOR MEMLING’S PAINTING 
TO BECOME A LIVING ICON OF THE CITY. 
THERE ARE REASONS FOR THAT.

The Last Judgment by Hans Memling is ex-
hibited in the local National Museum, which 
plans to promote its treasure in new ways. 
The masterpiece has maximum potential 
for placing the Pomorskie region among 
the leading European cultural centres. So 
there is a chance for the triptych, which has 
been an object of desire from the very be-
ginning, to gain the fame it desires among 
all those who visit Gdansk.

BETWEEN HEAVEN  
AND EARTH
The masterpiece of the 15th-century religious 
art depicts the eternal struggle between good 
and evil. Although Memling was definitely 
provided with God’s inspiration when he was 
painting the triptych, the whole story took 
place on Earth, torn between conflicting 
emotions. The triptych was painted between 
1467 and 1471. It was commissioned by 
a Bruges banker for the Badia Fiesolana 
church in Florence. In 1473, when the painting 
was being transported to Italy, it was captured 
by Paweł Beneke, a privateer from Gdansk, 
who was commanding a  carrack named 
“Peter from Gdansk”. After the spoils had 
been divided, the painting got to St. Mary’s 
Church in Gdansk. But that was not the 
end of its adventures! During World War II, 
the painting was captured by the Russians, 
and after it had returned to Poland in the 
50s, it went on two more trips that aroused 
controversy among experts because of the 
risk of destroying the fragile work (the 
large-format triptych is painted on wooden 
planks). When, following a long discussion, 

the painting did not reach an exhibition in 
Rome last year, its Italian organizers wrote 
an ironic commentary doubting that it should 
remain in Poland at all. And what was the 
author himself guided by?

Although Hans Memling is considered 
the leading representative of Early Neth-
erlandish painting, he was a German by 
descent. Before he came to Bruges, he had 
worked in painters’ workshops in Mainz 
and Cologne and then under Rogier van der 
Weyden. It is not really clear whether he did 
it out of convenience or passion, but in 1450s 
he moved to Bruges, where the art market 
was in full bloom. A later legend said that the 
painter served in the army of Charles the 
Bold, the Duke of Burgundy. When he was 
hurt, he allegedly found refuge in St. John 
Church in Bruges. To repay for his rescue, 
he devoted the rest of his life to that partic-
ular institution. This way, he became in the 
18th century the idol of the early romanti-
cists from the area. They say there is a grain 
of truth in each legend. What is definitely 
true is that Memling was one of the richest 
citizens of Bruges towards the end of his life.

AERIAL PATRONAGE
Tomasz Kloskowski, Chairman of the Board 
of Gdansk Lech Walesa Airport, and Wo-
jciech Bonisławski, Director of the National 
Museum in Gdansk, signed a sponsorship 
agreement on 24 March 2015. The airport 
offered PLN 100,000 for the promotion of 
Hans Memling’s masterpiece. How is the 
Museum going to allocate the sum?

“The airport has given us a free hand,” 
says Małgorzata Posadzka, spokeswoman for 
the Museum. It plans to publish a brochure or 
carry out a multimedia project, the details of 
which the Museum prefers not to disclose yet.

Establishing a patron of The Last Judg-
ment is the first stage of cooperation between 
the two institutions. As observed by Michał 
Dargacz, spokesman for the airport, their 
plans include the opening of something like 
a branch of the National Museum in Gdansk 
at the airport. The idea is to place a part of the 
museum exhibits at the terminal, just like in 
other European cities, for example Athens. 
Such a process can be obviously started only 
after consultations with experts.

“At first, we were talking about the depar-
ture hall, but since the arrivals hall will 
be opened soon, the latter option is a lot 
more interesting to us. We could get those 
visitors who have just come to the city in-
terested in our museum,” says Małgorzata 
Posaczka.

The plan is still in the initial phase. Time 
will tell which version will be implemented.
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PI WO 
JE ST 
PA S SE
W GŁOWIE MAM STWIERDZENIE, KTÓRE 
CHODZI ZA MNĄ JAK MANTRA. „PANIE 
KAMILU, MŁODZI FRANCUZI MÓWIĄ 
PASSE”. TO SŁOWA TO JEDNE Z WIELU, 
KTÓRE UKSZTAŁTOWAŁY MOJĄ 
WRAŻLIWOŚĆ KULINARNĄ, A MIAŁO 
TO MIEJSCE KILKANAŚCIE LAT TEMU 
W RESTAURACJI, W KTÓREJ MIAŁEM 
PRZYJEMNOŚĆ PRACOWAĆ. TUTAJ 
CZAPKI Z GŁÓW DLA PANA ZBYSZKA 
WOŁOWICZA. BYŁO CUDOWNIE, 
ZABAWNIE I BARDZO MERYTORYCZNIE.
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Fotograf kulinarny i dziennikarz. Za-

wsze w biegu, zadaje mnóstwo pytań. 
Aktualnie współpracuje z lokalną 

prasą, magazynami, a przede wszyst-
kim szefami kuchni, uwieczniając 
ich dania. Zajmuje się wyłącznie 

fotografią kulinarną, bowiem wciąż 
jest głodna... nowych zdjęć. Najlepiej 
pracuje jej się w restauracyjnej kuch-
ni. Lepszego obiektu do sfotografo-
wania niż jedzenie dotychczas nie 

znalazła, oczywiście nie licząc syna. 
Do swoich szczególnych umiejętności 
zalicza bieganie na obcasach, a za cel 

zawodowy obrała tworzenie zdjęć, 
które oddają zapach i smak.

TEKST

K A M I L  S A D K O W S K I 
 

Codziennie gotuje ambitny posiłek 
dla bliskich. Jego konikiem jest 

kuchnia japońska, którą ubóstwia 
i wznosi na piedestały. Nie z jed-
nego pieca jadał chleb, podróżując 
u boku Roberta Makłowicza, zaglą-
dając w zakamarki miejsc zakaza-
nych dla zwykłego śmiertelnika. 

Chwile spędzone w tych ogrodach 
rozkoszy kulinarnych zawsze nosi 
w pamięci. Kulinarny obieżyświat 
i poszukiwacz intensywnych sma-
ków. Współzałożyciel Akademii 
Kulinarnej Fumenti w Gdańsku.



neralnie nie ma w tym ograniczeń, z jedną 
skromną uwagą, że mieszanki mleczne ra-
czej powinny być komponowane w  kie-
runku słodyczy. Wiem jednak, że fantazja 
kulinarna nie zna granic, co tak napraw-
dę przyczynia się do poznawania i  sma-
kowania świata w innym wydaniu.

Piwoszy naturalnie przepraszam, ale może 
ktoś wpadnie na pomysł na genialny kok-
tajl z szyszek chmielu? Sam jestem ciekawy 
z czym można to połączyć, zatem zaczy-
nam główkowanie nad nowymi smakami.

K U C H N I A  /  C U I S I N E

Kocham złocisty trunek i tutaj trochę prze-
kory się wkrada, ale piwo latem jest passe. 
To brednie dla wielu, ale chodzi mi bar-
dziej o  poranki, chociaż zapewne wielu 
stwierdzi, że piwo z rana jak śmietana. Jest 
coś, co naprawdę poprawi o poranku na-
strój i  niekoniecznie ma kolor złocisty. 
To po prostu koktajle owocowo-warzyw-
ne w bardzo różnych połączeniach sma-
kowych.

Nie będę się rozpływał nad tym, jakie 
to wszystko zdrowe, ile witamin i dobro-
ci płynie z tych zmiksowanych składników. 
Chciałbym jedynie zwrócić uwagę na wąt-
pliwości wielu osób. Jaką maszynę kupić – 
do miksowania czy do wyciskania soków? 
Przerobiłem wszystkie możliwe warian-
ty. Subiektywnie stwierdzam, że kocham 
te delikatne okruszki warzyw i owoców. 
Zupełnie nie trafiają w  moje gusta soki 
wyciskane, zdecydowanie wolę miksowa-
nie niż wyciskanie nawet przez najlepsze 
sprzęty.

Tak więc podzielę się dwoma przepisa-
mi. Pierwszy miks to dwa jabłka bez na-
sion, ale ze skórką, pół ogórka w całości, 
jedno obrane kiwi i kilka listków mięty. 
Miksujemy całość do uzyskania jednoli-
tej konsystencji, jeżeli będzie zbyt gęsta 
masa to dolewamy niegazowanej zimnej 
wody. Lekko wytrawna i bardzo pożywna 
to mieszanka.

Drugi miks to już mleczna historia. Po-
trzebny będzie ananas – dwa lub trzy plastry, 
najlepiej z puszki – jeden banan, mleko koko-
sowe (pół szklanki). Do całości dolewamy 
mleka. Naturalnie miksujemy do uzyska-
nia kremowej konsystencji.

Pyszne to wszystko i bardzo pożywne. 
Dla wielu może stanowić substytut śniada-
nia, niekoniecznie zresztą letnią porą. Oso-
by, które mają pierwszy raz do czynienia 
z takimi mieszankami, uprzedzam lojalnie: 
duża ilość błonnika poprawia perystaltykę 
jelit, co – mówiąc obrazowo – przyspiesza 
i usprawnia jedną z fizjologicznych potrzeb 
czasami zbyt gwałtownie.

Jedno jest pewne. Rozkochacie się w tym 
mieszankach i zapewne będzie to pole do 
popisu dla waszej wyobraźni kulinarnej. Ge-

JEST COŚ, CO NAPRAWDĘ 
POPRAWI O PORANKU 
NASTRÓJ I NIEKONIECZNIE 
MA KOLOR ZŁOCISTY. 
TO PO PROSTU KOKTAJLE 
OWOCOWO-WARZYWNE 
W BARDZO RÓŻNYCH 
POŁĄCZENIACH SMAKOWYCH.
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www.marekkondrat.pl

Wino to opowieść,  
historia człowieka i emocje.  
Odkrywamy je teraz  
na nowo.
Wine is a story, a history  
of a human being and emotions.  
We explore it all over again now. 

Zakupy przez internet, Sklep stacjonarny, 
Oferta B2B, Szkolenia i eventy

Online shopping, Retail shop,  
B2B offer, Trainings and events

KONDRAT  Wina Wybrane
Wybieramy i pomagamy w wyborze

KONDRAT  Selected Wine
We choose and help choosing

REKLAMA

that will cheer everyone up after they’ve wo-
ken up, but it’s not necessarily golden. I’m 
talking about fruit and vegetable juices in 
various taste combinations.

I won’t slobber over their healthful prop-
erties, vitamins and benefits resulting from 
drinking such mixed ingredients. I’d only 
like to pay attention to many people’s doubts. 
What equipment should they buy? A mixer or 
a squeezer? I’ve tried both. And I subjectively 
claim that I love those delicate pieces of fruit 
and vegetables. Squeezed juices don’t appeal 
to me at all, I definitely prefer mixing than 
squeezing, even if the latter was done by the 
best equipment possible.

So I’m going to share two recipes with 
you. The first one is for juice made of ap-
ples without seeds but with peel, a whole 
half of a cucumber, one peeled kiwi and sev-
eral mint leaves. Mix it all until smooth. 
If the juice gets too thick, add a bit of still 
cold water. It’s a slightly dry and very nu-
tritious mix.

The next drink is already a different, 
milk story. You will need two or three slic-
es of pineapple, most preferably canned 

P I W O  J E S T  P A S S E
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BEER IS PASSÉ

JEŚLI SZUKACIE ZACHĘTY DO WIOSEN-
NYCH ĆWICZEŃ, TO NIEZŁĄ MOTYWAC-
JĄ MOGĄ BYĆ NOWE CIUCHY. NOWA 
KOLEKCJA ODZIEŻY SPORTOWEJ 4F JEST 
NOWOCZESNA I DYNAMICZNA, AŻ PROSI 
SIĘ O TRENING.

I have a statement floating around in my 
mind like a mantra: “Kamil, young French-
men say passé”. The word is one of many 
that shaped my culinary sensitivity. It hap-
pened several years ago in a restaurant I was 
happy to work in. Hats off to Mr Zbyszek 
Wołowicz! It was a wonderful, amusing and 
instructive time.

I love this golden drink, but I’m going 
to be a bit contrary because beer in the 
summer is passé. It sounds like nonsense 
for many, but what I mean are most of all 
mornings, although there are certainly a lot 
of people who’d say that beer’s the first thing 
in the morning for them. There’s something 

one, one banana and half a glass of coconut 
milk. Add milk to it all and mix until the 
juice becomes creamy.

It’s all very delicious and nourishing. 
And it can serve as breakfast for many, 
not necessarily in the summer only. But 
I have to honestly warn those who will deal 
with such mixes for the first time: a large 
amount of fibre improves intestinal motil-
ity, which – vividly speaking – can speed up 
and facilitate one of our physiological needs 
too violently.

One thing is certain. You will love those 
mixes, and they will surely give you a chance 
to give rein to your culinary imagination. 
There are generally no restrictions except 
for one simple remark: milkshakes should 
head towards sweetness. But I know that 
culinary fantasy knows no bounds, which 
is exactly the reason why we can learn and 
taste the world in different versions.

I naturally apologize to beer lovers, but 
perhaps someone will come up with an idea 
to prepare juice with hop cones? I wonder 
what I could combine them with myself so 
let’s get down to inventing new tastes. 
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PAWEŁ BIAŁAS – dane mu było smakowa-
nie innej rzeczywistości gastronomicznej. Po-
kochał ten świat na studiach, mimo innych 
perspektyw pisanych na życie przez rodzinę. 
Tkwi od lat w azjatyckich klimatach, dla dobra 
naszych kubków smakowych.

Zdarzyło ci się tak, że były rezerwacje, 
w których wszystko wydawało się dopięte 

na ostatni guzik, a wysypało się pięć minut 
przed czasem?
Czasami mam wrażenie, że w gastronomii czę-
sto tak jest (śmiech). Wiadomo, że my w środ-
ku widzimy więcej, niż klient. Czasami nam 
się wydaje, że jeżeli coś nie było na 110%, a tyl-
ko na 100%, to było kiepsko. Klient tego nie wi-
dzi. Ale nie ma jakichś dużych armagedonów. 
Zdarzają się dni, kiedy rzeczywiście jest strasz-

ny przemiał ludzi, którzy nie są na tyle wyro-
zumiali, żeby samemu to obiektywnie ocenić. 
Jeżeli masz całą restaurację ludzi, drugie tyle 
czeka w kolejce, to wiadomo, że na kuchni jest 
taka sama tabaka, jak wśród tych, którzy cze-
kają na stolik. Ale nie przychodzi mi do głowy 
jakiś straszny konkretny armagedon.

Wymarzony ostatni posiłek – masz taki?
Jest taki jeden, już od zawsze. Banalny, pro-
sty – śledzie w śmietanie. To działa na mnie 
jak afrodyzjak. To jest jak z tymi ciastkami 
z Umam – wpycham je w siebie i jest niesamo-
wicie. Mimo że jadłem wiele wyśmienitych 
rzeczy uwielbiam zjeść śledzia w śmietanie 
z ziemniakami ugotowanymi w mundurkach, 
bo to jest już klasyk. Ale nie wiem, czy chciał-
bym, żeby to był mój ostatni posiłek... Byle 
dobrze, byle świeżo.

Masz jakiś dowcip czy zabawną historyjkę 
w temacie?
Mam fajną historię jeszcze z czasów, kiedy 

to kiepsko

JEŚLI NIE PRACUJESZ W GASTRONOMII, ALE 
OBEJRZAŁEŚ PARĘ PROGRAMÓW I WYDAJE CI SIĘ, 
ŻE WIESZ O BRANŻY WSZYSTKO, TO ZAPEWNIAMY 
CIĘ – NIE WIESZ NIC. NA SZCZĘŚCIE PRZED NAMI 
NIC SIĘ NIE UKRYJE. AKADEMIA KULINARNA 
„FUMENTI” I „LIVE&TRAVEL” WSPÓLNIE POKAZUJĄ 
NAGĄ PRAWDĘ O KUCHNI OD KUCHNI.

100%

ROZMAWIAŁ Kamil Sadkowski ZDJĘCIE źródło: Mat. Prasowe



pracowałem w Warszawie. Mieliśmy tam ku-
charza – nazywał się Li i nie mówił po polsku. 
Nie skarżył się na swoje problemy zdrowotne, 
a my nie zagłębialiśmy się w temat. Jednak 
pewnego dnia sprawa tak się skomplikowała, 
że trafiliśmy na SOR w największym szpitalu 
w centrum Warszawy. Byliśmy ciekawym du-
etem, bo ja potrafiłem tylko do niego w języku 
migowym pokazać co ma zrobić, podpisać itd. 
Wzięli nas szybko do lekarza, który powiedział 
do mnie „Dobra zostajesz z nami i będziesz 
tłumaczyć”. Nawet się mnie nie spytał, czy 
potrafię. A ja absolutnie nie znam języka man-
daryńskiego, mimo że pracowałem przez lata 
z Chińczykami i umiem jakieś podstawowe 
zwroty. Wchodzimy do gabinetu i lekarz mówi 
do mnie, żeby Li się rozebrał. No to ja pokazuję 
na swoją koszulkę i krzyczę: „LI, ŚCIĄGAJ!”, 
oczywiście gestykulując (śmiech). Lekarz 
zaczął się śmiać, powiedział: „Panie Pawle, 
gdybym ja wiedział, że pan jest takim poliglo-
tą, to sam bym sobie poradził”. Oczywiście 
wykonał badanie, wysłał nas na USG. Prze-
wieźli nas do drugiego budynku, wchodzimy 
i czekamy na windę, która zjeżdża, otwierają 
się drzwi, a tam siedzi sobie gość na tabore-
cie, słucha takiego małego radyjka na baterie 
i pyta: „Które piętro?”. Jak u Barei, cofnęliśmy 
się w czasie! O ile nie znam mandaryńskiego, 
o tyle potrafiłem z oczu Li wyczytać przera-
żenie, jakby chciał powiedzieć: „Stary, miała 
być Europa, a jest gorzej niż u nas!” (śmiech). 
No ale pojechaliśmy na to USG i dostaliśmy 
informację, że zostaje na noc i będzie miał 
wykonany zabieg. Poszliśmy na oddział, mó-
wię do pielęgniarki, żeby przygotowała jakąś 
piżamę dla niego. Spojrzała na mnie jak 
na idiotę i powiedziała, że nie mają, bo trzeba 
przychodzić ze swoją. No to zaproponowałem 
dobrą kawę w zamian za to, że jakąś załatwi, 
bo szpital jest ogromny i pewnie jakaś się 
znajdzie. Przyszła z dwoma, wyciąga pierw-
szą – pasiak, który wyglądał jakby z 60 lat 
przewracał się po szpitalu oraz granatowa, 
w miarę przystępna. Wzięliśmy tą drugą, Li 

1 0 0 %  T O  K I E P S K O

się przebrał, wrócił i mówi: „Paweł, méiyou” 
czyli „Paweł, nie ma”. Patrzymy, a ta piżama 
nie ma pleców, bo miała wycięte pole opera-
cyjne po poprzednim pacjencie... Wzięliśmy 
ostatecznie dół z granatowej piżamy, a górę 
z pasiaka (śmiech). Wszystko dobrze się 
skończyło, ale momentami myślałem, że je-
steśmy w ukrytej kamerze…

EN

LOUSY 100%

IF YOU DON’T WORK IN THE CATERING 
BUSINESS BUT HAVE SEEN SEVERAL TV 
PROGRAMMES ABOUT COOKING AND 
THINK YOU KNOW EVERYTHING ABOUT 
THE INDUSTRY, WE CAN ASSURE YOU THAT 
YOU ACTUALLY DON’T KNOW ANYTHING 
AT ALL. FORTUNATELY, NOTHING CAN HIDE 
FROM US. FUMENTI CULINARY ACADEMY 
AND LIVE&TRAVEL TOGETHER REVEAL 
THE NAKED TRUTH ABOUT COOKING.

PAWEŁ BIAŁAS – he was allowed to try a dif-
ferent culinary reality. He fell in love with this 
world when he was a student despite contrary 
life perspectives imposed on him by his fam-
ily. He has been deep into the Asian cuisine 
for the sake of our taste buds for years.

Has it ever happened to you that you 
had a booking that seemed ready down 
to a T but went to pieces five minutes 
ahead of time?
I sometimes think that it’s often like that 
in gastronomy. (Laughs) From the inside, 
we can of course see more from the inside 
than the customer. It sometimes seems 
to us that if something isn’t done 110% but 
only 100%, then it’s lousy. The customer 
doesn’t see it. But great Armageddons don’t 
happen. We sometimes have to face days 
with plenty of customers who aren’t under-
standing enough to assess it all objectively. 
If you have a  restaurant full of people and 
the same number of customers still waiting 
in a queue, it’s obvious that there’s the same 
mess in the kitchen as among those who 
wait for their table. But I can’t think of any 
specific horrible Armageddon.

Your last dream meal – do you have one?
There’s always been one. Simple and seem-
ingly unoriginal: herring in cream. It works 
like an aphrodisiac on me. It’s like with those 
cookies from Umam: I  stuff myself with 
them, and it’s cool. Although I’ve tried lots of 
delicious stuff, I  love herring in cream with 
jacket potatoes. It’s already a classic. But I’m 
not sure whether I’d like it to be my last meal. 
Tasty and fresh is enough.

Do you have any joke or funny story to tell 
us on the subject?
I’ve got a great story to tell from the times 
when I  was working in Warsaw. We had 
a  cook called Li there, who didn’t speak 
Polish. He didn’t complain about his health 
problems, and we didn’t go deeper into the 
subject. But one day things got so complicat-
ed that we landed in an emergency depart-
ment in the biggest hospital in the centre 
of Warsaw. We were an interesting duet be-
cause I  could show him what he should do 
or sign and so on using sign language only. 
They took us quickly to a  doctor, who told 
me, “Okay, you stay here and translate”. He 
didn’t even ask if I could. And I don’t know 
Mandarin at all although I’ve been working 
with Chinese for years and know only sever-
al basic phrases. We went to the office and 
the doctor told me that Li should get un-
dressed. I pointed at my shirt and shouted, 
“LI, TAKE IT OFF!”, gesticulating. (Laughs) 
The doctor started to laugh and said, “If I’d 
known you’re such a polyglot, I’d handle it 
myself”. He did the examination and sent us 
for an ultrasound. They took us to the sec-
ond building, we entered, waited for the ele-
vator, and when it came down and the door 
opened, we saw a guy sitting on a chair and 
listening to a small battery-operated radio, 
who asked, “Which floor?”. We moved back 
in time, like in Bareja’s films. And although 
I don’t speak Mandarin, I could see the fear 
in Li’s eyes, as if he wanted to say, “Dude, it 
was supposed to be Europe, and it’s worse 
than my place!” (Laughs) But we took 
the ultrasound and were informed that Li 
was to stay for the night and have some 
minor surgery. We went to the appropri-
ate ward, and I  told the nurse to prepare 
some pyjamas for him. She looked at me 
as if I  were an idiot and said they didn’t 
have any because you have to come with 
your own clothes. So I  offered her a  cup 
of nice coffee in return for fixing it be-
cause I thought she would surely find one 
pair of pyjamas in such a  huge hospital. 
She came with two pairs and took out the 
first one, striped pyjamas that looked as 
if they’d been rolling around the hospital 
for the past 60 years. The second pair was 
dark blue and quite bearable. We took the 
second one. Li got changed, came back 
and said, “Paweł, méiyou”, which means 
“Paweł, it doesn’t have”. I took a look and 
saw the pyjamas didn’t have the back be-
cause they had the operative field cut out 
after the previous patient... In the end, we 
took the bottom from the dark blue py-
jamas and the top from the striped ones. 
(Laughs) It all ended well, but at times 
I thought we were on candid camera...

CZASAMI NAM 
SIĘ WYDAJE, 
ŻE JEŻELI COŚ 
NIE BYŁO NA 
110%, A TYLKO 
NA 100%, TO 
BYŁO KIEPSKO. 



SMACZNY FESTIWAL 
W SOPOCIE

K U C H N I A  /  C U I S I N E7 0 – 7 1

NA PASJONATÓW JEDZENIA I GOTOWANIA CZEKA WKRÓTCE 
NIE LADA GRATKA. JUŻ W CZERWCU NA SOPOCKIM MOLO 
ODBĘDZIE SIĘ KOLEJNA EDYCJA SLOW FEST SOPOT.

ZDJĘCIA Joanna OgórekTEKST Katarzyna Szewczyk

27 i 28 czerwca od godziny 11:00 do 19:00 spa-
cer po najdłuższym drewnianym molo w Eu-
ropie nie będzie należał do najłatwiejszych. 
Ci, którzy będą mieli ochotę przejść się w głąb 
morza będą musieli przeciskać się między sto-
iskami najlepszych restauracji a tymi, którzy 
będą chcieli skorzystać z oferowanych przez 
nich smakołyków.

Czym właściwie jest Slow Fest Sopot? Po-
mysłodawcy wydarzenia – organizacja Slow 
Food Pomorze oraz Akademia Kulinarna 
Fumenti chcieli kontynuować i upowszech-
niać modę, która rozpoczęła się niemal trzy-
dzieści lat temu i nakłonić ludzi do korzysta-
nia z kulinarnych bogactw regionu.

Slow Fest Sopot „Sopot od kuchni” tłum-
nie przyciąga tych, którzy lubią dobrej 
kuchni nie tylko spróbować, ale też czegoś 
się na ten temat dowiedzieć. Co roku orga-

nizatorzy, oprócz degustacji wystawionych 
potraw, zapewniają bowiem cykl wykładów, 
warsztatów i kulinarnych pokazów radząc, 
jak upiec niesamowitą rybę czy przyrządzić 
regionalne przysmaki, których na Pomorzu 
i Kaszubach nie brakuje.

W tym roku za stołem ustawionym na 
sopockim molo stanie aż 150 osób, a każda 
z nich oprócz kucharzem jest także artystą. 
Pojawią się kulinarne sławy z Polski i zagrani-
cy, członkowie organizacji Slow Food Inter-
national i Slow Food Polska, szefowie kuchni 
z 50 renomowanych restauracji, a także ama-
torzy – blogerzy i pasjonaci.

Nie ma co martwić się o to, że zabraknie 
jedzenia – organizatorzy zaplanowali przygo-
towanie około 30 tys. porcji do degustacji, na 
pewno starczy dla wszystkich. Będzie można 
spróbować potraw z 2 tys. kg ryb bałtyckich 

i atlantyckich, 500 kg bogactw kaszubskich 
jezior i rzek, a także owoców (1000 kg) i wa-
rzyw (1,5 tys. kg). I tym razem zadbano o to, 
aby goście mogli spróbować potraw z regionu 
– zaplanowano przygotowanie aż 500 kg pro-
duktów regionalnych. Zapraszamy – brzmi 
naprawdę smakowicie!

EN

DELICIOUS FESTIVAL IN SOPOT

THERE IS A REAL TREAT AWAITING ALL FOOD 
AND COOKING LOVERS. THE NEXT EDITION OF 
SLOW FEST SOPOT WILL TAKE PLACE ON THE 
SOPOT PIER ALREADY IN JUNE.

Walking along the longest wooden pier in Eu-
rope from 11 am till 7 pm on 27 and 28 June 
will be quite difficult. Those who will just want 
to take a stroll deep into the sea will have to 
force their way through the stands of the best 
restaurants and all those who will be trying 
the delicacies they will offer.

But what exactly is Slow Fest Sopot? The 
organization Slow Food Pomorze and Fumenti 
Culinary Academy, which initiated the event, 
wanted to continue and spread the fashion 
that began almost thirty years ago and encour-
age people to reach for the culinary resources 
of the region.

Slow Fest Sopot “Sopot od kuchni” attracts 
crowds of those who would like to not only 
try good food but also learn something on 
the subject. Because apart from the possi-
bility of tasting the exhibited dishes, every 
year the organizers offer their guests a series 
of lectures, workshops and culinary shows 
and advise them on how to bake perfect fish or 
prepare numerous regional delicacies offered 
by Pomerania and Kashubia.

This year, there will be as many as 150 peo-
ple standing at the tables on the Sopot pier. 
And they are not only cooks but also artists. 
The event will feature culinary big names 
from Poland and abroad, members of Slow 
Food International and Slow Food Polska, 
head chefs from 50 reputable restaurants and 
amateurs: bloggers and food lovers.

There is nothing to worry about, they 
will not run out of food and everyone will 
be able to try something special as the or-
ganizers plan to prepare around 30,000 
tasting portions. They will include special-
ties made of 2,000 kg of Baltic and Atlantic 
fish, 500 kg of fish from Kashubian lakes 
and rivers, fruit (1000 kg) and vegetables 
(1,500 kg). Guests will have a  chance to 
taste regional dishes this time too as the 
organizers plan to prepare as much as 500 
kg of regional products. Feel invited to the 
festival – it sounds really tasty!





Jeśli szukacie naturalnego, nieprzetworzonego 
mięsa, Długie Pobrzeże jest ulicą, którą warto 
odwiedzić nie tylko ze względu na piękne wido-
ki. W Gdańskim Bowke skosztujecie wybor-
nych dań z dziczyzny skomponowanych w tra-
dycyjny sposób i podanych z nowoczesnym 
szykiem. Na stole króluje regionalizm. Potrawy 
mięsne są przygotowywane ze szczególną 
pieczołowitością i dbałością o wyśmienitą kom-
pozycję. Daniem proponowanym przez szefa 
kuchni Marcina Faliszka jest polędwica z dzika 
w sosie porzeczkowym na wędzonych ziemnia-
kach z fasolką szparagową i świeżymi ziołami. 
Szczególnie aromat ziół przywoła wspomnie-
nie wiosennej, czystej trawy. Niezmiernie 
kuszące, pyszne i przede wszystkim zdrowe. 
Będzie można spróbować go od października 
wraz z premierą karty jesiennej. 

Produkty używane w Gdańskim Bowke 
są całkowicie naturalne. Restauracja korzy-

sta z kaszubskiej hodowli, gdzie zwierzyna jest 
traktowana z należytym szacunkiem. War-
to skosztować wyrobów restauracji, które stan-
dardem odbiegają od codziennie serwowanej 
nam przetworzonej żywności.

Gdański Bowke
Gdańsk, ul. Długie Pobrzeże 11

+48 58 380 11 11
e-mail: info@gdanskibowke.com 

www.gdanskibowke.com
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GAME IN GDANSKI BOWKE

GDANSKI BOWKE RESTAURANT OFFERS THE 
GREATEST DELICACIES PREPARED ACCORD-
ING TO TRADITIONAL RECIPES. BUT ORIGI-
NAL PRODUCTS OF ITS MANUFACTORY ARE 
NOT EVERYTHING. THE RESTAURANT USES 
RELIABLE SOURCES OF MEAT. IT ALL COMES 
FROM REGIONAL BREEDING FARMS.

If you look for natural, unprocessed meat, Dlu-
gie Pobrzeze in Gdansk is the street you should 
visit not only because of magnificent views. In 
Gdanski Bowke, you will have a chance to try 
splendid game dishes composed in traditional 
ways and served with modern chic. Regional-
ism reigns supreme on the restaurant’s tables. 
Meat dishes are prepared with great care and 
attention to perfect composition. Head chef 
Marcin Faliszek recommends wild boar ten-
derloin in currant sauce served with smoked 
potatoes, string bean and fresh herbs. It is es-
pecially the herbal aroma of the dish that will 
evoke your memories of green, spring grass. It 
is extremely tempting, delicious and most of 
all healthy. The dish will be on offer in the new 
autumn menu premiered in October.

Products used in Gdanski Bowke are com-
pletely natural. The restaurant cooperates 
with Kashubian breeding farms, where ani-
mals are treated with due respect. It is worth 
trying its dishes as their standard is immea-
surably higher than the one of all the pro-
cessed food we are served every day.

W GDAŃSKIM BOWKE
W RESTAURACJI GDAŃSKI BOWKE ZNAJDZIECIE NAJLEPSZE 
SPECJAŁY PRZYRZĄDZONE W TRADYCYJNY SPOSÓB. 
ORYGINALNE WYTWORY MIEJSCOWEJ MANUFAKTURY TO 
NIE WSZYSTKO. RESTAURACJA KORZYSTA ZE SPRAWDZONYCH 
ŹRÓDEŁ MIĘSA. WSZYSTKIE PRODUKTY POCHODZĄ 
Z REGIONALNYCH HODOWLI.

TEKST Sylwia Gutowska ZDJĘCIE Magdalena Czajka

DZICZYZNA
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TEKST Sylwia Gutowska ZDJĘCIE Karol Kacperski.

WIOSNA JUŻ W PEŁNI I CHOĆ NA UPAŁY MUSIMY 
PEWNIE JESZCZE TROCHĘ POCZEKAĆ, TO ZACZYNAMY 
SNUĆ MARZENIA O LETNIM WYPOCZYNKU. NAJLEPIEJ 
ROZPOCZĄĆ GO W NAJLEPSZYM POLSKIM KURORCIE, 
W RESTAURACJI O ADEKWATNEJ NAZWIE.

Restauracja Morska mieści się tuż obok głów-
nego deptaka w Sopocie, ulicy Bohaterów 
Monte Cassino, przy ulicy Morskiej. Serwowa-
ne tam dania to głównie kuchnia śródziemno-
morska, duży wybór ryb, a także dania mię-
sne. Jest też szeroka gama win. Do Morskiej 
warto przyjść nie tylko na pyszną kolację, ale 
również na popołudniowego drinka, a nawet 
weekendowy „before” przed imprezą. Dlacze-
go? Przyjazna atmosfera na pewno pozwoli 
nam się zrelaksować, a wybór alkoholi i profe-
sjonalna sekcja barowa sprawi, że poczujemy 

wakacyjny klimat. W karcie drinków znaj-
dziemy tradycyjne tropikalne koktajle, takie 
jak caipirinha i caipiroska, a także te bardziej 
kosmopolityczne. Skupmy się na tych dwóch 
klasykach rodem z Brazylii. Caipirinha to 
drink przygotowywany na bazie destylowa-
nego alkoholu z trzciny cukrowej o nazwie 
cachaça. Alkohol mieszany jest z  sokiem 
z limonki, cukrem trzcinowym i kruszonym 
lodem. Inną wersją podobnej wariacji jest 
caipiroska, w które skład wchodzi – zamiast 
cachaçy – wódka. Innym orzeźwiającym na-

pojem alkoholowym na ciepłe dni jest poncz, 
który barmani Restauracji Morskiej przygo-
towują nie tylko na specjalne okazje. Można 
także zamówić dzbanek dla dwóch osób lub 
grupki przyjaciół spontanicznie. Pamiętajcie, 
że w  weekendy kuchnia w  Morskiej otwarta 
jest do 23:00, a restauracja do północy. W sam 
raz na wprawienie się w  wyśmienity nastrój 
przed wyjściem do klubu.

Restauracja Morska
ul. Morska 9

 www.morska.com.pl
tel. : 58 351 3555

EN

FROM THE BEACH FOR A DRINK

IT IS ALREADY THE HEIGHT OF THE SPRING, 
AND ALTHOUGH WE WILL PROBABLY STILL 
HAVE TO WAIT A BIT FOR THE HEAT, WE 
START DREAMING ABOUT THE SUMMER 
REST ALREADY NOW. THE BEST WAY 
TO START IT IS TO VISIT AN EXCELLENT 
RESTAURANT IN THE BEST POLISH RESORT.

Morska Restaurant is located at Morska street, 
right by Bohaterów Monte Cassino street, 
the main promenade in Sopot. It serves main-
ly Mediterranean cuisine and offers a wide 
selection of fish and meat dishes. There is 
also a broad range of wines on its offer. It is 
worth coming to Morska not only for deli-
cious dinner but also for an afternoon drink 
or even a weekend before party. Why? The 
friendly atmosphere will surely help you re-
lax, and the choice of alcoholic drinks and 
the professional bar section will make you 
feel as if the summer season has already be-
gun. The drink menu features not only tra-
ditional tropical cocktails like Caipirinha 
or Caipiroska but also more cosmopolitan 
ones. But let us focus on the two classics 
from Brazil. Caipirinha is a distilled alcohol-
ic beverage made with sugar cane called 
cachaça. Alcohol is mixed with lime juice, 
cane sugar and crushed ice. Caipiroska 
is a  similar beverage which, instead of 
cachaça, contains vodka. Punch is another 
refreshing alcoholic beverage ideal for hot 
days. Bartenders from Morska Restaurant 
prepare it not only for special occasions. 
You can order a  jug for two or a group of 
friends spontaneously. Remember that 
the kitchen in Morska is open until 11 pm 
and the restaurant until midnight at week-
ends. Perfect for cheering yourself up be-
fore clubbing.

Pantone 647 C
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ZEGAREK
EKSTREMALNY

„MECCANICHE VELOCI”. 
Z WŁOSKIM U MNIE SŁABO, 
ALE SIĘ DOMYŚLAM, ŻE 
ZNACZY TO „MECHANICZNA 
SZYBKOŚĆ”. 
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Człowiek, który – jak ja – pamięta czasy PRL, 
natychmiast przypomni sobie dowcip, że 
radzieckie zegarki są najszybsze na świe-
cie. Ale pamiętających tamte czasy jest co-
raz mniej. Większość normalnych ludzi 
widząc zegarki tej firmy natychmiast sko-
jarzy je z motoryzacją. W wersji ekstremal-
nej – bardzo sportowej. 

Meccaniche Veloci to młoda jak na ze-
garki firma. Dzięki temu, że jest młoda, 
może sobie pozwolić na pewne rozwiązania, 

do których tradycyjni zegarmistrzowie pode-
szliby z rezerwą. Tyle że to nie dla zegarmi-
strzów robi się zegarki.

Tak się ostatnio składa, że większość 
zegarmistrzowskich firm, które opisujemy, 
stara się korzystać z ducha wyścigów sa-
mochodowych. Meccaniche Veloci robi to 
w sposób ekstremalny. Pierwszą kopertę, jaką 
zaprojektowała i zrobiła (co jeszcze ciekaw-
sze – razem z Brembo, firmą, którą wszy-
scy chłopcy i niektóre dziewczynki znają 

Z E G A R E K  E K S T R E M A L N Y

z hamulców) stylizując na tłok. Cztery ko-
ronki – jak cztery zawory. Quattro Valvole 
– zegarek z czterema oddzielnymi automa-
tycznymi mechanizmami – czyli tak wła-
ściwie cztery zegarki w jednej kopercie. Ko-
perta ze spieków węglanowo-ceramicznych 
(robiona przez Brembo). Tarcze malowane 
lakierami z konkretnych samochodów. Mógł-
bym jeszcze wymieniać. 

Dla większości ludzi w Polsce zegarek ma 
przede wszystkim zastosowanie użytko-
we. W przypadku zegarków Meccaniche 
Veloci pokazywanie czasu jest zdecydo-
wanie wartością dodaną. Najważniejsze jest 
w  nich to, że robią wrażenie. Naprawdę 

DLA WIĘKSZOŚCI LUDZI 
W POLSCE ZEGAREK MA 
PRZEDE WSZYSTKIM 
ZASTOSOWANIE 
UŻYTKOWE. 
W PRZYPADKU 
ZEGARKÓW 
MECCANICHE VELOCI 
POKAZYWANIE CZASU 
JEST ZDECYDOWANIE 
WARTOŚCIĄ DODANĄ.

MECCANICHE VELOCI TO MŁODA JAK NA ZEGARKI FIRMA. 
DZIĘKI TEMU, ŻE JEST MŁODA, MOŻE SOBIE POZWOLIĆ 
NA PEWNE ROZWIĄZANIA, DO KTÓRYCH TRADYCYJNI 
ZEGARMISTRZOWIE PODESZLIBY Z REZERWĄ.
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niezłe. Być może dlatego kupuje je tak wie-
le kobiet. Nawet tych, które w kopercie 
nie widzą wpływu tłoka.

EN

EXTREME WATCH

“MECCANICHE VELOCI”. I SPEAK RATHER 
POOR ITALIAN BUT GUESS IT MEANS 
“MECHANICAL SPEED”.

A man like me, who remembers the times 
of the Polish People’s Republic, will im-
mediately remember the joke that Soviet 
watches are the fastest ones in the world. 
But there are fewer and fewer people who 
remember those times. When they see 
watches produced by this company, most 
normal people will associate them with 
the automotive industry. In its extreme, 
sports version.

Meccaniche Veloci is quite young for 
a company producing watches. And thanks 
to its youth, it can take the liberty of adopt-
ing solutions traditional watchmakers would 
treat with reserve. Except that watches are 
not made for watchmakers.

It has recently so happened that the ma-
jority of watch manufacturers we write 
about try to refer to the spirit of motor 
racing. Meccaniche Veloci goes to extreme 
in it. The first case it designed and made 
(what is interesting, in cooperation with 
Brembo, which is known to all boys and 
some girls from brakes) resembled a pis-
ton. Four crowns like four valves. Quattro 
Valvole, a watch with four separate auto-
matic mechanisms, was in fact like four 
watches in one case. The case was made 
of carbon-ceramic material (produced by 
Brembo). The dials were painted with paint 
from specific cars. And I could go on.

The majority of Poles use watches main-
ly out of practical reasons. In the case of 
Meccaniche Veloci watches, showing time 

is definitely only an additional value. The 
most important thing about them is that 
they are impressive. They’re really good. 
Perhaps this is why so many women buy 
them. Even those who don’t see the influ-
ence of a piston in their case.

NAJWAŻNIEJSZE 
JEST W NICH TO, ŻE 

ROBIĄ WRAŻENIE. 
NAPRAWDĘ 

NIEZŁE. BYĆ MOŻE 
DLATEGO KUPUJE 

JE TAK WIELE 
KOBIET. NAWET 

TYCH, KTÓRE 
W KOPERCIE NIE 
WIDZĄ WPŁYWU 

TŁOKA.



Z E G A R E K  E K S T R E M A L N Y



8 0 – 8 1 T E C H N O L O G I E  /  T E C H N O L O G I E S

SUBIEKTYWNY 

PRZEGLĄD DÓBR
ZDJĘCIA źródło: Mat. Prasowe

ENGLISH 
TEXT

STARTS AT 
PAGE 83



TEKST
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FOT. JACEK PIĄTEK

S U B I E K T Y W N Y  P R Z E G L Ą D  D Ó B R

RZECZYWISTOŚĆ 
WIRTUALNA DLA 
PRAWIE KAŻDEGO
O wirtualnej rzeczywistości słyszymy od 
tak dawna, że nie pamiętamy jak dawna. 
Widzieliśmy to w filmach, programach po-
pularno-naukowych, serialach. Czytaliśmy 
w książkach. W końcu możemy zobaczyć 
o co chodzi. Na rynek trafił Gear VR. Co 
to jest? To coś, co po włożeniu w to smart-
fona Galaxy S6 staje się hełmem do wirtu-
alnej rzeczywistości.

Pięciocalowy wyświetlacz AMOLED świet-
nie się sprawdza w grach, wyświetlaniu filmów 
czy aplikacjach edukacyjnych.

Gear VR powstał we współpracy z fir-
mą Oculus, dzięki czemu użytkownicy mają 
dostęp do treści ze sklepu tej firmy. 

Wirtualna rzeczy wistość trafia pod 
strzechy. Ale tylko te, pod którymi są już 
smartfony Galaxy S6.

WIADERKO PRĄDU
Samochody elektryczne mają jedną zasad-
niczą wadę. Są na prąd. Jest to również 
ich największa zaleta, ale przez chwilę nie 
będziemy się tym zajmować. Prąd ma to 
do siebie, że nie da się go nabrać wiader-
kiem. Więc, jeśli go braknie – jest słabo. 

No i tego boją się najbardziej potencjalni 
właściciele elektryków. Stacji szybkiego ła-
dowania zasadniczo nie ma, te ładowania 
wolniejszego niekoniecznie muszą być po 
drodze. Samochód elektryczny z rozładowa-
nym akumulatorem użytkowo przypomina 

altankę. Deszcz na łeb nie pada, ale chyba 
nie o to chodzi.

Jak więc uchronić elektryczne auto 
przed takim niebezpieczeństwem? Doło-
żyć mu coś, co w razie czego prąd zrobi. 
Czyli motorek.

BMW i3 REX. REX nie pochodzi od kró-
la po łacinie, tylko od Range Extendera – 
silnika od skutera, który napędza genera-
tor produkujący prąd.

i3 sam w sobie to świetny samochód. Jeżeli 
tylko mamy możliwość ładowania go w miej-
scu nocnego postoju jego zasięg rozwiązu-
je większość problemów komunikacyjnych 

SAMOCHODY 
ELEKTRYCZNE 
MAJĄ JEDNĄ 
ZASADNICZĄ 
WADĘ. SĄ NA 
PRĄD. JEST TO 
RÓWNIEŻ ICH 
NAJWIĘKSZA 
ZALETA...
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normalnego człowieka. Range Extender 
przydaje się, gdy trzeba pojechać gdzieś da-
lej bądź nie chce się myśleć o tym, czy na 
pewno będzie kiedy samochód naładować. 

Mało kto pamięta, że 100 lat temu bu-
dowano już samochody działające na po-
dobnej zasadzie.

Byłem tym autem na prawie 1000-kilome-
trowej wycieczce. Kiedy był prąd – jechało na 
prąd. Kiedy nie – paliło 5 litrów na 100 kilome-
trów. Jedynym minusem był zbiornik paliwa, 
do którego nie udało mi się nigdy wlać więcej 
niż osiem litrów. Ale czy to taki minus?

EN

SUBJECTIVE SURVEY OF GOODS

VIRTUAL REALITY FOR 
ALMOST EVERYONE
We’ve been hearing about virtual reality for 
so long that we can’t remember how long it’s 
been. We’ve seen it in films, popular-science 
programmes and TV series. We’ve read about 
it in books. And now we can finally see what 

it’s all about. Gear VR has just hit the market. 
What is it? It’s something that, when connect-
ed to a Galaxy S6 smartphone, becomes a hel-
met to virtual reality.

The 5-inch AMOLED screen is excellent 
for games, film screening and education-
al applications.

Gear VR was produced in cooperation with 
Oculus, thanks to which its users have access 
to content available in the company’s store.

Virtual reality is becoming accessible. But 
only to those who already have a Galaxy S6.

BUCKET OF 
ELECTRICITY
Electric cars have one basic drawback. They’re 
powered by electricity. It is also their main 
advantage, but I’m not going to write about 
it now. The thing about electricity is that 
it can’t be scooped up with a bucket. So if 
you run out of it, it gets bad.

And this is what the would-be owners of 
electric cars fear the most. There are basi-
cally no fast-charging stations, and the slow-
charging ones are usually somewhere too 
far. As far as its usefulness is concerned, an 

electric car with a dead battery is like a gar-
den house. It prevents rain from falling over 
your head, but I guess it’s not the point.

So how can we protect an electric car 
against such a danger? We can add some-
thing that will produce electricity to it. 
A motor.

The BMW i3 REX. “REX” doesn’t come 
from the Latin for “king” but from Range 
Extender, a scooter engine that drives a pow-
er generator.

The i3 is a great car in itself. If you have 
a chance to charge it throughout the night, 
its range solves most communication prob-
lems of an ordinary man. Range Extender 
is useful when you have to go somewhere 
farther or don’t want to worry if you’ll have 
a chance to charge the car.

Few remember that cars operating on a sim-
ilar basis were built already 100 years ago.

I drove the car during an almost 1000-ki-
lometre trip. When there was electricity, it 
was powered by electricity. And when there 
wasn’t, it used up 5 litres per 100 kilometres. 
Its fuel tank was the only drawback. I never 
managed to pour more than eight litres in-
side. But is it really a problem?

8 2 – 8 3
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POTRZEBNA CI TAKSÓWKA NA LOTNISKO? BOISZ SIĘ, 
ŻE ZOSTANIESZ OSZUKANY? JEST NA TO ROZWIĄZANIE 
– APLIKACJA MYTAXI. DZIĘKI NIEJ BEZPOŚREDNIO 
ZAMÓWISZ ULUBIONEGO KIEROWCĘ, SAM WYBIERZESZ 
STAWKĘ PRZEJAZDU, A NAWET BĘDZIESZ MÓGŁ 
ZAPŁACIĆ BEZPOŚREDNIO Z POZIOMU SMARTFONA.

Mytaxi, pionier wśród aplikacji do zamawia-
nia taksówek przy użyciu smartfona, łą -
czy bezpośrednio kierowcę z pasażerem, 
bez pośrednictwa centrali. Atutem takie-
go rozwiązania jest przejrzystość – pasażer 
rozpoznaje kierowcę dzięki zdjęciu, imie-
niu i nazwisku, numerowi telefonu. Od razu 
może też ustalić koszt przejazdu, na jaki 
się zgadza, poprzez wybór stawki za km. 
Po złożeniu zamówienia, na bieżąco może 
śledzić przyjazd taksówki na ekranie swo-
jego telefonu, a  po skończonym kursie 
może ocenić podróż i kierowcę za pomocą 
gwiazdek. Dodatkowo, jeśli kierowca mu 
odpowiadał – może dodać go do swoich 

ulubionych, aby na przyszłość aplikacja 
wyszukiwała go dla niego w pierwszej ko-
lejności. Zamawiając taksówkę z  mytaxi 
mamy również pewność, że przyjedzie po 
niego licencjonowany kierowca. Taksówka-
rzom system ten pomaga budować bazę 
stałych klientów, a pasażerom gwarantuje 
usługi na najwyższym poziomie, ponie-
waż kierowcom, bardziej niż w  tradycyj-
nej korporacji, zależy na świadczeniu jak 
najlepszego serwisu. Przekłada się to na 
zadowolenie klientów, a tym samym przy-
znawane kierowcy oceny. Kierowcy otrzy-
mujący niskie oceny lub negatywne ko-
mentarze są weryfikowani przez mytaxi 

i podejmowane są wobec nich odpowied-
nie kroki.

Mytaxi działa obecnie w  Niemczech, 
Hiszpanii, Austrii, Szwajcarii, Włoszech i oczy-
wiście w Warszawie. Jeszcze w tym roku planu-
je uruchomić nowe miasta w Polsce. Aplikacja 
dostępna jest do pobrania za darmo na systemy 
operacyjne iOS, Android i Windows Phone.

www.mytaxi.com 
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MYTAXI APP – SAFETY AND 
COMFORT

NEED A TAXI FROM OR TO THE AIR-
PORT? ARE YOU AFRAID THAT YOU WILL 
BE CHEATED? THERE IS A SOLUTION FOR 
THAT – THE MYTAXI APP. THANKS TO IT 
YOU CAN DIRECTLY ORDER A FAVOURITE 
DRIVER, CHOOSE A FARE AND PAY WITH 
YOUR SMARTPHONE.

Mytaxi, a pioneer among taxi applications, 
connects directly the driver with the pas-
senger, without going through a dispatch 
company. The advantage of this solution 
is transparency – a passenger recognizes 
the driver through the photo, full name and 
phone number. When ordering the ride, 
the fare can be established by selecting the 
maximum price per km. Besides that, he 
can live-track the driver on the mobile phone 
screen, and after the course rate the driv-
er and journey with stars. If he likes the 
driver – he can add him to favourites, for the 
future the application will search him in the 
first order. When ordering mytaxi one can 
be assured that the service will be provided 
by licensed taxi driver. This system helps 
the taxi drivers to build up a base of reg-
ular customers, and give the passengers 
the highest level of service, because the 
drivers, more than in a traditional dispatch, 
are committed to provide the best possi-
ble service. It makes the customers more 
pleased with the service and makes them 
more likely to rate the drivers. Drivers who 
receive low ratings or negative comments 
are identified by mytaxi and if this is neces-
sary – they end the cooperation with mytaxi. 

Mytaxi currently operates in Germany, 
Spain, Austria, Switzerland, Italy and of 
course in Warsaw. Later this year, mytaxi 
plans to launch new cities in Poland. The 
application is available to download for free 
on iOS , Android, and Windows Phone.

APLIKACJA MYTAXI 
BEZPIECZEŃSTWO I WYGODA 
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U DR ĘCZEN I
NO DOBRA. TO NIE BĘDZIE DLA MNIE ŁATWY TEKST. TYM 
RAZEM OTWORZĘ SIĘ TROCHĘ PRZED TOBĄ, DROGI CZYTELNIKU. 
PISANIE O SZTUCE I RZEMIOŚLE SPRAWIA MI WIELKĄ FRAJDĘ, 
POZWALA ODKRYĆ TO, CZEGO DOTYCHCZAS NIE WIDZIAŁAM, 
ZAPOMNIEĆ O ŚWIECIE, W KTÓRYM ŻYJĘ, O RZECZYWISTOŚCI, 
KTÓRA POTRAFI RANIĆ I SMUCIĆ. DZISIAJ NICZYM BRIGET JONES 
BĘDĘ JEŚĆ CZEKOLADĘ, ZAPIJAĆ JĄ WINEM I KONTEMPLOWAĆ 
NAD ŻYCIEM I JEGO WSZELKIMI PORAŻKAMI.
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www.stanska.eu
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Jeżeli czytasz moje teksty i kiedykolwiek 
zainteresowała Cię moja osoba, to wiesz, że 
oprócz pisania o sztuce sama w niej siedzę. 
Często stabilizacja życiowa, która wydawała 
mi się zbawienna, odbierała mi wenę. Często 
spacerowałam po Sopocie i szukałam od-
powiedzi na nurtujące mnie pytania. Dzisiaj 
stawiając swoje życie do góry nogami, popa-
dam w stany depresyjne, które tak dawno 
wydawały się coraz rzadsze. Dzisiaj są moją 
codziennością i to właśnie one sprawiają, że 
zaczynam tworzyć coś, o  czym myślałam 
przez tak wiele lat. Mimo ogromnego bólu, 
który niesie ze sobą porażkę życiową, klę-
skę moich wartości oraz ogromne poczucie 
winy… chcę tworzyć lepiej niż kiedykolwiek. 

Zwykle w bardzo trudnych momentach 
sięgam po biografie moich własnych mistrzów. 
Tym razem sięgnęłam po pewien zbiór Chriso-
phera Zary „Artyści udręczeni”. Otwiera-
jąc ją rozpoczęłam podróż przez depresje, 
choroby, lęki i manie najwybitniejszych. 
Dzisiaj przedstawię Ci tylko 3 osobistości, 
ich historię, drogę przez mękę do wielkiej 
twórczości. Sam oceń, czy za każdym dzie-
łem sztuki kryje się ogromny smutek i lęk. 

ANDY WARHOL
Król pop artu, grafik, ilustrator, twórca, o któ-
rego do dnia dzisiejszego wykłócają się kryty-
cy, nie wiedząc czy można nazywać go artystą 
czy nie. Dla jednych artysta, dla innych…

W dzieciństwie schorowany, szykanowa-
ny przez rówieśników, niepewny, płochliwy, 
brzydki dla otoczenia. Dorastanie odebrało 
mu pewność siebie na całe życie. Choroby 
skóry spowodowały u niego kompleksy, któ-
rych nigdy się nie wyzbył. Maltretowanie 
psychiczne przez dzieci z jego otoczenia 
wkrótce doprowadziło do rychłego odejścia 
ze szkoły. Wszystkie te wydarzenia, które 
spotkały młodego Andrew we wczesnym 
dorastaniu spowodowały, że ten niepewny 
siebie alabastrowy mężczyzna w peruce roz-
począł ucieczkę w krainę, którą sam wykre-
ował. Niczym Alicja w Krainie Czarów stwo-
rzył świat, którego nikt nie rozumiał. Dzisiaj 
jego butelka Coca-Coli stoi w muzeach desi-
gnu, słynna puszka Campbells z zupą pomi-
dorową jest symbolem jego twórczości oraz 
przedmiotem kolekcjonerskim dla fanów na 
całym świecie. Mimo sławy, której się nie 
spodziewał, nigdy nie osiągnął pełni szczę-
ścia. Do końca życia był „brzydkim kacząt-
kiem w świecie sztuki”.

JOHNNY CASH
Jedyny muzyk country, którego prawie 
cały świat kocha, nie wstydzi się i głośno 
przyznaje, że słucha go wieczorami.

J.R. Cash do końca swojego życia dręczył 
się poczuciem winy, które miało swój począ-
tek we wczesnym dzieciństwie. Johnny 
jako młody chłopiec stracił w tragiczny spo-
sób swojego starszego brata, który jako 
najstarsze z  siedmiorga dzieci dorabiał 
w warsztacie, aby dołożyć do budżetu ro -
dzinnego kilka dolarów miesięcznie. W dniu 
kiedy mały J.R. Cash poszedł na ryby jego 
starszy brat stracił równowagę przy ma-
szynie do cięcia desek. Piła przecięła mu 
klatkę piersiową i doprowadziła do zgonu 
po kilku dniach w  szpitalu. Johny nigdy 
nie wybaczył sobie tego, że nie mógł na-
mówić brata na dzień wolny. Po śmierci 
brata był katowany psychicznie przez rodzi-
ców, że to jego powinien wybrać los, a nie 
pracowitego brata. Ojciec i matka przez 
wiele lat obwiniali młodego Johnnego za 
śmierć brata i doprowadzili do permanent-
nego poczucia winy. 

Jego myśli, smutek i depresja, która 
towarzyszyła mu do końca jego dni, czerń 
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OSOBISTOŚCI, ICH 
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PRZEZ MĘKĘ DO 
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SAM OCEŃ, CZY ZA 
KAŻDYM DZIEŁEM 

SZTUKI KRYJE 
SIĘ OGROMNY 

SMUTEK I LĘK. 

Wszakże prawie większość psychopatów, to 
dzieci „ukarane” przez życie!

Alfred nie był wyjątkiem. Jego dzieciń-
stwo, a co najważniejsze, jego stosunki z oj-
cem nie były najlepszym wspomnieniem 
w jego życiu. Jako dorosły mężczyzna nie 
należał do amantów przedwojennych, jako 
dziecko też nie był urodziwy.

Pewnego ponurego dnia w  1905 roku 
ojciec Alfreda wręczył mu karteczkę z po-
leceniem, aby syn zaniósł ją na komisa-
riat. Kilkuletni chłopiec przejęty misją, 
a przede wszystkim stresem, który ogar-
niał go zawsze, kiedy miał do czynienia 
ze starszymi, podążył ulicami Londynu, 
aby wykonać polecenie ojca. Ten mały 
chłopiec nie wiedział jednak, że owo po-
lecenie (według małego Alfreda – proś-
ba), to kara, kara która bardzo mocno 
wpłynie na jego życie, a tym samym na 
jego twórczość.

Ten 6-letni chłopiec został zamknię-
ty na kilkanaście minut w pustej celi. Te 

która przykry wała jego uczucia, nałogi 
i żal stworzyły wybitnego muzyka, który 
wylewał swoje najskrytsze stany emocjo-
nalne na kartkę papieru. Nie umiał rozma-
wiać o  bracie, o  poczuciu winy i  o  swoich 
rodzicach. Sztuka była jego jedynym lekar-
stwem, a mimo to nigdy go nie uleczyła.

ALFRED HITCHCOCK
Mistrz filmów grozy odznaczony Orderem 
Imperium Brytyjskiego. 

Zwykle wpisy, krótkie noty biograficzne, 
zaczynają się od momentu, kiedy artysta 
rozpoczyna naukę. Często pomijane jest 
dzieciństwo, które ma jakże ważny wpływ na 
nasze dorosłe życie… Może najważniejszy. 

kilkanaście minut to dla dziecka wiecz-
ność. Policjant, który to zrobił, był bardzo 
dobrym znajomym ojca Alfreda. Zamknię-
cie zaś było karą za złe zachowanie. Ta kara 
to trauma Alfreda, poczucie braku sprawie-
dliwości, brak zrozumienia… Tak mały czyn, 
taka surowa kara. 

W przyszłości ten schemat powtórzy się 
w jego filmach. W przyszłości Alfred będzie 
traktował kobiety brutalnie. W przyszło-
ści sam będzie budził się oblany potem, że 
jego dzieło to jeden wielki kicz. W przy-
szłości nie zazna pełni szczęścia.

Dzisiaj zostałam postawiona na nowej 
drodze życia, która napawa mnie lękiem, 
niepewnością, smutkiem i nadzieją jedno-
cześnie. Mimo samotności, z którą muszę 

FOT. WIKIMEDIA.ORG/JACK MITCHELL



się zmierzyć, wierzę, że zmiany coś przy-
niosą. Feniks? Może. Jednak nikomu nie 
życzę tego spotkania… A może jednak każ-
demu z Was.

EN

TORTURED ARTISTS

OKAY. IT WON’T BE AN EASY TEXT FOR ME. 
THIS TIME I’M GOING TO OPEN UP TO YOU 
A BIT, DEAR READER. I REALLY ENJOY WRIT-
ING ABOUT ARTS AND CRAFTS; IT LETS ME 
DISCOVER WHAT I HAVEN’T SEEN SO FAR 
AND FORGET ABOUT THE WORLD I LIVE IN 
AND ABOUT THE REALITY THAT SOME-
TIMES HURTS ME OR MAKES ME SAD. TO-
DAY, I’M GOING TO BE LIKE BRIDGET JONES: 
I WILL EAT CHOCOLATE, WASH IT DOWN 
WITH WINE AND REFLECT ON MY LIFE WITH 
ALL ITS FAILURES.

If you read my columns and have ever be-
come interested in my person, you know that, 
apart from writing about art, I’m also a part of 
it myself. Life stability, which seemed benefi-
cial to me, sometimes took inspiration away 
from me. I was often walking around Sopot, 
looking for answers to questions that were 
bothering me. Today, when I turn my life up-
side down, I suffer from bouts of depression 
that seemed much less frequent some time 
ago. They are my everyday reality now, and it 
is precisely thanks to them that I create things 
I’ve been thinking about for so many years. 
Despite huge pain, my personal failure, moral 
crisis and a huge sense of guilt.. I want to cre-
ate better things than ever.

Faced with very difficult moments, I usu-
ally reach for biographies of my own masters. 

This time, I took a collection by Christopher 
Zara entitled Tortured Artists. When I opened 
it, I set out on a journey through depression, 
diseases, fears and manias that afflicted the 
most outstanding ones. Today, I would like to 
present only 3 personages to you: their stories 
and paths through pain to great art. And you 
need to judge yourself whether there is huge 
sadness and fear behind every piece of art.

ANDY WARHOL
The king of pop art, a graphic artist and 
illustrator, about whom critics have been 
arguing to this day, not certain whether to 
call him an artist or not. For some he’s an 
artist and for others...

As a child, he was sickly, harassed by his 
peers, unsure of himself, timid and consid-
ered ugly by his environment. Growing up 
deprived him of self-confidence for the whole 
life. Skin diseases gave him complexes he nev-
er got rid of. And physical abuse he suffered 
because of other children soon made him 
drop out of school. All those events Andrew 
faced when he was young made this unsure, 
alabastrine man in a wig escape into a land he 
created himself. Like Alice in Wonderland, he 
created a world nobody understood. Today, 
his bottle of Coca-Cola stands in museums 
of design, and the famous Campbell’s tomato 
soup can is a symbol of his works and a col-
lector’s item for every fan in the whole world. 
Despite the fame he didn’t expect, he never 
achieved happiness. He was “the ugly duck-
ling in the world of art” till the end of his days.

JOHNNY CASH
The only country musician loved by the whole 
world. There’s no one to feel ashamed that 
they listen to him in the evenings.

For his whole life, J.R. Cash agonized 
about a sense of guilt he developed in his early 
childhood. As a young boy, Johnny tragically 
lost his older brother, who was the oldest of 
seven children and worked in a workshop to 
add several dollars a month to the family bud-
get. The other day little J.R. Cash went fish-
ing, and his older brother lost his balance and 
was pulled into a whirling head saw, which cut 
his chest and caused his death after several 
days in hospital. Johnny never forgave him-
self for not being able to persuade his brother 
to take a day off. After the death of his brother, 
he was mentally tortured by his parents, who 
implied that the fortune should have chosen 
him, not his hardworking brother. His mother 
and father were blaming young Johnny for the 
death of his brother for years and made him 
develop a permanent sense of guilt.

His thoughts, sadness and depression that 
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accompanied him for the rest of his life, 
the darkness that covered his feelings, 
his addictions and grief turned him into 
an outstanding musician, who commit-
ted his most secret emotions to paper. He 
couldn’t talk about his brother, his sense 
of guilt and his parents. Art was his only 
cure, and yet it never cured him.

ALFRED HITCHCOCK
The Master of Suspense, who was award-
ed the Order of the British Empire.

Short biographic notes and entries usu-
ally begin with the beginning of an artist’s 
education. They often omit their childhood, 
which has a significant influence on every-
one’s adult life... Perhaps even the most sig-
nificant one. After all, most psychopaths are 
children “punished” by life.

Alfred was no exception to the rule. 
His childhood and most of all his rela-
tionship with his father didn’t belong to 
the best memories from his life. As an adult 
man, he wasn’t one of pre-war beaus, and he 
wasn’t particularly pretty as a child either.

One gloomy day in 1905, Alfred’s fa-
ther gave him a piece of paper and told him 
to take it to the police station. Excited about 
the mission and under huge stress that at-
tacked him any time he had to deal with 
older people, the several-year-old boy strolled 
down the streets of London to carry out his 
father’s order. But the little boy didn’t know 
that this order (and little Alfred thought it 
was a  request) was a  punishment that 
would dramatically influence his life and 
at the same time his artistic work.

The 6-year-old boy was locked in an emp-
ty cell for several minutes. Those several 
minutes were like eternity for the child. 
The policeman who did it was a friend of 
Alfred’s father. And the cell was a pun-
ishment for bad behaviour. Alfred went 
through a severe trauma; he felt there was 
no justice in the world, no understand-
ing... Such a  cruel punishment for such 
a small act.

This scheme would repeat in his mov-
ies in the future. And Alfred would treat 
women brutally. He would also wake up 
bathed in sweat convinced that his works 
were solely kitsch. He would never find 
true happiness in the future.

I’ve been placed on a new path today. 
It fills me with fear, uncertainty, sadness 
and hope at the same time. Despite the 
loneliness I  need to face, I  believe that 
changes will bring something. A  phoe-
nix? Perhaps. But I don’t wish anyone this 
meeting... Or perhaps I  wish it to every 
one of you.

W PRZYSZŁOŚCI 
SAM BĘDZIE 
BUDZIŁ SIĘ 
OBLANY POTEM, 
ŻE JEGO DZIEŁO TO 
JEDEN WIELKI KICZ. 
W PRZYSZŁOŚCI 
NIE ZAZNA PEŁNI 
SZCZĘŚCIA.
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W KWIETNIU W GDAŃSKIM CENTRUM 
HANDLOWYM ALFA ODBYŁO SIĘ OTWARCIE 
SKLEPU NOWEJ MARKI EVY MINGE, 
FEMESTAGE EVA MINGE. UDAŁO NAM 
SIĘ POROZMAWIAĆ Z PROJEKTANTKĄ – 
O MODZIE, O KOBIETACH I O BIZNESIE.

ZDJĘCIA Michał WikieraROZMAWIAŁA Sylwia Gutowska
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M O C N E  D N A

Skąd pomysł, żeby stworzyć nową markę?
Jest to konsekwentny pomysł sprzed wielu, 
wielu lat. Budując swoją markę zaczynałam 
od typowej piramidy biznesu – pewne rze-
czy buduje się od najwyższej półki. Moim 
kolejnym celem było stworzenie marki sie-
ciowej. Tak jak mamy Armani – Emporio 
Armani, tak jest Eva Minge – Eva Minge 
Milano – Femestage Eva Minge. To odpo-
wiedź na zapotrzebowanie rynku. Od wie-
lu lat miałam dowody ogromnej sympatii: 
dziewczyny wchodziły do naszych salonów, 
dostawaliśmy dużo maili czy nawet byłam 
zaczepiana na ulicy. Mówiły, że im się to 
podoba, ale nie mogą sobie na to pozwo-
lić. Myślę, że to też taki czas w modzie, że 
sezonowość powinna mieć swoje pokrycie 
w cenie. Moda w tej chwili ma krótki okres 
przydatności, więc wydawanie ogromnych 
pieniędzy coraz mniej ma sens. Kobiety co-
raz chętniej sięgają po sieciówki, nawet te, 
które stać na drogie ubrania, uzupełniają 
swoją garderobę sieciówkami.

Czy to nie sprawi, że klientki przestaną 
kupować ubrania z pani pierwszej marki?
Nie, bo to zupełnie inne kolekcje. Ktoś, kto 
zna Evę Mingę, widzi to gołym okiem. Nato-
miast Femestage jest uzupełnieniem tamtej.

Kolekcja Femestage dzieli się na trzy sek-
cje: Office, Daily i Party.
To kolekcja na czas pracy, czas biznesu, 
gdzie można ubrać się modnie, ale w spo-
sób stonowany – mówię tu oczywiście o ta-
kich rodzajach pracy, gdzie dress code nie 
dopuszcza wielkiego szaleństwa w modzie, 
a wymaga wizerunku poprawnego, wciąż 
jednak kobiecego. Daily to część week-
endowa, czyli ten swobodny okres, kiedy 
chodzimy ubrane tak, jak nam fantazja do-
pisuje. I  trzecia część, gdzie ubieramy się 
na wieczór. Nie jesteśmy przecież w stanie 
tak samo ubrać się na basen, na imprezę 
i do kawiarni. Dlatego ta kolekcja jest po-
dzielona na części okazjonalne.

Co powiedziałaby pani zapracowanym ko-
bietom, które nie mają czasu przebierać 
się w ciągu dnia? Jak wyglądać elegancko, 
będąc cały czas w biegu?
To zależy przede wszystkim od tego, czy 
dziewczyny lubią nosić sukienki. Bo jeśli są 
to dziewczyny, które hołdują spodniom, 
to zawsze mówię, że dobry zestaw to dobre 
spodnie, mogą być jeansy, do tego T-shirt 
i marynarka, wtedy zawsze jesteśmy dobrze 
ubrane. A jeśli lubimy sukienki, to zawsze 
powinnyśmy mieć w szafie taką, w któ-
rej się dobrze czujemy. Należy zwracać 
dużą uwagę na konstrukcję, to znaczy czy 
nie pije nas, czy nie pęka nam zamek, czy 

rzeczywiście czujemy się swobodnie. Czy 
sukienka nie jest za krótka, gdy siadamy.

Stawia pani na wygodę?
Myślę, że wszystko jest ważne. Dzisiaj trud-
no jest znaleźć klientki, które nie wiedzą, cze-
go chcą. Jeżeli przyjdzie do nas niezdecy-
dowana kobieta, to my w salonie nie mamy 
sprzedawców, a stylistów – przeszkolony 
personel, który jest w stanie taką klientkę 
ubrać od A do Z. Czym się szczycimy w tej 
kolekcji, to to, że wystarczy dokonać małej 
zmiany w ubiorze, na przykład zmienić czy 
zdjąć marynarkę, by pójść do kawiarni. Po 
prostu ubierajmy się mądrze, kompletujmy 
szafę nie na zasadzie to nam się podoba, 
tamto nam się podoba. Albo od razu robiąc 
zakupy warto nakreślić sobie linię na dany 
sezon, albo pomyśleć, do czego dana rzecz 
będzie nam pasowała.

A torebki? Mówimy ciągle o kobiecie, która 
cały dzień jest poza domem. Kiedy wypada 
nosić dużą torbę, a kiedy warto wziąć ze 
sobą kopertówkę?
Ja mam zawsze włożoną do dużej torebki 
małą i myślę, że tak jest dobrze. Przy czym 
jesteśmy w  takim czasie, kiedy torebki 
na co dzień bardzo dobrze się sprawdzają 
w wyjściu koktajlowym. Jeżeli mówimy 
o  wyjściu wieczorowym, to oczy wiście 
torebka całodzienna zdecydowanie nie, 

TO KOLEKCJA NA CZAS 
PRACY, CZAS BIZNESU, 

GDZIE MOŻNA 
UBRAĆ SIĘ MODNIE, 

ALE W SPOSÓB 
STONOWANY – MÓWIĘ 

TU OCZYWIŚCIE 
O TAKICH RODZAJACH 

PRACY, GDZIE DRESS 
CODE NIE DOPUSZCZA 

WIELKIEGO 
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W MODZIE, A WYMAGA 
WIZERUNKU 

POPRAWNEGO, WCIĄŻ 
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lubię i cenię. Paprocki&Brzozowski, Ma-
ciej Zień, Gosia Baczyńska – w  ich przy-
padku akurat ciężko mówić o najnowszych 
projektantach. Ci najmłodsi są już urodzeni 
i wychowani w nowych czasach, są otwarci 
na resztę Europy. Ostatnio miałam u siebie 

ale jeżeli będzie to klasyczna pudełkowa 
torba, to z  mojego punktu widzenia na 
pewno tak.

Obserwuje pani polską modę? Ma pani 
swoich ulubionych projektantów?
Wbrew pozorom właśnie nie. Nie obser-
wuję tego, co się dzieje na polskim rynku 
modowym dlatego, że większość swojego 
czasu spędzam w  Mediolanie. Uważam 
natomiast, że mamy mnóstwo młodych 
zdolnych ludzi. Ostatnio byłam jurorką 
w „Project Runway”, często też jurorowałam 
w  innych konkursach. Mamy całą masę 
młodych, fajnych projektantów, których 

na stażu Michała, który kończył Krakowską 
Szkołę Artystyczną i muszę powiedzieć, że 
chłopak ma nieprawdopodobny talent. I ta-
kich ludzi jest pewnie całe mnóstwo, bo ge-
neralnie jesteśmy uzdolnionym narodem.

Aby polska moda wypłynęła na szersze 
wody, tak jak pani marka, konieczne jest 
sprzęgnięcie mody z biznesem?
Najważniejszą rzeczą jest posiadanie do-
brego, mocnego produktu w postaci wła-
snego DNA. Międzynarodowy rynek mody 
jest bardzo konkurencyjny. Bardzo ważne 
w modzie jest oczy wiście myślenie biz-
nesowe. Niestety my w Polsce nie wycho-
wujemy projektantów, którzy po wyjściu 
z akademii sztuk pięknych są w stanie być 
jednoosobową firmą. Potrafią rysować, 
projektować – myślą artystycznie, nie biz-
nesowo. To jest powód, dla którego będzie 
im trudno poruszać się na świecie, bo żeby 
zrobić pokaz, trzeba najnormalniej na to 
zarobić. Sponsoring ma średni sens, bo 
za tym nie kryje się nic. Są w Polsce pro-
jektanci, którzy pokazują swoje rzeczy za 
granicą, ale nie sprzedają tego. Pokazywa-
nie bez sprzedawania marki nie ma sensu. 
Ważne jest mieć na tyle ciekawą kolekcję, 

NIESTETY MY 
W POLSCE NIE 

WYCHOWUJEMY 
PROJEKTANTÓW, 

KTÓRZY PO WYJŚCIU 
Z AKADEMII SZTUK 

PIĘKNYCH SĄ W STANIE 
BYĆ JEDNOOSOBOWĄ 

FIRMĄ. POTRAFIĄ 
RYSOWAĆ, 

PROJEKTOWAĆ – 
MYŚLĄ ARTYSTYCZNIE, 

NIE BIZNESOWO. 
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żeby światowy rynek, który nie jest wcale 
chętny do krytykowania, się nią zaintere-
sował. Na świecie jeśli moda się nie podo-
ba, to się o niej nie pisze. Rzadko kiedy się 
wyłapuje potknięcia – na świecie o takiej 
kolekcji się milczy. Brak dobrej prasy jest 
świadectwem tego, że to się nie podoba. 
Myślę, że wieloletnim błędem polskich 
projektantów jest zbyt duże czerpanie ze 
światowych wybiegów i zbyt duże – nazwę 
to po imieniu – kopiowanie. Lata temu 
we Włoszech, gdy w Polsce byłam trochę 
„chlastana” za to moje odmienne DNA, 
zapytałam guru na tamtym rynku, jeśli 
chodzi o świadomość mody – prezydenta 
AltaRomyAltaMody, o to, dlaczego konse-
kwentnie odrzucają jednego z polskich pro-
jektantów. Pokazał mi zdjęcia i powiedział: 
„Jednego Valentino już mamy”. Dlatego 
cały czas mówię, żeby szukać własnego sty-
lu, czerpać z własnych korzeni – nie mówię 
o  korzeniach polskich, ale o  własnych 
emocjach. Bardzo ważne jest też, żeby pro-
dukt, który podajemy, był świetnie skon-
struowany. To widać na wybiegach świa-
towych. Żebyśmy, robiąc swój pokaz, nie 
byli pracą dyplomową zawodowej szkoły 
średniej, tylko żeby było widać nas. I kon-
sekwencję. Ja dopiero po swoim trzecim 
pokazie przeczytałam, że mam widocz-
ne DNA. To było dla mnie najważniejsze. 
Natomiast na rynku światowym zawsze 
będzie trudno się wybić. Czy połączyć to 
z biznesem? Tak, tylko biznes wejdzie wy-
łącznie wtedy, gdy będzie widział zarobek. 
A żeby zarobić, potrzebne jest bardzo duże 
doświadczenie i bardzo duże pieniądze na 

kampanię. Albo można zacząć tak jak ja 
– z jednej strony budowałam markę i przy-
glądałam się reakcji świata, z drugiej zbie-
rałam informacje, jak ta marka była od-
bierana. Tak mi się udało, że ona była od 
początku odbierana bardzo dobrze. To mi 
też dawało pewne możliwości, bo od razu 
zgłaszali się klienci. Ale najważniejsze 
to pomysł i  konsekwencja. Proszę spoj-
rzeć na domy mody na świecie. Jest dom 
mody Versace, kontrowersyjny – jednym się 
podoba, inni uważają to za kicz. Jest Dol-
ce&Gabbana, też na swój sposób kontro-
wersyjny, jest Armani – są kobiety, które 
kochają Armaniego i  jest rzesza kobiet, 
które mówią „Jest dla mnie zbyt zacho-
wawczy”. Klientka Versace nigdy nie nało-
ży Armaniego. Mówimy o wiernych klient-
kach, nie poszukiwaczkach marek. To jest 
moja odpowiedź: własne DNA, mocny dom 
mody, produkt, który nie będzie podobał 
się wszystkim. Musimy być wierni sobie, 
swojej duszy. Nie możemy kopiować np. 
Armaniego, jeśli zrobił udaną kolekcję. 
Nie, bo sukces już był. Trzeba mieć też do-
brego nosa modowego. Dwa lata temu o tej 
porze wprowadziłam do swojej kolekcji na 
ten sezon dzwony. Wszyscy śmiali się, a ja 
mówiłam: „Słuchajcie, będą dzwony”. Było 
mi miło, gdy w  lutym przeszłam się po 
Villa Monte Napoleone i zobaczyłam, że 
wszystkie czołowe domy mody mają dzwo-
ny. Ktoś się rodzi ze zdolnością gry na pia-
ninie. Ja nie potrafiłabym wydać żadnych 
dźwięków, ale czuję świat, w którym się 
obracam.

EN

STRONG DNA

A SHOWROOM OF EVA MINGE’S NEW 
BRAND, FEMESTAGE EVA MINGE, WAS 
OPENED IN APRIL IN THE ALFA CEN-
TRUM SHOPPING CENTRE IN GDANSK. 
WE MANAGED TO TALK TO THE DE-
SIGNER ABOUT FASHION, WOMEN AND 
BUSINESS.

Where did the idea for a new brand come 
from?
It is a  consistent idea from many, many 
years ago. When I was building my brand, 
I began with a typical business pyramid: 
you start building certain things from the 
top. My next step was to create a  chain 
brand. There’s Armani and Emporio Ar-
mani and, similarly, there’s Eva Minge, Eva 
Minge Milano and Femestage Eva Minge. 
It’s a response to market demand. I’ve had 
many proofs of support and liking for years: 

girls were coming to our showrooms, we 
were receiving many emails, I was some-
times even accosted in the street. They 
were saying they liked it but couldn’t af-
ford it. I  think that it’s also such a time in 
fashion: the seasonal character of clothes 
should correspond to their price. Fash-
ion has currently a short shelf life, which 
is why spending a lot of money makes less 
and less sense. Women increasingly often 
reach for chain store clothing; even those 
who can afford expensive clothes fill their 
wardrobes with chain store ones.

M O C N E  D N A

Won’t it make customers stop buying 
clothes from your first brand?
No, because these collections are com-
pletely different. It’s visible to the naked 
eye for anyone who knows Eva Minge. And 
Femestage complements the first brand.

The Femestage collection is divided into 
three sections: Office, Daily and Party.
The first one is a collection for the time of 
work and business: you can wear fashion-
able clothes, which are at the same time 
toned down. I’m obviously talking about 
such workplaces where the dress code 
doesn’t allow daring outfits but demands 

BARDZO WAŻNE JEST 
TEŻ, ŻEBY PRODUKT, 
KTÓRY PODAJEMY, 
BYŁ ŚWIETNIE 
SKONSTRUOWANY. TO 
WIDAĆ NA WYBIEGACH 
ŚWIATOWYCH. 
ŻEBYŚMY, ROBIĄC 
SWÓJ POKAZ, NIE BYLI 
PRACĄ DYPLOMOWĄ 
ZAWODOWEJ SZKOŁY 
ŚREDNIEJ, TYLKO ŻEBY 
BYŁO WIDAĆ NAS. 
I KONSEKWENCJĘ.



appropriate yet feminine appearance. 
Daily is a weekend section for the times 
when you wear whatever your imagination 
tells you. And the third part is for evenings. 
Because we cannot wear the same things 
when we go to the pool, to a party or to 
a café. This is why the collection is divided 
into three occasional parts.

What would you tell busy women who 
do not have enough time to change during 
the day? How to look elegant when one 
is always on the move?
Above all, it depends on whether girls like 
to wear dresses. Because if they rather 
adhere to trousers, I always tell them that 
a good outfit consists of good trousers, for 
example jeans, plus a T-shirt and a jacket. 
We’re always well-dressed then. And if one 
prefers dresses, they should always have 
a dress they feel good in in their wardrobe. 
You should pay close attention to its struc-
ture and make sure that it doesn’t pinch 
you, that the zip is working and that you 
feel comfortable. You should also check 
whether the dress is long enough when 
you are sitting.

Do you count of comfort?
I  think everything is important. Today 
it’s difficult to find customers who don’t 
know what they want. If an undecided 
woman comes to our store, we don’t have 
shop assistants but stylists, trained staff, 
who are able to dress such a woman from 
A  to Z. What we are proud of about this 
collection is that making a small change 
in one’s clothing (for example changing 
or taking off the jacket) is enough to go 
to a  café. We simply have to dress wise-
ly and build our wardrobes leaving aside 
the rule that we like this thing and don’t 
like that one. We should either sketch the 
line for a given season when we go shop-
ping or think if a given piece of clothing 
will actually match anything we have.

And what about bags? We still talk about 
a woman who is away from home all day. 
When is it appropriate to carry a large 
bag and when should we take a clutch?
I always put a small bag inside a large one, 
and I think it’s all right. But we currently 
have such a moment when everyday bags 
are OK also during cocktail parties. If we 
are talking about going out at night, we 
obviously can’t take an everyday bag, but 
what we definitely can take in my opinion 
is a classic box clutch.

Do you follow Polish fashion? Do you 
have your favourite designers?

No, contrary to all appearances, I  don’t. 
I don’t observe what happens on the Polish 
fashion market because I spend most of 
my time in Milan. But I do think that we 
have lots of talented young people. I’ve 
been recently a  judge in Project Runway 
and used to be one in other competitions 
as well. We have a  lot of great young de-
signers whom I like and appreciate. Pa-
procki&Brzozowski, Maciej Zień, Gosia 
Baczyńska, although in their case it’s dif-
ficult to talk about the latest designers. 
The youngest ones are already born and 
raised in new times, they are open to the 
rest of Europe. I  have recently hired an 
intern, Michał, who graduated from Cra-
cow School of Art and Fashion Design, 
and I must admit that the guy has an in-
credible talent. And there are certainly 
plenty of such people because we are gen-
erally a gifted nation.

Is it necessary to link fashion to busi-
ness to help Polish fashion spread its 
wings the way your brand did?
The most important thing is to have a good, 
strong product in the form of one’s own 
DNA. The international fashion market is 
extremely competitive. Of course, busi-
ness thinking is also important in fashion. 
Unfortunately, we don’t raise designers 
who, having graduated from academies 
of fine arts, will be able to become one-
man companies. They can draw and de-
sign, they think in artistic but not busi-
ness terms. This is the reason why they 
will find it difficult to move around the 
world because one simply needs to earn 
money to prepare a  show. Sponsorship 
makes little sense because there is noth-
ing behind it. There are designers in Po-
land who show their clothes abroad but 
don’t sell them. Showing without selling 
one’s brand doesn’t make sense. It’s im-
portant to have an interesting collection 
so that the global market, which isn’t ac-
tually eager to criticise, becomes inter-
ested in it. If fashion appeals to people 
in the world, they write about it. But it 
rarely happens that errors are spotted. 
Such collections in the world are just ig-
nored. Lack of a good press proves that the 
clothes don’t appeal to people. I think that 
the mistake Polish designers have been 
making for years is that they have been 
drawing on world fashion shows and, to 
call a spade a spade, copying them. Years 
ago, when they were bashing me in Poland 
for my different DNA, I asked President of 
AltaRomAltaModa, a guru on the Italian 
market as far as fashion awareness is con-
cerned, why they consistently rejected 

one of Polish designers. He showed me 
photographs and said: “We already have 
one Valentino”. This is why I  keep say-
ing that you have to look for your own 
style, draw on your own roots, and I’m 
not speaking about Polish roots, but about 
your own emotions. It is also very important 
that the product you offer be well-construct-
ed. It’s visible on world catwalks. It’s import-
ant to ensure that the show you make isn’t 
a vocational school graduation work but 
to make your own self visible through it. 
And to make consistency visible as well. It 
was only after my third show that I read 
that I had a visible DNA. It was the most 
important thing for me. But as far as the 
world market is concerned, it’s always dif-
ficult to make a mark. How to combine it 
with business? Well, business will enter only 
when it sees earnings. And to earn one 
needs great experience and huge money 
for campaigns. But you can begin the way 
I did: I was building a brand and observ-
ing the reaction of the world on the one 
hand and gathering information about 
how the brand was being received on the 
other. And I  happened to be successful 
enough to be well-received from the be-
ginning. It also gave me certain possi-
bilities because I immediately had cus-
tomers. But it is the idea and consistency 
that are the most important. Take a look 
at fashion houses in the world. There is 
fashion house Versace: a  controversial 
one, appreciated by some and consid-
ered kitschy by others. There is Dol-
ce&Gabbana, which is also controversial 
in its own way, there is Armani and wom-
en who love Armani but also lots of wom-
en who say that Armani is too conserva-
tive for them. A  Versace customer will 
never wear Armani. I  talk about loyal 
customers, not brand-seekers. This is my 
response: my own DNA and a strong fash-
ion house that won’t be liked by every-
one. You have to be faithful to yourself, 
to your soul. You can’t imitate for exam-
ple Armani because he made a  success-
ful collection. No, because the success 
was already there. You need to have your 
own nose for fashion. At this time of the 
year two years ago, I introduced bell-bot-
toms into my collection for that season. 
Everyone was laughing at me, and I said: 
“Listen, there will be bell-bottoms”. And 
I was pleased when I was walking down 
Villa Monte Napoleone in February and 
saw that all leading fashion houses had 
bell-bottoms. A  man is born with the 
ability to play the piano. I wouldn’t be 
able to make any sound, but I  feel the 
world I live in.
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FROM LOW INVESTMENT
TO HIGH PROFIT

Buying costs are low in Poland

Income tax is moderate in Poland

Mortage interest rates are low

BPI is a strong partner, we have

delivered over 3.000 units in Poland 

and Belgium

Best location in Gdańsk – close 

to Sopot and Gdańsk Old Town

Next to the beach and park

Sea view

Panoramic roof terrace

On request: turn-key finish

and support of a property

lease company

czteryoceany.plSales office on site ul. Obrońców Wybrzeża 11, Gdańsk
p.: +48 58 761 46 00  e: kontakt@czteryoceany.pl

:investor
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JEŚLI SZUKACIE ZACHĘTY DO WIOSENNYCH ĆWICZEŃ,  
TO NIEZŁĄ MOTYWACJĄ MOGĄ BYĆ NOWE CIUCHY. NOWA 
KOLEKCJA ODZIEŻY SPORTOWEJ 4F JEST NOWOCZESNA 
I DYNAMICZNA, AŻ PROSI SIĘ O TRENING.
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P O D E J M U J E S Z  W Y Z W A N I E ?  N O W A  K O L E K C J A  4 F

Już sama prezentacja nowej kolekcji robi 
wrażenie, bo zdjęcia wykonane zostały w sło-
necznym Kapsztadzie. Energetyzujące ob-
razy dają impuls do działania – odzież jest 
dostępna w ży wych, f luorescencyjnych 
kolorach i posiada nowoczesną, wręcz fu-
turystyczną formę. Jeśli chodzi o mate-
riały, mamy pianki i  siatki, czyli lekkie 
tkaniny przepuszczające powietrze. Ubra-
nia są nie tylko użyteczne, ale też zgodne 
z najnowszymi trendami w modzie. W tym 
sezonie królują alloverowe nadruki. 

Kolekcja podzielona jest na cztery li-
nie: fitness, running, bicycle i  lifestyle. W linii 
fitness znajdziecie odzież w energetyzu-
jących odcieniach pomarańczy, limonki 
i turkusu. Linia przeznaczona do biegania 

posiada monochromatyczne wzory geo-
metryczne. Co ważne, i w jednej, i w drugiej 
odzież posiada antybakteryjne wykończenia. 
Linia rowerowa ma odblaskowe elementy 
typu reflective, które zapewnią bezpie-
czeństwo na trasie. Znajdziecie tu klasycz-
ne spodnie rowerowe, jak i  spódniczki 
z  wbudowanymi szortami. Elementy tej 
linii można swobodnie łączyć z  odzieżą 
fitness i running. Wersja lifestyle to propo-
zycja najbardziej uniwersalna, która spraw-
dza się także w noszeniu na co dzień. Tu 
warto zwrócić uwagę na dzianinowe dżin-
sy, idealne na długie spacery.

W nowej kolekcji dostępne są oczywiście 
legginsy w  wersji push-up, które idealnie 
przylegają do ciała, nie krępując ruchów 
i zarazem wysmuklając sylwetkę. Natomiast 
bezszwowe topy zapewnią maksimum wygo-
dy. Warto też uzupełnić swoją odzież o akceso-
ria. Wśród obuwia znajdziecie spójne kolory-
stycznie buty do treningu, modne damskie 

UBRANIA SĄ NIE 
TYLKO UŻYTECZNE, 
ALE TEŻ ZGODNE 
Z NAJNOWSZYMI 
TRENDAMI 
W MODZIE. W TYM 
SEZONIE KRÓLUJĄ 
ALLOVEROWE 
NADRUKI. 
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koturny i wygodne trampki. Okulary spor-
towe? Tu znajdziecie modele wzbogaco-
ne o  polaryzację. Rękawiczki rowerowe 
dostępne są teraz także w  wersji długo-
palczastej, bez rzepów i  z  krótkim cuf-
fem. Na szczególną uwagę zasługują ręka-
wiczki do biegania, ułatwiające obsługę 
sprzętu elektronicznego.

EN

WANT TO TAKE UP THE 
CHALLENGE? NEW 4F 
COLLECTION

IF YOU ARE LOOKING FOR AN INCENTIVE 
TO START EXERCISING, YOU CAN FIND 
A PRETTY NICE ONE IN NEW CLOTHES. 
THE NEW 4F SPORTS CLOTHING COL-
LECTION IS MODERN AND DYNAMIC 
AND WILL MAKE YOU SIMPLY WANT TO 
WORK OUT.

The lookbook of the new collection itself 
is impressive because the photographs were 
taken in the sunny Cape Town. Energizing 
images spur to action – the clothes are avail-
able in vivid, fluorescent colours and have 
a modern, even futuristic form. As far as ma-
terials are concerned, you can find foam 
and mesh here, which are both light fabrics 
that ensure air circulation. The clothes 
are not only very practical but also follow the 
latest fashion trends. All-over prints reign su-
preme in this season.

The collection is divided into four lines: 
fitness, running, bicycle and lifestyle. The 
fitness line includes clothes that are en-
ergizing in colour: orange, lime and tur-
quoise. The running line is decorated with 
monochromatic geometrical patterns. 
What is important is that in both cases the 
clothes have an antibacterial lining. The 
bicycle line features reflective elements, 
which will make you safe on the road. It 
includes both classic bicycle trousers and 

WŚRÓD OBUWIA 
ZNAJDZIECIE SPÓJNE 
KOLORYSTYCZNIE BUTY 
DO TRENINGU, MODNE 
DAMSKIE KOTURNY 
I WYGODNE TRAMPKI. 

skorts. The line can be successfully com-
bined with the fitness or running clothes. 
The lifestyle part is more all-purpose in 
character and proves ideal for everyday 
occasions. What is worth attention here 
are knitted jeans, perfect for long walks.

The new collection offers also push-up 
leggings that fit closely to your body, do 
not restrict movement and at the same 
time make you look slender. Seamless tops, 
one the other hand, give you maximum 
comfort. It is also worth adding unique 
accessories to your outfit. 4F offers var-
ious shoes, including training shoes in 
matching colours, fashionable women’s 
wedges and comfortable sneakers. Sports 
glasses? You will find polarized ones in 
4F stores. Cycling gloves are now avail-
able also in a long-finger version without 
Velcro and with short cuffs. You should 
also pay attention to running gloves that 
will help you use your electronic devices 
much more easily.
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WIELKIE KOŁO  
WIELKI SUKCES!

Dzięki niemu każdy mógł podziwiać pano-
ramę Gdańska z zupełnie nowego miejsca, 
a miasto zyskało świetny obiekt obecny już np. 
w Londynie. Koło widokowe spodobało się za-
równo turystom, jak i mieszkańcom. Pochleb-
ne opinie o pomyśle można było przeczytać 
i usłyszeć prawie wszędzie. 

Kiedy w zeszłym roku na Wyspę Spichrzów 
zjechały wielkie stalowe elementy i ekipa bu-
dowlana wiele osób zaczęło zastanawiać się: 
co się właściwie dzieje? Odpowiedź przyszła 
sama, kiedy po kilku dniach zaczął wyłaniać 
się charakterystyczny kształt okręgu. 

Nowy obiekt stał się błyskawicznie jed-
nym z najważniejszych punktów na mapie 
turystycznej Gdańska. Pozostawała tylko 
niepewność - jak mieszkańcy i turyści zare-
agują na kolosa? Rzadko przeglądam fora 
i czytam komentarze, tym razem zagłębi-
łem się w polski Internet. To, co przeczy-
tałem było bardzo pozytywne. W ankiecie 
jednego z dużych portali internetowych 
blisko 90% osób doceniło tę inicjatywę!

Z przyjemnością czytałem komentarze 
typu: „Super atrakcja”, „Strzał w 10!” czy 
„Powstał obiekt, który mimo swojej wiel-
kości świetnie wpisał się w architekturę 
odbudowywanej Wyspy Spichrzów”. Same 
za siebie mówiły zachwycone miny dzie-
ci i dorosłych, którzy właśnie wychodzili 
z gondol po wycieczce. Także liczby jasno 
pokazują skalę sukcesu – z koła skorzysta-
ło ponad 100 tys. osób.

Nic mnie tak nie cieszy, jak trafione ini-
cjatywy. Zaczęło się od odbudowy nabrze-
ży wyspy, które stały się ozdobą i  wspa-
niałym miejscem na spacery rodzinne. 
Jeszcze bardziej cieszą kolejne, np. nowy 
hotel. To wszystko pozwala mieć nadzieję, 

że prace przy odnowie tego ważnego frag-
mentu miasta nie ustaną. 

Kiedy w październiku zeszłego roku koło 
demontowano wszystkim zrobiło się żal. Nawet 
tak krótki okres wystarczył bowiem, aby więk-
szość z nas je polubiła. Dlatego też z radością 
przyjąłem informację, że atrakcja powróciła! 
Już od maja dokładnie w tym samym miejscu 
stoi ogromne koło widokowe. To oznacza, że 
władze   miasta wsłuchały się w głos mieszkań-
ców i każdy będzie miał okazję wsiąść do jednej 
z gondol, aby przez blisko kwadrans podziwiać 
nasz piękny Gdańsk z lotu ptaka. 

Stare porzekadło mówi, że fortuna kołem się 
toczy. W tym wypadku jest inaczej – w tym projek-
cie nie ma przegranych – wszyscy wygrywamy. 

EN

GREAT WHEEL, GREAT SUCCESS!

A GREAT ATTRACTION APPEARED LAST 
YEAR ON GRANARY ISLAND IN GDANSK. 
I AM REFERRING TO A 55-METRES-HIGH 
OBSERVATION WHEEL! 

Thanks to the wheel, everyone could ad-
mire the panorama of Gdansk from a com-
pletely new perspective, and the city itself 
gained an excellent object known for exam-
ple from London. The observation wheel 
appealed to both tourists and locals. We 
could read and hear favourable opinions on 
its topic almost everywhere.

When huge steel elements and the con-
struction team came to Granary Island last 
year, many started wondering what was real-
ly going on. The answer came already several 

days later, when the construction started tak-
ing on a characteristic circular shape.

The new object immediately became one 
of the most important points on the tourist 
map of Gdansk. But there was still a degree 
of uncertainty: how will tourists and the 
inhabitants of Gdansk react to the giant? 
I rarely look through discussion forums and 
read comments, but this time I decided to 
comb the Polish Internet. What I read was 
very positive. Nearly 90% of respondents ap-
preciated the initiative in a survey conduct-
ed by one of the larger web portals!

I was reading comments like “Super!”, 
“A great success” or “Despite its size, the 
object has fitted perfectly into the architec-
ture of the renovated Granary Island” with 
pleasure. Delighted faces of children and 
adults getting out of the cars after a ride were 
speaking for themselves. Numbers, too, show 
the range of success quite clearly: more than 
100,000 people took a trip on the wheel.

Nothing makes me happier than success-
ful initiatives. It all began with the recon-
struction of the wharves on the island. They 
soon became its decoration and an excellent 
place for family walks. The next projects 
brought even more joy, like for example a new 
hotel. And it all makes me hope that recon-
struction works in this important fragment 
of the city will continue.

When the wheel was dismantled in Octo-
ber last year, we all felt regret. Because even 
such a short time was enough to make us take 
a liking to the structure. This is why I was 
happy to receive information that the attrac-
tion is back! The huge observation wheel has 
been standing in the same place since May. It 
means that the city authorities have listened 
to the voice of local people, and now everyone 
will have a chance to get into one of the cars 
and enjoy a bird’s-eye view of our beautiful 
Gdansk for nearly fifteen minutes.

This wheel is certainly not the fifth 
one. It is not only impressive but also gives 
us all a chance to experience something 
unforgettable.

M A T E U S Z  
 K U S Z N I E R E W I C Z

FOT. SYLWESTER CISZEK 

LATEM ZESZŁEGO ROKU NA WYSPIE SPICHRZÓW 
POJAWIŁA SIĘ NIEMAŁA ATRAKCJA. MOWA O KOLE 
WIDOKOWYM WYSOKIM NA 55 METRÓW!
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KOGO SPOTKAMY  

NA POLU GOLFOWYM? 
TYP I: PIELGRZYM 

Golf jest dla mnie metaforą biznesu. Pole, 
niczym niewidzialna ręka rynku, weryfikuje 
nasze strategie. Jednych nagradza, a  innym 
pokazuje ich miejsce w szeregu. Czasem 
daje nam nieoczekiwane prezenty, a kie-
dy indziej musimy zmierzyć się z uczuciem 
porażki. Tak jak w biznesie, na polu golfo-
wym poznajemy ludzi od podszewki. Choć 
wyższość golfa nad zwyczajnym życiem po-
lega na tym, że tu w ciągu zaledwie jednej, 
kilkugodzinnej rundy, możemy przeżyć tyle 
emocji i  będziemy mieli więcej okazji, by 
sprawdzić siłę charakteru naszych partne-
rów, niż przez miesiące czy lata prowadze-
nia biznesowych spotkań.

Kogo więc spotkamy między pierw-
szym a osiemnastym dołkiem? Najczęściej 
Pielgrzyma.

Poznamy go po tym, że modli się na 
polu golfowym o dobrą pogodę, o wynik, 

o szczęśliwy strzał. Nie ma ani wiedzy, ani 
umiejętności, a jego uderzenia są wynikiem 
przypadku. Nie planuje nawet, gdzie piłka 
ma polecieć, bo jego dewizą jest hasło: „byle 
dalej!”. Po co w ogóle cokolwiek planować, 
skoro piłka i tak zawsze leci tam gdzie chce? 
Więc odpuszcza i idzie na żywioł. Po uderze-
niu niczego nie analizuje. Po co? Przecież 
golf jest dla niego czymś na pograniczu ma-
gii. Bywa zadowolony bądź sfrustrowany, 
ale nie robi żadnych postępów. Często 
ma swoje rytuały. Wierzy, że jeśli przed run-
dą wypije dwie filiżanki herbaty – ani jednej 
więcej, ani mniej – to tego dnia szczęście 
będzie mu sprzyjać. No, chyba że ktoś w jego 
obecności przeklnie na drugim dołku. W ta-
kim wypadku runda już będzie stracona.

Brzmi znajomo? Spotykam na swojej 
drodze aż zbyt często takich menadżerów. 
Niczego nie planują i  nie uczą się na błę-
dach. Za to zawsze mają w  zanadrzu wia-
rygodne wymówki: „Niestety zmieniły się 
trendy konsumenckie”, albo „teraz jest taka 
przejściowa tendencja rynkowa”. Narzekają 
na kapryśność klientów, na podwyżkę lub 
obniżkę stóp procentowych… Zawsze wi-
nien jest ktoś inny lub coś w ich mniemaniu 
obiektywnego. Nie przyjmują do wiadomo-
ści, że zarówno pogoda, jak i warunki eko-
nomiczne są zawsze dla wszystkich takie 
same. Ich szefów usypia to, że czasami osią-
gają jednak bardzo dobre efekty. Zwłaszcza, 
jeśli jest akurat dobra koniunktura. Na ich 
sukces pracują też inni, podlegli im me-
nadżerowie. Problem w tym, że Pielgrzymi 
sami nie wiedzą czemu czasem wygrywają 
albo dlaczego przegrali. Nigdy nie będą ani 
dobrymi menadżerami, ani graczami w gol-
fa. Na polu golfowym nie zejdą poniżej stu 
uderzeń na rundę. Dla porównania, dobrzy 
gracze potrzebują około siedemdziesięciu 
dwóch strzałów na przejście wszystkich 
osiemnastu dołków. Najlepsi schodzą do 
sześćdziesięciu uderzeń.

EN

WHO CAN WE MEET ON GOLF 
COURSE? TYPE 1: PILGRIM

For me, golf is a metaphor of business. Like the 
market’s invisible hand, the course verifies our 
strategies. It rewards some of us and puts others 
in their place. Sometimes it gives us unexpect-
ed gifts and other times it forces us to face our 
defeat. Like in business, we get to know people 
inside out on a golf course. But golf is supe-
rior to normal life because here only one a few 
hours’ round is enough to experience much 
more emotions and have much more chances 
to check our partners’ willpower than during 
months or years of business meetings.

So who can we meet between the first and 
the eighteenth hole? Most often Pilgrims.

We can recognise a Pilgrim by his prayers 
for good weather, good results and successful 
shots. He has neither knowledge nor skills, and 
his shots are all pure chance. He doesn’t even 
make plans as to where the ball should head 
because his motto is “the further the better!” 
Why should one actually make any plans if the 
ball always flies where it wants to? So he gives 
up and lets things take their course. He doesn’t 
analyse anything after a shot. Why should he? 
After all, golf is something verging on the magi-
cal for him. He’s sometimes pleased or frustrat-
ed but doesn’t make any progress. He often has 
his rituals. He believes that if he drinks two cups 
of tea (no more and no less) before the round, 
fortune will favour him. Well, at least until 
someone swears in his presence at the second 
hole. Then the round will be already lost.

Sounds familiar? I meet such managers 
in my life way too often. They don’t plan any-
thing and don’t learn from their own mistakes. 
Instead, they always have excellent excuses up 
their sleeve: “unfortunately, consumer trends 
have changed” or “now there’s such a tempo-
rary market tendency.” They complain about 
their customers’ whims, about rises or falls in in-
terest rates... There’s always someone or some-
thing apparently objective to blame. They don’t 
accept the fact that both the weather and the 
economic conditions are always the same for 
everyone. But they dull their bosses’ vigilance 
because they sometimes actually achieve good 
results. Especially when there’s a boom in the 
economy. There are also other managers inferi-
or to them who work on their success. The prob-
lem is that even Pilgrims themselves don’t know 
why they sometimes win or lose. They will never 
become good managers or good golf players. 
They won’t go below a hundred shots per round 
on a golf course. For comparison, good players 
need around seventy two shots to complete all 
eighteen holes. And the best ones reach sixty.

J A C E K  R O Z E N E K
FOT. MONIKA SZAŁEK 

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

prowadzi szkolenia z zakresu relacji biz-
nesowych, technik wpływu i antymani-
pulacyjnych. Doradza wielu manage-

rom najwyższego szczebla. Czyli nie da 
się go owinąć wokół palca. Kiedy nie 

gra na planie to gra w golfa.
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Pakiet Gold dla właściciela i osoby 
towarzyszącej, uprawniającej do gry 
w Sierra Golf Club przez 1 rok.

Gwarantujemy wynajem zakupionego 
przez Ciebie apartamentu w okresie 
5 lat od daty zakupu.

Live 
&Play
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W O J C I E C H  
K A W C Z Y Ń S K I
radca prawny / www.kklaw.pl 

FOT. SYLWESTER CISZEK

NIERZĄD 
W SPÓŁCE

Po co tracić czas i wydawać pieniądze na 
prawnika? Przecież to proste: wiemy co chce-
my robić, ty będziesz prezesem, ja wice, 
a udziałami dzielimy się po połowie. Wzór 
umowy ściągniemy z internetu, a znajoma 
księgowa, pani Jadzia ją nam zarejestruje 
w KRS-ie. Skutek? Często taki jak przy sto-
sowaniu internetowych porad leczniczych 
zamiast wizyty u lekarza.

Założenie spółki z o.o. przypomina kupno 
garnituru. Można skorzystać z  usług profe-
sjonalistów: sklepu z garniturami, w któ-
rych sprzedawca pomoże nam dobrać gar-
nitur do naszych potrzeb, można zlecić 
uszycie garnituru krawcowi. Taki garnitur 
będzie nie tylko uszyty z dobrego mate-
riału, ale będzie idealnie dopasowany do 
naszej sylwetki. Można wreszcie taki gar-
nitur samemu sobie uszyć. Jakoś niewielu 
z nas decyduje się na to ostatnie, słusznie 
zakładając, że się na tym nie zna. A to tyl-
ko garnitur, który możemy wyrzucić do 
kosza jak nam nie wyjdzie. Tymczasem 
konsekwencje źle „zaprojektowanej” umo-
wy spółki mogą być o wiele bardziej kosz-
towne i dotkliwe.

Pułapek czyhających na założycieli spółki 
z o.o. jest bez liku. Od stosunkowo błahych, 
jak wadliwe sformułowanie przedmiotu 

działalności, po prowadzące nawet do moż-
liwości unieważnienia zawieranych przez 
wiele lat istnienia spółki umów. Taka sytu-
acja może mieć miejsce, jeśli np. w umowie 
spółki nie wyłączymy zastosowania art. 202 
§1 kodeksu spółek handlowych. W takim 
wypadku mandat członka zarządu wyga-
sa z chwilą zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego spółki za pierwszy pełny rok 
pełnienia przez niego funkcji. Jeśli zapo-
mnimy co roku powoływać zarząd na nowo, 
to może się okazać, że po dwóch latach 
od założenia (upływ pełnego roku kalen-
darzowego) nasza spółka nie ma zarządu, 
a co gorsza nikt o tym nie wie i dotychcza-
sowy zarząd dalej beztrosko działa za spół-
kę, zawiera umowy, zaciąga zobowiązania itp. 
A to tylko wierzchołek góry lodowej…

Nie oszczędzajmy więc przy zakłada-
niu spółki i  idźmy do profesjonalisty, któ-
ry pomoże nam stworzyć umowę dopaso-
waną do naszych potrzeb. Koszt nie będzie 
wysoki a taka spółka, jak dobrze skrojony 
garnitur, będzie spełniała swoje zadanie 
przez wiele lat pozwalając nam skupić się 
na prowadzeniu biznesu.

EN

MISMANAGEMENT IN COMPA-
NY, OR HOW YOU SHOULD NOT 
ESTABLISH LIMITED LIABILITY 
COMPANY IN POLAND

YOU HAVE AN IDEA FOR BUSINESS, 
I HAVE MONEY... LET’S START A LIMITED 
LIABILITY COMPANY TOGETHER! LET’S 
GO TO THE NOTARY OR DO IT ON THE 
INTERNET, IT WILL BE CHEAPER. HOW 
MANY COMPANIES WERE ESTABLISHED 
THIS WAY...? BY SHAREHOLDERS WHO 
FOR VARIOUS REASONS DID NOT DECIDE 
TO USE SERVICES PROVIDED BY PROFES-
SIONAL LEGAL ADVISERS?

Why should one lose time and money on a law-
yer? After all, it seems simple: we know what 
we want to do, you will be the chairman, I will 
be the deputy, and we will divide the shares 
in half. We will download a form from the In-
ternet, and our accountant friend will enter 
it in the appropriate register. What is the re-
sult? It is often the same as in the case of us-
ing online medical advice instead of going 
to the doctor’s.

Establishing a limited liability compa-
ny is like buying a suit. You can use profes-
sionals’ services in an appropriate shop, 
whose staff will help you match the suit 
to your needs, or have one sewn for you 
by a tailor. And such a suit will be not only 
made of good-quality material but also 
close-fitting. Finally, you can sew a suit on 
your own. But few decide on the last option 
because they rightly assume they do not 
know how to do it. And it is just a suit you 
can throw away when you see you didn’t 
make it. In comparison, the consequenc-
es of a poorly “designed” memorandum 
of association can be much more costly 
and dangerous.

There are countless traps awaiting es-
tablishers of limited liability companies. 
They include both relatively trivial ones, 
like wrongly defined object of business, 
and traps that can lead to the possibility 
of declaring all the agreements signed 
during many years of the company’s exis-
tence invalid. Such a situation can happen 
for example when you will not exclude 
the application of art. 202(1) of the Pol-
ish Code of Commercial Partnerships 
and Companies in the memorandum. In 
such a case, the term of office of a man-
agement board member will expire when 
the financial statement for the first full 
year in which the member served his or 
her function is approved. If you forget to 
appoint the management board anew ev-
ery year, it might turn out that two years 
after the company was established (when 
a  full calendar year passes), your com-
pany will not have a  management board 
and, what is even worse, nobody will 
know about it and the previous board will 
be operating on the company’s behalf, 
entering into agreements, incurring lia-
bilities and so on. And it is only the tip of 
the iceberg.

So do not try to save money when you 
set up a company but go to a professional so 
that he or she can help you draft a memo-
randum adjusted to your needs. It will not 
cost you much, and such a company will be 
like a well-cut suit: it will serve its function 
for many years and let you focus on run-
ning your business.

CZYLI JAK NIE NALEŻY 

ZAKŁADAĆ SPÓŁKI 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
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 Dr Joanna Rajang - Biznes Coach 
ICC, akredytowany coach PCC ICF, 

Practitioner NLP, Doktor psychologii , 
konsultantka i trenerka biznesu od 18 
lat . Od 17 lat współpracuje z mały-
mi, średnimi i dużymi przedsiębior-
stwami w zakresie rozwoju biznesu. 
Pracuje jako doradca dla Zarządów 
firm polskich i zagranicznych we 
wszelkich obszarach związanych 

z wykorzystaniem psychologii w biz-
nesie oraz z zarządzaniem firmą, 

tworzeniem jej strategii , misji , kultury 
organizacyjnej. Wykładowca na MBA, 
Coaching, Studia menedżerskie, ZZL.
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indywidualna z  menedżerami, jak i  pra-
ca z grupami, które na nowo uczą się się-
gania po własną kreatywność i myślenia 
nieschematycznego.

Czartoryskiego 16/12
85-222 Bydgoszcz

 biuro@personelsystem.pl
www.personelsystem.pl

tel. +48 504 052 741

 EN

BUSINESS NEEDS 
UNCONVENTIONALITY

WE ALL KNOW HOW VALUABLE EXPERI-
ENCE IS ON THE MARKET. COMPANIES ARE 
WILLING TO ATTRACT EMPLOYEES WITH EX-
PERIENCE (MOST PREFERABLY IN THE SAME 
LINE OF BUSINESS) BECAUSE IT MEANS 
A FASTER AND THUS A CHEAPER ADAPTA-
TION PROCESS. IT IS HARD TO DOUBT THE 
VALUE OF EXPERIENCE. BUT IN TODAY’S 
MARKET REALITIES, IT IS WORTH RESIGNING 
FROM SUCH A CLOSE ATTACHMENT TO THE 
FACTOR, ONE OF THE REASONS BEING THE 
SCHEMATIC CHARACTER OF OUR THINKING.

When we work in the same company for 
years, we unintentionally set certain patters 
of thinking. We rarely realize also the fact 
that we do not cross certain borders in our 
thoughts and behaviour. But the market ex-
pects unconventional activities and reach-
ing beyond what is obvious, or even logical 
and well-tried. Conventionality guarantees 
neither a competitive advantage nor stabili-
zation. This is why, fortunately, we more and 
more often manage to encourage our Cli-
ents to take actions that help to change pat-
terns in the company. As far as recruitment 
is concerned, it means reaching for people 
who are creative, free of conventionality 
and at the same time intellectually active. 
There are many formulas which can attract 
people with courage for the new and poten-
tial essential for organisation. Recruitment 
is one of many tools to build a creative team. 
Although changing patterns of thinking is 
not easy, it is not impossible either. An in-
creasing number of our Clients follow this 
path. Both individual work with manag-
ers and work with groups that learn how to 
reach for their own creativity and unconven-
tional thinking anew can be successful.

POTRZEBUJE DZIAŁAŃ 
POZA SCHEMATEM

WSZYSCY WIEMY, JAKĄ WARTOŚCIĄ RYNKOWĄ 
JEST DOŚWIADCZENIE. FIRMY CHĘTNIE 
POZYSKUJĄ PRACOWNIKÓW Z DOŚWIADCZENIEM 
(NAJLEPIEJ W TEJ SAMEJ BRANŻY), BO TO 
OZNACZA SZYBSZY, A WIĘC TAŃSZY PROCES 
WDRAŻANIA. Z WARTOŚCIĄ DOŚWIADCZEŃ 
TRUDNO POLEMIZOWAĆ. JEDNAK W DZISIEJSZYCH 
REALIACH RYNKOWYCH WARTO PRZESTAĆ 
TRZYMAĆ SIĘ TAK KURCZOWO TEGO 
CZYNNIKA, A JEDNYM Z POWODÓW JEST 
SCHEMATYCZNOŚĆ NASZEGO MYŚLENIA. 

Pracując przez lata w tej samej firmie mi-
mowolnie utrwalamy pewne schematy my-
ślenia. Rzadko też zdajemy sobie sprawę 
z  tego, że w  swoim myśleniu i  działaniu 
nie wykraczamy poza pewne granice. Za 
to rynek oczekuje działań nieschematycz-
nych, wychodzenia poza to co oczywiste, 
nawet logiczne i sprawdzone. Schematycz-
ność nie gwarantuje ani przewagi konku-
rencyjnej, ani stabilizacji. Dlatego – na 
szczęście – coraz częściej udaje nam się 
namówić naszych klientów na działania, 
które stymulują przełamywanie schematów 
w firmie. W rekrutacji oznacza to sięganie 
po ludzi, którzy są wolni od schematów, 
kreatywni, a  jednocześnie sprawni inte-
lektualnie. Jest wiele formuł, dzięki któ-
rym możemy przyciągnąć ludzi z  odwa-
gą nowego i  potencjałem niezbędnym dla 
organizacji. Rekrutacja to jedno z  wielu 
narzędzi budowania zespołu kreaty w-
nego. Choć zmiana schematów w  myśle-
niu nie jest łatwa, to jednak możliwa. Tą 
drogę podejmuje coraz więcej naszych 
Klientów. Sprawdza się zarówno praca 

BIZNES
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Finanse i Inwestycje

Wejście
smoków

Pimco, Lone Star, Starwood… Wielkie fundusze wchodzą na polski rynek nieruchomości.

Największy apetyt mają te z USA i Niemiec. Efektowne transakcje to tylko kwestia czasu.
Kilka tygodni temu Echo Investment, jed-
na z największych polskich spółek de-
weloperskich, zmieniła właściciela. Na tę 
transakcję rynek czekał od wielu miesię-
cy. Wprawdzie nie wiadomo, ile założy-
ciel spółki Michał Sołowow dostał za 41,55 
proc. udziałów w firmie, ale z pewnością 
była to jedna z największych tego typu 
transakcji w historii rynku deweloper-
skiego. Cała spółka wyceniana jest przez 
rynek na prawie 2,8 mld zł. Akcje nabył 
Griffin Real Estate zasilany w znacznym 
stopniu przez amerykański Oaktree Capi-
tal Group, wespół z Pacific Investment Ma-
nagement Company (Pimco). Ten globalny 
fundusz zarządzający na całym świecie ak-
tywami wartymi 1,2 bln dol. zaliczył tym 
samym debiut na naszym rynku. Z wal-
ki o Echo ustąpił inny pochodzący z USA 
fundusz – Starwood Capital Group.

Wkrótce po tych rozstrzygnięciach rynek 
obiegła kolejna wieść – Lone Star, kanadyjski 
fundusz private equity posiadający w swo-
im portfelu aktywa warte łącznie 45 mld 
dol., ogłosił wezwanie na 33,5 proc. akcji 
Globe Trade Center, notowanej na giełdzie 
spółki zarządzającej m.in. warszawskim 
centrum handlowym Galeria Mokotów. 
I choć nie jest przesądzone, czy uda mu się 
przejąć udziały w tej spółce, to pierwszą 
próbę wejścia na nasz rynek ma już za sobą.

Zdaniem analityków kolejne duże deale 
to tylko kwestia czasu, bo cały polski rynek 
nieruchomości przyciąga uwagę global-
nych funduszy inwestycyjnych. Na sprze-

daż trafia praktycznie wszystko: od bloków 
mieszkalnych przez realizujące projekty 
spółki celowe i deweloperskie po obiekty 
komercyjne. – Spodziewamy się napływu 
kolejnych funduszy – mówi Tomasz Trzó-
sło, dyrektor zarządzający JLL w Polsce. 
Tłumaczy, że projekty na rynkach Europy 
Zachodniej są po prostu droższe i oferują 
niższą stopę kapitalizacji. – Dlatego niektó-
re fundusze mające do dyspozycji znaczne 
środki chcą ulokować je właśnie u nas – na 
stabilnym gospodarczo i politycznie naj-
większym rynku regionu Europy Środko-
wo–Wschodniej. Udział Polski raczej pozo-
staje na stabilnym poziomie, ale może się 
zwiększać z czasem, gdyż niektóre fundu-
sze chcą najpierw nabyć aktywa w Europie 
Zachodniej, a Polska powinna stać się ce-
lem zakupów w kolejnym kroku – opowia-
da Tomasz Trzósło.

– Polska zyskała w ciągu paru ostatnich 
lat status rynku „core”. To znaczy, że nie-
mal wszyscy liczący się inwestorzy alokują 
dzisiaj część zarządzanego przez siebie ka-

pitału w Polsce, obok rynku niemieckie-
go, brytyjskiego czy francuskiego – mówi 
Przemysław Krych, założyciel i prezes 
Griffin Real Estate. I wymienia jeszcze je-
den ważny aspekt: branża nieruchomo-
ściowa jedną nogą jest już w strefie euro 
– wyceny nieruchomości, transakcje, a na-
wet czynsze liczone są właśnie we wspól-
nej walucie. – Wprowadzenie euro jako 
waluty w Polsce spowoduje dalszy wzrost 
inwestycji – prognozuje Krych.

Griffin Real Estate, który po Echo Inve-
stment chce przejąć spółkę Qualia z grupy 
PKO BP, przygląda się jeszcze trzem ko-
lejnym deweloperom. Jednocześnie chce 
inwestować w kolejne nieruchomości. – 
Przybliżona kwota wszystkich tegorocz-
nych transakcji, o ile uda nam się zreali-
zować plany w 100 proc., może wynieść 
nawet 800 mln euro – szacuje Przemysław 
Krych. Jego zdaniem w najbliższych la-
tach, obok przejęć spółek w dobrej kon-
dycji, może dojść również do wysypu upa-
dłości. Po te podmioty również ustawi 
się kolejka chętnych. – Spodziewam się 
bankructw wśród deweloperów, szczegól-
nie tych, którzy mają dużą ekspozycję na 
obiektach biurowych w Warszawie i tych,  
którzy źle skalibrowali swoje projekty  
– mówi Przemysław Krych. – Wszystko za-
leży od cierpliwości banków, a ta może 
wyczerpywać się szybciej, niż to miało 
miejsce do tej pory – dodaje. Wg Krycha 
przyczynić się mogą do tego słabsze wpły-
wy banków, które stopniały wraz ze stopa-

Tyle mld euro warte były transakcje  
na rynku nieruchomości w Polsce  
w ubiegłym roku.
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mi procentowymi, a także konieczność 
utrzymywania wyższych współczynni-
ków adekwatności kapitałowej, co z kolei 
wiąże się z niższą zdolnością do finanso-
wania bardziej ryzykownych aktywów. – 
Jednocześnie utrzymywanie się scena-
riusza japońskiego, czyli długotrwałej 
deflacji w otoczeniu niskich stóp procen-
towych, może łagodzić skutki błędów de-
weloperów – zaznacza Krych.

Obok przejęć firm nie zabraknie w tym 
roku dużych transakcji, których przedmio-
tem będą konkretne budynki i projekty 
nie tylko w stolicy, lecz i miastach regio-
nalnych. Wg firmy DTZ wartość transak-
cji inwestycyjnych dotyczących obiektów 
komercyjnych w całej Europie Środkowo–
Wschodniej w I kwartale 2015 roku była 
na podobnym poziomie co rok temu, czyli 
ok. 1,4 mld euro. Na Polskę przypada jed-
na trzecia tej kwoty. W pierwszych trzech 
miesiącach tego roku wydano 0,46 mld 
euro. To mało, zważywszy, że w ubiegłym 
roku kwoty te przekroczyły 3 mld euro. – 
W tym roku najwięcej transakcji i umów 
o najwyższych wartościach będzie doty-
czyć powierzchni handlowej – zapewnia 
Łukasz Maciak, dyrektor w Zespole Ryn-
ków Kapitałowych w DTZ. – Mimo gor-
szych rezultatów I kwartału zapowiada się 
kolejny dobry rok dla inwestorów w Pol-
sce, co potwierdza duże zaangażowanie 
doradców sektora nieruchomości w bieżą-
ce transakcje – dodaje.

Kapitał płynie głównie z zagranicy  
– polskie fundusze, po porażkach sprzed 
kilku lat, podchodzą z dystansem do 
nieruchomości. W ubiegłym roku domi-
nowały podmioty amerykańskie i nie-
mieckie, które wydały w naszym kraju 
niemal 1,8 mld euro, odpowiadając tym 
samym za ponad 60 proc. wartości trans-
akcji inwestycyjnych w Polsce. I choć 
największymi kwotami sypią fundusze 
obecne tu od lat, nowi gracze z rozma-
chem zaznaczają swoją obecność. 

Starwood Capital, choć zrezygnował 
z walki o Echo, zasłynął inną transakcją. 
Za jednym zamachem kupił trzy biurowce 
w Warszawie i Katowicach, za co zapłacił 
200 mln euro. Z kolei inny amerykański de-
biutant, Amstar, choć wydał o wiele mniej, 
ok. 60 mln euro, zakupił jeden z najtrud-
niejszych projektów na rynku – aparta-
mentowiec Złota 44, którego nie udało się 
skomercjalizować poprzedniemu właścicie-
lowi, czyli Orco Property Group. Do grona 
debiutantów w tym roku dołączył Rock Ca-
stle, który nabył centrum handlowe Solaris 
w Opolu. – Nowe budynki nie narzekają 
na brak zainteresowania i to właśnie one 
są najczęściej przedmiotem obrotu. Jeże-
li dodatkowo projekt powstaje w unikal-
nej, bardzo dobrej lokalizacji i jest w pełni 
długoterminowo wynajęty, jak np. Atrium 
1 w Warszawie, z pewnością znajdzie na-
bywcę jeszcze w trakcie budowy. Skanska 
w ubiegłym roku sprzedała ten biurowiec 
za 94 mln euro – zauważa Łukasz Maciak. 

Przemysław Krych uważa, że skala 
transakcji na polskim rynku nieruchomo-
ści będzie się zwiększać. Nic nie wska-
zuje na zwyżkę stóp procentowych, czy 
też szybką ścieżkę wyjścia z dołka de-
flacyjnego. – Taki scenariusz wyraźnie 
funduje nam Europejski Bank Centralny. 
Do niedawna mówiło się: „cash is king” 
[ang. gotówka jest królem], teraz to raczej 
„liability” [ang. wierzytelność]. Rządom 
i bankom trzeba dzisiaj często płacić za 
„przechowywanie” pieniądza. Nierucho-
mości, jako jedna z niewielu klas akty-
wów, oferują relatywnie interesującą sto-
pę zwrotu – uważa Krych.

Sytuacja na rynku nieruchomości jest 
na tyle dobra, że deweloperzy nie oba-
wiają się budować spekulacyjnie. A to 
znacznie ożywia rynek. Gorzej z obiekta-
mi, które mają już za sobą lata świetności, 
z krótkimi umowami najmu. – W takiej 
sytuacji często oczekiwania sprzedającego 
i kupującego rozmijają się i w efekcie nie 
dochodzi do zawarcia transakcji – mówi 
Łukasz Maciak. – Ponadto część aktywów 
nabytych wcześniej przy agresywnych 
stopach kapitalizacji jest obecnie wyce-
niana poniżej ceny zakupu, co generuje 
stratę dla inwestorów. Jeśli nie mają oni 
obowiązku lub konieczności ich sprze-
daży, nie dojdzie do transakcji ze stratą. 
Akurat w tym kontekście część bardzo 
dobrych nieruchomości nie będzie w naj-
bliższym czasie przedmiotem obrotu, co 
niewątpliwie blokuje rozwój rynku inwe-
stycyjnego – uważa Łukasz Maciak.

W tym inwestycyjnym peletonie  
polskie fundusze (PZU, Reino czy Octa-
va) na razie wypadają miernie. W ubie-
gły m roku polski kapitał stanowił 8 proc. 
wszystkich zawartych na naszym rynku 
komercyjnym transakcji. – Jest to znacz-

nie mniej niż udział rodzimych kapitałów 
w rynkach Europy Zachodniej. I nie ma 
co się spodziewać znaczącego wzrostu 
udziału polskiego kapitału w ogólnej war-
tości transakcji inwestycyjnych w najbliż-
szym czasie – prognozuje Tomasz Trzósło. 
Wynika to częściowo z ograniczeń legisla-
cyjnych – fundusze emerytalne mogą loko-
wać środki w nieruchomościach w nie-
wielkim procencie, ale i ilość środków do 
nich napływających uległa zmniejszeniu. 
Trzósło sądzi, że większe pieniędzy w nie-
ruchomości lokować będą fundusze ubez-
pieczeniowe, mogą pojawić się też polskie 
fundusze inwestujące w nieruchomo-
ści, ale będzie to trend widoczny dopiero 
w dłuższej perspektywie. 

W ostatnim czasie powstał tylko jeden 
nowy fundusz nieruchomości zarządzany 
przez PKO TFI – PKO Nieruchomości Komer-
cyjnych FIZ AN, który stawia na długotermi-
nowy wzrost wartości nieruchomości i liczy 
na stabilne dochody z najmu powierzchni 
handlowej. – Pozostałe dwie duże grupy ka-
pitałowe, czyli BZ WBK TFI oraz BPH TFI, 
wystawiły lub już sprzedały część swoich 
aktywów, aby w zamierzonym terminie zli-
kwidować zarządzane przez siebie fundusze 
– mówi Łukasz Maciak.

– Na uaktywnienie się polskich fun-
duszy emerytalnych liczymy w długim 
terminie – mówi Trzósło. – Alokowanie 
części swoich środków w inwestycje 
w nieruchomości dywersyfikuje ich ryzy-
ko i jest w interesie przyszłych emery-
tów, oczywiście przy założeniu przemy-
ślanych inwestycji w nieruchomości.

— Dorota Kaczyńska
Jednym słowem: Atrakcyjne stopy zwrotu 
z inwestycji w polskie nieruchomości 
przyciągają na nasz rynek wielkie 
zagraniczne fundusze.

„Polska zyskała w ciągu paru ostatnich  
lat status rynku »core«. To znaczy,  
że niemal wszyscy liczący się inwestorzy 
alokują dzisiaj część kapitału w Polsce, 
obok rynku niemieckiego, brytyjskiego 
czy francuskiego”.

Branża 
nieruchomości 

weszła już do strefy 
euro – wyceny, 

transakcje  
i czynsze liczone są 

we wspólnej 
walucie.



mi procentowymi, a także konieczność 
utrzymywania wyższych współczynni-
ków adekwatności kapitałowej, co z kolei 
wiąże się z niższą zdolnością do finanso-
wania bardziej ryzykownych aktywów. – 
Jednocześnie utrzymywanie się scena-
riusza japońskiego, czyli długotrwałej 
deflacji w otoczeniu niskich stóp procen-
towych, może łagodzić skutki błędów de-
weloperów – zaznacza Krych.

Obok przejęć firm nie zabraknie w tym 
roku dużych transakcji, których przedmio-
tem będą konkretne budynki i projekty 
nie tylko w stolicy, lecz i miastach regio-
nalnych. Wg firmy DTZ wartość transak-
cji inwestycyjnych dotyczących obiektów 
komercyjnych w całej Europie Środkowo–
Wschodniej w I kwartale 2015 roku była 
na podobnym poziomie co rok temu, czyli 
ok. 1,4 mld euro. Na Polskę przypada jed-
na trzecia tej kwoty. W pierwszych trzech 
miesiącach tego roku wydano 0,46 mld 
euro. To mało, zważywszy, że w ubiegłym 
roku kwoty te przekroczyły 3 mld euro. – 
W tym roku najwięcej transakcji i umów 
o najwyższych wartościach będzie doty-
czyć powierzchni handlowej – zapewnia 
Łukasz Maciak, dyrektor w Zespole Ryn-
ków Kapitałowych w DTZ. – Mimo gor-
szych rezultatów I kwartału zapowiada się 
kolejny dobry rok dla inwestorów w Pol-
sce, co potwierdza duże zaangażowanie 
doradców sektora nieruchomości w bieżą-
ce transakcje – dodaje.

Kapitał płynie głównie z zagranicy  
– polskie fundusze, po porażkach sprzed 
kilku lat, podchodzą z dystansem do 
nieruchomości. W ubiegłym roku domi-
nowały podmioty amerykańskie i nie-
mieckie, które wydały w naszym kraju 
niemal 1,8 mld euro, odpowiadając tym 
samym za ponad 60 proc. wartości trans-
akcji inwestycyjnych w Polsce. I choć 
największymi kwotami sypią fundusze 
obecne tu od lat, nowi gracze z rozma-
chem zaznaczają swoją obecność. 

Starwood Capital, choć zrezygnował 
z walki o Echo, zasłynął inną transakcją. 
Za jednym zamachem kupił trzy biurowce 
w Warszawie i Katowicach, za co zapłacił 
200 mln euro. Z kolei inny amerykański de-
biutant, Amstar, choć wydał o wiele mniej, 
ok. 60 mln euro, zakupił jeden z najtrud-
niejszych projektów na rynku – aparta-
mentowiec Złota 44, którego nie udało się 
skomercjalizować poprzedniemu właścicie-
lowi, czyli Orco Property Group. Do grona 
debiutantów w tym roku dołączył Rock Ca-
stle, który nabył centrum handlowe Solaris 
w Opolu. – Nowe budynki nie narzekają 
na brak zainteresowania i to właśnie one 
są najczęściej przedmiotem obrotu. Jeże-
li dodatkowo projekt powstaje w unikal-
nej, bardzo dobrej lokalizacji i jest w pełni 
długoterminowo wynajęty, jak np. Atrium 
1 w Warszawie, z pewnością znajdzie na-
bywcę jeszcze w trakcie budowy. Skanska 
w ubiegłym roku sprzedała ten biurowiec 
za 94 mln euro – zauważa Łukasz Maciak. 

Przemysław Krych uważa, że skala 
transakcji na polskim rynku nieruchomo-
ści będzie się zwiększać. Nic nie wska-
zuje na zwyżkę stóp procentowych, czy 
też szybką ścieżkę wyjścia z dołka de-
flacyjnego. – Taki scenariusz wyraźnie 
funduje nam Europejski Bank Centralny. 
Do niedawna mówiło się: „cash is king” 
[ang. gotówka jest królem], teraz to raczej 
„liability” [ang. wierzytelność]. Rządom 
i bankom trzeba dzisiaj często płacić za 
„przechowywanie” pieniądza. Nierucho-
mości, jako jedna z niewielu klas akty-
wów, oferują relatywnie interesującą sto-
pę zwrotu – uważa Krych.

Sytuacja na rynku nieruchomości jest 
na tyle dobra, że deweloperzy nie oba-
wiają się budować spekulacyjnie. A to 
znacznie ożywia rynek. Gorzej z obiekta-
mi, które mają już za sobą lata świetności, 
z krótkimi umowami najmu. – W takiej 
sytuacji często oczekiwania sprzedającego 
i kupującego rozmijają się i w efekcie nie 
dochodzi do zawarcia transakcji – mówi 
Łukasz Maciak. – Ponadto część aktywów 
nabytych wcześniej przy agresywnych 
stopach kapitalizacji jest obecnie wyce-
niana poniżej ceny zakupu, co generuje 
stratę dla inwestorów. Jeśli nie mają oni 
obowiązku lub konieczności ich sprze-
daży, nie dojdzie do transakcji ze stratą. 
Akurat w tym kontekście część bardzo 
dobrych nieruchomości nie będzie w naj-
bliższym czasie przedmiotem obrotu, co 
niewątpliwie blokuje rozwój rynku inwe-
stycyjnego – uważa Łukasz Maciak.

W tym inwestycyjnym peletonie  
polskie fundusze (PZU, Reino czy Octa-
va) na razie wypadają miernie. W ubie-
gły m roku polski kapitał stanowił 8 proc. 
wszystkich zawartych na naszym rynku 
komercyjnym transakcji. – Jest to znacz-

nie mniej niż udział rodzimych kapitałów 
w rynkach Europy Zachodniej. I nie ma 
co się spodziewać znaczącego wzrostu 
udziału polskiego kapitału w ogólnej war-
tości transakcji inwestycyjnych w najbliż-
szym czasie – prognozuje Tomasz Trzósło. 
Wynika to częściowo z ograniczeń legisla-
cyjnych – fundusze emerytalne mogą loko-
wać środki w nieruchomościach w nie-
wielkim procencie, ale i ilość środków do 
nich napływających uległa zmniejszeniu. 
Trzósło sądzi, że większe pieniędzy w nie-
ruchomości lokować będą fundusze ubez-
pieczeniowe, mogą pojawić się też polskie 
fundusze inwestujące w nieruchomo-
ści, ale będzie to trend widoczny dopiero 
w dłuższej perspektywie. 

W ostatnim czasie powstał tylko jeden 
nowy fundusz nieruchomości zarządzany 
przez PKO TFI – PKO Nieruchomości Komer-
cyjnych FIZ AN, który stawia na długotermi-
nowy wzrost wartości nieruchomości i liczy 
na stabilne dochody z najmu powierzchni 
handlowej. – Pozostałe dwie duże grupy ka-
pitałowe, czyli BZ WBK TFI oraz BPH TFI, 
wystawiły lub już sprzedały część swoich 
aktywów, aby w zamierzonym terminie zli-
kwidować zarządzane przez siebie fundusze 
– mówi Łukasz Maciak.

– Na uaktywnienie się polskich fun-
duszy emerytalnych liczymy w długim 
terminie – mówi Trzósło. – Alokowanie 
części swoich środków w inwestycje 
w nieruchomości dywersyfikuje ich ryzy-
ko i jest w interesie przyszłych emery-
tów, oczywiście przy założeniu przemy-
ślanych inwestycji w nieruchomości.

— Dorota Kaczyńska
Jednym słowem: Atrakcyjne stopy zwrotu 
z inwestycji w polskie nieruchomości 
przyciągają na nasz rynek wielkie 
zagraniczne fundusze.

„Polska zyskała w ciągu paru ostatnich  
lat status rynku »core«. To znaczy,  
że niemal wszyscy liczący się inwestorzy 
alokują dzisiaj część kapitału w Polsce, 
obok rynku niemieckiego, brytyjskiego 
czy francuskiego”.
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Gazoport
Jest termin,
ale chcą dopłaty 

Polityka i Biznes

Firma Saipem, która buduje polski gazoport, podaje termin jego oddania. To lato.

Rządowi stawia jednak warunek – dopłata. Gra toczy się o kilkaset milionów.

Saipem, stojący na czele konsorcjum 
budującego terminal na skroplony gaz 
w Świnoujściu, pierwszy raz od wielu 
miesięcy oficjalnie podał termin zakoń-
czenia inwestycji. 

– Terminal LNG będzie gotowy do przy-
jęcia pierwszych ładunków już latem, 
zakładając, że konsorcjum otrzyma od-
powiednie wsparcie od Polskiego LNG i zo-
stanie zapewnione finansowanie pełnych 
operacji terminalu w następnych miesią-
cach – informuje Camilla Palladino z biura 
prasowego koncernu.

Włosi nie precyzują, jak wysokie  
powinno być finansowanie potrzebne do 
zakończenia ostatnich prac przy termina-
lu LNG (testów, odbiorów technicznych, 
wykończeń itp.) i jego funkcjonowania do 
czasu przypłynięcia do Polski pierwszego 
statku z katarskim gazem.

Zgodnie z ostatnim aneksem gazoport 
miał być gotowy do końca 2014 roku i kosz-
tować 2,4 mld zł. W związku z przekrocze-
niem terminu mogą być naliczane kary 
umowne. Z naszych informacji wynika, 
że Włosi chcą nie tylko ich darowania, ale 
i dodatkowej zapłaty. Łącznie jest to kwota 
kilkuset milionów złotych. 

– Kwota ta zawiera zarówno kary umowne, 
które wykonawcy mieliby uiścić za opóźnie-
nia inwestycji, jak i wcześniej składane przez 
nich roszczenia – mówi nam osoba zbliżona 
do negocjacji prowadzonych z konsorcjum. 

Kontrolowane przez resort skarbu Pol-
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prac na budowie przekroczył 96,3 proc. Do-
stawy i montaż urządzeń zostały zrealizo-
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nowe roszczenia. 

– Saipem, składając nowe propozycje, 
posuwa się do swoistego szantażu po-
litycznego, gdyż wie, że w tym roku są 
w Polsce wybory prezydenckie i parla-
mentarne – mówi nasz rozmówca. 

To niejedyne elementy presji. Wyko-
nawca świetnie sobie zdaje sprawę z kon-
sekwencji kryzysu na Ukrainie grożącego 
przerwami dostaw gazu z tamtego kie-
runku oraz z tego, że PGNiG bez termina-
lu nie jest w stanie odbierać zakontrakto-
wanego LNG z Kataru.

Resort skarbu pytany przez nas o tę 
sytuację przyznaje, że trwają negocjacje 

Tyle mld zł miał kosztować gazoport w Świ- 
noujściu. Miał być oddany w 2014 roku.
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z włoskim wykonawcą, który wysuwa do-
datkowe roszczenia finansowe częściowo 
nieuznawane przez stronę polską. 

„Jesteśmy zainteresowani jak najszyb-
szym zakończeniem inwestycji, przy czym 
w obecnych warunkach znacznego wzro-
stu bezpieczeństwa energetycznego Pol-
ski, jaki miał miejsce w ostatnich latach, 
niezmiernie ważne jest, aby inwesty-
cja była wykonana w najwyższej jakości 
i w określonych przez stronę polską wa-
runkach finansowych” – pisze Minister-
stwo Skarbu w komunikacie.

Według naszych rozmówców Saipem, do-
magając się odpowiedniego wsparcia, tak 
naprawdę przyznał, że chce zwiększenia 
wynagrodzenia. Poza tym pierwszy raz ofi-
cjalnie łączy termin zakończenia inwestycji 
z uzyskaniem dodatkowych przychodów. 

Eksperci nie widzą zbyt dużego pola ma-
newru do dalszych ustępstw. – Kontrakt 
jest realizowany w formule EPC, czyli pod 
klucz, co jest jednym ze standardów przy 
dużych projektach inwestycyjnych – mówi 
Paweł Nierada, ekspert Instytutu Sobie-
skiego. Jego zdaniem jest to rozwiązanie 
korzystne z uwagi na przeniesienie na wy-
konawcę większości ryzyk, z ryzykiem 
osiągnięcia rezultatu końcowego włącznie. 

Kontrakty tego typu są zamknięte i nie 
zakładają żadnych dodatkowych kosztów. 
– W takiej formule nie jest czymś zrozu-
miałym, a tym bardziej praktykowanym, 
jeżeli wykonawca warunkuje zakończenie 
inwestycji od osiągnięcia dodatkowych 
korzyści finansowych, w pewnym sensie 
posuwając się do swego rodzaju szantażu 
– twierdzi Nierada. Jego zdaniem, jeżeli in-
westor jest pewny zgłaszanych roszczeń, 
powinien dochodzić swoich praw w arbi-
trażu, a inwestycję po prostu dokończyć. 

– Myślę, że obecne żądania Saipemu są już 
ostatnimi, jakie zgłaszają. Budowa jest na 
ukończeniu i zapewne to ostatnia szansa, aby 
coś jeszcze wytargować – mówi Robert Zaj-
dler, ekspert Instytutu Sobieskiego. Jego zda-
niem obecne ruchy Włochów przypominają 
grę psychologiczną, w której może być wy-
korzystywany fakt zbliżających się wyborów 
parlamentarnych. W tej sytuacji zdaniem 
Zajdlera ważne jest, aby dać Saipemowi jasny 
przekaz, że nie będziemy dopłacać, nawet je-
śli mieliby opóźniać prace do końca roku. 

– Nie wiem, jakie są kulisy negocjacji 
prowadzonych z Włochami i kto odpowia-
da za opóźnienia. Zacznijmy jednak od 
siebie, zanim zaczniemy rozliczać innych 
– mówi Andrzej Sikora, prezes Instytutu 
Studiów Energetycznych. Jego zdaniem 
gazoport to ważna inwestycja w nasze bez-
pieczeństwo i gdyby polscy politycy robili 
to, co zapowiadali w tej sprawie, byłaby 
już dawno zrealizowana. 

Sprawy nie chce komentować Polskie 
LNG. – Spółka konsekwentnie nie komen-
tuje aktualnie prowadzonych rozmów 
handlowych z wykonawcą – mówi Maciej 
Mazur, dyrektor biura komunikacji korpo-
racyjnej Polskiego LNG. 

Z kolei wiceminister skarbu Rafał Baniak 
podkreśla, że ministerstwo nie może się 
zgodzić na dyktat i szantaż żadnego z part-
nerów procesu inwestycyjnego. – Wszystkie 
działania wykonawcy powinny zbliżać go 
do celu, jakim jest zakończenie inwestycji. 

To na konsorcjum, w tym na włoskiej firmie 
Saipem, ciąży pełna odpowiedzialność za 
jej realizację – zauważa Baniak. 

Minister skarbu Włodzimierz Karpiński 
mówił wcześniej, że wprawdzie gazoport 
musimy wybudować szybko, ale „nie może-
my za niego przepłacać”. Polskie LNG i resort 
skarbu są otwarci na dialog z wykonawcą, ale 
tylko w zakresie faktycznych i udokumento-
wanych dodatkowych kosztów. Saipem ma 
jednak nieuzasadnione żądania, którym stro-
na polska nie zamierza ulegać. 

Z naszych informacji wynika, że Polskie 
LNG wszystkie płatności na rzecz wyko-
nawcy reguluje na bieżąco. Nasi rozmów-
cy twierdzą, że w niektórych sytuacjach 
przyspiesza nawet część płatności, jeżeli 
ma to wpływ na płynność finansową pro-
jektu. Nie wychodzi jednak ponad to, co 
jest w umowie. 

— Tomasz Furman, Hubert Kozieł
Jednym słowem: Włoski wykonawca 
wykorzystuje zbliżające się wybory, by za 
inwestycję wynegocjować więcej pieniędzy.

Techniczne możliwości importu gazu do Polski, w mld m3
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Gazoport ma nowego prezesa

Na stanowisku prezesa Polskiego 
LNG doszło już do zmiany. Został 
nim Jan Chadam, dotychczasowy 
szef Gaz–Systemu. To on będzie 
teraz odpowiedzialny za 
dokończenie budowy terminalu. Na 
początku marca NIK opublikowała 
raport, z którego wynika, że Polska 
nie może uruchomić gazoportu, bo 
spółki Gaz–System oraz Polskie LNG 
nieprawidłowo realizowały część 
swoich zadań. „Przez opóźnienia 
istnieje ryzyko utraty środków z UE” 

– pisze NIK w raporcie.
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Uliczny chaos, skrzyżowania, ronda, tunele, wjazdy na autostradę, nieostrożni przechodnie…

Oto pierwsze sztuczne miasto dla aut bez kierowców. Pieszych zastąpią w nim roboty.

Technologie
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Matka z wózkiem nieuważnie wchodzi na 
ruchliwą ulicę. Jest częściowo zasłonięta 
przez autobus, nie widzi, że w jej kierunku 
mknie rozpędzone auto. Kobieta wprowa-
dza brzeg wózka na jezdnię i nim zdąży się 
rozejrzeć… Czy samochód zatrzyma się 
w ostatniej chwili, czy raczej przejedzie 
przechodzącą matkę z dzieckiem? Praw-
dę mówiąc, w tym przypadku nie ma to 
większego znaczenia. Matka jest bowiem 
robotem, a auto pędzi po sztucznej ulicy 
w sztucznym miasteczku. I nie ma kierow-
cy – to pojazd bezobsługowy. 

Witamy w Mcity, minimetropolii przy 
amerykańskim Uniwersytecie Michigan. 
Miasto zajmuje teren ponad 93 tys. m2, 
jego otwarcie planowane jest na 20 lipca. 
Producenci aut będą tutaj mogli przetesto-
wać swoje autonomiczne samochody, by 
przygotować je do ery pojazdów bezobsłu-
gowych, która zdaniem wielu ekspertów 
może się rozpocząć za ok. 10 lat. Projekt 
ten jest wynikiem współpracy uniwersy-
teckiego Instytutu Badań nad Transpor-
tem, Departamentu Transportu w stanie 
Michigan oraz wielkich producentów sa-
mochodów, takich jak np. Ford Motor, Ge-
neral Motors czy Toyota Motor.

Mcity ma odzwierciedlać chaos panu-
jący we współczesnych miastach – korki 
uliczne, nieprzewidywalni piesi, lawiru-
jący między samochodami rowerzyści… 
Producenci aut już teraz ustawiają się 
w kolejce, by móc przeprowadzić tam swo-
je testy. – Jesteśmy wprost zalewani zapy-
taniami o możliwość odwiedzin i demon-
stracji – mówi Peter Sweatman, menedżer 
nadzorujący sztuczne miasto. 

Dotychczas pojazdy autonomiczne były 
testowane na państwowych drogach lub 
na prywatnych poligonach. W Dolinie 
Krzemowej widok toyot prius z radara-
mi laserowymi na dachach już nikogo nie 
dziwi – wiadomo, że to eksperymenty Go-
ogle’a. Inni producenci sprawdzają swoje 
samochody autonomiczne na opuszczo-

nych torach testowych. Wystarczy to np. 
do określenia, jak szybko dany pojazd jest 
w stanie pokonać okrążenie lub jak sobie 
radzi, kiedy za kierownicą siedzi prawdzi-
wy człowiek. Niestety, takie miejsca nie 
stanowią kontrolowanego środowiska, 
w którym możliwa byłaby ocena, jak auto, 
które prowadzi się samo, poradzi sobie 
z codziennymi niedogodnościami praw-
dziwych kierowców.

Mcity mieści się na przedmieściach De-
troit w Ann Arbor, rzut beretem od labora-
toriów wielu producentów samochodów. 
Inwestycja kosztowała 6,5 mln dol. Obiekt 
zostanie wyposażony w 40 fasad budyn-
ków, nierównorzędne skrzyżowania, ron-
da, most, tunel, drogi szutrowe i wiele róż-
nych częściowo zasłoniętych elementów. 
Jest tam również czteropasmowa autostra-
da z wjazdami, które pozwolą sprawdzić, 
jak samochód dostanie się na taką auto-
stradę bez pomocy kierowcy.

Wchodzący od czasu do czasu na jezd-
nie „robopiesi” przetestują sprawność 
czujników i hamulców pojazdów autono-
micznych – okaże się, czy samochód za-
reaguje odpowiednio szybko i nie potrąci 
przechodnia. Zupełnie jak na planie filmu 
w Hollywood, położenie fasad budynków 
można przearanżować tak, by dodatkowo 
spotęgować motoryzacyjny chaos na uli-
cach. A wszystko to bez ofiar w ludziach.

Według planów na ulice Mcity wyjadą 
setki pojazdów, by sprawdzić się o różnych 
porach roku i w różnych warunkach pogo-
dowych. – Nigdy nie przeprowadzilibyśmy 
żadnych niebezpiecznych testów na dro-
gach publicznych, dlatego to miasteczko 
będzie idealnym miejscem na wprawienie 
w ruch nowych technologii – mówi Hide-
ki Hada, główny kierownik ds. układów 
elektronicznych w Toyota Technical Cen-
ter w Ann Arbor. – Wielkim wyzwaniem są 
skrzyżowania, ponieważ krzyżują się tam 
drogi pojazdów, pieszych i rowerów, nie 
wspominając już o złożonej infrastruktu-
rze w tle. Dlatego to jest takie ważne.

Wizjonerzy autonomicznej motoryza-
cji uważają, że pewnego dnia samochody 
bezobsługowe, poruszające się w harmonii 
z innymi pojazdami tego typu i z otaczają-
cym je środowiskiem, zredukują przeciąże-
nie na drogach i przyczynią się do poprawy 
bezpieczeństwa. Autonomiczne taksów-
ki mogłyby jeździć bliżej siebie i przewo-

Audi A7, koncepcyjny model autonomicznego samochodu  
pokazany podczas CES 2015 w styczniu. Wkrótce wyjedzie na ulice Mcity.
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większego znaczenia. Matka jest bowiem 
robotem, a auto pędzi po sztucznej ulicy 
w sztucznym miasteczku. I nie ma kierow-
cy – to pojazd bezobsługowy. 

Witamy w Mcity, minimetropolii przy 
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w kolejce, by móc przeprowadzić tam swo-
je testy. – Jesteśmy wprost zalewani zapy-
taniami o możliwość odwiedzin i demon-
stracji – mówi Peter Sweatman, menedżer 
nadzorujący sztuczne miasto. 

Dotychczas pojazdy autonomiczne były 
testowane na państwowych drogach lub 
na prywatnych poligonach. W Dolinie 
Krzemowej widok toyot prius z radara-
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które prowadzi się samo, poradzi sobie 
z codziennymi niedogodnościami praw-
dziwych kierowców.

Mcity mieści się na przedmieściach De-
troit w Ann Arbor, rzut beretem od labora-
toriów wielu producentów samochodów. 
Inwestycja kosztowała 6,5 mln dol. Obiekt 
zostanie wyposażony w 40 fasad budyn-
ków, nierównorzędne skrzyżowania, ron-
da, most, tunel, drogi szutrowe i wiele róż-
nych częściowo zasłoniętych elementów. 
Jest tam również czteropasmowa autostra-
da z wjazdami, które pozwolą sprawdzić, 
jak samochód dostanie się na taką auto-
stradę bez pomocy kierowcy.

Wchodzący od czasu do czasu na jezd-
nie „robopiesi” przetestują sprawność 
czujników i hamulców pojazdów autono-
micznych – okaże się, czy samochód za-
reaguje odpowiednio szybko i nie potrąci 
przechodnia. Zupełnie jak na planie filmu 
w Hollywood, położenie fasad budynków 
można przearanżować tak, by dodatkowo 
spotęgować motoryzacyjny chaos na uli-
cach. A wszystko to bez ofiar w ludziach.

Według planów na ulice Mcity wyjadą 
setki pojazdów, by sprawdzić się o różnych 
porach roku i w różnych warunkach pogo-
dowych. – Nigdy nie przeprowadzilibyśmy 
żadnych niebezpiecznych testów na dro-
gach publicznych, dlatego to miasteczko 
będzie idealnym miejscem na wprawienie 
w ruch nowych technologii – mówi Hide-
ki Hada, główny kierownik ds. układów 
elektronicznych w Toyota Technical Cen-
ter w Ann Arbor. – Wielkim wyzwaniem są 
skrzyżowania, ponieważ krzyżują się tam 
drogi pojazdów, pieszych i rowerów, nie 
wspominając już o złożonej infrastruktu-
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zić więcej pasażerów przy mniejszej liczbie 
pojazdów. Mogłyby również wzmagać wy-
dajność osób podróżujących do pracy, po-
przez umożliwienie im wykonywania wielu 
zadań jednocześnie. To wyzwania gardło-
we – szacuje się bowiem, iż większość ludzi 
na całym świecie przeniesie się do wielkich 
miast w ciągu kolejnych 25 lat. Przy obec-
nym modelu ruchu samochodowego me-
tropoliom grozi więc paraliż. 

Według ekspertów firmy doradczej Bo-
ston Consulting Group (BCG) do 2025 roku 
wartość rynku technologii dla pojazdów 
bezobsługowych – od czujników antykoli-
zyjnych do mikrochipów umożliwiających 
pojazdom podejmowanie w ułamku sekun-
dy decyzji, od których może zależeć czyjeś 
życie – wzrośnie do 42 mld dol. rocznie. 
A do 2035 roku samochody bezobsługowe 
mogą stanowić jedną czwartą całej sprze-
daży aut. Tłumaczy to, dlaczego nie tylko 
Ford, GM i  Toyota, ale też Honda Motor 
i Nissan Motor użyczają Mcity swojej  
wiedzy technologicznej. Z tego samego po-
wodu giganci Doliny Krzemowej, 
tacy jak Apple czy Google, pracu-
ją nad własnymi samochodami 
bezobsługowymi.

W nadchodzących latach 
amerykańskie organy federal-
ne, stanowe i lokalne (a także 
ich odpowiedniki w innych kra-
jach) będą musiały zdecydować, 
w jaki sposób należy planować, oświetlać 
i kontrolować drogi, po których jeżdżą 
pojazdy autonomiczne. Czy sygnalizacja 
świetlna i znaki drogowe będą jeszcze po-
trzebne? Co się stanie w momencie awarii 
zasilania? Chęć poznania odpowiedzi na 
te pytania skłoniła Departament Trans-
portu w stanie Michigan do pokrycia 3 
mln dol. nakładów na Mcity. Resztę sfinan-
sował uniwersytet.

Producenci aut nie zwlekają. Tego lata Te-
sla Motors planuje wypuścić samosterują-
cą się wersję swojego sedana Model S, a GM 
zapowiada, że w ciągu dwóch lat wyposaży 
Cadillaca w technologię, dzięki której samo-
chód ten będzie się poruszał po zwykłych 
autostradach bez konieczności trzymania 
przez kierowcę rąk na kierownicy. W stycz-
niu dyrektor generalny Forda powiedział, że 
pierwsze całkowicie bezobsługowe pojazdy 
w normalnym użytku pojawią się na amery-
kańskich drogach państwowych prawdopo-
dobnie już w ciągu pięciu lat.

Według BCG Mercedes–Benz Daimlera 
już ma w ofercie układ, który sam prowa-
dzi samochód na drodze szybkiego ruchu 
– na razie na wszelki wypadek kierowca 
musi trzymać jeszcze rękę na kierownicy. 
Ale do 2016 roku koncern ma wprowadzić 
system pełnej automatycznej obsługi po-
jazdu, zupełnie uwalniający ręce szofera. 
Honda, Hyundai Motor i Lexus ze stajni 
Toyoty już oferują funkcje ułatwiające au-
tomatyczne kierowanie i zatrzymywanie 
ich samochodów.

Toyota posiada własne miasto testowe, 
odwzorowujące warunki jazdy w Japo-
nii. Mcity umożliwi jednak producentom 
pojazdów autonomicznych wypróbowa-
nie technologii w bardziej chaotycznych 
warunkach, jakie panują w USA. Ponadto 
Toyota będzie tam mogła prowadzić testy 
wraz z innymi producentami aut autono-
micznych, co w opinii wielu ekspertów 
branżowych znacznie przyspieszy przyję-
cie wspólnych standardów dla takich po-
jazdów. – Dużym plusem jest to, że Mcity 
jest otwarte nie tylko dla państwowych 
badaczy, ale też dla tych prywatnych – 
mówi Hideki Hada. – To świetna okazja.

Co więcej – ośrodek testów Michigan 
leży na północy USA, głęboko za tzw. pa-
sem śnieżnym. Zimą jego personel pozo-
stawi dokoła wiele zaśnieżonych elemen-
tów, by odzwierciedlić to, co się dzieje 
w dużych północnych miastach po opa-
dach. Śnieg i deszcz są generalnie zabój-
cze dla elektroniki i czujników, więc dzia-
ły badawczo–rozwojowe producentów aut 
będą mogły je sprawdzić i tak udosko-
nalić, by te „widziały” przez oślepiającą 
zimową wichurę i zamieć. – Prowadze-
nie testów w ekstremalnych warunkach 
pogodowych przyniesie wiele korzyści 
– mówi Ron Szabo, dyrektor ds. projekto-
wania oprogramowania w firmie Delphi 
Automotive dostarczającej wyposażenie 
elektroniczne dla samochodów.

Już teraz Uniwersytet w Michigan, 
koncerny motoryzacyjne i amerykański 
Urząd ds. Bezpieczeństwa Ruchu na Dro-
gach Krajowych testują 3 tys. pojazdów 
połączonych z internetem na zwyczaj-
nych drogach w Ann Arbor, sprawdza-
jąc przy tym ich zdolność reagowania na 
przeciążenie ruchu i lokalne warunki po-
godowe. Mcity pozwoli wreszcie tym sa-
mosterującym się samochodom wyczuć 
siebie nawzajem. – W warunkach kontro-
lowanych możemy sprawdzić, co się sta-
nie np. w przypadku awarii sygnalizacji 
świetlnej – mówi Szabo. – W prawdziwym 
mieście czegoś tego takiego na pewno nie 
moglibyśmy zrobić.

— Keith Naughton, Jeff Green
Jednym słowem: Producenci samochodów 
autonomicznych będą testować je w sztucznym  
mieście, zbudowanym kosztem 6,5 mln dol.

Technologie

Wizualizacja ruchu 
w Mcity. Zimą 
dodatkowym 

utrudnieniem dla 
samosterujących 
się aut będą śnieg 

i zamiecie.

To na tym terenie 
powstaje sztuczne 

miasto. 
Zajmuje obszar 

ponad 93 tys. m2
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Cate Blanchett w każdą rolę 
wciela się brawurowo.  
Za pierwszoplanową kreację  
w filmie Woody'ego Allena 
„Blue Jasmine” otrzymała  
w 2014 roku Oscara.  
I choć to już drugi Oscar  
w dotychczasowej karierze 
australijskiej gwiazdy,  
wśród jej życiowych 
priorytetów niezmiennie 
pozostają rodzina i...  
mówienie życiu „S�”!

Ctae
Utalentowana, fascynująca i piękna. Zmysłowa w sposób, 

który nie pozwala o niej zapomnieć.  I choć można by tak 

wyliczać w nieskończoność, wszystko zamyka się w jednym: 

muza Giorgio Armaniego  Zd
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cych, tak jak kreacje stworzo-
ne przez Giorgio Armaniego. 
Rano, kiedy po nie sięgam, 
czuję, że jestem pewna  
siebie i silniejsza. 

Skąd wzięło się u Pani umi-
łowanie elegancji w wyda-
niu Armaniego?
Armani to kwintesencja ele-
gancji, która jest współczesna 
i nie przemija. Klasyczne linie 
z odrobiną ekstrawagancji. 
Dla Armaniego, jak i dla 
mnie, styl ten jest niewymu-
szony i naturalny. Siła i deli-
katność, czerń i jasne barwy 
– to nieodzowne czę-
ści jego projektów. 

Zapach Sì też jest stworzo-
ny z przeciwieństw?
Sì to harmonijna całość. 
Zmysłowa, luksusowa, 
świeża i kobieca. Ciepłe 
nuty kojarzą mi się 
z domem rodzinnym, 
babcią, mamą. To były 
dla mnie zawsze ujmu-
jące nuty, które wiązały 
się z poczuciem bez-
pieczeństwa. 
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Co dla Pani oznacza bycie 
kobietą nowoczesną?
Identyfikuję się z wizją kobie-
cości, jaka przyświecała 
maestro Armaniemu podczas 
projektowania Sì.  W pełni 
utożsamiam się z kobietą Sì, 
zarówno pewną tego, co chce 
osiągnąć, jak i delikatną. 
Odważną, zmysłową i z pozy-
tywnym stosunkiem do świa-
ta, który ją otacza. Jestem 
i chcę być taką kobietą. 

Rozumiem, że życiu także 
mówi Pani „Sì”?
Staram się nie robić tego 
pochopnie. Szczególnie kiedy 
moja decyzja ma wpływ na 
życie innych. Nie oznacza to 
jednak, że nie jestem sponta-
niczna. W mojej rodzinie 
wszyscy lubią przygody 
i wyzwania, więcczęściej 
mówię „tak” niż „nie”.

Bycie twarzą Sì jest wła-
śnie taką przygodą?
To dla mnie przede wszystkim 
ogromna nobilitacja. Obydwa 
zapachy Sì idealnie oddają styl 
i ducha marki. Stanowią mie-
szankę cech męskich i kobie-

PRZEZNACZENIE? 
Cate Blanchett  
od zawsze ceniła 
kunszt Giorgio 
Armaniego. Swoją 
pierwszą gażę 
wydała na garni-
tur zaprojektowa-
ny właśnie  
przez niego

 24/7 – Kupuj 
także online na  
www.douglas.pl 

Szczegółowe informacje  
i regulamin serwisu dostępne 

na www.douglas.pl

WIOSENNIE  
Gruszka, czarna 

porzeczka i nuty 
szyprowe, Sì,  

woda toaletowa,  
50 ml – 329 zł,  

nr 841330

Udało się Pani stworzyć rów-
nie bezpieczny dom?
Mam nadzieję. Moim trzem 
synom wciąż przygotowuję śnia-
danie. Często wspominam swój 
dom w Australii. Zwłaszcza te 
chwile, kiedy z mamą i babcią 
piekłyśmy chleb. Dziś sama to 
robię. To daje mi szczęście.  

Większe niż odebranie 
Oscara?

Nie można tego porówny-
wać. W momencie odbie-

rania nagrody czułam nie-
wiarygodne wręcz, 

ogromne emocje. 
Radość, która obez-
władnia. I takim wła-

śnie chwilom mówię 
„Sì” bardzo głośno!

W najnowszej produkcji „Kopciuszek” 
aktorka wcieliła się w rolę macochy. 
Na konferencji prasowej Cate 
Blanchett żartowała, że po prostu była 
zbyt dojrzała na to,  
aby zagrać Kopciuszka

Duet idealny  
Cate Blanchett jest 
tym typem kobiety, 
która oszałamia już 
przy pierwszym kon-
takcie. Podobnie jak 
zapach S� autorstwa 
Giorgio Armaniego – 
szyprowy i kwiatowy. 
Kompozycja tak szla-
chetna i dopracowana, 
że trudno nie zakochać 
się w niej od pierwsze-
go spojrzenia. 
Połączenie absolutu 

liści czarnej porzeczki, zmysłowej paczuli i słodkiej wanilii 
uwodzi od pierwszej chwili. Perfumeryjna finezja zamknięta 
w eleganckim, minimalistycznym flakonie jest kolejnym dzie-
łem potwierdzającym geniusz Giorgio Armaniego. Kolejna 
nowość – S�, woda toaletowa – jeszcze bardziej w tym przeko-
naniu utwierdza.     

Natchnienie mistrzów 
 

Giorgio Armani nieprzypadkowo wybrał 
Cate Blanchett na ambasadorkę  

zapachu S�. Kreator szukał bowiem 
gwiazdy, która będzie zmysłowa, ale 

zarazem wystarczająco odważna, by sta-
wiać czoła życiowym wyzwaniom i odpo-

wiadać im „S�”. Takiej, która w pełni 
odda jego wizję kobiety spełnionej. 

Gwiazda nigdy nie ukrywała, że byci 
ambasadorką zapachu sygnowanego 

nazwiskiem Armani jest dla niej ogrom-
ną nobilitacją. 
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Udało się Pani stworzyć rów-
nie bezpieczny dom?
Mam nadzieję. Moim trzem 
synom wciąż przygotowuję śnia-
danie. Często wspominam swój 
dom w Australii. Zwłaszcza te 
chwile, kiedy z mamą i babcią 
piekłyśmy chleb. Dziś sama to 
robię. To daje mi szczęście.  

Większe niż odebranie 
Oscara?
Nie można tego porówny-

wać. W momencie odbie-
rania nagrody czułam nie-

wiarygodne wręcz, 
ogromne emocje. 
Radość, która obez-
władnia. I takim wła-

śnie chwilom mówię 
„Sì” bardzo głośno!

W najnowszej produkcji „Kopciuszek” 
aktorka wcieliła się w rolę macochy. 
Na konferencji prasowej Cate 
Blanchett żartowała, że po prostu była 
zbyt dojrzała na to,  
aby zagrać Kopciuszka

Duet idealny  
Cate Blanchett jest 
tym typem kobiety, 
która oszałamia już 
przy pierwszym kon-
takcie. Podobnie jak 
zapach S� autorstwa 
Giorgio Armaniego – 
szyprowy i kwiatowy. 
Kompozycja tak szla-
chetna i dopracowana, 
że trudno nie zakochać 
się w niej od pierwsze-
go spojrzenia. 
Połączenie absolutu 

liści czarnej porzeczki, zmysłowej paczuli i słodkiej wanilii 
uwodzi od pierwszej chwili. Perfumeryjna finezja zamknięta 
w eleganckim, minimalistycznym flakonie jest kolejnym dzie-
łem potwierdzającym geniusz Giorgio Armaniego. Kolejna 
nowość – S�, woda toaletowa – jeszcze bardziej w tym przeko-
naniu utwierdza.     

Natchnienie mistrzów 
 

Giorgio Armani nieprzypadkowo wybrał 
Cate Blanchett na ambasadorkę  

zapachu S�. Kreator szukał bowiem 
gwiazdy, która będzie zmysłowa, ale 

zarazem wystarczająco odważna, by sta-
wiać czoła życiowym wyzwaniom i odpo-

wiadać im „S�”. Takiej, która w pełni 
odda jego wizję kobiety spełnionej. 

Gwiazda nigdy nie ukrywała, że byci 
ambasadorką zapachu sygnowanego 

nazwiskiem Armani jest dla niej ogrom-
ną nobilitacją. 
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Tego lata bogowie
  są nam łaskawi 

i spowijają nas w klasyczne suknie oraz nieziemskie 

złote dodatki. Douglas proponuje,  

aby uzupełnieniem tego trendu był 

połyskujący makijaż

PIĘKNA HELENA

Olśniewająca Grecja  
Helena, córka boga Zeusa, nie tylko  
w starożytnej Grecji uchodziła za 
najpiękniejszą kobietę swoich czasów. 
Mit o jej urodzie w tym sezonie 
zainspirował też projektantów. Na 
wybiegach od Paryża po Nowy Jork 
królowały zwiewne, lejące tkaniny, 
sandały z rzemyków na modłę 
antyczną, stylowe ozdoby we włosach 
i lśniąca złocistym blaskiem cera... 
Panie i panowie, przedstawiamy 
najbardziej „złoty” trend roku! 

WPROST Z OLIMPU 
Ekskluzywna kolekcja Douglasa 
Greek Princess zasłużyła  
na złoty laur:
1. Kredka do oczu (biała),  
nr 861269, kredka do oczu (złota), 
nr 861270, każda kredka:  
5,1 g – 39 zł  
2. Lakier bazowy i nawierz-
chniowy z brokatem, 9,5 ml,  
nr 861275, lakier do paznokci 
(złoty), 10 ml, nr 861278,  
każdy lakier: 29 zł 
3. Puder złoty, 17 g – 55 zł, 
nr 861271 
4. Złocisty puder brązujący,  
25 g – 65 zł, nr 861272

4
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online na  
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Najlepsze światowe marki: Estée Lauder, Pupa, Artdeco, Revlon i Dior  

przygotowały letnie wersje makijaż
y.  Zainspiruj się!

NASYCONE KOFEINĄ

Słodki karmel na powiekach 
doprawiony kroplą zmysłowego 
karminu na ustach. Oto przepis na 
makijaż doskonały. 

CERA
Jeśli chcesz osiągnąć efekt promiennej 
cery, zacznij od bazy pod makijaż 
Illuminating Perfecting Primer. 
Następnie zastosuj unikatową technikę 
Estée Lauder 
o nazwie Kwiat Podkładu. Wyobraź 
sobie, że nos jest środkiem kwiatu 
i podziel twarz na pięć części tak, jakby 
czoło, policzki i broda były „płatkami” 
kwiatu. Dzięki tej technice unikniesz 
efektu maski. Nakładaj podkład kolejno 
na „płatki”.  Zmieszaj serum Advanced 
Night Repair Eye z odrobiną korektora 
Double Wear BB Highlighter i wyrównaj 
kolor skóry wokół oczu. W zewnętrznym 
i wewnętrznym kąciku oka nałóż 
dodatkową kroplę korektora, aby oko 
wydawało się jeszcze większe. Sypki 
puder Perfecting Loose Powder nałóż 
pędzlem i sięgnij po puder brązujący. 
Pędzlem z pudrem brązującym omieć 
połowę twarzy na kształt litery E. 

OCZY
Rozpocznij od nałożenia tuszu  
do rzęs Sumptuous Mascara Black 
Extreme. Rozetrzyj rozświetlający 
cień dokładnie na całych powiekach. 
Następnie użyj palety Pure Color 
Envy Sculpting EyeShadow 5-Color 
Palette. Kredką Double Wear Eye Pencil 
narysuj kreskę wzdłuż górnej linii rzęs 
i przeciągnij linię na zewnątrz. Obrysuj 
nadany kształt ciemnym, połyskującym 
cieniem.

USTA
Rozetrzyj jasny cień z palety Pure Color 
EyeShadow nad łukiem Kupidyna.   
To nada wargom piękny kształt. 
Następnie dokładnie obrysuj kontur ust 
na zewnątrz za pomocą rozświetlacza 
Double Wear Brush-On Glow BB. 
Podkreśl usta konturówką. Nałóż 
Pure Color Envy Lipstick Shine. 
Środkową część ust podkreśl
błyszczykiem Pure Color Gloss.  

TUSZ  
DO RZĘS 
Estée Lauder,  

Sumptuous Mascara 
Black Extreme,  

8 ml – 140 zł, 
nr 569549

IDEALNY  
KREM BB 

Estée Lauder, Double 
Wear BB Glow 
Intensity 2.0,  

30 ml – 175 zł, 
nr 798476

CIENIE  
DO POWIEK 

Estée Lauder, Pure Color 
Envy Sculpting EyeShadow 

5-Color Palette,  
Shade Ivory Power,  

8,5 g – 230 zł, nr 816543
POMADKA  
Estée Lauder, Pure  
Color Envy Shine  
Heavenly, 3,1 g  –  135 zł, 
nr 842420

KOREKTOR  
Estée Lauder, 
Double Wear BB 
Highlighter 2W 
Light Medium 
(Warm),  
2,2 ml – 146 zł,  
nr 798669

Subtelne macchiato
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wieżośćŚ
B E AU T Y  COACH

       
Dlaczego nie wykorzystać promieni słonecznych do 

podkreślen
ia swojej 

urody? 

Połączenie złota i soczystej czerwieni  

ust  sprawi, że podbijesz każdą letnią imprezę. 

8

ZAPRASZAMY DO PERFUMERII DOUGLAS NA INDYWIDUALNE SPOTKANIE Z EKSPERTEM, KTÓRY ZDRADZI 
TAJEMNICE PROFESJONALNEGO MAKIJAŻU, WPROWADZI W ŚWIAT NAJNOWSZYCH TRENDÓW I DOBIERZE 
KOLORYSTYKĘ PODKREŚLAJĄCĄ KAŻDY TYP URODY.

PERFUMERIE DOUGLAS
Gdańsk: Alfa Centrum, ul. Kołobrzeska 41C, tel. 58/ 761 97 10;
CH Matarnia, ul. Złota Karczma 26, tel. 58/ 522 10 46;
CH Morena, ul. Schuberta 102A, tel. 58/ 763 57 20;
Galeria Bałtycka, al. Grunwaldzka 141, tel. 58/ 520 80 05;
Galeria H. Madison, ul. Rajska 10, tel. 58/ 683 08 03;

Gdynia: CH Riviera, ul. Kazimierza Górskiego 2, tel. 517 137 705;
Klif, ul. Zwycięstwa 256, tel. 58/ 664 94 08;
ul. Świetojańska 53, tel. 58/ 660 30 71;
umia: Port Rumia, ul. Grunwaldzka 108, tel. 58/ 771 48 06

Pupa,  
Like a Doll, 
rozświetlacz do 
twarzy, 10 g

 79,90 ZŁ
Dior,  
Diorskin Nude air, 
Serum de Teint, 
podkład, 30 ml

229 ZŁ

Dior,  
Diorshow,  

tusz do rzęs

155 ZŁ

Revlon,  
błyszczyk Ultra HD, 
nr.1547F93/ 
Revlon Ultra HD, 
błyszczyk do ust

49 ZŁ

 Artdeco,  
puder brązujący 

nr 2, 8,5 g

77,90 ZŁ

 Revlon,  
Brow Fantasy Dark 

Blonde, dwustronna 
kredka do brwi, 1,8 ml

39,90 ZŁ

kórę odświeżamy tonikiem Do-
uglas Beauty System i nakładamy 
lekki krem nawilżający Gel Creme 
Douglas Beauty System. 

Tak przygotowaną cerę ujednolicamy 
niewielką ilością podkładu Dior Serum Dsk 
NudeAirPti, zaczynając od środka twarzy do 
zewnątrz. Na okolice oczu i ust nakładamy 
rozświetlacz do twarzy Pupa Like a Doll, 
który nada naszemu spojrzeniu świeżości, 
a ustom lekkości. Całość utrwalamy pra-
sowanym sypkim pudrem Douglas 1. Na 
szczyt kości policzkowych nakładamy róż 
puder brązujący Artdeco. Dzięki niemu cera 
zyska zdrowy wygląd. 

Owal twarzy modelujemy bronzerem Estee 
Lauder. Brwi podkreślamy kredką Revlon, 

MAKIJAŻYSTKA DOUGLAS
Karolina Kalata  

Perfumeria Dougls
CH Riviera Gdynia

 
MODELKA

Natalia Uryniuk 

ZDJĘCIA
Magdalena Czajka

kredka do brwi Brow Fantasy Dark Blonde. 
Na powieki nakładamy bazę pod cienie do 
powiek NYX 2. 

Żółto-złoty cień Chanel 114 Admiration 
aplikujemy na ruchomą powiekę. Przy linii 
rzęs nakładamy brązową kredkę Douglas 1 
soft bronze i rozcieramy. Same rzęsy warto 

podkreślić tuszem Dior Diorshow. W za-
łamaniu modelujemy brązowym cieniem 
Douglas 17 Eye Pouch. 

Kontur ust obrysowujemy konturówką 
Douglas 1 Lady Marmelade i wypeł-
niamy soczystym kolorem błyszczyka 
Revlon Ultra HD.

9
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STAŁY DODATEK PORTU LOTNICZEGO GDAŃSK IM. LECHA WAŁĘSY

REGULAR SECTION OF GDANSK LECH WALESA AIRPORT



80-890 Gdańsk, ul. Heweliusza 13/17

+ 48 58 348 12 31

Check-in + 48 (58) 526 88 04

Punkt sprzedaży biletów  

/ Airport Ticket Office

+ 48 608 047 794,

+ 48 (58) 526 88 00, bilety@airport.gdansk.pl

Terminal Miasto / City Terminal + 48 58 526 88 03

Szczegółowe informacje o aktualnych cenach i promocjach znajdą Państwo na www.airport.gdansk.pl  
/ Further information about current prices and promotions on www.airport.gdansk.pl

Całodobowa Informacja lotniskowa / Airport Information 24/7
   801 066 808

+ 48 525 673 531 (32,33)

Informacja turystyczna  / Tourist Information + 48 58 348 13 68

Dział Cargo / Cargo Department + 48 58 348 12 02  

+ 48 58 348 12 75

Executive Lounge + 48 58 348 11 99

Urząd Celny / Customs Office + 48 58 348 12 78

Straż Graniczna / Border Guard Control + 48 58 348 12 33

Służba Ochrony Lotniska / Airport Security Guard + 48 58 348 11 32

Zakładowa Lotniskowa Straż Pożarna / Fire Brigade + 48 58 348 11 23

Sekretariat Zarządu Portu / Secretariat of Management Board + 48 58 348 11 54

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej 

/ Polish Air Navigation Services Agency
+ 48 58 348 11 56

DANE TELEADRESOWE LOTNISKA  
/ AIRPORT TELEADDRESS DATA

TERMINAL MIASTO / CITY TERMINAL

RECEPCJA PARKINGU / CAR PARK RECEPTION DESK

KASY BILETOWE LOTNISKA / AIRPORT TICKET OFFICE

T1 – PARTER  
/ HOL OGÓLNODOSTĘPNY  
GROUND FLOOR / HALL 

• Kantor / Exchange office 

• Wypożyczalnie samochodów / Rent a car

• Papa Bistro (gastronomia / gastronomy) 

T1 – I PIĘTRO / FIRST FLOOR
Odloty non-Schengen  
/ Departures non-Schengen

• Baltona (sklep wolnocłowy / duty free shop)

• Flying Bisto (gastronomia / gastronomy)

• Baltona (salon prasowy / news-stand) 

T2 – PARTER / HOL OGÓLNODOSTĘPNY  
GROUND FLOOR / HALL 

• Business Shark (gastronomia / gastronomy)

• Relay (salon prasowy / news-stand)

• Linie lotnicze / Airlines LOT / SAS 

• Rainbow Tours (biuro podróży / travel agency)

• SO!COFFEE (gastronomia / gastronomy)

• Mario Violucci (butik / boutique)

• Starter (sklep / shop)

• Baltona (sklep ogólnobranżowy / shop)

• PKO Bank Polski

• Interchange  (kantor / exchange office)

• Poczta Polska / Post Office

• Wypożyczalnie samochodów / Rent a car 

T2 – I PIĘTRO / FIRST FLOOR
Odloty Schengen  
/ Departures Schengen

• The Flame (gastronomia / gastronomy)

• Baltona  (sklep wolnocłowy / duty free shop)

• Silver & Amber (jubiler / jeweller’s)

• Virgin (salon prasowy / news-stand) 

• Coffee Express (gastronomia / gastronomy)

• „I  Poland” (sklep z pamiątkami / souvenir-shop)

• Executive Lounge 

• Interchange (kantor / exchange office)

• Coffee Corner (gastronomia / gastronomy)

WYKAZ WYBRANYCH PUNKTÓW 
HANDLOWO-USŁUGOWYCH 
W TERMINALACH T1 I T2:

A LIST OF SELECTED COMMERCIAL  
AND SERVICE POINTS AT TERMINAL T1 AND T2:

/ legend

/ Passenger Terminal

Krótkoterminowy
/ Short term

Średnioterminowy
/ Medium-term

Długoterminowy
/ Long-term

/ Passenger Terminal

/  Tri-city Ring Road

/  A1 highway/ ARRIVALS

/ DEPARTURES

/ Parking ticket dispenser

/ Parking reception

/ Public transport buses

/  Buses of organised groups, supply upon 
advance appointment

Kierowcy dowożący pasażerów na samolot 
z gdańskiego lotniska, skorzystać mogą 
z parkingu przed terminalem, który umożliwia 
bezpłatny postój pojazdu do 10 minut.

Drivers taking the passengers to Gdansk airport 
are permitted to use parking facilities in front of 
the terminal up to 10 minutes.

BEZPŁATNY 
PARKING KISS&FLY 

do 10 min  
/ to 10 min

do 20 min  
/ up to 20 min

każde następne 10 min  
/ each next 10 min

bezpłatnie / free 20,00 PLN 10,00 PLN

pierwsze 2 godziny za każde rozpoczęte 30 minut 
/ first two hours, for every 30 minutes

następna godzina, za każdą rozpoczętą godzinę 
/ subsequent hour, for each commenced hour

doba, więcej niż 8 godzin i nie dłużej niż 24 godziny 
/ more than 8 hours and less than 24 hours

4,00 PLN 6,00 PLN 60,00 PLN

3,00 PLN 5,00 PLN 50,00 PLN

2,00 PLN 4,00 PLN 35,00 PLN

/ FREE OF CHARGE KISS&FLY CAR PARK



/ legend

/ Passenger Terminal

Krótkoterminowy
/ Short term

Średnioterminowy
/ Medium-term

Długoterminowy
/ Long-term

/ Passenger Terminal

/  Tri-city Ring Road

/  A1 highway/ ARRIVALS

/ DEPARTURES

/ Parking ticket dispenser

/ Parking reception

/ Public transport buses

/  Buses of organised groups, supply upon 
advance appointment

Wrzeszcz
Gdańsk Wrzeszcz

Gdańsk Politechnika

Gdańsk Stocznia

Gdańsk Główny

Gdańsk Zaspa

Gdańsk Przymorze Uniw.

Gdańsk Oliwa

Sopot

Sopot Wyścigi

Zatoka Gdańska

Gdańsk

Słowackiego

Słowackiego

KołobrzeskaGrunw
aldzka

Armii Krajowej

Rakoczego

Ja
na

 II
I S

ob
ie

sk
ie

go

Kartuska

Chwaszczyno
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S6

S6

221

Nowatorów

Jeśli masz pytania lub uwagi na temat  
funkcjonowania Portu Lotniczego  
Gdańsk i Terminalu Miasto, napisz  
do nas: airport@airport.gdansk.pl

If you have any questions or suggestions about 
the functioning of Gdansk Airport  
and the City Terminal, e-mail us:   
airport@airport.gdansk.pl

Z K M G D Y N I A

• z kierunku Banina (zachód) – ul. Nowatorów

• z kierunku Gdyni/Sopotu (północ) – trasa S6

• z kierunku Tczewa (południe) – trasa S6

• z kierunku Gdańska (północ) – ul. Słowackiego

• z kierunku Torunia, Bydgoszczy – trasa A1

• from Banino (west) – Nowatorów St.

• from Gdynia/Sopot (north) – route S6

• from Tczew (south) – route S6

• from Gdansk (north) – Słowackiego St.

• from Torun, Bydgoszcz – route A1

BUSES FROM/TO GDANSK
(szczegółowy rozkład www.ztm.gda.pl):
(detailed timetable www.ztm.gda.pl):

• z Dworca Głównego PKP Gdańsk Główny / from PKP Gdańsk Główny Station
• linia 210 (czas dojazdu ok. 35 min.) / 210 bus line (journey time approx. 35 min.)
• linia nocna N3 (czas dojazdu ok. 40 min.) / N3 night bus line (journey time approx. 40 min.)
• z Dworca PKP Gdańsk Wrzeszcz / from PKP Gdańsk Wrzeszcz Station
• linia 110 (czas dojazdu ok. 35 min.) / 110 bus line (journey time approx. 35 min.)

AUTOBUSY Z/DO GDAŃSKA 

AUTOBUSY Z / DO GDYNI

BUSES FROM / TO GDYNIA
(szczegółowy rozkład www.zkmgdynia.pl): 
(detailed timetable www.zkmgdynia.pl):

• z Dworca Głównego PKP Gdynia Główna / from Gdynia Główna PKP Station
• linia 510 (czas dojazdu ok. 40 min.) / 510 bus line (journey time approx. 40 min.)

DOJAZD DO PORTU LOTNICZEGO GDAŃSK 
IM. LECHA WAŁĘSY

HOW TO GET TO GDANSK LECH WALESA AIRPORT

SAMOCHODEM

TAKSÓWKĄ

AUTOBUSEM

/ BY CAR

/ BY TAXI

/ BY BUS

Taxi rekomendowane przez Port Lotniczy 
Gdańsk im. Lecha Wałęsy  

Taxi recommended by Gdansk Lech Walesa 
Airport

TAXI

AIR-TRANSFER.PL     
Firma Handlowo Usługowa  
Michał Chmiel
Air-transfer.pl           
Robert Szemro, tel 502 323 396     

admin@poltaj.com    

"DAW" MARCIN WÓJCIK    

Marcin Wójcik 600 218 795       

AD-MAR    
Usługi Transportowe    
Marian Górecki    
ul. Jana III Sobieskiego 13/20    

86-300 Grudziądz    

NIWO TRANS SŁUPSK        

Marcin Wichański tel. 515 044 180    

WAGNER TRANSPORT   
MONIKA WAGNER                  

Monika Wagner 510 033 473   
 
 

MINIBUSY  
Z PORTU LOTNICZEGO

MINIBUS FROM AIRPORT



KIERUNKI LOTÓW
FLIGHT DESTINATIONS

BILLUND www.billund-airport.com

KOPENHAGA       www.cph.dk

TURKU         www.finavia.fi/airports/airport_turku

HELSINKI www.finavia.fi/en/helsinki-airport

BARCELONA         www.barcelona-airport.com

ALICANTE www.alicante-airport.net

MALTA         www.maltairport.com 

EINDHOVEN  www.eindhovenairport.com

GRONINGEN www.groningenairport.nl

CORK   www.corkairport.com

DUBLIN      www.dublinairport.com

BERLIN  www.berlin-airport.de

DORTMUND www.dortmund-airport.de

FRANKFURT AM MAIN    www.frankfurt-airport.de

FRANKFURT HANN www.hahn-airport.de

HAMBURG-LUBEKA www.fhl-web.de

KOLONIA-BONN www.koeln-bonn-airport.de

MONACHIUM www.munich-airport.de

PARYŻ-BEAUVAIS www.aeroportbeauvais.com

DANIA / DENMARK

FINLANDIA / FINLAND

HISZPANIA / SPAIN

MALTA / MALTA

HOLANDIA / NETHERLANDS

IRLANDIA / IRELAND

NIEMCY / GERMANY

FRANCJA / FRANCE

ALESUND  www.avinor.no

BERGEN www.avinor.no/en/airport/bergen

HAUGESUND www.avinor.no/en/airport/haugesund

KRISTIANSAND www.avinor.no/en/airport/kristiansand

MOLDE beta.avinor.no

OSLO 
-GARDERMOEN   www.osl.no

OSLO-RYGGE   www.en.ryg.no

OSLO-TORP www.torp.no

STAVANGER www.avinor.no/en/stavanger

TRONDHEIM www.avinor.no/en/airport/trondheim

GÖTEBORG  www.goteborgairport.se

MALMÖ-STURUP www.lfv.se/sv/Malmo

SZTOKHOLM-SKAVSTA www.skavsta.se

BIRMINGHAM www.birminghamairport.co.uk

BRISTOL www.bristolairport.co.uk

DONCASTER-SHEFFIELD www.robinhoodairport.com

LEEDS-BRADFORD www.leedsbradfordairport.co.uk

LIVERPOOL www.liverpoolairport.com

LONDYN-LUTON www.london-luton.co.uk

LONDYN-STANSTED www.stanstedairport.com

MANCHESTER www.manchesterairport.co.uk

MEDIOLAN-BERGAMO www.sacbo.it

PIZA www.pisa-airport.com 

RZYM-CIAMPINO www.adr.it

KRAKÓW  www.krakowairport.pl

POZNAŃ  www.airport-poznan.com.pl

WARSZAWA www.lotnisko-chopina.pl

WARSZAWA –  
MODLIN www.modlinairport.pl

WROCŁAW       www.airport.wroclaw.pl

NORWEGIA / NORWAY

SZWECJA / SWEDEN

WIELKA BRYTANIA / GREAT BRITAIN

WŁOCHY / ITALY

POLSKA / POLAND

BRUKSELA     www.brusselsairport.be

BELGIA / BELGIUM

ABERDEEN www.aberdeenairport.com

GLASGOW-
INTERNATIONAL www.gpia.co.uk

EDYNBURG     www.edinburghairport.com

SZKOCJA / SCOTLAND

PRAGA     www.pragueairport.co.uk

CZECHY / CZECH

REYKJAVIK         www.kefairport.is

ISLANDIA / ICELAND

GLASGOW-PRESTWICK

DUBLIN

LIVERPOOL

LONDYN-LUTONBRISTOL

PARYŻ-BEAUVAIS 

EINDHOVEN

HAMBURG-LUBEKA

KOPENHAGA
MALMÖ - STURUP

SZTOKHOLM-SKAVSTA

GDAŃSK

OSLO-TORPSTAVANGER

KRISTIANSAND

GÖTEBORG

OSLO
OSLO-RYGGE

BERGEN

HAUGESUND

TRONDHEIM

MOLDE

TURKU

HELSINKI

KOLONIA-BONN
FRANKFURT

FRANKFURT HAHN

BARCELONA

MEDIOLAN-BERGAMO 

PIZA

RZYM-CIAMPINO

LONDYN-STANSTED

DONCASTER-SHEFFIELD

LEEDS-BRADFORD 

CORK

EDYNBURG

DORTMUND
BRUKSELA

BERLIN

WARSZAWA

LUBLIN

WROCŁAW

AMSTERDAM

ZADAR

SPLIT
DUBROWNIK

MANCHESTER

KRAKÓW

MONACHIUM
ZURICH

BIRMINGHAM

MALTA
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TRONDHEIM
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KRAKÓW

MONACHIUM
ZURICH

BIRMINGHAM
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Szczegółowy rozkład połączeń znajdą Państwo na stronie: 
Detailed flight schedule available on:
 www.airport.gdansk.pl/schedule/departures-schedule

?



GODZINY OTWARCIA TERMINALU MIASTO
Kasy Biletowe Lotniska otwarte są: 
pn.–pt. 09:00 – 17:00
w sob. 10:00 – 14:00 i niedz. – nieczynne
Check in: pn-ndz 9:00 – 17:00 

KONTAKT:
ul. Heweliusza 13-17
80-890 Gdańsk
Kasy Biletowe Lotniska Tel. +48 58 526 88 00, 
+48 58 526 88  03 Fax: +48 58 526 88 01 
e-mail: terminalmiasto@airport.gdansk.pl
Check-in +48 58 526 88 04

OPENING HOURS OF CITY TERMINAL:
Airport Ticket Office: 
Monday–Friday 9am–5pm

Saturday 10am–2pm and Sunday - closed 
Check in: Monday–Sunday 9am–5pm 

CONTACT: 
ul. Heweliusza 13-17
80-890 Gdańsk
Airport Ticket Office: tel. +48 58 526 88 00, 
+48 58 526 88 03  | fax: +48 58 526 88 01 
e-mail: terminalmiasto@airport.gdansk.pl 
Check-in: +48 58 526 88 04

TERMINAL 
MIASTO TO:

CITY TERMINAL MEANS:

?

• licencjonowane biuro IATA, członek Polskiej Izby 
Turystyki

• komfortowa odprawa na 24 godziny przed odlotem 
(do 3 godzin przed odlotem dla pasażerów 
z bagażem rejestrowanym* i do 4 godzin dla 
pasażerów z bagażem rejestrowanym linii WizzAir 
oraz do 1,5 godziny dla pasażerów z bagażem 
nierejestrowanym)

• minimum niezbędnych formalności

• możliwość zakupu biletów na dowolną trasę, 
dowolnych linii lotniczych oraz wykupu 
ubezpieczenia

• dogodna lokalizacja w samym centrum miasta 
(naprzeciwko hotelu Mercure Hevelius)

• możliwość skorzystania z usług restauracji Kansai 
Sushi podczas oczekiwania

• więcej czasu w mieście

• uniknięcie konieczności dojazdu na lotnisko 
z ciężkimi bagażami

         * nie dotyczy linii SAS, Ryanair, Finnair

• the accredited office of IATA, a member  
of Polish Chamber of Tourism

• comfortable check-in 24 hours before departure 
(up to 3 hours before departure for passengers 
with registered* baggage and up to 4 hours for 
passengers with registered baggage flying with 
WizzAir and up to 1.5 hours for passengers with 
unregistered baggage)

• minimum necessary formalities

• possibility of purchasing tickets for any route,  
by any airline or taking out insurance

• convenient location in the city centre (opposite 
Mercure Hevelius hotel)

• access to the services of Kansai Sushi restaurant 
while waiting

• more time in the city

• no necessity to get to the airport with heavy 
luggage

          * n/a SAS, Ryanair, Finnair

fo
t. 

w
w

w.
sx

c.h
u



CITY TERMINAL MEANS:

AKTUALNOŚCI
PORTU LOTNICZEGO GDAŃSK IM. LECHA WAŁĘSY

GDANSK LECH WALESA AIRPORT NEWS

ENGLISH  
TEXT 

Nearly one million passengers 
in first four months of the year

997,814 passengers have used the airport in Gdansk since the 
beginning of the year. The airport handled 291,463 passengers 
in April only, which is 15.7% more compared to April last year. 
As emphasized by Tomasz Kloskowski, Chairman of the Board 
of Gdansk Lech Walesa Airport, this spectacular success is not 
a  result of the beginning of the spring-summer season because 
passenger traffic has been clearly increasing since the beginning 
of the year. Charter flights start in the summer, but it is proba-
bly flights to Iceland, about which we wrote in the last issue of 
Live&Travel, that will turn out to be the greatest sensation. 

ENGLISH  
TEXT 

Launch of summer charter 
flights

This year’s holidaymakers will have as many as 24 charter 
connections available from the airport in Gdansk. The f lights 
will be offered by the largest travel agencies in Poland like 
Rainbow Tours, TUI, Itaka or Neckermann. They will in-
clude both popular destinations like Greece, Spain, Egypt 
and Turkey and new ones, for example Faro in Portugal. 
Summer tourists will find travelling even more comfortable 
thanks to a jet bridge available in all f lights to the Schengen 
countries. Moreover, some connections will enjoy a  higher 
standard. The season for charter f lights has already begun, 
and one of the tour operators offers trips to the most exotic 
places in the world already today. For details see the airport 
website: www.airport.gdansk.pl. 

Prawie milion pasażerów przez 
pierwsze cztery miesiące roku

Od początku roku z gdańskiego lotniska skorzystało 997 814 
pasażerów. W samym kwietniu lotnisko w Gdańsku obsłużyło 
291 463 pasażerów, co stanowi wzrost o 15,7% w stosunku do 
kwietnia ubiegłego roku. Jak podkreśla Tomasz Kloskowski, 
prezes Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy, o  tym spekta-
kularnym sukcesie nie świadczy nadejście sezonu wiosenno-
-letniego, bo wzrost ruchu obserwowany jest konsekwentnie 
od początku roku. Latem ruszają oczywiście loty czartero-
we, ale być może największą sensacją okażą się nowe połą-
czenia do Islandii, o  których pisaliśmy w  zeszłym numerze 
„Live&Travel”. 

Ruszyły letnie loty czarterowe

W tym roku podróżujący na letnie wakacje będą mieli do wy-
boru aż 24 połączenia czarterowe z lotniska w Gdańsku. Loty 
realizowane są przez największe biura podróży w Polsce jak 
Rainbow Tours, TUI, Itaka czy Neckermann. Będzie można 
polecieć w znane miejsca, jak Grecja, Hiszpania, Egipt i Tur-
cja, ale i  w  nowe, jak na przykład Faro w  Portugalii. Udo-
godnieniem dla letnich turystów będzie rękaw pasażerski 
we wszystkich połączeniach skierowanych do państw strefy 
Schengen. Będzie można liczyć także na podwyższony stan-
dard niektórych połączeń. Sezon na loty czarterowe rozpoczął 
się i już teraz u jednego z touroperatorów można wykupić po-
dróż do najbardziej egzotycznych zakątków świata. Szczegóły 
na stronie internetowej lotniska: www.airport.gdansk.pl. 



Tekst: Sylwia Gutowska

11 maja ruszyło nowe połączenie z Lotniska im. Lecha Wałęsy w Gdańsku. Do stolicy Finlandii będzie 
można polecieć bezpośrednio samolotem przewoźnika FinnAir. To kolejna zaraz po Islandii długo 

wyczekiwana wiadomość dla pasażerów gdańskiego portu lotniczego.

KIERUNEK HELSINKI

Zdjęcia: Jakub Milszewski



Po świetnie prosperujących połączeniach do miast Skan-
dynawii wreszcie nadszedł czas na stolicę Finlandii. 
Wśród Polaków jest dużo fanów nordyckich miast z ich 
surową, protestancką architekturą. To coś, czego nie 
można znaleźć u nas. To, co przyciąga nas w północ-

ne rejony, to odmienna mentalność mieszkańców. To wszystko ma 
swoje odbicie w mieście.

Znikające dzielnice
Helsinki są miastem o niestabilnym podziale administracyjnym. 
Ostatnie zmiany zaszły w 1982 roku. Największą jednostką w tym 
podziale są dystrykty (suurpiiria), których jest obecnie osiem. Na-
stępne są okręgi podstawowe (peruspiiriä) – tych jest trzydzieści 
cztery. Te dzielą się na sto trzydzieści siedem dzielnic (osa-aluetta) 
i trzysta sześćdziesiąt dziewięć osiedli (pienaluetta). Ewenemen-
tem w  tym skrupulatnym podziale jest Toolo, które nie wcho-
dzi w skład żadnej jednostki administracyjnej, choć nieformalnie 
uważane jest za dzielnicę. Ten nieokreślony byt znajduje się tuż 
obok centrum, a mieści się tam Stadion Olimpijski, gmach par-
lamentu fińskiego i budynek Finlandia Talo – centrum koncer-
towo-konferencyjne, siedziba Filharmonii Helsińskiej i miejsce, 
w którym w 1975 roku podpisany został Akt Końcowy Konferencji 
Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.

Miasto zaskakujących rekordów
Helsinki potrafią zaskakiwać. Spokojni Finowie mają największe 
rzeczy, o które mało kto by ich podejrzewał. Jedną z nich jest naj-
większa w Europie izba wytrzeźwień. Nie zapominajmy, że mają 
tam srogie zimy… Drugim największym w Europie przybytkiem 
w Helsinkach jest tamtejszy dom towarowy. Helsinki są też jednym 
z najbardziej zielonych miast Europy. Są też idealnym miejscem dla 
rowerzystów, z ponad tysiącem kilometrów tras. Rekordowo długo 
Finlandia nie miała własnej państwowości. Od średniowiecza do 
XIX w. była pod panowaniem szwedzkim, a do 1917, kiedy zyska-
ła niepodległość, była częścią Imperium Rosyjskiego. Wpływy obu 
tych kultur widoczne są na ulicach, których nazwy widnieją w obu 
językach urzędowych – fińskim i szwedzkim, a w miejscach histo-
rycznych – także starorosyjskim. Architektura, obok protestanckich 
budowli, w dużej części przypomina tę w Sankt Petersburgu. To 
nie tylko klasycystyczne gmachy w centrum miasta, pomnik cara 

Aleksandra II, ale też najbardziej rzucający się w oczy punkt – kate-
dra, która pierwotnie była prawosławna. W mieście można znaleźć 
też inną, historyczną cerkiew z 1868 roku. Kolejną ciekawą świątynią 
jest Temppeliaukio, kościół wykuty w skale.

Muminki i inne stwory
To w Helsinkach żyła i tworzyła Tove Jansson, szwedzkojęzyczna 
pisarka i  rysowniczka, autorka sagi o Muminkach. Te tajemnicze 
postaci, w których mrocznym świecie wygrywa czułość, stworzyła 
w latach czterdziestych jako odskocznię od dziejących się naokoło 
okrucieństw wojny. Helsinki zasłynęły też innymi „sympatyczny-
mi” kreaturami, które w 2006 roku zawojowały konkurs piosenki 
Eurowizja. To zespół heavymetalowy Lordi, który od końcówki lat 
90. straszy na scenie swoim demonicznym wizerunkiem. Ale do-
piero spektakularny występ w Eurowizji przyniósł im prawdziwy 
rozgłos i fanów z całego świata. Wyobraźnia Finów nie zna granic, 
a przeróżne jej przejawy możecie oglądać w ponad trzydziestu pięciu 
muzeów na terenie Helsinek, opowiadających historie z wielu dzie-
dzin kultury. Do Helsinek będą kierować się z pewnością nie tylko 
dla fani fińskiej stolicy. Dzięki nowemu połączeniu możliwe będzie 
dotarcie do innych miast Finlandii i przesiadka na loty do Azji. 

ENGLISH  
TEXT Destination: Helsinki

A new flight connection from Gdansk 
Lech Walesa Airport was launched on 
11 May. We will be flying directly to the 
capital city of Finland aboard FinnAir 
planes. It is another long-awaited 
piece of news right after Iceland for all 
passengers of Gdansk Airport.

Following the success of flights to other Scandinavian cities, now 
it is time for the capital of Finland. Many Poles are fans of Nordic 
cities with their austere, Protestant architecture. It is something we 
cannot find in our country. What also attracts us to the northern 
part of Europe is the different mentality of its inhabitants. And it is 
all reflected in their cities.

Vanishing districts
Helsinki is a city of unstable administrative division. The last time it was 
changed was in 1982. The biggest units are called districts (suurpiiriä). 
There are currently eight of them. Next, there are thirty four neighbo-
urhoods (peruspiiriä), which are further divided into one hundred and 



Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy oferuje szeroki zakres 
usług VIP. Do skorzystania z oferty zapraszamy pasażerów  
podróżujących samolotami rejsowymi oraz prywatnymi,  
zarówno w ruchu krajowym jak i międzynarodowym.

W ramach usługi VIP zapewniamy Państwu:
• osobny, dyskretny punkt kontroli bezpieczeństwa,
• kompleksową odprawę biletowo – bagażową, celną oraz paszportową,
• komfortowe warunki do wypoczynku bądź efektywnej pracy  

podczas przebywania w Saloniku VIP,
• bogatą ofertę artykułów spożywczych oraz napojów,
• możliwość skorzystania z bezprzewodowego Internetu, urządzeń biurowych, 

TV, a także przeprowadzenia ważnych rozmów w osobnym pomieszczeniu,
• indywidualny transport do/z samolotu,
• możliwość skorzystania z miejsc parkingowych w sąsiedztwie Saloniku VIP.

Odlatujesz lub przylatujesz - skorzystaj z usług VIP Departuring or arriving - use the VIP service

Gdansk Lech Walesa Airport offers a vast range  
of VIP services. The offer is dedicated to passengers of sched-
uled and private flights on domestic and international routes. 

VIP services offer:
• a private, discreet security control point,
• complex check-in, customs clearance and passport control, 
• comfortable condition for rest or efficient work at the VIP Lounge, 
• a rich selection of groceries and drinks, 
• a possibility of using Wi-Fi, office devices, TV, or holding serious talks in 

a private room, 
• individual transport to/from the aircraft,
• a possibility of using parking places neighbouring the VIP Lounge.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod następującym numerem telefonu:
 
+48 608 047 635 
vip@airport.gdansk.pl

VIP SERVICES

www.airport.gdansk.pl

For more information please call:
 
+48 608 047 635 
vip@airport.gdansk.pl

REKLAMA

thirty-seven quarters (osa-aluetta) and three hundred and sixty-nine 
sectors (pienaluetta). Töölö is a real sensation in this scrupulous divi-
sion of Helsinki. It is not included in any administrative unit, and yet 
it is unofficially considered a district. This indefinite entity is situated 
right next to the centre and is the location of the Olympic Stadium, 
the Finnish Parliament House and the Finlandia Hall, a convention 
and conference centre, the seat of the Helsinki Philharmonic and the 
place where the Helsinki Accords were signed in 1975.

City of surprising records
Helsinki knows what surprise is. The calm Finnish people have the 
biggest things few would suspect them of. One of them is the big-
gest drunk tank in Europe. Let’s not forget that they have harsh 
winters there... The second facility located in Helsinki worth men-
tioning is the largest department store in Europe. Helsinki is also 
one of the greenest European cities. With more than a thousand 
kilometres of routes, it is a perfect place for cyclists. Finland lac-
ked independence for a record long time. It was under the Swedish 
rule from the Middle Ages to the 19th century and later a part of 
the Russian Empire until 1917, when it regained its independence. 
The influence of both cultures is visible in the streets, whose names 
are written in both official languages, Finnish and Swedish, and 
– in historical places – in Old Russian too. Except for Protestant 
buildings, the architecture often resembles the one found in Saint 

Petersburg. It includes not only classicistic edifices in the city centre 
and the statue of Emperor Alexander II, but also the most conspi-
cuous landmark in the city, that is the cathedral, which was origi-
nally built as an Orthodox church. You can find one more historic 
Orthodox church built in 1868 in the city. Temppeliaukio, a church 
carved in stone, is another interesting temple in Helsinki.

Moomins and other creatures
Helsinki is the home town of Tove Jansson, a Swedish-speaking 
writer and illustrator, the author of the Moomin books. She cre-
ated those mysterious creatures, whose dark world was tamed by 
tenderness and affection, in the forties as a form of escape from the 
atrocities of war taking place all around. Helsinki became famous 
also thanks to other “nice” creatures that conquered the Eurovision 
Song Contest in 2006, namely the heavy metal band Lordi. They 
have been frightening their audiences with their demonic image 
since the end of the nineties, but it was only their spectacular show 
during Eurovision that gave them true publicity and fans all around 
the world. Fins’ imagination knows no limits. You can see various 
proofs of that in more than thirty five museums located in Helsinki 
that tell stories from various fields of art. Flights to Helsinki will 
be certainly popular among many more than just fans of the capital 
of Finland. Thanks to the new connection, it will be easier to reach 
other Finnish cities and change for flights to Asia. 



Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy oferuje szeroki zakres 
usług VIP. Do skorzystania z oferty zapraszamy pasażerów  
podróżujących samolotami rejsowymi oraz prywatnymi,  
zarówno w ruchu krajowym jak i międzynarodowym.

W ramach usługi VIP zapewniamy Państwu:
• osobny, dyskretny punkt kontroli bezpieczeństwa,
• kompleksową odprawę biletowo – bagażową, celną oraz paszportową,
• komfortowe warunki do wypoczynku bądź efektywnej pracy  

podczas przebywania w Saloniku VIP,
• bogatą ofertę artykułów spożywczych oraz napojów,
• możliwość skorzystania z bezprzewodowego Internetu, urządzeń biurowych, 

TV, a także przeprowadzenia ważnych rozmów w osobnym pomieszczeniu,
• indywidualny transport do/z samolotu,
• możliwość skorzystania z miejsc parkingowych w sąsiedztwie Saloniku VIP.

Odlatujesz lub przylatujesz - skorzystaj z usług VIP Departuring or arriving - use the VIP service

Gdansk Lech Walesa Airport offers a vast range  
of VIP services. The offer is dedicated to passengers of sched-
uled and private flights on domestic and international routes. 

VIP services offer:
• a private, discreet security control point,
• complex check-in, customs clearance and passport control, 
• comfortable condition for rest or efficient work at the VIP Lounge, 
• a rich selection of groceries and drinks, 
• a possibility of using Wi-Fi, office devices, TV, or holding serious talks in 

a private room, 
• individual transport to/from the aircraft,
• a possibility of using parking places neighbouring the VIP Lounge.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod następującym numerem telefonu:
 
+48 608 047 635 
vip@airport.gdansk.pl

VIP SERVICES

www.airport.gdansk.pl

For more information please call:
 
+48 608 047 635 
vip@airport.gdansk.pl




