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will
direct you
to the
warmer side
of Baltic!
Winter in Pomorskie revisited! A one-of-a-kind guide that will drop
a bunch of hints about the region if you consider visiting. And there
are plenty of reasons to do so. Not only is it a gateway to Poland,
but in itself - a genuine gem.
Come and see for yourself, be it on board of a WizzAir plane or deck
of one of Stena’s vessels. Hit the town or find refuge deep in the
forest. Take the kids, friends or come alone. Spend free time lazy or
crazy. It’s yours, after all.
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Culture of freedom,
Everyone knows that Gdansk
is the cradle of freedom and
a place of conscious culture.
The city is bursting with energy
and its architectural landscape
is filled with brave buildings in
which art is flourishing and new
artistic generation is realising its
courageous visions.
text

Mateusz Kołos
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freedom of culture
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spirit of the city

ECS is
monumental on
the outside while
having cozy
interior.

PHOTO: GRZEGORZ MEHRING / ESC ARCHIVE

The centre of the world
Some people have already started calling it
a ‘ruster’, others call it the Polish Tate Modern.
The most important thing is, however, that the
European Solidarity Centre triggers a lot of emotions. It is one of the largest cultural investments
of the past years and it is supposed to become
the visit card of Gdansk. And the odds of this
happening are quite considerable, taking under
consideration what values the venue represents
to the outer world.
ESC was created with the goal of promoting
the ideals of “Solidarity” and commemorating
its history. It was also built to commemorate the
events that took place in the Gdańsk Shipyard.
The workers strikes that finally led to the fall of
the Communist regime and initiated the process
of dissolution of the Eastern Block were Gdansk’s vital input into world history. These events
are symbolised by a living person – Lech Wałęsa
and also by thousands of anonymous shipyard
workers who took part in the events.
ESC is 7.000 m2 of exhibition space located
on two floors filled with most contemporary
multimedia solutions. Instead of long explanations you can find powerful photos, instead of
memorising historical facts you get the chance
of getting to know them through organoleptics.
One thing is certain – this is the first museum in
Poland where you can really feel life a political
prisoner (in ESC there is a copy of a prison cell
and an interrogations room).
The newly opened centre is also one of the
most thorough and accurate ways to get to know
the history of the late Polish People’s Republic.
The exhibition in ESC presents an overview of
the political and social sphere and because of
this fact it may be enjoyed not only by Poles but
also by visitors from abroad, especially that in
the European consciousness Gdańsk gains more

ESC is 7.000 m2 of

exhibition space located on two floors
filled with most
contemporary multimedia solutions.
Instead of long
explanations you
can find powerful
photos, instead of
memorising historical facts you get
a chance of getting
to know
them through
organoleptics.

ESC is located next to
the famous three crosses
monument.

and more respect and attention. I am sure that
each and every foreign visitor who comes to the
city located by the Motława River would love to
see a typical Polish People’s Republic citizen’s
flat interior. Or to sit in the classical police car
called Nyska? And in the end, it is worthwhile
to go and visit the ESC purely for aesthetic reasons: the unusual architecture of the building,
the Winter Garden and the detailed design will
definitely bring a lot of pleasure to the eye of the
most refined visitors.

From Stratford to Gdańsk
The newly opened Gdańsk Shakespeare Theatre
draws as much attention and excitement as the
ESC. The buzz has its reasons – not only is it the
first Polish theatre built from bottom up in the
last years; it was also modelled on the authentic
wooden Elizabethan theatre from the 1st half of
the XVIIth century. This fact has caused astonishment and even a shock among the visitors.
It is one of the most unique theatre buildings
in Poland where, instead of comfortable audience seats, you can find wooden benches
(with cushions). But Shakespeare Theatre is
unique not only due to the tribute it has pays to
its historical sources. It is also one of the most
modern venues in Poland especially thanks to
its technical parameters that allow almost any
kid of performance to be presented there, even
in broad daylight (the roof of the theatre can
be opened). The fact that the institution will
function more like an artistic agency than a regular theatre stage is also a novelty. ST does not
have a permanent group of actors and its rather
geared on presenting a wide range of different
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Frihetskultur, kulturfrihet
The theatre’s roof
is a masterpiece of
engineering.

Att Gdansk är vaggan för frihet och
medveten kultur behöver man inte
övertyga någon om. Staden sjuder av liv
och fylls med djärva arkitekturformer
i vilka konsten blomstrar och en ny
konstnärlig generation förverkligar sina
djärva visioner.
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The buzz has its
reasons – not only
is it the first Polish
theatre built from
bottom up in the
last years; it was
also modelled on the
authentic wooden
Elizabethan theatre
from the 1st half of
the XVIIth century.

performances. What’s more, the theatre building, made accessible to the audience at the end
of September, is also one of the most interesting
architectural forms in Gdańsk landscape. It
was highly praised by such personas as Andrzej
Wajda and Małgorzata Omilanowska – the
Minister of Culture and National Heritage.
The new theatrical quality represented by the
GST has already been proven by performances
that have recently been presented under its
roof. The first performance presented on the
GST stage was the classical interpretation of
“Hamlet” by The Globe Theatre from London
– one of the most famous theatre groups in the
world. Shakespeare returns to Gdansk to his
own cradle. In the XVIIth century, in exactly the
same place where GST was erected, operated
a very similar institution called the School of
Fencing. In some of the commentaries one
could hear the gossip that Hamlet’s ghost found
his new home in the GST. Most of all, however, it
is the citizens of Gdańsk that found a new place
to spend time in – a place which draws from
a long theatre tradition but is also very brave
and open to new visions. But to open the roof of
the building and watch the performances under
daylight the audiences will have to work for
warmer days.

Några har velat kalla det för ”rosthögen” eftersom
den är klädd, med rostbrunt stål, andra kallar det
för polska Tate Modern. Men huvudsaken är att
Europeiska Solidaritetscentrumet (ECS) inte lämnar någon likgiltig. Det är en av de största kulturinvesteringarna på senare år och är tänkt att bli det
nya kännemärket för Gdansk. Det har också goda
chanser att bli det, med tanke på vilka värden som
ECS representerar.
Institutionen bildades för att sprida idéerna och
bevara minnet av fackföreningen ”Solidaritet”
och de viktiga händelserna som utspelades på
Gdanskvarvet. Arbetarnas strejker som slutligen
bröt ner den kommunistiska regimen och samtidigt
påbörjade processen för nedmonteringen av hela
östblocket, är stadens viktiga bidrag till världshistorien. Dessa händelser förkroppsligas av en levande
symbol för Gdansk, Lech Wałęsa, ledaren för Solidaritet och med honom alla de tusentals anonyma
varvsarbetare som deltog i strejkerna.
I ECS byggnad finns 7000 m2 utställningsytor på
två våningar, fyllda med de senaste multimedialösningarna. Istället för långa utlägg och föreläsningar,
erbjuder man kraftfulla bilder, och istället för att
lära sig utantill använder man den organoleptiska
metoden (syn, hörsel) för att ta del av utställningarna. Säkert är att man aldrig i något polskt
museum har kunnat uppleva hur det känns att sitta
som politisk fånge. I ECS har man byggt kopior av
en fängelsecell och ett förhörsrum.
Det nyöppnade ECS ger oss möjlighet att kunna
resa tillbaka till de sista åren av Folkrepubliken
Polen, för att kunna iaktta både det sociala och
den politiska sfären under denna tid. Och därför
kommer säkert ECS att uppskattas, inte bara av
polacker, speciellt som Gdansk har börjat gälla mer
och mer i det europeiska medvetandet. Vem, bland
alla de utlänningar som besöker staden vid Motlawafloden, vill inte se hur en typisk lägenhet i Folkrepubliken såg ut eller hur det är att sitta i den klassiska
milicjapiketen, dåtidens polisbuss? Man kan också
välja att besöka ECS ur en rent estetisk anledning:

PHOTOS: RAFAŁ MAŁKO

Världscentrum

F

den okonventionella formen på byggnaden, Vinterträgården, och interiören som är designad med
känsla för varje detalj, bör glädja ögat även hos den
mest krävande betraktare.

någon egen skådespelarensemble utan kan hyras
ut. Med detta initieras en mångfald av pjästyper.
Byggnaden som blev klar i september är numera en
av de mest intressanta byggnaderna i staden. Den
har beundrats av bland andra den polske regissören
Andrzej Wajda som har gjort en dokumentär om
teaterns första dagar och den enastående och uppmärksammade invigningen av teatern.
Om den nya kvalitén vittnar också de teaterföreställningarna som visas. Vid teaterns invigning gav
man en iscensättning av ”Hamlet” i den klassiska
tolkningen från The Globe, den mest kända teatern i världen. Således återvände Shakespeare till
Gdansk. Exakt på samma ställe fungerade nämligen på 1500-talet en liknande institution känd som
Fäktskolan. På det sättet har Hamlets ande hittat
sin nya bostadsort, kommenterade man efteråt.
Men framför allt bygger det nya stället på tradition,
men är samtidigt öppet för nya och djärva visoner
vilket uppskattas av Trestadsområdets invånare.
Och bara med att öppna taket behöver man vänta
tills värmen kommer tillbaka i vår.

PHOTO: GRZEGORZ MEHRING / ESC ARCHIVE

Från Stratford till Gdansk
Lika starka känslor som Europeiska Solidaritetscentret, väcker den nyöppnade teatern Gdansk Shakespeare Theatre. Det är inte bara det faktum att
det är den första teatern i Polen som byggdes från
grunden på decennier, utan också att den är troget
designad efter den elisabetanska teatern i trä från
1500-talet. Detta möttes med förvåning, och till och
med chockade besökarna. Det finns ingen annan
teater där man i stället för att sitta i bekväma stolar
sitter på träbänkar (även om de har kuddar). Men
teatern är en sensation inte bara på grund av sina
historiska rötter. Den är också en av de modernaste
i landet. Först och främst på grund av tekniska skäl,
nämligen att det i byggnaden är möjligt att spela nästan alla sorters teater, även i dagsljus tack vare ett
skjutbart tak. Nytt är också att teatern har inte har
ADVERTISMENT
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There is no doubt that Sopot is
Poland’s most exclusive spa resort.
But such a position has not come
out of the blue. The city had to work
hard to get to this level. And it was
worth to put effort into reaching such
a standard – 100 years of tradition
and perseverance bring profits.
text

Agnieszka Mróz

A moment of

forgetfulness

PHOTO SOURCE: POMORSKIE TOURIST BOARD

DEN SVENSKA VERSIONEN
HITTAR NI PÅ SIDA 12

It was in the 1920s that Sopot gained the mark
of an international spa resort. People would
flock to this city, located on the Baltic coast
from all over Europe.
lready in the 19th century Sopot
drew huge numbers of customers
that wanted to improve their health
in the thermal baths. In time, Sopot
baths began offering additional services such as
massages, dry baths and irradiation treatments.
It was in the 1920s that Sopot gained the mark of
an international spa resort. People would flock to
this city, located on the Baltic coast from all over
Europe. What’s more, visiting Sopot was not only
good for health, in certain circles it was also
obligatory due to social reasons.
Currently Sopot, which has no more than
40,000 inhabitants, is home to more than a
dozen top-class spa centres. The range of services offered by these places is astonishingly
wide and diverse. Anyone can find something
suiting their taste, both exotic massage lovers
as well as fans of more traditional treatments.
What is common to most of Sopot spa&wellness
centres is that they base their offer mostly on
the resources coming from the Baltic Sea. Salts,
amber, sea algae – these form the unique basis
for special treatments.

A

The Crooked House
is one of the symbols
of Sopot.
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For the whole family
Spa is something more than just body treatment,
it also brings consolation for the soul. You can
see it for yourself in the Mera SPA Hotel. The
centre offers three unique original ceremonies:
Pearls Ceremony, Golden Algae Ceremony and
Amber Ceremony. By using the riches of our sea,
they help to prepare the body for the cold winter.
Each Ceremony is composed of a large number of
treatments. Depending on which Ceremony you

choose, you can try different luxurious elements:
an extract from white and black pearls, ostrich
shells or amber.
Mera SPA Hotel is also draws from the long
tradition of baths and offers sea and milk treatments. In both options you can be sure that your
skin will be moisturised and more elastic. As
Mera SPA Hotel underlines, the spa treatments
are not meant only for grown-ups. In the centre’s
offer you can also find special bids for teenagers
and children where the treatments are combined
with playing games. The youngest customers can
undergo a fantastic fruit back massage and a bath
adventure.

Journeys to world of relaxation
In the Sheraton Sopot Hotel, Conference Center
& Spa you can embark on unique journeys to the
world of relaxation. The hotel offers, among others,
an Aromatic Sheraton Journey during which you
can choose aromatic scent compositions in accordance to your mood. You can also try the Fabulous
Sheratona Journey – over three-hour long complex
series of treatments that use essential oils made
of lavender, mandarin orange, sesame oil and sea
salts. Unforgettable moments also await during the
treatments for couples that include, among others,
a feet ritual and a hot stones massage.
Both in Mera Spa Hotel and in Sheraton Spa future mothers can find a special offer of treatments
suiting their needs. In Mera Spa Hotel pregnant
women can go to a special massage that uses sweet
almond oil. In Sheraton SPA pains of pregnancy
can be soothed during the chest, neck, shoulder
and leg massages.

T
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There aren’t many
SPA rituals you
cannot find in Sopot.

A matter of choice

Hotels in Sopot
are renown for
their quality.

A pinch of the exotic
Haffner Hotel is the perfect place for all those
who yearn for relaxation with a pinch of the
exotic. The SPA offer includes nine oriental massages such as: chavutti thirumal – Indian Kalari
massage done with the feet, Japanese massage –
shiatsu and Polynesian massage ma-uri.
In SPA Haffner you can choose over 30 face
massages including: soothing treatment, firming
treatment, cleansing treatment, brightening
treatment and quieting treatment. The offer also
includes a special treatment – a bath connected
colour-therapy.
Men also will find special treatments to suit
their needs. Haffner SPA has prepared numerous
face treatments: moisturising treatment (with
algae mask), revitalising treatments for tired
complexion prepared especially for overworked
businessmen.
In the complex of historical buildings located
in the very heart of Sopot, in the vicinity of the
sea, the famous Sopot peer (Molo) and Monte
Cassino street lies the Jadwiga Titz-Kosko
Regional Rheumatological Complex. The Complex offers numerous highly specialised health
rheumatology and motor organs rehabilitation
treatments. The cryotherapy capsule remains
the most famous among the Complex’s customers. It has proven to be highly effective in
treating many diseases, health rejuvenation and
general regeneration of people who are active
and practice a lot of sports. Cosmetologists treat
cryotherapy as one of the treatments that ensure longevity.

SVENSK VERSION

Sopot – en lisa
för kropp och själ
Sopot är utan tvekan den mest exklusiva
kurorten i Polen idag. Men ingenting
händer av en slump, staden har arbetat
hårt för att få denna status. Hundra år av
tradition och metodiskt arbete har gett
goda resultat.
edan på 1800-talet kom patienter till
Sopot för att kurera sig genom hälsosamma bad. Med tiden har utbudet
i de gamla historiska sopotbaden fyllts
med massage och andra behandlingar. Sopot blev
en internationell kurort under mellankrigstiden, då
turister från hela Europa kom hit för att få vård. En
vistelse i Sopot var inte bara nyttig för hälsan - den
var också socialt nödvändig i många kretsar. Sopot
var helt enkelt rätt ställe att vara på.

R

PHOTOS: TOMASZ STEFUNKO, POMORSKIE TOURIST BOARD, SHERATON SOPOT

Every step you
take here, you can
make use of Sopot’s
spa&wellness
richness. In the
farthest parts of
the Sopot peer the
concentration of
iodine is twice larger
than on the coast.

The main natural resources of Sopot are: the
sea climate, attractive location, green areas that
cover up to 60% of the city’s area and curative
water sources. Every step you take here, you can
make use of Sopot’s spa&wellness richness. In
the farthest parts of the Sopot peer the concentration of iodine is twice higher than the coast.
In the Sopot Southern Park you can find characteristic fountains in the form of mushrooms with
unique Sopot brine that flows on its own from the
Zdrój Św. Wojciecha at the depth of 800 m below
the surface. This water is used for inhalation in
the treatment of chronic inflammatory and allergic diseases of airways. You can also have a sip of
specially diluted Sopot brine in the Pijalnia Wody
Solankowej located on the top floor of the Dom
Zdrojowy.
So all you have to do now is to make a choice
of treatments from the wide range of Sopot’s SPA
offer will be best for you and then enjoy the absolute relaxation.
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Sopot rymmer med sina nästan 40 000 invånare ett tiotal exklusiva SPA-anläggningar med ett
stort utbud av sköna behandlingar. Här finns allt
från exotisk massage till mer traditionella behandlingar, så att var och en kan hitta något som passar. Sopot SPA & Wellness anläggningar baseras
till stor del på havets tillgångar. Salter, bärnsten
och alger är en ovärderlig bas i de flesta av de
unika behandlingar som man kan njuta av här.

ingår bland annat en ritual för fötterna samt massage med uppvärmda stenar.
Både Mera Spa Hotell och Sheraton Spa erbjuder massage för blivande mammor. På Mera
kan gravida kvinnor få en speciell massage med
eteriska sötmandeloljor. Sheraton erbjuder å sin
sida lindrande SPA-massage för nacke, bröstkorg,
armar och ben.

En smula exotiskt
För hela familjen
SPA är mycket mer än bara vård för kroppen, det

har också en lugnande effekt på själen. Detta kan
du uppleva på Mera SPA Hotell som erbjuder tre
unika ritualer - med pärlor, gyllene alger respektive bärnsten. Det bästa från havet laddar dina
batterier inför den kommande vintern. Varje behandling består av olika element där du kan välja
lyxiga ingredienser, som till exempel extrakt av
vita och svarta pärlor, ostronskal eller bärnsten.
Mera Spa Hotell följer en tradition med att använda havs- och mjölkbad. Oavsett vilket alternativ
du väljer, kan du vara säker på att din hud blir återfuktad och spänstig. SPA-behandlingarna på Mera
är inte endast avsedda för vuxna. Det finns också
olika behandlingar för barn och ungdomar som
kombinerar läkande kurer med lek. För de minsta
finns både fruktig ryggmassage och äventyrsbad.

Res till avkopplingens värld
På Sheraton Sopot Hotell, Conference Center
& Spa kan du unna dig en unik resa i en avkopplande omgivning. Du kan du pröva en Aromatisk
Sheratonresa och välja en sammansätting av
dofter efter ditt humör. Den så kallade Fina Sheratonresan varar i mer än tre timmar och omfattar
en serie behandlingar med hjälp av varma eteriska
oljor av lavendel, mandarin, sesamolja och havssalt. Särskilda behandlingar ges för par, och där

Hotell Haffner är ett paradis för alla som längtar
efter avkoppling och samtidigt söker exotiska
stunder. Bland hotellets SPA-erbjudanden finns
nio orientaliska former av massage inklusive
chavutti thirumal, en kalarimassage där terapeuten använder sina fötter, shiatsu, en japansk
massage, och ma-uri, en polynesisk massage.
På SPA i Hotell Haffner kan du välja bland
över 30 ansiktsbehandlingar, bl.a. lindrande,
renande, rogivande och sådana som gör huden
fastare och ger den lyster. Pröva gärna ett färgterapibad, det är något helt unikt.
Även män kan få ansiktsbehandling, som till
exempel återfuktande behandlingar med en
mask av alger och vitalisering av trött hud.
I en fashionabel del av Sopot, vid stranden
nära den berömda piren, ligger Reumatologiska
Kliniken (Zespół Reumatologiczny im. Jadwigi
Titz-Kosko) i ett historiskt byggnadskomplex.
I dess utbud finns en rad högspecialiserade
behandlingar inom reumatologi och rehabilitering av rörelseorganen. Mycket populär har
kryokammaren blivit till följd av goda resultat
vid behandling av flera sjukdomar och föryngringskurer. Den kylande kryoterapin räknas av
kosmetologer som en av de behandlingar som
förlänger ungdomen.

Konsten att välja
Sopots naturliga rikedomar består främst av kustklimatet, stadens attraktiva läge och dess källor
med helande mineralvatten. Dessutom består staden till 60% av grönområden. Kurortens fördelar
kan du utnyttja vart du än går. I änden av piren
är koncentrationen av jod dubbelt så hög som
i inlandet. I Södra Parken (Park Południowy)
kan du besöka karaktäristiska svampformade
fontäner med saltvatten från källor som ligger 800
meter under ytan och som används för inhalation
vid kroniska inflammatoriska och allergiska sjukdomar i luftvägarna. Högst upp i Kurhuset (Dom
Zdrojowy) går det att provsmaka en speciell
saltvattenlösning och dessutom få en utsikt över
piren och havet.
Utbudet av SPA-behandlingar är stort i Sopot.
Det är bara att välja vad som passar bäst och
sedan njuta i fulla drag.

PHOTO: RAFAŁ KOLSUT

spirit of the city

Relax in Sopot
Sheraton Sopot Spa offers you endless relaxation.
Spa Packages
Day Spa Packages
Face and Body Treatments
Spa Journeys
Find out more at sheratosopotspa.pl or call us at +48 58 767 19 00
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Gdynia,
the

temptress
With half a million citizens and modern design Gdynia is
a beautiful, young city. Seaside location, at the foot of
picturesque glacial hills offers many different ways of
spending free time, in the summer as well as winter.
When it is warm you can choose from many beaches,
swimming spots, rich wildlife, sailing and outdoor
sports events and festivals. But autumn and winter
can be equally interesting. One idea is to go
shopping – and you can in Gdynia! It is great,
convenient and affordable.
text
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he important thing is: in Gdynia
everything is close by. Shopping
malls, the market and legendary
Świętojańska street are all within
walking distance or the comfortable (and recently
rewarded as Europe’s best!) public transport.
The market hall is the “core” of Gdynia;
several hundred stalls will provide you with
both local and exotic products such as: fruit,
vegetables, fish, meat, dairy, mushrooms or
flowers. Fresh fish from the night catches, eggs
from Kashubian farms, or vegetables and fruit
straight from orchards are within hand’s reach.
During the communist era, when merchandise
was scarce, this used to be the place that had
provided people with basically any goods thinkable, mainly owing to the local sailors’ private
import. Today’s traders have a wide range of
supply sources but at the same time – greater
competition in the form of large shopping mall
chains. They do have, though, an ally in the
City’s authorities that help them survive this
power struggle. The hall is currently undergoing
a renovation process and a special promotional
campaign has been launched. After all, such
a blaze of color, scents and a choice of unprocessed foods is not to be found very often and
certainly deserves a greater hype.
The market is a historical hall complex, located in close proximity of the Gdynia Główna
train station and, at the same time, the very center of the city and the harbor. It is both a great
starting and finishing point of any trip to Gdynia.
BATORY Shopping Center, its name a proud
tribute to one of the great Polish kings, is located
at 10 Lutego street. It catches the eye with its
remarkable architectural features. It was built to
resemble a hull of a giant docked ship, and it is no
coincidence – Batory was also the name of a Polish transatlantic ship that used to travel on the
route between Gdynia and New York.
The easiest way to reach it is by taking 10
Lutego street, which is one of the city’s main
arteries, from the train station straight into the direction of the sea. So, do not forget to step into BATORY on your way back from Kościuszko Square,
an outdoor “living room” of the city, and the
South Pier with its ship museums: Dar Pomorza
frigate and ORP Błyskawica destroyer, Gdynia

T

There is a good
reason why Gdynia
is a Polish center of
maritime culture.
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For the last 18
years Orłowo, the
most beautiful (and
expensive) district
of Gdynia, has
been home to one
of the most elegant
shopping malls in
Poland – KLIF. It
is appreciated for
its unique, private
surroundings, and its
name brings to mind
the neighboring sea
cliff - part of a natural
preserve.

RIVIERA is the most modern and

largest shopping center in the
north of Poland. Because of its location right next to the integrated
transport hub it has witnessed
literally throngs of visitors.
Aquarium and marina. In BATORY you can shop
for clothes, sports equipment, shoes, household
items and groceries; you will also find the largest
pet shop in the city. A two-level underground
parking is available at the customers’ convenience, which is important in the busy downtown.
We have already mentioned the nearby Świętojańska street. It is the main and favorite shop-

Gdynia
markeplace
offers a
chance to buy
some eco food
straight from
the field.

ping spot for Gdynia’s citizens and it changes
together with the city. From an unrivaled
“one-story department store” that it used to be
for years, it has recently transformed into an
extremely interesting “culinary route”. The number of shops has decreased through the years and
instead many restaurants, pizzerias, crêperies,
cafes, patisseries and pubs have opened. They
offer fast and slow food for all palates and wallets. Their stylish, intriguing interiors are an additional incentive to a visit. Side streets also hide
different places with tasty, sometimes exotic,
menus. All you need to do is go and explore...
For the last 18 years Orłowo, the most beautiful
(and expensive) district of Gdynia, has been home
to one of the most elegant shopping malls in Poland – KLIF. It is appreciated for its unique, private
surroundings, and its name brings to mind the
neighboring sea cliff - part of a natural preserve.
Both KLIF and the cliff possess “magical” power
to lure Gdynia’s citizens and guests alike. The
magnificent coastal surroundings of the cliff and
a choice of world’s top brands in the KLIF gallery
are considered to be the city’s flagships.
Recently, a new shopping mall was opened
to compete with Klif. RIVIERA is the most modern and largest shopping center in the north of
Poland. Because of its location right next to the
integrated transport hub it has witnessed literally
throngs of visitors. It comes as no surprise, since
RIVIERA’s offer is not limited only to the shops
that deal in practically all kinds of merchandise
and top brands. You will also find it to be a perfect
spot for relaxation, with a modern multiplex cinema (HELIOS chain), numerous restaurants and
children playgrounds. The Auchan hypermarket
is located in the same complex, and an enormous
underground parking with a cutting-edge system
for indicating free parking spots is an additional
argument for visiting both the centers.

PHOTOS: MICHAŁ KOWALSKI, ANDRZEJ GOLIK, RIVIERA CH, ESTERA GRUBERT

Gdynia is a gem of modernist architecture.
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Idag har de försäljare som finns i saluhallen fri och
bred tillgång till egna försörjningskällor, men kämpar med en stor konkurrens från ett flertal stora
matkedjor.

Huvudgatan Swietojanska, (Midsommargatan)

SVENSK VERSION

Gdynia, den
förförande staden
Gdynia, en stad med 250 000 invånare,
är en modern och vacker ung stad som
har havet i väster samt i söder morän och
skogsklädda kullar. Både invånare och
besökare erbjuds en mängd intressanta
aktiviteter inte bara på sommaren, då
stränder, bad, ett rikt djurliv, segling
eller olika idrottsevenemang utomhus
och festivaler frestar, utan även under
de kalla höst-och vintermånaderna. Ett
förslag för den kommande perioden
är förstås shopping som i Gdynia är
exceptionellt attraktiv, bekväm och
lämplig för varje ficka.
n viktig sak är att i Gdynia är allt nära.
Både flera köpcentrum, en saluhall,
och självklart den berömda huvudgatan Swietojanska är inom räckhåll för
fotgängare eller kan nås med en kort och bekväm
resa med kollektivtrafiken som nyligen har utnämds till den bästa i Europa.

E

Gdynias saluhall
Här kan du i hundratals stånd handla både lokala
och exotiska specialiteter, frukt, grönsaker, fisk,
kött, mejeriprodukter, svamp och blommor.
I saluhallen kan du köpa färsk fisk från nattens
fångst, ägg från gårdar i den närbelägna regionen Kaszubien eller frukt och grönsaker direkt
från odlarna. Även under de svåraste tiderna av
försörjningsbrist i den socialistiska ekonomin,
kunde man här köpa allt - främst tack vare den
privata importen som sjömännen ägnade sig åt.

Swietojanska är den största och populäraste
shoppinggatan i Gdynia, som förändras i samma
takt som staden. Med sina ”envånings varuhus”,
som inte hade någon konkurrens under årtionden, har Swietojanska de sista åren omvandlats
till ett mycket intressant kulinariskt stråk. En
rad eleganta butiker och parfymerier har ersatts
av ett flertal restauranger, pizzerior, pannkaksrestauranger, kaféer, bagerier, krogar och pubar
med både fast-och slowfood som passar gäster
med olika smaker och plånböcker. De stilliga
och fängslande interiörer inspirerar till besök.
Därmot kan man på smågatorna runt Swietojanska hitta fina platser med aptitretande och
ofta exotiska menyer. Det är värt att leta efter
dem om man är ute efter egna upptäckter...
Köpscentrumet BATORY (Centrum Handlowe
BATORY) vid 10 lutego-gatan - bär det stolta
namnet efter en av de polska kungarna. Den
väcker uppmärksamhet med en udda arkitektur,
som påminner om ett mäktigt skrov förtöjt vid
kajen-och detta är inte av en slump, eftersom
BATORY också är namnet på det polska transatlantiska fartyget som en gång seglade på rutten
Gdynia – New York.
KLIF och RIVIERA
I Orlowo, en av de vackraste och mest exklusiva
stadsdelarna i Gdynia, ligger sedan arton år
tillbaka KLIF ett av de finaste köpcentrumen
i Polen. Detta köpcentrum har en unik och intim
atmosfär, och dess namn är förknippat med en
pittoresk kustklippa vilken är en del av ett närbeläget naturreservat. Både klippan och köpscentrumet har en magnetisk kraft att dra till sig såväl
invånare som besökare.
Nyligen, för bara för ett år sedan har det
nyaste och största köpscentret i norra Polen,
RIVIERA, anslutit sig till kokurrensen. Tack vare
bra kommunikationer besöks centrumet av en
stor mängd kunder. Det är inte förvånande att
stället är populärt eftersom RIVERA inte bara erbjuder butiker i så gott som i alla branscher och
med kända varumärken, utan också bra ställen
att koppla av på. Där finns en modern filmstad,
HELIOS, och man hittar också många restauranger och lekplatser för barn. I samma komplex
ryms också en stormarknad, Auchan och en stor
underjordisk parkering med ett modernt system
som signalerar lediga P-platser, vilket också
lockar till att besöka båda köpscentrumen.

PHOTOS: PRZEMEK KOZŁOWSKI, RIVIERA CH
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STENA LINE PERSPECTIVE:

Polish Riviera’s
seasonal delights
The cities of Sopot,
Gdańsk and Gdynia make
up Poland’s Riviera, with
its stunning coastline and
beaches. Busy summer
season? No problem, any
season of the year is good
to visit and relax. Exquisite
spa hotels, culinary
delights and numerous
shopping opportunities
create a perfect, yearround trip destination.

text

Alexandra Hansson Hallgren

Marketing Coordinator
Stena Line, Baltic Sea

he three cities are home to magnificent
T hotels and spas, excellent shopping outlets and plethora of modern restaurants,
wine bars and cafes. Take a day at the spa, relax by
the pool and enjoy a meal and drink that can cost as
little as half of what you’d pay at home. This is all
you need during the darker months after an exciting summer. Peace, quite and cosy atmosphere...
Next to amazing spa facilities and largest shopping malls in the North of Poland, the region is
rich with fun family activities. It is also proud of its
fascinating history and vibrant culture. In autumn
and winter you can kick back in the cozy insides of
one of the numerous cafes in Old Town Gdańsk or
delightful restaurants of Sopot.
Modern, expertly prepared dishes are vibrant
with exciting flavors. Enjoy excellent, international
cuisine or immerse yourself in local specialties;
either way, you won’t be disappointed. One of the
important aspects of experiencing the places you
visit are: setting and atmosphere. Local restaurant
owners have spared no expense in designing the interiors and providing for quality of the served food.
Their decor is stylish, with a modern twist, at the
same time retaining unique features.

Hot tub and relaxation treatments
The area is rich in spa hotels, havens for weary
souls in need of warmth and comfort. Sopot in
particular is a retreat for those seeking relaxation, with a broad range of spa facilities and
treatments that they offer. Mera Spa, Sheraton,
Sofitel Grand and Haffner, to name just a few we
would heartily recommend this winter.
There are many different treatments to choose
from, half-price of what you’d pay at home. And at

Mera Spa hotel children are especially welcome, as
it’s designed with the youngest in mind.
Why not book a parent and child treatment
together? Foam massage, chocolate massage and
chocolate for the children to enjoy, while mum
and dad enjoy their own treatments. A wonderful
shared experience and something that is not easily
found in Sweden.

A huge range of Christmas shopping
Shopping is a favorite pastime for many, and Poland
offers a significant number of large malls. What
makes shopping in Poland different from Sweden
is that there aren’t as many shops or brand chains
in the main streets. Here, they are located mostly
under one roof in spacious, modern shopping malls
with stores and brands to suit all tastes.
Gdynia is home to northern Poland’s largest
shopping mall, Centrum Riviera. A modern shopping center with over 250 shops, offering greater
choice of merchandise than Sweden’s largest malls.
Gdynia also has Klif, with over 100 shops, and in
Gdańsk you’ll find Galeria Bałtycka, with its 220
shops. In the center of Gdańsk there’s the Madison
shopping mall, as well as small boutiques scattered
around the cobbled streets.
Poland is the perfect destination for Christmas
shopping. You can also buy gifts, such as cosmetics,
perfume, sweets and toys on board of our ships.
And now you can pick up bargains in our on-board
Bordershop with prices up to 60 % lower than those
on land. Our vessels: Stena Spirit, Vision and Baltica
on the Karlskrona-Gdynia route are well-stocked so
you can treat yourself or friends and family.
Welcome aboard. Let us take you to Polish
Riviera!

Pomorskie is known for its exquisite restaurants.

Spabad och skön avslappning
SVENSK VERSION

Höst – och vintermys
på Polens riviera
Sopot, Gdansk och Gdynia är Polens
riviera med en fantastisk kust och
milsvida stränder. Men det är inte bara på
sommaren man ska åka hit och njuta. Höstoch vintertid är en perfekt tid att åka hit.
Härliga spahotell, kulinariska måltider och
ett stort utbud av shopping gör att området
passar perfekt som resmål året runt.

I området ligger många spahotell som erbjuder
lugn för trötta och frusna själar. Framför allt
i Sopot, där flera av de fina hotellen har stora
spaavdelningar och ett brett utbud av behandlingar. Mera Spa, Sheraton, Sofitel Grand och
Haffner är några hotell vi varmt rekommenderar
för dig som vill åka på spa i vinter.
Behandlingarna är många och till halva priset mot
hemma och åker du till Mera Spa, ta gärna med dig
barnen för hotellet är anpassat även för mindre gäster. Varför inte ta en mamma- eller pappa- och barnbehandling ihop? Skummassage, chokladmassage
och choklad att äta till barnen medan föräldrarna
kan njuta av sina behandlingar. En härlig upplevelse
tillsammans och inte så lätt att hitta i Sverige.

Sopot in particular
is a retreat for those
seeking relaxation,
with a broad range
of spa facilities and
treatments that they
offer. Mera Spa,
Sheraton, Sofitel
Grand and Haffner,
to name just a few
we would heartily
recommend this
winter.

PHOTOS: TŁUSTA KACZKA, PIOTR WANCERZ, RIVIERA CH
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Julklappshopping med stort utbud

trestadsområdet finns fina hotell, spaI anläggningar, bra shopping och massor av innovativa restauranger,
vinotek och caféer. Här kan du gå på spa, bada
i pooler, njuta, äta och dricka till halva priset
jämfört med hemma. Och det är ju precis det
man behöver under de mörkare månaderna
efter en hektisk sommar. Lugn och ro och
mycket mys…
Förutom ett fantastiskt spaliv och norra Polens
största shoppinggallerior finns här flera roliga aktiviteter för barnfamiljer och en intressant historia och kultur att uppleva. Att mysa inomhus på
något av alla caféer i gamla stan i Gdansk eller på
någon av Sopots härliga restauranger, är en riktig höst- och vinterlyx. Maten och drycken här är
välgjord, modern och har många härliga smaker.
Välj själv mellan de internationella köken eller
de mer lokala. Oavsett vad du provar så lovar jag
att du inte blir besviken. Miljö och atmosfär är
också viktigt för helhetsupplevelsen och på städernas restauranger har de inte snålat med vare
sig kvalité eller inredningskomfort. Tvärtom, här
gillar man snygg inredning och moderna detaljer
utan att ta bort det unika för var och en.

Att shoppa ligger många varmt om hjärtat och
i Polen ligger de stora galleriorna tätt. Det som
skiljer shopping i Polen mot i Sverige är att man
sällan hittar så många butiker eller märkeskedjor
på gatorna. Här är det mesta koncentrerat till
stora moderna gallerior, som rymmer butiker
och märken för alla smaker.
I Gdynia ligger norra Polens största shoppinggalleria, Centrum Riviera. En modern köpstad
med över 250 butiker, som erbjuder ett större
utbud än Sveriges största. I Gdynia finns också
Klif med över 100 butiker och i Gdansk hittar man
Galeria Baltycka med sina 220 butiker. I Gdansk
centrum ligger dessutom Galleria Madison och
flera mysiga småbutiker bland kullerstensgatorna.
Polen är alltså ett perfekt tillhåll för julklappsshopping i kombination med att du kan
handla klappar som kosmetika, parfym, godis och
leksaker ombord. Nu kan du också alltid fynda
i vår Bordershop ombord till priser som är 60 %
billigare än iland. Våra fartyg Stena Spirit, Vision
samt Baltica på linjen Karlskrona-Gdynia är laddade med varor till dig själv, vänner och familj.
Så välkommen ombord. Vi tar dig till Polens
riviera!

Riviera is the biggest Baltic
shopping center.

24 25
specialties

andan i staden

Business Arena

PGE ARENA Gdańsk is one of the most stunning and modern European
stadiums. Its design was inspired by the natural beauty of amber and
the heritage of Gdańsk as a harbor city, and its purpose exceeds this of
a sports facility – it has become the center of business, recreation and
entertainment.
Wojciech Dąbrowski photos PGE Arena Gdańsk Archives

PGE Arena is home to Lechia Gdańsk, a team playing in the Polish premier football league: T-Mobile
Ekstraklasa. Summer of 2013 saw Lechia take on
one of the world’s greatest football teams – FC Barcelona, with Lionel Messi himself. PGE Arena also
regularly hosts the Polish national football team and
was one of the stadiums of the UEFA EURO 2012TM
tournament. National teams of Germany, Ireland,
Italy, Greece and Spain, the future champion, all
played here. It is also the place where world’s greatest music stars performed, among them: Jennifer
Lopez, Bon Jovi or Justin Timberlake.

New Business Center
Escape rooms and go-carts are
a tip of an iceberg of fun PGE
Arena has to offer.

Rich and diverse facilities of the stadium and magic
of events that take place here foster organization
of unusual corporate activities. Close co-operation
with the manager of MTG (Gdańsk International
Fair) allowed to include into the offer the neighboring AMBER EXPO conference center.

– Our offer includes complex handling of events,
from selecting a menu, through suggesting a convenient location, painting the event’s scenario, to
arranging artistic and music performances. Our
know-how and qualified personnel guarantees
every event to be unique and memorable experience – says Tomasz Kowalski, the President of the
Board of Gdańsk Arena Operator, the company
responsible for running the stadium.
– Available rooms are literally crammed with
electronic equipment. Nowadays, HD projectors,
wireless network or air conditioning are considered
a norm – Kowalski adds – What makes us stand out
in the crowd is our additional facilities, including
a restaurant with a terrace and view of the field,
almost 300 LCD displays scattered around the stadium or, last but not least, four 70m2 LED displays
located at the bleachers. They are the largest of
their kind in Europe. Imagine, how impressive business presentations displayed on such large surface

PHOTOS: PGE ARENA, PRZEMEK DŁUGOKIŃSKI
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The new recreation and sports center, FUN
ARENA, is located within the stadium. It is an area
dedicated towards entertainment. Over 9,000 m2
houses laser paintball, electric go-karts, trampoline
park, outdoor action games zone, cafe and the
so-called Escape Rooms, which are increasingly
popular around the world. Adding to this 90-meters
bungee jumps gives a pretty decent adrenaline pack.
The plans of the stadium’s owner are very ambitious and extend beyond all this. Part of the estate is
planned to become element of a multi-purpose complex, which will include hotels, offices, shopping and
sports centers as well as culture and entertainment
facilities. Currently, the company is in the middle
of the process of attracting potential investors. All
this makes it worth to run your business using the
potential and magic of PGE ARENA. You can start by
organizing an “ordinary” corporate event.

SVENSK VERSION

PGE Arena

may be. Another great example for innovation is an
extremely serious training that was conducted in...
the locker room.
– Our goal is to support the businesses of our
lesiees by providing them with a wide range of additional services. We wish to create conditions that
would allow them to gain a competitive edge on the
more and more globalized market – he explains –
For us, Lechia Gdańsk Prestige Club is more than
just a business association. It is a platform for contact
and exchange of knowledge, experience and ideas.
A special place is the Amber Lounge by TFF
events lodge. Area of 135 m2, 40 leather VIP armchairs with a view of the football field, private bar,
conference tables, LED ceiling lighting, separate
AUDIO system, 70” touchscreen, 80”screen and
4 32” displays, together with professional soundproof walls make the guests feel comfortable and
relaxed.

Center for recreation and adrenaline
An important part of a business program can
include some of over 20 forms of active leisure offered at the stadium. The permanent offer, which
includes zip-line, go-kart races, Lechia Gdańsk
Museum, lookout point or a dedicated guided tour
of the stadium, was broadened in summer of 2014
with a broad range of FUN ARENA attractions.

A special place is
the Amber Lounge
by TFF events
lodge. Area of 135
m2, 40 leather
VIP armchairs
with a view of the
football field, private
bar, conference
tables, LED ceiling
lighting, separate
AUDIO system,
70” touchscreen,
80”screen and 4 32”
displays, together
with professional
soundproof walls
make the guests feel
comfortable and
relaxed.

Stadion PGE ARENA Gdansk är en av de
vackraste och mest moderna arenorna i Europa. Den invigdes 2011 och har sedan dess
blivit en del av landskapet och en ny symbol
för staden och också vunnit många internationella priser. Designen är inspirerad av
den naturliga skönheten av bärnsten kombinerad med hamntraditionen, som i Gdansk
är flera hundra år gammal. Arenan är
avsedd för andra ändamål än bara idrottsevenemang och den har blivit ett center för
affärslivet, fritid och nöjen i regionen.
Inte bara idrott
Att utnyttja de möjligheter som PGE ARENA ger
är en nyckeln till framgången. Det är inte bara en
fotbollsarena utan en multifunktionell och modern
idrottsanläggning, ett centrum för idrott, affärer
och underhållning.
Den lokala fotbollsklubben Lechia Gdansk, som
ligger i den högsta polska ligan, spelar här sina
hemmamatcher. Sommaren 2013, spelade man en
vänskapsmatch mot ett av världens bästa klubblag,
FC Barcelona med Lionel Messi i spetsen. Också det
polska landslaget har spelat flera matcher på PGE
ARENA. Men det är inte bara fotboll som bjuds här.
Regelbundet spelas också rugby och i framtiden är
det tänkt att det ska ordnas speedwaytävlingar och
amerikansk fotboll. Flera gånger har man stått som
värd för en av de största tävlingarna för inlinesåkare i Polen – Lech Walesa Augustimaraton. Även
området kring arenan används för olika sporter
som streetbasket, karting, innebandy, triathlon och
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löpning. PGE Arena var också en av de arenanor
som användes vid EM i fotboll år 2012 och gästades
av fotbollslandslagen från Tyskland, Irland, Italien,
Grekland och hela turneringens vinnare, Spanien.
På arenan i Gdansk arrangeras också konserter
av världsstjärnor. Här har redan Jennifer Lopez,
Bon Jovi och Justin Timberlake uppträtt. Både
arenan och området runt omkring den lockar också
stjärnorna från den polska musikmarknaden som
David Kwiatkowski, och andra regionala och lokala
artister. I PGE ARENAs kalender för nästa sommar
står festivaler och sportevenemang, välgörenhetsmatcher, arenans öppna dagar och andra evenemang för från 100 upp till 80.000 deltagare.

Den nya affärscentret

PGE Arena offers
a great restaurant with
a view on the pitch.

De rikliga och varierande möjligheter som arenan ger och de arrangemang som erbjuds, gör
att också företagen passar på att ordna speciella
företagsevenemang här. Årligen hålls över 100
sådana tillställningar på PGE ARENA, konferenser,
seminarier, workshops, affärsfrukostar banketter,
fester, tävlingsfinaler, lojalitetsprogram och integreringsevenemang.
En fotbollsturnering på riktigt gräs, en konsert
på en scen i festsalen eller till och med på stadions
parkeringsplatser, kan bli en lyckad avslutning på
ett affärsmöte.
– Vi arrangerar evenemang på ett heltäckande
sätt. Vi kan ge råd när det gäller urval till menyn,
väljer en lämplig plats, lägger upp manus och bidrar med det konstnärliga och med musiken. Vår
erfarna och kvalificerade personal garanterar en
unik stämning under varje evenemang - säger Tomasz Kowalski, VD på Arena Gdansk Operator,
företaget som förvaltar arenan.
– Vi erbjuder mycket moderna rum, som helt
enkelt är fullpackade med elektronik. Numera
tillhör HD-projektorer, Wi-Fi och luftkonditionering standardutrustningen, tillägger Kowalski.
Men det som särskiljer oss är bl.a. restaurangen
som har en terrass med utsikt över fotbollsplanen, nästan 300 LCD-skärmar placerade runt om
i arenan och slutligen fyra skärmar på läktaren,
med en yta på 70 m2 vardera, vilket är det största
i Europa. Ni kan föreställa er hur imponerande
presentationerna blir på dessa stora skärmar.
Man kan till och med ha riktiga utbildningspass
i arenans omklädningsrum.
En särskild plats på arenan är Amber Lounge
by TFF på 135 m² som har 40 läderfåtöljer med
utsikt över planen, egen bar, konferensbord,
LED-takbelysning, eget ljudsystem, ett pekskärm
på 70 tum , en monitor på 80 tum, 4 stycken
32 tums skärmar och speciellt ljudisolerande
väggar. Allt detta gör att gästerna känner sig
extra bekväma.

Särskilt omhändertagna blir de som hyr
VIP-logerna och de business-platser som hör till

Lechia Gdansk Prestige Club. Förutom ett brett
reklampaket eller rätt till egen marknadsföring
kan de räkna med evenemang som är exklusivt
ämnade för dem, och har dessutom möjlighet att
arrangera egna evenemang på förmånliga villkor.
Ett nära samarbete med ledningen för Gdansk
Internationella Mässa, gör att PGE ARENAs erbjudande också gäller det intilliggande utställnings
-och kongresscentrumet AMBER EXPO.
– Vårt mål är att stödja genomförandet av
verksamheten för våra klienter och ge dem ett
brett utbud av tilläggstjänster. Vi vill skapa förutsättningar för att våra partners lättare kan bli
konkurrensfkraftiga på den allt mer globala marknaden. - förklarar VD Kowalski – För oss är Lechia
Gdańsk Prestige Club mer än en affärsklubb. Det
är en plattform för att utbyta kontakter, kunskap,
erfarenhet och idéer.
Utrummet på PGE ARENA används alltmer för
släktträffar och privata tillställningar som födelsedagar, bröllopsdagar, dop-, konfirmations- samt
bröllopsfestligheter. I byggnaden finns även
ett mångreligiöst kapell, vilket gör att många
liknande evenemang kan arrangeras. Mycket populära är integreringsfester och framför allt de traditionella fester som ordnas av polska studenter
för att fira att halva studieperioden har passerats.

Centrum för adrenalinhöjande aktiviteter
Bland underhållningsprogrammet som erbjuds
för affärsfolk finns över 20 attraktioner. Till den
”tyrolska linbanan”, go-kartbanan, klubben
Lechia Gdansk-museet, utsiktplatsen eller den
skräddarsydda visningen av arenan, tillkom
under sommaren 2014 en rad attraktioner som
man kan använda sig av på FUN ARENA.
Den nya idrotts-och fritidsanläggningen FUN
ARENA som är belägen i arenans byggnad, är en
plats för aktiva nöjen. Mer än 9.000 m2 rymmer
en laser paintball, eldrivna go-karts, en park med
studsmattor, arkadspel, kafé eller värdssuccén –
escaperooms. Om vi l ägger till ett fall från 90 meters höjd med bungee jumping , har vi fått ihop ett
verkligt adrenalinhöjande paket.
Arenans ambitiösa ledning går ännu längre.
Inom fastigheten planerar man att bygga ett komplex av byggnader ämnade for hotellverksamhet,
kontor, handel, idrott, kultur och underhållning.
För närvarande söker bolaget investerare.
Allt detta som vi berättat om gör att det redan
idag är värt att idka någon verksamhet här för
att utnyttja den potential och magi som finns på
PGE ARENA. Man kan t.ex. starta från ett ”vanligt”
företagsevenemang.
Välkomna!

PHOTO: PGE ARENA
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For three weeks of June and July,
Gdańsk will host a largest, next to
Munich’s Oktoberfest, open air event in
Europe. What will drive over 6 million
visitors to come to the city at this time?
Read further to get the answer.
text Łukasz Tamkun
photo source MTG SA, Łukasz Głowala

The fair’s
Ferris wheel
is a great
spot to see
the city’s
landscape
from.

n the aforementioned period Gdańsk
will turn into Europe’s biggest fair. And
it’s been running for 755 years. Initiative
to host this Fair came from the Dominican Order
that petitioned Pope Alexander IV who, answering
their request, published a special bull in 1260 establishing the Fair. Merchants took heed of the
Pontiff’s decision and soon began trading with
goods from all around the world. In no time
Gdańsk became one of Europe’s most prosperous
port cities. The Dominican Fair grew alongside the
city to become the largest such event of the Old
Continent. The gloomy years of World War II and
post-war communism saw an end to the centuries-long tradition of hosting the Dominican Fair in
Gdańsk. However, this interruption proved to be
only short-lived and the Fair was revived in 1972.
With a celebrated past to look back on, the threshold for restoring the Fair to its former glory
seemed to pose a colossal challenge. Over time,
however, generations of organisers have brought
the Dominican Fair back to its rightful place. Every
summer the Old Town of Gdańsk is home to over
a thousand stalls, each and every one of them laden
with unique goods. Local craftsmen, artists, and an-

I

tique dealers would not allow themselves to miss
the opportunity of being present at the Fair. This is,
by a wide margin, the best place to look for Polish
and Gdańsk rarities and treasures lying hidden
within the treasure troves of antiquities that lurk in
basements and attics of Pomorskie’s oldest dwellings. It is no wonder then that philatelists, numismatists, collectors of postcards, antiques and all
things vintage, rush to Gdańsk during the time the
Fair is held. No doubt they recognize it as the ultimate opportunity to improve their collections by
selling, purchasing or trading items. Some of those
collectors may in fact be hunting for the holy grail
of their respective fields.
Moving away from the mysterious, slightly
dusty, yet nonetheless captivating, realm of antiquities to other highlights of the Fair, we should
head straight for the stalls serving and selling
specialties of the local cuisine. Why not help yourself to some of Pomorskie’s finest pastries, a multiple variety of cheeses, nalewkas (a traditional
local liquor), beers and many more traditionally
prepared delicacies representing various Polish
regions and beyond. Gourmets are in for a real
food fiesta!

Beyond any
doubt, the Fair
is a splendid
marketplace, but
it’s actually even
bigger than that –
it is also a festival.
Its programme
of cultural events
encompasses
and brings to life
every corner of the
historical part of
Gdańsk – you will
never get bored
during the three
weeks of the Fair.

Beyond any doubt, the Fair is a splendid marketplace, but it’s actually even bigger than that
– it is also a festival. Its programme of cultural
events encompasses and brings to life every
corner of the historical part of Gdańsk – you will
never get bored during the three weeks of the
Fair. Music lovers will be delighted to hear that
the Fair’s programme includes 40 concerts with
music ranging from classical, through folk, jazz,
rock, alternative to opera and carillon festival. As
if this range was not already likely to cause even
a seasoned events-enthusiast a minor headache,
the Fair’s organisers have not overlooked their
youngest visitors and have prepared something
that will surely grasp their attention. The Bajkowisko (Fairy Tale Land) festival runs throughout
the entire period the St. Dominic’s Fair is held.
Let the numbers speak for themselves – the
annual number of visitors to the Fair tops the
population of Norway and is steadily rising. St.
Dominic’s Fair exudes a unique allure that ensures its magnetic appeal to tourists. Let us put it
this way – it would be a shame if you were to visit
Pomorskie during summertime and miss out on
one of Europe’s most outstanding events.
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Drömmarnas marknad
Under tre veckor i juli och augusti äger St.
Dominics Marknad rum i Gdansk. Det är,
vid sidan av Münchens Oktoberfest, den
största utomhusmarknaden i Europa. Vad
är det då som gör att bortåt sex miljoner
människor vill besöka staden vid Motlawafloden vid denna tid? Läs på. I över 750 år
har Gdansk en gång om året förvandlas till
den största marknaden i Europa.
nitiativet till att hålla den här marknaden
kom från dominikanerorden som
lämnade en begäran till påve Alexander
IV. Som svar offentliggjordes en särskild bulletin
1260, och marknaden kunde starta. Köpmänen
började snart handla med varor från hela världen
och på kort tid blev Gdansk en av Europas mest
blomstrande hamnstäder. Den dominikanska
marknaden växte i takt med staden och blev det
största evenemanget i sitt slag i den gamla världen.
De mörka åren under andra världskriget och
efterkrigstidens kommunism innebar ett tillfälligt
uppehåll av den flerhundraåriga traditionen att hålla

I

marknaden i Gdansk och först år 1972 kunde den
återuppstå. Marknadens storslagna förflutna gjorde
dock att försöken att återge den dess forna glans var
en enorm utmaning. Men med tiden har nya
generationer av organisatörer återgett den
dominikanska marknaden sin rättmätiga plats.
Varje sommar hyser Gamla Staden i Gdansk
tusentals marknadsstånd, vart och ett fyllt med sina
speciella varor. Lokala hantverkare, konstnärer och
antikhandlare skulle aldrig försitta möjligheten att
närvara vid marknaden. Det här är, med utan
konkurrens, det bästa stället att hitta unika varor
och skatter från Polen och Gdansk. Här kan man,
om man har tur, hitta antikviteter som legat gömda
i källare och vindar i Pommerns äldsta bostäder. Det
är därför inte konstigt att filatelister, numismatiker,
samlare av vykort, antikviteter och andra gamla
föremål skyndar sig till St. Dominics Marknad. De
betraktar detta som den ultimata möjligheten att
förbättra sina samlingar genom att sälja, köpa eller
byta föremål. En del av samlarna söker efter den
heliga graalen på sina respektive områden.
Om vi rör oss bort från den mystiska, lite
dammiga men ändå fängslande världen med
antikviteter till andra höjdpunkter riktar vi stegen
mot de stånd som serverar goda specialiteter från
det lokala köket. Ta för dig av några av Pommerns
bästa bakverk, ett stort och varierat utbud av ostar,
nalewkas (en traditionell lokal likör), öl och många
andra traditionellt framställda delikatesser som
representerar olika regioner i, och även utanför,
Polen. Se fram emot en riktig matfest!
Det här är utan tvekan en fantastisk marknad,
men den är faktiskt mer än så – det är också en
festival. Programmet med kulturella evenemang
omfattar och blåser liv i varje hörn av den gamla
staden i Gdansk. Du har aldrig tråkigt under de
tre marknadsveckorna. Musikälskare gläds över
att marknadens program omfattar 40 konserter
med musik från klassiskt, folkmusik, jazz, rock
och alternativ till opera och klockspelsfestival.
Om det här utbudet inte ger även den mest
luttrade evenemangsentusiasten lätt huvudvärk,
så erbjuder marknaden även teater och
komediföreställningar, styrketävlingar och två
löpartävlingar – International St. Dominic’s Race
och Solidarity Marathon.
Man har inte heller glömt de yngsta besökarna.
Festivalen Bajkowisko (sagolandet) hålls under hela
marknadsperioden.
Siffrorna talar för sig själva, antalet besökare på
marknaden är större än hela Norges befolkning
och fortsätter att öka. St. Dominics Marknad har
en unik dragningskraft som gör den till en riktig
turistmagnet. Låt oss uttrycka oss så här - det vore
synd att besöka Pommern på sommaren och missa
ett av Europas mest enastående evenemang.

Can’t wait
to get your hands on a new issue of

+48 Magazine?
Nº 3
WINTER
2014 / 2015

Gdańsk · Sopot · Gdynia

Be the first to read it with
out new mobile app!
Download from

Windows Store

You can always check
the current issue at:
www.48magazine.com
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Łukasz Tamkun

nce abandoned Shipyard has again
been filling with employees of numerous successful companies, very
often direct competitors, which
have installed themselves in this limited space.
Quickly, companies from all around the country
joined in making the Polish coast one of the largest yacht construction centers in the world.
An excellent example of such a company is
Sunreef Yachts. This young company occupies
the former facilities of the Gdańsk Shipyard

O

PHOTO SOURCE: SUNREEF SHIPYARD

Shipyard’s

After 1989, the construction of seafaring
vessels was overtaken by the Western
shipyards and huge conglomerates from
the Far East, which forced the obsolete
Polish companies out of market. They had
left behind a well-developed infrastructure,
together with hundreds of excellent, but
unemployed, professionals. Nature abhors
a vacuum and here we are again, throwing
down the gauntlet to the rest of the world.
This time on perhaps the most difficult of
the markets – luxury yachts.
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The old Shipyard is a birthplace of
modern and sophisticated vessels.

and has won the market with its original idea: to
produce catamarans. These crafts, which until
recently had not been particularly popular, have
two distinct advantages over monohull vessels.
They are more stable and despite their compact
structure offer ample living space. What is more,
design solutions unavailable in construction of
traditional ships become viable. The customers
have taken notice of this fact very quickly, and
the proof is in the growing catamaran market
on which Sunreef Yachts is the largest player.
Another significant player in the market is the
Galeon company. It has a longer tradition and
specializes in building of more “traditional”
vessels, owing its success to high quality and
competitive prices. In time, the company became a European tycoon on the market and its
products are widely acknowledged as being top
class in the world.
Polish companies fed upon the crisis. Lean
years came after a time of prosperity and the
“yacht bubble” had burst. Order rate dropped dramatically and with customers taking a closer look
at prices the margin had to be reduced. At that
point the young Polish companies began to gain
prominence. It turned out that the quality of their

An excellent
example of
such a company
is Sunreef
Yachts. This
young company
occupies the
former facilities
of the Gdańsk
Shipyard and has
won the market
with its original
idea: to produce
catamarans.

products often exceeds the offer of the renowned
Western brands. As a result, instead of relying on
the local market, 90% of the 17,000 vessels built in
Poland in 2013 was exported, with Poland becoming the third yacht manufacturer in the world. Polish craft compete on the local markets of France,
Italy or the United States and are appreciated by
customers. Perhaps the most dramatic symbol of
success was the acquisition by the Polish Delphia
of the legendary Swedish Maxi Yachts shipyard,
at that time in deep crisis. The Polish company set
its rival on its feet and Maxi yachts once again traverse the seas. All this because of the innovative
Polish engineering solutions.
Yachts constructed in the Pomorskie region
can be found all over the world and very often
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et övergivna varvet i Gdansk fylldes på
nytt med arbetare. På ett relativt litet utrymme skapades ett flertal, ofta konkurrerande, företag som började erövra båtmarknaden.
Flera företag, från både innanför och utanför regionen, anslöt sig snabbt till verksamheten och idag
finns på den polska kusten ett av världens största
centrum för produktion av båtar.
Ett utmärkt exempel på detta är ett ungt företag,
Sunreef Yachts, som slog sig in på marknaden med
en originell idé. Sunreef satsade på att bygga katamaraner. Dessa fartyg som tills nyligen varit mindre populära, har två huvudsakliga fördelar jämfört
med enkelskrov. De är mycket mer stabila, och
erbjuder dessutom, trots ett relativt kompakt mått,
gott om utrymme. Man kan också på en katamaran
använda olika lösningar vilka är ovanliga på traditionella fartyg. Kunderna märkte det snabbt och
i dag växer katamaranmarknaden snabbt. Sunreef
Yachts är numera den största tillverkaren i världen.
En annan stor aktör är Galeon som verkat längre på
marknaden och specialiserar sig på konstruktion av
mer traditionella båtar. Galeons framgång bygger
på hög kvalitet och konkurrenskraftiga priser. Med
tiden har företaget blivit ledande i Europa på marknaden för lyxiga motorbåtar, som många anser är
världens bästa i sin klass.
De polska företagen utnyttajde krisen väl. När
det efter den goda konjunkturen kom några magra
år, sprack båtbubblan. Antalet order rasade kraftigt, kunderna började bli priskänsliga och vinstmarginalerna föll. Man började då uppmärksamma
de unga aktörerna i Polen och fann att kvaliteten
på deras produkter ofta översteg vad som erbjöds
av de erkända västerländska märkena. Som ett
resultat av detta exporterade man, i stället för att
förlita sig på den inre marknaden, 90% av över 17
000 båtar byggda i Polen 2013 och landet blev den
tredje båtproducenten i världen. De polsktillverkade båtarna konkurrerar nu med franska i Frankrike, italienska i Italien och amerikanska i USA och
får gott betyg av kunderna.
En symbol för framgång, men också tecken på
de djupgående förändringar på marknaden, noterades 2012 när den stora polska båttillverkaren Delphia Yachts förvärvade det legendariska svenska
varvet Maxi Yachts vilket tidigare störtat ner i en
djup kris. Polackerna satte företaget på fötter och
Maxi Yachts båtar korsar haven igen, denna gång
med hjälp av polska tekniska idéer och innovativa
lösningar.
Det finns nu båtar byggda i pommerregionen
i varje hörn av världen och ger intryck av dynamik
och originalitet. Polska företag har hjälpt båtmarknaden att tänka nytt, vilket tjänar som inspiration
för konkurrenter och har gjort att Made in Poland
har blivit en realitet och en synonym för lyx.

Yachts constructed
in the Pomorskie
region can be
found all over the
world and very
often amaze with
their novelty and
brilliant design.

You can buy
everything here
from small boats
to grand luxury yachts.

amaze with their novelty and brilliant design.
Polish companies helped reshape the yacht
market, serving as an inspiration for their competitors. “Made in Poland” has become a fact and
a synonym for luxury.
SVENSK VERSION

Varvets nya liv
När produktion av havsgående fartyg
koncentrerades till specialiserade varv
i västländerna och giganter i Fjärran
Östern, konkurrerades de föråldrade
polska företagen bort från marknaden
efter 1989. Men kvar fanns den utmärkta
infrastrukturen och många duktiga
arbetslösa fackmän. Men naturen avskyr
vakuum, och man började utmana världen
med svåra uppdrag inom varvsmarknaden att bygga lyxiga segel - och motorbåtar.

PHOTOS: MACIEJ SAMET
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Overcoats
in pastel colours

H&M

499 PLN / 1100 SEK

Vero Moda

359 PLN / 800 SEK

hottest
trends

The
COS

699 PLN / 1550 SEK

of the coming season

SELECTED BY

Sylwia Zaręba,
fashion blogger
www.shinysyl.blogspot.com

e absolutely say “no” to the classic
coats and in the coming season we exchange them for pastel overcoats and
effective ponchos. We complement them with
very fashionable thigh boots or comfortable
boots on stable high-heels. You can easily find all
of that and much more in the Tricity shopping
centres. We recommend Galeria Bałtycka in
Gdańsk and Riviera and Klif in Gdynia – in total
this gives you 150.000 m2 of shopping craze and
over 500 shops in these three centres alone!

W

H&M

799 PLN / 1800 SEK

Vagabond

749 PLN / 1700 SEK

Thigh boots

Vagabond

699 PLN / 1550 SEK

Poncho

H&M

129.90 PLN / 300 SEK

KappAhl

89.90 PLN / 210 SEK

COS

Sack-like
bags

549 PLN / 1200 SEK

H&M

79.90 PLN / 200 SEK

Cubus

119.90 PLN / 250 SEK

H&M

399 PLN / 900 SEK

Vagabond

699 PLN / 1550 SEK

Heel
boots

De hetaste trenderna under
den kommande säsongen

on a pillar
high-heel

Vagabond

499 PLN / 1100 SEK

SVENSK VERSION

e klassiska kapporna säger vi bestämt
nej till. Den här säsongen kommer
pastellfärgade ytterplagg och effektfulla
ponchor. Vi kan komplettera klädseln med
mycket aktuella knähöga stövlar eller bekväma
låga stövlar med stabil klack. Allt detta och
mycket mer hittar ni lätt i trestadens köpcenter.
Vi rekommenderar Galeria Bałtycka i Gdansk
samt Riviera och Klif i Gdynia - totalt över 150
000 m2 för prisjägare i mer än 500 butiker!

D

Ecco

639.90 PLN / 1400 SEK

38 39
specialties

andan i staden

What kind of

will be fashionable
in autumn and winter?

Vero Moda

PLN 249 / SEK 550

H&M

PLN 199 / SEK 460

If you still don’t have checked patterns or pepika
in your wardrobe, then this text will definitely help
you in your shopping. In the coming season you
will find these patterns not only in the accessories
but also on the sweaters, coats and dresses. Let the
prints rule the oncoming cold days!

SVENSK VERSION

Vilka modeller kommer att
vara på modet denna höst
och vinter?
Vero Moda

799 PLN / 1800 SEK

Cubus

PLN 79.90 / SEK 200

Om ni varken har rutiga eller pepitamönstrade
plagg i era skåp så kan denna artikeln vara till hjälp
när ni handlar. Under den kommande säsongen,
kan dessa mönster hittas inte bara på accessoarer
utan också på tröjor, kappor och klänningar. Låt
er värmas av något vackert mönster under kommande kalla dagar!

KappAhl

PLN 44.90 / SEK 100

Cubus

PLN 99 / SEK 220

H&M

PLN 149.90 / SEK 350

Vero Moda

PLN 119 / SEK 280

H&M

Vero Moda

PLN 139 / SEK 300

79.90 / SEK 200
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UFUFU
say no more

Best Polish designers, designer
accessories, limited editions,
professional stylists – it’s UFUFU
Concept Store, the brightest beacon on
the fashion map of Warsaw and Tricity.
text Anna Kobierska
photo source UFUFU

UFUFU CONCEPT
STORE
Gdańsk
Madison Mall, Rajska Street 10,
First Floor
Warszawa
Mysia 3 Mall, Mysia Street 3,
Second Floor

UFUFU is a creation of three people: Aleksandra

Mątkiewicz, a dynamic businesswoman, Michał
Starost, one of the top Polish designers and
Katarzyna Kmiecik, young, extremely creative and proliferate designer. From the very
beginning, UFUFU was intended as not merely
a fashion brand with its own collections, but also
a platform for discovering and supporting young,
promising design professionals. This was the
basis for creating UFUFU Concept Store, where
around 20 carefully selected design brands have
been made available. UFUFU will always show
you what is going to be fashionable tomorrow.
An amazing diversity of styles has been introduced, from casual and street wear to evening
dresses. There you will meet a professional stylist, who will go with you through the process of
selecting what is best for you from the available
collections: clothes and accessories alike. You
can also order tailored clothes that will highlight
the individual character of a person and boost
self-esteem. It is not uncommon for the designers to personally help with the choice of style.
And you might find it surprising that the atmosphere is naturally friendly; there is no boasting,
so often present in the world of fashion. And the
prices are right.
UFUFU is a place for us, engaged not only in fashion and an answer to the calls of those who want
to act in the fields of art and design. The UFUFU
initiative allows young artists-sculptors to organize
exhibitions and develop their artistic skills.

SVENSK VERSION

UFUFU, kort sagt
De bästa polska modeskaparna, designade
accessoarer i begränsad upplaga och professionella stylister ryms inom UFUFU Concept
Store, som är den mest intressanta platsen
på modekartan just nu i Warszawa och
Gdansk.
UFUFU skapades av tre personer: Aleksandra

Mątkiewicz - en dynamisk affärskvinna, Michał
Starost, en av de bästa polska formgivarna, och
Katarzyna Kmiecik, en ung, mycket kreativ
och talangfull designer. Redan från början var

It is not
uncommon for
the designers to
personally help
with the choice
of style. And
you might find it
surprising that
the atmosphere is
naturally friendly;
there is no
boasting, so often
present in the
world of fashion.
And the prices
are right.

det tänkt att UFUFU inte enbart skulle bli ett
modemärke med egna kollektioner utan även
ett koncept för att leta fram begåvade kreatörer
i designbranschen och stödja deras utveckling.
Utifrån denna idé skapades UFUFU Concept Store,
där man kan hitta ett 20-tal noggrant utvalda
märken. UFUFU visar alltid det som kommer att
vara på modet i morgon.
Förutom den fantastiska mångfald av
stilar som UFUFU erbjuder – från casual eller
streetwear – finns här klädkollektioner för hela
dygnet. På UFUFU Concept Store möts du av
en professionell stylist. Tillsammans med detta
proffs tittar du på olika kollektioner och kan
välja de bästa tillbehören. Du kan också beställa
skräddarsydda kläder som perfekt framhäver den
individuella karaktären hos var och en och ökar
självförtroendet. Klädskaparna hjälper mycket ofta
själva till med att välja rätt stil. Man kan bli förvånad
över hur vänlig stämningen är, inte alls pretentiös
som skulle kunna förvänta sig i modevärlden, och
priserna skrämmer inte bort kunderna.
UFUFU är en plats för oss alla och engagerar
sig inte bara i mode. Företaget ägnar sig också
åt många andra aktiviteter på konst- och
designområdet. UFUFU – initiativet inbjuder
unga konstnärer och skulptörer till samarbete,
samtidigt som ägarna arrangerar utställningar och
skapar möjligheter till konstnärlig utveckling.
.
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Real
culture

In two years Wrocław is going to hold
the title of the “European Capital of
Culture”. But culture amateurs should
not have their eye on the Oder alone.
A similarly interesting offer, regardless
of the granted titles, can be found in
the north of Poland, with Gdańsk
taking the lead.
Mateusz Kołos

PHOTO: SEBASTIAN ĆWIKŁA
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International Turbine Hall

Baltic Philharmonic is one
of the most modern buildings
of its kind in Poland.

are the things the Philharmonic can be proud
of. Today, it comes as no surprise that its first
conductors are a Dutchman, Ernst van Tiel
and an Italian, Massimiliano Caldi, and that it
is more open to the world than ever before. It
is good to keep that in mind, especially before
the upcoming cultural season. Even more so,
because the Philharmonic’s dome houses more
than just “concerts”. Initiatives spring up like
mushrooms, at the same time maintaining the
balance between classical music and lighter, yet
still elaborate, style.

PHOTOS: PAWEŁ KLEIN, KRZYSZTOF GIERSZEWSKI

You would like to attend a classical music concert, but are unable to decide between the classical and modern? If by any chance you happen
to be in Gdańsk, do not even bother answering
these questions – The Polish Baltic Philharmonic
has it all covered for you. You will not find a better functioning music institution anywhere in
the region. Great choice of performers, broad
repertoire, international lineup, a Western-based
model of functioning and the handsomely restored former turbine hall on Ołowianka Island

A 4-year old prodigy

PHOTOS: SEBASTIAN ĆWIKŁA, RAFAŁ FOLTYN, CPM ARCHIVE

It is not often that the first night of a dance theater gains international recognition. Especially
when we take into consideration the fact that the
theater is not even five years old. The Gdańsk
Baltic Dance Theater has achieved things on
which many theatrical groups work for decades.
The reason? Youth, talent and Izadora Weiss,
one of the best choreographers you will currently find in Poland. The flagship spectacles
of the BDT are known not only to the local audience. “Romeo and Juliette” and “The Rite of
Spring” created a sensation in Poznań, Kraków
and Warsaw, and amazed the audiences of Bielefeld and Bangkok. The superb “Midsummer
Night’s Dream”, boldly written to Goran Bregovic’s music, made the critic of the prestigious
“Financial Times” drool over it. Showed, among
others, in Instanbul, it has been pronounced the
best dance spectacle of 2013 by Graham Watts
from “Dance Europe”. What could we expect
of such a magnificent group in the new season?
“The Netherlands” project that the group has
been focusing on this year and which premieres
November.

Polish ballet is wellknown for its innovation
and suprising forms.

Witkacy’s last laugh

Witkacy was among the
Europe’s finest painters
of the early XX century.

Some 120 km west of Gdańsk, in Słupsk, there is
a house, located at 21 Sienkiewicza street. At the
first glance quite ordinary, it is known around
the world thanks to Stanisław Ignacy Witkiewicz,
Polish painter, writer and philosopher. An intriguing inscription on the plaque on the wall of
the building says: “Stanisław Ignacy Witkiewicz
(1885-1939) did not stay in this building between 5
and 15 July 1936, because he was enjoying himself

in Gryf residence in Jastarnia.” A typical trick by
Witkacy, of which Słupsk is full. Illuminated posts
with his reproductions, bus line no. 1 devoted to
the artist, large format portraits on buildings and
numerous graffiti inspired by his work. So, what
is all the commotion about if Witkacy had never
visited Słupsk?
He might have not visited Słupsk, but his works
have. The biggest collection of his pieces is here,
a fact that is very often unknown even to local
citizens. They came here from nearby Lębork
after being bought by the grandson of Teodor
Białynicki-Birula, one Witkacy’s best friends from
Zakopane. What is interesting, the offer to buy the
works had earlier been turned down by museums
in Gdańsk and Warsaw, as Witkacy was considered
too “rebellious” by the communist authorities to
introduce him to a broader audience. It was then
that the head of the Central Pomeranian Museum,
Janusz Przewoźny, stood forward and bought the
entire collection of more than 100 art pieces for less
than 100,000 PLN. One might say he did not miss
the golden opportunity that had presented itself.
Today, this amount of money would buy at best
one of the paintings. New pieces for the collection
were acquired subsequently, and now it consists of
253 pieces that present the full scope of Witkacy’s
work; from his early years to the last days of the
Portrait Company. In the last few years, the spirit of
this greatest Polish eccentric has been getting out
of the museums into the streets. Słupsk is probably
the only city today that has reproductions of his
“Self-portraits” hanging next to large supermarket
promotional banners and t-shirts and bags with
imprinted works are not uncommon. The artist’s
outlook on life also seems to fuel cultural activities
in the city. Last year, a letter was sent from Słupsk
that began with the words: “Dearest - I was deeply
concerned by your prolonged silence”. It was
meant to promote Witkacy in the world, and among
its recipients was even the president of the United
States, Barack Obama.
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Verklig kultur
Om två år kommer staden Wroclaw
att bli Europas kulturhuvudstad. Men
älskare av högre kultur bör inte följa
enbart vad som händer i södra Polen. Ett
lika intressant erbjudande finns att skåda
i norra Polen med Gdansk i spetsen.
De Polska Östersjöfilharmonikerna i Gdansk
Vill du gå på en konsert med klassisk musik men
inte kan bestämma dig för om du vill ha romantiska fraser eller något mer modernt? Om du
befinner dig i Gdansk behöver du inte ens fundera
på det. De Polska Östersjöfilharmonikerna tar
hand om allt. Det är svårt att hitta någon annan så
perfekt fungerande musikinstitution i regionen.
Välbesatta konserter, en bred repertoar, polska
och internationella artister, en modern västeuropeisk organisation i en fantastiskt vackert renoverad f.d. turbinhall på Olowiankaön, med plats för
en tusenhövdad publik, är en källa till stolthet.
Det inte förvånande att förstedirigenterna
är holländaren Ernst van Tiel och italienaren
Massimiliano Caldi. Östersjöfilharmonikerna är
nu för tiden mer öppna för världen än någonsin
tidigare. Det är värt att komma ihåg det inför den
kommande kultursäsongen, eftersom det händer
mycket mer än vad som allmänt förstås med
konserter under Östersjöfilharmonikernas kupol.
Ett initiativ leder till ett annat, men samtidigt
upprätthåller man balansen mellan den klassiska
musiken och den lättare, men ändå sofistikerade,
stilen.

Det fyraåriga geniet
Det är ovanligt att en dansteaterpremiär får
världens erkännande. Speciellt om man talar
om en teater, som inte ens fyllt fem år. Baltic
Dance Theatre i Gdansk kan redan nu skryta med
framgångar som andra måste arbeta i årtionden
för. Vad är orsaken till detta? Ungdom, talang
och Isadora Weiss, en av de bästa koreograferna
i Polen idag. De bästa föreställningar är välkända,
inte bara för den lokala publiken. ”Romeo och
Julia” och ”Vårhelg” var mycket framgångsrika
i Poznan, Krakow, Warszawa och imponerade
på publiken vid festivalerna i Bielefeld och Bangkok. - En midsommarnattsdröm, djärvt utformad
till Goran Bregovic musik, var fantastisk , skrev
prestigetidningen Financial Times recencent.
Föreställningen visades bl.a. på festivalen i Istanbul och hyllades i tidskriften ”Dance Europe” av
Graham Watts som fjolårets bästa dansföreställ-

ning. Vad kan man förvänta sig av en sådan teater
under den kommande säsongen? Projektet Nederländerna, som gruppen fokuserar på i år, har
premiär i november.

Den stora konstnärens sista skämt
På Sienkiewiczgatan 21 i Slupsk (120 km väster
om Gdansk) finns ett till synes vanligt hus men
känt tack vare den världsberömde Witkacy (Witkiewicz) - polsk målare, författare och filosof. En
förvånande inskription på minnestavlan lyder:
Stanislaw Ignacy Witkiewicz (1885-1939) vistades inte i denna byggnad den 5–15 juli, 1936. Han
befann sig då på pensionatet Griffin i fiskebyn Jastarnia. Detta är typiskt Witkacy. Något liknande
kan man skåda nu i Slupsk. Det finns belysta
pelare med reproduktioner av konstnären, stora
porträtt av honom på höghusen, flera graffiti inspirerade av modernisten Witkacy. Även busslinje
nr 1 har tillägnads konstnären. Man kan fråga sig
varför eftersom Witkiewicz aldrig var i Slupsk.
Nej, Witkiewicz vistades aldrig i staden men
hans verk finns i Slupsk. Det är den största
samlingen i världen. Hans tavlor kom från den
närliggande staden Lebork, eller köptes från barnbarnet till Theodor Bialynicki-Byruli, en av konstnärens närmaste vänner i Zakopane. Intressant
är att tidigare förslag om att ställa ut hans verk
tidigare hade avvisats bl.a. av museer i Gdansk
och Warszawa. I det forna kommunistiska Polen
ansågs Witkiewicz alltför omstörtande för att hans
verk skulle få visas offentligt. Men dåvarande
chefen för Centralpommerska Museet, Janusz Przewozny, anmälde intresse. Man kan gott säga att
det blev hans livs klipp. Han köpte en samling på
över 100 verk för mindre än 100 000 zloty. Idag
är det värdet på enbart en enda tavla. Till de redan
införskaffade tavlorna köptes dessutom ännu fler.
I Slupsks kollektionen finns idag 253 tavlor som
ger ett komplett överskikt av Witkiewiczs verk från ungdomsverk till sista åren av hans firma,
Porträtt Företaget. Sedan några år tillbaka kommer den största polska excentriskern konsekvent
ut från museet, ut på gatorna. Slupsk är förmodligen den enda staden i Polen, där det, brevid stora
banderoller med annonser om priskampanjer
på stormarknaderna, hänger reproduktioner av
Witkacys ”Självporträtt”. Du kan här också hitta
t-shirts och väskor med med hänvisning till arvet
efter mästaren. För övrigt skapar Witkacys sätt
att se på verkligheten allt fler kulturella aktiviteter
i staden. För ett år sedan skickades från Slupsk
ett brev till ett antal personer vilket började med
orden ”Min Käre/a -. Jag har varit fruktansvärt
orolig av din långa tystnad”. Brevet hade till syfte
att marknadsföra konstnären. Även president Barack Obama fick ett sådant brev.

PHOTOS: PAWEŁ KLEIN, RAFAŁ FOLTYN, SEBASTIAN ĆWIKŁA
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Snow
White
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“Winter holidays” is not just a figure of speech, and certainly
not the end of the world for those who do find pleasure in
skiing. Different shades of snow have some obvious perks
as well. And although watching a blizzard outside in the
reassuring company of a fireplace is without doubt enjoyable,
nothing compares to just getting out and facing the nature.
text

Kajetan Kusina

Dashing through the snow

Agritourism

There is nothing more exciting than a dashing
sleigh (in Poland, a traditional sleigh ride is
called “kulig”) and the ringing of bells just to add
some dynamics. Grab a torch and dart through
the woods. This form of spending your free
time is deeply rooted in the Polish tradition. It
was very popular among the nobility in the XVI
century and would turn even the most grumpy
person into life and soul of the party. Today,
sleigh riding is also very popular. Because it is
not only about the ride itself, but also the overall
spirit that follows it. For starters, a sleigh ride
through a snow-covered wood and then warming
yourself up at a fireplace with a glass of aromatic
mulled wine, hot soup or bigos (a traditional
Polish cabbage dish) is an ideal pastime for
the entire family. And it does not drain your
wallet. For example, a night horse-drawn sled
ride costs 25 PLN (7 EUR) per person and during
the day the price drops to only 15 PLN (4 EUR).
After the snow madness you can warm up at the
fireplace, accompanied by folk music played
by a Kashubian band. All this has something
spiritual, allows you to discover new, unknown
energy reserves within yourself and reach peace
of mind, so difficult to describe in writing.

To appreciate the calm and beauty of Kashubia
you should spend a little while out there. Only
after you have calmed down, will you truly
begin to feel the magic of this region. Numerous
farms scattered across the region will help you
achieve this goal; their rich offer includes relaxation close to the nature and learning about the
culture of indigenous people. Hot, nourishing
breakfast prepared from local products, a walk
in the snow among pastures and, later, the
sound of wood cracking in the fireplace, people
chatting, mulled wine in their hands. Could
you expect anything more from life? Probably
a good company to share those memorable moments with.

For the active
Amateurs of active leisure will also be satisfied.
Popularity of cross-country skiing is gaining momentum and the region is rich with ski routes,
integrated into the diverse glacier landscape, in
order to encompass as many interesting spots as
possible and to enable visiting some interesting
tourist locations as well. Another interesting
option is getting the best out of the sea location
and going for a jog along the beach. A straight
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Snow-covered Kashubia
was praised by many a poet.

Hot, nourishing
breakfast prepared
from local products,
a walk in the snow
among pastures and,
later, the sound of
wood cracking in
the fireplace, people
chatting, mulled wine
in their hands. Could
you expect anything
more from life?

route is perfect for the beginners, frozen sea will
provide you with unforgettable memories, and
a dose of winter iodine inhaled into the lungs will
keep you healthy. Cross-country skis are widely
available in any of the numerous winter equipment rentals. After an intensive workout you can
relax in one of many day spas available in Tricity.
In fact, there are so many of them that we have
decided to devote a separate article to them.

For the nature lovers
The white, winter landscape does not have to
mean monotony. Calm wintertime landscapes can
very often be even more beautiful than the spring
ones, when nature is vibrant and full of energy. It
is extremely difficult to describe the beauty of the
Wdzydze Landscape Park during wintertime. It is
one of the most interesting sites for nature observation in whole Poland, particularly forest wildlife.
It comes as no surprise that bird watching has
become increasingly popular: birds seem not to
care a whole lot about winter. What is more, they
appear to know that they the snow makes them
easier to spot. The Park is home to more than 120
different species of birds and a significant number
of them does not fly South for the winter.

PHOTO SOURCE: POMORSKIE TOURIST BOARD, JOLANTA BORK / WDZYDKI PARK KRAJOBRAZOWY, ADAM JOACHIMOWSKI / DELMONICO CUT COUNTRY CLUB
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Snövit resa i Kasjubien
Vintersemester är för många förknippat
med skidåkning. Men snö i andra skepnader har utan tvekan också sina fina
sidor, som till exempel en uppfriskande
slädtur eller att åka längdskidor som vi
strax ska berätta om. Gärna i kombination med att man efteråt får sitta och titta
in i elden.
Med häst och släde genom snön
Finns det något mer spännande än att fara iväg
med häst och släde och lyssna till bjällerklang?
Vi forsar fram genom skogen med facklor i hand!
Detta nöje har en lång och starkt rotad tradition.
Redan på 1500-talet var det basen för förströelse
bland de polska magnaterna. Festerna var enligt
gamla krönikor så roliga att även den stelaste
blev på gott humör. Även idag är slädturer
mycket populära, särskilt på grund av den
speciella stämning som byggs upp. Vi kör alltså
först med släde genom snön i skogen, och sedan
värmer vi oss vid öppna spisen med aromatisk
glögg, varm soppa eller bigos (traditionell
polsk maträtt av kål, kött och korvbitar). Det
är mysigt för hela familjen och dessutom är det
inte så dyrt. Till exempel kostar en natt- eller
kvällstur 25 PLN (7 Euro) per person, medan
man under dagen bara betalar 15 PLN (4 Euro).
Efter äventyren i skogen och snön kan du värma
dig vid brasan, då musiker från Kasjubien spelar
folkvisor. Alltsammans är invävt i något slags
mystik, vilket gör att du kan hitta nya och oanade
mängder av energi och inre frid. Men det här går
inte så lätt att beskriva. Det måste upplevas.

PHOTO SOURCE: POMORSKIE TOURIST BOARD

Ekogårdar
För att till fullo uppskatta lugnet, tystnaden och
skönheten i Kasjubien bör man stanna här ett
bra tag. Först när du faller in i det rätta tempot
och finner din inre ro, kan du verkligen känna
den magi som råder här. Många små gårdar
erbjuder avkoppling nära naturen, och som
samtidigt låter dig ta del av kasjubernas unika
kultur. Du börjar dagen med en varm, hälsosam
och näringsrik frukost tillagad på lokala råvaror,
och du tar en promenad runt på gården i den
vita pudersnön, omringad av gårdens djur som
smaskar i sig vinterfoder. Sedan blir det småprat
vid brasan över ett glas glögg. Behöver man mer?
Det skulle i så fall vara ett passande sällskap att
dela dessa oförglömliga stunder med.

För de sportiga
De som föredrar fritidsaktiviteter kommer också
att bli nöjda. Vi föreslår längdskidåkning, som
har blivit alltmer populärt i Kasjubien. I den här
regionen finns många varierande skidspår att
välja mellan. Vart och ett av dem har lagts in i det
omväxlande landskap som formats under istiden.
Dels för att visa de mest intressanta platserna,
dels för att låta skidåkarna besöka intressanta
turistattraktioner på vägen. Lika intressant kan
närheten till havet vara. Man kan gärna ta en tur
på stranden, även vintertid, och det finns en enkel
led som är utmärkt för nybörjare. Det frusna
havet är en oförglömlig upplevelse, och dosen av
vinterjodsluft kommer att bidra till en god hälsa.
Skidor, pjäxor och stavar kan enkelt hyras på ett av
de många ställen som hyr ut vintersportutrustning.
Efter motionen är det skönt att bli genomvarm och
uppmjukad på något spa, som det verkligen finns
gott om i Trestaden. De är så många att vi ägnat en
separat artikel åt dem.

Ett paradis för naturälskare
Att det är snövitt överallt betyder inte att det är
enformigt. Den sovande naturen är ofta vackrare
än när den sprudlar av energi på våren. Ta bara
den vackra landskapsparken i Wdzydze på vintern.
Det är en av mest intressanta parker som finns när
det gäller att njuta av naturen och få kontakt med
dess invånare. Det är inte konstigt att det här har
blivit ett omtyckt ställe för fågelskådare, eftersom
fåglarna verkar veta att man kan se dem mycket
bättre i snön. Landskapsparken i Wdzydze är hem
för över 120 fågelarter, varav många övervintrar.
Och självklart har det ett stort pedagogiskt värde att
redan i tidig ålder komma i kontakt med vilda djur.

Nothing more
soothing than a
walk by an icy lake.

Winter shouldn’t
restrain you from
active lifestyle.
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Perfect

relaxation

Winter is a very difficult period for our bodies. The skin and the whole body can be badly
affected by the cold and the wind so we really have to take care of ourselves. Especially
when it’s cold outside and the clouds sit low it seems to be a necessity to find time for
ourselves and make sure that our mood is good. So as you walk in search for moments of
relaxation we recommend that you go to the unique Kashubian spa centres.
text

ery often a short forty minutes spa
treatment helps to rejuvenate and
regenerate body and mind. But at
times it is good to reserve a whole
day or even a weekend for this kind of pleasure.
For those who seek deep relaxation and soothing
silence the best places are spa centres located
outside the noise of the city. The highest standards of treatments combined with the surrounding of Kashubian forests can give you
consolation and a shot of energy necessary to
survive the cold winter.
PHOTOS: ERIK RIIKOJA, MARTA ANKIERSZTEJN
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Escape from the city
Ciekocinko Castle Hotel Resort&Wellness is
located ca. 90 km from Gdańsk. The hotel stands
right in the centre of a historic park, offering numerous massages: starting with relaxation-health
improving body massage, reflexotherapy and
finishing with a back massage. We highly recommend unique treatments such as body massage

Agnieszka Mróz

For those who seek
deep relaxation and
soothing silence
the best places are
spa centres located
outside the noise
of the city. The
highest standards
of treatments
combined with
the surrounding
of Kashubian
forests can give you
consolation and
a shot of energy
necessary to survive
the cold winter.

which is always prepared with care taken to
particular needs and requirements of each customer. The centre has also prepared a special
skin treatment for those city dwellers who are in
a constant rush. The treatment protects the skin
against city air pollution. The centre pays great
attention to the comfort and peace of its visitors
and its offer is dedicated to customers over 12
years of age.

For bath lovers
Hotel Spa Wellness Wieniawa Castle is only 40
minutes away from Gdańsk Airport. In the castle which was erected in the 19th century bath
lovers will definitely find something special. You
can choose a moisturising herb bath, a cleansing
beer bath and a wine bath that helps to brighten
the skin and make it more elastic. We especially
recommend the Kashubian bath which makes
use of pine and wild rose oils and a strawberry
aroma.

56 57
joy of life

att njuta av livet

These resorts
offer retreat
from the busy
metropolis.

The riches of the Kashubian region
Bazuny Spa Center is a unique spot on the Pomeranian spa map. It is no wonder that the place
calls itself a regional Kashubian spa. It offers
treatments composed on the basis of the natural regional resources: cranberry, Kashubian
strawberries, linden tree flowers, flax, camomile, honey and wild rose. On the basis of these
elements the centre has prepared a series of
treatments-rituals that in a complex way cleanse,
moisturise and even the skin. Each of the rituals
comprises a body massage, head massage, peeling and a nutritive body mask.

Ciekocinko Castle
and Wieniawa
Hotel can satisfy
the needs of those
who like relaxation
swimming, those
who want to
improve their skills
with a coach and
those who want to
go for aqua aerobic
class.

For the active ones
Relaxation in the Kashubian spa centres is
not only about treatments. Our organism will
definitely be grateful if we do some physical activity. And there are many things you can do in

Quality of treatment
offered here is hard to
match.

Kashubian spa centres. In Wieniawa Hotel you
can practice yoga, play squash and tennis. The
Ciekocinko Castle visitors can go on a special
trekking course with a guide. The place also offers opportunities for horse lovers who can go on
a ride in the castle’s surroundings.
All of the mentioned centres provide guests
with access to swimming pools. Ciekocinko Castle and Wieniawa Hotel can satisfy the needs of
those who like relaxation swimming, those who
want to improve their skills with a coach and
those who want to go for aqua aerobic class. In
the Aqua Centre swimming pool located in the
Bazuny Hotel the visitors can find a jacuzzi hot
tub, hydro-massages and a special swimming
pool for diving.

A boost of energy for the winter evenings
The high quality treatments, Kashubian forests
and meticulously planned interiors make up
a perfect composition which is also a perfect plan
for a pleasant weekend. And it’s especially worth
if you take under consideration the fact that the
scents of summer enclosed in the treatment oils
will allow you to feel a boost of energy and help
you survive the cold days.

PHOTOS: HOTEL SPA WIENIAWA, MARTA ANKIERSZTEJN

Wieniawa Castle offers also special „Spa Wieniawa Rituals” including the King Ritual for Couples. Those who choose it can expect a bath with
rose petals and a massage made with the use of
honey from Kashubian apiaries.
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En idealisk avkoppling
Vintern är en svår tid för våra kroppar.
Inte bara huden som utsätts för låga temperaturer och kall vind kräver särskild
omsorg. Speciellt när det är grått och blåsigt ute verkar det i själva verket vara en
nödvändighet att hitta tid för dig själv och
ditt välmående. När du söker några stunder av avslappning är det värt att besöka
de alldeles speciella SPA-anläggningarna
i Kasjubien (Kaszuby).
Redan en timmes behandling räcker ofta för att
förnya kroppen, men det är dock värt att ägna en
hel dag eller även en helg för att unna sig detta
nöje. En bra idé för dem som söker avkoppling
och ro är att åka till något SPA-centrum som ligger
bortom stadsjäktet. En förstklassig behandling
i samspel med miljön med kasjubiska skogar, ger
lisa åt kroppen och samtidigt en dos energi som
behövs för att klara av vintermånaderna.

Att fly från stan
Mindre än 90 km från Gdansk ligger slottet Ciekocinko med sitt Hotel Resort & Spa. På slottet
som omgärdas av en historisk park kan man unna
sig många olika sorters massage, allt från avslappning och terapeutisk massage till zonterapi
och avkopplande ryggmassage. Man blir rekommenderad pesonligt anpassade behandlingar, till
och med avslappnande helkroppsmassage, vilka
genomförs med hänsyn till individuella behov hos
varje kund. För upptagna stadsbor har man förberett en särskild behandling som skyddar huden
mot föroreningar.
Det är värt att notera att denna anläggning tar särskild hänsyn till gästernas komfort och ro. Erbjudandena är avsedda för kunder över 12 år.

PHOTOS: VALUA VITALY, HOTEL SPA WIENIAWA

För badälskare
Bara 40 minuter bilväg från flygplatsen i Gdansk
ligger Hotel Spa Wellness Palace Wieniawa. I slottet från 1800-talet kan alla badälskare hitta unika
badförslag. Du kan välja mellan växtbaserade fuktande bad, renande ölbad eller vinbad som ger fast
hud och lyster. Beaktanssvärt är det kasjubiska
badet i vilket man använder eteriska oljor av tall,
nypon och jordgubbsarom.
Erbjudandet omfattar också speciellt förberedda
”Wieniawas SPA-ritualer”, bland annat Den Kungliga Par-ritualen. De som väljer denna behandling
får ett bad i rosenblad och en massage med honung från kasjubiska bigårdar.

Kasjubisk rikedom
Den unika punkten på SPA-kartan i pommerregionen är utan tvekan Bazuny Spa Center, där man
kallar sig själv, inte utan orsak, för det regionala
SPAt i Kasjubien. Behandlingarna här komponeras utifrån de naturskatter som finns i regionen:
lera, tranbär, kasjubiska jordgubbar, lindblommor, linne, kamomill, honung och nypon.
Med hjälp av dessa ingredienser har man förberett
en rad ”ritualbehandlingar” som på ett fullständigt sätt rengör, återfuktar och slätar ut huden.
I varje behadling ingår en kroppsmassage, en
huvudmassage, peeling och en näringsgivande
kroppsmask.

För de aktiva
Att koppla av i kasjubiska SPA-anläggningar betyder inte bara behandlingar. Vår kropp kommer säkert att uppskatta om du bestämmer dig för någon
fysisk aktivitet också. Det finns flera möjligheter
till det. På Hotel Wieniawa kan du utöva yoga eller
spela squash eller tennis. På slottet Ciekocinko
har man i sin tur förberett vandringar med guide.
Älskare av ridsport kan hyra en häst och rida runt
i området.
I alla dessa SPA-anläggningar finns även simbassänger. På slotten i Wieniawa och i Ciekocinek
blir både de som föredrar fritidssimning, de som
vill förbättra sina färdigheter med hjälp av en
privattränare och de som väljer aqua aerobics,
tillfredsställda. På Aqua Centrum i Hotel Bazuny
väntar jacuzzi, vattenmassage och särskilda bassänger för dykning.

En energidos på vinterkvällen
Behandlingar av högsta kvalité, kasjubiska skogar
och in i minsta detalj planerade interiörer skapar
den perfekta kombinationen, för en drömhelg.
Lått sommardofterna få dig att känna ett nytt
energiflöde som gör att du klarar av de långa vinterdagarna.
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Zander fillet, fried on clarified
butter with baked beetroots
carmelized on buckwheat honey,
red and green bio lentil with
mushrooms and coriander.

Przemysław Formela
KOZI GRÓD

Pomlewo

Holidays
on a plate

Christmas in Poland is a very special time and the most family moment of the year, when
everyone gathers around the dinner table. So it comes as no surprise that the culinary
tradition of Christmas is exceptionally rich in these parts.
photos

Joanna Ogórek

Baltic herring
marinated in apple
wine vinegar, creamy
horseradish, beetroots,
compressed apples and
pickled red onion.

Rafał Wałęsa
SZTUCZKA RESTAURANT

Gdynia

Tomasz Mrozik
TŁUSTA KACZKA RESTAURANT

Gdynia

he Christmas Eve supper is an
event that is deeply immersed
within the tradition and follows
a particular set of rules. Obligatory
hay is placed on the table under a white tablecloth. The family members share a Christmas
wafer during the supper, which has to consist of
twelve different courses. Keep in mind that all
meals are to be lenten and no meat is allowed.
This comes as a desired diversification in the otherwise meat-based cuisine. The soup, which is
the first course, is usually red borscht; however,
in some regions of Poland cream of mushroom
soup can be found instead. Flour-based dishes,
such as pierogi (dumplings) or pasta with cabbage, called lazanki, are particularly popular, although each household is different and
sometimes seemingly similar dishes can smell
and taste differently.
However, the product that dominates the
tables regardless of the region is fish, served in
every possible way. The one closely identified
with Christmas is carp, usually served fried
or in aspic. Equally popular is herring, most

T

Fried, classic dumplings with cabbage
and mushrooms, with carmelized
sois vide boletuses, dried mushrooms
essence, plum jelly and mousse, fresh
marjoram and baked onions.
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Artur Moroz
BULAJ

Sopot

Fried lake eel in vinegar
and pike & farina
meatballs in vinegar.

commonly seen accompanied by a type of sour
creme called smetana. And for dessert: mandatory kutia, consisting of wheat, poppy seed, large
quantities of honey and dried fruit.
Food is an important part of every Christmas
Eve, but in reality it mainly serves as fuel for
warming up the family atmosphere. Despite the
freezing cold outside, it is usually the warmest
day of the year.
Christmas Eve dishes are all prepared according to traditional recipes, which does not mean
that they are immune to innovation. This is best
proven by chefs of the best restaurants of Tricity. What they are suggesting is definitely worth
trying, as their original ideas is a true mix of tradition and novelty. A mix, we might add, which is
a fine example of perfect balance.

Marcin Feliszek
GDAŃSKI BOWKE

Gdańsk

Carp on emulsion from
poppy seed, almond jelly
and raisin confiture.

Adam Woźniak
MERCATO

Gdańsk

Cabbage with mushrooms –
a “destructive” look of Mercato’s
chefs on the traditional dish.
Soft boletuses and morels stewed
with Italian cabbage.
SVENSK VERSION

Julmat på tallriken
Julen är en speciell tid i Polen. Det är den
största familjehögtiden på året, som samlar
familj och vänner runt bordet. Det är inte
konstigt att den kulinariska jultraditionen
är mycket rik här.
ulaftonsmiddagen är en händelse djupt
J förankrad i traditionen och som aväts
enligt sedan länge etablerade regler.
Under den vita duken skall det finnas hö, under julmåltiden delar man oblaten med varandra och på
bordet skall det finnas tolv olika rätter. På julaftonen äter man inte något kött, vilket är en avvikelse
mot det vanliga polska köket som baseras på det.
Middagen börjar med en soppa, oftast röd borstj
med små köttfyllda degknyten men i vissa regioner
serveras också svampsoppa. Populära är också rätter som piroger med svamp eller pasta med kål som
kallas łazanki. Men till synes samma rätter kan
dofta och smaka helt olika i olika hem.
Men de verkliga specialiterna på julbordet är
fiskrätter som serveras på alla tänkbara sätt. Den
fisk som är mest förknippad med julen är karp,
som oftast serveras stekt eller i gelé. Lika populär
är sill, ofta serverad i grädde. Och till efterrätt den
obligatoriska kutia, en maträtt gjord på vete, vallmofrön med mängder av honung och torkad frukt.
Maten är en viktig del av julen, också för att den
värmer upp stämningen. Trots det kalla vädret brukar julaftonen vara den varmaste dagen på året.
Maten som serveras på julen baseras på traditionella recept, men kan vara föremål för innovationer, vilket bevisas av kockarna på de bästa
restaurangerna i Trestadsområdet. Det är värt att
prova deras personliga recept som sammanställts
på ett perfekt sätt med hänsyn till tradition och
samtidigt med modern prägel.

Stekt gösfilé i skirat smör med
ugnsbakad karamelliserad rödbeta
i bovetehonung, med röda och gröna
linser med svamp och koriander.

Insjöål och fiskbullar på gädda och
mannagryn i vinägerlag.
Artur Moroz
Restaurang Bulaj, Sopot

Przemysław Formela
Restaurang Kozi Gród utanför Gdańsk

Strömming marinerad i äppelcidervinäger, krämig pepparrot, rödbetor, pressade äpplen, inlagd rödlök.
Rafał Wałęsa
Restaurang Sztuczka, Gdynia

Karp på vallmobädd, mandelgelé och
sylt med russin.
Marcin Faliszek
Restaurang Gdański Bowke, Gdańsk

Stekta klassiska piroger med kål och svamp
med karamelliserad karljohansvamp
sous vide, essensen av torkad svamp,
plommongelé, plommonmos, färsk
mejram och rostad lök.

Kål med svamp – Marcatokockarnas
eget dekonstruktiva sätt att se på
den traditionella julmaten. Delikat
karljohansvamp och murklor stekta
med savoykål.

Tomasz Mrozik
Restaurang Tłusta Kaczka, Gdynia

Adam Woźniak
Restaurang Mercato, Gdańsk
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First floor
of the restaurant.

Restaurant’s interior is cozy and inviting.

Flaming & Co.
Sopot Restaurant

Sopot, Al. Wojska Polskiego 1
e-mail: sopot@flaming-co.com
T: 724-234-224

Warsaw, ul.Piękna 7/9
e-mail: restaurant@flaming-co.com
T: 724-234-234

WWW.FLAMING-CO.COM

Carefully selected products,
excellent service and well-thoughtout design with attention to every
tiny detail are what makes Flaming
& Co. a unique place in the whole
Tricity. Located directly by the
beach in Sopot but still in the city’s
center, it gives you a chance to find
a moment’s rest in your everyday
lives and enjoy yourselves in
a unique atmosphere.
source

Flaming & Co.

he minimalist, white, beige and sky
blue design perfectly matches the
beautiful view over the sea.
There are 100 seats in the main dining room.
The menu is a unique composition including
dishes influenced by Italian, French and American cuisine or enriched by Chinese accents. And
the bistro part, which faces the sea, attracts passers-by with the aroma of freshly-baked bread,
delicious pizza and coffee cocktails.
But Flaming & Co. means much more than
just food. It is most of all wonderful time spent
with friends and family.
A Sunday dinner at a large table with a view
over the Sopot pier is an unforgettable experience for both adults and children. Every
weekend, while adults lose themselves in conversations, the youngest ones can play and develop
their imagination under the supervision of pro-

T

Restaurant as seen from the
beach.

Bistro hall at the esplanade’s side.

The menu
is a unique
composition
including dishes
influenced by
Italian, French and
American cuisine or
enriched by Chinese
accents. And the
bistro part, which
faces the esplanade,
attracts passers-by
with the aroma of
freshly-baked bread,
delicious pizza and
coffee cocktails.

fessional animators. They can take part in culinary workshops, create autumn compositions,
sew their own cuddly toys and much more. And
during the week, they can discover their talents
in the Flaming kindergarten.
Live music or vernissages over a glass of excellent wine are a perfect recipe for evenings with
friends.
Flaming & Co. is also a perfect venue for
business meetings. Regardless of whether you
plan an event for a smaller or a larger group of
people, you can be sure that you will offer your
associates and business partners an unforgettable experience. The best ones have put trust in
our brand: Harper’s Bazaar, which used the company’s services during its first birthday party,
Porsche during the premiere of its new car, as
well as Audi, GAP and Hugo Boss.
A perfect location, pleasant atmosphere and
varied menu are what makes the place worth
frequent visits that give you a chance to derive
pleasure from discovering it anew each time.
SVENSK VERSION

Flaming & Co.
Noggrant utvalda råvaror, perfekt service
och minutiöst genomtänkta detaljer
i interiören gör Flaming & Co. till en
unik plats på Trestadens karta. Den här
restaurangen, som är belägen direkt vid
stranden i Sopot och bara några hundra
meter från huvudgatan, ger möjlighet att
mitt i vardagen få både lite andrum och en
speciell upplevelse.

en minimalistiska inredningen i olika nyD anser av vitt, beige och blått går perfekt
ihop med utsikten över havet.
I den stora matsalen har man plats för 100 gäster.
På menyn finns en enastående sammansättning av
smaker från såväl det italienska köket som från det
franska och amerikanska – även med kinesiska
inslag. Bistron intill strandpromenaden lockar
med doften av nybakat bröd, nygräddad pizza och
aromatiska kaffecocktails, som till exempel Chocobanana (espresso, banan och choklad).
Flaming & Co. är mer än bara en måltid, det
är framför allt ett ställe att vara på med sina nära
och kära.
Söndagslunch vid ett gemensamt bord med utsikt över piren i Sopot är en oförglömlig upplevelse
för både vuxna och barn. Medan de vuxna går helt
upp i sina samtal, kan de yngsta på helgerna ha roligt och utveckla sin fantasi under ledning av professionella lekledare. Bland annat kan de få lära sig att
laga mat eller sy ett eget gosedjur. I veckorna kan
barnen få pröva sina talanger på Flamings dagis.
Det perfekta receptet för en lyckad kväll med
vänner är att lyssna på livemusik eller ta ett glas
gott vin under en invigning.
Flaming & Co. är också en plats för affärsmöten.
Oavsett om du planerar ett evenemang för en mindre eller en större grupp, kan vi erbjuda våra samarbets-och affärspartners en enastående upplevelse.
Vårt varumärke har redan fått gott rykte av några
av de största: Harper’s Bazaar i samband med företagets första födelsedag, Porsche under lanseringen
av en ny bilmodell, samt Audi, GAP och Hugo Boss.
Det perfekta läget, den vänliga atmosfären och
den läckra menyn gör att det är värt att komma
tillbaka hit vilken tid som helst på dagen för att
kunna upptäcka det på nytt varje gång.
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Far from the urban hustle and bustle of the Tricity,
surrounded by a historic park, there is a stylish 19th-century
palace. The picturesque locality, elegant palace interiors
as well as incredibly friendly and professional service make
everyone feel exceptional here.
text
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We had been
looking forward
to that visit for
a long time, having
heard only positive
opinions about
the cuisine served
here. What sealed
our decision was
the information
that the restaurant
was recommended
by Slow Food
Poland. This
recommendation is
a great honour: only
two restaurants
in Pomorskie and
eleven in Poland
have received it.

sc

he Pałac Kościeszy Hotel lies away
from busy tourist routes but in the
close vicinity of Gdańsk (15 km from
the city centre). This is an undeniable asset, as
the peace and quiet of the place match the local
ambience perfectly. You cannot rush here.
A visit to the Pałac Kościeszy Hotel and its
restaurant, the “Inspiracja” (Inspiration), is an
interesting culinary journey with Rafał Kopicki
as the guide. We had been looking forward to
that visit for a long time, having heard only positive opinions about the cuisine served here.
What sealed our decision was the information
that the restaurant was recommended by Slow
Food Poland. This recommendation is a great
honour: only two restaurants in Pomorskie and
eleven in Poland have received it.
Regional cuisine is served at the “Inspiracja”
in an unconventional manner, using modern
technologies. Vegetables, fruit, and herbs
come directly from the chef’s garden and the
remaining ingredients are mostly bought from
local farmers, which guarantees top quality and
freshness. Even liquors are made in-house – so,
it is a good idea to leave your car at the car park
and stay in one of the hotel’s tastefully decorated
rooms. Rafał creates his dishes with remarkable
passion, which we had an opportunity to see for
ourselves when we ordered a few dishes from the
tasting menu and one main course.
The meal started with cold-smoked venison,
served with nut crumble and multi-grain bread
pastry twists. Distinctive in taste and slightly salty,
the tender meat made a wonderful combination
with the crispy crumble and the pastry twists. An
interesting sauce of anise and parsley added colour and flavour to the dish. However, the greatest
curiosity, adding variety to the dish thus served,
was the pine perfume that the chef sprinkled over
the plate – and six kinds of flavoured salts, e.g.
herb-flavoured or… strawberry-flavoured.

T

The venison on our plates was soon joined
by goose, which had the form of very savoury
chopped meat with crispy leek hay and black
salsify (viper’s herb), a forgotten ingredient
in Polish cuisine. The dish was served with
strong stock poured over it and accompanied by small chanterelles. After those two
culinary experiences, time came for goat
cheese. The colours of the dish were arranged
in such a way as if it was meant to praise the
Kashubian region: white cheese was matched
with red and blue fruits of the forest as well
as decorated with green nasturtium leaves.
Fruits of the forest counterpoint the delicate
creamy taste of the cheese with their slightly
tart flavour. A delectable element was amaranth seeds, placed on sweet Kashubian
honey and making an exceptionally intriguing
pattern on the plate. Another trimming was
frozen and powdered goat cheese, which, in
combination with blackcurrant, apple, and
mango sauces, appropriately complemented
the whole dish.
The dessert also delighted me with its appearance, form, and taste. It was based on
three forms of milk: roasted, condensed, and
baked. A crispy flake of roasted milk and a meringue provided contrast for the soft consistency of the dessert – resembling panna cotta,
known to everyone. A touch of nostalgia and
a memory of childhood was evoked by… candyfloss, decorating the dish. Finally, we tasted
cherry and green hazelnut liqueur. Strong and
intense in taste, it crowned our visit to the Inspiracja in a truly royal way.
Concluding our visit to the Pałac Kościeszy,
we can safely say: “see you soon!” – as the place
is one of those you return to: to have another go
at the tasting menu or even to attend a cooking
course run by Rafał Kopicki, revealing some of
the secrets of his magic cuisine.
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otel Pałac Kościeszy ligger inte vid de
välbesökta turiststråken, men ändå
i närheten av Gdansk, ca 15 km från
stadens centrum. Detta är utan tvekan en fördel,
för här finns det ett lugn och ro som är idealiskt
anpassat till klimatet som råder i regionen. Här
behöver du inte skynda.
Ett besök i Hotel Pałac Kościeszy och dess
restaurang, Inspiration, är en säregen kulinarisk
resa, där guiden är kocken Rafał Kopicki. Vi har
länge sett fram mot detta besök p.g.a. det goda
rykte som köket har . Vårt beslut blev ytterligare
befogat då restaurangen har rekommenderats av
organisationen Slow Food Polen. Det är en stor
ära - bara två restauranger i pommerregionen och
elva i hela landet har fått en liknande utmärkelse.
De regionala rätterna serveras här på ett okonventionellt sätt och med hjälp av modern teknik.
Grönsaker, frukt och örter kommer direkt från
kockens trädgård, andra produkter köps främst
från de lokala bönderna, vilket garanterar högsta
kvalitet och färskhet. Även likörer tillverkas på
plats - så försök att lämna bilen på parkeringen
och stanna över natten i ett av de smakfullt inredda rummen på hotellet .
Kocken Rafał skapar sina rätter med riktig
passion. Vi fick chansen att uppleva det när vi
beställde ett par rätter från provsmakningsmenyn
och en huvudrätt.
Inledningsvis fick vi smaka på rökt rådjur serverat med krossade nötter och krispiga flerkornsbröd. Köttet var mycket delikat och uttrycksfullt
i smaken. Lätt saltat, härligt kombinerat med

H
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Inspiration
Borta från storstadslivet
och gatutumulten,
omgivet av en historisk
park, ligger en stilenlig
herrgård från 1800talet. Den natursköna
omgivningen och en
elegant inredning samt
den otroligt vänliga och
professionella personalen
får en att känna sig
speciell.

nötströsseln. Anis-och persiljesåsen gav rätten
både färg och smak. Men det mest intressanta och
omväxlande i den serverade rätten var talldoften,
som kocken bestänkte rätten med och sex salter
smaksatta på olika sätt bl.a. ett örtsalt och ... jordgubbsaltet.
Sedan fick vi en gåsrätt som serverades i form
av mycket aromatisk hackat kött med krispig
purjolök och den, i det polska köket, bortglömda
svartroten. Rätten serverades i en stark buljong
med små kantareller.
Efter dessa två kulinariska upplevelser var det
dags för getost. Rätten var färgsatt som en lovsång
till den kasjubiska regionen: vit ost med röd-blå
skogsbär och dekorerades med grön krasse.
Skogsbärens syra bröt på ett delikat sätt ostens
krämiga smak. Välsmakande korn av amarantus
lades på en söt honung från Kasjubien vilket bildade ett mycket intressant mönster på tallriken.
Som ett tillägg blev också fryst och pulveriserad
getost som i kombination med svartvinbärsås,
grönt äpple och mango utgjorde ett värdigt komplement till hela rätten.
Till slut fick vi smaka på en likör av körsbär
med gröna hasselnötter. Dryckens starka och
intensiva smak blev en kunglig kröning på vårt
besök på restaurang Inspiration.
Efter besöket i Hotel Pałac Kościeszy säger vi:
”På återseende” - eftersom det är ett ställe som
man gärna återvänder till, antingen för att smaka
på en ny meny eller för att ta en matlagningkurs
hos kocken Rafał för att lära känna några utav
hemligheter i hans magiska matlagningskonst.

There is a place in Gdańsk,
where time stands still...
photo source

Gdański Bowke

here is a place in which one can feel
the atmosphere of 200 years old port
city while enjoying the taste of the Polish cuisine and finest liquoirs. In „Gdański
Bowke” restaurant we bake our own bread, form
dumplings and put all our passion and skill in
preparation of exquisiste dishes that will please
even the most gourmet tastes and those fancy of
the traditional, Polish flavours. Waiting for them
are pralines filled with the Goldwasser liquoir

T

and delicious coffee brewed with even the most
subtle details taken care of. We serve beer prepared by the small, regional breweries. On top of
that is unpasteurized beer „Gdański Bowke” prepared exclusively for our restaurant by the small,
family-run brewery with the best tradition of
Gdańsk beer making in mind. Our restaurant is
a unique and inimitable place in the heart of old
Gdańsk, perfect for the family dinner or get together with friends.
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Det finns ett ställe i Gdańsk
där tiden står stilla ...
et finns ett ställe där man fortfarande
kan känna atmosfären av den 200 år
gamla hamnstaden och samtidigt njuta
av det polska kökets smaker och bästa likörer.
På restaurang “Gdanski Bowke” bakar vi vårt
eget bröd, knådar piroger och lägger hela vår
passion och kunskap på att laga enastående rätter som tillfredsställer även de största finsmakarna och dem som älskar traditionella polska

D

rätter. För den som gillar godis, väntar utsökta
praliner fyllda med Goldwasserlikör. Vårt smakrika kaffe bryggs med största möjliga nyanser
i kaffebryggandets konst. Ölälskarna är välkomna
att provsmaka öl från de lokala bryggerierna.
Bland våra olika sorter serverar vi ett opastöriserat öl, “Gdanski Bowke”, som bryggs särskilt för
vår restaurang hos ett litet familjeägt bryggeri
som följer traditionerna som de bästa gdanskölbryggarna besitter sedan århundraden tillbaka.
Vår restaurang är helt unik, belägen mitt i hjärtat
av det gamla Gdansk, perfekt för att möta vänner
eller att träffas över en familjemiddag.

Hug
the

mug
Coffee experiences a great revival in
Tri-City. Restaurants serving all
types of coffee beverages from small
espresso to fanciful latte spring
up like mushrooms. And they all
enjoy great popularity, regardless of
whether they are cosy cafés or belong
to a larger restaurant chain. No
wonder, since the culture of coffeedrinking in Pomorskie is deep-rooted
in local traditions.
Kajetan Kusina
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Nothing
better that
a cup of fine
coffee.
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ome historians claim that the person responsible for the spread of
the coffee-drinking custom in Europe was Jerzy Franciszek Kulczycki, a Pole who established the first coffeehouse
in Austria after the Battle of Vienna in 1683. Legend has it that he took his reserve of coffee from
coffee bags left by the fleeing Turkish army. Kulczycki promoted also the idea of adding milk and
sugar to coffee. There was even a habit of hanging his portraits above the entrances to Austrian
coffeehouses until quite recently.
At first, coffee was not very popular in Poland.
Many considered it even harmful. People began
to challenge this negative stereotype only at
the turn of the 17th and the 18th centuries, and
Gdańsk was the first Polish city where coffee became really fashionable. The first coffeehouses
in Poland were established exactly in this city.
They quickly achieved considerable popularity,
and from then on coffee began to be considered
an elegant and interesting type of beverage in
the whole Poland. The culture of coffee drinking
became something normal. Soon, Poles started
adding very thick cream to coffee and called this
type of beverage the “Polish coffee”. It was considered a great delicacy in Europe.
Although after World War I Gdańsk was
placed outside the Polish borders, the tradition
survived. A new port was established nearby.
Gdynia, which was a small fishing village still in
the twenties, changed into a Polish window on
the world and a trade centre. Poles experienced
then the second boom of coffee culture. Coffee
imported to Gdynia spilled over the whole Poland, and the best coffee shops were set up in
the city.
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At first, coffee was
not very popular
in Poland. Many
considered it even
harmful. People
began to challenge
this negative
stereotype only at the
turn of the 17th and
the 18th centuries,
and Gdańsk was the
first Polish city where
coffee became really
fashionable. The
first coffeehouses
in Poland were
established exactly in
this city.

The interwar period was the golden age for
coffee from Gdynia. Today this tradition is
being revived, and the beverage itself enjoys
great success once again. Gdynia, Gdańsk and
Sopot are full of fashionable cafés. Most of them
are characterized by cosy and unique atmosphere and attention to their clients’ comfort.
Coffee-drinkers can be sure that they will find
something for themselves, including their favourite beverages, in all those restaurants.
The tradition of coffee-drinking in Gdynia is
typical of Poland, but – as befits a port city – it
is also open to new elements. It is a combination of Austrian, Turkish and even Scandinavian customs. Those in need of a moment’s rest
on a busy day can drop in Coffee Factory in the
Riviera Shopping Centre. This place proves
that nations on both coasts of the Baltic Sea
agree on what was coffee invented for. It owes
its unique atmosphere to a mixture of industrial austerity and warm, cosy accents. Coffee
served here is prepared in accordance with original recipes, which – together with its delicious
aroma – can satisfy even the most demanding
gourmets.
Faithful to its traditions, Gdynia boasts many
interesting coffeehouses. If we are interested
in the types of coffee served a long time ago,
we should definitely drop in Strych. More than
a hundred years old, the place is one of the most
famous cafés in Gdynia. Its interior is so impressive that we have to remind ourselves about
the excellent coffee beverages served here.
This is of course only a tiny fraction of all
the coffeehouses available in Gdynia. Besides,
Gdańsk stays true to its tradition as well and
Sopot already developed its own. Dozens of
cafés from the most stylish and designer ones
to those hidden somewhere in the streets and
known only to their regular customers give us
countless possibilities of trying the unique
Pomeranian culture of coffee-drinking.
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Höstuppvärmning
Det smakar bra med kaffe
på morgonen men oavsett
om det är hembryggt
eller dricks ute på stan
måste kaffet vara gott
och aromatiskt. I Polen
har kaffekulturen fötts
på nytt. Kaféer där man
serverar allt från vanligt
kaffe till tjusiga latte har
blivit många och populära.
Det är glädjande eftersom
kaffet är djupt förankrat
i den lokala historien och
traditionen.

nligt vissa historiker ansvarar polacken
Jerzy
Franciszek Kulczycki för vanan att
E
dricka kaffe. Efter att de polska, tyska
och österikiska arméerna vunnit slaget mot det Osmanska riket 1683, grundade han i Wien det första
kafehauz. Enligt legenden fick han tag i påsar med
kaffe som lämnats av de flyende turkiska trupperna. Kulczycki gjorde också känt att kaffet
kunde drickas med mjölk och socker. Tills nyligen
brukade hans poträtt hänga vid ingången till kaféer
som ett tack för denna insats.
Från början var kaffet inte särskilt populärt
i Polen och många ansåg att det till och med var
mycket skadligt. Den negativa inställningen började brytas ner vid sekelskiftet 1600/1700-talet och
den första polska staden där kaffe blev riktigt på
modet var Gdansk. I denna hamnstad öppnades de
första kafehusen, vilka snabbt vann stor popularitet
och gjorde att man i hela Polen började se kaffe
som en elegant och intressant dryck och kaffekulturen började nu spridas. Det kan nämnas att det
blev populärt att använda mycket tjock grädde till
kaffet. Kaffe med grädde började man kalla för
”kaffe på polska” och seden spred sig i hela Europa.
Efter Första Världskriget hamnade Gdansk utanför den polska gränsen, men traditionen att dricka
kaffe var inte död. I närheten av Gdansk bildades
en ny hamnstad- Gdynia. En liten fiskeby förvandlades på 1920-talet till ett fönster mot världen för
Polen och likaså till ett centrum för handelsutbyte.
Ett nytt uppsving för den svarta drycken skedde nu.
Kaffe som importerades till Gdynia, spred sig över
hela Polen, men det var just i Gdynia som de bästa
ställena, där det serverade kaffe, uppstod.
Mellankrigstiden var en guldålder för Gdynias
kaffe. Denna tradition är nu återuppväckt och den
svarta drycken triumferar på nytt. I Gdynia, men
också i Gdansk och Sopot finns många populära
kaféer att njuta av. De flesta satsar på intim och
unik stämning och största möjliga komfort för
kunderna. Kaffedrickare kan vara säkra på att
alltid hitta en mysig plats för att kunna njuta av sin
favoritdryck.

Traditionen att dricka kaffe i Gdynia är mycket
polsk men – som sig bör en hamnstad - också
öppen. Här blandas den österrikiska traditionen
med den turkiska, men också det nordiska. Den
som behöver andas ut en smula efter en hektisk
dag kan ta en fika på Coffee Factory i köpcentret
Riviera. Denna skandinaviska kafékedja har mottagits väl i Polen, vilket visar att nationerna på ömse
sidor om Östersjön är överens i kaffefrågan.
Gdynia, trogen sina traditioner, har många intressanta kaféer. Det är värt att besöka Cynamon, vid
Swietojanskagatan, som förenar en modern inredning med de traditionella metoder för beredning av
kaffe. Ett ytterligare plus är ett extremt stort utbud
av kakor och andra desserter. Om du vill se hur
man drack kaffe för i tiden, kan du besöka Strych
(Vinden). På detta ställe, som är över hundra år gammalt, finns ett av de mest kända kaféerna i Gdynia.
Interiören ger ett sådant intryck att man riskerar att
glömma de fina drycker som serveras på platsen.
Detta betyder inte att vi utanför Gdynias gränser
finner en brist på kaféer. En av de rekommenderade platser är förvisso Józef K. Detta mycket
populära kafé låg tills helt nyligen i Sopot, men
flyttade till Gamla Stan i Gdansk på Piwnagatan,
vilket är ett kafécentrum i Gdansk. Det är en plats
dekorerad med hänsyftning till verk av Kafka och
där alla som uppskattar ett gott kaffe i en intressant
miljö kommer att finna sig till rätta. Det är också
värt att besöka det närliggande πkawa som är känt
för många olika typer av kaffe och även andra
varma drycker. När du besöker Sopot bör du gå
till La Crema Cafe vid gågatan Monte Cassino, ett
kafé som imponerar redan vid ingången. Rummen
som är inredda i kolonialstil tilltalar alla som gillar
stämningen av det viktorianska Storbritannien.
Förutom det rika urval av läckra kaffesorter har
man ett stort utbud av kakor och varma smårätter.
Detta är bara en bråkdel av de ställen som finns.
Dussintals kaféer, från trendiga designande lokaler till små intima ställen som bara är kända för
stamgästerna, ger goda möjligheter att njuta av den
unika kaffekulturen i den pommerska regionen.
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