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GRZEGORZ 
KAPLA

 
Jest aktorem i pre-
zenterem telewi-
zyjnym, czyli na 
wrażeniu się zna. 
A jak się na czymś 
zna, to tego uczy 
– jest ekspertem 
zarządzania wize-
runkiem, prowadzi 
szkolenia z zakresu 
relacji biznesowych, 
technik wpływu 
i antymanipulacyj-
nych. Doradza wielu 
managerom najwyż-
szego szczebla. Czyli 
nie da się go owinąć 
wokół palca. Kiedy 
nie gra na planie to 
gra w golfa.

EN
He is an actor and 
a TV presenter so 
he knows how to 
impress others. And 
when he knows so-
mething, he teaches 
it: he is an image 
management expert 
and instructor in 
business relations 
and influence and 
anti-manipulation 
techniques. He advi-
ses many top ma-
nagers. So he cannot 
be twisted around 
one’s finger. When he 
does not play on set, 
he plays golf.

FOT. MONIKA SZAŁEK

JACEK 
ROZENEK

 
Żyje z pisania. A żyć 
z tego, co się lubi, 
to dar. Bardziej od 
pisania lubi tylko 
spotykać ludzi. No 
i lubi być w drodze, 
kupować płyty 
w sklepie z płytami 
a nie w sieci, pomi-
dorową i kabriolety. 
Kiedyś, dzięki dwojgu 
mądrym ludziom 
pojął, że nie trzeba 
pisać tylko o polityce. 
Że można pisać 
o świecie.

EN
He lives by writing. 
And living by what 
you love is a gift. The 
only thing he likes 
more than writing 
is meeting other 
people. He also likes 
being on the road, 
buying albums in 
stores (not online), to-
mato soup and con-
vertibles. Two wise 
people once helped 
him understand that 
you do not have to 
write about politics. 
You can write about 
the world.

FOT. MAT. PRASOWE

 NASI AUTORZY

 
Człowiek pra-
cy, gdańszczanin 
z wyboru. Chodź 
większość zna go 
jako żeglarza i Mi-
strza Olimpijskiego, 
to ma w rękawie 
jeszcze kilka asów. 
Jest biznesmenem, 
społecznikiem, 
prezesem Fundacji 
Gdańskiej, prowadzi 
szkolenia i wykłady 
motywacyjne. Na 
dodatek gra w golfa 
i w dalszym ciągu 
pływa, pomimo cho-
roby morskiej. Nie 
narzeka na nudę.

EN
A working man and 
a citizen of Gdansk 
by choice. Most of us 
know him as a sailor 
and an Olympic 
Champion, but he 
has several more 
aces up his sleeve. 
He is a business-
man, a social activist 
and the CEO of 
Gdansk Foundation. 
He offers training 
courses and gives 
motivational lectures. 
Moreover, he plays 
golf and continues to 
swim in spite of his 
seasickness. He is 
never bored.

FOT. SYLWESTER CISZEK

MATEUSZ 
KUSZNIEREWICZ

MAŁGORZATA
MARCZEWSKA
 
Coach, trener, desi-
gner. Specjalizuje 
się w projektowaniu 
myślenia w biznesie 
, kulturze i sztuce. 
Mówi prosto z serca 
Interesują ją nowe 
technologie oraz 
najnowsza wiedza 
o ludzkim mózgu. 
Jest pomysłodaw-
czynią i wspólniczką 
Barberian– barber-
shopu Nergala oraz 
LABlife -pierwszego 
w Polsce lifestylowe-
go miejsca, w którym 
można nauczyć 
się projektowania 
myślenia.

EN
A coach, trainer and 
life designer. She 
specializes in thinking 
design in business, 
art and culture. She 
speaks from the bot-
tom of her heart. She 
is interested in new 
technologies and the 
recent knowledge of 
human brain. The orig-
inator and co-owner 
of Barberian, Nergal’s 
barber shop, and 
LABlife, the first Polish 
lifestyle place where 
one can learn thinking 
design.

FOT. MONIKA SZAŁEK

 
Od 2012 roku pracuje 
w TVN24. W CV 
ma też „Gazetę 
Wyborczą” Polskie 
Radio PiK, Radio Gra, 
Polsat i Polsat News. 
Lubi kawę i rozmo-
wy. Nie kończy na 
jednym pytaniu, ale 
unika ludzi, którzy 
mówią bez końca. 
Jest też uzależniona 
od newsa i książek. 
Nie lubi marnować 
czasu i brzydzi się 
plotami..

EN
Has been working 
in TVN24 since 
2012. She has also 
Gazeta Wyborcza, 
Polskie Radio PiK, 
Radio Gra, Polsat 
and Polsat News 
in her résumé. She 
likes coffee and 
conversations. She 
does not end on 
one question but 
avoids people who 
never stop talking. 
She is addicted to 
news and books. 
She does not like 
wasting time and is 
disgusted by gossip.

FOT. MONIKA SZAŁEK

KATARZYNA
ZDANOWICZ

2 0 – 2 1

 
Niekwestionowany 
autorytet w dzie-
dzinie designu. 
Magister ekonomii 
i doktor wzornictwa 
przemysłowego, 
wykładowca Poli-
techniki Mediolań-
skiej. Prowadzi we 
włoskim Como stu-
dio OMC Design, jest 
również sekretarzem 
Międzynarodowe-
go Stowarzyszenia 
Projektantów (IAD) 
a także koordy-
natorem presti-
żowej A’Design 
Award&Competition.

EN
Undisputed author-
ity in the world of 
design. Holding MA 
in Economics and 
PhD in Design, he 
teaches Industrial 
Design at Po-
litecnico di Milano 
University. He runs 
OMC design studio 
in Como, Italy, is 
a Secretary of Inter-
national Association 
of Designers and 
holds coordinator 
position at A’Design 
Award&Competition. 

FOT. MAT. PRASOWE 

DR ONUR 
COBANLI



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

EN
A writer, screenwrit-
er, caver, columnist 
and soccer fan. 
A winner of the 
Nike Literary Award. 
A man of many 
passions. He will 
share one of them 
with us recom-
mending one picture 
worth seeing every 
month.

FOT. MONIKA SZAŁEK

WOJCIECH 
KUCZOK

 
Jego konikiem jest 
kuchnia japońska, 
którą ubóstwia 
i wznosi na piede-
stały. Nie z jednego 
pieca jadał chleb, 
podróżując u boku 
Roberta Makło-
wicza, zaglądając 
w zakamarki miejsc 
zakazanych dla zwy-
kłego śmiertelnika. 
Kulinarny obieży-
świat i poszukiwacz 
intensywnych sma-
ków. Współzałożyciel 
Akademii Kulinarnej 
Fumenti w Gdańsku

EN
He adores Japanese 
cuisine, his hobby 
horse, and puts it on 
a pedestal. Travelling 
together with 
Robert Makłowicz, 
a famous Polish 
culinary critic, he 
has learned which 
side the bread is 
buttered looking 
into corners of 
places inaccessible 
to an ordinary 
man in the street. 
He is a culinary 
globetrotter, a taste 
hunter and the 
co-founder of the 
Fumenti Culinary 
Academy in Gdansk.

FOT. JOANNA OGÓREK 

 
Trudno go zamknąć 
w jednym słowie. 
Człowiek emocja. 
Za własne zdanie 
nosi w plecaku tony 
hejterów. Ale tutaj 
w wiecznej podróży, 
daleko od nich. 
Założył gofor-
world.com żeby nie 
oszaleć na ekranie. 
Od Syberii przez 
Grenlandię, Kanadę 
po Brazylię. Jedyne 
skuteczne lekarstwo 
na pośpiech - szycie 
wypraw na miarę.

EN
It is difficult to 
describe him in one 
word. An emo-
tion-man. He carries 
tonnes of haters 
in his backpack for 
having his own opin-
ions. But here he is 
always on the road, 
far away from all of 
them. He created 
goforworld.com to 
avoid going crazy 
on the screen. From 
Siberia through 
Greenland and Can-
ada to Brazil. The 
only effective cure 
for hurry: tailoring 
expeditions.

FOT. SYLWESTER CISZEK

JAROSŁAW
KUŹNIAR

Fotografka, artystka, 
pasjonat, osoba 
zafascynowana 
ludźmi, twarzami, 
pozami, życiem ale 
zawsze z człowie-
kiem na pierwszym 
planie. Po ukoń-
czeniu trzydziestki 
pokazała, że swoje 
życie można zmienić 
w dowolnym mo-
mencie, Skończyła 
Warszawską Szkołę 
Filmową i od kilku lat 
oddaje się wyłącznie 
fotografowaniu. 

EN
A photographer and 
artist fascinated 
with people, faces, 
poses and life – 
always with man 
in the foreground. 
In her thirties, she 
proved that one can 
change their lives at 
any moment. She 
finished the Warsaw 
Film School and for 
several years has 
been devoted solely 
to photography.

FOT. MAT PRASOWE

MONIKA
SZAŁEK

 
Słabość do samo-
chodów ma zaszytą 
w głowie, bo serca 
nie ma – jest tur-
bosprężarka. Tata 
uparcie karmił ją 
bezcenną wiedzą, 
sadzał za kierownicą 
samochodu jeszcze 
zanim wsiadła na 
rower. Dziś pociąga 
ją wszystko, co ma 
cztery koła, a każdy 
z samochodów darzy 
wielkim uczuciem.  
Autorka bloga „Panie 
wiozą Panów”: www.
paniewiozapanow.pl.
.
EN
She has a weakness 
for cars instilled in 
her head, because 
she does not have 
a heart but a turbo-
charger instead. Her 
dad was stubbornly 
feeding her with 
priceless knowledge 
and seating her 
behind the steering 
wheel even before 
she mounted a bike. 
Today everything 
with four wheels 
attracts her, and she 
feels strong affection 
for each car. The au-
thor of a blog entitled 
Panie wiozą Panów: 
www.paniewioza-
panow.pl

FOT. MAT. PRASOWE

ANNA 
NAZAROWICZ

 
Redaktor naczel-
ny. Pisze głównie 
o muzyce i turystyce, 
o tym pierwszym 
również na blogu 
140db.pl. Kiedyś zo-
stanie gwiazdą rocka, 
ale póki co śpiewa 
w chórze. Poza 
tym fan komiksów 
i kolekcjoner płyt. 
Z wykształcenia kul-
turoznawca, ale niech 
to zostanie między 
nami.

EN  
The chief editor. He 
writes mainly about 
music and tourism, 
also on the blog 
140db.pl in the case 
of the former. One 
day he will become 
a rock star, but for the 
time being he sings 
in a choir. A cartoon 
fan and collector of 
records. A culture 
expert by education, 
but this is between 
you and me.

FOT. MONIKA SZAŁEK

JAKUB
MILSZEWSKI

KAMIL
SADKOWSKI
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CIOS 
W TWARZ 
ZA KAŻDY
       BŁĄDKIEDY MIAŁ 17 LAT PEWIEN 
MĘŻCZYZNA ZLECIŁ MU 
POMALOWANIE PŁOTU. MALOWAŁ GO 
W UPALE PRZEZ PIĘTNAŚCIE GODZIN. 
NA SAM KONIEC ZLECENIODAWCA 
OKAZAŁ SWOJĄ MAŁOŚĆ. MICHAŁ 
ŻEBROWSKI DOBRZE GO SOBIE 
ZAPAMIĘTAŁ I DZIŚ ROBI WSZYSTKO, 
BY NIE BYĆ TAKIM CZŁOWIEKIEM.

ZDJĘCIA Monika SzałekTEKST Jakub Milszewski
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W całej Warszawie wiszą billboardy zapo-
wiadające waszą premierę na początek no-
wego sezonu artystycznego. „Wujaszek Wa-
nia” to rozpoczęcie sezonu z wysokiego C?
Motto Teatru 6. piętro to „wyższy poziom te-
atru”. Przed nami szósty sezon, więc chcieli-
byśmy w tym symbolicznym dla nas sezonie 
po raz kolejny się sprawdzić. A nic tak nie 
sprawdza teatru jak poziom wystawianego 
w nim Czechowa. Stąd też zaproszenie pana 
Andrzeja Bubienia, niezwykle utytułowane-
go polskiego reżysera, na co dzień wykła-
dającego i  reżyserującego w  Petersburgu 
oraz wielu teatrach Europy. Mamy skrupu-
latnie dobraną obsadę. Do współpracy zostali 
zaproszeni artyści, których Teatr 6.piętro 

jeśli pomylę jedno słowo za karę powtarzam 
całość od początku – aż do skutku”.

Pan tak robi?
Zdarza się.

Jest pan wobec siebie surowy.
Raczej uczciwy.

„Prowokować do myślenia nie nudząc, wzru-
szać nie wpadając w ckliwość, bawić nie bła-
znując” – to z waszego credo. Balansowanie 
na krawędzi jest chyba bardzo trudne?
Według mnie to jest w teatrze najtrudniej-
sze, kiedy widzowie uśmiechają się, a jedno-
cześnie mają łzy w oczach.

Jak często udaje się osiągnąć taki efekt?
Na pewno Czechow jako autor stwarza taką 
szansę.

A co w przypadku porażki jakiegoś spek-
taklu? Kiedy stwierdza pan, że nie udało 
się utrzymać równowagi balansując na tej 
krawędzi?
Za wszystkie błędy musimy zapłacić z pry-
watnej kieszeni.

Wszystko się odbija na zwykłej codzienno-
ści finansowej.
W teatrze instytucjonalnym za te błędy płacą 

niezwykle ceni i wierzy, że będą mogli w tym 
przedstawieniu pokazać kunszt swojego ak-
torstwa. Będzie niezwykła muzyka Piotra 
Salabera, Anita Bojarska zrobiła przepiękne 
kostiumy. Cieszę się, że w tym przedstawie-
niu występuje wielka dama polskiego teatru 
pani Irena Jun. To artystka, która wiele lat 
temu, bo jakieś 25, była pierwszą osobą, 
która mnie przesłuchiwała, kiedy chciałem 
zdawać do szkoły teatralnej. Było to u pani 
Ireny w willi na Mokotowie. Pamiętam to 
spotkanie jak przez mgłę. Doskonale za to 
pamiętam co mi wtedy powiedziała. Ostat-
nio powtórzyłem to jej na próbie. A powie-
działa: „dziecko, jak już będziesz aktorem to 
pamiętaj: ja, kiedy powtarzam tekst roli, to 

MOTTO TEATRU 6. PIĘTRO TO 
„WYŻSZY POZIOM TEATRU”. 
PRZED NAMI SZÓSTY SEZON, 
WIĘC CHCIELIBYŚMY W TYM 
SYMBOLICZNYM DLA NAS 
SEZONIE PO RAZ KOLEJNY 
SIĘ SPRAWDZIĆ. A NIC TAK 
NIE SPRAWDZA TEATRU JAK 
POZIOM WYSTAWIANEGO 
W NIM CZECHOWA. STĄD 
TEŻ ZAPROSZENIE PANA 
ANDRZEJA BUBIENIA, 
NIEZWYKLE UTYTUŁOWANEGO 
POLSKIEGO REŻYSERA, NA 
CO DZIEŃ WYKŁADAJĄCEGO 
I REŻYSERUJĄCEGO 
W PETERSBURGU ORAZ 
WIELU TEATRACH EUROPY. 
MAMY SKRUPULATNIE 
DOBRANĄ OBSADĘ



podatnicy. W teatrze prywatnym, a takim jest 
Teatr 6.piętro, za te błędy płaci dwóch kon-
kretnych artystów: Eugeniusz Korin i Michał 
Żebrowski.

Jest pan z tego powodu surowym dyrek-
torem?
Z pewnością jestem dyrektorem mniej do-
świadczonym niż mój szanowny wspólnik.

Czyli bywa pan surowy.
Raczej porywczym – to chyba właściwsze 
słowo.

Cofnijmy się o sześć lat. Co pan poczuł, kiedy 
pierwszy raz wszedł pan do tych pomiesz-
czeń, które jeszcze nie były Teatrem 6.pię-
tro, ale już pan wiedział, że nimi będą? Co 
miał pan wtedy w głowie? W sercu?
Wierzyłem, że się uda. Miałem takie prze-
czucie, że nie zawiodą nas widzowie i będą 
naturalnie ciekawi nowej sceny w Warsza-
wie. Bardzo pomógł nam w tym pierwszym 
zaciekawieniu i zwróceniu na nas uwagi Kuba 
Wojewódzki, który niezwykle przyczynił się 
na samym początku do zareklamowania tego 
miejsca. Natomiast wszystko to, co stało się 
potem, było już tylko mówieniem „spraw-
dzam”. Sprawdzam, czy to jest sezonowa fa-
naberia Żebrowskiego i  Korina, czy może 
jest to kontynuacja ich potrzeby, pasji i chęci 
szlachetnego zestarzenia się wraz z widow-
nią naszego teatru.

Z każdym sukcesem wiąże się pojawienie 
nowych wrogów. Miło jest im utrzeć nosa?
Moim celem czy siłą napędową naszych dzia-
łań absolutnie nigdy nie była chęć „uciera-
nia nosa” komukolwiek. To jest zbyt błahy 
powód do ryzykowania własnym majątkiem, 
dobrym imieniem, zaufaniem, którym cie-
szymy się wśród kolegów. Myśmy po prostu 
chcieli zrobić teatr, który będzie robił przed-
stawienia, na które nie będą mogli doczekać 
się widzowie. Koniec, kropka.

Wyjście na scenę jest w jakiś sposób po-
dobne do wyjścia na ring?
Nigdy nie występowałem na ringu, ale w pew-
nym sensie oba wyjścia są podobne. Trenuję 
i lubię boks dlatego, że jest to sport, w któ-
rym za każdy błąd dostajesz wymierną karę 
w postaci ciosu w twarz.

To tak jak z tym teatrem.
Tak. Jak sobie odpuścisz to zwyczajnie prze-
grywasz. Widzowie ziewają.

Dziennikarze się pana boją?
Czasami wyczuwam w nich obawę. Ale po 
piętnastu minutach rozmowy widzę, że się 
pan jednak rozluźnił.

Proszę zwrócić uwagę – znany aktor, do-
świadczony, z sukcesami, dyrektor teatru, 
któremu się znakomicie wiedzie, do tego 
bokser.
Trzy lata temu przekroczyłem czterdziest-
kę i chciałem wrócić do poziomu, na jakim 
byłem, kiedy chodziłem na Gwardię. Wy-
lewałem z siebie na treningu siódme poty. 
Tomasz Kostecki, mój trener, popatrzył na 
mnie i powiedział mi tak: „Michał, Michał. 
Poczekaj, poczekaj. Wiesz co... Ty to już 
powinieneś przychodzić tutaj bardziej dla 
zdrowia, nie dla wyczynu”. Od tego czasu 
mi troszkę lżej. Kiedy nie zrobię zaplanowa-
nej serii na worku czy na skakance to myślę 
sobie „ale za to sobie z kimś – fajnie poroz-
mawiałem”. Wiktor Zborowski mawia, że 
nie należy być lepszym od siebie. To ciekawa 
sentencja.

To ile tych treningów tygodniowo jest w pla-
nie?
Teraz mam mało, bo jestem po dwóch ope-
racjach – wyrostka i przepukliny. Ale zaraz 

po premierze 21 listopada wrócę do trenin-
gów, bo po prostu już tęsknię za moimi 
kolegami.

Za kolegami? A nie za wyżyciem się?
A dzięki komu się wyżywam? Dzięki nim. To 
ich okładam, a oni mnie. Myśli pan, że to tak 
łatwo znaleźć tych, co się dadzą bić?

Z ciekawości: znalazłem w pańskim życiory-
sie moment, który mnie zaintrygował. Pra-
cował pan w fabryce amunicji.
Jako chłopak z  katolickiej, inteligenckiej 
rodziny, byłem wychowywany w ten sposób, 
że nie dostawałem pieniędzy na wakacje, 
tylko musiałem sam na nie zarobić. Imałem 
się różnych zajęć. Zazwyczaj zaczynało się 
o czwartej nad ranem na tzw. praskim po-
średniaku, gdzie stałem z moimi kolegami 
w nadziei, że pan Romek przyjedzie żukiem 
i powie schrypniętym głosem (tutaj Michał 
Żebrowski imituje pijacki głos pana Romka 
tak dobrze, że mam całą scenę przed oczami 
– przyp. J.M.): „ty, młody, chcesz zarobić? To 
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MYŚMY PO PROSTU CHCIELI ZROBIĆ TEATR, 
KTÓRY BĘDZIE ROBIŁ PRZEDSTAWIENIA, 
NA KTÓRE NIE BĘDĄ MOGLI DOCZEKAĆ 

SIĘ WIDZOWIE. KONIEC, KROPKA.
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wskakuj na pakę!”. Wieziono nas na przy-
kład w okolice Teatru Polonia, na Plac Kon-
stytucji, gdzie na samym początku lat 90-
tych, kiedy mieliśmy po 17 lat, wymieniano 
elewację tegoż budynku, w którym znajduje 
się dzisiaj Teatr Polonia. Trzeba było mo-
cować na elewacji takie wielkie kamienne 
piaskowe płyty. Wierciłem na trzecim pię-
trze bez żadnego zabezpieczenia dziury na 
głębokość dwudziestu pięciu centymetrów 
młotem udarowym. Nie muszę mówić, że 
po jednym dniu pracy tym młotem miałem 
tak rozregulowane nadgarstki, że po prostu 
wyłem z bólu i nie mogłem następnego dnia 
iść do pracy. Były też zajęcia w  myjniach 
samochodowych czy praca w fabryce amu-
nicji. Ale może nie będę rozwijał tematu 
(śmiech).

Jestem zaskoczony, że do fabryki amunicji 
brano ludzi z ulicy.
W rodzącym się polskim kapitalizmie różne 
rzeczy były przyjęte. Pamiętam też takiego 
faceta, który nas wziął do pracy – mieliśmy 
malować płot gdzieś pod Warszawą, to były 
chyba Łomianki... Miałem siedemnaście lat 
i byłem z jakimś kolegą. Malowaliśmy płot 
od piątej rano do dwudziestej wieczorem, 
bez żadnej kanapki, bez wody – po prostu 
nas tam zostawił, żebyśmy 150 metrów pło-
tu pomalowali od góry do dołu. Wieczorem 
byliśmy absolutnie wycieńczeni. Pamiętam, 
że nasz chlebodawca przyjechał luksu-
sowym samochodem, bez słowa z  niego 
wyszedł, obszedł cały pomalowany płot 
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JAKO CHŁOPAK 
Z KATOLICKIEJ, 
INTELIGENCKIEJ 
RODZINY, BYŁEM 
WYCHOWYWANY 
W TEN SPOSÓB, ŻE NIE 
DOSTAWAŁEM PIENIĘDZY 
NA WAKACJE, TYLKO 
MUSIAŁEM SAM NA 
NIE ZAROBIĆ. IMAŁEM 
SIĘ RÓŻNYCH ZAJĘĆ. 
ZAZWYCZAJ ZACZYNAŁO 
SIĘ O CZWARTEJ NAD 
RANEM NA TZW. 
PRASKIM POŚREDNIAKU, 



z pięć razy po czym skinął na mnie palcem 
żebym do niego podszedł. Flegmatycznie po-
kazał skrawek z jakiejś niewidocznej strony, 
gdzieś z tyłu. Dosłownie centymetr kwadra-
towy niedomalowany. Spojrzał mi w oczy 
i powiedział: „a to zostawiłeś dla mnie? Że-
bym ja to domalował sam?!”. Jako dzieci 
wychowane w kulturalnych rodzinach nic 
nie odpowiedzieliśmy tylko spuściliśmy zre-
zygnowani wzrok. Łaskawie wypłacił nam 
nędzne grosze, na które byliśmy umówieni, 
i tak nas zostawił. Staram się nie być takim 
człowiekiem.

Teraz byłoby mu pewnie głupio, gdyby wie-
dział, że tamten chłopak to Michał Żebrowski.
Nie sądzę. Pewnie pomyślałby: „to dzięki 
mnie jest teraz Żebrowskim”. 
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PUNCH ON THE FACE FOR EACH 
MISTAKE

WHEN HE WAS 17, ONE MAN COMMISSIONED 
HIM TO PAINT A FENCE. HE WAS PAINTING 
IN HEAT FOR FIFTEEN HOURS. WHEN HE 
ENDED, THE MAN PROVED HOW MEAN 
HE WAS. MICHAŁ ŻEBROWSKI HAS NEVER 
FORGOTTEN HIM AND TODAY DOES 
EVERYTHING TO BE A DIFFERENT MAN.

Billboards announcing your premiere for the 
beginning of the new artistic season can be 
found in the whole Warsaw. Will Uncle Van-
ya begin the season on a high note?

The motto of 6. Piętro Theatre is “a higher 
level of theatre”. We are entering the sixth 
season so we would like to test ourselves 
once again in this symbolic time. And noth-
ing tests a theatre better than the level of 
Chekhov it stages. This is why we have invit-
ed Mr Andrzej Bubień, a very talented Polish 
director who gives lectures and directs in 
Saint Petersburg and many theatres in Eu-
rope on an everyday basis. We have a care-
fully selected cast. We have offered coopera-
tion to artists whom 6. Piętro Theatre values 
greatly. We believe they will have a chance 
to show the greatness of their acting skills 
during that show. It will feature extraordi-
nary music by Piotr Salaber and beautiful 
costumes prepared by Anita Bojarska. I’m 
happy that Irena Jun, a great dame of Polish 

. . .SPOJRZAŁ 
MI W OCZY 

I POWIEDZIAŁ: „A TO 
ZOSTAWIŁEŚ DLA 
MNIE? ŻEBYM JA 
TO DOMALOWAŁ 

SAM?!”. JAKO DZIECI 
WYCHOWANE 

W KULTURALNYCH 
RODZINACH NIC NIE 
ODPOWIEDZIELIŚMY 
TYLKO SPUŚCILIŚMY 

ZREZYGNOWANI 
WZROK. ŁASKAWIE 

WYPŁACIŁ NAM 
NĘDZNE GROSZE, 

NA KTÓRE BYLIŚMY 
UMÓWIENI, I TAK 

NAS ZOSTAWIŁ. 
STARAM SIĘ 

NIE BYĆ TAKIM 
CZŁOWIEKIEM.



theatre, will take part in the performance 
too. She is an artist who a  long time ago, 
around 25 years, was the first person to au-
dition me when I was trying to get admitted 
to a drama school. It was in Ms Jun’s villa 
in the district of Mokotów. I remember that 
meeting only vaguely. But I perfectly remem-
ber what she told me then. I have recently 
reminded her what she then said during 
a rehearsal. She said, “My child, when you 
become an actor, remember: if I confuse at 
least one word when I am repeating the lines 
for my role, I start the whole thing anew as 
punishment until I succeed”.

Do you follow that rule?
I sometimes do.

You are strict with yourself.
Honest, I would say.

Your credo says: “To provoke to thinking 
without boredom, to move without mawk-
ishness, to entertain without tomfoolery”. 
I guess teetering on the brink is very difficult.
I think it is the most difficult thing in theatre: 
to see smiles on the faces of your audience 
and at the same time tears in their eyes.

How often do you manage to achieve such 
an effect?
Chekhov as an author certainly gives such 
a chance.

What if some performance fails? When do 
you realize that you did not manage to keep 
your balance on that brink?
We have to pay for all mistakes with our pri-
vate money.

Everything affects the everyday financial 
reality.
It is tax payers who pay for such mistakes in 
institutional theatres. In a private theatre, 
like for example our 6. Piętro Theatre, there 
are two specific artists who pay: Eugeniusz 
Korin and Michał Żebrowski.

Does it make you a strict manager?
I am certainly a less experienced manager 
than my honourable associate.

So you are strict sometimes.
I would say I’m impulsive, I guess it’s a better 
word.

Let us go back six years in time. What did 
you feel when you entered the rooms that 
were not 6. Piętro Theatre yet but you 
knew they would soon be called like that for 
the first time? What was in your mind then? 
In your heart?

So it is like the theatre.
Yes, it is. If you let go, you lose. The audience 
yawns.

Are journalists afraid of you?
I can sometimes sense a bit of fear in them. 
But after a fifteen-minute talk, I can see you 
loosened up a bit.

Please notice: a famous, experienced and 
successful actor, a theatre manager with 
great achievements and a boxer.
When I turned forty three years ago, I want-
ed to return to the level I was at when I was 
training boxing in Gwardia. I was putting 
myself through the mill during training. To-
masz Kostecki, my coach, looked at me and 
said: „Michał, Michał. Wait, wait a moment 
You know what? You should be coming here 
for health rather than for feats now.” I’ve 
felt a bit better since then. When I don’t end 
the planned session on the punching bag or 
jump rope, I think “well, but I had a good talk 
with someone instead”. Wiktor Zborowski 
says you shouldn’t be better than yourself. It 
is an interesting saying.

So how many training sessions a week do 
you plan?
I don’t plan many sessions now because I’m 
after two surgeries: I’ve had the appendix re-
moved and a hernia repair. But I will return 

I believed we would make it. I had a feeling 
that the audience would not disappoint us 
and that they would be curious about the 
new stage in Warsaw. We received a lot of 
help in arousing their interest and drawing 
their attention to our theatre from Kuba Wo-
jewódzki, who contributed a lot to advertis-
ing the place. Everything else that happened 
later was just a means of verification. They 
verified whether it was just a temporary ca-
price of Żebrowski and Korin or a way to con-
tinue their need, passion and wish to grow 
old gentlemanly together with the audience 
of their theatre.

Every success means new enemies. Is it nice 
to bring them down a peg?
Bringing someone down a peg has never been 
my aim or the driving force behind our activ-
ities. It is a too trivial reason to risk one’s own 
wealth, one’s good name and the trust we en-
joy among our colleagues. We just wanted to 
create a theatre that would stage performanc-
es the audience will be looking forward to. 
Nothing else.

Is going on the stage similar entering the 
ring?
I have never performed on the ring but in a way 
they are similar. I like and do boxing because 
it’s a sport that punishes you with a punch 
on your face for each mistake you make.
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to training right after the premiere on 21 No-
vember because I simply miss my friends.

Your friends? Not blowing off steam?
And thanks to whom can I blow off steam? 
Thanks to them. It is them I pummel, not me. 
You think it’s so easy to find someone who’d 
like to get punched?

I am just curious: I found a moment that in-
trigued me in your biography. You worked 
in an ammunition factory.
I come from an educated, Catholic family 
and was raised in such a way that nobody 
gave me money for holidays, I had to earn 
them myself. I used to do odd jobs. It usu-
ally began at four o’clock in the morning in 
the so-called Praga job centre. I was waiting 
with my friends hoping that we would see 
Romek’s van coming and hear his hoarse 
voice saying (Michał Żebrowski imitates 
Romek’s drunken voice so well that I have 
the whole scene in front of my eyes – J.M.) 
“Hey, young boy, wanna make some money? 

Get inside!”. He took us for example to Con-
stitution Square, where – in the 90s, when 
we were 17 years old – they were renovating 
the facade of the building that today is home 
to Polonia Theatre. Our job was to fix huge 
limestone plates to the facade. I drilled holes 
that were five centimetres deep with the use 
of a hammer drill on the third floor without 
any protection whatsoever. I guess I don’t 
have to explain that my wrists were so twist-
ed after one day of such work that I was sim-
ply howling in pain and couldn't go to work 
next day. I worked in a car wash and an am-
munition factory, too. But I guess I’d better 
not elaborate on the topic. (Laughs)

I am surprised that they took people from 
the street to an ammunition factory.
They accepted various things when cap-
italism in Poland was born. I  remember 
a guy who gave us a job: we were supposed 
to paint a fence near Warsaw, I guess it was 
Łomianki... I was seventeen years old and 
went there with a friend of mine. We were 

painting the fence from five in the morning 
to eight in the evening without a sandwich or 
water. He simply left us there for us to paint 
150 metres of a fence from the bottom to the 
top. We were completely exhausted after 
that. I remember that our employer came by 
a luxury car, got out without saying a word, 
took five walks around the painted fence 
and beckoned me to approach him. He lan-
guidly showed a hidden patch in the back. 
It was literally one square centimetre of un-
painted face. He looked me in my eyes and 
said “You’ve left this for me? So that I paint 
it myself?!”. We were children brought up in 
cultural families so we didn’t say anything, 
just lowered our eyes in embarrassment. 
He “kindly” gave us the measly money we’d 
agreed on and left us there. I try to be a dif-
ferent man.

Today, he would be probably embarrassed 
to realize that Michał Żebrowski is that boy.
I don’t think so. He’d probably think “it’s 
thanks to me that he’s Żebrowski now”.
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Ż Y C I E  P O  Ż Y C I U

ZWYCZAJ SATI 
ZOSTAŁ PRAWNIE 
ZAKAZANY 
W INDIACH BLISKO 30 
LAT TEMU. NIESTETY 
CZY PAŃSTWO 
TEGO CHCE, CZY 
NIE, TO PRAKTYKI 
RELIGIJNE, 
TRADYCJA I ZASADY 
PRZEKAZYWANE 
Z OJCA NA SYNA SĄ 
WCIĄŻ WAŻNIEJSZE 
NIŻ OBOWIĄZUJĄCE 
PRAWO.
TEKST I ZDJĘCIA Dariusz Roman



ytuał samospalenia wdowy wraz ze 
zwłokami męża na jego własnym 
stosie pogrzebowym jest silnie zako-

rzeniony głównie wśród starszych lub bardzo 
religijnych mieszkańców. Dzisiaj, pomimo że 
tego rodzaju samobójstwa nie występują na 
dużą skalę to zdarzają się nadal, o czym wie-
dzą i mówią sami Hindusi. Są to sporadyczne 
przypadki, kiedy wdowa z własnej woli, na-
kłoniona lub zmuszona przez najbliższych 
wybiera śmierć po śmierci swojego męża. Sati 
zatem jest oznaką oddania i wielkiej miłości 
dobrej i wiernej żony. Według tradycji – to je-
dyna droga dla wdowy.

Chociaż przez wiele lat nie pomagały 
kilkukrotne nakazy zaprzestania tego pro-
cederu to jednak trochę się zmieniło w tym 
względzie – Indie podwyższyły obowiązują-
cy standard życia w społeczeństwie. Samo-
bójstwo wdowy ani nakłanianie do niego 
nie jest już tak akceptowalne. Rytuał samo-
spalenia zamieniono na powszechne odtrą-
cenie – wykluczenie społeczne i rodzinne. 
Wdowy w  Indiach, których liczbę ocenia 
się na około 40 milionów kobiet, żyją, ale 
prowadzą życie dalekie od ideału. Kobieta 
staje się istotą społeczną dopiero po wyjściu 
za mąż, a pozbawiona męża nie przedstawia 
tu żadnej wartości. Dotknięcie jej ciała czy 
choćby cienia jaki rzuca na ziemię to zła klą-
twa. Po śmierci męża kobieta zdana jest na 
łaskę i niełaskę rodziny swojego małżonka 
lub najstarszego syna. Zostaje jej zabrane 
wszystko co miała gdy była jeszcze mężatką. 
Nie ma żadnych praw. Nikt jej nie chce. Rów-
nież jej rodzone dzieci. Wyrzucenie wdowy 
bez środków do życia na ulicę jest powszech-
nie praktykowane w  Indiach. Słyszałem 
o przypadku kobiety, której połamano nogi 
i którą wywieziono po tym daleko od domu, 
aby na pewno nie mogła wrócić. To historie 
traktujemy jak nierealne, ale niestety – zda-
rzają się do dzisiaj w naszych podobno cywi-
lizowanych czasach.

Los, jaki czeka wdowy, jest dla większo-
ści społeczeństwa w Indiach czymś normal-
nym i tylko nieliczni się temu sprzeciwiają. 
Dzieje się tak dlatego, że to właśnie wdowa 
oskarżana jest o spowodowanie śmierci swo-
jego męża. Bez znaczenia jest prawdziwa 
przyczyna śmierci mężczyzny. Zawsze win-
na jest jego żona. Dla kobiety w takiej sytu-
acji jedynym sposobem na dalsze istnienie 
jest całkowite zatracenie się w modlitwie 
o swoim mężu, a jej ponowne zamążpójście 
jest praktycznie niemożliwe. Według hin-
duskiego zwyczaju, powinna ona na zawsze 
wyzbyć się wszelkich luksusów oraz stroj-
nych szat i prowadzić proste życie. Ogole-
nie głowy czy jedzenie jeden raz dziennie 
zimnych i niczym nieprzyprawionych po-
karmów to sposób na ascezę i pozbawienie 

kobiety symboli witalności i  potencji. To 
również ma spowodować obniżenie popę-
du seksualnego u wszystkich, czasami też 
bardzo młodych wdów. Według indyjskich 
ksiąg, których normy są bezwzględnie prze-
strzegane, po śmierci męża należy wystrze-
gać się także używania perfum, noszenia 
ozdób, jedzenia z naczyń z brązu czy spania 
w innym miejscu niż na podłodze.

To zasady, a jak wygląda rzeczywistość? 
Niestety tak samo.

Aby na własne oczy zobaczyć życie indyj-
skiej wdowy postanawiam pojechać do Vrin-
davan. To niewielka miejscowość położona 
około 150 kilometrów na południe od Delhi, 
zwana Miastem Wdów. Zabieram się w po-
dróż z pracownicami humanitarnej organi-
zacji pozarządowej założonej przez Winnie 
Singh. Maitri to organizacja, której celem 
jest między innymi ochrona starszych ko-
biet zagrożonych przemocą i umożliwienie 
im dostępu do podstawowych praw. „Maitri” 
jest również terminem buddyjskim i ozna-
cza„miłujący dobroć”. Jedziemy do jednego 
z dwóch ośrodków, jakie prowadzą, a które 
dają schronienie ponad stu kobietom. To 
jedynie kropla w morzu potrzeb, ponieważ 
tylko w samym Vrindavan na ponad 50 ty-
sięcy mieszkańców wdowy stanowią więcej 
niż 20 tysięcy.

Kiedy docieram do zadbanego budynku 
ogrodzonego murem od innych posesji, wita 
mnie i innych przyjezdnych tłum kobiet. 
Ujmujące jest to, że wszystkie na znak po-
witania przytulają się. Tłumaczę sobie, że 
odtrącone przez najbliższych w ten sposób 
choć przez chwilę mogą zaznać bliskości 
innego człowieka. Przez chwilę mogą nie 
czuć się jak powietrze czy zbędna rzecz. Na 
ich twarzach maluje się szczery uśmiech. 
Mimo, że spotkał je taki przykry los, wydają 
się być szczęśliwe mogąc być w tym miejscu, 
stworzonym specjalnie dla nich.

Oglądam jak mieszkają. Skromne wie-
loosobowe pokoje są wyposażone w bardzo 
podstawowe przedmioty. Każda z  kobiet 
ma swój przydział pościeli, naczyń i ubrań, 
o który musi się troszczyć. Nie widać, aby 
miały z  góry nałożone jakieś obowiązki. 
Nie widać nawet ogrodu, którym mogłyby 
się zajmować. Nie ma niczego, co choć na 
chwilę mogłoby odwrócić ich uwagę od 
codziennych zmartwień. Ostatnio cieszą 
się z lodówki – nowej darowizny, która jesz-
cze w  kartonie, ale już stoi na korytarzu. 
Skromna kuchnia, w której przygotowywa-
ne są posiłki, jeszcze skromniejsza łazienka 
– to wszystko, co znajduje się w kilkupiętro-
wym budynku.

Dzisiaj jednak wszystkie smutki na bok 
– będziemy świętować. Przyjechaliśmy do 
Vrindavan na dwa dni przed Holi, które jest 
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hinduistycznym świętem wiosny. To święto 
kolorów, które oznaczają różnorodność – 
w tym dniu nie liczą się religie, kultury ani 
kasty. Mogą świętować wszyscy. To też świę-
to wybaczania i nowego początku. Bardzo 
radosny czas dla każdego bez wyjątku.

Dom przyozdobiony jest już kwiatami, 
a przez jego bramę wchodzi coraz to więcej 
kobiet. Cały czas przyjeżdżają samocho-
dy, które przywożą kolejne kobiety. Jedne 
wciąż przygotowują kwiaty, inne przebie-
rają się strojnie. Na podwórzu rozlegają się 
głośne dźwięki bębnów. Kiedy po kilku go-
dzinach, na miejsce dociera Winnie Singh, 
rozpoczynają się obchody Holi. Wszyscy 
tańczą i  się śmieją. Jest głośno i  wesoło. 
Po 20 minutach jestem zmęczony ciągłym 
podskakiwaniem w rytm uderzeń w bębny. 
Ja tak, ale kobiety nie. To moment, kie-
dy mogą przypomnieć sobie jak ich życie 
wyglądało wcześniej. Dają upust radości, 
tańcząc jak w transie. W jednej chwili, bez 
względu na obecny wiek, wszystkim odję-
ło przynajmniej kilkanaście lat. Na całym 
podwórzu bawi się przeszło sto osób, ob-
sypując głowy barwnym proszkiem i pod-
rzucając do góry niezliczone ilości koloro-
wych kwiatów. Trwa to bardzo długo, kilka 
godzin, może pół dnia. Kiedy zabawa się 
kończy, kobiety siadają na podłodze i jedzą 
posiłek rozdawany przez pracowników Ma-
itri. W międzyczasie dostają podarki z oka-
zji święta – nowe prześcieradło, kilka rupii 
na drobne wydatki i jakieś małe zawiniątko. 
Wszyscy jedzą w ciszy. Kiedy już kończą, co 
chwila któraś z nich podnosi się i unosząc 
ręce do góry, głośno krzyczy. Za nią krzyczą 
następne – okazując w ten sposób radość 
i dziękując właścicielce domu za wszystko 
co je dzisiaj dobrego spotkało.

R
LOS, JAKI CZEKA WDOWY, 
JEST DLA WIĘKSZOŚCI 
SPOŁECZEŃSTWA 
W INDIACH CZYMŚ 
NORMALNYM I TYLKO 
NIELICZNI SIĘ TEMU 
SPRZECIWIAJĄ. DZIEJE 
SIĘ TAK DLATEGO, ŻE 
TO WŁAŚNIE WDOWA 
OSKARŻANA JEST 
O SPOWODOWANIE 
ŚMIERCI SWOJEGO MĘŻA.



Ż Y C I E  P O  Ż Y C I U

MIMO, ŻE SPOTKAŁ 
JE TAKI PRZYKRY 
LOS, WYDAJĄ SIĘ BYĆ 
SZCZĘŚLIWE MOGĄC 
BYĆ W TYM MIEJSCU, 
STWORZONYM 
SPECJALNIE DLA NICH.



Zdaję sobie sprawę, że to święto i że dzień 
powszedni wygląda inaczej. Wiem jednak, 
że radość tych kobiet jest prawdziwa. Doce-
niają brak zmartwień, jakie inne wdowy, nie 
będące pod opieką Maitri, mają na co dzień. 
Widzę z jakim szacunkiem i oddaniem zwra-
cają się do Winnie oraz wszystkich pomaga-
jących im osób, jak bardzo są im wdzięczne. 
Wyjeżdżam stąd, ale nigdy nie zapomnę 
tego co dzisiaj zobaczyłem, czego dziś byłem 
świadkiem.

Choć indyjska tradycja jest tak ważna 
i jednoznaczna w swojej wymowie, nie jest 
również wieczna. Co prawda większość 
kobiet, z których życie postanowiło zrobić 
wdowę, poddaje się. Wciąż wierzą, że tak 
im jest pisane, że nie ma odwrotu, że w tym 
życiu nie czeka na nie już nic dobrego. Na 
szczęście słyszy się również o kobietach, 
które są na tyle silne, aby zerwać z losem 
jaki powinien je spotkać. Nie zgadzają się 
na zmazywanie kolorowych oznak mał-
żeństwa z ich czoła. Nie zmieniają sposobu 
ubierania się czy przyozdabiania swojego 
ciała biżuterią. Niestety takie postawy są 
niezmiernie rzadkie. Presja ogółu jest wciąż 
silniejsza. Bez wsparcia wdowy nie mają 
żadnych szans. Dlatego tak bardzo ważne są 
organizacje, które mogą pomóc, jak Maitri, 
oraz osoby tak ogromnie zaangażowane jak 
Winnie Singh.

death of one’s husband or inclining a widow 
to do so is not as acceptable as before. The 
ritual of self-immolation has been replaced 
with public rejection: social and family ex-
clusion. Widows in India, whose number is 
estimated at around 40 million, live, but 
their lives are far from perfect. Women 
become members of the society only after 
marriage. After their husband is gone, they 
no longer have any value. Touching their 
bodies or even their shadows cast on the 
ground is a bad omen. After the death of her 
spouse, a woman is at the mercy of her hus-
band’s family or her oldest son. Everything 
she had when she was still a married woman 
is taken from her. She has no rights. Nobody 
wants her. Even her own children. Throwing 
a widow out onto the street without a means 
of livelihood is universally acceptable in 
India. I have heard about a woman whose 
legs were broken and who was taken away 
from home far enough for her to be unable 
to come back. We think such stories are un-
real, but unfortunately they do happen even 
today, in our allegedly civilized times.

The fate that awaits widows is some-
thing normal for most of the Indian society. 
Only few objet to such a state of affairs. It 
is because it is precisely the widow that is 
accused of her husband’s death. The natu-
ral cause of his death does not matter. The 
guilt always lies with his wife. In such a sit-
uation, the only thing the woman can do to 
stay alive is become completely engrossed 
in prayer for her husband. It is practically 
impossible for her to marry again. Accord-
ing to Indian customs, she should dispose of 
all luxury and ornamental clothing and live 
a simple life. Shaving her head or eating cold 
and completely spiceless food once a day is 
a means of asceticism and a way to deprive 
the woman of symbols of vitality and poten-
cy. It is also supposed to reduce sexual drive 
in all widows, some of whom are very young. 
According to Indian books, whose rules are 
unquestioningly followed, women whose 
husbands have died should avoid using per-
fumes, wearing ornaments, eating from 
bronze dishes or sleeping in any other place 
than on the ground.

Those are the rules, what about reality? 
Unfortunately, it looks the same.

In order to see the life of an Indian widow 
with my own eyes, I decided to go to Vrinda-
van. It is a small town also known as the city 
of widows, located around 150 kilometres to 
the south of Delhi. I set out on my journey 
together with women working in a humani-
tarian non-governmental organisation es-
tablished by Winnie Singh. The main aim 
of Maitri is to protect older women from vi-
olence and give them a chance to enjoy their 

EN

AFTER LIFE

THE PRACTICE OF SATI HAS BEEN LEGALLY 
FORBIDDEN IN INDIA FOR ALMOST 30 
YEARS. UNFORTUNATELY, WHETHER THE 
STATE WANTS THAT OR NOT, RELIGIOUS 
PRACTICES, TRADITIONS AND RULES 
HANDED DOWN FROM FATHER TO SON 
ARE STILL MORE IMPORTANT THAN THE 
APPLICABLE LAW.

The ritual of a widow immolating herself 
with her husband’s corpse on its own pyre is 
deep-rooted especially in older or more reli-
gious residents. Even though such suicides 
do not happen often, they still take place, 
which is a thing Indians know and talk about 
themselves. Widows decide to die after their 
husbands’ death only occasionally. They do 
it of their own free will or are persuaded or 
even forced to do so by their families. Sati is 
thus a sign of dedication and great love giv-
en by a good and faithful wife. According to 
tradition, it is the only thing a widow can do.

Although several orders to abandon the 
practice could not solve the issue for many 
years, something has actually changed: In-
dia has increased the standard of life in its 
society. Committing a suicide because of the 

CO PRAWDA WIĘKSZOŚĆ KOBIET, Z KTÓRYCH ŻYCIE POSTANOWIŁO ZROBIĆ 
WDOWĘ, PODDAJE SIĘ. WCIĄŻ WIERZĄ, ŻE TAK IM JEST PISANE, ŻE NIE 
MA ODWROTU, ŻE W TYM ŻYCIU NIE CZEKA NA NIE JUŻ NIC DOBREGO. 
NA SZCZĘŚCIE SŁYSZY SIĘ RÓWNIEŻ O KOBIETACH, KTÓRE SĄ NA TYLE 
SILNE, ABY ZERWAĆ Z LOSEM JAKI POWINIEN JE SPOTKAĆ.
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basic rights. “Maitri” is also a Buddhist term 
for “loving-kindness”. We went to one of two 
centres they run, which both give shelter 
to more than a hundred women. It is only 
a drop in the bucket because in Vrindavan 
itself, inhabited by more than 50,000 peo-
ple, there is a group of 20,000 widows.

When I reach a spruce house separated 
from other properties by a wall, a crowd of 
women greet me and the rest of the visitors. 
What is endearing is that they all welcome 
us with a hug. I explain to myself that this 
way they can feel close to other people at 
least for a moment after they were rejected 
by their kin. For a minute they know they ex-
ist and do not feel redundant. Bright smiles 
spread across their faces. Even though they 
have suffered such a terrible fate, they seem 
happy to be in a place created especially for 
them.

I take a look at how they live. Modest, 
shared rooms are equipped with basic ob-
jects only. Each woman has her ration of 
bedding, dishes and clothes she has to take 
care of. They do not seem to have any duties 
imposed on them. I  cannot see a  garden 
they could maintain either. There is nothing 
that could divert their attention from their 
everyday troubles at least for a moment. 
They have been lately happy about their new 
fridge, a still unpacked gift standing in the 
corridor. A small kitchen, where they pre-
pare food, and an even smaller bathroom – it 
is all I can find in the several-storey building.

But today no worries! We are going to 
celebrate. We came to Vrindavan two days 
before Holi, a  Hindu spring festival. It is 

a festival of colours, which indicate diver-
sity: religions, cultures or castes do not 
matter that day. Everyone can celebrate. 
It is also a festival of forgiveness and new 
order. A very joyful time for everyone, no 
exceptions.

The house has been already decorated 
with flowers, and women keep going through 
its gate. There are also more and more cars 
bringing next women to the house. Some of 
them prepare flowers, others change into 
beautiful clothes. Loud noises of drums can 
be heard outside. When after several hours 
Winnie Singh arrives at the place, the cele-
bration of Holi begins. Everyone is dancing 
and singing. It is loud and cheerful. Twenty 
minutes later, I am already tired of jumping 
all the time to the rhythm beaten out on the 
drums. I am tired, women are not. This is 
the moment they can refresh their memo-
ries and think about the way their lives were 
before. Dancing like in a trance, they give 
full vent to their joy. Regardless of their cur-
rent age, everyone is suddenly several years 
younger. More than a hundred people enjoy 
themselves in the whole yard, sprinkling 
others’ heads with colourful powder and 
throwing up a countless number of colour-
ful flowers. It lasts for a long, long time, sev-
eral hours or maybe a half of the day. When 
the fun is over, women sit down and eat food 
handed out by the employees of Maitri. In 
the meantime, they also receive festival 
gifts: a new sheet, several rupees as pocket 
money and some small bundle. Everyone 
eats in silence. When they finally end, ev-
ery now and then one of them stands up, 

puts her hands in the air and starts shout-
ing loudly. She is followed by other women, 
who this way express their joy and gratitude 
towards the homeowner for what they re-
ceived that day.

I realize that the time of the festival and 
life on ordinary days differ. But I also know 
that the joy those women feel is real. They 
appreciate the fact that they do not have all 
those worries experienced every day by oth-
er widows who are not in Maitri’s care. I see 
the respect and dedication with which they 
treat Winnie and the rest of those who help 
them. I see how grateful they are to all of 
them. I leave the place, but I will never forget 
what I saw and witnessed that day.

Although the Indian tradition is so im-
portant and so explicit, it is not immortal. 
Admittedly, most women who became wid-
ows give up. They still believe that this is 
their destiny, that there is no other way, that 
there is nothing good they could still expect 
from their lives. Fortunately, we can also 
hear about women who are strong enough to 
escape the fate they should undergo. They 
do not agree to erasing the colourful signs 
of marriage from their foreheads. They do 
not change the way they dress or the way 
they decorate their bodies with jewellery. 
Unfortunately, such attitudes are extremely 
rare. The pressure women are placed under 
by the general public is still strong. Without 
support, widows stand no chance against it. 
This is why organisations that help them, 
like for example Maitri, and people who are 
so deeply involved in that help, like Winnie 
Singh, are so important.
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remiera kinowa w  wakacje jest jak 
zrzut ciepłej odzieży dla głodują-
cych plemion w Afryce zwrotniko-

wej. W przypadku kina artystycznego jest 
to akt dystrybucyjnej aborcji. Dlatego ze 
szczególną uwagą przyglądam się filmom, 
które przepadły, kiedyśmy parzyli stopy 
w piachach nadmorskich. Taką perłą, któ-
rą powinniście z  piachu wygrzebać, jest 
nowa adaptacja klasycznej powieści Tho-
masa Hardy’ego. Przemknęła przez kina 
w lipcu, a powinna była paradnie i dostoj-
nie przemaszerować wtedy, gdy miłośnicy 
sztuki filmowej szukają w kinach schronie-
nia przed pluchą i chłodem. Prawie 40 lat 
po Johnie Schelsingerze sfilmowania „Far 

from the Madding Crowd” podjął się Tho-
mas Vinterberg, młodszy i mniej Dogma-
tyczny krajan Larsa von Triera, z którym 
podpisał przed laty sławetny manifest. Że 
sam pisać umie znakomicie, dowiódł cho-
ciażby brawurową „Uroczystością”, co to 
sprawdziła się równie dobrze w kinie, jak 
i na deskach teatralnych. Tym razem skupił 
się na reżyserii, sięgając po tekst kanonicz-
ny – feminizujący arcymelodramat Har-
dy’ego o młodej pannie na włościach i jej 
trzech adoratorach. Schlesinger zrobił film 
dokładnie o tyle za długi, o ile skrócił go 
Vinterberg. Ale nie tylko dlatego nowa wer-
sja jest o klasę lepsza. To bodaj życiowa rola 
zjawiskowej Carey Mulligan, która właśnie 
wspięła się na szczyty swojej urody i talentu 
(Marcus Mumford oprócz tych dwóch cech 
ma jeszcze szczęście). Nie jestem miłośni-
kiem romansu wiktoriańskiego, ale ta hi-
storia, począwszy od zagłady stada owiec, 
wiedzionych ku przepaści przez oszalałego 
psa, trzyma mnie za mordę i szczypie w ser-
ce jednocześnie. To kino najwyższej próby 
– gustownie sfotografowane, genialnie za-
grane także przez panów, a przy tym nie-
cierpiące na nadmiar – ekspresyjnych ge-
stów, ckliwych ilustracji muzycznych i tym 
podobnych grzechów. Rzecz jest wysubtel-
niona i celna zarazem jak najsłynniejsze 
zdaniem wypowiedzianej prze bohaterkę, 
pytaną o przyczynę powściągliwości w wy-
sławianiu swoich emocji wobec absztyfi-
kantów: „Trudno kobiecie wyrazić uczu-
cia za pomocą języka stworzonego przez 
mężczyzn”. „Z dala od zgiełku” to przede 
wszystkim  arcyhistoria, powieściowy ever-
green, z jedną z najbardziej pasjonujących, 
wyrazistych i niepodległych postaci kobie-
cych w historii literatury anglojęzycznej.

EN

FAR FROM THE MADDING CROWD 
DIRECTED BY THOMAS 
VINTERBERG 

A cinema premiere on holidays is like a drop 
of warm clothes for starving tribes in trop-
ical Africa. In the case of artistic cinema, 
it is an act of distributional abortion. This 
is why I  carefully examine films that got 
lost when we were burning our feet in hot 
beach sand. The latest adaptation of the 
classical novel by Thomas Hardy is a pearl 
you should definitely dig out. It stole across 
cinemas in July, while in fact it should have 
marched in a dignified and stately manner 
when film lovers sought shelter from wet 
weather and cold in cinemas. Thomas Vin-
terberg, younger and less dogmatic than 
his fellow countryman Lars von Trier (with 
whom he founded the famous Dogme 95 
years ago), undertook to film Far from the 
Madding Crowd almost 40 years after John 
Schlesinger. He is a gifted writer himself. 
He proved that for example in his brilliant 
The Celebration, which was successful in 
both the cinema and theatres. This time, 
he focused on direction and reached out 
for a  canonical text, Hardy’s feminizing 
melodrama about a young maiden and her 
three admirers. Schlesinger made a long-
ish film. Vinterberg shortened his one to 
perfection. But it is not the only reason 
why the new version is much better. It is 
probably the role of life of the phenomenal 
Carey Mulligan, who has just reached the 
peak of her beauty and talent (apart from 
these two, Marcus Mumford has the third: 
luck). I am not a fan of Victorian romance 
novels, but that story has me by the short 
and curlies and at the same time pinches 
me on my heart from the moment the flock 
of sheep is led towards a chasm by a crazed 
dog. It is cinema of the highest order: taste-
fully photographed, brilliantly played by 
men and women alike and yet not suffering 
from any excess whatsoever, be it of expres-
sive gestures, mawkish music and similar 
sins. The thing is refined and excellent, 
just like the famous sentence uttered by 
the heroine, who – asked about the reason 
behind the self-restraint in expressing her 
emotions towards wooers – says: “It is dif-
ficult for a woman to define her feelings in 
a language chiefly made by men to express 
theirs”. Far from the Madding Crowd is 
most of all a master story, a novel evergreen 
with one of the most fascinating, distinc-
tive and independent female figures in the 
history of literature written in English.
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Z DALA 
OD ZGIEŁKU 

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



ało jak z cebra. Po raz pierwszy tej je-
sieni. A może to były jeszcze ostatnie 
dni lata? Kto by to pamiętał...

W każdym razie lało jak z cebra. Siedziałem 
w autobusie przebijającym się przez deszcz 
krętą drogą łączącą dwie części miasta. 
W stanie lekkiego szoku przypatrywałem się 
twarzom, które mokły za oknem. Nie było 
mi ich żal. Były nadrukowane na kartonach, 
kartkach, foliach i plandekach i swoimi foto-
szopowymi uśmiechami i hardymi spojrze-
niami obrzydzały każde mijane drzewo, bo 
jechaliśmy przez las. W całej swojej politycznej 
ignorancji nie miałem zielonego pojęcia jaki-
mi wyborami rzeczywistość pokarała nas tej 
jesieni. Zauważyłem tylko, że niektórych wi-
duję w kartonowo-papierowej formie co roku 
mniej więcej o tej samej porze. Nawet nie chce 
im się robić nowych zdjęć i zlecać wykonania 
nowych projektów plakatów. Nuda. Liście spa-
dają, deszcz też, a oni każdej jesieni dziarsko 
wiszą w całym mieście, jakby tę całą opłakaną 
aurę mieli głęboko w tekturowym nosie.

A zatem kolejne wybory. Trzeba będzie 
potem w różnych budynkach w całej Polsce 
zdemontować jedne tabliczki z nazwiskami, 
a zamontować inne. Poza tym – wybaczcie, 
ale brakuje mi wiary. Znów każemy jakimś lu-
dziom ubierać się w garnitury i garsonki i wy-
kłócać w telewizji za pieniądze i o pieniądze. 
Show must go on.

Wiem, że kiedy muzycy Queen pisali „The 
Show Must Go On” mieli w głowie zupełnie 
innej wagi problem, niż jakieś tam kolejne wy-
bory. Potrzebowali wyrzucić z siebie emocje, 
jakie wzbudzała w nich heroiczna walka Fred-
diego Mercury z chorobą. On walczył i cier-
piał, a potem przyszedł na sesję nagraniową 

i po prostu zaśpiewał to tak, jak nie mógłby 
nikt inny. Zabrzmiał tak, że 25 lat później 
mam ciarki za każdym razem, kiedy słucham 
tej piosenki.

Ale cały album „Innuendo”, z którego po-
chodzi ten utwór, jest specyficzny. Nagrania 
odbyły się w 1990 roku. Mercury i jego naj-
bliższe otoczenie już wiedzieli o tym, że wo-
kalista umiera. Publika jeszcze nie wiedziała. 
Płyta jest zatem przesycona pożegnaniami, 
choć Freddie zdążył zarejestrować jeszcze 
kilka piosenek na następną płytę „Made In 
Heaven”. Otwierający „Innuendo” tytułowy 
utwór zaczyna się od niebezpiecznego werbla 
i  klawiszy, by za chwilę rozbrzmieć gitarą 
brzmiącą jak piorun oraz wokalami Mercu-
rego – moim zdaniem tak brzmiał Bóg, kiedy 
dyktował Mojżeszowi Dekalog na górze Sy-
naj. A potem tyle się jeszcze na płycie dzieje. 
Kwartet z Londynu przeciąga mnie przez dro-
gę krętą jak tor F1 – wstrzykuje mi do głowy 
pomylony „I'm Going Slightly Mad”, za chwilę 
stawia na nogi rock'n'rollowym „Headlong”, 
potem zasmuca „Don't Try So Hard”, unosi 
przy „Ride the Wild Wind”, buja przy „These 
Are the Days Of Our Lives”, bawi „Delilah” 
(w  którym Freddie żegna się ze swoimi... 
kotami), aż w końcu zostawia roztrzęsionego 
po ostatnich taktach „The Show Must Go On”. 
I czuję się potem w jakiś sposób osierocony.

„Innuendo” powstało zaledwie 25 lat temu. 
Ćwierć wieku nie pozostawiło na nim nawet 
jednej zmarszczki. Kolejne ćwierci raczej też 
nie pozostawią. To zaprawdę pomnik trwal-
szy niż ze spiżu.

Nie lubię wyborów, nie przepadam za poli-
tyką. Może jestem ignorantem. Ale na kogóż 
miałbym głosować, kiedy Królowa jest tylko 
jedna (i nie jest nią pani, pani Doroto)?

EN

SHOW MUST GO ON

It was raining cats and dogs. For the first time 
this autumn. Or perhaps it was still the end of 
summer? Who would remember...

Anyway, it was raining cats and dogs. 
I was sitting in a bus that kept pushing its way 
through the rain along a winding road con-
necting two parts of the city. A bit shocked, 
I observed faces getting wet outside the win-
dow. I didn’t feel sorry for them. They were 
printed on cardboard, sheets of paper, foil and 
tarpaulins and made every tree we passed 
(because we were driving through a forest) 
repugnant with their photoshopped smiles 
and proud looks. In my profound political ig-
norance, I had no idea what kind of elections 
the reality punished us with that autumn. 
The only thing I noticed was that I see some 

of those cardboard or paper faces at a more 
or less the same time every year. They don’t 
even feel like taking new photographs and 
ordering new poster designs. Boring. Leaves 
are falling, rain is falling too, and each au-
tumn they pluckily hang in the whole city as 
if they didn’t care two hoots about that mis-
erable weather.

Therefore, we have another elections. 
We will have to take down name tags from 
various buildings in the whole Poland and 
hang new ones. Besides, forgive me please, 
but I lack faith. Once again we will tell some 
people to dress in suits and costumes and ar-
gue about money with our money on TV. The 
show must go on.

I know that when Queen wrote The Show 
Must Go On, they thought about a problem of 
completely different importance than some 
elections. They needed to express emotions 
they were filled with because of Freddie Mer-
cury’s heroic fight with his disease. He was 
fighting and suffering, and when he came 
to the recording session, he simply sang in 
such a way nobody else could. 25 years later, 
the way he then sang sends a shiver down my 
spine every time I listen to the song.

But the whole album Innuendo, which 
featured that song, is specific. It was record-
ed in 1990. Mercury and his closest circle 
already knew the singer was dying. The 
general public didn’t. So the album is filled 
with goodbyes, even though Freddie man-
aged to record several songs for the next 
album, Made In Heaven, too. The title song 
opening Innuendo begins with a dangerous 
drum roll and keyboard and a moment lat-
er resounds with a thunderbolt-like guitar 
and Mercury’s vocal. In my opinion, this is 
how God sounded when He was dictating 
the Decalogue to Moses at Mount Sinai. The 
rest of the album has even more to offer. The 
quartet from London drags me along a road 
that is as winding as an F1 circuit: it injects 
the crazy I’m Going Slightly Mad into my 
head in order to stand me on my feet with the 
rock’n’roll Headlong a moment later; then 
it makes me sad with Don’t Try So Hard, 
lifts me up with Ride the Wild Wind, rocks 
me with These Are the Days Of Our Lives, 
amuses me with Delilah (where Freddie says 
goodbye to his... cats) and finally leaves me 
trembling after the last sounds of The Show 
Must Go On. And in a way I feel orphaned.

Innuendo was produced only 25 years 
ago. A  quarter of a  century didn’t leave 
a single wrinkle on it. And I assume next 
quarters won’t either. It is a truly everlasting 
monument.

I don’t like elections, I’m not fond of poli-
tics. Perhaps I’m an ignoramus. But who could 
I vote for if there is only one true Queen?

L

 
Redaktor naczelny. Pisze głównie 
o muzyce i turystyce, o tym 
pierwszym również na blogu 
140db.pl. Kiedyś zostanie gwiazdą 
rocka, ale póki co śpiewa w chórze. 
Poza tym fan komiksów i kolekcjoner 
płyt. Z wykształcenia kulturoznawca, 
ale niech to zostanie między nami.

TEKST 

JAKUB
MILSZEWSKI
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TEKST Sylwia Gutowska
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MICHEL HOUELLEBECQ, „ULEGŁOŚĆ”, 
WYD. W.A.B., WARSZAWA 2015

Francja w roku 2022, obecny prezydent Hollande kończy dru-
gą kadencję, a główny bohater, François, profesor literatury 
na Sorbonie, spędza życie na dywagacjach o literaturze i ro-
mansach ze studentkami. Jego nudną egzystencję przerywają 
wybory, w  których wygrywa przedstawiciel Bractwa Muzuł-
mańskiego. W kraju zaczyna panować prawo szariatu, do Unii 
Europejskiej wstępują Turcja, Maroko i Egipt, powstają plany 
odbudowania Imperium Rzymskiego na modłę arabską. Gwał-
towne zmiany najbardziej uderzają w system edukacji – wszy-
scy nauczyciele, którzy nie przeszli na islam, muszą odejść 
na przedwczesną emeryturę. François postanawia wyjechać 
na południe kraju, by kontemplować drogę nawrócenia na 
katolicyzm, którą przeszedł jego „jedyny przyjaciel”, pisarz, 
któremu poświęcił doktorat, Joris-Karl Huysmans. Czy boha-
ter sam ulegnie sile nowo obowiązującej religii? Houellebecq 
aluzyjnie porównuje świat w nieodległej przyszłości do sytuacji 
francuskich intelektualistów przełomu XIX i XX wieku, którzy 

dekadencką kulturę Zachodu zamienili na monoteistyczną 
religię. Tytuł oryginału, „Soumission” tłumaczy się nie tyl-
ko jako „uległość”, ale „posłuszeństwo”, „oddanie się woli 
Boga” – słowa najbardziej oddające znaczenie słowa „islam”. 
W powieści naczelnego skandalisty Francji znajdziemy jak 
zwykle i cięty dowcip, i erotyczne sceny, i krytykę zachodniej 
cywilizacji. Pisarz kpi z całego narodu francuskiego i z same-
go siebie, sugerując, że jego pisanie to postmodernistyczny 
kicz. I od naszej interpretacji zależy, czy fabułę powieści po-
traktujemy jako katastroficzną przepowiednię czy literacką 
zgrywę.

EN

MICHEL HOUELLEBECQ, „SUBMISSION”, W.A.B. PUBLISHING 
HOUSE, WARSZAWA 2015

The year 2022, France. The final days of the incumbent pres-
ident Hollande’s second term. The main character, François, 
a literature professor at Sorbonne, spends his life on intel-
lectual thoughts and affairs with his female students. His 
dull existence is interrupted by presidential election won by 
a representative of the Muslim Brotherhood. Sharia law is in-
troduced in the country. Turkey, Morocco, and Egypt join the 
European Union. Plans are conceived of re-establishing the 
Roman Empire in the Arabic fashion. Dramatic changes that 
occur in France most profoundly impact the education sys-
tem – all teachers who would not convert to Islam are forced 
to retire early. François heads south of the country to con-
template the path of Catholic conversion of his “only friend”, 
a writer on whom he wrote his PhD thesis, Joris- Karl Huys-
mans. Will the character himself subject to the power of the 
newly introduced religion? Houellebecq compares the world 
of near future with the one of French intellecutals from 19th 
and 20th century, who chose monoteistic religions over their 
decadent, western cultural identity. The original title trans-
lates most closely the meaning of the arabic word „islam”. 
In the novel by one of France’s most infamous writers we 
will as always find wit, erotism and criticism of the western 
civilisation. The writer mocks the entire French nation, and 
himself, suggesting that his writing is a form of postmodern-
ist kitsch. And it is our choice whether to treat this novel as 
a catastrophic prophecy or a literary game.
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TEKST Mateusz Kołos

PAKUJE SWOJE MODELKI W HORRENDALNE GORSETY, SKUWA ICH SZCZĘKI 
OGROMNYMI APARATAMI DENTYSTYCZNYMI I OBLEKA JE W PRZYPOMINAJĄCE 
LUDZKĄ TKANKĘ MATERIAŁY. SAMA JEST CICHA, SPOKOJNA, UROCZO 
INTROWERTYCZNA. NA JEJ KREACJE SKUSILI SIĘ JUŻ MIĘDZY INNYMI 
NERGAL I JUSTYNA STECZKOWSKA. MY SKUSILIŚMY SIĘ NA ROZMOWĘ 
– NIE POŻAŁOWALIŚMY. PANIE I PANOWIE, KATARZYNA KONIECZKA.

ZDJĘCIA Sylwester Ciszek

CZAR NOKSIĘSTWO 
STOSOWA NE
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Nosiłaś kiedyś aparat ortodontyczny?
Nie nosiłam, wiem o co chcesz zapytać.

Wytłumacz się z twoich obsesji.
Mogę obwiniać o to wujka, który jest den-
tystą, ale to raczej nie to. Ja mam taką oso-
bowość, lubię drastyczne rzeczy, potrafię 
w nich znaleźć jakiś interesujący mnie trop.

Żadnych traum z dzieciństwa?
Żadnych. Zdrowo się chowałam.

A bajki na dobranoc?
Bracia Grimm.

O, to już coś.
Miałam problemy z  czytaniem i  mama po-
stanowiła mi w tym pomóc za pomocą Grim-
mów. Nie wiem czy w ogóle wiedziała co mi 
daje, ale zaczęłam czytać, więc jakiś suk-
ces odniosła. U  Grimmów każda baśń to 
piętrzące się mroczne, drastyczne obrazy. 
Wyobrażasz sobie, jak to musiało pobudzać 

dziecięcą wyobraźnię. Wszystkie te ciemne 
lasy z chatkami, kruki i wiedźmy.

A propos wiedźm, masz zjawiskową hete-
rochromię.
Dziękuję.

W kulturze ludowej to pierwsza oznaka 
czarnoksiękstwa.
No widzisz, coś w tym musi być. Ja gdzieś 
czytałam, że ludzie z różnymi kolorami 
oczu we wczesnym życiu płodowym wchło-
nęli bliźniaczy organizm.

Bliźniaki też są trochę straszne.
Jest coś pociągającego w bliźniakach, jak 
tych u Kubricka w „Lśnieniu”.

Albo na zdjęciach Diane Arbus. Dziwne 
nęci, prawda?
Tu nawet nie chodzi o to, że ja jestem dziwna, 
tylko zajmują mnie rzeczy, na które inni ma-
chają ręką. Ostatnio zamiast gotować zupę 
na prędze wołowej, robiłam tej prędze zdję-
cia, bo kolory i struktura są tam niesamowi-
te. Wygląda niemal jak tkanina. No widzisz, 
wszystko od razu sprowadzam do jednego.

Kiedy uzmysłowiłaś sobie, że tkanina zna-
czy dla ciebie coś więcej?
W dzieciństwie budowałam domki dla lalek 
i wykładałam im tkaniną ściany. Szyłam dla 
nich ubranka, tworzyłam od podstaw świat. 
Dużo czasu nad tym spędzałam, znacznie 
więcej niż z  rówieśnikami na podwórku. 
Dziś zresztą też wolę siedzieć w  czterech 

BARDZO GŁĘBOKO 
WESZŁAM WTEDY 

W RELIGIĘ . KATOLICYZM 
JEST FASCYNUJĄCYM 

ZJAWISKIEM, ZWŁASZCZA 
U NAS , NAD WISŁĄ . 

GLORYFIKACJA CIERPIENIA 
ZMIESZANA Z CIĄGLE 

ŻYWYM LUDOWYM 
SZNYTEM. OBŁĘD. 

INSPIRUJE MNIE TEŻ 
BARDZO ŚWIĘTO BOŻEGO 

CIAŁA , BO TO JEST 
ESKALACJA TEJ CAŁEJ 

PRZAŚNOŚCI W KOLORZE 
I MATERIALE .
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ścianach. Nie wychodzę za często, nie by-
wam w  restauracjach, nie lubię nowych 
smaków.

Ale to co robisz, jest bardzo nowe.
Jest dużo tropów, którymi podążam, staram 
się rozwijać te tematy, które wydają mi się 
ciekawe. Aparaty ortodontyczne prześlado-
wały mnie, odkąd obejrzałam „Charliego 
i  fabrykę czekolady”. Podobało mi się to, 
że Willy Wonka był niejako zakładnikiem 
tej maszyny. Jest tyle ciekawych ustrojstw, 
które umknęły naszej uwadze – na przy-
kład aparat do mierzenia piękna. Tak jakby 
piękno było jakimś defektem, który trzeba 
poprawić.

Nie przepadasz za idealnymi proporcjami.
Lubię przerysowywać. W  kostiumach ści-
skam do granic możliwości talię, żeby spo-
tęgować uczucie osaczenia przez strój. Tra-
dycyjne elementy lubię potraktować innymi 
materiałami. Robię bawety z metalu i kryzy 
z gwoździ.

Projektant mody kojarzy się raczej z tkani-
nami kosztującymi grube pieniądze.
Projektant mody powinien tworzyć, nadpi-
sywać, przełamywać schemat, a szycie dro-
gich sukienek z drogich materiałów jeszcze 
tym nie jest.

Wypracowałaś swój styl niemal na chłodno.
Jestem konsekwentna w tym co robię, ale 
u podstaw tego wszystkiego znajduje się za-
wsze twórcza iskra.

Chodzisz sobie ulicami Sopotu i nagle mu- 
sisz biec do atelier, zanim pomysł wypa-
ruje?
Ja nie lubię chodzić po ulicach, bo mnie tro-
chę denerwują ludzie (śmiech).

Rozumiem, że kiedy tworzysz, lepiej też do 
ciebie nie podchodzić.
Ciężki jest wtedy ze mną kontakt. Nie lubię 
jak mnie ktoś wyrywa ze skupienia.

Ból i cierpienie, które pojawia się w twoich 
pracach to mocno religijne pojęcia. Inspiru-
jesz się religią?
Robiłam kiedyś stroje do sesji Katarzyny 
Widmańskiej, która wymyśliła sobie tema-
tykę maryjną. Korony, smutne spojrzenia, 
kontrolowana przaśność. Bardzo głęboko 
weszłam wtedy w religię. Katolicyzm jest 
fascynującym zjawiskiem, zwłaszcza u nas, 
nad Wisłą. Gloryfikacja cierpienia zmiesza-
na z ciągle żywym ludowym sznytem. Obłęd. 
Inspiruje mnie też bardzo święto Bożego 
Ciała, bo to jest eskalacja tej całej przaśności 
w kolorze i materiale.

Patrząc na twoją twórczość, ciężko również 
nie odnieść wrażenia, że kryje się w niej ja-
kaś mroczna seksualność.
No teraz to mnie zawstydziłeś.

O, a niby taka wyzwolona.
Wiesz, mam takie wrażenie, że im bardziej 
kobiety będą się wyzwalać, tym bardziej 
będą irracjonalnie tęsknić za zniewoleniem. 
Może to dziwne, ale trochę tej tęsknoty widzę 
w swoich pracach. Zrobili mi kiedyś zdjęcie 
w mojej własnej kreacji, takim specyficznym 
kołnierzu ortopedycznym. Włożyłam ten 
ciasny, krępujący kołnierz i poczułam się sza-
lenie seksowna. Intymność tworzenia polega 
także na tym, że jest to forma wyżycia się na 
wielu płaszczyznach.

Ludzka seksualność też jest w końcu ro-
dzajem zniewolenia.
Ja o tym wszystkim mówię, całe szczęście 
w obszarze na którym nie jest to karalne.

Co na to wszystko twoje dzieci?
Jedno dziecko zdrowo się chowa, podob-
nie jak ja.

Na tyle zdrowo, że też zostanie artystą?
Ja się trochę tego boję. Ciężko jest być ar-
tystą, nawet nie ze względu na rynek, ale 
na własną osobowość, która cię napędza 
i jednocześnie niszczy. Idzie za tym masa 
dziwactw i natręctw.

Jakich natręctw?
Nie jestem w stanie założyć na siebie bi-
żuterii. I  nie lubię jak się potrawy doty-
kają na talerzu.

I chodzisz ubrana na czarno.
Ale mam białe akcenty, tak na lato.

I pewnie jeszcze nie lubisz lata?
Lato jest po to, żeby się energetyzować, 
a później móc się zamykać na resztę roku 
w pracowni.

Ale ty przecież nie lubisz wychodzić.
Ale dużo wyglądam latem przez okno. 

EN

APPLIED SORCERY

SHE PACKS HER MODELS INTO 
HORRENDOUS CORSELETS, CUFFS THEIR 
JAWS WITH BRACES AND CLOTHES 
THEM IN MATERIALS THAT RESEMBLE 
HUMAN TISSUE. SHE, ON THE OTHER 
HAND, IS QUIET, CALM AND CHARMINGLY 
INTROVERTED. HER DESIGNS HAVE 
ALREADY APPEALED FOR EXAMPLE TO 
NERGAL AND JUSTYNA STECZKOWSKA. 
AND WE DECIDED TO DRAW HER INTO 
CONVERSATION, AND WE DON’T REGRET 
IT. LADIES AND GENTLEMEN, KATARZYNA 
KONIECZKA.

Have you ever worn a brace?
I haven’t, but I know what you want to ask 
about.

Explain your obsessions.
I could blame my uncle who is a dentist for it, 
but I guess it’s not that. I have such a person-
ality, I like drastic things and can find some 
interesting traces in them.

. . . IM BARDZIEJ KOBIETY 
BĘDĄ SIĘ WYZWALAĆ, 
TYM BARDZIEJ BĘDĄ 
IRRACJONALNIE TĘSKNIĆ ZA 
ZNIEWOLENIEM. MOŻE TO 
DZIWNE, ALE TROCHĘ TEJ 
TĘSKNOTY WIDZĘ W SWOICH 
PRACACH. ZROBILI MI 
KIEDYŚ ZDJĘCIE W MOJEJ 
WŁASNEJ KREACJI, TAKIM 
SPECYFICZNYM KOŁNIERZU 
ORTOPEDYCZNYM. WŁOŻYŁAM 
TEN CIASNY, KRĘPUJĄCY 
KOŁNIERZ I POCZUŁAM SIĘ 
SZALENIE SEKSOWNA.
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No childhood traumas?
Nope. I was developing in good health.

What about bed-time stories?
The Brothers Grimm.

Oh, that’s already something.
I had a problem with reading so my mum de-
cided to help me with the Grimms. I don’t 

Apropos witches, you have phenomenal het-
erochromia.
Thank you.

It is the first sign of sorcery in folk culture.
You see, there must be something in it. I’ve 
read somewhere that people with different 
eye colours have absorbed a twin organism 
in early foetal life.

but rather about the fact that I’m interested in 
things others don’t even think about. Instead 
of using a shin of beef to cook a soup, I have 
recently taken photos of that shin because its 
colours and structure are amazing. It looks 
almost like fabric. Well, as you can see, I im-
mediately reduce all things to one.

When did you realize that fabric means 
something more to you?
When I was a child, I used to build doll’s hous-
es and cover their walls with fabric. I was 
making dresses for them and creating their 
world from scratch. I  used to spend a  lot 
of time on all that, much more than with 
my peers outside. Actually, I prefer sitting 
within four walls today too. I don’t go out of-
ten, I can’t be found in restaurants, I don’t 
like new tastes.

But what you do is very novel.
There are many traces I follow; I try to focus 
on those topics that seem interesting to me. 
Braces have been haunting me since I saw 
Charlie and the Chocolate Factory. I like the 
fact that Willy Wonka was somehow a hostage 
of this machine. There are so many contrap-
tions that have escaped our attention, for ex-
ample a beauty meter. As if beauty was some 
defect one could correct.

You’re not very keen on ideal proportions.
I like overdrawing. In my costumes, I squeeze 
the waist as much as possible to intensify the 
feeling that the costume corners the body. 
I like treating traditional elements with dif-
ferent materials. I make gores from metal and 
ruffs from nails.

Fashion designers are rather associated with 
fabrics that cost big money.
Fashion designers should create, overwrite 
and break patterns, and sewing expensive 
dresses made of expensive materials isn’t 
that yet.

You have almost calmly worked out your 
own style.
I’m consistent in what I do, but there is always 
a spark of creativity at the heart of all that.

Do you sometimes walk the streets of Sopot 
and suddenly feel the need to rush to your 
atelier before the idea evaporates?
I don’t like walking the streets because peo-
ple annoy me a bit. (Laughs)

I understand that one should rather avoid 
coming too close to you when you are cre-
ating.
It’s hard to get in contact with me then. I don’t 
like being shaken out of concentration.

know if she realized what she was giving 
to me, but I started reading so she was in 
a way successful. Each tale written by the 
Grimms consists of gloomy, drastic images. 
Just imagine how it must have influenced 
a child’s imagination. All those dark forests 
with small huts, ravens and witches.

Twins are a bit creepy too.
There’s something appealing in twins, like for 
example those in Kubrick’s The Shining.

Or in Diane Arbus’s photographs. Weird 
things are tempting, aren’t they?
It’s not even about the fact that I’m weird 
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Pain and suffering visible in your works are 
very religious concepts. Are you inspired by 
religion?
I once made clothes for a session of Katarzy-
na Widmańska, who came up with an idea 
of Marian motifs. Crowns, sad looks, con-
trolled folksiness. I  entered the religious 
sphere quite thoroughly then. Catholicism 
is a fascinating phenomenon, especially here, 
in Poland. The glorification of pain combined 
with still living folk chic. Madness. I’m also 
inspired by the Feast of Corpus Christ be-
cause it’s an escalation of this whole folksi-
ness in colours and materials.

To look at your works, it’s hard to avoid the 
impression that there’s some dark sexuality 
hidden in it.
Ok, now you’ve embarrassed me.

And you’re supposed to be so emancipated.
You know, I have the impression that the more 
women emancipate themselves, the more 
they will irrationally miss enslavement. Per-
haps it’s strange, but I see a bit of such longing 
in my works. They once took a photograph of 
me in my own outfit, a specific orthopaedic 
collar. I  put on this tight-fitting collar and 
felt incredibly sexy. The intimacy of creation 

consists in the fact that it’s also a form of fulfil-
ment in various spheres.
Human sexuality is after all a form of en-
slavement too.
And I’m talking about all that, fortunately in 
the sphere where it’s not punishable.

What do your children think about it?
One child develops in good health, just like 
I did.

In such good health that it will become an 
artist too?
I’m a bit afraid of that. It’s difficult to be an 
artist, not only because of the market but 
rather because of your own personality that 
drives and at the same time destroys you. 
There is a whole bunch of oddities and obses-
sions following that.

What kind of obsessions?
For example, I’m not able to put on any jewel-
lery. And I don’t like dishes touch themselves 
on the plate.

And you wear black.
But I have white accents, perfect for summer.

And you probably don’t like summer?
Summer is for me to energize and then close 
myself in the studio for the rest of the year.

But you said you don’t like going out.
But I look out of the window a lot.
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THE TRUMPET SHOW!

ZDJĘCIA Edyta RembałaTEKST Martyna Urbańczyk

TRĄBKA – TEN INSTRUMENT ZNA KAŻDY. WYGRYWA 
FANFARY TOWARZYSZĄCE ZNAMIENNYM UROCZYSTOŚCIOM, 
A TAKŻE MELODYJNE SYGNAŁY DAJĄCE POCZĄTEK 
DZIAŁANIOM WOJSKOWYM I ŁOWIECKIM. Z RÓWNYM 
POWODZENIEM DOSTOJNE DŹWIĘKI TRĄBKI MOGĄ 
WYPEŁNIAĆ SALE KONCERTOWE. A MUZYCZNE SHOW 
Z TRĄBKĄ W ROLI GŁÓWNEJ? TO RÓWNIEŻ MOŻLIWE.
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tym roku słuchacze Polskiej Fil-
harmonii Kameralnej Sopot mie-
li już trzy okazje do wysłuchania 

koncertu z trąbką w roli głównej. Pierwsza 
z nich miała miejsce w dawnym opactwie 
Cystersów, położonym w pobliżu niemiec-
kiego miasta Chorin, gdzie pod koniec 
lipca sopoccy kameraliści wystąpili wraz 
ze zjawiskowym trębaczem – Reinholdem 
Friedrichem. Artysta znany jest z tego, że 
natychmiast absorbuje słuchaczy i wciąga 
ich w fascynujący i mało znany świat trąb-
ki. Koncert odbył się w ramach Festiwalu 
„Choriner Musiksommer”, a organizatorzy 
„Muzycznego Lata” przyznają, że w kwestii 
instrumentów dętych blaszanych wysoko 
postawili poprzeczkę. Reinhold Friedrich 
oraz Polska Filharmonia Kameralna Sopot 

W wykonali Koncert na trąbkę i orkiestrę ka-
meralną D-dur Giuseppe Tartiniego oraz 
Concertino na trąbkę i orkiestrę nr 2 C-dur 
Michaela Haydna. Bogactwo form archi-
tektonicznych opactwa z XIV wieku, spra-
wiające, że zespół klasztorny jest uznawa-
ny za jeden z najcenniejszych przykładów 
gotyku ceglanego, w połączeniu z żywym 
brzmieniem trąbki, wypełniającym śre-
dniowieczne mury, stanowiły najprawdziw-
szą rozkosz dla duszy.

Dwa tygodnie później uwielbiany przez 
publiczność solista przyjeżdża nad Bałtyk, 
aby wraz z Polską Filharmonią Kameralną 
Sopot zakończyć piątą, jubileuszową edy-
cję Międzynarodowego Festiwalu ENERGA 
Sopot Classic. W sopockiej Sali koncer-
towej, położonej w malowniczej scenerii 

Opery Leśnej oraz Trójmiejskiego Parku 
Krajobrazowego, muzyk wystąpił wraz z ja-
pońską pianistą Eriko Takezawa. Koncert 
był swoistego rodzaju dialogiem pomiędzy 
solistami a sopockimi filharmonikami, eks-
ponującym walory brzmieniowe poszcze-
gólnych instrumentów solowych. Artyści 
wspólnie wykonali Koncert Es-dur na trąb-
kę i orkiestrę Johanna Nepomuka Hummla 
oraz Koncert na trąbkę, fortepian i orkie-
strę c-moll op. 35 Dymitra Szostakowicza. 
Widok trębacza, który – wykonując na 
scenie repertuar klasyczny – zdaje się ba-
wić dźwiękiem i z dziecięcą wręcz radością 
prowadzi dialog z  orkiestrą, obdarzając 
ciepłym uśmiechem muzyków i słuchaczy, 
skutecznie rozprawia się z patetycznym 
stereotypem profesora. Reinhold Friedrich 
posiada bowiem tytuł honorowy w Royal 
Academy of Music w Londynie, występuje 
jako profesor gościnny w Royal Academy of 
Music w Aarhus oraz w Elisabethen Music 
School w Hiroshimie, a na co dzień prowa-
dzi kursy mistrzowskie w murach niemiec-
kiej uczelni w Karlsruhe.

24 października w  Ergo Arenie odbył 
się wielki koncert z udziałem znakomitego 
trębacza jazzowego – Chrisa Botti. Koncert 
z  Polską Filharmonią Kameralną Sopot 
upamiętniał dziesięcioletnią historię kon-
certów amerykańskiego artysty w Polsce. 
Warto wspomnieć, że Polska jest krajem, 
który Chris Botti szczególnie ukochał, a sen-
tyment ten był słyszalny w całym spektrum 
prezentowanych utworów. Od żywiołowego 
„Flamenco Sketches”, przez znane lirycz-

Przy fortepianie Eriko Takezawa  w duecie z Reinholdem Friedrichem podczas Koncertu finałowego Festiwalu ENERGA Sopot Classic



T H E  T R U M P E T  S H O W !

TOO. WHAT ABOUT SHOWS LED BY THE 
TRUMPET? THEY ARE POSSIBLE AS WELL.

The audience of the Polish Chamber Phil-
harmonic Orchestra Sopot have already 
had three chances to hear concerts with the 
trumpet playing the lead role this year. The 
first one took place in an old Cistercian ab-
bey located near the German city of Chorin, 
where the chamber musicians from Sopot 
performed together with the phenomenal 
trumpeter Reinhold Friedrich towards the 
end of July. The artist is famous for absorb-
ing his listeners from the very first minutes 
of his shows and dragging them into a fasci-
nating and little-known world of the trum-
pet. The concert was organized as part of the 
Chorin Music Summer Festival, whose orga-
nizers admit that they set high standards as 
regards brass instruments. Reinhold Fried-
rich and the Polish Chamber Philharmonic 
Orchestra Sopot played the Concerto for 
trumpet and chamber orchestra in D-major 
by Giuseppe Tartini and the Concerto for 
trumpet and orchestra no. 2 in C major by 
Michael Haydn. The abundance of architec-
tonic forms found in the 14th-century abbey, 
thanks to which the monastery is considered 
one of the most precious examples of Brick 
Gothic, combined with the live sounds of the 
trumpet filling the medieval walls constitut-
ed an absolute delight for the soul.

Two weeks later, the popular soloist 
came to Sopot in order to close the fifth, 
jubilee edition of the International Music 
Festival Energa Sopot Classic together with 
the Polish Chamber Philharmonic Orches-
tra Sopot. The musician performed with the 
Japanese pianist Eriko Takezawa in the Con-
cert Hall of the beautiful Forest Opera locat-

MECENAS PFK SOPOT

ne utwory, takie jak „When I Fall in Love” 
czy „Let’s Stay Together”, po poruszające 
„Hallelujah”. Botti i jego zespół występo-
wali z wieloma najlepszymi orkiestrami 
symfonicznymi, na najbardziej prestiżo-
wych scenach świata. Wśród orkiestr znaj-
duje się m.in. Cleveland Orchestra czy San 
Francisco Orchestra, z którą w 2008 roku 
artysta nagrał rewelacyjny materiał CD/
DVD „Chris Botti in Boston”. Teraz do tej 
długiej, liczącej kilkadziesiąt pozycji listy 
dołączyła Polska Filharmonia Kameral-
na Sopot. Orkiestrę poprowadził maestro 
Wojciech Rajski, założyciel i Dyrektor Ar-
tystyczny sopockiej orkiestry. To był nie-
zapomniany wieczór z fantastyczną mu-
zyką w interpretacji najlepszych artystów. 
Najprawdziwsze muzyczne show z trąbką 
w roli głównej!

EN

THE TRUMPET SHOW!

TRUMPET – EVERYONE KNOWS THE 
INSTRUMENT. IT SOUNDS FANFARES 
ACCOMPANYING IMPORTANT CEREMONIES 
AND MELODIOUS SIGNALS THAT BEGIN 
MILITARY AND HUNTING ACTIVITIES. 
BUT THE SOUND OF TRUMPET CAN 
SUCCESSFULLY FILL CONCERT HALLS 

ed in the picturesque setting of the Tricity 
Landscape Park. The concert was a kind 
of a dialogue between the soloists and the 
philharmonic musicians from Sopot which 
emphasized the sound values of particular 
solo instruments. The artists performed the 
Concerto for trumpet and orchestra in E-flat 
major by Johann Nepomuk Hummel and the 
Concerto for trumpet, piano and orchestra 
in C minor by Dmitrij Szostakowicz. A trum-
peter who performs classical repertoire and 
at the same time seems to play with sounds, 
who engages in a dialogue with the orches-
tra with almost childlike joy and who favours 
musicians and listeners with a warm smile 
successfully breaks the stereotype of a se-
rious professor. For Reinhold Friedrich is 
a honorary professor at the Royal Academy 
of Music in London and a guest professor at 
the Royal Academy of Music in Aarhus and 
at Elisabeth University of Music Hiroshima. 
On an everyday basis, he teaches master 
classes at the German music academy in 
Karlsruhe.

A great concert featuring Chris Botti, 
an outstanding jazz trumpeter, took place 
on 24 October in Ergo Arena. The concert 
with the Polish Chamber Philharmonic Or-
chestra Sopot commemorated the ten-year 
history of concerts given by the American 
artist in Poland. It is worth mentioning that 
Poland is a country Chris Botti grew partic-
ularly fond of, and that affection could be 
heard in the whole spectrum of songs per-
formed during the concert: from the lively 
Flamenco Sketches through famous lyric 
songs like When I Fall in Love or Let’s Stay 
Together to the moving Hallelujah. Botti 
and his band have performed with the best 
symphony orchestras and on the most pres-
tigious stages in the world. The former in-
clude such orchestras as Cleveland Orches-
tra or San Francisco Orchestra, with which 
the artist recorded the sensational CD/DVD 
Chris Botti in Boston in 2008. Now the Pol-
ish Chamber Philharmonic Orchestra So-
pot has joined that long list composed of sev-
eral dozen names too. It was conducted by 
Maestro Wojciech Rajski, the founder and 
Artistic Director of the Orchestra. It was 
an unforgettable evening with wonderful 
music interpreted by the best artist. A real 
show led by the trumpet! 

Polska Filharmonia Kameralna Sopot działa 
w strukturach Bałtyckiej Agencji Artystycz-
nej BART i jest instytucją kultury Miasta So-
potu oraz Samorządu Województwa Pomor-
skiego. Mecenasem PFK Sopot jest Grupa 
ENERGA. Więcej informacji o koncertach na 
www.pfksopot.pl.

The Polish Chamber Philharmonic Orchestra 
Sopot operates as part of the Baltic Artistic 
Agency BART and is a cultural institution of 
the City of Sopot and the Pomeranian Vo-
ivodeship Self-Government. ENERGA Group is 
the Patron of PCP Sopot. For more information 
about concerts see www.pfksopot.pl.

Reinhold Friedrich podczas Koncertu finałowego Festiwalu ENERGA Sopot Classic
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KAMERALNY 
LISTOPAD
NA OŁOWIANCE

MÓWI SIĘ , ŻE 
WSZYSTKO JEST 
DOBRYM PRETEKSTEM 
DO ŚWIĘTOWANIA . 
URODZINY, IMIENINY, 
KUPNO UPRAGNIONEGO 
MIESZKANIA – 
NIEWAŻNE. WCIĄŻ 
JEDNAK NAJFAJNIEJ 
JEST, JEŚLI OKAZJA 
JEST WYJĄTKOWA, TAK 
JAK W PRZYPADKU 
POLSKIEJ FILHARMONII 
BAŁTYCKIEJ IM. 
FRYDERYKA CHOPINA.

hyba wszyscy zgodzimy się z tym, że 
jubileusz 70-lecia powstania wypada 
uczcić w wyjątkowy sposób. „Zwykły” 

koncert czy inne wydarzenie można zorga-
nizować zawsze, wszędzie i nie wymaga to 
szczególnej okazji. Dlatego właśnie sezon ar-
tystyczny 2015/2016, który niedawno rozpo-
czął się na Ołowiance, zwyczajny nie będzie.

Zaczęło się od październikowych kon-
certów nadzwyczajnych, z  których każ-
dy cieszył się ogromną popularnością. Nie 
zabrakło gości z Polski i zagranicy, niestan-
dardowych połączeń muzycznych (Czesław 
Śpiewa w towarzystwie barokowej orkiestry 
Arte dei Suonatori!) oraz światowych pra-
wykonań wyjątkowych kompozycji. Ale na 
tym się nie kończy!

Przez cały sezon, tak niezwykły nie tylko 
dla instytucji, ale przede wszystkim dla jej 
pracowników, odbywać się będą koncerty 
„Filharmonicy Gdańscy na swój jubile-
usz”. W Sali Kameralnej od października 
wybrzmiewają utwory znanych i mniej zna-
nych kompozytorów. W listopadzie możemy 
rozjaśnić ponure, jesienne wieczory muzyką 
aż trzy razy. Pierwszy z koncertów odbędzie 
się dokładnie w połowie miesiąca – 15 listo-
pada. Adam Wiśniewski (puzon), Adam Sta-

chowiak (trąbka) oraz Katarzyna Pańczyk 
(fortepian) wykonają między innymi instru-
mentalną wersję utworu „How Do You Keep 
the Music Playing” Michaela Legranda, którą 
wraz z Tonym Bennettem zaśpiewała między 
innymi Aretha Franklin, kompozycję „Diver-
timento” Borisa Blachera, a także jedną z so-
nat Antonio Vivaldiego. Tylko te trzy dzieła 
pokazują, jak bardzo zróżnicowany będzie 
repertuar tego koncertu. Podobnie będzie 
z kolejnym występem gdańskich filharmoni-
ków, który będzie miał miejsce 19 listopada. 
Tytuł – „Od Bacha do swingu” mówi sam za 
siebie, a usłyszeć będzie można wyłącznie 
instrumenty dęte blaszane, co nada wykony-
wanym utworom dodatkowego, ciekawego 
smaczku. Ostatni listopadowy wieczór cy-
klu, który odbędzie się 29 listopada, będzie 
już bardziej klasyczny. Wybrzmią wówczas 
dźwięki wiolonczeli, harfy oraz oboju, mię-
dzy innymi w utworach Gabriela Fauré oraz 
Camille'a Saint-Saënsa.

Listopad przyniesie ze sobą także kon-
tynuację cyklu „Gdańska Jesień Pianistycz-
na”. 7 listopada będzie dniem, który należał 
będzie do tanga. Wtedy właśnie odbędzie się 
recital fortepianowy, na którym duet – Tama-
ra Granat oraz Adrian Kreda wykona między 

innymi kompozycje najsłynniejszego, obok 
Carlosa Gardela (tango „Por una cabeza”, 
znane z filmu „Zapach kobiety”), kompozyto-
ra tego rodzaju muzyki, twórcy słynnego „Li-
bertango” – Astora Piazzolli. Dzień później, 
8 listopada usłyszymy z kolei klasyki Johan-
nesa Brahmsa, Franza Schuberta oraz Giaco-
mo Rossiniego w wykonaniu Marco Schiavo 
i Sergio Marchegianiego. Kolejny weekend 
będzie równie ciekawy: w  piątek Janusz 
Olejniczak zagra na fortepianie kompozycje 
Chopina, Schuberta, Wagnera i Claude'a De-
bussy'ego, sobota z kolei będzie należała do 
Leonarda Schlütera, którego wykonania 
Haydna, Schuberta, Ravela oraz Chopina 
rozświetlą Salę Kameralną na Ołowiance.

20 listopada, już w  Sali Koncertowej, 
odbędzie się ostatni, nadzwyczajny koncert 
zamykający cykl „Gdańska Jesień Piani-
styczna”, który poprowadzi Konrad Mielnik. 
Orkiestra Symfoniczna Polskiej Filharmonii 
Bałtyckiej pod batutą dyrygenta Antoniego 
Wita wystąpi w towarzystwie Ingolfa Wun-
dera – austriackiego pianisty, zdobywcy II 
nagrody na XVI Międzynarodowym Konkur-
sie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina. 
W programie koncertu, oprócz oczywiście 
utworów wielkiego polskiego kompozyto-

C

TEKST Katarzyna Szewczyk
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K A M E R A L N Y  L I S T O P A D  N A  O Ł O W I A N C E

ra (grzechem byłoby nie skorzystać z okazji 
i nie usłyszeć kilku wychodzących spod pal-
ców kogoś, kto w Konkurskie Chopinowskim 
zaszedł tak wysoko!), usłyszymy kompozycje 
Liszta i Beethovena. Wszystkie koncerty od-
bywające się w ramach „Gdańskiej Jesieni 
Pianistycznej” dofinansowane zostały z bu-
dżetu Miasta Gdańska.

Jak widać to, że Filharmonia i jej pracow-
nicy obchodzą niemały jubileusz, nie ozna-
cza, że mają zamiar próżnować. Kalendarz 
Filharmoników jest przepełniony, występu-
ją na wydarzeniach zarówno w  Gdańsku, 
jak i zagranicą. Warto wspomnieć o  tym, 
że właśnie na początku listopada Orkiestra 
Symfoniczna Polskiej Filharmonii Bałtyckiej 
da koncerty w Kaliningradzie (wraz z laure-
atami XVII edycji Konkursu Chopinowskie-
go) oraz w  Filharmonii Moskiewskiej. Na 
Ołowiance natomiast będzie można w tym 
miesiącu zobaczyć między innymi Royal 
Russian Ballet oraz Teatr Narodowy Ope-
retki Kijowskiej, który niedawno obchodził 
80-lecie powstania.

Podsumowując: listopad to kolejny mie-
siąc, który zapowiada się niesamowicie!

EN

CHAMBER NOVEMBER 
ON OŁOWIANKA

THEY SAY EVERY REASON IS A GOOD 
REASON TO CELEBRATE. BIRTHDAY, 

NAME DAY OR BUYING A LONGED-
FOR FLAT: IT DOES NOT MATTER. BUT 
UNIQUE REASONS ARE STILL THE BEST 
ONES, JUST LIKE IN THE CASE OF THE 
POLISH BALTIC FRÉDÉRIC CHOPIN 
PHILHARMONIC.

All of us probably agree that a seventieth an-
niversary should be celebrated in a special 
way. A  “common” concert or some other 
event can be organized always and every-
where and does not need a special occasion. 
This is why the artistic season 2015/2016, 
which has recently started on Ołowianka 
island, will be definitely out of the ordinary.

It began with October extraordinary 
concerts, all of which enjoyed huge popular-
ity. They attracted guests from Poland and 
abroad and featured unusual music combi-
nations (Czesław Śpiewa accompanied by 
the baroque orchestra Arte dei Suonatori!) 
and world premieres of exceptional compo-
sitions. But the celebrations are not over!

We will have a chance to hear concerts 
from the series “Gdansk Philharmonic Mu-
sicians on Their Jubilee” throughout the 
whole season, which is unique for both the 
institution and all of its employees. The 
Chamber Hall has been filled with songs 
of more and less famous composers since 
October. In November, we can brighten our 
gloomy autumn evenings with music during 
as many as three events. The first concert 
will take place exactly in the middle of the 
month, on 15 November. Adam Wiśniewski 
(trombone), Adam Stachowiak (trumpet) 
and Katarzyna Pańczyk (piano) will play 
for instance the instrumental version of 
„How Do You Keep the Music Playing” by 
Michael Legrand, which was sung for ex-
ample by Aretha Franklin together with 
Tony Bennett; Boris Blacher’s composition 
„Divertimento” and one of Antonio Vival-
di’s sonatas. Those three works are enough 
to see how diversified the repertoire of the 
concert will be. Organized on 19 November, 
the next performance of the philharmonic 
musicians from Gdansk will be similarly 
interesting. Its title, “From Bach to swing”, 
speaks for itself. The concert will be played 
with brass instruments only, which will add 
an interesting taste to the performed pieces. 
The last November evening from the series, 
which will take place on 29 November, will 
be much more classical. We will hear the 
sounds of cello, harp and oboe in composi-
tions by such artists as Gabriel Fauré and 
Camille Saint-Saëns.

November means also the continuation 
of the series “Gdansk Piano Autumn”. Tango 
will reign supreme on 7 November. We will 
hear a piano recital performed by Tamara 
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Granat and Adrian Kreda. Among others, 
the duet will play pieces by Astor Piazzolla, 
the author of the popular “Libertango” and 
the most famous composer of this kind of 
music alongside with Carlos Gardela (“Por 
una cabeza”, a famous tango song from the 
film Scent of a Woman). On 8 November, we 
will hear classics by Johannes Brahms, Franz 
Schubert and Giacomo Rossini performed 
by Marco Schiavo and Sergio Marchegiani. 
The next November weekend will be equal-
ly interesting: Janusz Olejniczak will play 
compositions by Chopin, Schubert, Wag-
ner and Claude Debussy on the piano on Fri-
day, whereas music by Haydn, Schubert, Rav-
el and Chopin played by Leonard Schlüter 
will fill the Chamber Hall on Ołowianka on 
Saturday.

The last extraordinary concert closing 
the Gdansk Piano Autumn series will be led 
by Konrad Mielnik on 20 November in the 
Concert Hall. The Symphonic Orchestra of 
the Polish Baltic Philharmonic conducted 
by Antoni Wit will perform together with 
Ingolf Wunder, an Austrian pianist and the 
winner of the 2nd prize at the 16th Interna-
tional Chopin Piano Competition. Apart 
from works by the great Polish composer 
(it would be a sin not to seize the chance 
to hear some of them performed by a per-
son who went so far at the Chopin Com-
petition!), the programme of the concert 
includes compositions by Liszt and Beetho-
ven. All concerts organized as part of the 
Gdansk Piano Autumn were co-financed by 
the City of Gdansk.

As you can see, the fact that the Philhar-
monic and its employees celebrate a beau-
tiful anniversary does not mean they want 
to idle their time away. Their calendar is full 
as they perform during events held both in 
Gdansk and abroad. It is worth mentioning 
that the Symphonic Orchestra of the Pol-
ish Baltic Philharmonic will give concerts 
in Kaliningrad (together with the winners 
of the 17th edition of the Chopin Competi-
tion) and in the Moscow Philharmonic pre-
cisely at the beginning of November. As re-
gards November on Ołowianka, we will have 
a chance to see for instance the Royal Rus-
sian Ballet and the Kiev National Theatre of 
Operetta, which has recently celebrated the 
80th anniversary of its existence.

To sum up, November is another extreme-
ly promising month!

Szczegółowy program wydarzeń znajdą Pań-
stwo na stronie internetowej PFB. Bilety na 
te i pozostałe wydarzenia Polskiej Filhar-
monii Bałtyckiej dostępne są w kasach na 
Ołowiance oraz w sprzedaży internetowej na 
www.filharmonia.gda.pl.

Janusz Olejniczak

A detailed programme of the events is available 
on the PBP website. Tickets for the above-men-
tioned and other events of the Polish Baltic 
Philharmonic are available in offices on Ołowi-
anka and online: www.filharmonia.gda.pl.
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ODKĄD POLUJĘ NA 
SZTUKĘ OTWARTO PRZEDE 
MNĄ JUŻ CAŁKIEM SPORO 
DRZWI. DOSŁOWNIE CZY 
W PRZENOŚNI, ZAWSZE 
ZASKAKUJE MNIE, 
JAK FAJNIE MOŻE BYĆ 
PO DRUGIEJ STRONIE 
I NIGDY NIE ŻAŁUJĘ 
PRZEKROCZONEGO 
PROGU. CZĘSTO SAMA 
UCHYLAM PRZED SOBĄ 
NOWE MOŻLIWOŚCI, ALE 
ZA ROGIEM ZAWSZE 
KRYJE SIĘ INNE WEJŚCIE, 
DO KTÓREGO ZAPROSIĆ 
MNIE MUSI JUŻ KTOŚ-
ZUPEŁNIE-NOWY.

S Z T U K A  /  A R T

AGNIESZKA 
ZABRODZKA
„ODBICIE”



igdy nie wiesz czego możesz spo-
dziewać się wchodząc po schodach 
do kogoś po raz pierwszy, na nie wie-

dzieć które piętro, w jeden z tych dni, kiedy 
żar z nieba pali ci skórę, myśli i wnętrzności. 
Wdrapałam się po stopniach jednej z tych 
kamienic, o których zawsze marzę, zoba-
czyłam Agnieszkę, a zza niej wyszedł kot, 
który miauczał przez większość czasu i dzię-
ki temu było jeszcze milej. Siedziałyśmy 
w kuchni i było gorąco, a potem pokazała mi 
obrazy i kiedy tak na nie spojrzałam to po-
czułam się jak nad jeziorem i od razu było mi 
lżej, ale i tęskno. Agnieszka jest jedną z tych 
drobnych osób, za bardzo – myślisz – deli-
katnych na zbyt wietrzne dni, a przy swoich 
płótnach jest wielka. Nie, żeby format prac 
był karłowaty, rozmiary są porządne, chodzi 
o dojrzałość, która bije po oczach z tych sen-
tymentalnych kompozycji, szmaragdowych 
jak zieleń pustych butelek po dobrym winie. 
Pełno jest tajemnicy w tych odbiciach w tafli 
wody i bardzo dużo niezmąconego spoko-
ju. Mętny staje się jedynie wzrok po czasie, 
w którym wpatrujesz oczy między te brzozy 
i nie możesz przestać, bo przecież już je-
sień, a ty stajesz się bardziej wrażliwy. Farby 
spływają u Agnieszki trochę jak deszcz po 
oknach naszych mieszkań w październiku, 
z tą tylko różnicą, że patrząc na jej twór-
czość nie wpadasz w depresję tylko cieszysz 
się, bo widzisz przed sobą kawał świetnej 
sztuki. Zauważyli to chyba wszyscy, których 
potem obserwowałam przechadzających się 
na wystawie w rogu Starego Miasta. Moim 

ulubionym typem uczestników wszelkiego 
rodzaju wernisaży są krytycy, ci, którzy za 
krytyków chcą uchodzić i ci, którzy kryty-
ków udają, ale nigdy nie powinni nimi zo-
stać. Mimo to zawsze jest miło. A u Agniesz-
ki było nawet bardzo i ciekawa jestem czy 
wszystkim tak jak mnie chodziła po głowie 
myśl, że jak masz taki obraz na ścianie, to 
nic tylko siedzieć, rozmawiać i sączyć powo-
li flaszkę porządnego Chianti. 

AGNIESZKA ZABRODZKA – ur. w 1989 w War-
szawie. Studia w latach 2010-2015 na Wydziale 
Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w War-
szawie. Dyplom w 2015 roku w pracowni ma-
larstwa prof. Stanisława Baja oraz dr Arkadiu-
sza Karapudy. 
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AGNIESZKA ZABRODZKA 
– “REFLECTION”

QUITE MANY DOORS HAVE BEEN 
OPENED TO ME SINCE I STARTED ART 
HUNTING. LITERALLY OR FIGURATIVELY, 
IT ALWAYS SURPRISES ME THAT IT 
CAN BE SO NICE ON THE OTHER SIDE, 
AND I NEVER REGRET CROSSING THE 
THRESHOLD. I OFTEN OPEN NEW 
POSSIBILITIES FOR MYSELF ON MY OWN, 
BUT THERE IS ALWAYS A DIFFERENT 
ENTRANCE AROUND THE CORNER AND 
A COMPLETELY NEW PERSON HAS TO 
INVITE ME IN.

You never know what to expect when you 
walk up the stairs to someone’s flat loca-
ted at God-only-knows-what storey for the 
first time on one of those days when it is 
so scorching that your skin, thoughts and 
entrails burn. I climbed the stairs of one of 
those tenements I always dream about and 
saw Agnieszka and a cat behind her that 
kept meowing most of the time, thanks to 
which it was even more pleasant. We were 
sitting in the kitchen, and the weather was 
hot. Then she showed me her paintings, and 
when I looked at them, I felt as if I was by 
a lake, and I felt better but at the same 
time nostalgic. Agnieszka belongs to tho-
se petite women of whom you think they 
are too delicate for too windy days, but 
she becomes great when she is close to her 
canvases. It does not mean that the format 
of her works is dwarfish because their size 
is quite decent. It is about the maturity 
that radiates from those sentimental com-
positions, which are as emerald green as 
empty quality wine bottles. Those reflec-
tions on the surface of water are full of my-
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Historyk Sztuki. W muzeach 
widzi wiszące na ścianach worki 
pieniędzy. Z pasji poluje na młode 
talenty wierząc w przyszłość 
dzisiejszego malarstwa. Za dnia 
zbiera rzemiosło artystyczne, 
a w nocy szlifuje to pisarskie. 
Patrzy, widzi, wnioskuje i później 
lubi się tym dzielić.

FOT. MAT.PRASOWE

stery and imperturbable calmness. Only 
your eyes become dull after some time of 
staring at those birches, when you are not 
able to stop because it is already autumn 
and you are more and more sensitive now. 
Paints flow down Agnieszka’s pictures just 
like raindrops dribble down our windows 
in October, with the difference that when 
you look at her works, you do not fall into 
depression but are pleased to see a piece of 
excellent art. It was noticed by everyone I 
saw during the exhibition at the corner of 
the Old Town. My favourite type of partici-
pants to all kinds of artistic events includes 
critics, those who would like to be conside-
red critics and those who pretend to be but 

A G N I E S Z K A  Z A B R O D Z K A  –  „ O D B I C I E ”

should never become critics. Nonetheless, 
it is always nice. It was very nice at Agniesz-
ka’s exhibition too, and I wonder if every-
one had the same thought I did: when you 
have such a painting on the wall, the only 
thing left you can do is sit, talk and sip at a 
glass of excellent Chianti.

AGNIESZKA ZABRODZKA – was born in 1989 
in Warsaw. She studied at the Faculty of Pa-
inting, the Academy of Fine Arts in Warsaw in 
2010-2015. She completed her diploma in the 
painting studio of Prof. Stanisław Baja and 
Arkadiusz Karapuda, PhD in 2015. 



istoria jak widać nie zawsze zatacza 
koło – przynajmniej na razie. Kto 
by pomyślał jeszcze kilka miesięcy 

temu, że stojąc przed olbrzymim problemem 
związanym z przyjęciem uchodźców to wła-
śnie  Niemcy pierwsi wyciągną do nich rękę. 
Kraj, który nigdy nie walczył o zbawienie 
świata, który nawet swoich dławił narzucając 
im sztywne ramy unijnej demokracji, dziś wy-
rasta na jedyny rozsądny głos sumienia poza-
mykanej Europy. 

Ta otwartość zapewne szybko się skończy, 
bo Niemcy też mają swoją cierpliwość wobec 
rządzących, dlatego doskonale rozumiem 
polityczny pośpiech kanclerz Niemiec, by jak 
najszybciej stworzyć wspólny plan. Problem 
w tym, że inne kraje nie do końca chcą być 

that in the face of the migrant crisis Ger-
many would be the first to extend a helping 
hand to refugees? A country that has never 
fought for the salvation of the world and that 
suppressed even its own people imposing 
the tight constrictions of EU democracy 
on them today grows up to be the only rea-
sonable voice of conscience in the self-con-
tained Europe.

Its openness will probably end soon too 
because Germans do not have endless pa-
tience for their authorities, which is why 
I perfectly understand the fact that the Ger-
man Chancellor is in such political haste to 
design a common plan as soon as possible. 
The problem is that other countries do not 
really feel like being the promised land for 
the poor and oppressed.

There are several concerns: from religion 
to culture. While I do somehow understand 
the first issue, I cannot comprehend the sec-
ond one because the “cultural revolution” 
took place a long time ago. You do not have 
to look far to see it, just take a walk along the 
streets of Warsaw. I do not even react to En-
glish any more because I can hear it every-
where I go. The colour of one’s skin does not 
surprise me either.

Poland has become home to people of so 
many cultures in the recent years that we 
did not even notice it. And indeed, there 
was no way we could actually notice it be-
cause those people did not arrive at our 
borders in thousands, they were coming 
to our country successively. They have 
worked here and lived with us for years, 
and we are more than willing to take ad-
vantage of their work, even though we are 
not that willing to openly admit that. So the 
question is: do Poles have lost something 
because of that?

I represent a generation that has grown 
up in the new Poland already. I do not re-
member food ration coupons, long queues 
or empty shelves in shops, but I do know 
the history of Poland and Europe well. This 
is why I ask the question from the histori-
cal point of view: who can understand ref-
ugees and economic migrants better than 
our neighbours if not us...? We do not un-
derstand them even though we should be-
cause our Polish memory is defective. Lists 
of invectives and calling migrants slobs 
and barbarians invading Europe are more 
frequent and prominent than tolerance. It 
is surprising that today we have become 
racists despite the fact that we appealed for 
and accepted others’ help in hard times.

So it is worth emphasizing the word “sol-
idarity”, which is so often used in the Polish 
context, and approach “strangers” in a de-
cent manner. 

H

ziemią obiecaną dla biednych i gnębionych.
Obaw jest kilka – od religii po kulturę. 

O ile pierwszą mogę zrozumieć, o tyle dru-
gą nie bardzo, bo „rewolucja kulturalna” już 
dawno się wydarzyła. Nie trzeba daleko wy-
jeżdżać, wystarczy przejść się ulicami War-
szawy. Na język angielski powoli przestaję 
reagować, bo słychać go wszędzie, nie dziwi 
mnie też kolor skóry. 

Przez ostatnie lata Polska stała się domem 
tak wielu różnych kulturowo ludzi, że nawet 
tego nie zauważyliśmy. Jeśli ktoś powie, że 
nie mieliśmy jak – to ja odpowiem, owszem, 
ci ludzie nie stanęli w tysiącach przy granicy, 
napływali sukcesywnie. Żyją u nas od wielu 
lat, pracują, a my z ich pracy chętnie korzy-
stamy, przyznając się do tego bardziej lub 
mniej otwarcie. Pytanie zatem brzmi – czy 
my jako Polacy coś na tym straciliśmy?

Jestem z pokolenia, które dorastało już 
w nowej Polsce. Nie pamiętam czasów kar-
tek, długich kolejek czy pustych półek, ale 
znam za to dobrze historię Polski i Europy. 
Dlatego z historycznego punktu widzenia 
pytam też – kto jeśli nie my powinniśmy 
znacznie lepiej niż nasi sąsiedzi zrozumieć 
uchodźców i  emigrantów zarobkowych... 
Powinniśmy, ale tego nie robimy, bo polska 
pamięć szwankuje. Bardziej niż tolerancja na 
pierwsze miejsce wybija się lista obelg i wy-
zwisk od brudasów po dzikusów najeżdża-
jących Europę. To zaskakujące, jak bardzo 
w trudnych czasach korzystaliśmy z pomocy 
innych, a sami staliśmy się dziś rasistami. 

Warto zatem wskrzesić słowo „solidar-
ność”, odmieniane po polsku przez wszyst-
kie przypadki i  przyzwoicie podejść do 
„obcych”. 

EN

WHERE IS OUR SOLIDARITY?

As can be seen, history does not always re-
peat itself, at least for the time being. Who 
would have thought several months ago 
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KATARZYNA
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GDZIE TA 
SOLIDARNOŚĆ?
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Od 2012 roku pracuje w TVN24. 
W CV ma też „Gazetę Wyborczą” 
Polskie Radio PiK, Radio Gra, 
Polsat i Polsat News. Lubi 
kawę i rozmowy. Nie kończy na 
jednym pytaniu, ale unika ludzi, 
którzy mówią bez końca. Jest też 
uzależniona od newsa i książek. 
Nie lubi marnować czasu i brzydzi 
się plotami.

FOT. MONIKA SZAŁEK
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XEMEX

ZDJĘCIA Mat. PrasoweTEKST Grzegorz Kapla

ESENCJA CZASU
WYDAWAŁOBY SIĘ, ŻE W KONSERWATYWNYM, SZACOWNYM ŚWIECIE 
LUKSUSOWYCH DÓBR WSZYSTKIE KARTY SĄ OD DAWNA ROZDANE 
I NIE MA MIEJSCA NA HISTORIE JAK AMERYKAŃSKI SEN. A JEDNAK. 
DWAJ PRZYJACIELE. JEDEN OLŚNIEWAJĄCY POMYSŁ. DZIESIĘĆ 
LAT PRACY I Z NISZOWEJ PÓŁKI DESIGNERSKICH CIEKAWOSTEK 
AWANSUJĄ DO PIERWSZEJ LIGI KOLEKCJONERSKICH ZEGARKÓW. 

wwww.pracowniaczasu.pl
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aczęło się od tego, że Ruedi Külling, 
genialny szwajcarski projektant 
poczuł znużenie światem reklamy 

i marketingu. Miał na koncie projekty dla 
Bic (któż nie zna tego żółtego długopisu, 
który jest ucieleśnieniem funkcjonalizmu) 
i  lemoniady Sinalco (w  czterdziestu kra-
jach nie mniej popularnej niż Coca Cola). 
Miał za sobą kilkadziesiąt lat doświadczeń 
w agencji reklamowej. Od twórcy plakatów 
po zarządzanie zespołem. To było dobre 
doświadczenie – zespoły, które zbudował, 
są wciąż wysoko cenione, a plakaty, które 
namalował, wiszą dziś w na kilku prestiżo-
wych ścianach: w Museum of Modern Art 
w Nowym Jorku, w chicagowskim Museum 
of Architecture Design, londyńskim Desi-
gn Museum czy Muzeum Guggenheima. 
Mógł więc powiedzieć o sobie, że nie zmar-
nował żadnej szansy. Rzecz w tym, że nie 
był szczęśliwy. 

Hanspeter Hanschic, młody, ale cenio-
ny już specjalista od marketingu dóbr luk-
susowych, znał Ruediego od lat. Wiedział, 
że projektant marzy o  czymś innym niż 
kampanie reklamowe. Nawet te największe. 
Chciał stworzyć coś własnego.

Było tak od dnia, kiedy Külling naryso-
wał prosty, ręczny zegarek, w którym uda-
ło mu się zawrzeć wszystkie cechy dwor-
cowego zegara odmierzającego przyjazdy 
i  odjazdy Szwajcarskich Kolei. Hanschic 
pomyślał, że to się może udać. Widocznie 
w świecie zegarków nie wszystko jeszcze zo-
stało powiedziane.

Z

X E M E X .  E S E N C J A  C Z A S U

Przegadali niejedną noc i Külling na pro-
stej kartce papieru napisał „Xemex”. Palin-
drom. Słowo, które czytane wprost i wspak 
brzmi identycznie. Słowo, które w każdym 
języku świata brzmi identycznie. Piękne, pro-
ste, funkcjonalne. Słowo idealne. Brzmienie, 
logo, rysunek ułożyły się w jeden integral-
ny i funkcjonalny projekt. Zgodny z zasadą, 
jaka przyświecała Küllingowi od młodości: 
„mniej znaczy więcej”. Zgodny z  dziedzic-
twem Bauhausu. Ruedi uważa się za spadko-
biercę tej szkoły. 

Urodził się w  1935 roku. Był więc zbyt 
młody, żeby zostać studentem najważniej-
szej designerskiej uczelni XX wieku, ale kie-
dy studiował w Zurich Art School był prze-
cież uczniem Johannesa Ittena. A Itten był 
jednym z założycieli Bauhausu. 

Ideą, która legła u podstaw Bauhausu, 
było zniesienie granic pomiędzy artystami 
i rzemieślnikami. W nowoczesnym świecie, 
w którym fabryki zastępowały manufaktu-
ry, te granice przestały odpowiadać praw-
dzie. I  potrzebom współczesności. To, co 
piękne, miało być przecież zarazem funk-
cjonalne i ekspresyjne. Oraz powtarzalne, 
bo wtedy można będzie produkować piękne 
rzeczy. 

I tak pewnej nocy 1996 roku Ruedi Kül-
ling i  Hanspeter Hanschic powołali do ży-
cia Xemex. Xemex Swiss Watch. Ich własny 
plan zbudowania własnej marki i odciśnię-
cia własnego piętna w najbardziej szwajcar-
skiej ze wszystkich dziedzin sztuki – projek-
towaniu zegarków. 

Wydawało się, że minimalistyczna for-
muła, czysta, prosta i niezwykle czytelna, 
pozbawiona jakichkolwiek zbędnych ele-
mentów, stojąca w  jawnej opozycji wobec 
królującej w  naszych czasach dyktaturze 

glamour nie znajdzie zrozumienia, a  jed-
nak wystarczyło półtora roku, żeby pierw-
szy model marki Xemex został dostrzeżo-
ny w świecie. „Offroad” przyniósł swojemu 
twórcy międzynarodowe uznanie. W 2001 
zdobył nagrody w prestiżowych konkursach 
w Niemczech i Stanach Zjednoczonych. 

– Wraz z Xemex mogliśmy zrealizować 
nasze marzenia o zbudowaniu własnej mar-
ki w  zgodzie z  wartościami które są nam 
bliskie – zanotował wówczas Külling nie 
bez satysfakcji. – To faktu pełnej zgodności 
wynikło, że spotkaliśmy się z tak przychyl-
ną reakcją świata i  że ta reakcja była tak 
entuzjastyczna.

Minęły kolejne trzy lata i Xemex z niszo-
wej półki designerskich ciekawostek awan-
sował do pierwszej ligi kolekcjonerskich 
zegarków zyskując coraz nowych entuzja-
stów. Używają go Elton John, Sting, Lucia-
no Pavarotti, Alice Cooper, Phil Collins, 
Martina Navratilova, Andre Agassi, Sharon 
Stone, Natasha Henstridge, Niki Lauda, 
a  w  warszawskiej Pracowni Czasu kupili 
swoje egzemplarze pewien znany w świecie 
marszand dzieł sztuki i pragnąca zachować 
anonimowość pani profesor z  Akademii 
Sztuk Pięknych. 

W 2006 roku brand awansował do superli-
gi zajmując trzecie miejsce w prestiżowym 
konkursie w  tej branży: „Die Goldene Un-
ruh”. Xemex nie buduje trendów, ale słynie 
z niezapomnianych form, prostych i pięk-
nych a zarazem funkcjonalnych – przegub 
łączący zegarek z paskiem zaprojektowano 
tak, żeby dopasowywał się do kształtu nad-
garstka. Külling nigdy nie zapomina, że za-
sadniczą funkcją zegarka jest odmierzanie 
czasu, więc jego projekty zapewniają łatwość 
w odczytywaniu godziny we dnie i w nocy. 

I TAK PEWNEJ NOCY 1996 
ROKU RUEDI KÜLLING 
I HANSPETER HANSCHIC 
POWOŁALI DO ŻYCIA XEMEX. 
XEMEX SWISS WATCH. ICH 
WŁASNY PLAN ZBUDOWANIA 
WŁASNEJ MARKI 
I ODCIŚNIĘCIA WŁASNEGO 
PIĘTNA W NAJBARDZIEJ 
SZWAJCARSKIEJ ZE 
WSZYSTKICH DZIEDZIN 
SZTUKI – PROJEKTOWANIU 
ZEGARKÓW. 



Niektóre modele wyposażone są w kom-
pas osadzony na tej samej osi. To było bar-
dzo trudne zadanie, ponieważ mechani-
zmy zegarków źle znoszą obecność pola 
magnetycznego. 

Koperta, w niektórych modelach prze-
szklona od spodu, pozwala przyjrzeć się 
działaniu mechanizmów. Każdy zegarek 
podpisany jest autografem projektanta.

EN

XEMEX. THE ESSENCE 
OF TIME
IT WOULD SEEM THAT IN THE 
CONSERVATIVE, HONOURABLE WORLD 
OF LUXURY GOODS ALL THE CARDS 
HAVE BEEN ALREADY DEALT AND THERE 
IS NO ROOM FOR STORIES FOLLOWING 
THE AMERICAN DREAM. AND YET: TWO 
FRIENDS, ONE MARVELLOUS IDEA, TEN 
YEARS OF HARD WORK. THEY MANAGED 
TO MOVE FROM THE NICHE LEVEL OF 
DESIGNER CURIOSITIES UP TO THE TOP 
LEAGUE OF COLLECTOR’S WATCHES.

It all began with Ruedi Külling, a brilliant 
Swiss designer, who became tired of the 
world of advertising and marketing. He had 
designs for Bic (everyone knows the famous 
yellow pen, the embodiment of functional-
ism) and Sinalco lemonade (as popular as 
Coca Cola in forty countries) on his score-
card. He had several dozen years of experi-
ence in an advertising agency. From a post-
er author to a  team manager. And it was 
a good experience: the teams he built are 
highly valued to this day and the posters he 
drew hang on several prestigious walls: in 
the Museum of Modern Art in New York, in 
the Museum of Architecture Design in Chi-
cago, in Design Museum in London and in 
the Guggenheim Museum. So he could say 

that he didn’t miss his chance.The thing is 
he wasn’t happy.

Hanspeter Hanschic, a young but highly 
regarded luxury goods marketing special-
ist, had known Ruedi for years. He knew the 
designer was dreaming of something else 
than advertising campaigns. Even the big-
gest ones. He wanted to create something of 
his own.

It was like that since the day Külling 
drew a simple watch in which he managed 
to include all the features of a rail station 
clock measuring out the arrivals and depar-
tures of Swiss Railways. Hanschic thought 
it could be successful. Apparently, the last 
word in the world of watches had not been 
said yet.

They chatted through more than one 
night and Külling wrote “Xemex” on a sim-
ple sheet of paper. A palindrome. A word 
that reads the same backwards as for-
wards. A word that sounds identical in any 
language of the world. Beautiful, simple, 
functional. The perfect word. The sound, 
the logo and the picture made up one co-
herent and functional project, which fol-
lowed the rule motivating Külling since he 
was young: “less means more”. The Bau-
haus motto. Ruedi considers himself the 
heir of that school.

He was born in 1935. So he was too young 
to become the student of the greatest de-
signer college of the 20th century, but when 
he studied at Zurich Art School, he was 
taught by Johannes Itten. And Itten was one 
of the founders of Bauhaus.

The idea that lay at the root of Bauhaus 
was to end with borders between artists 
and craftsmen. In modern world, where 
factories replaced hand production, those 
borders no longer corresponded to reality 
and the needs of the present times. What 
was beautiful was supposed to be at the 
same time functional and expressive. And 
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repeatable, so that one could produce beau-
tiful things.

And thus one night in 1996 Ruedi Külling  
and Hanspeter Hanschic set up Xemex. Xe-
mex Swiss Watch. Their plan was to build 
their own company and set their stamp on 
watch design, the most Swiss of all fields 
of art.

It seemed that a simple, clear, perfectly 
understandable and minimalist formula, 
devoid of all needless elements and stand-
ing in opposition to the dictatorship of glam-
our prevailing in our times would not find 
any understanding, and yet half a year was 
enough for the first Xemex model to attract 
worldwide attention. “Offroad” gave its au-
thor international recognition. It was award-
ed in prestigious competitions in Germany 
and the United States in 2001.

“Thanks to Xemex, we could fulfil our 
dreams of building our own company in 
conformity with the values we hold dear,” 
Külling wrote down with deep satisfaction. 
“It was because of this absolute conformity 
that we met with such a favourable response 
from the world and that that response was so 
enthusiastic.”

Another three years passed, and Xemex 
moved from the niche level of designer cu-
riosities up to the top league of collector’s 
watches, attracting more and more new 
fans. Its watches are used by Elton John, 
Sting, Luciano Pavarotti, Alice Cooper, Phil 
Collins, Martina Navratilova, Andre Agassi, 
Sharon Stone, Natasha Henstridge and Niki 
Lauda, while a  certain world-famous art 
merchant and a professor from the Acad-
emy of Fine Arts who wants to remain anon-
ymous bought them from Pracownia Czasu 
in Warsaw.

When it took the third place in “Die 
Goldene Unruh”, a prestigious trade com-
petition, the brand was promoted to divi-
sion one. Xemex does not build trends but 
is famous for its unforgettable forms, which 
are simple, beautiful and at the same time 
functional: the lug joining the watch and the 
strap was designed in such a way as to adapt 
to the shape of its owner’s writs. Külling nev-
er forgets that measuring time is the central 
role of any watch so its designs let their own-
ers check the time both during the day and 
at night.

Some models are equipped with a com-
pass set on the same axis. It was a very dif-
ficult task because clockwork mechanisms 
barely tolerate the presence of a magnetic 
field.

Thanks to the fact that some models have 
a  display case-back, it is possible to look 
how their mechanisms work. Each watch is 
signed with the designer’s autograph.
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o był początek lat 80-tych, kiedy pan 
Marek Ryfa zdecydował się otworzyć 
salon optyczny sygnowany własnym 

nazwiskiem. Dlaczego postawił akurat na 
branżę optyczną? Jak twierdzi: – To daje 
dużą satysfakcję bo można ludziom pomóc, 
zrobić dla nich coś fajnego.

PRZEDE WSZYSTKIM WIEDZA
Na miejsce swojej działalności wybrał ga-
lerię handlową Manhattan. W jego salonie 
nie znajdziemy już jednak oprawek rodzi-
mych producentów, ale takich światowych 
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MĘDRCA SZKIEŁKO I OKO

marek jak Hugo Boss, Tomy Hilfiger, Step-
per, Carrera oraz Pierre Cardin. Pomoc, na 
jaką mogą liczyć jego klienci, wcale nie musi 
dużo kosztować, bo pan Marek pomaga 
przede wszystkim swoją wiedzą, doświad-
czeniem oraz umiejętnością słuchania. Sta-
ra się także uświadamiać swoim klientom, 
do czego właściwie służą okulary. Niektórzy 
myślą, że im więcej zapłacą, tym będą mieli 
lepszy wzrok. Tymczasem każdy przypadek 
wymaga indywidualnego podejścia oraz 
rozwiązania. A takim niewątpliwie jest wła-
ściwy dobór szkieł do oprawek. Na szczęście 
bogactwo oferty potrafi wręcz przyprawić 

o  zawrót głowy. Dzięki temu każdy jest 
w stanie znaleźć oprawki, które w najład-
niejszy sposób podkreślą walory konkret-
nej urody. Brak wady wzroku nie musi być 
jednak przeszkodą w zakupie upatrzonych 
okularów. Zamówienia, w których zamiast 
soczewek używa się materiałów optycznych 
nie posiadających tzw. mocy, powoli stają 
się codziennością. Przystępując do zakupu 
warto czerpać z  bogatego doświadczenia 
pana Marka. Dzięki temu unikniemy kary-
godnych błędów w doborze wymarzonego 
modelu. Ten popełniany najczęściej to za-
kup zbyt dużych oprawek. W efekcie tego 

MIAŁY BYĆ LEKIEM NA CAŁE ZŁO, JAKIM JEST WADA WZORKU. JEDNAK Z BIEGIEM 
LAT ZAJĘŁY SILNĄ POZYCJĘ RÓWNIEŻ W ŚWIECIE MODY. EFEKT? OKULARY STANOWIĄ 
DZIŚ NIEODŁĄCZNY DODATEK NASZEJ GARDEROBY. ICH KOLORYSTYKA ORAZ 
KSZTAŁT SĄ DYKTOWANE PRZEZ SUROWE TRENDY, MIMO ŻE PIERWOTNA FUNKCJA 
NADAL POWINNA STAĆ NA PIERWSZYM MIEJSCU. JAKIE BŁĘDY POPEŁNIAMY PRZY 
WYBORZE OKULARÓW? O CZYM MUSIMY PAMIĘTAĆ W DRODZE DO OPTYKA?
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brwi znajdują się wewnątrz okularów, a tego 
zdecydowanie powinno się unikać.

SIŁA RODZINNEJ TRADYCJI
Salony optyczne Optical Christex to znacz-
nie więcej, niż elegancja i  światowy szyk. 
Wprawdzie na półkach możemy zobaczyć 
produkty takich renomowanych firm jak 
Chloe, Dior, GUCCI czy Marc Jacobs, ale 
magia tego miejsca kryje się zupełnie gdzie 
indziej. Firma jest obecna na rynku od 24 
lat. Łącznie posiada cztery punkty: po dwa 
w Gdyni i w Sopocie. Fundamenty Krzysztof 

Kurkiewicz budował z  żoną. Po latach do 
rodzinnego przedsięwzięcia dołączyła cór-
ka, zarażając zamiłowaniem do optyki rów-
nież… swojego męża. Salon znajdujący się 
w  Domu Zdrojowym w  Sopocie otrzymał 
oficjalną autoryzację od marki Dior na sprze-
daż kolekcji okularów z  wybiegów mody. 
Zatem nawet ten najbardziej wymagający 
klient otrzyma tutaj swoją „gwiazdkę z nie-
ba”. Na początku lat 90-tych firma Optical 
Christex, jako jedna z pierwszych, odważy-
ła się zrobić duży krok, jakim było sprowa-
dzenie drogich oprawek spoza granic kraju. 
Ryzyko był ogromne, a  jednak się opłaciło 

– każdy egzemplarz natychmiast miał swo-
jego nabywcę. Właściciele podkreślają, że 
mimo bardzo ekskluzywnych marek obec-
nych w salonie, posiadają w swojej ofercie 
produkt dla każdego klienta. Zaznaczają, że 
taka jest zresztą misja firmy. Czym jest dla 
nich optyka? Bardzo złożonym zagadnie-
niem łączącym w sobie modę, nowoczesne 
technologie oraz medycynę. Umiejętność 
pogodzenia tych wszystkich elementów jest 
prawdziwą sztuką, ale to właśnie ona jest 
specjalnością Optical Christex. Rodzina nie 
spoczywa jednak na laurach. Jej członkowie 
nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje. 
Wiedzą, że satysfakcja klienta jest wartością 
najwyższą. Na co należy zwracać uwagę przy 
planowaniu zakupu okularów? Aby upatrzo-
ny przez nas salon cieszył się dobrą opinią. 
Wybór miejsca, w którym powstaną nasze 
okulary, nigdy nie powinien być dziełem 
przypadku. Za wieloletnią obecnością firmy 
na rynku stoją przede wszystkim tysiące twa-
rzy. Każda z nich inna i wyjątkowa zarazem, 
to właśnie tutaj znalazła oprawki będące ide-
ałem. Bo kształt twarzy, karnacja, kolor skó-
ry i włosów oraz wzrost grają tutaj pierwsze 
skrzypce. Nie bez znaczenia jednak pozo-
staje również wykonywany zawód. A duży 
wybór okularów nie ułatwia podjęcia decy-
zji. Na szczęście właściciele firmy bardziej 
od okularów lubią samych ludzi. Dowód? 
Pracownicy są związani z firmą od ponad 20 
lat. Zaczarowane miejsce. Cytując Adama 
Mickiewicza „Czucie i wiara silniej do mnie 
mówi/Niż mędrca szkiełko i oko”.

TO BYŁ POCZĄTEK 
LAT 80-TYCH, KIEDY 

PAN MAREK RYFA 
ZDECYDOWAŁ SIĘ 

OTWORZYĆ SALON 
OPTYCZNY SYGNOWANY 
WŁASNYM NAZWISKIEM. 

DLACZEGO POSTAWIŁ 
AKURAT NA BRANŻĘ 

OPTYCZNĄ? JAK 
TWIERDZI: – TO DAJE 
DUŻĄ SATYSFAKCJĘ 

BO MOŻNA LUDZIOM 
POMÓC, ZROBIĆ DLA 
NICH COŚ FAJNEGO.
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AN EYE FOR GLASSES

THEY WERE SUPPOSED TO BE A CURE FOR 
ALL EVIL, MEANING VISION DEFECTS. BUT 
WITH THE PASSING OF TIME THEY TOOK 
A STRONG POSITION IN THE WORLD OF 
FASHION TOO. AS A RESULT, EYEGLASSES 
ARE NOWADAYS AN INSEPARABLE PART 
OF OUR WARDROBE. THEIR COLOURS 
AND SHAPES ARE DICTATED BY STRICT 
TRENDS, EVEN THOUGH THEIR ORIGINAL 
FUNCTION SHOULD BE STILL IN THE 
FOREGROUND. WHAT MISTAKES DO WE 
MAKE WHEN WE SELECT GLASSES? WHAT 
SHOULD WE REMEMBER ABOUT WHEN WE 
GO TO THE OPTICIAN’S?

It was the beginning of the 80s when Mr 
Marek Ryfa decided to open an optical sa-
lon under his own name. Why did he choose 
the optical industry? As he admits himself, 
“it is a source of great satisfaction because 
you can help others and do something nice 
for them.”

ABOVE ALL, KNOWLEDGE
He chose to run his business in the Manhat-
tan Shopping Centre. But his store no longer 
offers frames produced in Poland. Instead, 
he sells products by such world brands as 
Hugo Boss, Tommy Hilfiger, Stepper, Carre-
ra and Pierre Cardin. His clients can always 
count on his help, which – though simple 
– does not have to cost much. Because Mr 
Ryfa helps them most of all with his knowl-
edge, experience and ability to listen. What 
is more, he tries to make his clients aware 
of what glasses are actually used for. Some 
think that if they pay more, they will have 
new better eyes. Meanwhile, each case de-
mands an individual approach and solution. 
Matching glasses to frames is certainly one 
of them. Fortunately, the offer is so diversi-
fied that it can almost make our heads spin. 
As a result, everyone can find frames that 
will emphasise their beauty in the best way 
possible. But lack of sight defects does not 
have to be an obstacle to buying the chosen 
glasses. Orders in which optical material 
without the so-called power is used instead 
of lenses become everyday reality. So if you 
think about buying your own pair, it is worth 
drawing on Mr Ryfa’s rich experience. He 
will help you avoid colossal mistakes while 
choosing your dream glasses. The most 
common one consists in buying too large 
frames. It results in eyebrows being hid-
den inside the glasses, which is a thing you 
should certainly avoid.

STRENGTH OF FAMILY 
TRADITION
Optical Christex stores are much more 
than chic and elegance. Admittedly, you 
will find products by such reputable brands 
as Chloe, Dior, GUCCI or Marc Jacobs on 
their shelves, but the magic of the place is 
hidden somewhere else. The company has 
been present on the market for 24 years. It 
owns altogether four stores: two in Gdynia 
and two in Sopot. Krzysztof Kurkiewicz laid 
the foundations for his undertaking with his 
wife. Years later, their daughter joined the 
family business and at the same time infect-
ed her husband with her passion to optics 
too. The store located in the Resort House 
(Dom Zdrojowy) in Sopot has been officially 
authorized by Dior to sell its glasses collec-
tions. So even the most demanding clients 
wishing for the moon will find something 
for themselves here. In the early 90s, Opti-
cal Christex was one of the first companies 
to dare to import expensive frames from 
abroad. The risk was enormous and yet it 
paid off: each pair immediately found its 
buyer. The owners emphasize that despite 
very exclusive brands present in the store, 
they offer products for all clients. They 
stress that it is their company’s mission. 

What is optics for them? A  very complex 
issue that combines fashion, new technol-
ogies and medicine. The ability to recon-
cile all those elements is a true art, but it is 
precisely this art that Optical Christex spe-
cializes in. But the family does not rest on 
laurels. Its members improve their qualifica-
tions all the time. They know that their cli-
ents’ satisfaction is the highest value. What 
should one pay particular attention to while 
planning to buy glasses? They should check 
whether the store they choose enjoys good 
reputation. We should never select the place 
where our glasses will be made by accident. 
The company owes the fact that it has been 
present on the market for so many years to 
thousands of faces. Each of them is different 
and unique at the same time and has found 
its perfect frames precisely in that store. 
Because the shape of one’s face, the colour 
of their skin and hair and their height play 
the leading role here. Their profession is of 
great importance as well. And a wide selec-
tion of glasses makes the decision-making 
process even more difficult. Fortunately, it 
is not glasses but people that are the most 
important for the owners of the company. 
A proof? Its employees have been working 
for the company for more than 20 ears. An 
enchanted place.





GDY PO NARODZINACH KŁADĄ NAS NA ODDZIALE POŁOŻNICZYM, 
KŁADĄ NAS DO ŁÓŻECZKA. GDY TRAFIAMY DO NASZEGO 
PIERWSZEGO KOJCA, LĄDUJEMY W ŁÓŻKU. ŁOŻE ŚMIERCI TO 
TEŻ ŁOŻE. A POMIĘDZY TRAFIA NAM SIĘ JESZCZE PEWNIE 
Z KILKADZIESIĄT INNYCH ŁÓŻEK. ŁÓŻKO – OD KOŁYSKI AŻ PO GRÓB.
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OD KOŁYSKI 
AŻ PO GRÓB



eśli to możliwe, staramy się aby na-
sze miejsce do spania było jak najwy-
godniejsze. W końcu nawet trumny, 

w których kładą człowieka na wieczny spo-
czynek obijane są miękkimi materiałami, 
co jest niezbitym dowodem na to, że po-
rządne łoże wykracza swoim znaczeniem 
poza życie i śmierć. Prawdopodobnie tak 
było od zawsze, jeszcze u zarania historii 
człowieka, a pewnie i wcześniej, bo w koń-
cu zwierzęta też dbają o miejsce wygodne-
go snu. Człowiek może nie mieć domu, ale 

TEKST

KATARZYNA
IWAŃSKA

J

 
Inżynier architekt wnętrz, partner 
biznesowy anywhere.pl, była 
redaktor naczelna magazynu 
Rezydencje, ambasadorka marki 
Mistic, właścicielka pracowni 
architektonicznej, projektantka 
mebli, dystrybutorka dzieł sztuki, 
za chwilę nagrywa swój autorski 
program, pisze podręcznik 
o projektowaniu wnętrz. Prowadzi 
wykłady. Młoda i ambitna 
dziewczyna, na której projekty 
wnętrz trzeba poczekać nawet pół 
roku. Nie uznaje kompromisów, 
nazywają ją kreatorem wnętrz, 
bo o nich pisze, tworzy je 
i sprzedaje. Kreatywna, elokwentna 
i przedsiębiorcza. Tańczy poledance, 
gra w golfa. Tworzy markę 
odzieżową i uczy się ekonomii, bo 
jak mówi skazana jest na sukces.

FOT. MAT.PRASOWE

O D  K O Ł Y S K I  A Ż  P O  G R Ó B

w momencie, kiedy ma przynajmniej pro-
wizoryczne łoże, to wciąż może mieć siłę 
by walczyć dalej.

Pomimo tego, jak ważne jest dla nas łóż-
ko, często pomijamy jego znaczenie i  za-
czynamy je traktować jako kolejny banalny 
przedmiot. Miejsce, w którym spędzamy 
ponad jedną trzecią życia, będące osnową 
prywatności i odpoczynku, przestaje być 
dla nas czymś magicznym i wyjątkowym. 
Gdzieś po drodze zanika magia znana cho-
ciażby z  lat dziecięcych lat, kiedy łóżko 

POMIMO TEGO, JAK WAŻNE 
JEST DLA NAS ŁÓŻKO, 
CZĘSTO POMIJAMY JEGO 
ZNACZENIE I ZACZYNAMY JE 
TRAKTOWAĆ JAKO KOLEJNY 
BANALNY PRZEDMIOT. 
MIEJSCE, W KTÓRYM 
SPĘDZAMY PONAD JEDNĄ 
TRZECIĄ ŻYCIA, BĘDĄCE 
OSNOWĄ PRYWATNOŚCI 
I ODPOCZYNKU, 
PRZESTAJE BYĆ DLA 
NAS CZYMŚ MAGICZNYM 
I WYJĄTKOWYM.
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potrafiło być wszystkim, od pokładu łodzi 
po tajny fort. A  gdyby tak przywrócić to 
dawne uczucie? Oczywiście nie zmuszamy 
nikogo do skakania po łóżku i ukrywania 
się pod stertą koców, ale mamy do dyspo-
zycji szereg innych ciekawych czynności. 
I niekoniecznie trzeba się od razu czerwie-
nić, bo nie mamy na myśli nic nieprzyzwo-
itego. Pierwszym przykładem może być 
(połączona trochę freudowskim skojarze-
niem) lewitacja. Taką mistyczną wyprawę 
zapewnić może nam stojące na jednej no-
dze łóżko Fluttua. A może wyprawa w ko-
smos i spanie na słońcu dzięki podświetla-
nemu łożu Beam Bed, wypełniającemu na-
szą sypialnie przytulną poświatą? Wszyst-
ko jest w  zasięgu ręki, nawet możliwość 
wykradnięcia sekretów ptasich gniazd 
dzięki Col-lleto pozwalającemu odciąć się 
od świata zewnętrznego. Natomiast po-
wrót do dzieciństwa i marzenie o tym, aby 
wszystko było na kółkach, spełnimy za po-
mocą Justmat. Jest jeszcze kwestia tych, 
co panicznie boją się niewygód i nieustan-
nie się wiercą. Swoją bezpieczną przystań 
znajdą oni w dostosowującym się do ciała 
Steps Bed.

Jak widać, łóżka już dawno przestały 
być czymś nudnym. Najważniejsze jest jed-
nak to byśmy dobierali je do własnych po-
trzeb. W dzisiejszych czasach nie musimy 
się już obawiać losu wszystkich ofiar okrut-
nego Prokrusta, bo naprawdę każdy może 
znaleźć coś na swój rozmiar i charakter. 

could be everything: from a deck of a ship to 
a magnificent stronghold. And what if you re-
stored that old feeling? We obviously do not 
force anyone to jump on their beds and hide 
under a pile of blankets, but we have an ar-
ray of other interesting activities to suggest. 
Do not blush with embarrassment because 
we do not mean anything indecent. Levita-
tion could be the first example (of which we 
thought by means of a slightly Freudian asso-
ciation). You can enjoy such a mystical expe-
rience thanks to the suspended Fluttua bed 
standing on one leg. Or perhaps you would 
rather take a space flight and sleep on the Sun 
thanks to the backlit Beam Bed, which would 
cast a  cosy glow to your bedroom? Every-
thing within an arm’s reach, even a chance to 
uncover the secrets of birds’ nests thanks to 
Col-letto, which makes it possible to cut your-
self from the outside world. And if you want 
to return to your childhood and wish that ev-
erything you had was on wheels, choose Just-
mat. Finally, there are those who are desper-
ately afraid of discomfort and keep wriggling 
about all the time. They can find safe haven in 
the Steps Bed, which will adjust to their body.

As you can see, beds are no longer a piece 
of boring equipment. The most important 
thing is to adapt them to suit your needs. 
Today we do not have to fear the fate that 
awaited all victims of the ruthless Pro-
crustes because each and every one of us 
can find something perfect for their size 
and character. 

JAK WIDAĆ, ŁÓŻKA JUŻ 
DAWNO PRZESTAŁY 

BYĆ CZYMŚ NUDNYM. 
NAJWAŻNIEJSZE JEST 

JEDNAK TO BYŚMY 
DOBIERALI JE DO 

WŁASNYCH POTRZEB. 
W DZISIEJSZYCH 

CZASACH NIE MUSIMY 
SIĘ JUŻ OBAWIAĆ LOSU 

WSZYSTKICH OFIAR 
OKRUTNEGO PROKRUSTA, 

BO NAPRAWDĘ KAŻDY 
MOŻE ZNALEŹĆ COŚ 
NA SWÓJ ROZMIAR 

I CHARAKTER.

EN

FROM THE CRADLE 
TO THE GRAVE

WHEN THEY TAKE YOU TO THE MATERNITY 
WARD AFTER YOUR BIRTH, THEY PUT YOU 
TO BED. WHEN YOU REACH YOUR FIRST 
CRADLE, YOU END UP IN BED. A DEATHBED 
IS A BED TOO. AND IN BETWEEN THERE ARE 
PROBABLY SEVERAL DOZEN OTHER BEDS. 
BED: FROM THE CRADLE TO THE GRAVE.

We all try to make the piece of furniture we 
sleep on as comfortable as possible. After all, 
even coffins people are laid in to rest are cov-
ered with soft material, which is an irrefut-
able proof that a decent bed goes beyond the 
spheres of life and death. It has probably been 
like that forever, even at the dawn of the his-
tory of mankind or perhaps before because 
after all animals take care of a good place to 
sleep too. One may not have a house but when 
they have at least a makeshift bed, they still 
have enough strength to keep fighting.

Despite the special role beds play in your 
life, you often forget about their importance 
and start treating them like just another 
meaningless object. A place where you spend 
more than a half of your life, your shrine of 
rest and intimacy is no longer something 
magical and unique for you. With the passing 
of time, you forget about the magic you no-
ticed for example as a child, when your bed 
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 Ż YCI E USŁ A N E
 K RYSZTA Ł A M I

FRANCUSKIE PRZYSŁOWIE MÓWI, ŻE „KOBIETĘ NAJŁATWIEJ POCIESZYĆ 
KLEJNOTAMI”. CIĘŻKO SIĘ Z TYM NIE ZGODZIĆ, CHOCIAŻ DANIEL SWAROVSKI 
Z FRANCJĄ MIAŁ NIEWIELE WSPÓLNEGO. ZA TO WIEDZĘ NA TEMAT ZBAWIENNEJ 
MOCY BIŻUTERII OGROMNĄ. DZIŚ TO NAZWISKO ZNA JUŻ CHYBA KAŻDA KOBIETA. 
MÓWIMY „SWAROVSKI”, A W GŁOWIE ZACZYNAJĄ NAM TAŃCZYĆ KRYSZTAŁY. 
W JAKI SPOSÓB ZE SZKŁA WYCINA SIĘ SUKCES NA ŚWIATOWĄ SKALĘ?



niektórych ludziach mówi się, że mają 
życie usłane różami. Jednak Daniel 
Swarovski bardziej od kwiatów cenił 

sobie kryształy. Swoje umiejętności szlifował 
w należącym do ojca małym zakładzie na 
terenie Czech. Własną firmę założył w 1895 
roku. Na miejsce jej funkcjonowania wybrał 
Austrię, aby uchronić przed konkurencją 
swój wynalazek – maszynę do cięcia szkła. 
Jak wiadomo, konkurencja nie śpi. Wtedy 
również tego nie robiła. Daniel przez wiele lat 
nieustannie doskonalił swoją technikę. Była 
to najpilniej strzeżona tajemnica jego działal-
ności. Konsekwencja oraz perfekcjonizm po-
zwoliły osiągnąć zamierzony efekt – właści-
wą czystość kryształu. Ta z kolei okazała się 
kluczem, który  otworzył Danielowi wrota do 
wielkiego świata. O współpracę z nim pokusi-
ły się największe domy mody oraz projektan-
ci. Kryształy Swarovskiego były elementem 
kreacji autorstwa Coco Chanel czy Scha-
parellich. Wielokrotnie mieniły się również 
w blasku fleszy na kreacjach takich gwiazd, 
jak Marlena Dietrich, Audrey Hepburn czy 
Marylin Monroe. 

Ale czas pędzi nieubłaganie. Dziś za stera-
mi firmy stoi już piąte pokolenie. Szczęśliwie 
na pierwszym miejscu nadal stawiany jest 
perfekcjonizm, doskonałość oraz innowacyj-
ność, które okazały się drogą na sam szczyt. 
To dzięki nim malutki zakład zlokalizowany 
w austriackim mieście Wattens w Tyrolu wy-
płynął na międzynarodowe wody, a projekty 
sygnowane tym nazwiskiem stały się symbo-
lem wszystkiego, co najlepsze. Nie zmieniło 
się również uwielbienie ze strony znanych 
i lubianych. Za jedną z najnowszych kolekcji 
stoi Miranda Kerr – modelka, która może 
się poszczycić rolą aniołka Victoria's Secret. 
Kolekcja zaprojektowana przez australijską 
piękność składa się z dwóch linii: „Diapason” 

i „Duo”. Każda z nich odznacza się dziew-
częcą delikatnością i  subtelnością, które 
rozświetlają kolorowe kryształy. Gwiazdki, 
skrzydełka i serduszka idealnie wpiszą się 
w przedświąteczną atmosferę, która całkiem 
niedługo zapuka do naszych drzwi. Całość 
została uchwycona w obiektywie Margaret 
Zhang – bardzo młodej, ale utalentowanej 
artystki, która na swoim koncie posiada już 
sesje zdjęciowe do największych tytułów mo-
dowych naszej planety.

Świat Swarovskiego to jednak znacznie 
więcej niż biżuteria. Firma z powodzeniem 
próbuje swoich sił również w innych obsza-
rach światowego biznesu. Obecnie jest to 
m.in. wytwarzanie kryształów dedykowa-
nych projektantom mody, ale również tych 
stojących za wyglądem wnętrz i oświetlenia. 
Mało kto wie, że firma posiada swój oddział 
filmowy (Swarovski Entertainment), który 
zajmuje się współpracą z twórcami kina oraz 
finansowaniem i produkcją filmów fabular-
nych. Mimo to główną działalnością firmy 
nadal pozostaje produkcja biżuterii oraz ze-
garków. To właśnie ona jest odpowiedzialna 
aż za 70% światowych obrotów firmy. Myli 
się ten, kto sądzi, że panowie nie mają czego 
szukać w bogatej ofercie. W przeciągu ostat-
nich 40 lat pracownie opuściły niezliczone 
kolekcje dedykowane zarówno dla panów, 

jak i pań. Ich magiczny wygląd oczarował 
miliony ludzi na całym świecie. Produktom 
z segmentu premium mało kto potrafi się 
oprzeć. I wcale nie trzeba tego robić. Na chwi-
lę obecną średnia cena oscyluje w granicach 
od 70 do 130 euro. Piękno, które jest w za-
sięgu ręki.

Swoje 120-lecie istnienia kryształowe 
imperium postanowiło uczcić wydaniem 
wyjątkowego albumu. Co skrywa na swoich 
kartach? Obok zdjęć białych rękawiczek 
Michaela Jacksona są to m.in. realizacje 
dla domów mody Christian Dior, Chanel, 
Prada oraz Alexander McQueen. Mało tego: 
archiwalne fotografie, które nigdzie wcze-
śniej nie zostały opublikowane. Jednym sło-
wem: prawdziwa uczta dla oczu. Pracy nad 
powstaniem tego albumu przewodniczyła 
Nadja Swarovski, która jako członek rodu 
Swarovski dołączyła do firmy w 1995 roku. 
Warto pamiętać, że obok niepowtarzalnych 
realizacji ogromnym sukcesem jest również 
obecność marki na terenie 170 krajów oraz 
sieć licząca 2560 sklepów. Ale przecież za 
każdą firmą przede wszystkim stoją ludzie. 
Tutaj jest ich aż 25 tysięcy. I pomyśleć, że 
wszystko zaczęło się od jednego człowieka, 
który miał swoje małe marzenia. Ale jak ma-
wiał Carl Sandburg „Nic się nie zdarza, jeśli 
nie jest wpierw marzeniem”. 

Ż Y C I E  U S Ł A N E  K R Y S Z T A Ł A M I

O

O NIEKTÓRYCH LUDZIACH MÓWI SIĘ , ŻE MAJĄ ŻYCIE 
USŁANE RÓŻAMI. JEDNAK DANIEL SWAROVSKI BARDZIEJ OD 
KWIATÓW CENIŁ SOBIE KRYSZTAŁY. SWOJE UMIEJĘTNOŚCI 
SZLIFOWAŁ W NALEŻĄCYM DO OJCA MAŁYM ZAKŁADZIE NA 
TERENIE CZECH. WŁASNĄ FIRMĘ ZAŁOŻYŁ W 1895 ROKU.
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BED OF CRYSTALS

ACCORDING TO A FRENCH PROVERB, 
JEWELS ARE THE BEST WAY TO 
COMFORT A WOMAN. EVEN THOUGH 
IT IS HARD TO DENY THAT, DANIEL 
SWAROVSKI HAD LITTLE IN COMMON 
WITH FRANCE. WHAT HE DEFINITELY 
HAD WAS GREAT KNOWLEDGE ON THE 
SALUTARY POWER OF JEWELLERY. 
EVERY WOMAN TODAY KNOWS HIS 
NAME. WHEN WE SAY “SWAROVSKI”, 
CRYSTALS START DANCING IN OUR 
MINDS. HOW DOES ONE CUT SUCCESS ON 
A WORLD SCALE OUT OF GLASS?

The lives of some people are said to be beds 
of roses. But Daniel Swarovski valued crys-
tals more than flowers. He sharpened his 
skills in a  small workshop run by his fa-
ther in today’s Czech Republic. He estab-
lished his own company in 1895. He chose 
Austria for its seat in order to protect his 
invention, a machine for cutting glass, from 
competition. As everybody knows, compe-
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tition is not asleep. It was not asleep then 
either. Daniel kept developing his exper-
tise for many years. It was the best-guard-
ed secret of his activity. Thanks to his con-
sistency and perfectionism, he managed to 
achieve the desired aim: the right purity of 
crystal. It soon turned out to be a key that 
opened the gateway to the whole world for 
him. The greatest fashion houses and de-
signers chose to cooperate with Swarovski. 
His crystals were used in designs by Coco 
Chanel and Schaparellich. They often spar-
kled in camera flashes on outfits of such 
stars as Marlene Dietrich, Audrey Hepburn 
or Marilyn Monroe.

But time marches inexorably on. The 
already fifth generation stands at the helm 
of the company. Fortunately, what the com-
pany still values most are perfectionism, 
excellence and innovation, which turned 
out to be a formula for success. It is thanks 
to them that the small workshop located in 
Wattens in the Austrian state of Tyrol spread 
its wings and entered the global market with 
its designs that became a symbol of the best 
quality. The fact that famous people adore 
the brand has not changed either. Miran-

da Kerr, a  model who can boast the role 
of a Victoria's Secret angel, is behind one 
of its recent collections. Designed by the 
Australian beauty, the collection features 
two lines: “Diapason” and “Duo”. Each of 
them is characterized by girlish delicacy 
and gentleness, brightened up by colour-
ful crystals. Small stars, wings and hearts 
are perfect for the Christmas atmosphere 
that will soon knock on our door. It was 
all captured with the camera of Margaret 
Zhang, a  very young but talented artist 
who already has photo sessions for the big-
gest fashion magazines on our globe to her 
credit.

But the world of Swarovski is much more 
than jewellery. The company successfully 
tries its hand at other branches of global 
business. They currently include for example 
production of crystals dedicated to fashion 
designers and those used in home decor and 
lighting. Few people know that the company 
has its own film branch (Swarovski Enter-
tainment) responsible for its cooperation 
with film producers and for funding and 
production of feature films. Nonetheless, 
it is still focused on jewellery and watch-
es. Their production is responsible for as 
much as 70% of the worldwide turnover of 
the company. Those who think that men 
have nothing to look for in its rich offer are 
mistaken. Countless collections dedicated 
to both men and women left its workshops 
within the last 40 years. Their magical look 
enchanted millions of people in the whole 
world. Few can resist premium-segment 
products. And they actually do not have 
to. At present, average prices oscillate be-
tween 70 and 130 euro. Beauty within your 
arm’s reach.

The crystal empire decided to commem-
orate the 120 years of its existence with 
a unique album. What do its pages hide? 
Apart from photographs of Michael Jack-
son’s white gloves, they include designs for 
the fashion houses of Christian Dior, Chanel, 
Prada and Alexander McQueen. Moreover, 
the album features archival photographs 
that have never been published before. In 
a word, a real feast for the eyes. Works on 
the album were led by Nadja Swarovski, 
who joined the company as a member of the 
Swarovski family in 1995. It is worth remem-
bering that apart from unique products, the 
success of the company is also visible in its 
presence in 170 countries and a network of 
2560 stores. But it is people that are behind 
each company. This one employs as many as 
25,000 employees. Imagine that it all began 
with one man who had his small dreams. But 
as Carl Sandburg said, “nothing happens un-
less first a dream”. 





WPRAWDZIE POLSKIE WYBRZEŻE KOJARZY SIĘ GŁÓWNIE 
Z BURSZTYNEM, ALE W SOPOCIE ZNALAZŁ SIĘ CAŁKIEM SPORY 
DIAMENT. A JEST NIM NIEWĄTPLIWIE SALON PORSCHE SOPOT 
NALEŻĄCY DO GRUPY LELLEK. O PREZENTACH, KOBIECYCH 
WYBORACH I SPEŁNIANIU MARZEŃ ROZMAWIALIŚMY 
Z PAWŁEM CHAŁUPKĄ – DYREKTOREM ZARZĄDZAJĄCYM, 
KTÓRY KAŻDEGO DNIA PROWADZI FIRMĘ PROSTO NA SZCZYT.

TEKST Anna Nazarowicz
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ZDJĘCIA Sylwester Ciszek

SĄ SAMOCHODY 
I JEST PORSCHE

Kto jest klientem salonu Porsche w Sopocie? 
Na chwilę obecną grono klientów bardzo się 
nam poszerza. Ludzie, którzy do tej pory jeź-
dzili samochodami spod znaku BMW, Audi, 
Mercedesa, zaczynają sobie zadawać pyta-
nie: a dlaczego nie Porsche? Zresztą ja zawsze 
powtarzam, że raz Porsche i zawsze Porsche.

Na jakie przywileje mogą liczyć klienci sa-
lonu?
Po miesiącu od złożenia zamówienia klient 
dostaje od nas przesyłkę – malutki model 
Porsche. Może go samodzielnie złożyć i po-
stawić sobie na biurku. Ma to podkreślać fakt 
oczekiwania na swój zamówiony egzemplarz. 

Później na każde urodziny samochodu stara-
my się wysyłać jakiś ładny upominek.

To bardzo ładne. Coś jeszcze?
Każdy, kto kupuje u nas samochód, otrzy-
muje ładnie zapakowanego szampana. Nasi 
klienci mogą również liczyć na bardzo 
atrakcyjne rabaty w hotelach Sheraton na 
terenie całej Polski. Organizujemy też im-
prezy, na które są zapraszani. Jedną z nich 
jest spotkanie na polu golfowym, odbywa 
się raz do roku. Kto nie lubi grać, wcale nie 
jest skazany na nudę. Każdy z obecnych go-
ści może się cieszyć dodatkową atrakcją, 
jaką jest tzw. driving – jazda PWRS (Porsche 

World Road Show) z kierowcami rajdowy-
mi. Podczas eventu do dyspozycji  szystkich 
zgromadzonych pozostaje 6-7 samochodów. 
Dodatkowo zapewniamy personel do opieki 
nad dziećmi. Chcę, aby przyjeżdżały tam 
całe rodziny.

A nie tylko mężczyźni? Żeby kobiety nie 
miały powodów do narzekań, że przez to 
Porsche mąż dwa dni siedział na polu gol-
fowym? (śmiech)
Tak (śmiech). Staram się wciągać w to ko-
biety, bo one również są naszymi klientami. 
Zaczynają darzyć sympatią markę Porsche 
ponieważ widzą, że wszystko co robimy jest 
na wysokim poziomie. Że dbamy zarówno 
o jej dziecko, jak również o męża. Zaczynają 
też grać w golfa. Najskuteczniej jednak sprze-
daje się Porsche dając klientowi możliwość 
odbycia jazdy. Dlatego organizujemy spe-
cjalne jazdy Snow&Ice w Levi (jazda po za-
marzniętym jeziorze – przyp. Red.) w Turcji, 
a ostatnio również w Polsce na torze Poznań 
pod okiem doświadczonych instruktorów. 
Po całym dniu zmagań na torze klient może 
i jest wykończony, ale jednocześnie szczęśli-
wy i uśmiechnięty. 

A skoro już jesteśmy przy temacie ko-
biet: coraz częściej stereotypy odchodzą 
w zapomnienie, a kobiety podczas zakupu 
samochodu zwracają uwagę na coś więcej, 
niż tylko kolor lakieru. Czy macie podobne 
spostrzeżenia? 
Owszem, my panie bardzo lubimy. Coraz czę-
ściej to właśnie one decydują o zakupie pod-
czas wizyty w naszym salonie. Dlatego ich 
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poziom zadowolenia jest tak ważny. Często 
jesteśmy świadkami sytuacji, w których nie 
dochodzi do zakupu, ponieważ to pani nie 
jest do końca przekonana. 

Czy z okazji Dnia Kobiet organizujecie coś 
specjalnego?
W zeszłym roku z okazji tego święta wszyst-
kie panie, które przyjechały do nas na wy-
konanie wybranej usługi, mogły liczyć spe-
cjalny na rabat. Musiały jednak przyjechać 
osobiście, ponieważ w przypadku przypro-
wadzenia samochodu przez męża taki rabat 
już by nie obowiązywał.

Dlaczego? 
Chcemy je poznać, zbudować relację. Ale 
też zostawiamy w samochodach klientek 
czekoladki produkowane specjalnie dla Por-
sche. Staramy się, aby wszystkie czuły się 
wyjątkowo.

A obserwując zachowania klientów w salo-
nie da się zauważyć, która płeć jest bardziej 
zdecydowana podczas podejmowania de-
cyzji? 
Zdecydowanie panowie. Kupują bardziej im-
pulsywnie. Coś im się podoba więc kupują. 
Kobiety natomiast są lepiej przygotowane, 

Tak, ponieważ oferujemy opcję Exclusive, 
dzięki czemu samochód możemy obszyć 
w środku jak tylko chcemy. Możemy wybrać 
dowolne połączenie kolorystyczne prze-
szyć, zegarów, tapicerki, pasów bezpieczeń-
stwa. To daje nam możliwość stworzenia dla 
naszego klienta jedynego w swoim rodzaju 
Porsche które nie powtórzy się na całym 
świecie.

Mogłabym zatem zamówić sobie Porsche 
z tapicerką w panterkę?
Aż tak to nie możemy szaleć. Poruszamy się 
po pewnej palecie, która i tak jest ogrom-
na. Ale jeżeli chodzi o kolor lakieru to tutaj 
można zdecydowanie więcej. Istnieje możli-
wość zamówienia nawet różowego Porsche 
tylko czas oczekiwania będzie bardzie wy-
dłużony. No i cena będzie znacznie wyższa, 
ponieważ ten konkretnie wybrany odcień 
lakieru trzeba specjalnie dla tego klienta 
wyprodukować.

Bywały w tym salonie jakieś niecodzienne 
sytuacje?
Tak, pamiętam jak do salonu wjechał mło-
dy chłopak na wózku inwalidzkim. Obejrzał 
model Cayenne, zapoznał się z ceną, a na-
stępnie powiedział, że go kupuje. Po cenie 

EN

THERE ARE CARS AND THERE 
IS PORSCHE

THE POLISH COAST IS ASSOCIATED 
MAINLY WITH AMBER, BUT YOU CAN 
FIND QUITE A LARGE DIAMOND IN SOPOT 
TOO. WHAT WE MEAN IS PORSCHE SOPOT 
SHOWROOM RUN BY LELLEK GROUP. 
WE TALKED TO PAWEŁ CHAŁUPKA, ITS 
MANAGING DIRECTOR WHO LEADS THE 
COMPANY TO THE TOP EVERY DAY, 
ABOUT PRESENTS, WOMEN’S CHOICES 
AND MAKING DREAMS COME TRUE.

Who are the clients of the Porsche show-
room in Sopot?
The circle of our clients is expanding all 
the time. People who were so far driving 
cars produced by BMW, Audi or Mercedes 
start asking themselves the question: why 
not a Porsche? Besides, I always repeat that 
once a Porsche, always a Porsche.

What privileges can clients count on?
A month after the order is made, the client 
receives a  gift from us: a  small model of 
a Porsche car. They can assemble it them-
selves and put it on their desks. It is supposed 
to be a symbol of their anticipation of the 
ordered car. After that, we try to send a nice 
present for the car’s birthday every year.

Very nice. Something else?
Everyone who buys a car from us receives 
a nicely packed bottle of champagne. More-
over, our clients can count on very attractive 
discounts in Sheraton hotels in the whole 
Poland. We organize events they are invited 
to, including for example a meeting on a golf 
course organized once a year. Those who 
do not feel like playing aren’t condemned 
to boredom. Each of them can enjoy an ad-
ditional attraction: PWRS driving (Porsche 
World Road Show) with racing drivers. All 
participants to the event have 6-7 cars at 
their disposal. We appoint additional staff 
to look after children too. I would like whole 
families to come there.

Not only men? So that women cannot com-
plain that their husbands spend two days 
on a golf course because of their Porsche? 
(Laughs)
Yes. (Laughs) I try to draw women into that 
because they’re our clients too. They devel-
op a liking to the brand because they see 
everything we do is of high standard. We 
take care of both their children and their 
husbands. And they start playing golf too. 

wiedzą czego chcą. Dla przykładu: mężczy-
zna kupi samochód, który mamy od ręki na 
placu. Pani będzie bardziej szukać czegoś 
konkretnie dla siebie.

Realizujecie jakieś wyjątkowe, indywidu-
alne zamówienia?

katalogowej, bez żadnych rabatów. Po rozmo-
wie z nim okazało się, że złamał kręgosłup 
w wypadku motocyklowym we Włoszech. 
Pół roku później wrócił do nas po kolejny mo-
del – Porsche Boxter. Może inny salon by go 
zignorował ale my obsługujemy wszystkich. 
I zawsze do końca.

NA CHWILĘ OBECNĄ 
GRONO KLIENTÓW 
BARDZO SIĘ NAM 
POSZERZA. LUDZIE, 
KTÓRZY DO TEJ PORY 
JEŹDZILI SAMOCHODAMI 
SPOD ZNAKU BMW, 
AUDI, MERCEDESA, 
ZACZYNAJĄ SOBIE 
ZADAWAĆ PYTANIE: 
A DLACZEGO NIE 
PORSCHE? ZRESZTĄ JA 
ZAWSZE POWTARZAM, 
ŻE RAZ PORSCHE 
I ZAWSZE PORSCHE.



But the most effective way to sell a Porsche 
is to give our clients a chance to drive our 
cars. This is why we organize special driv-
ing events like Snow&Ice in Levi, Turkey 
(driving on a frozen lake – ed.) as well as the 
recently launched event held under the su-
pervision of experienced instructors on the 
track in Poznan, Poland. Indeed, our clients 
are probably tired after a whole day spent 
on the track, but they’re at the same time 
happy and satisfied.

Since we are on the subject of women: it 
happens more and more often that stereo-
types sink into oblivion and, when they buy 
cars, women pay attention to something 
more than just paint. Have you made simi-
lar observations?
Yes, we have, and we do like women a lot. It 
is they who frequently decide to buy a car 
when they visit our showroom. This is why 
their satisfaction level is very important for 
us. We often witness situations when a car 
isn’t eventually bought because it is the wom-
an who isn’t fully convinced.

Do you organize anything special for Wom-
en’s Day?
Last year, every woman who came to us to 
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receive a particular service could count on 
a special discount on that day. But they had 
to come themselves because if the car was 
driven by their husbands, there was no dis-
count any more.

Why?
We want to meet them, build relationships. 
We leave chocolates produced specially for 
Porsche in women’s cars too. We try to make 
them feel special.

When you watch the way clients behave in 
the showroom, do you notice which sex is 
more determined during decision making?
Definitely men. They buy more impulsively. 
They like something so they buy it. Wom-
en, on the other hand, are better prepared, 
they know what they want. For example, 
a man would buy a car that’s available on the 
spot. Women look for something specific for 
themselves.

Do you realize any special, individual orders?
We do, because we offer the Exclusive op-
tion, thanks to which we can trim the interi-
or the way we like. We can choose any colour 
combination of stitches, meters, upholstery 
and seat belts. As a result, it’s possible for us 

to create a one-of-its-kind Porsche for our 
client that would be different from any other 
car in the whole world.

Could I then order a Porsche with leop-
ard-print upholstery?
No, we can’t go that far. We can choose from 
a certain spectrum of colours, it’s not that 
broad. But we can do much more as regards 
the paint. It’s even possible to order a pink 
Porsche, the only problem being that you 
would have to wait much longer for such 
a car. And the price would be higher, too, 
because that particular paint shade has to 
be produced specially for the client.

Did you experience any unusual situations 
in the showroom?
Yes, I remember a young boy coming to the 
showroom in a  wheelchair. He examined 
the Cayenne, acquainted himself with the 
price and said he wanted to buy it. At the 
catalogue price, no discounts. We talked 
a bit and it turned out he’d broken his spine 
in a motorbike accident in Italy. He came 
back for another model, the Porsche Box-
ter, half a  year later. Perhaps some other 
dealer would ignore him, but we help every-
one. Always till the end.
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ZDJĘCIA Anna Nazarowicz

POJAWIŁ SIĘ NA RYNKU W 2004 ROKU. MIŁOŚNICY MARKI 
BYLI NIEMNIEJ WSTRZĄŚNIĘCI NIŻ MARTINI, KTÓRE 
ZWYKŁ PIJAĆ JAMES BOND. SUKCES W TYM SAMOCHODZIE 
WIDZIELI NIELICZNI. TYMCZASEM MAMY 2015 ROK, 
A TAŚMĘ PRODUKCYJNĄ OPUŚCIŁ DWUMILIONOWY 
EGZEMPLARZ. NAJMNIEJSZY Z NIEMIECKIEGO RODU WCALE 
NIE OKAZAŁ SIĘ NAJSŁABSZYM. JAK ONI TO ZROBILI?

BM W SER II 1 
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Słabość do samochodów ma zaszytą 
w głowie, bo serca nie ma – jest 
turbosprężarka. Tata uparcie karmił ją 
bezcenną wiedzą, sadzał za kierownicą 
samochodu jeszcze zanim wsiadła na 
rower. Dziś pociąga ją wszystko, co ma 
cztery koła, a każdy z samochodów 
darzy wielkim uczuciem. Dostrzeże  
piękno w najbardziej niepozornych 
autach, jak również skazę w tych 
najbardziej pożądanych. Z natury 
plastyk. Instagram to pole, na 
którym daje upust swojej wyobraźni. 
Główną rolę zawsze gra samochód. 
Autorka bloga „Panie wiozą Panów”: 
www.paniewiozapanow.pl.

TEKST I ZDJĘCIA

ANNA 
NAZAROWICZ

B M W  S E R I I  1 .  Z A S A D Z K A

P rzez całe lata swojego istnienia mar-
ka zdążyła ludzkość nieco zepsuć. 
Myśląc „BMW” przed oczami wyra-

stała ponętna limuzyna. Nikt jakoś nie wi-
dział kompaktowego samochodu. Ktoś jed-
nak go zobaczył i postanowił powołać do 
życia. Tak się narodził najmniejszy członek 
rodziny – seria 1. Nie był to pierwszy tego 
typu ruch ze strony segmentu premium, 
gdyż Audi posiadało już wtedy w  swojej 

ofercie zbliżony gabarytowo model A3. Ża-
den z ówczesnych konkurentów nie posia-
dał jednak napędu na tylną oś i tak pozosta-
ło do dziś. 28 marca 2015 roku to oficjalne 
wkroczenie na rynek drugiej generacji. Zda-
ję sobie sprawę, że BMW ma swoich przeciw-
ników. Kto jednak uważa, że ten model nie 
zasługuje na uwagę, niechaj pierwszy to po-
wie… a ja rzucę w niego kamień. Poniżej kil-
ka argumentów, dzięki którym moja posta-
wa wydaje się być jak najbardziej słuszna.

…BO WYGLĄDA JAKBY 
JUTRA MIAŁO NIE BYĆ
Kiedy go zobaczyłam, zrozumiałam, że nie 
powinnam była tu przyjeżdżać. Wiedziałam, 
że w starciu z nim jestem skazana na porażkę. 
BMW Polska okazało się strategiem dosko-
nałym. Przynęta była w moim ulubionym, 
niebieskim kolorze (błękit Estoril), ale mało 
tego: samochód został wzbogacony o M-pa-
kiet, a ja poczułam jak sidła zaciskają mi się na 
sercu. Wprawdzie najnowsza, druga genera-
cja tego modelu wciąż pozostaje najmniejszą 
w ofercie, ale urokiem nie odbiega od swoich 
bardziej mężnych braci. 5-drzwiowe nadwo-
zie ma być ułatwieniem w zajmowaniu miej-
sca na tylnej kanapie. I przyznaję, że w tym 
przypadku naprawdę ktoś dobrze to przemy-
ślał. Tylne drzwi są zdecydowanie większe niż 
te z przodu. Samochód dla singla? Nonsens 
(uważajcie, trzymam w ręku kamień).

…BO DAJE MI WSZYSTKO, CO 
NAJLEPSZE
Wnętrze to iście Bursztynowa Komnata. 
Wielbicielom sportowego ducha ciężko się 
będzie ze mną nie zgodzić. Kabina pasażer-
ska została zatopiona w mrocznej czerni, 

którą dyskretnie przełamuje niebieski od-
cień. M-pakiet wymaga dopłaty w wysoko-
ści 17100 złotych, ale uwierzcie mi, warto 
zgrzeszyć. To wydatek, który można z czy-
stym sumieniem wrzucić do kategorii tych 
najbardziej koniecznych. Patrząc na antra-
cytową alcantarę (łączoną z niebieskimi 
przeszyciami) wprowadzam się w lekki stan 
uniesienia. BMW na swoją „jedynkę” środ-
ków nie żałowało. I ciężko tego nie zauwa-
żyć. Zarówno sposób wykonania, jak i użyte 
tu materiały nie odbiegają od znacznie więk-
szych i droższych modeli BMW. Mięsista kie-
rownica leży idealnie w dłoni, ale to kolejna, 
charakterystyczna cecha dla wszystkich 
samochodów tej marki. Niektórzy z was być 
może zarzucą mi brak obiektywizmu, ale ja 
wcale się z tym nie kryję. To jedne z najlep-
szych maszyn w świecie motoryzacji. Kto 
się ze mną nie zgadza, ten w tym miejscu zo-
staje. Wszystkich mających podobne zdanie 
zapraszam na przejażdżkę.

…BO NOSI MNIE NA RĘKACH
„Radość z jazdy” – slogan reklamowy, któ-
ry narodził się w latach 60-tych, obowiązuje 
aż do dnia dzisiejszego. Wyświechtany fra-
zes? Nic z tych rzeczy! Od dziesięcioleci te 
samochody prowadzą się jak zaczarowane. 
Jaki jest zatem sens wmawiać ludziom, że 
jest inaczej? Testowana seria 1 nie jest wy-
jątkiem od tej reguły, a jedynie jej potwier-
dzeniem. Niebieska ślicznotka prowadzi się 
wręcz jak po szynach. Pewna siebie i opa-
nowana, pozostawała obojętna na wszelkie 
prowokacje w  postaci ostrych zakrętów. 
A przecież to samochód z napędem na tylną 
oś. Cud! Na temat wrażeń z jazdy mogłabym 
napisać całą książkę. I może kiedyś napiszę.

Techniczna strona samochodu nie leży 
w kręgu zainteresowań wszystkich kierow-
ców. Są tacy, którzy pragną jedynie zasiąść 
za kierownicą i dobrze się bawić. Rozumem. 
Ja mam podobne odczucia tylko z ptysiami: 
mogę się nimi zajadać bez końca, co wcale 
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nie oznacza że interesuje mnie przepis. Ale 
w przypadku BMW nie zajrzeć pod maskę? 
Niewybaczalne. Sercem testowanego szata-
na była benzynowa jednostka o pojemności 
1,6 litra. Konstruktorom udało się z niej wy-
cisnąć 136 KM. Te, w połączeniu z automa-
tyczną skrzynią biegów, działały niczym za-
klinacz uśmiechu. Dzień się może skończyć, 
benzyna w zbiorniku może się skończyć, ale 
radość z prowadzenia – nigdy! Czy są mi-
nusy? Dla większości będzie to cena. Testo-
wany egzemplarz został skonfigurowany za 
kwotę 159 659 złotych. Skanda! Krzyknie-
cie z pewnością. Ale BMW musi być drogie. 
Czyż to, co niedostępne, nie jest dla nas naj-
bardziej pociągającym?

EN

BMW 1 SERIES. A TRAP

IT CAME ONTO THE MARKET IN 2004. 
FANS OF THE MAKE WERE NO LESS 
SHAKEN THAN THE MARTINI JAMES 
BOND USED TO DRINK. FEW BELIEVED 
THE SERIES COULD BE SUCCESSFUL. 
MEANWHILE, IT IS 2015, AND THE TWO 
MILLIONTH CAR HAS LEFT THE PRO-
DUCTION LINE. THE SMALLEST OF THE 
GERMAN FAMILY DID NOT TURN OUT TO 
BE THE WEAKEST ONE. HOW DID THEY 
DO THAT?

For all those years of its existence the manu-
facturer has managed to spoil us a bit. To 
hear “BMW”, we immediately think about 
big limousines. Nobody had ever thought 
about a compact car, and yet someone came 
up with that idea and decided to put it into 
action. This is how the smallest member of 

the family was born: the BMW 1 series. It was 
not the first such a move made by the pre-
mium segment as Audi already offered the 
A3, which was similar in size. But none of 
its competitors has ever offered rear-wheel 
drive. The second generation officially en-
tered the market on 28 March 2015. I real-
ize that BMW has its opponents. But whoev-
er thinks that the model does not deserve 
attention should say that loud and... I will 
throw a stone at him. Below I provide several 
reasons which prove that my attitude seems 
perfectly right.

...BECAUSE IT LOOKS AS IF 
THERE WAS NO TOMORROW
When I saw it, I understood that I should 
not have come here. I  knew that in that 
battle I was doomed to defeat. BMW Polska 
has turned out to be a great strategist. The 
bait was in my favourite blue colour (Estoril 
blue). What is more, the car was equipped 
with M-package, and I immediately felt they 
snared me. Admittedly, the latest, second 
generation of the series is still the smallest 
one in the offer, but it is of the same great 
charm as its manlier brothers. The five-door 
body is supposed to help take back seats, 
and I must admit someone has thought that 
out really well. The back doors are much 
bigger than the front ones. A car for singles? 
Nonsense! (Watch out, I’m holding the stone 
in my hand.)

...BECAUSE IT GIVES ME 
EVERYTHING I WANT
The interior is a real Amber Room. Those 
who love sports cars will find it difficult to 
deny that. The cabin is bathed in dark black, 

discreetly softened with blue elements. The 
M-package costs 17,100 zlotys more, but be-
lieve me, it is an absolute stunner. It is an 
expense you can classify as the most nec-
essary one with a clear conscience. When 
I  look at the anthracitic Alcantara (com-
bined with blue stitches), I sink into a state 
of ecstasy. BMW spared no expense on its 
“number one”. And it is as clear as day. Both 
the manufacturing quality and the materi-
als used do not differ from those found in 
larger and much more expensive BMW cars. 
The thick wheel fits hands perfectly, which 
is just another characteristic feature of all 
vehicles produced by the company. Perhaps 
some of you will accuse me of lack of objec-
tivism, but I’m not trying to conceal that. 
It is one of the best machines in the auto-
motive industry. Whoever does not agree 
with me stays here. As far as the rest is con-
cerned, I invite everyone sharing my opin-
ion for a drive.

...BECAUSE IT HOLDS ME IN 
ITS ARMS
Although invented in the 60s, the campaign 
slogan “Sheer driving pleasure” is still up-
to-date. A hackneyed platitude? Nothing of 
the kind! Those cars have been driving as if 
they were enchanted for decades. So what’s 
the point of convincing people that it is the 
other way round? The 1 series is not an ex-
ception to the rule, it is its confirmation. 
The blue beauty runs like on rails. Self-con-
fident and composed, she remained indif-
ferent to any provocation in the form of 
a sharp bend. And let me remind you that 
it has a rear-wheel drive. A miracle! I could 
write a whole book on the thrills I experi-
enced driving. And perhaps one day I will.

For many drivers the technical side of 
their car is outside their range of inter-
ests. Some of them just want to sit behind 
the wheel and have fun. I understand that. 
I  have a  similar attitude to cream puffs: 
I can gorge on them endlessly, but it does 
not mean that I am actually interested in 
the recipe. But not looking under the bon-
net of a BMW is an unpardonable deed. The 
heart of the devil I tested was a 1.6-litre pet-
rol engine. Thanks to the engineers, it was 
able to produce 136hp, which – combined 
with the automatic transmission – acted 
like a smile charmer. The day may end, fuel 
may run out, but the pleasure of driving is 
still there. Are there any disadvantages? 
For most of us price is the main one. The 
model I tested was priced at 159,659 zlotys. 
Scandal, you will probably say. But a BMW 
has to be expensive. Aren’t unobtainable 
things the most appealing?

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

PUSTYNIE 
ŚWIATA

RAFAŁ SONIK, ZWYCIĘZCA TEGOROCZNEGO 
RAJDU DAKAR, WŁAŚNIE ZDOBYŁ 
DLA POLSKI PUCHAR ŚWIATA CROSS–
COUNTRY QUADS. PO RAZ CZWARTY.
TEKST I ZDJĘCIA Grzegorz Kapla

ABU DHABI DESERT 
CHELLENGE
Abu Dhabi Desert Chellenge, duma Zjed-
noczonych Emiratów Arabskich, to jeden 
z  najbardziej prestiżowych rajdów cross 
country w świecie. Rafał Sonik, trzykrotny 
zdobywca Pucharu Świata, tym razem wła-
ściwie po raz pierwszy startuje w roli fawo-
ryta. Za pierwszym razem mówili, że miał 
szczęście. Za drugim razem, że tak się uło-
żyło. Za trzecim, że konsekwentnie zbierał 
punkty, ale przecież Muhammad Abuissa, 
jego najpoważniejszy rywal, i tak jest szyb-
szy. Ale teraz było inaczej. W styczniu 2015 
Rafał Sonik zamknął usta wszystkim niedo-
wiarkom, bo wygrał Dakar. 

Rajd to codzienne wstawanie przed świ-
tem. Pustynia jest chłodna i zamglona. Po-
tem jest mordercza jazda. Piach rozpalony 
jakby miały mu się wyrzynać zęby. Parzy. 
Czasami widzimy na jej brzuchu ślady węża. 
Nie jest łatwo. Drugiego dnia Rafał tracił 
osłonę przegubu i piach zapchał całą prawą 
stronę. Miał szczęście, że mimo to dojechał, 
bo różnice między zawodnikami sięgają 
30 minut. Trzeciego dnia najpierw odrabia 

L U D Z I E  /  P E O P L E
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9 minut, a potem, na 5 km przed metą, na 
przełamaniu wielkiej wydmy quad staje 
dęba w  dole po jakiś samochodzie. Rafał 
kopie rękoma. Przecież nie ma łopaty. 8 mi-
nut. Tego dnia kilku nie dojechało. Palili się 
albo łamali kończyny. Kolejnego dnia Rafał 
dogania Nelsona Sanabrię i depcze po pie-
tach Abuissie, czeka na błąd. Muhammad 
jedzie jak szalony. Jeśli będzie tak naciskał 
połamie się jak nic. A jednak zwycięża. Po 
ostatnim etapie, na dojazdówce, to quad 

Rafała nie daje rady. Kamil Wiśniewski 
w koszmarnej burzy piaskowej, tej, o której 
prasa napisze, że była burzą stulecia, bierze 
Rafała na hol. 

Sonik Team ma drugie miejsce. 

SEALINE CROSS-COUNTRY
 

RALLY QUATAR
Druga seria. Doha. Skwar ponad ludzką 
miarę. Stolica Kataru na granicy pustyni 

i Zatoki Perskiej skwierczy jak kawał boczku 
na patelni. Tylko nocą jest wiatr. Mechanicy 
pracują nocami. Sztuczne światło nie ośle-
pia jak słońce. Pustynie kataru są kamieni-
ste i płaskie, ale w okolicach Sealine stają 
się olbrzymim złotym wałem, który opada 
stromo, bardzo stromo, dwieście metrów 
w dół do morza. Mistrzowie z teamu Mini 
skasowali swoje auta, ale Adam Małysz i Ma-
rek Dąbrowski wciąż są w grze. Kazberuk 
i Szustkowski jadą równo, Kamil Wiśniew-
ski radzi sobie doskonale. Ale tylko Rafał 
ma jeszcze realne szanse na podium. Tak-
tyka jest prosta: jechać równo z Muhamma-
dem. Spokojnie czekać na jego błąd. 

– Widziałeś jak wczoraj skakał z wydm? 
Jaki dawał popis? Ja też potrafię. Ale ja 
oszczędzam sprzęt – tłumaczy Sonik. – Kil-
ka dni, kawał pustyni przed nami.

W  trasie, na tankowaniu, kiedy musi 
wybierać – albo zajmie się quadem, albo 
uzupełni wodę dla siebie – wybierał quada. 
Przez ostatnie sto kilometrów nie miał ani 
kropli płynu. Finisz na tych wielkich wy-
dmach. Rafał jedzie swoje, Abuissa zawsze 
tyłu, jedzie jego śladem, chce żeby Rafał 
opadł z sił. I tak 370 km. A kiedy ze szczy-
tów wydm ujrzeli metę, Muhammad cisnął 
i napierał jak szalony, skakał w piach, szedł 
przez kamienie, które Rafał omijał. Wciąż 
byli łeb w łeb. I kiedy został tylko ostatni sza-
leńczy zjazd, quad Rafała wytrzymał. Abui-
ssy rozpękł się i koło odpadło.

Sonik pokonał Abuissę na jego terenie.

A KIEDY ZE SZCZYTÓW 
WYDM UJRZELI METĘ, 

MUHAMMAD CISNĄŁ 
I NAPIERAŁ JAK 

SZALONY, SKAKAŁ 
W PIACH, SZEDŁ 

PRZEZ KAMIENIE, 
KTÓRE RAFAŁ 

OMIJAŁ. WCIĄŻ BYLI 
ŁEB W ŁEB. I KIEDY 

ZOSTAŁ TYLKO 
OSTATNI SZALEŃCZY 

ZJAZD, QUAD RAFAŁA 
WYTRZYMAŁABUISSY 

ROZPĘKŁ SIĘ 
I KOŁO ODPADŁO.

L U D Z I E  /  P E O P L E
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PHARAOH'S RALLY, 
LEGENDARNY RAJD 
FARAONÓW
Najbardziej krwiożercza pustynia świata, 
nieprzebyta, bezkresna i bezlitosna Saha-
ra. Tym razem nękana nie tylko słońcem 
i wiatrem, wymagająca nie tylko wirtuoze-
rii w  nawigacji przy pełnej prędkości, ale 
też nękana bliską obecnością bojowników 
Państwa Islamskiego, którzy przekraczają 
zachodnią granice Egiptu. 

Zawodnicy walczyli pod czujnym okiem 
egipskiej armii. 

Było bardzo trudno. Adam Małysz rozbił 
swoje Mini na olbrzymiej wydmie. Rafał So-
nik wyleciał w górę na wykrocie, który nie 
był opisany w  roadbooku. Miał mnóstwo 
szczęścia, bo quad w powietrzu obrócił się 
przodem w dół i opadł na koła. W dodatku 
pękł amortyzator skrętu i ostatnie dwieście 
kilometrów trzeba było jechać bez wspoma-
gania. To piekielnie męcząca sprawa. 

Pod piramidami pierwszy był Abuissa. 
Ale Rafał Sonik miał swoje święto, bo po-
jawiła się tam wielka grupa kibiców z Polski.

– Więc się nie poddam – zapowiedział. 

SARDEGNA RALLY RACE
Sardynia to inny teren. Nie ma pustyni, ale 
zarośnięte krzewami górskie ścieżki. Cza-
sami tak wąskie, że można je pokonać tyl-
ko na motocyklu. Quady radzą sobie w tych 
miejscach z największym trudem. Stéphane 
Peterhansel, wielokrotny zwycięzca Daka-
ru powtarza, że nie jest sobie w stanie nawet 
wyobrazić, jak można takie trasy pokonać 
na czterokołowcu.

Są tam kamienne płyty w stromych gó-
rach, nagłe skoki w pustkę, za którą wedle 
roadbooka da się wylądować. Są mylne prze-
paściste szlaki zarośnięte tak, że jeździec nie 
widzi podłoża, bo ponad zarośla wystaje mu 
tylko głowa. Jeśli zahaczy o korzeń przy pręd-
kości 100 na godzinę urwie koło albo zrobi 
sobie krzywdę. Sonik miał kłopoty w połowie 
trasy, błąd w roadbooku wyrzucił go poza tra-
sę, w wąwóz, z którego nie dało się wydobyć 
bez pomocy. Muhammad Abuissa wyczuł 
szansę, ale przegrzał na finiszu. Miał dwie 
kraksy. Jechał nawet szybciej niż Sonik, ale 
co z tego, skoro nie ukończył odcinka.

Rafał znowu miał rację. Nie chodzi o to, 
żeby być najszybszym, ale o to, żeby wygrać 
mistrzostwo świata.

– Rafał pewnie się ucieszył, że mi nie po-
szło? – zapytał Muhammad kiedy się spotka-
liśmy na mecie. 

– Ucieszył się, że walczysz – powiedziałem.
– Jak to?
– Gdybyś się poddał, straciłby do ciebie 

szacunek. A co to za honor wygrać z kimś, 
kogo nie szanujesz, bo się poddaje?

Zrozumiał.
Szacunek. Najlepsze co można mieć.
Ale na ostatnim etapie Rafała już nie 

dogonił.

ATACAMA RALLY
To był wyjątkowy rajd, bo na Atakamie, naj-
bardziej suchej pustyni świata spadł deszcz 
i wszystko się zmieniło. Wyrosły trawy i kwia-
ty. Były takie dni, że zawodnicy ścigali się 
pośród kwietnych łąk. Czerwonych albo 
niebieskich. Jak po największym trawni-
ku świta. Ale sławne wydmy Atakamy, wy-
sokie na kilkaset metrów były groźne jak 
zwykle. 

Ten rajd należał do Chilijczyków. Oni tu 
trenują i oni potrafią jeździć na roadbooku, 
który jest odbity z Google Maps – jest pła-
skim odwzorowaniem ziemi, nie uwzględ-
niającym różnic wysokości. 

Wygrali we wszystkich kategoriach. Igna-
cio Casale, najsławniejszy spośród chilijskich 

quadowców, był nie do pokonania. Trasy 
brał z  pamięci, nie musiał tracić mikrose-
kund na badawczym oglądaniu każdej wy-
rwy i  każdego skoku. Uzbierał ich dość na 
pierwsze miejsce. 

O sukcesie zaważył etap, na którym za-
brakło paliwa… Casale wiedział, że na jed-
nym z etapów trzeba lać paliwa po rąbki. 
Wszystkim innym zabrakło. Sonik dojechał 
na oparach.

Casale wygrał. 
– To mój dom. Moja pustynia. Nie mo-

głem jej zawieść, a ona nie mogła zawieść 
mnie – powiedział mi na mecie. 

– Ignacio Casale, zwycięzca rajdu Ataka-
ma – pogratulował mu Rafał przed kamera-
mi telewizji. 

– Rafał Sonik, zdobywca Pucharu Świa-
ta 2015 – odwdzięczył się Casale. 

Drugie miejsce w  Atacama Rally dało 
Rafałowi piąte zwycięstwo w Pucharze Świa-
ta. Drugi z Polaków Jakub Wiśniewski, ma 
ogromne szanse na trzecie miejsce, choć 
Muhammad Abuissa drugiego nie da już so-
bie odebrać.

NAJBARDZIEJ KRWIOŻERCZA 
PUSTYNIA ŚWIATA, NIEPRZEBYTA, 

BEZKRESNA I BEZLITOSNA 
SAHARA. TYM RAZEM NĘKANA NIE 

TYLKO SŁOŃCEM I WIATREM, 
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WORLD’S MOST DANGEROUS 
DESERTS
RAFAŁ SONIK, THE WINNER OF THIS 
YEAR’S DAKAR RALLY, HAS JUST WON THE 
WORLD CUP CROSS-COUNTRY QUADS. FOR 
THE FOURTH TIME.

ABU DHABI DESERT 
CHALLENGE
Abu Dhabi Desert Challenge, the pride of 
the United Arab Emirates, is one of the most 
prestigious cross country rallies in the world. 
It is actually the first time Rafał Sonik, who 
has won the World Cup three times already, 
starts out as the favourite. He said he was 

lucky the first time. The second time, he said 
it just happened that way. The third time, he 
kept gathering points consistently, but Mu-
hammad Abuissa, his most serious rival, was 
still faster. But this time it’s different. In Janu-
ary 2015, when he won the Dakar, Rafał Son-
ik silenced all disbelievers.

The rally means getting up before dawn 
every day. The desert is chilly and misty. 
Then the gruelling drive begins. Sand burn-
ing so much that he thinks his teeth are 
coming through. It’s scorching. You can 
sometimes see track of snakes on the des-
ert surface. It’s not easy. On the second day, 
Rafał loses a joint cover and sand blocks the 
whole right side. He is lucky to arrive at the 
finish despite that because time differences 
between the competitors amount to 30 min-
utes. On the third day, he first makes up for 
the loss of 9 minutes and then, 5 kilometres 
away from the finish, rears up on a dune in 
a hole left after some car. He starts digging 
with his hands. After all, he doesn’t have 
a  spade. 8 minutes. Some of them didn’t 
make it that day. They caught fire or broke 
their limbs. Next day, Rafał catches up with 
Nelson Sanabria and gets close on Abuissa’s 
feet, waiting for his mistake. But Muham-
mad drives like mad. If he keeps pressing 
like that, he will surely get broken. And yet 
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he wins. Rafał’s quad gets too week on the 
connection route after the last stage. A ter-
rible sandstorm breaks, which is later de-
scribed as the hardest storm of the century, 
and Kamil Wiśniewski takes Rafał in tow.

Sonik Team comes second.

SEALINE CROSS-COUNTRY 
RALLY QATAR
The second series. Doha. It’s unbelievably 
hot. The capital city of Qatar situated on the 
border between a desert and the Persian Gulf 
is sizzling like a piece of bacon on the pan. 
Wind comes at night only. And nights are for 
mechanics to work on the vehicles. Artificial 
light doesn’t blind them as much as sunlight 
does. The deserts of Qatar are rocky and 
flat, but near Sealine they turn into a huge 
golden embankment which slopes steeply, 
very steeply two hundred metres down the 
sea. The Mini team champions have crashed 
their cars, but Adam Małysz and Marek 
Dąbrowski are still in the game. Kazberuk 
and Szustkowski drive at a steady pace, Ka-
mil Wiśniewski is doing very well. But only 
Rafał still stands a chance to reach the po-
dium. His tactic is simple: drive at the very 
same pace as Muhammad. And simply wait 
for him to make a mistake.

“Did you see him jump from the dunes 
yesterday? The way he showed off? I can do 
it too. But I save my equipment,” says Sonik. 
“Several days and a large stretch of desert 
ahead of us.”

When he was on the route and stopped 
to fuel up, he had to choose between taking 
care of his quad and getting more water for 
himself. And he would choose the quad. He 
didn’t have a drop of liquid during the last 
hundred kilometres. The finish on huge 
dunes. Rafał is doing his job, Abuissa is right 
behind him, following in his trace and wait-
ing for him to lose strength. It lasts for 370 
km. And when they finally see the finish 
line from the tops of the dunes, Muhammad 
starts pressing like crazy, jumping into the 
sand and driving through rocks Rafał was 
going around. They were driving neck and 
neck. And when they reach the last drive 
down, Rafał’s quad makes it. And Albuissa’s 
falls apart and loses a wheel.

Sonik defeated Abuissa in his own terrain.

LEGENDARY PHARAOH’S 
RALLY
The most bloodthirsty desert in the world, 
the impassable, immense and ruthless Sa-
hara. This time, not only does it suffer from 
sun and wind and demand virtuosity in nav-
igation at full speed, but it also  becomes 

dangerous because of the close vicinity of 
ISIS militants, who cross the western border 
of Egypt.

The competitors were racing under the 
vigilant eye of the Egyptian army.

It was very hard. Adam Małysz crashed 
his Mini on a  huge dune. Rafał Sonik was 
thrown into the air on a hollow that wasn’t 
described in the roadbook. He was terribly 
lucky because his quad turned around in 
the air and landed on its wheels. On top of 
all that, its steering stabilizer broke and he 
had to drive the last two hundred kilometres 
without assistance. A devilish job.

Abuissa reached the pyramids first. But 
Rafał Sonik could celebrate because a huge 
group of fans from Poland waited for him 
there.

“So I won’t give up,” he promised.

SARDEGNA RALLY RACE
Sardinia is a different terrain. There are no 
deserts but mountainous paths overgrown 
with bushes. They’re sometimes so narrow 
that one can pass them only on a  motor-
bike. Such places are particularly difficult 
for quads. Stéphane Peterhansel, a multiple 
winner of the Dakar Rally, often says that 
he can’t imagine completing a race in such 
a terrain in a four-wheel vehicle.

It’s full of slabs in steep mountains and 
sudden jumps into the void, which – ac-
cording to the roadbook – should end with 
a  place to land on. There are bottomless, 
confusing routes so overgrown that the driv-
er cannot see the ground because his head is 
the only thing that sticks out from the thick-
ets. If he hits a root driving 100 kilometres 
per hour, he will tore a wheel off or get hurt. 
Sonik had trouble halfway: a mistake in the 
roadbook threw him off the route into a ra-
vine he couldn’t get out from without help. 
Muhammad Abuissa sensed a chance but 
lost on the home straight. He smashed up 
twice. He was driving faster than Sonik, but 
it was all in vain since he didn’t finish the 
section.

Rafał was right once again. It’s not about 
being the fastest one but about winning the 
championship.

“Rafał was probably happy I didn’t make 
it, wasn’t he?” asked Muhammad when we 
met on the finish line.

“He was happy you were fighting,” I said.
“How come?”
“If you’d given up, he would have lost re-

spect for you. Because what honour is there 
in defeating someone you don’t respect be-
cause he gives up?”

He understood.
Respect. The best thing you can have.

But he didn’t catch up with Rafał at the 
last stage.

ATACAMA RALLY
It was a unique rally because rain fell on the 
Atacama Desert, the driest desert in the 
world, and everything changed. It covered 
with grass and flowers. On some days, the 
competitors were driving across red or blue 
flowery meadows. They looked like the larg-
est lawn in the world. But the famous Ataca-
ma dunes, which are several hundred metres 
high, were as dangerous as always.

That rally belonged to Chileans. They 
practise here and are able to drive with a road-
book that is a copy of Google Maps, a flat re-
flection of the Earth’s surface which doesn’t 
take into account differences in altitude.

They won in all categories. Ignacio Ca-
sale, the most famous Chilean quad driver, 
was unbeatable. He was covering distances 
from memory and didn’t have to lose mis-
croseconds on examining each rift and each 
jump. He gathered enough of them to take 
first place.

He owes his success to the stage when 
competitors ran out of fuel... Casale knew he 
had to fill the tank to the brim. No one else 
did. Sonik reached the finish on vapours.

Casale won.
“It’s my home. My desert. I couldn’t dis-

appoint it, and it couldn’t disappoint me,” he 
said at the finish. 

“Ignacio Casale, the winner of the Ataca-
ma Rally,” Rafał congratulated him in front of 
TV cameras.

“Rafał Sonik, the winner of the World Cup 
2015,” Casale returned the favour.

The second place in the Atacama Rally 
gave Rafał the fifth win in the World Cup. 
Jakub Wiśniewski, the second Pole, stands 
a good chance for the third place, but Mu-
hammad Abuissa won’t let anyone take 
away his second one.
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WSZYSCY JESTEŚMY KIBICAMI. MÓWIMY, ŻE EMOCJE SIĘGAJĄ ZENITU, KIEDY NA 
ARENIE POJAWIA SIĘ REPREZENTACJA POLSKI. A WTEDY Z ZAPARTYM TCHEM 
ŚLEDZIMY KAŻDY JEJ RUCH W OCZEKIWANIU NA ZWYCIĘSTWO. WIERZYMY, 
ŻE ZAWODNICY SĄ W SZCZYTOWEJ FORMIE, NAD KTÓRĄ WCZEŚNIEJ CIĘŻKO 
PRACOWALI. WARUNKI KU TEMU OFERUJĄ NA TERENIE POLSKI SPECJALNE 
OŚRODKI. JAK SIĘ OKAZUJE, SĄ DOSKONALE DO TEGO PRZYSTOSOWANE.
TEKST Anna Nazarowicz

grzyska olimpijskie to największa i zara-
zem najstarsza impreza sportowa. Po raz 
pierwszy odbyły się w starożytności, ale 

już wtedy udział w nich był zarezerwowany 
wyłącznie dla ludzi zamożnych. Tylko tych 
bowiem było stać aby na trening poświęcić 
cały rok. Od tamtej pory niewiele się zmie-
niło – przygotowanie zawodnika nadal po-
chłania sporo czasu oraz pieniędzy. Z tym, 
że dziś finansowaniem zajmują się polskie 
związki sportowe. Wsparciem służy im Cen-
tralny Ośrodek Sportu. Jest to instytucja od-
powiedzialna za przygotowanie bazy sporto-
wo–treningowej dla kadry narodowej, która 
bierze udział w  największych imprezach 
sportowych organizowanych w Polsce i na 
świecie. Obecnie to 6 specjalnych ośrodków 
na mapie Polski, służących do przygotowań 
olimpijskich, w których sportowcy wylewają 
swoje siódme poty. Ze względu na różnora-
kość dyscyplin, zostały one zlokalizowane 
w różnych częściach kraju, a  wszystko po 
to, aby zapewnić sportowcom jak najlepsze 
warunki. Startując zatem z północy na po-
łudnie mamy po jednym ośrodku w: Cetnie-
wie, Giżycku, Wałczu, Spale, Szczyrku i Za-
kopanem oraz w  Warszawie, gdzie mieści 
się hala Torwar i lodowisko. Ilość ośrodków 
jest zoptymalizowana i jak najbardziej satys-

I fakcjonująca, gdyż pod kątem wyposażenia 
oraz możliwości treningowych zapewnione 
jest wszystko, czego potrzebuje sportowiec 
oraz sztab szkoleniowy. To właśnie obiek-
ty COS w  ciągu ostatnich 40 lat służyły 
w  przygotowaniach medalistom igrzysk 
olimpijskich, paraolimpijskich, mistrzostw 
świata oraz mistrzostw Europy w różnych 
kategoriach wiekowych. Skocznie narciar-

skie, tory regatowe, hale sportowe, tory lo-
dowe – to tylko namiastka wielkiego sportu, 
który przekuwa się na medale podczas wiel-
kich imprez.

Jak wyglądają przygotowania zawodni-
ka kadry narodowej do największych wy-
darzeń sportowych?  Przede wszystkim to 
długotrwały proces: prawie 300 dni w roku 
spędza się w centralnych ośrodkach przy-

TAM, GDZIE 
WSCHODZĄ 

GWIAZDY

Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich im. F. Stamma „Cetniewo” we Władysławowie

Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Wałczu

ZDJĘCIA Mat. Prasowe
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gotowań olimpijskich. Tak długi okres spra-
wia, że to miejsce staje się dla sportowców 
niemalże drugim domem. Nie dziwi zatem 
fakt, że dokłada się wszelkich starań, aby 
niczego im nie zabrakło. Niczego, co oczy-
wiście wiąże się z treningami i regeneracją. 
Dlatego też każdy z ośrodków oferuje odno-
wę biologiczną, solidne zaplecze medyczne 
oraz hotelowe. Do dyspozycji sportowców 
pozostają również siłownie, sale fitness i ba-
seny. Lwią część sukcesu każdego spor-
towca stanowi jednak odpowiednia dieta. 
W każdym ośrodku znajdują się zawodowi 
kucharze, którzy przy wsparciu dietetyków 
dbają o jak najlepiej zbilansowane wyżywie-
nie. Dyscyplina bezsprzecznie jest bardzo 
ważna, ale czasami po prostu trzeba „zgrze-
szyć”. Zatem jeżeli ktoś potrzebuje małego 
urozmaicenia w swojej diecie, kuchnia nie 
odmówi współpracy.

fortowe korzystanie z narciarskich atrakcji 
gwarantuje m.in. nowoczesna kolej linowa 
(wyposażona w 4-osobowe kanapy) o prze-
pustowości 2400 osób na godzinę, na odcin-
ku Jaworzyna – Skrzyczne.

Mówiąc najprościej Centralne Ośrodki 
Sportu (Ośrodki Przygotowań Olimpijskich) 
to nic innego jak wysoko wyspecjalizowa-
ne fabryki sportu, gdzie każdy sportowiec 
przekuwa swoją ciężką pracę i talent na me-
dale i tytuły.

EN

WHERE STARS RISE

WE ARE ALL SPORTS FANS. WE SAY 
THAT THE TENSION REACHES ITS HEIGHT 
WHEN THE POLISH NATIONAL TEAM 
APPEARS AT THE ARENA. WE WATCH 
THEIR EVERY MOVE WITH BATED BREATH 
WAITING FOR THEM TO WIN. WE BELIEVE 
THE COMPETITORS ARE IN TOP FORM, 
ON WHICH THEY KEPT WORKING HARD 
BEFORE THE COMPETITION. THERE ARE 
SPECIAL CENTRES LOCATED IN THE WHOLE 
POLAND THAT MAKE IT POSSIBLE. AS IT 
APPEARS, THEY ARE PERFECTLY ADAPTED 
TO THEIR ROLE.

Co się dzieje kiedy sportowcy opuszczają 
tereny ośrodków? Przyjeżdżają kolejni. Każ-
da placówka pracuje 24 godziny na dobę, 
365 dni w roku, ponieważ zawody (w zależ-
ności od dyscypliny sportu) odbywają się 
przez cały rok. Nadciąga zima, a wraz z nią 
nasilą się treningi dla dyscyplin zimowych. 
W  tym okresie wzmożoną aktywnością 
z pewnością odznaczy się Centralny Ośro-
dek Sportu w Szczyrku który dysponuje tra-
sami narciarskimi na Skrzycznem.

Skrzyczne to przede wszystkim prawdzi-
wy raj dla narciarzy, korzystających tutaj ze 
świetnych warunków do uprawiania zimo-
wego szaleństwa. Stoki Skrzycznego posia-
dają ponad 10 kilometrów rozmaitych tras 
narciarskich Centralnego Ośrodka Sportu 
w Szczyrku, w tym trasę z homologacją FIS. 
Tutejsze trasy (czarna i czerwona) wyposa-
żone są w system naśnieżania. W pełni kom-

JAK WYGLĄDAJĄ 
PRZYGOTOWANIA ZAWODNIKA 

KADRY NARODOWEJ DO 
NAJWIĘKSZYCH WYDARZEŃ 

SPORTOWYCH?  PRZEDE 
WSZYSTKIM TO DŁUGOTRWAŁY 

PROCES: PRAWIE 300 
DNI W ROKU SPĘDZA SIĘ 

W CENTRALNYCH OŚRODKACH 
PRZYGOTOWAŃ OLIMPIJSKICH.  

Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Giżycku

Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Spale

Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań 
Olimpijskich w Szczyrku
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The Olympics are the biggest and at the same 
time the oldest sports event. They were orga-
nized for the first time in antiquity, but the 
participation in the event was reserved only 
for the wealthy already then. Because only 
they could afford to practise all year round. 
Little has changed since then: preparing 
a competitor to take part in the Olympics 
still demands a lot of time and money. The 
difference is that today the funding comes 
from Polish sports unions. They receive 
support from the Central Sports Centre. It 
is an institution responsible for preparing 
sports and training infrastructure for na-
tional teams that take part in the biggest 
sports events organized in Poland and in the 
whole world. It currently features 6 special 
centres in Poland that are used to prepare 
sportspeople for the Olympic Games and put 
them through the mill during training ses-
sions. Due to the variety of disciplines, they 
are located in different parts of the country: 
everything to provide competitors with the 
best conditions possible. Moving from the 
north to the south, we have one centre in 
each of the following cities: Cetniewo, Giży-
cko, Wałcz, Spała, Szczyrk and Zakopane 
plus one in Warsaw with the Torwar hall and 
an ice rink. The number of the centres is opti-
mized and certainly satisfying because, as 
regards their equipment and training facil-
ities, they provide sportspeople and their 
coaching staff with everything they need. It 
is precisely CSC facilities that were used to 
prepare the Polish medallists of the Olympic 
and Paralympic Games and European cham-
pionships representing various age groups 
within the last 40 years. Ski jumps, regatta 
courses, sports halls and ice tracks – they 

are only a foretaste of the great sport turned 
into medals during major events.

How do national team competitors’ pre - 
parations for the biggest sports events look? 
First of all, they are a  long-term process: 
almost 300 days a year are spent in Olym-
pic preparation centres.  Because of such 
a long time, sportspeople start treating the 
centres like their second home. So no won-
der no effort is spared to provide them with 
everything they need. Everything connect-
ed with training and recuperation. This 
is why each centre offers wellness, medi-
cal and hotel facilities. Sportspeople have 
gyms, fitness rooms and swimming pools 

at their disposal too. But every competitor 
owes their achievements partially to an ade-
quate diet. Each centre employs profession-
al chefs who care for the most healthful and 
balanced diet possible with dieticians’ sup-
port. Discipline is undoubtedly very import-
ant, but one sometimes simply has to “sin”. 
So if someone needs a little bit of variety in 
their diet, the kitchen staff will never refuse 
to co-operate.

What happens when sportspeople leave 
the centres? New ones come. Each facility 
works 24 hours a day, 365 days a year be-
cause competitions are organized all year 
round (depending on a  particular sport).  
Winter is coming, which means winter sport 
trainings are now more and more intensi-
fied. It is a period of increased activity for 
the Central Sports Centre in Szczyrk, which 
features ski runs on Skrzyczne.

Skrzyczne is most of all a true haven for 
skiers as it offers excellent conditions to 
practise skiing. Skrzyczne slopes feature 
more than 10 kilometres of various pistes 
of the Central Sports Centre in Szczyrk, in-
cluding a ski run certified by FIS. The pistes 
(black and red) are equipped with snow-
making systems. It is possible to enjoy the 
local skiing attractions to the fullest thanks 
to e.g. the modern cableway (offering 4-per-
son couches) with a capacity of 2400 people 
per hour running on the route Jaworzyna – 
Skrzyczne.

To put it simply, Central Sports Centres 
(Olympic Preparation Centres) are highly 
specialized sports factories that help every 
sportsperson turn their hard work and tal-
ent into medals and titles.

Centralny Ośrodek Sportu w Warszawie

Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Zakopanem

M I E J S C A  /  P L A C E S
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KOŚCI ZOSTAŁY 
RZUCONE

NASZE DNI SĄ POLICZONE. JEŻELI 
KUCHARZE ZOSTAJĄ CELEBRYTAMI 
TO BEZ WĄTPIENIA NIEUCHRONNIE 
ZBLIŻA SIĘ KONIEC DOBREGO SMAKU.
ZDJĘCIA Sylwester Ciszek
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Codziennie gotuje ambitny posiłek 
dla bliskich. Jego konikiem jest 
kuchnia japońska, którą ubóstwia 
i wznosi na piedestały. Nie z jednego 
pieca jadał chleb, podróżując u boku 
Roberta Makłowicza, zaglądając 
w zakamarki miejsc zakazanych 
dla zwykłego śmiertelnika. Chwile 
spędzone w tych ogrodach 
rozkoszy kulinarnych zawsze nosi 
w pamięci. Kulinarny obieżyświat 
i poszukiwacz intensywnych smaków. 
Współzałożyciel Akademii Kulinarnej 
Fumenti w Gdańsku.

TEKST 

KAMIL 
SADKOWSKI

dnoszę czasami wrażenie, że branża 
gastronomiczna oszalała. Ludzie, 
którzy powinni się skupić na fenome-

nalnym gotowaniu, walczą ze sobą o pierw-
szeństwo bycia tym najlepszym, rozdającym 
przysłowiowe karty, i zapominają o sensie 
istnienia w zakamarkach kuchennych. Nie 
mam nic do osób, które są na świeczniku, 

ale zazwyczaj ten stan idzie w parze z total-
nym brakiem pokory, a to już równia pochy-
ła. Mówię wam panie i panowie na co dzień 
stojący przy garnkach i patelniach: nie idź-
cie tą drogą.

Ciężka praca i pokora w tym zawodzie to 
podstawa. Jeśli chcecie grać w kulinarnym 
Carnegie Hall to musicie ciężko tyrać i nie 
ma drogi na skróty.

Pewne rzeczy ktoś kiedyś wymyślił nie 
dla żartu, tylko po to, żeby było nam wszyst-
kim lepiej. Nie warto bratać się z  alche-
mikami z koncernów spożywczych, tylko 
gotować zgodnie ze sztuką kulinarną. Jak 
chcecie truć ludzi bulionetkami czy innym 
badziewiem, które tylko prowizorycznie 
podnosi walory smakowe, to czas na zmianę 
zawodu.

Każdą matkę trzeba kochać i szanować. 
Dla mnie takim synonimem matki w kuchni 
jest demi-glace, wywar sporządzany z kości. 
Prawdziwe demi-glace to ideał, który wzbo-
gaci smakowo wasze posiłki. Problem jest je-
den: trzeba naprawdę poświęcić relatywnie 
dużo czasu aby go przygotować. Najprost-
szym sposobem dla kobiet, które chcą pozy-
skać ten magiczny dodatek, jest przespanie 
się z szefem kuchni. Mężczyznom, którzy 
pragną posiadać demi-glace, proponuję za-
brać szefa kuchni na dobrego drinka.

Ja jednak będę się upierał przy swoim 
i wytłumaczę jak w warunkach domowych 
przygotować demi-glace. Moją ulubioną for-
mą i chyba najbardziej klasyczną jest wa-
riant cielęcy.

Najważniejsze są kości, dwie lub trzy 
wystarczą. Warto poprosić rzeźnika, aby 
oskubał je z  mięsa, które może pozostać 
na kościach, chociaż nie znalazłem jesz-

cze takiego jelenia i zapewne skubanie przy 
kościach nikogo nie ominie. To bardzo waż-
ne – podczas finału baza nie będzie gorzka-
wa. Teraz kolejny krok – prawdziwy rzeźnik 
zrobi to z przyjemnością. Kości trzeba bo-
wiem połamać, wystarczy na pół. To wła-
śnie w szpiku kryje się esencja. Takie kości 
pieczemy w piekarniku około jednej godzi-
ny w temperaturze 200 st.C. Kości zrobią 
się lekko brązowe i pierwszy etap mamy za 
sobą. Potrzebujemy kilku marchewek, ce-
buli i pora (tylko białe części), bouquet gar-
ni, czyli pęczek różnych ziół, i małej puszki 
koncentratu pomidorowego. Naturalnie po-
trzebne jest jeszcze czerwone wytrawne 
wino, flaszka wystarczy. Warzywa podsma-
żamy w  garnku, w  którym w  ślimaczym 
tempie będziemy gotowali demi-glace. Do-
dajemy koncentrat, zioła i zalewamy winem. 
Redukujemy i zalewamy dużą ilością wody, 
następnie gotujemy na minimalnym ogniu. 
Przerażać może czas, ale im dłużej tym le-
piej. Cały proces może trwać od 48 godzin. 
W przypadku gdy całość zbyt szybko się re-
dukuje dolewamy wody, tak aby kości były 
cały czas przykryte.

Dochodzimy do upragnionego finału. 
Przecedzamy gęsty płyn przez drobne sito 
i przelewamy do pojemników. Demi-glace 
można swobodnie przechowywać w lodówce 
do dwóch tygodni. Jeśli je zamrozicie to wy-
trzyma w mrozach Arktyki bez uszczerbku 
na walorach smakowych nawet z pół roku. 

Proste ale faktycznie pracochłonne. Re-
set mózgu dla używających chemii w kuchni 
przepisuję bez recepty. Od tego momentu 
życie nabierze rasowego smaku.

O

PEWNE RZECZY KTOŚ 
KIEDYŚ WYMYŚLIŁ 

NIE DLA ŻARTU, 
TYLKO PO TO, 

ŻEBY BYŁO NAM 
WSZYSTKIM LEPIEJ. 
NIE WARTO BRATAĆ 
SIĘ Z ALCHEMIKAMI 

Z KONCERNÓW 
SPOŻYWCZYCH, TYLKO 
GOTOWAĆ ZGODNIE ZE 
SZTUKĄ KULINARNĄ.
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THE BARE BONES OF COOKING

OUR DAYS ARE NUMBERED. IF CHEFS 
BECOME CELEBRITIES, THE END OF GOOD 
TASTE IS UNDOUBTEDLY IMMINENT.

I sometimes have the impression that the 
catering business has gone crazy. People 
who should focus on phenomenal cooking 
fight over the victor’s palm. They want to be 
considered the best, they want to deal the 
cards but forget about the meaning of their 
presence in the corners of their kitchens. 
I have nothing against someone who holds 
a prominent position but it is often accom-
panied by complete lack of humility, which 
puts such a person on the skids. Ladies and 
gentlemen, if you spend your everyday lives 
over pots and pans, I implore you: do not fol-
low that path.

Hard work and humility are the basis of 
this profession. If you want to play in the cu-
linary Carnegie Hall, you have to slog away; 
there are no shortcuts.

Certain things were once invented not as 
a joke but to make it better for us. Instead of 
fraternizing with alchemists from the food 
industry, it is worth cooking in accordance 

with the best culinary practices. If you want 
to poison people with stock cubes or other 
trash that is erroneously said to enhance 
the taste of food, it is high time you changed 
your profession.

Each mother should be loved and re-
spected. For me, demi-glace is a synonym 
of such a mother in the kitchen. It is a type 
of bone broth which, well-prepared, is ide-
al to improve the taste of all your dishes. 
There is just one problem: you really need 
to spend a relatively lot of time to prepare 
it. The easiest way to obtain this magical 
ingredient for women is to sleep with a head 
chef. As regards men who would like to have 
demi-glace, I suggest they take a head chef 
for a drink.

But I am going to stick to my opinion and 
explain how to prepare demi-glace at home. 
The veal version is my favourite and proba-
bly the most classic form.

Bones are the most important: two or 
three are enough. You can ask a butcher to 
pick the bones clean from any meat that is 
left on them, but I have personally never met 
such a dupe and guess everyone will even-
tually have to do it themselves. It is very im-
portant as it prevents the broth from turning 
bitter. The next step is what a true butcher 
will do with pleasure. You need to break the 
bones, at least in half. It is the marrow that 

hides the essence you need. Roast the bones 
in an oven at the temperature of 200°C for 
around an hour. When they turn slightly 
brown, the first stage is behind you. Now you 
need several carrots, an onion, a leek (only 
its white part), bouquet garni, that is a bun-
dle of various herbs, and a small can of toma-
to paste. You obviously need dry red wine, 
too, a bottle is enough. Fry the vegetables 
in the same pot you will slowly cook your 
demi-glace in. Add tomato paste and herbs 
and pour wine over it. Reduce the liquid and 
add quite a large amount of water. Cook it 
on the lowest heat possible. The amount of 
time you need to prepare demi-glace may 
seem terrible, but the longer it takes the 
better. The whole process may last even 48 
hours. When it gets reduced too quickly, add 
as much water as needed to keep the bones 
covered all the time.

You are slowly reaching the longed-for fi-
nal stage. Use a fine sieve to strain the thick 
liquid and pour it into containers. You can 
keep demi-glace in a  fridge for up to two 
weeks. And if you decide to freeze it, it will 
hold on without detriment to its taste values 
for even half a year.

Simple but indeed laborious. I recommend 
that those who use chemicals in the kitchen 
reset their brains. Because if they do, their 
lives will finally have an outstanding taste.
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JEŚLI NIE PRACUJESZ W GASTRONOMII, 
ALE OBEJRZAŁEŚ PARĘ PROGRAMÓW 
I WYDAJE CI SIĘ, ŻE WIESZ O BRANŻY 
WSZYSTKO, TO ZAPEWNIAMY CIĘ 
– NIE WIESZ NIC. NA SZCZĘŚCIE 
PRZED NAMI NIC SIĘ NIE UKRYJE. 
AKADEMIA KULINARNA „FUMENTI” 
I „LIVE&TRAVEL” WSPÓLNIE POKAZUJĄ 
NAGĄ PRAWDĘ O KUCHNI OD KUCHNI.
JAKIE BYŁY TWOJE POCZĄTKI 
W BRANŻY GASTRONOMICZNEJ?

TEKST Kamil Sadkowski, Kajetan Kusina

ZDJĘCIA Jakub Milszewski

DARIUSZ LEMPART – swoją przygodę z gastro-
nomią zaczynał w czasach królowania taksów-
karzy i panien lekkich obyczajów, czyli dawno 
temu. Od tamtej pory wiele się zmieniło, ale nie 
Dariusz. Niewielu jest w stanie pojąć jego podej-
ście do pracy, gdzie jest jednocześnie wodzire-
jem i najlepszym doradcą kulinarnym.

Jakie były twoje początki w branży gastro-
nomicznej?
To był 1989 rok, czyli jeszcze pełna komuna. 
Moja ówczesna dziewczyna pracowała wtedy 
w restauracji Skarpowej, w tamtych czasach 
prominentnym miejscu. Miała dość tej bran-
ży, w związku z tym zwalniała miejsce. Ja mia-
łem wtedy osiemnaście lat, byłem gniewny 
i nie miałem zbytnich planów na przyszłość, 
więc postanowiłem spróbować. Takie były 
moje początki, czyli parasol, i taca, która mi 
latała na ręku.

Jedzenie i seks są dla nas nierozłączne. Dla-
tego muszę zadać ci pytanie: czy uprawiałeś 
kiedyś seks w pracy?
Tak, ale nigdy z  kimś, z  kim pracowałem. 
Każdy chyba się zgodzi, że z uprawiania sek-
su z współpracownikiem prędzej czy później 
wyjdzie kwas. Nie powiem, że nie miałem oka-
zji, ale nigdy to się nie zdarzyło.

LOKALESÓW

A gdzie jadasz na mieście?
Na pewno takim miejscem jest Rucola. To 
wynika pewnie z tego, że wcześniej tam pra-
cowałem i znam ekipę, więc mam pewność co 
do jakości tego lokalu.

A gdzie można zjeść dobrą rybę?
W ciągu roku jem niewiele ryb, bo najlepiej mi 
smakują kiedy mogę zjeść je spokojnie na ze-
wnątrz. Wtedy idę do mojej ulubionej rybiarni 

przy promenadzie w Sopocie. Nazywam ją 
sobie „U pani Lidki”, bo właścicielką jest pani 
Lidka. Jest tam zwykła ryba na plastikowej 
tacy, ale tam właśnie najlepiej mi smakuje.

Czy jest produkt, którego nigdy byś nie wziął 
do ust?
Próbowałem wielu różnych rzeczy na całym 
świecie i jeszcze mi się nie zdarzyło, by coś 
mnie na tyle odrzuciło.

LEPIEJ 
PYTAĆ



LOKALESÓW

LEPIEJ 
PYTAĆ

L E P I E J  P Y T A Ć  L O K A L E S Ó W

A jakieś najbardziej ekstremalne jedzenie?
Jeśli chodzi o odległe rzeczy, to w Azji jadłem 
skorpiony i szerszenie, ale one tylko wyglą-
dają egzotycznie, bo w smaku przypominają 
czipsy. W kwestii dziwnych wrażeń smako-
wych: miałem okazję jeść móżdżek we Fran-
cji albo Belgii. On był tak bardzo krwisty, że 
opory jednak były. W Peru miałem też okazję 
doświadczyć ich narodowego dania – cui, czy-
li świnkę morską. Nie miałem świadomości 
jak to wygląda. Te świnki biegają po kuchni, 
kucharze po prostu je łapią, zabijają i na świe-
żo obierają je ze skóry. To był dla mnie szok.

A dlaczego jest taka mało kobiet w branży 
gastronomicznej?
Nigdy się nad tym nie zastanawiałem, ale 
rzeczywiście są w  mniejszości i  to w  skali 
globalnej. Oczywiście jest teraz pełno kobiet 
w programach typu „Master Chef” ale najlep-
si kucharze to wciąż mężczyźni. 

Z czego to wynika? Bo krąży opinia, że w do - 
mu gotuje kobieta. Czemu więc nie robi tego 
zawodowo?
To jest postkomunistyczne myślenie, tak 
może było dwadzieścia late temu. Teraz jak-
byś zapytał stu osób to mogłoby się okazać 
zupełnie odwrotnie. 

Pamiętasz swoją najbardziej ekstremalną 
historię związaną z gastronomią?
Trochę tego było. Pierwsza historia związana 
jest z moją pracą w Skarpowej. Gość zamówił 
bitki wołowe, przyniosłem mu talerz, a  on 
mówi, że to jest totalnie nieświeże. Przyłoży-
łem danie do nosa i rzeczywiście, nie dało się 
tego jeść. Byłem też po drugiej stronie takiej 
sytuacji: pamiętam przypadek z knajpy na 
Zaspie, gdzie zamówiłem stek wołowy. Prze-
kroiłem go i od razu zrobiło mi się niedobrze, 
a najgorsze, że kucharz zapewniał mnie o jego 
świeżości i jeszcze musiałem za to zapłacić. Ja 
sobie nie wyobrażam sytuacji, w której gość 
mi pokazuje, że coś nie nadaje się do zjedze-
nia i nie dostaje zwrotu pieniędzy.

A co sądzisz o przewodnikach i gwiazdkach? 
Przydają się, czy to jest ściema?

rant located at the promenade in Sopot. I call 
it “Lidka’s” because it’s run by Ms Lidka. They 
serve simple fish served on a plastic tray, but 
I find their dishes most delicious.

Is there anything you would never try?
I’ve tried many things in the whole world and 
it’s never happened that something put me off 
so much.

Any extreme food?
As far as things from remote places are con-
cerned, I tried scorpions and hornets in Asia. 
They may look exotic but they’re in fact simi-
lar to crisps in taste. And as to strange gusta-
tory sensations, I had a chance to eat brains in 
France or Belgium. They were so bloody that 
I actually had my reservations about them. 
When I was in Peru, I also had a chance to ex-
perience their national dish: cui, that is guin-
ea pig. I hadn’t been aware of the way it’s done. 
Those pigs are running around the kitchen 
and the cooks simply catch them, kill them 
and skin them fresh. I was shocked.

Why are there so few women in the catering 
industry?
I’ve never thought about it, but you’re right, 
they’re really in the minority, and it’s true 
on a global scale. There are of course a lot of 
women in programmes like Master Chef now, 
but men sill make the best cooks.

Why’s that? Because the prevailing opinion 
is that women cook at home. So why don’t 
they do it professionally to?
It’s post-communist thinking, perhaps it was 
like that twenty years ago. If you asked a hun-
dred people about it now, it would turn out 
that it’s completely the other way round.

Do you remember your most extreme story 
connected with gastronomy?
There were quite a lot of them. The first story 
is from my job in Skarpowa. A guest ordered 
beef cutlets, I brought him the plate and he 
said they were bad. I smelled the dish and he 
was right: it was inedible. I was on the other 
side of such a situation too. I remember I once 
visited a  restaurant in Zaspa and ordered 
a steak. I cut it in two and it immediately made 
me feel sick. The worst thing is that the cook 
maintained it was fresh and I had to pay for 
it. I can’t imagine a situation when someone 
shows me something can’t be eaten and I tell 
him to pay for it anyway.

What do you think about guides and stars? 
Are they useful or just a load of rubbish?
It don’t think they’re rubbish, but I look for lo-
cals wherever I go and ask them where I can 
find the best place. They usually know best.

W KWESTII DZIWNYCH 
WRAŻEŃ SMAKOWYCH: 
MIAŁEM OKAZJĘ JEŚĆ 
MÓŻDŻEK WE FRANCJI 

ALBO BELGII. ON BYŁ TAK 
BARDZO KRWISTY, ŻE 
OPORY JEDNAK BYŁY. 

Nie uważam ich za ściemę, ale gdziekolwiek 
pojadę to staram się znaleźć lokalesów i wy-
pytać ich o najlepsze miejsce. Oni wiedzą to 
zazwyczaj najlepiej.

EN

BETTER TO ASK LOCALS

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

DARIUSZ LEMPART – began his adventure with 
gastronomy during the reign of taxi drivers and 
women of easy virtue, meaning a long time ago. 
A lot has changed since then but not Dariusz. 
Few are able to understand his approach to work 
because he is a master of ceremonies and the 
best culinary advisor at the same time.

What were your beginnings in the catering 
business?
It was 1989, full communism. My then girl-
friend was working in Skarpowa, a very prom-
inent restaurant in those times. She got sick 
and tired of that industry so she vacated her 
position. I was 18 years old, I was angry and 
didn’t have any particular plans for the future 
so I decided to give it a try. This is how my be-
ginnings looked: an umbrella and tray that 
was fluttering on my hand.

Food and sex are inseparable for us. This is 
why I have to ask you the following ques-
tion: have you ever had sex at work?
Yes, I  have, but never with someone I  was 
working with. I guess everyone agrees that 
having sex with one’s co-worker will sooner 
or later pose problems. I’m not saying I didn’t 
have a chance to do it, but it’s simply never 
happened.

Where do you go out for dinner?
Rucola is certainly one of such places. It prob-
ably results from the fact that I used to work 
there once so I know the team. As a result, I’m 
sure about the quality of the restaurant.

And where can one eat good fish?
I don’t eat much fish during the year because 
I think they taste best when I can eat them 
outside. Then I go to my favourite fish restau-



JESIEŃ TO NAJPIĘKNIEJSZA PORA ROKU. 
NASTRAJA DO ROMANTYCZNYCH UNIESIEŃ I 
MELANCHOLIJNYCH REFLEKSJI. O TEJ WŁAŚNIE 
PORZE JESZCZE BARDZIEJ KOCHAMY CZEKOLADĘ. 
SPRAGNIONYCH SŁODKICH DOZNAŃ KIERUJEMY 
NA „WYSPĘ SMAKÓW” W GDAŃSKU, GDZIE MIEŚCI 
SIĘ BAJECZNY ŚWIAT CZEKOLADOWEGO MŁYNA.

ZDJĘCIE Mat. PrasoweTEKST Sylwia Gutowska

1 0 2 – 1 0 3

rzestępując próg zabytkowego bu-
dynku Dworu Młynarzy, znajdujemy 
się w wykwintnym świecie najwyż-

szej jakości czekolady. W  stylizowanych 
na XVIII-wieczną Prowansję jasnych wnę-
trzach czekoladziarni oczekujemy na chwi-
le rozkoszy dla podniebienia. Najlepiej za-

cząć od menu degustacyjnego, w którym 
znajdziecie małe porcje trzech rodzajów 
czekolady w  płynie – deserową, mleczną 
i białą, wybrane pralinki, a także desery, 
na widok których pocieknie Wam ślinka. 
W  zestawie mieści się również kawa lub 
herbata i naturalna woda mineralna. Do-

datkowo przy zakupie menu degustacyjne-
go możemy zakupić po tabliczce wyrabia-
nej w manufakturze czekolady w specjalnej 
cenie. Warto więc popróbować po kawa-
łeczku całej palety pysznych inspiracji.

A jeśli jesteście zdecydowani na większe 
porcje smakowitości, spróbujcie którejś z cu-
kierniczych wariacji, których znajdziecie tu 
całe mnóstwo. Na rozgrzanie się filiżanka 
czekolady pitnej wprowadzi Was w stan głę-
bokiej błogości, a z każdym łykiem bliżej 
Wam będzie do stanu czystej euforii. W koń-
cu zawarte w tej jedynej w swoim rodzaju 
słodyczy substancje, jak tyramina, podno-
szą poziom endorfin, naszych hormonów 
szczęścia! Jeżeli więc stoi za nami nauka, 
dlaczego nie skosztować jeszcze kilku kę-
sów? Miłośnicy czekolady w stanie stałym 
mogą wybierać spośród szerokiej palety 
wymyślnych pralin wyrabianych na miejscu 
według belgijskiej receptury. Czy to słodkie 
połączenie z  karmelem, czy ostre, z  chili, 
czy nietypowe, jak na przykład z herbatą – 
w Czekoladowym Młynie możemy swobod-
nie poeksperymentować.

Czekoladowy Młyn to też świat ciast 
i deserów. Czekolada w postaci puszystego 
musu albo klasycznego tortu czekoladowe-
go zadowoli największych koneserów. A jeśli 
kochacie słodkości bez czekolady, koniecz-
nie spróbujcie tutejszej szarlotki zapiekanej 
w naczyniu na gorącym spodzie, nie można 
się oprzeć. Wyszukane dodatki to specjal-
ność tego miejsca. Spróbujcie też klasyki 
we włoskim wydaniu – nie do przeoczenia 
jest wyjątkowa panna cotta, w której czeko-
lada to tylko dyskretny dodatek, zaś całość 
przykryta jest smakowitymi czerwonymi 
owocami.

Pomysłów na spędzenie czasu w  Cze-
koladowym Młynie jest bez liku. Ci, któ-
rzy przyjdą tam na filiżankę aromatycznej 
kawy, mogą skusić się też na wytrawne 
menu. Można tu zjeść także zdrowe, pożyw-
ne lekkie posiłki. Tutejsi deseranci karmią 
nie tylko ciało, ale dbają także o doznania. 
Możecie więc być pewni, że odżywione 
będą wszystkie Wasze zmysły, a po posiłku 
poczujecie się wyśmienicie. W sam raz, by 
cieszyć się urokliwą gdańską starówką, któ-
ra jesienią zamienia się w magiczne miejsce. 
My wiemy, ale przekonajcie się sami, że tej 
magii przydaje jej także Czekoladowy Młyn 
– jedyne takie miejsce na kulinarnej mapie 
miasta.

Gdańska Pijalnia Czekolady 
Czekoladowy Młyn

ul.Na Piaskach 1
80-846 Gdańsk

www.czekoladowymłyn.pl

tel. 58 303 26 38
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want to warm yourself up, treat yourself to 
a cup of hot chocolate. It will leave you with 
a  feeling of sheer bliss, and every sip you 
take will make you feel positively ecstatic. 
After all, substances contained in this one-
of-a-kind sweet, like for example tyramine, 
increase the level of endorphins, our hap-
piness hormones! So if science is behind it, 
why not have a few bites more? Solid choc-
olate lovers can choose from a wide array 
of fanciful chocolates prepared on the spot 
in accordance with a Belgian prescription. 

Either a sweet combination with caramel, 
a spicy one with chilli or an unusual one, 
like for example with tea: in Czekoladowy 
Młyn, we can feely experiment with tastes.

Czekoladowy Młyn is the world of cakes 
and desserts too. Chocolate in the form of 
a fluffy mousse or a classic chocolate cake 
will satisfy the greatest connoisseurs. And 
if you prefer sweets without chocolate, you 
should definitely try apple pie baked in 
a vessel on a hot base: you will not be able 
to resist it. Sophisticated additions are the 
specialty of the place. Consider Italian clas-
sics, for example the unique panna cotta. 
Chocolate is only a discreet addition here, 
and the whole dessert is covered with deli-
cious red fruit.

There are countless ways in which you 
can spend your time in Czekoladowy Młyn. 
Those who visit the place for a cup of aro-
matic coffee can help themselves to a more 
exquisite menu. You can also eat healthy, 

EN

SWEET ISLAND

AUTUMN IS THE MOST BEAUTIFUL 
SEASON OF THE YEAR. IT FAVOURS 
ROMANTIC ATMOSPHERE AND 
MELANCHOLIC REFLECTIONS. IT IS 
ALSO A SEASON THAT MAKES US LOVE 
CHOCOLATE EVEN MORE. WE WOULD 
LIKE TO RECOMMEND EVERYONE WHO 
MISSES SWEET SENSATIONS TO VISIT THE 
“TASTE ISLAND” IN GDANSK AND, MORE 
PRECISELY, THE FABULOUS WORLD OF 
CZEKOLADOWY MŁYN.

When you cross the threshold of the his-
toric building of Dwór Młynarzy, you find 
yourself in an exquisite world of top-qual-
ity chocolate. You await for the delights of 
the palate in the bright interior of a cafe 
decorated in the style of the 18th-century 
Provence. The best thing to do is start with 
the tasting menu, which includes small 
portions of three types of liquid chocolate 
(dark, milk and white), selected chocolates 
and desserts, the very thought of which will 
make your mouth water. It features also 
coffee, tea or natural mineral water. What 
is more, if you select the tasting menu, 
you can buy a bar of chocolate made in the 
chocolate factory at a special price. So it is 
worth trying the wide offer of delicious in-
spirations bit by bit.

And if you are intent on a larger portion 
of delicacies, try one of the numerous con-
fectionary variations offered here. If you 

W Y S P A  D O Z N A Ń

nourishing and light dishes here. Local 
confectioners feed not only the body, but 
also the soul. So you can be sure that your 
senses will be fed too and that the delica-
cies offered here will put you into a perfect 
mood for enjoying the charming Old Town 
in Gdansk, which turns into a magical pla- 
ce in autumn. We know (and recommend 
that you check it yourselves!) that it owes 
a part of its magic to Czekoladowy Młyn, 
the only place of that kind on the culinary 
map of the city.

POMYSŁÓW NA 
SPĘDZENIE CZASU 
W CZEKOLADOWYM 
MŁYNIE JEST BEZ LIKU. 
CI, KTÓRZY PRZYJDĄ 
TAM NA FILIŻANKĘ 
AROMATYCZNEJ KAWY, 
MOGĄ SKUSIĆ SIĘ 
TEŻ NA WYTRAWNE 
MENU. MOŻNA 
TU ZJEŚĆ TAKŻE 
ZDROWE, POŻYWNE 
LEKKIE POSIŁKI. 
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KAŻDY Z NAS OD CZASU DO CZASU POTRZEBUJE 
WYTCHNIENIA OD ZGIEŁKU MIASTA. ŚWIETNYM POMYSŁEM 
NA KILKUDNIOWY WYPOCZYNEK JEST STARY BROWAR 
KOŚCIERZYNA. TO STYLOWY HOTEL ZE STREFĄ RELAKSU, 
REGIONALNA RESTAURACJA, PIZZERIA, PUB I NIEWIELKIE 
CENTRUM HANDLOWE ORAZ PRZEDE WSZYSTKIM 
BROWAR Z PROFESJONALNĄ WARZELNIĄ. MOTYWEM 
PRZEWODNIM TEGO MIEJSCA JEST OCZYWIŚCIE PIWO, 
KTÓRE W STARYM BROWARZE WYKORZYSTYWANE 
JEST NA WIELE ZASKAKUJĄCYCH SPOSOBÓW.

ZDJĘCIA Tomasz SaganTEKST Sylwia Gutowska

 samym sercu malowniczej Szwaj-
carii Kaszubskiej, godzinę drogi 
od Gdańska, mieści się Koście-

rzyna. To ciche, urokliwe miasteczko 
kryje w sobie wiele tajemnic. Jedną z  jej 
perełek jest niedawno zrewitalizowany, hi-
storyczny Stary Browar Kościerzyna, jesz-
cze pod koniec lat 90. miejsce zapomniane, 
a  dziś tętniące życiem i  absolutnie warte 
odwiedzenia.

Od progu przywita Was bogata oferta 
gastronomiczna. Możemy wybrać pizzerię, 
gdzie włoska specjalność przyrządzana jest 
z  oryginalnych składników i  wypiekana 
w sprowadzonym z samych Włoch, opala-
nym drewnem piecu, albo restaurację z ka-
szubską kuchnią w  nowym wydaniu. Jej 
Szef Kuchni, Sławomir Miotk, ugości Was 
wyśmienitymi daniami z ryb, mięsa, kasz 
i sezonowych warzyw. A ponieważ na Ka-
szubach jada się solidne porcje, możecie 
być pewni, że Wasz posiłek będzie czymś 
więcej niż starannie udekorowanym dzie-
łem sztuki na talerzu. Tu jada się do syta, nie 
tylko oczami. Prawdziwą ucztę będą mieli 
zarówno mięsożercy, wegetarianie, jak i Go-
ście o specjalnych preferencjach. W karcie 
znajdują się bowiem dania bezglutenowe, 
jak i te przyrządzane według zasad kuchni 
pięciu przemian – odpowiednio oznaczone 
jako: regionalne, pikantne, wegetariańskie, 
wegańskie, bezglutenowe i „5 przemian”. To 
nie koniec miłych niespodzianek kulinar-
nych. Stary Browar Kościerzyna jest jedną 
z czterech restauracji w Polsce, posiadają-
cych grill Josper. Dania w nim przygotowa-
ne są jeszcze bardziej soczyste, a specjalna 
technika grillowania nadaje potrawom wy-
jątkowego aromatu. 

Z pewnością powodem, dla którego przy-
jeżdża tu wielu Gości, jest piwo. Amatorzy 
tego złotego trunku będą więc ukontento-
wani, degustując je i  mając przed oczami 
imponujące kadzie, w których zostało ono 
uwarzone. Do wyboru mamy trzy rodza-
je piwa: Keller, Ciemna 10 i  Pszeniczne. 
Oprócz tego, w ofercie często pojawiają się 
również piwa sezonowe – wystarczy zapy-
tać o nie w barze. Starannie warzone przez 
Głównego Piwowara - Tomasza Patzera, 
niepasteryzowane i niefiltrowane, produko-
wane przy użyciu wody z własnego ujęcia, 
piwo kościerskie to stuprocentowo natural-
ny produkt. Niepowtarzalne są też oczywi-
ście walory smakowe. Keller – piwo dolnej 
fermentacji (typ lager) o charakterystycz-
nej bursztynowej barwie i delikatnym aro-
macie dębiny. Ciemna 10 ma wyraźną nutę 
kawy, czekolady i suszonej śliwki, a Psze-
niczne orzeźwiający smak cytrusów i goź-
dzika. Każde z  nich nadaje się do innego 
rodzaju dań. Pszeniczne świetnie współgra 

WEEKEND NIE TYLKO 
DLA PIWOSZY

W
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z owocami morza, zaś Ciemna 10 jest ideal-
na do deserów.

Jednak w Starym Browarze Kościerzyna 
piwo znajduje też wiele innym zastosowań. 
Jednym z nich jest właśnie kuchnia. Weź-
my na przykład golonkę i żeberko gotowa-
ne w  kapuście z  pyzami ziemniaczanymi 
w sosie piwnym. Będziecie zaskoczeni, ale 
z piwa wyczarowuje się tu także desery! Kto 
spróbuje lodów piwnych, podawanych z do-
mową szarlotką jabłkowo-gruszkową, ten 
na zawsze pokocha te niecodzienne smaki. 
Grzechem byłoby nie skosztować ruchanek, 
czyli regionalnych racuszków, tu podawa-
nych z  domowymi konfiturami z  owoców 
sezonowych.

Po takich specjałach kierujemy swe kroki 
do Strefy Relaksu w części hotelowej z  ja-
cuzzi, saunami oraz pokojem kąpieli piw-
nych. Hotel oferuje również masaże i zabiegi. 
Tu także swoje zastosowanie ma piwo, a do-
kładniej – susz piwny o specjalnych właści-
wościach odprężających i pielęgnacyjnych. 
Jest on wykorzystywany podczas rytuału 
kąpieli piwnej, która jest niewątpliwie najcie-
kawszą atrakcją Strefy Relaksu. Do wyboru 
mamy „Kąpiel smakowitą”, z jednoczesną de-
gustacją trzech rodzajów kościerskiego piwa, 
„Piankę na 2 palce” – kąpiel chmielową z do-
datkiem piany piwnej, która nawilży naszą 

skórę i „Ciemną 10-tkę” – tym razem kąpiel 
z solami piwnymi z Morza Martwego. W ofer-
cie znajdziecie również zabiegi refleksologii, 
aromatyczne masaże i sauny (suchą, parową 
oraz na podczerwień). Ponieważ niektóre 
zabiegi przeprowadzane są w określone dni 
tygodnia, najlepiej zapytać o możliwość po-
szczególnych usług podczas rezerwacji albo 
przy zameldowaniu. Jedno jest pewne: po-
byt w Hotelu Stary Browar Kościerzyna bez 
zamoczenia się w kąpieli piwnej nie będzie 
w pełni wykorzystany.

W drugiej części budynku znajduje się 
niewielkie, nowoczesne centrum handlowe. 
Znajdziecie tu butiki modowe, sklepy oraz 
punkty usługowe. Inną, naprawdę wartą od-
krycia atrakcją, jest sklepik firmowy browa-
ru z piwem, gadżetami dla kolekcjonerów, 
pamiątkami, ekologiczną żywnością, regio-
nalnym miodem oraz ciekawostka – kosme-
tykami piwnymi! Możemy też nabyć susz 
piwny, dzięki któremu kąpiel piwną będzie-
my mogli powtórzyć we własnym domu.

Na koniec pozostaje nam relaks w kom-
fortowym pokoju lub jednym z luksusowych 
apartamentów. Znajdziemy tu wszystko, cze-
go nam potrzeba, a urządzone ze smakiem 
wnętrza pozwolą zregenerować siły przed 
kolejnym dniem pełnym wrażeń. Wiemy, 
z hotelu najlepiej wcale by się nie wychodziło, 

ale nie zapomnijcie przespacerować się na 
kościerski rynek, który znajduje się zaledwie 
200 m od browaru!

Stary BrowarKościerzyna 
ul. Słodowa 3,

83-400 Kościerzyna
recepcj@starybrowarkoscierzyna.pl 

www.starybrowarkoscierzyna.pl
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WEEKEND NOT ONLY 
FOR BEER DRINKERS

WE ALL NEED A BREAK FROM OUR NOISY 
LIVES IN THE CITY FROM TIME TO TIME. 
THE OLD BREWERY KOSCIERZYNA IS 
A PERFECT IDEA FOR A FEW DAYS’ REST. IT 
IS A STYLISH HOTEL WITH A RELAXATION 
ZONE, A REGIONAL RESTAURANT, 
A PIZZERIA, A PUB AND A SMALL 
SHOPPING CENTRE. BUT MOST OF ALL, IT 
IS A PROFESSIONAL BREWERY. BEER IS 
OBVIOUSLY THE CENTRAL MOTIF IN THE 
PLACE. IN THE OLD BREWERY, IT IS USED 
IN A VARIETY OF WAYS.

In the very heart of the picturesque Kashubian 
Switzerland, just an hour’s drive from Gdan-
sk, lies Koscierzyna. The quiet, charming 
town hides many mysteries and treasures, 
one of them being the recently renovated 
historic Old Brewery Koscierzyna. Forgot-
ten even towards the end of the 90s, it has 
become a  place that is now bustling with 
life and that is definitely worth a visit.

You will be welcomed by a rich culinary 
offer the moment you cross its threshold. 
You can choose a pizzeria, where the Italian 
specialty is prepared with the use of original 

W SAMYM SERCU MALOWNICZEJ SZWAJCARII KASZUBSKIEJ, GODZINĘ 
DROGI OD GDAŃSKA, MIEŚCI SIĘ KOŚCIERZYNA. TO CICHE, UROKLIWE 
MIASTECZKO KRYJE W SOBIE WIELE TAJEMNIC. JEDNĄ Z JEJ PEREŁEK 
JEST NIEDAWNO ZREWITALIZOWANY, HISTORYCZNY STARY BROWAR 
KOŚCIERZYNA, JESZCZE POD KONIEC LAT 90. MIEJSCE ZAPOMNIANE, 
A DZIŚ TĘTNIĄCE ŻYCIEM I ABSOLUTNIE WARTE ODWIEDZENIA.
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ingredients and baked in a wood-fired oven 
imported from Italy itself, or a restaurant 
offering Kashubian cuisine in a  new ver-
sion. Sławomir Miotk, its head chef, will 
treat you to delicious dishes made of fish, 
meat, groats and seasonal vegetables. And 
because Kashubians like rather decent por-
tions, you can be certain that your dinner 
will be something more than just a carefully 
decorated work of art served on a plate. You 
can feast not only your eyes but also your 
stomach on what Kashubian cuisine has to 
offer. It concerns both meat-eaters, vegetar-
ians and guests with individual preferences. 
Because the menu includes gluten-free dish-
es and those prepared following the five-el-
ement theory too. They are marked as re-
gional, spicy, vegetarian, vegan, gluten-free 
or 5 elements respectively. And yet it is 
not the end of pleasant culinary surprises. 
The Old Brewery Koscierzyna is one of four 
restaurants in Poland that have a Josper bar-
becue. Food prepared with its use is even 
more juicy and a special technique of grill-
ing gives it special aroma. 

Beer is certainly another reason why 
many guests come here. Those who love 
that drink will be happy to taste various 
types of beer and see the impressive vats 
they were brewed in. There are three types 
of beer you can choose from: Keller, Ciem-
na 10 (Dark 10) and Wheat Beer. Moreover, 
the offer frequently includes seasonal beers: 
you just have to ask for them at the bar. 

Carefully brewed by Master Brewer Tomasz 
Patzer, unpasteurized, unfiltered and pro-
duced with the use of water from the Brew-
ery’s own intake, beer from Koscierzyna 
is a one-hundred-percent natural product. 
Of course, its taste values are unique too. 
Keller is a  bottom-fermented beer (lager 
type) with characteristic amber colour and 

a delicate aroma of oak wood. Ciemna 10 
has a distinct flavour of coffee, chocolate 
and prunes, while Wheat Beer offers a re-
freshing taste of citrus fruit and clove. Each 
of them goes well with other kinds of food. 
Wheat Beer is excellent for sea food, while 
Ciemna 10 is perfect for desserts.

But beer in the Old Brewery Koscierzyna 
is used for much more. Cuisine is just one of 
them. Take for example pork knuckle and 
ribs cooked in cabbage with potato dump-
lings and served with beer sauce. You will 
be surprised to see how many desserts can 
be made of beer too! Whoever tries beer 
ice-cream with home-made apple and pear 
pie will fall in love with its extraordinary 

taste forever. It would be a sin not to taste 
ruchanki, that is regional pancakes served 
here with home-made preserve made of sea-
sonal fruit.

After such delicacies, you can visit the 
Relaxation Zone, which is located in the 
hotel and features whirlpools, saunas and 
a beer bath room. The hotel offers massages 

and beauty treatments, which are admin-
istered with the use of beer or, to be more 
precise, a mixture of dried hops, yeast and 
malt known for its relaxing and conditioning 
properties. It is used during the beer bath rit-
ual, which is certainly the most interesting 
attraction offered in the Relaxation Zone. 
You can choose a “Tasty Bath”, which in-
cludes the tasting of three types of Koscierzy-
na beer, “2-Finger Head”, that is a beer bath 
with skin-moisturizing beer foam, and “Dark 
10”, a bath with beer salt from the Dead Sea. 
What is more, the offer features reflexology 
treatments, aromatic massages and saunas 
(Finnish and infrared saunas and a steam 
bath). Because the treatments are adminis-
tered on specific days of the week only, it is 
worth asking about the availability of partic-
ular services when you book a room or check 
in at the hotel. One thing is certain: in order 
to fully appreciate your stay in the Old Brew-
ery Koscierzyna Hotel, you should definitely 
take one of the beer baths it offers.

There is a small, modern shopping cen-
tre located in the other part of the building. 
It features fashion boutiques, shops and ser-
vice facilities. Another attraction worth a vis-
it is the brewery’s shop offering beer, gadgets 
for collectors, souvenirs, organic food, re-
gional honey and – what is interesting – beer 
cosmetics! What you can also find here is 
the above-mentioned mixture of dried hops, 
yeast and malt, thanks to which you can re-
take a beer bath at home too.

The last thing to do is take a rest in a com-
fortable room or in one of the hotel luxury 
apartments. They offer everything you need, 
and their tastefully decorated interiors will 
let you recuperate before another day full 
of unforgettable experience. We know that 
it is sometimes hard to leave the hotel, but 
remember to take a walk around the market 
square in Koscierzyna, which is located only 
200 metres away from the brewery!
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SUKIENKA / DRESS: Figl
BUTY / SHOES: Tom Ford
PIERŚCIONEK / RING: Pakamera.pl
BLUZKA / BLOUSE:: Pajonk / SHWRM

L'ÂME DANS 
LES VÊTEMENTS



L ' Â M E  D A N S  L E S  V Ê T E M E N T S

MODELKA CZYLI METAFORYCZNA 
DUSZA ZAMKNIĘTA ZOSTAŁA 
PRZEZ STYLISTKĘ W MGLISTYCH, 
ETERYCZNYCH STYLIZACJACH.  
AUTORZY PRZYBRALI 
KONWENCJE ZABAWY FORMĄ 
I ZESTAWIENIAMI MATERIAŁÓW, 
ZGROMADZILI PROJEKTANTÓW 
Z NAJWYŻSZEJ PÓŁKI. MODELKA 
NA ZDJĘCIACH ZDAJE SIĘ BYĆ 
NIEOBECNA, A JEJ DUSZA 
ZAMKNIĘTA W UBRANIACH.

EN

A COMPILATION OF STYLES: 
THE MODEL, A METAPHORICAL 
SOUL, HAS BEEN LOCKED IN 
BLURRED, ETHEREAL CLOTHES 
BY THE STYLIST. THE AUTHORS 
DECIDED TO PLAY WITH FORM 
AND UNUSUAL COMBINATIONS 
OF MATERIALS AND GATHERED 
TOP-LEVEL DESIGNERS. IN THE 
PHOTOGRAPHS, THE MODEL 
SEEMS TO BE ABSENT AND HER 
SOUL IS AS IF SHUT IN CLOTHING.

SPÓDNICA / SKIRT: The Beast  / SHWRM
KOSZULA / SHIRT: Katrus
KOLCZYKI / EARRINGS: własność fotografa 
PIERŚCIONEK / RING: własność stylisty
TOREBKA / BAG: Manbur



SPODNIE / TROUSERS: Dusk
BUTY / SHOES: Loft 37 
BLUZKA / BLOUSE: Bialcon 



ZDJĘCIA/PHOTOS:  
Edyta Bartkiewicz 
edytabartkiewicz.com 
 
MODELKA/MODEL:  
Monika Partyka/ 
Specto Models

MAKIJAŻ / MAKE-UP: 
Aleksandra Lewandowska 
 
 
STYLISTKA/STYLIST: 
Dobrochna Rawicka

RETUSZ/RETOUCH: 
Jakub Grabarczyk 
 
 
WŁOSY/HAIR: 
Natalia Jankowska / Suszarka

KOMBINEZON / OVERALLS: Lucja / Pop Up Story
NASZYJNIK / NECKLACE: Pakamera.pl

L ' Â M E  D A N S  L E S  V Ê T E M E N T S
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NASZYJNIK / NECKLACE: Pakamera.pl
BUTY / SHOES: czasnabuty
KOMBINEZON / OVERALLS: Lucja 
/ Pop Up Story



SPODNIE / TROUSERS: Tomaotomo
MARYNARKA / JACKET: Tomaotomo

BUTY / SHOES: czasnabuty



itajcie w świecie stomatologii XXI 
wieku. Nowoczesność spotka Was 
już na początku procesu leczenia, 

to jest przy diagnostyce. Po przeprowadze-
niu  wywiadu, lekarz wykonuje badanie. jamy 
ustnej. W Klinice Nawrocki wykorzystuje 
się zdjęcia panoramiczne, radiograficzne 
i tomograficzne 3D, dzięki czemu uzysku-
jemy bardzo dokładną diagnozę przy jed-
noczesnej mniejszej dawce promieniowania. 
Wykonywana jest również analiza uśmiechu 
i warunków zgryzowych (analiza funkcjonal-
no-estetyczna według Koisa oraz projektowa-
nie uśmiechu według protokołu Coachmana 
- DSD Digital Smile Design).

1 1 4 – 1 1 5 I N W E S T O R  /  I N V E S T O R

KTO DAWNO NIE BYŁ U DENTYSTY, TEN MOŻE NIE WIEDZIEĆ, 
ŻE W DZIEDZINIE STOMATOLOGII WIELE SIĘ ZMIENIŁO. ZABIEGI 
WYKONYWANE SĄ SZYBCIEJ, EFEKTYWNIEJ I BEZBOLEŚNIE, 
A DIAGNOSTYKA JESZCZE NIGDY NIE BYŁA TAK DOKŁADNA. 
PRZEKONACIE SIĘ O TYM W GABINECIE MICHAŁA NAWROCKIEGO.

ZDJĘCIA Mat. PrasoweTEKST Sylwia Gutowska

STOMATOLOGIA 
XXI WIEKU

ZĄB POD MIKROSKOPEM
Jeśli ktoś miał do czynienia z  leczeniem 
kanałowym w starej odsłonie, pewnie nie 
życzy sobie powtórki z takiego doświadcze-
nia. Jednak w świetle dzisiejszej technolo-
gii nawet poważniejsze przypadki leczone 
są bezboleśnie. Zamiast więc cofać się do 
przeszłości, kierujcie się do nowoczesnej 
kliniki dr. Nawrockiego. Tu endodoncja, 
bo tak fachowo nazywamy leczenie kana-
łowe, przeprowadzana jest pod mikrosko-
pem, przy użyciu endometru i innych naj-
nowszych przyrządów, które zapewniając 
precyzję, jednocześnie zmniejszają bolesne 
odczucia Pacjenta. Dzięki pracy z najnowszą 

technologią Klinika specjalizuje się w trud-
nych przypadkach – powikłaniach, niedroż-
ności kanałów czy usuwaniu złamanych 
narzędzi.

LASEROWO I BEZBOLEŚNIE
Wszechstronne zastosowanie laserów w naj-
nowocześniejszej stomatologii daje więcej 
efektów przy mniejszych nakładach pracy. 
Lasery znajdują swoje zastosowanie w  co-
dziennej pracy dr. Nawrockiego – w wybiela-
niu, dzięki czemu w ciągu kilkunastu minut 
osiągamy upragnione efekty, jak i w innych 
zabiegach, np. w  leczeniu kanałowym, 

W
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chirurgii. Promienie laserowe działają prze-
ciwzapalnie i przeciwobrzękowo co powodu-
je, że zabiegi są szybsze i bezbolesne.

UŚMIECH 
ZAPROJEKTOWANY
Odkąd w Klinice Michała Nawrockiego wpro-
wadzony został system CAD CAM Cerec 
firmy Sirona, leczenie zostało zrewolucjo-
nizowane. W  chwili obecnej system ten 
pozwala na samodzielne wykonanie różno-
rodnych prac protetycznych już na jednej 
wizycie. A  dzięki nowoczesnemu narzę-
dziu Coachmana możemy zaprojektować 
uśmiech! Na czym to polega? Pierwszym 
krokiem jest wykonanie zdjęcia normalnym 
aparatem fotograficznym. Zdjęcie wprowa-
dzamy do komputera, który z pomocą spe-
cjalnego programu dokonuje dokładnych ob-
liczeń rozmiaru i symetrii naszych zębów. 
Później technik wykonuje model pożądane-
go uzębienia (tzw. wax up), a następnie, po 
uzgodnieniu szczegółów, wykonywana jest 
symulacja efektu końcoego w ustach Pacjen-
ta (mock up). Wraz z prezentacją DSD (Digi-
tal Smile Design) Pacjent otrzymuje jeszcze 
przed rozpoczęciem leczenia pełny obraz 
stanu swojego uzębienia i wie, jak krok po 
kroku przebiegnie leczenie, od diagnozy do 
upragnionego celu.

Klinika Nawrocki
ul. Czarny Dwór 10/34

80-365 Gdańsk
+48 58 52 66 004 / +48 501 143 042

recepcja@klinikanawrocki.com

EN

DENTISTRY OF THE 21ST 
CENTURY

THOSE WHO HAVE NOT BEEN AT THE 
DENTIST’S FOR A LONG TIME MAY NOT 
KNOW THAT A LOT HAS CHANGED IN 
DENTISTRY. TREATMENTS ARE NOW 
PAINLESS AND ADMINISTERED FASTER 
AND IN A MORE EFFECTIVE WAY, 
WHILE DIAGNOSTICS HAS NEVER BEEN 
SO ACCURATE. YOU WILL SEE THAT 
YOURSELVES AT MICHAŁ NAWROCKI’S 
OFFICE.

Welcome to the world of the state-of-the-
art dentistry. Its innovative character can 
be seen already at the very beginning of the 
treatment process: in diagnostics. After the 
first consultation, the doctor examines the 
Patient’s oral cavity. Klinika Nawrocki uses 
panoramic photographs, X-rays and 3D CT 

scans in order to provide very accurate diag-
nosis with the use of a smaller amount of ra-
diation. Moreover, it conducts a smile and oc-
clusion analysis (Kois Dento-Facial Analysis 
and smile designing according to Coachman 
protocol – DSD, Digital Smile Design).

TOOTH UNDER 
A MICROSCOPE
If you have ever received root canal treatment 
in its past version, you probably do not want 
to experience the same once again. But in the 
light of the latest technologies, even the most 
serious cases are treated painlessly. Instead 
of coming back to the past, visit Dr Nawroc-
ki’s modern clinic. Here, endodontics (as 

achieves the desired result in several min-
utes only) and in other treatments like root 
canal therapy or surgery. Laser beams have 
an anti-inflammatory and anti-swell effect, 
which makes treatments faster and less 
painful.

DESIGNED SMILE
Since the CAD CAM Cerec system by Siro-
na was introduced into Michał Nawrocki’s 
clinic, its treatment methods have been rev-
olutionized. Currently, the system allows 
the doctor to perform various prosthetic 
works on his own during just one appoint-
ment. And thanks to the up-to-date Coach-
man tool, he can design his Patient’s smile! 

we professionally call root canal therapy) is 
performed under a microscope and with the 
use of an apex locator and several other latest 
tools which guarantee precision and at the 
same time minimize the pain the Patient suf-
fers. Thanks to the use of modern technolo-
gies, the clinic specializes in treating difficult 
cases: complications, blocked root canals and 
removing broken utensils.

LASER AND PAINLESS
The wide application of lasers in modern 
dentistry gives better results with a small-
er amount of effort. Dr Nawrocki uses la-
sers in his everyday work too: to whiten 
his Patient’s teeth (thanks to the laser, he 

What does it consist in? The first step is to 
take a  photograph with the use of a  nor-
mal camera. The photograph is then up-
loaded to a computer which uses a special 
programme to make precise calculations 
of the size and symmetry of the Patient’s 
teeth. The technician prepares the model 
of the desired dentition (the so called wax-
up), discusses the details with the Patient 
and prepares a simulation of the final effect 
in the Patient’s mouth (mock-up). Together 
with the DSD (Digital Smile Design) presen-
tation, the Patient receives a full picture of 
the condition of his teeth and knows the ex-
act course of his future treatment, from the 
diagnosis to the coveted aim, even before 
the treatment actually begins.



PO CO MĘŻCZYŹNIE PLEMNIKI? DO PROKREACJI. DO DOWODU, ŻE 
JEST PRAWDZIWYM MĘŻCZYZNĄ, BO ZAPEWNIA POTOMSTWO SOBIE 
I PARTNERCE, JEDNYM SŁOWEM PRZEDŁUŻA GATUNEK. DANUTA MYŁEK 
W ROZMOWIE Z EWELINĄ MYŁEK ODPOWIADA NA PYTANIA, CO MOŻE 
ZROBIĆ LEKARZ, CO MĘŻCZYZNA, A CO KOBIETA, BY MĘSKIE NASIENIE 
MIAŁO ODPOWIEDNIĄ JAKOŚĆ, A SPRAWNOŚĆ SEKSUALNA DAWAŁA 
SATYSFAKCJĘ. INNYMI SŁOWY, CO ROBIĆ, BY PANOWIE DŁUGO I SZCZĘŚLIWIE 
MOGLI CIESZYĆ SIĘ SEKSEM, ZDROWIEM I… SWOIMI NASTĘPCAMI.

ZDJĘCIA Edyta BartkiewiczTEKST Danuta i Ewelina Myłek 

M Y ŁKOW E ROZ M AW I A JĄ… 
O PL EM N IK ACH

Wydaje się, że dzisiejsi mężczyźni, bardziej 
świadomi niż kiedyś, potrafią zadbać o swo-
ją męskość. Jednocześnie, obecnie obser-
wujemy wielką falę niepłodności i często 
związanej z tym impotencji. Zacznijmy od 
tego, co każdy facet może zrobić dla swoich… 
jąder?
To akurat jest proste: nie ściskać, nie gnieść 
ciasnymi majtkami i spodniami. 

Palenie?
Oczywiście, nie palić papierosów. Nikotyna 
oraz ok. 4000 trucizn zawartych w dymie 
papierosowym obniżają ilość i jakość plem-
ników. Skracają życie, sprzyjają alergiom, 
autoagresjom i nowotworom.

Podobnie inne używki. Należy znacząco 
ogra niczyć spożycie alkoholu i kawy. 
Nie mówiąc już o narkotykach…

A jak z ćwiczeniami fizycznymi? 
Przede wszystkim rozdzielmy niezwykle 
ważną umiarkowaną aktywność fizyczną od 
podejmowanego (zwłaszcza w młodości) nie-
rozważnego poprawiania swojej muskulatury 
przez anaboliki i doping. To degeneracja jako-
ści nasienia. Natomiast ruch leży u podstaw 
nowej piramidy zdrowia jako najważniejszy 
element… w żywieniu!

Jak to?
W  czasie ruchu wyzwalają się dopamina 
i endorfiny, hormony szczęścia. Pomagają 
opanować stres i zapewniają dobry humor. 
Kiedy mięśnie pracują, spalamy energię za-
wartą w tkance tłuszczowej. Energii z tłusz-
czu żaden organ nie potrafi wykorzystać bez 
ruchu, nawet wszechwładny mózg, który zu-
żywa aż 20% całej dostarczanej w pożywie-
niu energii. To potrafią tylko mięśnie.

Czyli w walce ze stresem, który ma bardzo 
negatywny wpływ na ilość i żywotność 
plemników, najlepiej sprawdzi się uprawi-
anie sportu i ćwiczenia fizyczne. Ale ważne 
jest też to, co panowie jedzą.
To jedna z kluczowych kwestii – zmienić, na 
zdrowszy, sposób żywienia. Jedzenie pozba-
wione dodatków chemicznych rujnujących 
zdrowie, przygotowywane i spożywane zgod-
nie z najnowszą piramidą żywieniową WHO 
z roku 2013 opracowaną przez Szkołę Zdro-
wia Publicznego Uniwersytetu Harvarda jest 
gwarantem zdrowia w ogóle…

…i zdrowia męskich jąder także. Co w poży-
wieniu sprzyja produkcji plemników?
Wysokowartościowe białko – najlepsze to 
białko jaja – do tego nienasycone kwasy 
tłuszczowe wyciskane i spożywane na zim-
no, liczne witaminy i mikroelementy: selen, 
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magnez, witamina E, witamina C i przede 
wszystkim – cynk.

Rozpracujmy tę listę. Gdzie jest najwięcej 
cynku? I dlaczego jest tak ważny? 
W orzechach brazylijskich, ostrygach, ciem-
nozielonych warzywach, fasoli i  innych 
strączkowych, drożdżach, grzybach, żółt-
ku jaja, drożdżach piwnych (ale strońmy od 
piwa, bo zakwasza!), zdrowym mięsie drobio-
wym, rybach. Cynk chroni przed zaburzenia-
mi potencji, wspomaga produkcję plemników 
i ich żywotność.

Idźmy dalej, selen? 
Selen to silny antyutleniacz, odpowiada za 
ruchliwość plemników, pomaga w produkcji 
testosteronu, a to poprawia libido.

Mówiąc wprost: masz mało selenu – nie masz 
ochoty na seks… Gdzie znajdziemy selen?
W rybach morskich, pomidorach, grzybach, 
zbożach i mąkach razowych, w czosnku.

Witamina E jest kluczową witaminą dla 
produkcji plemników, dlaczego?
Ponieważ jej niedobór wpływa na central-
ny obszar rządzący produkcją plemników, 
zmniejszając wydzielanie gonadotropin 
przez przysadkę. Konsekwencją jest zwy-
rodnienie plemników i trudności w zapłod-
nieniu. Źródłem witaminy E są żółtka jaja, 
oleje roślinne wyciskane na zimno, nasiona 
oleiste, orzechy i pestki oraz wszystkie rośli-
ny zielone.

Witamina C to silny antyutleniacz. Jaką 
rolę pełni w „męskich sprawach”?
Wspomaga produkcję plemników poprzez 
ich ochronę przed wolnymi rodnikami. Źró-
dłem  witaminy C są warzywa i owoce.

Na koniec, dla podkreślenia zostawiłam jod 
– ten nieorganiczny, który jest niezbędny 
do życia każdej komórki, również rozrod-
czej. Rozwińmy nieco ten temat.
Jod nieorganiczny przede wszystkim służy 
tarczycy i  narządom płciowym. Znajduje 
się w wodzie morskiej oraz w morskich rośli-
nach, rybach i owocach morza. Jest go dużo 
w  soli morskiej. Występuje też w  niewiel-
kich ilościach w żółtku jaja, karczochach, 
szparagach, ananasach i ciemnozielonych 
warzywach.

Jak my, kobiety, możemy wspomóc plem-
niki naszych mężczyzn? 
Dbając o zdrową kuchnię w domu. I nie da-
jąc panom „białych śmierci”: białego pie-
czywa, cukru, wędlin, frytek, chipsów, fast-
-foodów, napojów gazowanych, piwa, mięsa 
wieprzowego, tłuszczów trans (oleje rafino-
wane, utlenione, zjełczałe tłuszcze wyciska-
ne na zimno, wszelkie margaryny i masła 
roślinne).

A jak pomóc tu może lekarz?
Zdiagnozować przyczynę i zastosować le-
czenie farmakologiczne, ściśle kontrolowa-
ne badaniami hormonów.

EN

MYŁEKS TALK ABOUT... SPERM 
CELLS

WHY DO MEN NEED SPERMS? FOR 
PROCREATION. FOR PROVING THAT 
THEY ARE REAL MEN BECAUSE THEY 
CAN BEAR OFFSPRING FOR THEMSELVES 
AND THEIR PARTNERS. DANUTA MYŁEK 

M Y Ł K O W E  R O Z M A W I A J Ą …  O  P L E M N I K A C H

TELLS EWELINA MYŁEK WHAT A DOCTOR, 
A MAN AND A WOMAN CAN DO TO MAKE 
SURE THAT THE MEN’S SEMEN IS OF GOOD 
QUALITY AND THAT POTENCY IS A SOURCE 
OF SATISFACTION. IN OTHER WORDS, 
WHAT THEY SHOULD DO TO HELP MEN 
ENJOY SEX, GOOD HEALTH AND... THEIR 
SUCCESSORS AS LONG AS POSSIBLE.

It seems that today’s men are more aware 
than before, that they can take care of 
their masculinity. At the same time, we do 
currently observe a huge wave of infertili-
ty and the often-related impotence. Let’s 
start with the following question: what can 
every man do for his... testicles?
The answer is simple: they should not squeeze 
them, for example with tight-fitting under-
pants or trousers.

Smoking?
Of course, they should not smoke cigarettes. 
Nicotine and around 4000 poisons contained 
in cigarette smoke reduce the number and 
quality of sperms. They shorten lives and 
cause allergies, autoimmunity and tumours.

Just like other stimulants. Cutting down on 
alcohol and coffee drinking is a must.
Not to mention drugs...

What about physical exercise?
First of all, we should distinguish between 
undertaking very important physical activ-
ity and improving one’s muscles recklessly 
with the use of anabolics and doping (espe-
cially in one’s youth). The latter reduces se-
men quality. As regards exercise, it lies at 
the root of the new health pyramid as the 
most important element of... our diets!

W CZASIE RUCHU 
WYZWALAJĄ SIĘ DOPAMINA 
I ENDORFINY, HORMONY 
SZCZĘŚCIA. POMAGAJĄ 
OPANOWAĆ STRES 
I ZAPEWNIAJĄ DOBRY 
HUMOR. KIEDY MIĘŚNIE 
PRACUJĄ, SPALAMY ENERGIĘ 
ZAWARTĄ W TKANCE 
TŁUSZCZOWEJ. ENERGII 
Z TŁUSZCZU ŻADEN 
ORGAN NIE POTRAFI 
WYKORZYSTAĆ BEZ RUCHU,
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How come?
Physical activities result in the production 
of dopamine and endorphins, happy hor-
mones. They help to relieve stress and bright-
en one’s mood. When muscles work, we burn 
energy contained in fatty tissue. No organ 
can use energy from fat without physical ac-
tivity, even the all-powerful brain, which uses 
as much as 20% of the total energy ingested in 
food. Only muscles can do that.

So doing sports and physical exercise is 
the best way to handle stress, which has 
a very negative impact on the number and 
vitality of sperms. But what men eat is im-
portant too.
Changing their diet into a healthier one is 
one of critical factors. Food without chem-
icals, which ruin our lives, prepared and 
eaten in accordance with the latest WHO’s 
healthy eating pyramid developed at Har-
vard School of Public Health in 2013 is 
a guarantee of good health in general...

...and good health of testicles too. Which 
food components favour the production of 
sperms?
High-quality protein (egg protein is the best 
one) plus unsaturated fatty acids pressed 
and eaten cold, various vitamins and trace 
elements: selenium, magnesium, vitamin E, 
vitamin C and most of all zinc.

Let’s focus on that list. Where can we find 
the biggest amount of zinc? And why is it 
so important?
In Brazil nuts, oysters, dark-green vegetables, 
beans and other leguminous plants, yeast, 
mushrooms, yolk, brewer’s yeast (but avoid 
beer: it is acidifying), healthy poultry and 
fish. Zinc protects men from potency disor-
ders and improves the production and vitality 
of sperms.

Let’s move on, selenium?
Selenium is a strong antioxidant responsible 
for sperms’ mobility. It also boosts the produc-
tion of testosterone, which improves libido.

To put it straight: when you have little se-
lenium, you do not have appetite for sex... 
Where can we find selenium?
In sea fish, tomatoes, mushrooms, wholemeal 
cereals and flour and garlic.

Vitamin E is crucial for the production of 
sperms, why?
Because its deficiency has a negative influ-
ence on organs responsible for the production 
of sperms and reduces the secretion of gonad-
otropins by the pituitary gland. It results in 
degeneration of sperm cells and difficulties in 
fertilization. Vitamin E can be found in yolk, 
cold-pressed plant oils, oleaginous seeds, 
nuts, seeds and all green vegetables.

Vitamin C is a strong antioxidant. What role 
does it play in men’s health?
It protects sperm cells from free radicals 
and thus increases their production. Fruit 
and vegetables are the main sources of vi-
tamin C.

I saved iodine till last to stress its special 
role. I mean inorganic iodine, which is essen-
tial for the life of each cell, including germ 
cells. Could you elaborate on the topic?
Inorganic iodine is most of all used by the thy-
roid gland and sexual organs. It can be found 
in sea water and sea plants, fish and seafood. 
Sea salt is a rich source of iodine too. Smaller 
amounts of iodine can be also found in yolk, 
artichokes, asparagus, pineapples and dark 
green vegetables.

How can women help their men’s sperms?
We can develop healthy eating habits at home 
and avoid “white devils” in food we serve 
men: white bread, sugar, cured meat, chips, 
crisps, fast food, fizzy drinks, pork and trans 
fats (refined oils, oxygenated, rancid cold-
pressed fats, all kinds of margarine and but-
ter substitutes).

And what about doctors’ help?
They can diagnose the problem and begin 
pharmacological treatment controlled by 
hormone testing.
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oświadczenia z roku 2013, kiedy to 
Pomorska Regionalna Organizacja 
Turystyczna podjęła się organiza-

cji pierwszej edycji eventu pokazały, że 
potrzeba kojarzenia dedykowanych spo-
tkań jest ogromna a kontynuacja  działań 
konieczna. Zatem ambicją PROT stało się 
wykreowanie wydarzenia na jeszcze szer-
szą skalę, łączącego w sobie kilka kluczo-
wych elementów istotnych dla sprawnego 
funkcjonowania gospodarki turystycznej 
regionu.  Nie rozpraszamy energii, branża 
jest jedna, a cel wspólny  dlatego do współ-
pracy przy tym wydarzeniu zaprosiliśmy 
zarówno Międzynarodowe Targi Gdańskie, 

jak i Gdańską Organizację Turystyczną – 
podkreśla Krystyna Hartenberger – Pater, 
Dyrektor Zarządzający PROT. Takie part-
nerstwo pozwala na wypracowanie opty-
malnej formuły imprezy, która owocować 
ma przede wszystkim zwiększeniem udzia-
łu turystyki przyjazdowej na Pomorze. 

Dlatego też pierwszy dzień to czas na in-
dywidualne rozmowy stolikowe pomiędzy 
zagranicznymi tour operatorami, a branżą 
turystyczną ale również bogaty program 
szkoleniowy. Dzień drugi to tematyczne 
wizyty studyjne w  regionie pozwalające 
zaproszonym gościom na poznanie oferty 
turystycznej, jak i  zaprezentowanie de-

D

INCOMING 
POLAND

INCOMING POLAND, GDAŃSK & POMORSKIE REGION TO NOWA JAKOŚĆ 
SPOTKAŃ BIZNESOWYCH W BRANŻY TURYSTYCZNEJ. ROZBUDOWANA 
FORMUŁA WORKSHOPU TO JUŻ NIE TYLKO OKAZJA DO ROZMÓW 
ALE SPRZYJAJĄCA PRZESTRZEŃ DLA ZAWIERANIA TRWAŁYCH 
I EFEKTYWNYCH  PARTNERSTW BIZNESOWYCH, A DLA REGIONU 
SKUTECZNY SPOSÓB KOMERCJALIZACJI OFERTY PRZYJAZDOWEJ.

stynacji pod kątem przygotowania do ob-
sługi gości zagranicznych. Nie zabraknie 
też okazji do networkingu i  kontynuacji 
rozmów  zapoczątkowanych w trakcie spo-
tkań B2B. 

Wydarzenie Incoming Poland na stałe 
wpisane zostało w program wydarzeń  Mię-
dzynarodowych Targów Gdańskich jako 
nowa formuła Gdańskich Targów Tury-
stycznych realizowanych od tego roku jako 
Festiwal Czasu Wolnego. Długo szukaliśmy 
pomysłu na nową formułę targową, która 
łączyłaby potrzeby konsumentów i branży. 
Podział na dwie osobne imprezy wydaje się 
być rozwiązaniem idealnym. Wiosna to za-
tem impreza zorientowana sticte na klienta 
indywidualnego, a  jesień sprzyja kontak-
tom biznesowym. Rozbudowany program 
INcomingu i równolegle ułożenie programu 
otwiera możliwość udziału pracowników 
różnego szczebla. Dział sprzedaży uczestni-
czy w rozmowach handlowych, a dział mar-
ketingu czy PR może skorzystać z jakościo-
wej oferty szkoleniowej – komentuje Maciej 
Glamowski, Wiceprezes MTG S.A. 

TEKST I ZDJĘCIA Źródło: PROT
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sowymi daje silny fundament dla stworzenia 
ambitnego i w pełni profesjonalnego wyda-
rzenia biznesowego mającego szansę stać się 
flagowym eventem w kraju.

Data, miejsce: 27-28 października, 
Gdańsk, Amber Expo 
Organizatorzy:  Pomorska Regionalna 
Organizacja Turystyczna, Międzynarodowe Targi 
Gdańskie S.A., Gdańska Organizacja Turystyczna
Współorganizacja: Polska 
Organizacja Turystyczna
Partnerzy: Golden Tulip Gdansk Residence, 
Port Lotniczy w Gdańsku im. Lecha Wałęsy 
Patronat: Samorząd Województwa 
Pomorskiego, Miasto Gdańsk.
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INCOMING POLAND

INCOMING POLAND, GDAŃSK & 
POMORSKIE REGION BRINGS A NEW 
QUALITY OF BUSINESS MEETINGS TO THE 
TOURISM INDUSTRY. THANKS TO THE 
EXTENDED WORKSHOP FORMAT, IT GIVES 
NOT ONLY A CHANCE TO TALK BUT ALSO 
CREATES A SPHERE THAT HELPS TO 
ESTABLISH LONG-TERM AND EFFECTIVE 
BUSINESS PARTNERSHIPS. AS REGARDS 
THE REGION, IT IS AN EFFECTIVE WAY 
OF COMMERCIALIZING ITS INBOUND 
TOURISM OFFER. 

Its experience from 2013, which is when Po-
morskie Tourist Board (PROT) organized 
the first edition of the event, shows that 
there is a great need for organizing dedicat-
ed meetings and that it is necessary to con-
tinue the undertaken activities. The aim of 
PROT is thus to create an event of an even 
larger scope that would combine several key 
elements important for the efficiency of the 
tourism economy in the region. “We do not 
split energy, there is one industry and a com-
mon aim, which is why we have invited both 
Gdansk International Fair and Gdansk Tour-
ist Organisation to cooperation,” says Krys-
tyna Hartenberger-Pater, Managing Director 
at PROT. Such a partnership helps to develop 
an optimal format of the event, which is most 
of all supposed to increase inbound tour-
ism in Pomerania.

This is why the first day of the event is 
a time not only for individual conversations 
at the table between foreign tour opera-
tors and the tourism industry but also for 
a broad training programme. The second 
day includes thematic studio visits in the re-
gion, thanks to which the guests can famil-
iarize themselves with the tourist offer and 

Tegoroczna edycja Incoming Poland, 
Gdańsk & Pomorskie Region  poszerzona 
jest o  kontrahentów z  Wielkiej Brytanii, 
Skandynawii, Niemiec, Ukrainy, Austrii oraz 
Włoch. Swój udział zapowiedział też jeden 
z największych tour operatorów japońskich 
HIS. Łącznie Organizatorzy spodziewają się 
około 40 hosted buyers nad selekcją których 
starannie pracują już od początku roku. Za-
leży nam aby zaprosić jak najbardziej repre-
zentatywnych partnerów z różnych dziedzin, 
które wpisują się w strategię marketingową 
regionu. Szczególny nacisk kładziemy zatem 
na zaproszenie tour operatorów specjalizują-
cych się w turystyce medycznej i zdrowotnej, 
golfowej czy kulturowej – dodaje 

K. Hartenberger-Pater. Jest to dla nas 
duże wyzwanie, niemniej jednak takie po-
dejście determinuje rynek usług  i  podej-
ście konsumentów. 

Długofalową strategię działań marketin-
gowych regionu w dużym stopniu determi-
nuje siatka połączeń lotniczych. Obecnie 
Gdańsk powiązany jest blisko 50 bezpo-
średnimi destynacjami, a przewoźnicy stali 
się kluczowymi partnerami w zakresie pro-
wadzenia wspólnych projektów promocyj-
nych. Dlatego istotne jest umacnianie do-

tychczasowych relacji, jak i nawiązywanie 
nowych kontaktów z operatorami nowych 
połączeń. Stąd tegoroczna edycja Incomin-
gu to udział przewoźnika Ryanair, który 
w ubiegłym roku uruchomił swoją bazę na 
lotnisku w Gdańsku, jak i Ukraińskich Linii 
Lotniczych, jako perspektywicznego nowe-
go partnera. 

Poza aspektem biznesowym Incoming 
Poland, Gdańsk&Pomorskie Region to rów-
nież dawka świeżej wiedzy. O  program 
merytoryczny dba Gdańska Organizacja 
Turystyczna, która do współpracy zaprosiła 
znane osobistości ze świata coachingu. Ma-
teusz Kusznierewicz poprowadzi warsztat 
„Relacje biznesowe kluczem do sukcesu 
firmy”. Z kolei Rob Davidson będzie prele-
gentem warsztatu „Wizerunek a tożsamość 
firmy”. Podczas tego spotkania poruszane 
będą kwestie nowoczesnego wizerunku „on 
i off – line”, tożsamości wizerunkowej przed-
siębiorstw oraz arcyważną tematykę postrze-
gania zewnętrznego firm. 

Poza ambitnym programem i  formułą 
spotkania, Organizatorzy stawiają na part-
nerstwo instytucjonalne. Integracja działań, 
sprawny mechanizm wdrożeniowy, współ-
praca z przewoźnikami i partnerami bizne-

DOŚWIADCZENIA Z ROKU 2013, KIEDY TO POMORSKA 
REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA PODJĘŁA SIĘ 
ORGANIZACJI PIERWSZEJ EDYCJI EVENTU POKAZAŁY, 
ŻE POTRZEBA KOJARZENIA DEDYKOWANYCH SPOTKAŃ 
JEST OGROMNA A KONTYNUACJA  DZIAŁAŃ KONIECZNA. 



see regional destinations and their readi-
ness to serve foreign guests. Moreover, the 
visits are a perfect chance to network and 
continue conversations begun during the 
B2B meetings.

Incoming Poland has been permanently 
included in the calendar of events organized 
by Gdansk International Fair as a new format 
of Gdansk Tourism Fair, which has been re-
alized as the Free Time Festival since 2015. 
“We have been looking for an idea for a new 
format of our fairs that would combine the 
needs of consumers and the industry for 
a long time. Organizing two separate events 
seems to be the perfect solution. As a result, 
spring is a time for an event addressed to 
individual clients, whereas autumn favours 
business contacts. Thanks to the extended 
programme of Incoming and its parallel 
arrangement, employees from various de-
partments can take part in the event. The 
sales department enters business conver-
sations, and the marketing or PR depart-
ment can take part in one of the top-quality 
training courses,” says Maciej Glamowski, 
Vice-Chairman of MTG S.A.

This year’s edition of Incoming Poland, 
Gdańsk & Pomorskie Region is attended 
by contractors from Great Britain, Scan-
dinavia, Germany, Ukraine, Austria and 
Italy. HIS, one of the biggest tour operators 
in Japan, has announced its participation 

as well. The organizers expect altogether 
around 40 hosted buyers, whom they have 
been carefully selecting since the beginning 
of the year. “It is very important for us to in-
vite as representative partners from various 
branches that are included in the marketing 
strategy of the region as possible. We thus 
place particular emphasis on inviting tour 
operators that specialize in medical, health, 
golf and cultural tourism,” says K. Harten-
berger-Pater. “Even though it is a huge chal-
lenge for us, such an approach shapes the 
situation on the services market and the 
consumers’ approach.”

The long-term strategy of marketing ac-
tivities undertaken by the region is deeply 
influenced by the network of flight connec-
tions. Gdansk is currently directly connected 
with almost 50 destinations, and air carriers 
have become key partners for joint promo-
tional projects. This is why it is important to 
foster the already-existing relationships and 
establish contacts with operators of new 
connections. As a result, this year’s edi-
tion of Incoming will be attended by Ry-
anair, which opened a base in Gdansk last 
year, and Ukraine Airlines as a prospective 
new partner.

Apart from its business aspect, Incom-
ing Poland, Gdańsk & Pomorskie Region is 
a source of up-to-date knowledge. The con-
tent-related programme is prepared by Gdan-

D E S T I N A T I O N :  P O M O R S K I E1 2 2 – 1 2 3

sk Tourist Organisation, which has invited 
famous personages from the world of coach-
ing. Mateusz Kusznierewicz will lead the 
workshop “Business relationships as a key 
to corporate success”, while Rob Davidson 
will present the workshop entitled “Corpo-
rate image versus corporate identity”. The 
meeting will tackle upon such issues as the 
modern online and offline corporate image 
and the image identity of companies as well 
as the extremely important topic of the 
ways in which companies are perceived by 
third parties.

Alongside with the ambitious programme 
and formula of the meeting, the Organizers 
count on institutional partnership. Integrated 
activities, an effective implementation mech-
anism and cooperation with carriers and 
business partners provide a sound basis for 
an ambitious and fully professional business 
event, which has a chance to become a flag-
ship event in the country.

Date, venue: 27-28 October, 
Gdansk, Amber Expo
Organizers: Pomorskie Tourist Board, Gdansk 
International Fair, Gdansk Tourist Organisation
Co-organizer: Polish Tourist Organisation
Partners: Golden Tulip Gdansk Residence, 
Gdansk Lech Walesa Airport
Patrons: Pomeranian Voivodeship 
Self-Government, City of Gdansk
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mutną, aczkolwiek w praktyce częstą 
sytuacją jest mszczenie się przez byłych 
(lub będących w trakcie rozwodu) mał-

żonków na sobie poprzez utrudnianie i ogra-
niczanie kontaktów drugiego rodzica z dzieć-
mi. Poszkodowanymi najczęściej byli ojcowie, 
albowiem sądy z reguły orzekają o miejscu po-
bytu dzieci przy matce. 

Większośc z nas, zapytana o abstrakcyj-
ną sytuację „czy dzieci powinny stanowić 
kartę przetargową w czasie rozwodu?“ odpo-
wie „oczywiście, że nie“. Z mojej praktyki za-
wodowej wynika jednak, iż optyka zmienia 
się dramatycznie w sytuacji, gdy rozwód do-
tyczy nas. Wtedy zdanie „zapomnij o spotka-
niach z dziećmi“ pada nader często. Co wię-
cej, zazwyczaj osobom je wypowiadającym 

udaje się znaleźć argumentację – w ich opinii 
racjonalną – dlaczego należałoby ukarać by-
łego małżonka i dlaczego nie zasługuje on na 
kontakty z dzieckiem. 

Dotychczas poszkodowany rodzic niewie-
le był w stanie zrobić w takiej sytuacji poza 
domaganiem się nałożenia na byłego współ-
małżonka symbolicznej grzywny, która, na-
wet ponawiana, często nie doprowadzała 
do zamierzonego skutku. Sytuacja znaczą-
co zmieniła się jednak dzięki m.in. prece-
densowemu wyrokowi Sądu Apelacyjnego 
w  Gdańsku, który uznał, iż ograniczanie 
kontaktów z dzieckiem stanowi naruszenie 
dóbr osobistych poszkodowanego rodzica, 
w tym w szczególności więzi rodzicielskiej 
łączącej ojca z córkami, której naruszenie, 

jak wskazał sąd, wiąże się ze znacznym cier-
pieniem psychicznym. Naruszenie zaś dóbr 
osobistych skutkować może zasądzeniem 
nawet wielotysięcznych zadośćuczynień, co 
nawet dla osoby zamożnej może okazać się 
dotkliwe.

A więc tatusiowie (i mamusie) do dzieła!

EN

FATHERS, DEFEND 
YOURSELVES!

UNTIL QUITE RECENTLY, A PARENT WHOSE 
CONTACTS WITH THEIR CHILD WERE RE-
STRICTED BY THE OTHER PARENT HAD 
LIMITED CAPABILITY TO DEFEND THEIR 
RIGHTS. BUT THE SITUATION HAS RECENTLY 
CHANGED DRAMATICALLY.

Although it is unpleasant, it often happens 
that former spouses (or those going through 
divorce) avenge themselves on each oth-
er by hindering and restricting the second 
parent’s contacts with their children. It is fa-
thers that most often suffer because courts 
usually order that the children’s place of res-
idence be with their mother.

When asked the following abstract ques-
tion “should children become bargaining 
chips during divorce?”, most of us would ob-
viously say no. But my professional practice 
shows that the point of view changes radi-
cally when it is we who go through divorce. 
The sentence “forget about meetings with 
the children” can be heard too often then. 
What is more, those who utter it usually find 
reasonable (in their opinion) arguments for 
punishing their former spouse and for him 
or her not deserving contacts with the child.

So far, the only thing the aggrieved par-
ent could do in such a situation was demand 
that the court impose a token fine on the 
spouse which, even if repeated, often failed 
to produce the desired effect. One of the fac-
tors that caused the situation to change was 
a precedential order issued by the Appellate 
Court in Gdansk which stipulated that re-
stricting contacts with a child constitutes 
an infringement of the parent’s personal 
rights, including especially the parental 
bond between a father and his daughters, 
whose infringement, as the Court indicat-
ed, causes considerable emotional suffer-
ing. Infringement of personal rights may in 
turn result in awarding damages amounting 
to thousands of zlotys, which may prove se-
vere even for a wealthier person.

So, dads (and mums), let’s get down to 
work!

JESZCZE DO NIEDAWNA RODZIC, KTÓREMU DRUGI 
RODZIC UTRUDNIAŁ KONTAKTY Z DZIECKIEM, 
MIAŁ OGRANICZONE MOŻLIWOŚCI DOCHODZENIA 
SWYCH PRAW. W OSTATNIM JEDNAK CZASIE 
SYTUACJA ULEGŁA DIAMETRALNEJ ZMIANIE.

S

WOJCIECH 
KAWCZYŃSKI 

Radca prawny 
www.kklaw.pl
FOT. SYLWESTER CISZEK
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WIĘKSZOŚC Z NAS, ZAPYTANA 
O ABSTRAKCYJNĄ SYTUACJĘ 
„CZY DZIECI POWINNY STANOWIĆ 
KARTĘ PRZETARGOWĄ 
W CZASIE ROZWODU?“ ODPOWIE 
„OCZYWIŚCIE , ŻE NIE“. Z MOJEJ 
PRAKTYKI ZAWODOWEJ WYNIKA 
JEDNAK, IŻ OPTYKA ZMIENIA 
SIĘ DRAMATYCZNIE W SYTUACJI , 
GDY ROZWÓD DOTYCZY NAS. 
WTEDY ZDANIE „ZAPOMNIJ 
O SPOTKANIACH Z DZIEĆMI“ 
PADA NADER CZĘSTO. 

OJCOWIE, 
BROŃCIE SIĘ!



P i w n a  4 7  F o o d  &  W i n e
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M oże więc firmy powinny przeprowa-
dzać szkolenia z empatii? Widzia-
łem wiele takich programów i nie-

które nawet przynosiły efekty, ale jestem 
zdania, że coś, co tak mocno wkracza w sferę 
wartości, nie powinno być załatwiane instytu-
cjonalnie. Świadomy menager sam zrozumie, 
ile skorzysta na tym, że z własnej woli włączy 
się w działalność charytatywną.

Nieprzypadkowo najwięksi biznesmani 
są też filantropami. Dość szybko przychodzi 
taki moment, gdy sprawę zabezpieczenia 
swoich potrzeb życiowych mamy załatwio-
ną. W  końcu ile można mieć domów, sa-
mochodów, czy ile dziennie możemy zjeść 
obiadów? Oczywiście są ludzie, dla których 
nieustanne powiększanie majątku jest celem 
samym w sobie, a nawet jeśli opanują już całą 
kulę ziemską, to będą chcieli otworzyć filię 
na Księżycu. Ale generalnie, gdy już się nasy-
cimy, to znaczna większość bogaczy czerpie 

satysfakcję życiową i  pozytywną energię 
z dzielenia się swoimi zasobami. Moja teza 
jest taka, że ten stan możemy osiągnąć jesz-
cze zanim wejdziemy do pierwszej setki mi-
liarderów świata. I to niezależnie od tego, czy 
motywuje nas chęć zbudowania lepszego PR, 
czy też chcemy poczuć coś więcej, niż tylko 
satysfakcję z pęczniejącego konta.

Bo jeśli robisz coś dla drugiego, to nie ro-
bisz tego tylko dla niego, ani tylko dla siebie. 
I tak naprawdę proporcje nie mają żadnego 
znaczenia. Za każdym razem, gdy zrobisz 
dla innych coś dobrego, przybędzie ci ener-
gii emocjonalnej. Stephen Covey nazywa to 
„Bankiem Emocjonalnym”. Jeśli wkładasz 
do tego banku emocje, swój czas i talent, to ci 
to z czasem procentuje. Nawet jeśli ktoś robi 
to tylko dlatego, że wypada. Ale uwaga! Samo 
wykonanie przelewu czy wrzucenie kilku zło-
tych do puszki, nie wystarcza. Tylko osobiste 
zaangażowanie przyniesie nam zyski.

Jak to wygląda w praktyce? Gdy mena-
ger banku dochodzi do wniosku, że z róż-
nych względów warto byłoby zrobić coś dla 
hospicjum dla dzieci, ma do dyspozycji kil-
ka strategii:

– może dać pieniądze i gdzieś pojawi się 
informacja, że on wsparł jakąś kwotą szla-
chetny cel,

– może kupić potrzebny hospicjum sprzęt, 
pojechać tam i dać sobie zrobić zdjęcie, któ-
re ukaże się w prasie,

– może kupić sprzęt, dać sobie zrobić 
zdjęcie i porozmawiać z tymi dziećmi, które 
będą korzystały z jego hojności.

Stawiam taką tezę, że nawet jeśli pod-
chodzi do tego cynicznie, że to mu się PR-o-
wo opłaca, to gdy osobiście pojedzie do tego 
hospicjum, spotka się z  chorymi dziećmi 
i z nimi porozmawia, to będzie to już miało 
wpływ na jego wrażliwość i powiększy jego 
kapitał emocjonalny.

EN  
 

WHY DOES CHARITY PAY OFF? 
PART 3 
 
EMPATHY SHOULD BE IMPROVED AND 
DEVELOPED. IT IS A KEY COMPETENCE IF 
ONE WANTS TO WORK WITH PEOPLE. 

So perhaps companies should organize cours-
es on empathy?

I have seen many programmes like that, 
some of which were in fact effective, but I be-
lieve that things that so deeply influence the 
sphere of values should not be taken care of at 
the institutional level. A conscious manager 
understands how much he will benefit from 
engaging in charity.

It is not without reason that the biggest 
businessmen are at the same time philanthro-
pists. The moment one settles the problem of 
their necessities of life comes quite fast. After 
all, how many houses and cars can you have 
and how many dinners a day can you eat? Ob-
viously there are people for whom accumulat-
ing wealth is an end in itself. Even if they took 
control of the whole globe, they would still 
want to set up a branch on the Moon. But gen-
erally speaking, when they gratify themselves 
to the full, a significant majority of rich peo-
ple derives life satisfaction and positive ener-
gy from sharing their resources. My thesis is 
that one can achieve such a state even before 
entering the circle of the richest men in the 
world, regardless of whether they are motivat-
ed by the need to build better PR or whether 
they want to feel something more than just 
satisfaction from a bloating account.

Because when you do something for some-
one else, you do not do it for them or for your-
self only. The truth is proportions do not mat-
ter here. Each time you do someone a good 
turn, you give yourself emotional energy. 
Stephen Covey calls it the “Emotional Bank 
Account”. If you put your emotions, time and 
talent into it, they will pay off with time. Even 
if you do it only because it is the right thing to 
do. But remember! Making a transfer or put-
ting several coins into a money box are not 
enough. Only personal commitment earns 
interest.

How does it look in practice? When a bank 
manager comes to a conclusion that, for var-
ious reasons, it is worth doing something for 
a children’s hospice, he has several options to 
choose from:

– He can give money to the hospice, and 
the information that he supported a particu-
lar aim will appear somewhere.

– He can buy equipment the hospice needs, 
go there and have himself photographed, and 
the photograph will appear in the press.

– He can buy the equipment, have himself 
photographed and talk to children who are to 
benefit from his generosity.

I propose a thesis that even if he had a cyn-
ical approach to the whole issue and thought 
that it is simply good for his PR, going person-
ally to the hospice, meeting sick children and 
talking to them would influence his sensitivi-
ty and increase his emotional capital.

 
Jest aktorem i prezenterem 
telewizyjnym, czyli na wrażeniu 
się zna. A jak się na czymś zna, 
to tego uczy – jest ekspertem 
zarządzania wizerunkiem, prowadzi 
szkolenia z zakresu relacji 
biznesowych, technik wpływu 
i antymanipulacyjnych. Doradza 
wielu managerom najwyższego 
szczebla. Czyli nie da się go owinąć 
wokół palca. Kiedy nie gra na planie 
to gra w golfa.

FOT. MONIKA SZAŁEK
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DLACZEGO 
DOBROCZYNNOŚĆ SIĘ OPŁACA? 
                        CZĘŚĆ. I I I
EMPATIĘ TRZEBA KSZTAŁCIĆ I ROZWIJAĆ.
TO JEST KLUCZOWA KOMPETENCJA DO 
PRACY Z LUDŹMI.

Sierra Apartments

www.sierragolf.plKamila Pieper, Apartment Manager
Mobile: +48 605 050 831, e-mail: kamila.pieper@sierragolf.pl

Inwestycja 
z gwarancją zysku przez 5 lat.

 
 

  

Pakiet Gold dla właściciela i osoby 
towarzyszącej, uprawniającej do gry 
w Sierra Golf Club przez 1 rok.

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

Live 
&Play
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laczego? Otóż golf stał się ostatnio 
tak popularny, że gra w  niego pra-
wie każdy. Dzieci i dorośli. Kobiety 

i mężczyźni. Całe rodziny. Kiedyś człowiek 
sam przechadzał się po polu i rozkoszował 
ciszą, spokojem i odgłosami natury. Teraz 
wygląda to inaczej. Ciężko zarezerwować 
czas na grę. Pola golfowe pękają w szwach 
i nie mają wolnych terminów.

Z jednej strony jestem zachwycony, że 
golf stał się tak popularny. W końcu stracił 
metkę sportu dla zamożnych osób z dużą 
ilością wolnego czasu. Prestiżowego i nie-
co „nadmuchanego” sposobu na spotkanie 
dla biznesmenów i celebrytów. A tymcza-
sem lawinowo rośnie liczba osób, które od-
kryły piękno tej gry.

Pojawił się jednak problem. Choć w oko-
licach Trójmiasta jest aż pięć pól golfowych, 
to nagle zrobiło się ich po prostu za mało.

Każdego roku rośnie liczba odwiedza-
jących nasz region gości ze Skandynawii. 
Lokalne pola golfowe wyspecjalizowały się 
wręcz w obsłudze grup z północy, a sami go-
ście są zachwyceni Polską: jakością obsłu-
gi, pięknem i rozmaitością oferty samej gry 
oraz poziomem noclegów i  gastronomii. 
Hurtowo rezerwują terminy gry, doszło aż 

do sytuacji, gdy pewnego dnia nie mogłem 
zagrać. Całe szczęście znalazło się miejsce 
na innym polu golfowym.

Być może to gotowy pomysł na biznes – 
ten, kto zdecyduje się otworzyć nowe pole 
moim zdaniem będzie mógł liczyć na szyb-
ki zwrot wydatków, choć naturalnie nie są 
one małe.

Nic tak nie napędza zainteresowania 
sportem, jak odpowiednio przygotowana 
infrastruktura. Widzimy to po popularności 
i sukcesach, jakie nasi sportowcy notują po 
wybudowaniu lub przebudowaniu skoczni 
narciarskich, hal, na których gramy w siat-
kówkę, koszykówkę i piłkę ręczną czy wresz-
cie stadionów piłkarskich. Wciąż rosnące 
zainteresowanie golfem pokazuje jasno, że 
jest zapotrzebowanie także na pola, gdzie 
można spróbować swoich sił we wbijaniu do 
dołków charakterystycznej białej piłeczki. 
To pozwala mieć nadzieję, że już niebawem 
doczekamy się nowych wspaniałych obiek-
tów, które rosnące grono miłośników golfa 
szybko pokocha i będzie odwiedzać, podob-
nie jak te już istniejące.

Jedno jest pewne: golf, jak żadna chyba 
inna dyscyplina sportu w Polsce, rozwija 
się w niesamowitym tempie! Czas najwyż-
szy zajrzeć w przyszłoroczny kalendarz i za-
cząć robić rezerwacje.

EN

GOLF? I DO NOT RECOMMEND IT!

WHAT ARE THINGS COMING TO! GOLF 
COURSES ARE BURSTING AT THE STEAMS 
AND HAVE NO AVAILABLE DATES.
WE HAVE TO DO SOMETHING ABOUT IT! 
NO MORE GOLF PROMOTION! ENOUGH. 
I LOVE THE SPORT AND I WOULD REALLY 
LIKE TO SPEND ALL OF MY FREE TIME 

SHOOTING NICE ROUNDS IN GOOD 
COMPANY, BUT THE SITUATION HAS 
BECOME CRITICAL.

Why? Because golf has recently become so 
popular that almost everyone plays it. Chil-
dren and adults. Men and women. Whole 
families. Once you would walk the course 
alone and delight in silence, peace and qui-
et and nature. Things are different now. It 
is hard to book a game. Golf courses are 
bursting at the steams and have no avail-
able dates.

On the one hand, I am overjoyed that 
golf has become so popular. It has finally 
lost the label of a sport for wealthy people 
who have a lot of free time and of a presti-
gious and a bit pompous way for meeting 
businessmen and celebrities. In the mean-
time, the number of people who have dis-
covered the beauty of the sport is growing.

There is one problem. Even though there 
are as many as five golf courses near Tricity, 
they are simply not enough any more.

The number of guests from Scandinavia 
is increasing every year. Local golf courses 
have in a way specialized in serving guests 
from the north, and they themselves are de-
lighted with Poland: the quality of services, 
its beauty, the diverse offer of golf courses 
and the standard of accommodation and 
gastronomy. They book games in bulk. As 
a result, I could not even play one day. For-
tunately, some other golf course was still 
available.

Perhaps it is a ready idea for business: 
whoever decides to open a new golf course 
can in my opinion count on a quick return 
on investment, even though the expendi-
tures are obviously quite large.

Nothing stimulates interest in sport bet-
ter than a well-prepared infrastructure. We 
can see that in the popularity and success-
es our sportspeople have achieved after we 
built or rebuilt ski jumps, halls where we 
can play volleyball, basketball and handball 
or finally football stadiums. The increasing 
popularity of golf proves that there is de-
mand for courses where one can try their 
hand at striking the characteristic white 
ball into the holes too. This gives a reason 
for hope that we will soon see new excel-
lent facilities and that the growing circle 
of golf lovers will fall in love with them 
and visit them just like in the case of the 
already existing ones.

One thing is certain: golf develops at 
an incredible speed, probably faster than 
any sport in Poland! It is high time we took 
a look at the next year’s calendar and start-
ed making reservations.
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OPOWIADANIE TO DEDYKUJĘ TYM, KTÓRZY NIE LUBIĄ STARTÓW 
SAMOLOTEM. PRZECZYTACIE I JUŻ BĘDZIECIE W POWIETRZU.

o był dobry dzień. Mogłem też powie-
dzieć, że zapowiadał się wspaniale, 
miał perspektywy i piękną pogodę, 

takie tam bzdury, których możesz wysłuchać 
w każdej porannej audycji radiowej. O 9:00, 
kiedy to prowadzący program zadawał słu-
chaczowi pytania jak się czujesz i co dziś ro-
bisz, usłyszałem huk, a potem chrzęst. Mój 
mercedes cabrio SL rocznik 73, tak samo 
stary jak ja, ale – jak mówi moja żona – w nie-
porównywalnie lepszym stanie, został trafio-
ny. Czułem się tak, jakby to mnie przygniótł, 
a nie pierdyknął w mój ukochany wóz, stojący 
teraz vis-a-vis średni dostawczak–laweta, za-
słonięty przez mgłę z rozlanych i parujących 
płynów ustrojowych mojego „Mesia”. Pewnie 
dla profesjonalnego fotoreportera to mogłoby 

być niezłe zdjęcie. Opary płynu chłodniczego 
skrywające przyczajone za nim samochody – 
taki zaproponowałby tytuł pracy na konkurs. 

Porzuciłem tę myśl, wysiadłem przez drzwi 
pasażera, żeby dokonać inspekcji zniszczeń, 
pewnego rodzaju tańca wokół rozbitego auta, 
który po wypadku robią kierowcy na całym 
świecie. Po wydaniu kilku westchnień i cho-
ler dopadła mnie seria słów wyrzucanych 
z prędkością pocisków z karabinu. Wiem, 
wiem, wiem, to moja wina, zawodził wytatu-
owany grubasek, którego tłuszcz kiedyś mu-
siał być górą mięśni. Panie, oszczędź mi pro-
szę takich wyzwań i ładuj auto na tą swoją 
pomoc drogową, powiedziałem najzimniej 
jak to możliwe. Szef kazał mi odwieźć auto 
klienta z naszego serwisu, potem wpaść jesz-
cze po inne, ale już, już, biorę pańskie, na-
prawimy u nas bez kolejki, bez kosztów, już, 
już, już – rozedrgany rozpoczął wciąganie 
mojej miłości z gwiazdą na masce. W cza-
sie jazdy milczeliśmy, trudno było rozma-
wiać o ambitnym kinie w oparach zatęchłe-
go smrodu papierosowo–olejowo–ludzkiego 
i czułem, że przesiąknę nim łącznie z moimi 
wnętrznościami. Ten sam idiota prowadzą-
cy przekonywał radiosłuchaczy, że mimo 
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poniedziałku na pewno już miło rozpoczęli 
dzień. Wyładowałem swoją złość na włącz-
niku od radia, który nadusiłem jakbym grał 
na flipperach. Dojechaliśmy. Kilku pracow-
ników wtoczyło „Mesia” na stanowisko, nie 
odmawiając sobie komentarza, że ale numer 
Jurek, kurka, lawetą przygrzałeś w zabytek, 
może od dziś tak będziemy zdobywać klien-
tów dla szefa. Zagotowałem się jak stary olej 
hamulcowy, co zaraz zaczął tonować wła-
ściciel serwisu. Widzi pan, hmmm jest taka 
sprawa, nasza laweta nie miała chwilowo 
ubezpieczenia ani badań, więc wyremontu-
jemy pana auto, oczywiście bezpłatnie ale, 
że tak się wyrażę, bezkwitowo – uśmiechnął 
się niczym ośmiolatek przyłapany na kra-
dzieży batonika w sklepie. Macie tydzień – 
rzuciłem – na znalezienie części u naszego 
zachodniego sąsiada i dokładnie tyle samo 
na poskładanie wszystkiego w całość. Mój 
urlop w pierwotnym planie miał polegać na 
niedalekich podróżach za miasto z  żoną, 
ciesząc się wiosną za kierownicą cabrio 
z gwiazdą na masce. Zostałem jeszcze przez 
moją ukochaną obsztorcowany, że na pew-
no za szybko jechałeś, po co nam w ogóle 
taki drogi zabytkowy samochód, a pewnie 
to właśnie na tą szpanerską brykę zapatrzył 
się ten laweciarz i dlatego w ciebie wjechał. 
Wytrzymałem dwa dni. Jednośladem, sta-
rym składakiem Rometem pojechałem do 
warsztatu. Wszedłem przez nikogo nie nie-
pokojony. „Mesio”, owszem stał w tym sa-
mym miejscu na stanowisku w garażu, ale 
bez żadnej troskliwej ingerencji mających 
go reanimować mechaników. Pierwsze co 
zrobiłem to kopnąłem 5 litrową bańkę oleju, 
która najpierw zdążyła pokryć przepraco-
wanym olejem mojego zamszowego buta, 
by w artystycznym wzorze rozprysnąć się 
na śnieżnobiałej ścianie warsztatu. Złość 
przeszła. Pomogło. Na kolejne 3 dni. Znów 
tu przyszedłem, by zobaczyć powyginane 
po wypadku blachy mojego ukochanego 
auta, które ktoś nieudolnie za pomocą pal-
nika wyciął i porzucił obok. Policzyłem do 
10, 20 i by pooddychać przeponą kilka mi-
nut. Nie chciałem dostać zatoru czy zawa-
łu, a najlepszym przypadku nagłej choroby 
psychicznej. Wróciłem za kilka dni wyposa-
żony w ukrytą kamerę z transmisją bezprze-
wodową wi-fi, którą kiedyś nabyliśmy, aby 
zobaczyć czy nasza niania nie uczy dziecka 
słów na K, H i innych zwrotów pieprznej pol-
szczyzny. Zamontowałem sprzęt, wzrokiem 
psa ze schroniska spojrzałem na mój wehi-
kuł. Był smutny, jakby starał się powiedzieć 

„zabierz mnie stąd wreszcie”. W domu zro-
biłem sobie kawę, jednocześnie na ekra-
nie telefonu odpaliłem obraz z kamery. Na 
początku nuda. Typowe życie warsztatu. 
Facet zostawia elegancką limuzynę, pra-
wie płacząc. Włączyłem dźwięk. Najpierw 
mówił mój Grubasek z  lawety, trzymając 
się za brzuch, że heh heh widzieliście tego 
typka, który kupił od nas tę audiczkę, jak 
mu powiedziałem, że skrzynia padła i sorry 
Batory, ale nasza pisemna gwarancja już nie 
obowiązuje, ale zrobimy to za połowę ceny 
czyli 5 ooo złotych. Bo szanujemy klientów, 
hihihi, z gulgotem śmiechu wtrącił się tycz-
kowaty pracownik. Dobra, zakończył szef, 
tu pokazał czarnym od wżartego brudu pa-
luchem na laweciarza, jedziesz na szrot do 
Mirasa i bierzesz tą skrzynię, co nam ofero-
wał za 7oo, dajesz 4oo i za 3o minut cię tu wi-
dzę. Jakie było moje zdziwienie, kiedy nagle 
zajęli się moim autem. Kilka mocnych słów 
z jamy ustnej pełnej brązowych zębów sze-
fa wystarczyło, żeby nagle zjawili się przy 
„Mesiu” całkiem innego sortu mechanicy 
z nowym zderzakiem, lampami, błotnikiem 
i drzwiami w dobranym już kolorze i ogólnie 
rzecz biorąc galanterią, którą uszkodził mi 
ten, od którego wszystko się zaczęło. Wy-
łączyłem podgląd warsztatu, stwierdzając 
głośno, że to koniec mojej paranoi. Rzeczy-
wiście, bo już dwa dni później otrzymałem 
sms z  wielce oryginalną pisownią: Morze 
pzyjerzdrzać. Auto na gotowo. Odebrałem 
wóz, nawet pięknie go umyli. Pojechałem 
pochwalić się do gościa, od którego go ku-
piłem. Uraczył mnie kawką w swoim domu, 
w którym przeszklona podłoga 5oo-metro-
wego salonu znajdowała się dokładnie nad 
tej wielkości garażem, w którym stały same 
stare wytwory pięknej motoryzacji. Patrz, 
tu mam strzykawkę z adrenaliną – ale myślę 
że nie będzie potrzebna. Jak byłeś w kibelku 
pomacałem trochę twój wóz, drzwi, błotnik 
i zderzak to nie są żadne oryginały, żadna 
blacha. Zwykły laminat, coś jak w NRD-ow-
skim trabancie. To było gorzej, niż dostać 
w twarz na dyskotece w walce o dziewczy-
nę.Już siedziałem w aucie. Zrobiłem kilka 
rzeczy. Kupiłem na pierwszym lepszym au-
tohandlu kilkuletnią pancerną terenową 
Toyotę. Potem z gotówką 1oooo zł zatrzy-
małem się przed warsztatem elektronicz-
nym, kazałem wyłączyć wszystkie podusz-
ki powietrzne poza chroniącymi kierowcę. 
Wymontowałem pasy bezpieczeństwa pasa-
żerów i nadpiłowałem blokady foteli. Kupi-
łem 3o piw i  podjechałem pod warsztat. 
Grubasek i szef siedzieli paląc szlugi. Chło-
paki dzięki za naprawę, siliłem się na na-
prawdę serdeczny ton. Weźcie piwko na 
zaplecze i wsiadajcie, mam do oglądnięcia 
jedno  auto, a przecież bez profesjonalistów 

nie się obejdzie.Pojechaliśmy drogą w lesie, 
która kończyła się ruiną domu. 5o, 6o, 7o, 
8o… km, grubasek zaczął wytwarzać dziw-
ne zapachy i dźwięki. Ale, ale, zapytał gdzie 
to auto, no gdzie? Jak to gdzie wrzasnąłem? 
To test Toyoty, najmocniejszej z japońskich 
4-ech kółek. Jest cała z blachy, widzicie, tu, 
tu i tu wszędzie jest metal! Nie ma laminatu, 
jak w mercedesie, nie ma też pasów, nie ma 
airbagów, ale jest BUM! Dochodząc do setki, 
uderzyłem mierząc niczym snajper przo-
dem pasażera w mur opuszczonego domu. 
Kiedyś strzelałem z procy kamieniami. Ci 
też daleko polecieli.

EN

AUTO KARMA

THE STORY IS DEDICATED TO THOSE WHO 
DON’T LIKE PLANE TAKE-OFFS. READ IT 
AND YOU WILL SOON FIND YOURSELVES IN 
THE AIR.

It was a good day. I could even say it prom-
ised to be a fine day, had bright prospects 
and excellent weather, and all that rubbish 
you can hear during every morning radio 
broadcast. At 9 o’clock, when the host of the 
broadcast was asking his listeners how they 
felt and what they were planning to do that 
day, I heard a loud boom and a crunch a mo-
ment later. My 1973 convertible Mercedes 
SL, which is as old as me but – as my wife 
says – in an incomparably better condition, 
was rear-ended. I felt as if it was me who had 
been crushed, not my beloved car, which 
was now standing opposite a medium-sized 
delivery-carrier van covered in a mist of my 
Merc’s bodily fluids spilt and evaporating all 
around. I guess it could be a nice photo for 
a professional photographer. Cars lurking 
behind coolant fumes – this is how he would 
entitle his picture for a photo competition.

I  abandoned the thought and got off 
through the passenger door in order to car-
ry out a loss inspection, a kind of a dance 
around the smashed car performed by all 
drivers around the world after an accident 
After several sighs and damns, I started ut-
tering a series of words at the speed of ri-
fle bullets. “I know, I know, it’s my fault,” 
wailed the tattooed fatso, whose fat must 
have been a pile of muscles once. “Listen, 
spare me all that and load the car onto that 
carrier of yours,” I said as coolly as possible. 
“My boss told me to drive our client’s car 
back from the garage and pick up anoth-
er one after that, but I’m taking yours, just 
wait a moment, we’ll fix it first, no costs, just 
a moment,” he started pulling in my love with 
a star on the hood. We kept silent during the 
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ride. It was hard to talk about ambitious cine-
ma surrounded by a combination of smoke, 
oil and human stink, which I felt would in 
a moment soak through all of me, includ-
ing my intestines. The same idiotic host was 
trying to convince radio listeners that they 
had a nice beginning of the day despite the 
fact that it was Monday. I vented my anger 
on the radio switch and pressed it as hard 
as if I was playing pinball. We arrived. My 
Merc was rolled in on the stand by several 
employees, who couldn't deny themselves 
comments like “Jurek, wow, shit, you bashed 
such a museum piece with your carrier, may-
be we’ll start making clients for the boss like 
that”. It made my blood boil like some old 
brake fluid. The garage owner started ton-
ing it down right away. “You see, hmm, the 
thing is our carrier temporarily doesn’t have 
a cover or inspection so we’ll fix your car, 
and we’ll obviously do it for free, but, so to 
say, we’ll do receipt-free too,” he smiled like 
an eight-year-old caught red-handed steal-
ing a chocolate bar in a shop. “I give you one 
week for finding the necessary parts at our 
western neighbour’s and exactly the same 
amount of time for putting it all together,” 
I said. Originally, my leave was supposed to 
feature short trips to the country with my 
wife, and I was supposed to enjoy my free 
time behind the wheel of my convertible. 
Instead, I was dressed down by my beloved 
saying that I was probably driving too fast 
and, by the way, what do we even need such 
an expensive antique car for, and that it was 
probably precisely because of that flashy car 
that I was rear-ended because the guy fixed 
his gaze on it. I managed to hold on for two 
days. Then I took my motorbike, an old Rom-
et, and drove to the garage. Not bothered by 

anyone, I went inside. Indeed, my Merc was 
standing in the very same place I’d left her but 
without any tender care provided by the me-
chanics who were supposed to resuscitate it. 
The first thing I did was kick a 5-litre oil can 
which first managed to cover my suede shoe 
with overworked oil and then splashed on 
the snow-white wall of the garage creating an 
artistic pattern. The anger faded. It helped. 
For the next 3 days. I came there again to see 
that my beloved car’s shell twisted after the 
accident had been ineptly cut with a burner 
and cast on the ground. I counted to 10 and 
20 to breathe from my diaphragm for several 
minutes. I didn’t want to get any embolism, 
heart attack or a sudden mental condition at 
best. I returned several days later equipped 
with a hidden wireless camera we had once 
bought to see if our nanny hadn’t been teach-
ing our child the F word or other crude and 
vulgar expressions. I installed the equipment 
and gave my car the look of a shelter dog. 
She looked sad. As if she wanted to say “get 
me out of here now!” I made myself a cup of 
coffee at home and switched on streaming 
from the camera. Quite boring at the begin-
ning. Typical garage life. An almost crying 
man was leaving a luxury limousine. I turned 
the sound on. First I heard the Fatso from 
the carrier, who was splitting his sides say-
ing “ha-ha, did you saw the guy who bought 
that Audi from us when I told him that the 
gearbox broke down and, well, I’m so sorry, 
our written guarantee has expired, but we 
can do it for half the price, that is 5000 zlo-
tys.” “Because we respect our clients, he-he,” 
a spindly worker added with a giggle. “Ok,” 
the boss ended and pointed towards the 
Lard with a finger so black that the dirt must 
have penetrated into the skin forever “Go 

to Miras’s scrap yard and take the box he of-
fered us for 700. Give him 400 and be back in 
30 minutes”. To my huge surprise, they sud-
denly turned to my car. Several harsh words 
that came out of the boss’s mouth filled with 
brown teeth were enough to call quite a dif-
ferent kind of mechanics with a new bumper, 
lamps, wing, doors of the same colour and 
generally the whole set of parts damaged by 
the guy it had all started with. Stating that it 
was the end of my paranoia, I switched off the 
monitoring. And indeed, two days later I got 
a text with a bunch of mistakes and typos say-
ing that the car was ready and I could come 
and pick it up. I took my car; they’d even thor-
oughly washed it. I went to the guy I’d bought 
it from to boast about it. He treated me with 
a cup of coffee at his house, in which I could 
see a garage with old products of beautiful 
automotive industry under the glazed sur-
face of a 500-metre living room. “Look, I’ve 
got a syringe with adrenalin here, but I think 
it won’t be necessary. When you went to the 
toilet, I felt your car a bit, its doors, wing and 
bumper, and they’re no originals, no metal. 
Common laminate, like in an East-German 
Trabant.” It was worse than being hit during 
a fight over a girl in a disco. I quickly jumped 
into the car. I did several things. I bought 
a  several-year-old armoured Toyota from 
the first car dealer I found. Then with a pile 
of 10,000 zlotys in cash I stopped by in an 
electronic garage and told them to switch off 
all air bags except for the driver’s ones. I re-
moved passengers’ seatbelts and sawed seat 
locks a bit. I bought 30 beers and drove to 
the garage. The Fatso and the boss were sit-
ting and smoking cigarettes. “Guys, thanks 
for the repair,” I was trying to be as cordial 
as possible. “Take the beer to the back room 
and get into the car, I have a car to see some-
where, and I can’t do it without profession-
als.” We drove along a forest road that ended 
with a devastated house. 50, 60, 70, 80… km, 
the Fatso started emitting strange sounds 
and smells. “But, but, where’s the car, where 
is it?” he asked. “What do you mean?” I shout-
ed. “We’re testing the Toyota, you see, it’s the 
strongest of all Japanese four wheels. It’s got 
a metal shell, you see? There’s metal every-
where! No laminate like in the Mercedes, no 
seatbelts, no air bags. Only... BANG!” When 
I  reached a  hundred kilometres per hour, 
I crashed against the wall of the abandoned 
house with the front on the passenger's side. 
I used to throw stones with a sling once. Those 
guys flew far too.
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ilka dni nad naszym morzem działa 
na mnie zawsze oczyszczająco i daje 
energię na kolejne tygodnie. Sprzyja 

przemyśleniom, porządkom i odwadze do 
wyrażania siebie.

Często rozmawiam z ludźmi o sztuce za-
spakajania głębokich potrzeb. O decyzjach, 
które podnoszą jakość naszego życia, wpła-
wając na to jak się czujemy każdego dnia. 
Od dawna śledzę badania i teorie na temat 
naszych wzajemnych relacji.

Myślę o bliskości – najważniejszej potrze-
bie człowieka i  największym deficycie na-
szych czasów. Warto nieustannie uczyć się 
czym jest i jak ją pielęgnować.

Czy wiemy, że istnieje kilka rodzajów bli-
skości – intelektualna, emocjonalna, ducho-
wa, fizyczna i oczywiście intymna? Są zupeł-
nie różne i jeśli mamy szczęście i odwagę mo-
żemy doświadczać ich wszystkich. Jakie ro-
dzaje bliskości są obecne w moich relacjach 

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

I  often talk to people about the art of 
satisfying our deep needs. About decisions 
that increase the value of our lives and influ-
ence the way we feel every day. I have been 
following research and theories on human 
relationships for a long time.

What I mean is closeness – the most im-
portant need of man and the biggest deficit 
of our times. It is worth learning what it is 
and how to foster it all the time.

Did you know that there are several kinds 
of closeness? We can distinguish between 
the intellectual, emotional, spiritual, phys-
ical and intimate one. They are complete-
ly different and if you are lucky and brave 
enough, you can experience all of them. 
What kinds of closeness are present in my 
relationships with my friends? Do I value, 
foster and develop them like I should? Thales 
of Miletus said “do not do what we blame oth-
ers for doing”.

The golden rule of ethics! Do I follow the 
reciprocity rule? Do you follow it?

The natural human need for closeness, 
without which we cannot exist with our so-
cial brains, is present every day. It helps us 
become a better version of ourselves when 
the time for the intimate closeness comes, 
the most beautiful experience in our lives.

I will not let go of a person who is kind to 
me, speaks well of me, appreciates and pub-
licizes my talents and achievements, knows 
my dreams and supports my efforts, helps 
me in my search of new possibilities and peo-
ple, accepts my weaknesses, does not judge 
me and is loyal to me, a person on whom 
I can always count. Such people are close to 
me even if I do not have time for them once 
again. They speak up for me when I am lost, 
do not withdraw when I suffer a crisis and 
stand on my side when someone accuses 
me of something. They sometimes ask for 
help in order to do a good thing. Even if they 
occasionally get on my nerves, make a mis-
take or have a different opinion, I know I can 
count on them.

We cannot let such people walk away from 
us and disappear in the pressure of business. 
We cannot let them wait for us until we final-
ly find some time for them. We have to learn 
how to take care of them.

We should obey the reciprocity rule as 
regards our involvement, work on that and 
follow the rhythm, even if it is difficult. Let’s 
be like that towards others. It is not about 
commitment. It is an art of choosing what is 
valuable and really good. It is about respect 
for ourselves and building our own authority.

Let’s take care of brief moments of close-
ness. Perhaps they are the only and the most 
precious chance to save the most important 
thing in our lives.

 
Coach, trener, designer. Specjalizuje 
się w projektowaniu myślenia 
w biznesie, kulturze i sztuce. 
Mówi prosto z serca. Interesują ją 
nowe technologie oraz najnowsza 
wiedza o ludzkim mózgu. Jest 
pomysłodawczynią i wspólniczką 
Barberian - barbershopu Nergala 
oraz LABlife - pierwszego w Polsce 
lifestylowego miejsca, w którym 
można nauczyć się projektowania 
myślenia.

FOT. MONIKA SZAŁEK

TEKST

MAŁGORZATA
MARCZEWSKA

K

BLISKOŚĆ
z przyjaciółmi? Czy je odpowiednio cenię, 
pieleguję i rozwijam? Już Tales z Miletu pisał 
„nie czyńmy tego, co ganimy u innych”.

Złota zasada etyczna! Czy stosuję zasadę 
wzajemności? Stosujecie?

Naturalna ludzka potrzeba bliskości, bez 
której my z naszymi społecznymi mózgami 
nie możemy istnieć, dostępna jest codzien-
nie. Ona pomaga nam stawać się najlepszą 
wersją siebie, kiedy przychodzi czas blisko-
ści intymnej, najpiękniejszego doświadcze-
nia naszego życia.

Nie pozwolę odejść z mojego życia oso-
bie, która jest dla mnie życzliwa, dobrze 
o mnie mówi, docenia I nagłaśnia moje ta-
lenty i osiągnięcia, która zna moje marzenia 
i wspiera moje wysiłki, pomaga mi w poszu-
kiwaniu możliwości i ludzi, akceptuje moje 
słabości, nie ocenia, jest lojalna i  zawsze 
mogę na nią liczyć. Taki człowiek jest przy 
mnie nawet jeśli znów zabrakło mi czasu. 
Upomina się o mnie kiedy się zagubię, nie 
wycofuje, kiedy jestem w kryzysie, staje po 
mojej stronie, kiedy ktoś mi coś zarzuca. 
Czasem prosi o pomoc, żeby móc zrobić coś 
dobrego. Nawet jeśli czasem mnie wkurza, 
popełnia błąd lub ma inne zdanie, wiem, że 
mogę mu ufać.

Nie pozwólmy takim ludziom odchodzić 
z naszego życia, zniknąć w natłoku spraw. 
Nie pozwólmy im czekać na nas, aż znajdzie-
my czas. Uczmy się o nich dbać.

Z zaangażowaniem stosujmy zasadę wza-
jemności. Pracujmy nad tym. Trzymajmy 
rytm, nawet jeśli to trudne. Bądźmy tacy 
wobec innych. Tu nie chodzi o zobowiąza-
nie. To sztuka wyboru tego co wartościowe 
i prawdziwie dobre. To szacunek do siebie 
i budowanie własnego autorytetu.

Pilnujmy mikrochwil bliskości. Być może 
to jedyna i najcenniejsza okazja, żeby nie od-
ciąć się od tego co najważniejsze w życiu.

EN

CLOSENESS

A few days by our sea have a purifying effect 
on me and provide me with energy for the 
next weeks. They favour reflection, cleaning 
and courage to express myself.

1 3 8 – 1 3 9
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ZESTAW 
GIORGIO 
ARMANI
Sì zawiera: wodę 
perfumowaną, 50 ml, 
tusz do rzęs  
Black Ecstasy, 10 ml, 
nr 877254

379 zł

ZESTAW  
LANCÔME  

La vie est belle zawiera: 
wodę perfumowaną, 30 ml, 

perfumowany żel 
pod prysznic, 50 ml, 
nawilżające mleczko 

do ciała, 50 ml, 
nr 864027

239 zł

ZESTAW  
YVES SAINT 
LAURENT 
Black Opium zawiera: 
wodę perfumowaną, 30 ml, 
perfumetkę, 7,5 ml, 
nr 880758

299 zł

ZESTAW  
PACO RABANNE 
Olympéa zawiera: wodę 
perfumowaną, 50 ml, 
perfumowany balsam do ciała, 
100 ml, nr 887302

310 zł

BEAUTY
TRENDSof

ZESTAWYŚWIEŻE, ZMYSŁOWE, ENERGETYCZNE  
– ZAPACHOWE KOMPOZYCJE  

CUDOWNIE OTULĄ KOBIECE CIAŁO. 

Mistrzowskie



Palety delikatnych, jedwabistych cieni do powiek  
z serii Pupart i Pupacat.

PUPART Paleta do makijażu zawiera: róż, 
korektor, bazę, 6 cieni do powiek, 6 błyszczyków  
i rozświetlacz, 10,9 g, nr 876611

115 zł

PA
LE

TK
I

DOUGLAS
MAKE UP

PU
PA MAKEU

P
uroda

Zestaw 10 cieni do powiek wzbogaconych o  eks-
trakty roślinne i minerały nawilżające oraz odży-
wiające skórę. W zestawie lusterko i pędzelek.

EYE SHADOW PALETTE  
Zestaw cieni do powiek, nr 891157

165 zł

CLARINS

LAURA  
MERCIER

PUPACAT 
WARM SHADES  

Paleta do makijażu zawiera: róż, 6 cieni 
do powiek, bazę, 9 błyszczyków, 

korektor i rozświetlacz, nr 876603

149 zł

16 modnych  cieni do powiek, które 
pozwolą podkreślić naturalne piękno. 
Prostą i precyzyjną aplikację gwarantuje 
dwustronny aplikator. Wyboru kolorów 
dokonali najlepsi eksperci od makijażu.  

MY FAVORITE PALLET 
NUDE 
Zestaw cieni do powiek, nr 880879

55 zł

Paleta 12 cieni do powiek, osobiście wybranych  
i połączonych w zestaw przez Laurę Mercier. 

SLEEK & CHIC 
Zestaw cieni do powiek, nr 878064

385 zł
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BEAUTY
OCZYSZCZANIE MA DZIŚ ZUPEŁNIE 
NOWY WYMIAR. DZIĘKI INNOWACYJNYM 
I ZAAWANSOWANYM TECHNOLOGICZNIE 
URZĄDZENIOM PIELĘGNACJA JEST DZIŚ 
EFEKTYWNA JAK NIGDY.

Professional
1. FOREO 
Zaawansowane technologicznie 
urządzenie do czyszczenia twarzy 
Luna usuwa martwy naskórek  
i dogłębnie oczyszcza pory. Posiada 
również funkcję opóźniania procesu 
starzenia się skóry. 
W zestawie: żel do mycia 
na dzień i na noc z aktywacją 
T-Sonic, nr 892563

799 zł
2. PHILIPS 
Sonicare, elegancka szczoteczka soniczna 
zapewnia optymalne czyszczenie zębów, 
poprawia zdrowie dziąseł w zaledwie 
2 tygodnie, usuwając więcej płytki 
nazębnej niż szczoteczka  manualna 
oraz zapewnia 2 razy lepszy efekt 
wybielania zębów, nr 836476

929  zł
3. PHILIPS
VisaPure Advanced – urządzenie, 
dzięki któremu można korzystać  
z profesjonalnych rozwiązań  
w codziennej pielęgnacji skóry. Posiada 
dwie wymienne końcówki oraz trzy 
rodzaje szczoteczek: do czyszczenia 
twarzy, masażu oraz pobudzania  
skóry w okolicach oczu, nr 840209

899 zł

4. CLINIQUE 
Sonic System Purifying Cleansing 
Brush, szczoteczka zaprojektowana 
jako dopełnienie Systemu Pielęgnacji 
Skóry 3 Kroki. Działa wyjątkowo 
delikatnie, a skóra pozostaje zdrowsza 
i dokładniej oczyszczona niż 
kiedykolwiek wcześniej, nr 817247

489 zł

Z  pomocą jed-
nego urządzenia możemy 
dziś kompletnie zadbać 
o  zdrowie i  urodę. Ultrano-
woczesne, zaprojektowane  
w  oparciu o  zaawansowaną 
wiedzę dermatologiczną urzą-
dzenia sprawiają, że codzienna 
pielęgnacja – zarówno skóry, 
jak i  zębów – staje się prosta, 
przyjemna, a  przede wszyst-

kim skuteczna. Elektryczne 
szczoteczki do mycia twarzy 
gwarantują najwyższy poziom 
oczyszczania, dogłębnie usuwa-
jąc zanieczyszczenia, pozostałości 
makijażu czy martwy naskórek.  
Z kolei elektryczne szczoteczki 
do zębów pomagają zadbać 
o najtrudniejsze do oczyszczenia 
obszary jamy ustnej. Czas na do-
głębną pielęgnację!

1

2

4

3

BEAUTY
TRENDSof



Piękna, delikatna i wcale nie wygląda 
jak szczoteczka do zębów. Pojawienie 
się ISSA™ śmiało można nazwać 
rewolucją na rynku dentystycz-
nym. Szczoteczka marki FOREO, 
oparta na technologii Sonic Pulse, 
jest ultranowoczesna, a  jej wyjątko-
wość polega na przenoszeniu pulsacji 
o wysokiej intensywności na miękkie, 
silikonowe włosie. ISSA™ została 
zaprojektowana tak, by używać jej 
jak zwykłej szczoteczki manualnej. 
Nie wywołuje drgań jak szczoteczka 
elektryczna, lecz pulsuje, co sprawia, 
że jest łagodniejsza i  zdrowsza dla 
dziąseł, a  jednocześnie skutecznie 
czyści zęby. Jest też bardzo łatwa do 
utrzymania w czystości i odporna na 
gromadzenie się bakterii, a przy tym 
wymaga wymiany główki tylko raz  
w roku. Kolejną zaletą ISSA™ jest brak 
stacji dokującej, a  ładować trzeba ją  
zaledwie raz na 6 miesięcy. 

URZEKAJĄCY DESIGN I INNOWACYJNA TECHNOLOGIA.  
FOREO KREUJE WIZJONERSKIE ROZWIĄZANIA, STWARZAJĄC  
ZUPEŁNIE NOWE WZORCE. DOWÓD? NOWA SILIKONOWA 
SZCZOTECZKA DO ZĘBÓW!

ISSAForeo

Szczoteczka ISSA™ 
zdobyła w 2014 roku 
prestiżową nagrodę A'Design 
Award w kategorii – Beauty, 
Personal Care and Cosmetic 
Products Design.  

innowacyjności
NAGRODA

FOREO ISSATM

Silikonowa szczoteczka 
do zębów, dostępna w kolorach 

lawendowym, miętowym, 
kobaltowym i czarnym, 

719 zł FOREO 
ISSATM MINI
Silikonowa szczoteczka 
stworzona do delikatnych zębów 
i dziąseł dzieci. Kształtuje 
nawyk regularnego mycia zębów.
Wyposażona jest w funkcję 
kontrolną dla rodziców,  
nr 859368

399 zł
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oparta na technologi Sonic Pulse,
Po czym wymiana glowki  przypada tylko raz na 
rok. Do tego nie posiada stacji dokujacej,a ladowac 
musisz ja raz na 6 miesiecy. Innowacja -rewelacja!



BEAUTY
TRENDSof

Orientalno-szyprowa kompozycja uwodzi 
ekskluzywnymi składnikami rodem z Af-
ryki. Nie pozwala o sobie zapomnieć.

ZESTAW THE SCENT 
zawiera: wodę toaletową 50 ml,  
dezodorant w sztyfcie, 75 ml, nr 885856

285 zł
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Zaawansowane technologicznie kos-
metyki stworzone dla mężczyzn 30+, 
poprawiają kondycję skóry, redukują 
podrażnienia i pomagają w jej regene-
racji, likwidując jednocześnie oznaki 
zmęczenia. 

ZESTAW 100% FOR MEN 
zawiera: silnie nawilżający 
krem rewitalizujący, 54 ml, 
przywracający komfort balsam po 
goleniu, nr 886173

49,90 złD
ER

M
IK
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1. ZESTAW PACO 
RABANNE 
Invictus zawiera: wodę 
perfumowaną, 50 ml, 
dezodorant w sztyfcie, 75 ml, 
nr 888226

249 zł 

2. ZESTAW CLARENA 
zawiera: Power Hydro Cream, 
krem  
nawilżający, 50 ml, Power Men 
Soft Gel,  
żel oczyszczający do twarzy, 100 
ml, nr 886813

99 zł
3. ZESTAW DOUGLAS 
MEN 
Men Travel Set zawiera: żel pod 
prysznic, 100 ml, 
dezodorant w sprayu, 50 ml, 
balsam do ciała, 
100 ml, nr 872690 

42,90 zł
4. PHILIPS 
Series 7000 zawiera golarkę 
elektryczną  
z wymiennymi nakładkami, 
w zestawie:  
szczoteczka do czyszczenia twarzy 
i trymer,  
nr 885338

949 zł

1

2

3

4

5

5. ZESTAW 
MERCEDES-BENZ 
Mercedes-Benz Club zawiera: 
wodę toaletową,  
50 ml, dezodorant, 75 ml, 239 zł, 
nr 840810

99 zł 

6. ZESTAW 
GIORGIO ARMANI 
Acqua di Gio Homme zawiera: 
wodę toaletową, 100 ml, 
perfumowany żel pod prysznic, 
75 ml, elegancką kosmetyczkę, 
nr 877257 

399 zł

6



Reload minispray to 
innowacyjne rozwiązanie za-
równo dla tych, którzy chcie-
liby znaleźć zapach idealny, jak  
i dla tych, którzy potrzebują zmian. 
Reload można wielokrotnie napełniać 
ulubionymi perfumami, wystarczy 
specjalnym środkiem wyczyścić ato-
mizer. Kolejną zaletą Reload jest moż-
liwość zakupu gotowych wkładów 
o pojemności 5 ml. Wśród damskich 
zapachów znajdziesz: Boss Ma Vie, 
Givenchy Dahlia Divin, Kenzo Jeau 
d’Amour czy Hugo Boss Woman, 
wśród męskich: Boss Bottled, Hugo 
Boss Man, Givenchy Pi, Issey Miy-
ake L’Eau d’Issey Pour Homme czy 
Mercedes Club for Men.
Reload minispray to prawdziwa za-
pachowa rewolucja. Co więcej, jego 
design opakowania możesz dopaso-
wać do swojego stylu i  osobowości. 
To zupełnie nowy koncept, który 
zrewolucjonizuje sposób używania 
i postrzegania zapachów!

MAŁY, Z WIELKIMI MOŻLIWOŚCIAMI. 
WYDAJNY I LUKSUSOWY – MINISPRAY 
RELOAD.  OTO PRAWDZIWA 
REWOLUCJA W ŚWIECIE ZAPACHÓW!

RELOAD
Kompaktowy i elegancki atomizer można wypełnić 
ulubionym zapachem i mieć zawsze przy sobie.  
Atomizer: czarny  
i biały, 1 szt. – 79,90 zł,
kolorowa nakładka na atomizer, 
1 szt. – 39,90 zł 

RELOAD
Twój osobisty

PREMIERA
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MINIZAPACH
Do atomizerów Reload 
dostępne są gotowe wkłady  
z zapachami znanych marek 
dla pań i panów. Pojemność 
minizapachów to 5 ml. 

GIVENCHY
Dahlia Divin,  
19,90 zł, nr 885252

ISSEY MIYAKE
L'Eau d'Issey Pour Homme,  
19,90 zł, nr 885258

HUGO BOSS
Ma Vie, 19,90 zł,  
nr 885250



Indywidualna Lekcja Makijażu 
to wyjątkowa propozycja Douglas dla 
pań, które chcą zgłębić tajniki makijażu 
i dowiedzieć się, jak dbać o urodę. To 
też idealny prezent dla kobiet z okazji 
urodzin, imienin czy świąt. Podczas 
90-minutowego  spotkania z ekspertem 
Douglas panie dowiedzą się, jakie są 
potrzeby ich skóry, oraz nauczą się dobierać 
właściwe kosmetyki i wykonywać idealny 

IN
DY

W
ID

UA
LN

A INDYWIDUALNA 
LEKCJA MAKIJAŻU   
to wyjątkowe konsultacje 
z ekspertem Douglas 
i zdobycie nowych 
umiejętności. 
Panie po zakończeniu 
lekcji otrzymają swoją 
osobistą Kartę Piękna, 
w której ekspert Douglas 
zapisze im wszystkie etapy 
makijażu i kosmetyki 
potrzebne do jego 
wykonania.

KAŻDA KLIENTKA, która skorzysta  
z lekcji, otrzyma również Kartę Upominkową o wartości 
100 złotych na zakupy w dowolnej perfumerii Douglas!

Lekcja Makijażu
IDEALNIE DOBRANY I WYKONANY MAKIJAŻ TO NAJLEPSZY SPOSÓB 
NA WYEKSPONOWANIE KOBIECEGO PIĘKNA. DOUGLAS WIE, ŻE 
UMIEJĘTNOŚĆ PODKREŚLENIA ATUTÓW URODY JEST DLA PAŃ 
NIEZWYKLE CENNA, DLATEGO SPECJALNIE DLA NICH PRZYGOTOWAŁ 
INDYWIDUALNE LEKCJE MAKIJAŻU! 

BEAUTY
TRENDSof
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makijaż. Ale to nie wszystko. Podczas ILM ekspert 
zdradzi makijażowe triki, które pomogą wyeksponować 
atuty urody! Na Indywidualną Lekcję Makijażu można 
umawiać się telefonicznie lub osobiście w perfumeriach 
Douglas. Koszt lekcji to 200 złotych, w tym nowość!  
– Karta Upominkowa o wartości 100 złotych  
na zakupy w Douglas. 





www.airport.gdansk.pl
airport@airport.gdansk.pl

facebook.com/AirportGdansk
twitter.com/AirportGdansk

STAŁY DODATEK PORTU LOTNICZEGO GDAŃSK IM. LECHA WAŁĘSY

REGULAR SECTION OF GDANSK LECH WALESA AIRPORT



?

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

TERMINAL MIASTO TO / CITY TERMINAL MEANS:

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

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

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

4,00 PLN 6,00 PLN -P1

P2

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

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

BEZPŁATNY PARKING KISS&FLY 

do 10 min  
/ to 10 min

do 20 min  
/ up to 20 min

każde następne 10 min  
/ each next 10 min

bezpłatnie / free 20,00 PLN 10,00 PLN

/ FREE OF CHARGE KISS&FLY CAR PARK

1-3 dni / 1-3 days 4-8 dni / 4-8 days 9-15 dni / 9-15 days każda kolejna doba powyżej 15 dni
 / for every next day, above 15 days

19,00 PLN 69,00 PLN 89,00 PLN 10,00 PLNP4

P5 19,00 PLN 69,00 PLN 89,00 PLN 10,00 PLN

*cena za każdą rozpoczętą dobę / price for each succesive started day

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

Check in: pn-ndz 9:00 – 17:00 

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

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

Saturday 10am–2pm and Sunday - closed 

Check in: Monday–Sunday 9am–5pm 

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

• licencjonowane biuro IATA, członek Polskiej Izby Turystyki

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

• minimum niezbędnych formalności

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

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

• możliwość skorzystania z usług restauracji Kansai Sushi podczas 
oczekiwania

• więcej czasu w mieście

• uniknięcie konieczności dojazdu na lotnisko z ciężkimi bagażami

         * nie dotyczy linii SAS, Ryanair, Finnair

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

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

• minimum necessary formalities

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

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

• access to the services of Kansai Sushi restaurant while waiting

• more time in the city

• no necessity to get to the airport with heavy luggage

          * n/a SAS, Ryanair, Finnair



19,00 PLN 69,00 PLN 89,00 PLN 10,00 PLN

19,00 PLN 69,00 PLN 89,00 PLN 10,00 PLN

POCIĄGIEM
/ BY TRAIN
 
Pociągi do i z Gdańska i Gdyni 
/ Trains to and from Gdańsk and Gdynia 
Rozkład / Timetable: www.pkm-sa.pl 
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Jeśli masz pytania lub uwagi na temat  
funkcjonowania Portu Lotniczego  
Gdańsk i Terminalu Miasto, napisz  
do nas: airport@airport.gdansk.pl

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

Z K M G D Y N I A

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

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

AUTOBUSY Z/DO GDAŃSKA 

AUTOBUSY Z / DO GDYNI

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

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

TAKSÓWKĄ

AUTOBUSEM

/ BY TAXI

/ BY BUS

Taxi rekomendowane przez Port Lotniczy 
Gdańsk im. Lecha Wałęsy  

Taxi recommended by Gdansk Lech Walesa 
Airport

• z kierunku Banina (zachód) – ul. Nowatorów

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

• z kierunku Tczewa (południe) – trasa S6

• z kierunku Gdańska (północ) – ul. Słowackiego

• z kierunku Torunia, Bydgoszczy – trasa A1

• from Banino (west) – Nowatorów St.

• from Gdynia/Sopot (north) – route S6

• from Tczew (south) – route S6

• from Gdansk (north) – Słowackiego St.

• from Torun, Bydgoszcz – route A1

SAMOCHODEM
/ BY CAR

AIR-TRANSFER.PL     
www.air-transfer.pl
Koszalin-Sławno-Słupsk-Lębork-
Port Lotniczy Gdańsk (i z powrotem)

WAGNER TRANSPORT    
wagnertransport.pl
Olsztyn-Ostróda-Port Lotniczy Gdańsk 
(i z powrotem)       

ARRIVA    
www.arrivabus.pl/index.php?lang=pl
Toruń-Gdańsk Dworzec PKS-
Port Lotniczy Gdańsk (i z powrotem)

PRZEWOŹNICY NIEREGULARNI:      

NIWOTRANS
www.niwo.pl

TRANSWAL
www.transwal.pl

DAW
www.bus-lebork.com

MINIBUSY 
Z PORTU LOTNICZEGO

MINIBUS FROM AIRPORT

DOJAZD DO PORTU LOTNICZEGO GDAŃSK IM. LECHA WAŁĘSY

HOW TO GET TO GDANSK LECH WALESA AIRPORT

TAXI

TWOJBUS24PL
twojbus24.pl

OLIMPIC
www.olimpic.net.pl
Hel-Władysławowo

AD-MAR
www.admartransport.pl 
Grudziądz



FLIGHT DESTINATIONS

BILLUND www.billund-airport.com

KOPENHAGA       www.cph.dk

TURKU         www.finavia.fi

HELSINKI www.finavia.fi

BARCELONA         www.barcelona-airport.com

ALICANTE* www.alicante-airport.net

MALTA         www.maltairport.com 

EINDHOVEN  www.eindhovenairport.com

GRONINGEN www.groningenairport.nl

CORK   www.corkairport.com

DUBLIN      www.dublinairport.com

BERLIN  www.berlin-airport.de

DORTMUND www.dortmund-airport.de

FRANKFURT AM MAIN    www.frankfurt-airport.de

FRANKFURT HANN www.hahn-airport.de

HAMBURG-LUBEKA www.fhl-web.de

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

MONACHIUM www.munich-airport.de

PARYŻ-BEAUVAIS www.aeroportbeauvais.com

DANIA / DENMARK

FINLANDIA / FINLAND

HISZPANIA / SPAIN

MALTA / MALTA

HOLANDIA / NETHERLANDS

IRLANDIA / IRELAND

NIEMCY / GERMANY

FRANCJA / FRANCE

ALESUND  www.avinor.no

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

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

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

MOLDE beta.avinor.no

OSLO -GARDERMOEN   www.osl.no

OSLO-RYGGE   www.en.ryg.no

OSLO-TORP www.torp.no

STAVANGER www.avinor.no/en/stavanger

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

GÖTEBORG  www.goteborgairport.se

MALMÖ-STURUP www.lfv.se/sv/Malmo

SZTOKHOLM-SKAVSTA www.skavsta.se

SZTOKHOLM https://www.swedavia.com

BIRMINGHAM www.birminghamairport.co.uk

BRISTOL www.bristolairport.co.uk

DONCASTER-SHEFFIELD www.robinhoodairport.com

LEEDS-BRADFORD www.leedsbradfordairport.co.uk

LIVERPOOL www.liverpoolairport.com

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

LONDYN-STANSTED www.stanstedairport.com

MANCHESTER www.manchesterairport.co.uk

MEDIOLAN www.milanomalpensa-airport.com

PIZA www.pisa-airport.com

KRAKÓW  www.krakowairport.pl

POZNAŃ www.airport-poznan.com.pl

WARSZAWA www.lotnisko-chopina.pl

WARSZAWA –  
MODLIN www.modlinairport.pl

WROCŁAW www.airport.wroclaw.pl

NORWEGIA / NORWAY

SZWECJA / SWEDEN

WIELKA BRYTANIA / GREAT BRITAIN

WŁOCHY / ITALY

POLSKA / POLAND

BRUKSELA- CHARLEROI     www.brusselsairport.be

BELGIA / BELGIUM

ABERDEEN www.aberdeenairport.com

GLASGOW-
INTERNATIONAL www.gpia.co.uk

EDYNBURG     www.edinburghairport.com

SZKOCJA / SCOTLAND

REYKJAVIK         www.kefairport.is

ISLANDIA / ICELAND

GLASGOW

DUBLIN

LIVERPOOL

LONDYN-LUTONBRISTOL

PARYŻ-BEAUVAIS 

EINDHOVEN

HAMBURG-LUBEKA

KOPENHAGA
MALMÖ - STURUP

SZTOKHOLM

GDAŃSK

OSLO-TORPSTAVANGER

KRISTIANSAND

GÖTEBORG

OSLO
OSLO-RYGGE

BERGEN

HAUGESUND

TRONDHEIM

MOLDE

TURKU

HELSINKI

KOLONIA-BONN
FRANKFURT

FRANKFURT HAHN

BARCELONA

MEDIOLAN-BERGAMO 

PIZA

LONDYN-STANSTED

DONCASTER-SHEFFIELD

LEEDS-BRADFORD 

CORK

EDYNBURG

DORTMUND
BRUKSELA

BERLIN

WARSZAWA

POZNAŃ

WROCŁAW

MANCHESTER

KRAKÓW

MONACHIUM

BIRMINGHAM

MALTA

ALESUND

SZTOKHOLM-SKAVSTA

BILLUND

ABERDEEN

ALICANTE*

GRONINGEN
PRAGA     www.pragueairport.co.uk

CZECHY / CZECH

* Połączenia sezonowe / seasonal connections

KIERUNKI LOTÓW



GLASGOW

DUBLIN

LIVERPOOL

LONDYN-LUTONBRISTOL

PARYŻ-BEAUVAIS 

EINDHOVEN

HAMBURG-LUBEKA

KOPENHAGA
MALMÖ - STURUP

SZTOKHOLM

GDAŃSK

OSLO-TORPSTAVANGER

KRISTIANSAND

GÖTEBORG

OSLO
OSLO-RYGGE

BERGEN

HAUGESUND

TRONDHEIM

MOLDE

TURKU

HELSINKI

KOLONIA-BONN
FRANKFURT

FRANKFURT HAHN

BARCELONA

MEDIOLAN-BERGAMO 

PIZA

LONDYN-STANSTED

DONCASTER-SHEFFIELD

LEEDS-BRADFORD 

CORK

EDYNBURG

DORTMUND
BRUKSELA

BERLIN

WARSZAWA

POZNAŃ

WROCŁAW

MANCHESTER

KRAKÓW

MONACHIUM

BIRMINGHAM

MALTA

ALESUND

SZTOKHOLM-SKAVSTA

BILLUND

ABERDEEN

ALICANTE*

GRONINGEN

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

?

* Połączenia sezonowe / seasonal connections



GDANSK LECH WALESA AIRPORT NEWS

 RYANAIR ANNOUNCES FLIGHT 
SCHEDULE FOR SUMMER 2016
It includes altogether 14 routes, a  new flight to Malta and an in-
creased frequency of flights on 4 routes (2 times a week to Alicante, 
3 times a week to Edinburgh, 4 times a week to Leeds and 6 times 
a week to Oslo). This is how the official plan of Ryanair for the next 
summer looks. Its increased activity on Gdansk airport will gen-
erate 675 new jobs on Lech Walesa Airport. Tickets for scheduled 
flights can be booked already today. Moreover, passengers can count 
on improvements in the standards of services offered by the airline 
as part of the programme “Always Getting Better”. The programme 
includes opening new bases, a  more personalized website, a  mo-
bile application, renovated interiors of airplanes, new uniforms for 
crews and a new menu on board. 

 ANOTHER INCREASE 
IN SEPTEMBER
September was another successful month for Gdansk Airport. It 
served 365,290 passengers, which constitutes an increase by 9.3% 
in comparison with the same period of the last year. As noticed by 
Tomasz Kloskowski, Chairman of the Board of Gdansk Lech Wale-
sa Airport, the airport in Gdansk follows the example of other in-
ternational ports and aims at reducing the seasonal character of its 
offer. Despite the fact that summer has already ended, passengers 
express the same interest in flying from Gdansk, which may result 
in an even more developed flight network in the near future. 

RYANAIR OGŁOSIŁ ROZKŁAD 
LOTÓW NA LATO 2016
Łącznie 14 tras, nowe połączenie na Maltę, zwiększona częstotli-
wość lotów na 4 trasach (do Alicante – 2 razy tygodniowo, Edyn-
burga – 3 razy tygodniowo, Leeds – 4 razy tygodniowo i Oslo – 6 
razy tygodniowo). Tak przedstawia się oficjalny plan Ryanaira na 
nadchodzące lato. Zwiększenie aktywności na gdańskim lotni-
sku da w sumie 675 nowych miejsc pracy w Porcie Lotniczym im. 
Lecha Wałęsy. Bilety na zaplanowane loty można rezerwować już 
teraz, dodatkowo pasażerowie mogą liczyć na ulepszenia standar-
du korzystania z linii w ramach programu „Always Getting Better”. 
Program przewiduje otwieranie nowych baz, bardziej spersonali-
zowaną stronę internetową, aplikację mobilną, odnowione wnę-
trza samolotów, nowe mundury dla załóg, a także nowe menu na 
pokładzie. 

WRZESIEŃ TAKŻE NA PLUSIE 
Poprzedni miesiąc jako kolejny należał do udanych dla gdańskie-
go portu lotniczego. Obsłużono 365 290 pasażerów, co stanowi 
wzrost o  9,3% w  stosunku do analogicznego okresu ubiegłego 
roku. Jak powiedział Prezes Zarządu Portu Lotniczego Gdańsk 
im. Lecha Wałęsy, Tomasz Kloskowski, gdańskie lotnisko wzo-
rem innych międzynarodowych lotnisk dąży do ograniczenia se-
zonowości w lataniu. Pomimo zakończenia lata pasażerowie rów-
nie chętnie latają z Gdańska, co owocować może jeszcze większą 
siatką połączeń w niedalekiej przyszłości. 

AKTUALNOŚCI
PORTU LOTNICZEGO GDAŃSK IM. LECHA WAŁĘSY

EN 

EN 



NAJSTARSZE MIASTO W FINLANDII I JEJ 
DAWNA STOLICA. DZIŚ JEST JEDNYM 
Z NAJWIĘKSZYCH PORTÓW TEJ CZĘŚCI 
EUROPY I WSPANIAŁĄ ATRAKCJĄ 
TURYSTYCZNĄ DLA AMATORÓW 
PÓŁNOCNYCH KLIMATÓW.
Tekst: Sylwia Gutowska Zdjęcia: Pixabay.com

GDZIE TO JEST?
Położone w  południowo-zachodniej części Finlandii nad Morzem 
Bałtyckim, u ujścia rzeki Aurajoki. To najczęściej pierwsze miejsce 
w  Finlandii, z  którym stykają się turyści z  Europy ze względu na 
tanie promy kursujące ze Szwecji. Przelot z lotniska w Gdańsku to 
na pewno wygodniejsza opcja – na miejscu znajdziecie się w półto-
rej godziny.

CIEKAWOSTKI
Turku to miasto hanzeatyckie. Jego największy rozkwit przypada 
na XVI wiek, kiedy jako księstwo przynależące do Szwecji Finlan-
dia miała najwięcej swobód. To wtedy księciem Finlandii był Jana 
III Waza, ojciec polskiego króla, Zygmunta, i mąż polskiej królew-
ny Katarzyny Jagiellonki. Dziś to jedno z  najciekawszych miejsc 
w Finlandii, tętniące życiem, ale zarazem różniące się od wielko-
miejskich metropolii. Jesienią i zimą odnajdziecie tam klimat uro-
kliwego miasta, w którym można odpocząć od hałasu.

WARTO ZOBACZYĆ
Zamek w Turku – umiejscowiony na wyspie średniowieczny zamek 
warowny, w którym dziś mieści się muzeum.
Ratusz – umiejscowiony w  klasycystycznym pałacu nad rzeką 
Aurajoki.
Katedra z  1250 roku, jedna z  najpiękniejszych budowli romań-
skich, których w Turku odnajdziecie całkiem sporo.
Åbo Akademi – szwedzkojęzyczny uniwersytet z XVII w., najstar-
szy w Finlandii.
Synagoga z  1912 roku – jeden z  najoryginalniejszych architekto-
nicznie budynków w Turku.
Muzeum Sztuki w Turku, które mieści się w samym centrum mia-
sta, posiada pełen przekrój sztuki fińskiej.
Dolina Muminków mieszcząca się z  bliskiej odległości od Turku, 
w miejscowości Naantali.

TURKU CO WZIĄĆ ZE SOBĄ?
Na jesieni i zimą - ciepły płaszcz,. Pomocna będzie też Turku-Card, 
którą otrzymać możecie w punkcie informacji turystycznej Turku 
Touring – uprawnia do bezpłatnych przejazdów komunikacją miej-
ską i wstępów do niektórych muzeów! W innym przypadku najle-
piej kupić bilet całodobowy. 

EN  TURKU
THE OLDEST CITY IN FINLAND AND ITS FORMER CAPITAL. 
TODAY IT IS ONE OF THE BIGGEST PORTS IN THIS PART 
OF EUROPE AND A GREAT TOURIST ATTRACTION FOR 
THE LOVERS OF NORTHERN DESTINATIONS.

WHERE IS IT?
Turku is located in the southwest part of Finland at the mouth of 
the Aura River by the Baltic Sea. Due to cheap ferries sailing from 
Sweden, it is most often the first place in Finland reached by tour-
ists from Europe. But flights from Gdansk are certainly a  much 
more comfortable means of transport: you will arrive at Turku in 
one and a half hour.

CURIOSITIES
Turku is a  Hansa town. Its enjoyed its biggest prime in the 16th 
century, when – as a  duchy of Sweden – Finland had the biggest 
number of liberties. This is when Finland was ruled by John III, the 
father of the King of Poland Sigismund III Vasa and the husband of 
the Polish princess Catherine Jagiellon. Today it is one of the most 
interesting places in Finland. Teeming with life, it is at the same 
time clearly different from busy metropolises. In autumn and win-
ter, the charming town will let you take a rest from the hustle and 
bustle of everyday life.

WORTH A VISIT
The Turku castle – a medieval fortified castle located on an island 
that today functions as a museum.
The City Hall situated in a  classicistic palace on the bank of the 
Aura River.
The cathedral from 1250, one of the most beautiful Romanesque 
buildings Turku abounds in.
Åbo Akademi – a Swedish language university from the 17th centu-
ry, the oldest one in Finland.
A synagogue from 1912 – one of the most architecturally original 
buildings in Turku.
The Turku Art Museum, located in the very centre of the city, fea-
tures a broad cross-section of Finnish art.
Moomin World situated in the town of Naantali, near Turku.

WHAT TO TAKE?
A  warm coat is a  must in autumn and winter. Consider buying 
a TurkuCard. It is available at Turku Touring Tourist Information 
and gives free access to public transport and discounts at select-
ed museums! In other cases, it is worth buying a 24-hour ticket. 



JEŚLI Z OKIEN SAMOLOTU LUB 
TERMINALU W PORCIE LOTNICZYM 
GDAŃSK ZOBACZYSZ ŻÓŁTEGO, 
SPORTOWEGO SAABA 9-5, KTÓRY 
PĘDZI PO PASIE STARTOWYM, TO NIE 
ZNACZY, ŻE LOTNISKO ZAMIENIŁO SIĘ 
W TOR WYŚCIGOWY. TO ZNACZY, 
ŻE TRWA KONTROLA NAWIERZCHNI 
DROGI STARTOWEJ.

FRICTION 
TESTER

 garażu powoli wyjeżdża żółty saab. Pierwsze co zwraca naszą 
uwagę to tablica rejestracyjna z napisem „snow master” (to nie 
jest oficjalna nazwa) i sygnalizator świetlny na dachu. Dopiero 

potem zauważamy, że zamiast tylnej kanapy saab ma wielki zbiornik 
wody. – To jeszcze nie wszystko – opowiada Dyżurny Portu Krzysztof 
Zienowicz. – W bagażniku mamy oczywiście piąte koło, ale zupełnie 
inne niż zazwyczaj – uśmiecha się i podnosi klapę. Widzimy mecha-
nizm, do którego przymocowane jest nieduże kółko. Saab służy bowiem 
do pomiaru przyczepności nawierzchni. Rozpędza się na pasie starto-
wym do około 95 km/h, po czym opuszcza owe dodatkowe kółko. Dane 
zbierane przez mechanizm wędrują prosto do komputera pokładowego, 
również dość niecodziennego. Tam są przetwarzane na odpowiednie 
jednostki. Wynik końcowy to trzy pary dwucyfrowych liczb, np. 56, 57, 
58. – Pomiar wykonuje się w zależności od sytuacji – w przypadku zmia-
ny warunków, kiedy np. spadnie śnieg lub droga startowa pokryje się 

lodem – mówi Dyżurny. – Kiedy skończę pomiar od razu informuję dy-
żurnego Kontrolera Ruchu Lotniczego drogą radiową o warunkach na 
drodze startowej. Kontroler przekazuje wszystkie informacje o tym co 
znajduje się na pasie i jakie są współczynniki hamowania do wszystkich 
załóg samolotów będących w zasięgu lotniska, a ja natychmiast wysy-
łam specjalny komunikat o warunkach, tzw. SNOWTAM, do wszystkich 
zainteresowanych, którzy zamierzają do nas przylecieć.

W lecie przy każdym lądowaniu na drodze startowej w miejscu przy-
ziemienia z kół samolotów odkłada się warstwa gumy. Taka guma może 
spowodować obniżenie współczynnika hamowania, szczególnie kie-
dy jest mokra. Dlatego w saabie jest 550-litrowy zbiornik wody zamiast 
tylnej kanapy. Nie służy bynajmniej do chłodzenia ani do dociążenia sa-
mochodu. Jest wyposażony w pompę, która podczas jazdy leje wodę tuż 
przed kółko. Jest to konieczność – pomiary trzeba wykonywać na mo-
krej nawierzchni, odzwierciedlającej letnie, ale trudne warunki, jakie 
mogą wystąpić np. po deszczu. Uzyskane w ten sposób hamowanie jest 
publikowane w ramach tzw. depesz NOTAM i dostarczane wszystkim za-
łogom jakie przylatują na nasze lotnisko. 

EN  FRICTION TESTER

IF – LOOKING THROUGH THE WINDOW OF THE TERMINAL 
OR YOUR PLANE – YOU NOTICE A YELLOW SPORTS SAAB 
9-5 SPEEDING ALONG THE RUNWAY AT GDANSK AIRPORT, 
IT WILL NOT MEAN THE AIRPORT HAS TURNED INTO 
A RACECOURSE. IT WILL MEAN THE INSPECTION OF THE 
RUNWAY SURFACE IS TAKING PLACE

A yellow Saab slowly leaves the garage. The first thing we pay attention 
to is its number plate saying “snow master” (it is not the official name) 
and a roof light. Only later do we notice that the Saab has a huge water 
tank instead of the back seat. “And that’s not all”, says Airport Duty Offi-
cer Krzysztof Zienowicz. “We obviously have the fifth wheel in the boot, 
but it’s different than normal spare wheels.” He smiles and lifts the lid. 
We see a mechanism with a small wheel attached to it. Because the Saab 
is used to measure the grip of the surface. It gathers speed on the runway 
until it reaches around 95 kph and then lowers the additional wheel. The 
data gathered by the mechanism are transferred straight to the board 
computer, which is quite extraordinary too. Then they are processed 
into appropriate units. The end result consists of three pairs of two-digit 
numbers, for instance 56, 57, 58. 

“The measurements are taken depending on the situation: when the 
weather changes, for example when snow falls or the runway is covered 
with ice,” says the Officer. “When I finish taking measurements, I im-
mediately contact the Air Traffic Controller on duty by radio and inform 
him or her about the conditions of the runway. The Controller passes all 
the information about those conditions and the specific brake factors to 
all aircraft crews that are within the airport’s range, and I send a special 
message describing the conditions of the runway called 

In the summer, a layer of rubber from aircraft wheels accumulates 
during each landing on the spot where the wheels touch the surface. 
Such rubber may lower the brake factor, especially when it is wet. This is 
why the Saab is equipped with a 550-litre water tank instead of the back 
seat. It is by no means used to cool or load the car down. The tank has 
a small pump that pours water right in front of the wheel when the Saab 
drives along the runway. It is necessary because measurements have to 
be taken when the surface is wet in order to reflect difficult summer con-
ditions that may appear for example after rainfall. The brake factor re-
ceived that way is published as part of the so-called NOTAM notices and 
sent to all crews arriving at the airport.
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KAŻDYM SAMOLOTEM W PORCIE LOTNICZYM GDAŃSK 
OPIEKUJE SIĘ SZEREG OSÓB – JEDNI UZUPEŁNIAJĄ 
PALIWO, INNI DBAJĄ, ABY PO WYLĄDOWANIU 
POKOŁOWAŁ W ODPOWIEDNIE MIEJSCE POSTOJOWE, 
A JESZCZE INNI SPRAWDZAJĄ JEGO STAN TECHNICZNY. 
ALE PRZECIEŻ KTOŚ MUSI TO WSZYSTKO, CO DZIEJE 
SIĘ W CZĘŚCI LOTNICZEJ LOTNISKA, NADZOROWAĆ. 
TO ZADANIE DYŻURNEGO OPERACYJNEGO PORTU – 
JEDNEJ Z NAJWAŻNIEJSZYCH OSÓB NA LOTNISKU.

P rzed Krzysztofem Zienowiczem, jednym z pięciu Dyżurnych 
Portu Lotniczego Gdańsk, stoi monitor. Na nim zaś wyświe-
tla się oś czasu, po której przesuwają się kolorowe kratki – 

symbole kolejnych samolotów, które przylatują i wylatują z gdań-
skiego lotniska. To system FIS, czyli Flight Information System 
– program komputerowy, który jest podstawowym narzędziem pra-
cy Dyżurnego Portu. To scenariusz kolejnych operacji lotniczych, 
które będą miały miejsce na lotnisku. Zadaniem Krzysztofa Zienowi-
cza i jego kolegów Dyżurnych Operacyjnych Portu jest ustalenie tego 
scenariusza i czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem. – Sys-
tem pokazuje nam dokładnie w którym momencie dany samolot po-
winien wylądować, jak długo powinien przebywać na konkretnym 
stanowisku postojowym i kiedy powinien znów wystartować – tłu-
maczy Zienowicz. – Jednym z naszych zadań jest przydzielenie każ-
demu samolotowi odpowiedniego miejsca na płycie postojowej. 
Z tych informacji korzysta praktycznie całe lotnisko. Docierają one 
do Wieży Kontroli Lotniska, która przekazuje je pilotom, do Działu 
Eksploatacji, do wszystkich zainteresowanych agentów handlingo-
wych – firm sprzątających, cateringowych, uzupełniających paliwo, 
służb bezpieczeństwa, jak również do pasażerów za pomocą monito-
rów w terminalu otrzymują informację o przydzielonym stanowisku. 
W  końcu także do Działu Księgowości, która wystawia wszystkim 
faktury – uśmiecha się Zienowicz.

Ale to jeszcze nie wszystko, za co odpowiedzialni są Dyżurni 
Operacyjni. Pod ich kuratelą znajduje się cała płyta lotniska, drogi 
startowe i kołowania oraz wszystko co się na ich terenie oraz w ich 
sąsiedztwie dzieje.  Dyżurny Operacyjny Portu Lotniczego jest upo-
ważniony do podejmowania decyzji w zakresie rozpatrywania, koor-
dynowania i rozstrzygania wszystkich spraw mających bezpośredni 
związek z  zapewnieniem bezpieczeństwa operacji lotniczych oraz 
utrzymania w gotowości eksploatacyjnej gdańskiego lotniska.

Dyżurni oceniają i  nadzorują stan nawierzchni drogi starto-
wej, dróg kołowania oraz płyt postojowych, by wszystkie operacje 

lotnicze były wykonywane w sposób bezpieczny. W czasie warunków 
zimowych do obowiązków Dyżurnego Operacyjnego Portu należy 
obowiązek poinformowania linii lotniczych o tym, jakie warunki pa-
nują na nawierzchniach lotniskowych. Dyżurny Operacyjny w razie 
sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa operacji lotniczej jest odpowie-
dzialny za koordynację działań ratowniczych realizowanych przez 
służby lotniskowe i inne zewnętrzne powoływane w zależności od 
rodzaju sytuacji zagrożenia. Dlatego też każdy Dyżurny Portu musi 
być w nieustannym kontakcie z innymi stanowiskami na lotnisku – 
jeśli opuszcza w czasie pracy swoje biuro i udaje się np. na inspekcję 
pasa startowego, zawsze ma przy sobie krótkofalówkę.

A gabinet Dyżurnych żal opuszczać, bo widoki są pierwszorzędne 
– szerokie okna wychodzą dokładnie na drogę startową i drogi koło-
wania. Czy poza Wieżą Kontroli Lotniska to Dyżurni Portu mają naj-
lepszy widok? – Chyba tak. Z racji pełnionych obowiązków musimy 
mieć bardzo dobry wgląd w pole naziemnego ruchu lotniczego, czyli 
w drogę startową i kołowania, ale i płyty postojowe, żebyśmy mogli 
na bieżąco kontrolować  sytuację operacyjną na lotnisku Gdańsk im. 
Lecha Wałęsy.

EN  WHAT DOES AN OPERATIONS 
DUTY OFFICER DO?

A SERIES OF PEOPLE TAKE CARE OF EACH AIRCRAFT 
AT GDANSK AIRPORT: SOME OF THEM REFUEL THE 
PLANE, SOME SEE TO IT THAT THE PLANE TAXIS TO THE 
APPROPRIATE PARKING AREA, OTHERS INSPECT ITS 
TECHNICAL CONDITION. BUT THERE MUST BE SOMEONE 
WHO SUPERVISES EVERYTHING THAT HAPPENS IN THE 
AIR PART OF THE AIRPORT. THAT TASK BELONGS TO 
OPERATIONS DUTY OFFICERS, WHO ARE AMONG THE 
MOST IMPORTANT PEOPLE AT THE AIRPORT.
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Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy oferuje szeroki zakres 
usług VIP. Do skorzystania z oferty zapraszamy pasażerów  
podróżujących samolotami rejsowymi oraz prywatnymi,  
zarówno w ruchu krajowym jak i międzynarodowym.

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

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

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

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

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

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

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

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

VIP SERVICES

www.airport.gdansk.pl

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

REKLAMA

There is a screen in front of Krzysztof Zienowicz, one of the five Oper-
ations Duty Officers at Gdansk Airport. It displays colourful squares 
moving along an axis of time which symbolize aircrafts arriving at the 
airport in Gdansk and leaving it. Called the Flight Information System 
(FIS), that computer programme is the basic tool used by Duty Offi-
cers at work. It is a scenario of subsequent air operations taking place 
at the airport. The role of Krzysztof Zienowicz and other Operations 
Duty Officers is to determine this scenario and take care of its proper 
course. “The system shows at what particular moment a given plane 
should land, how much time it should stay at a particular parking spot 
and when it should take off,” says Zienowicz. “One of our tasks is to 
assign each aircraft to the appropriate place on the apron. Practically 
the whole airport uses the information we provide. It reaches the Traf-
fic Control Tower, which passes the information to pilots, to the Oper-
ating Department and to all handling agents concerned: those work-
ing in cleaning or catering companies, agents refuelling aircrafts and 
security service agents, as well as to passengers, who look at screens 
in the terminal and as a result know which gate they should head to. Fi-
nally, the information is passed to the Accounting Department, which 
issues invoices to everyone,” says Zienowicz with a smile.

But it is still not everything Duty Officers are responsible for. They 
are in charge of the whole apron, runways and taxiways and every-
thing that takes place both on them and in their vicinity. Operations 

Duty Officers are authorised to take decisions as regards examining, 
coordinating and deciding on all issues directly related to the secu-
rity of air operations and operational readiness of Gdansk airport.

The Officers assess and supervise the condition of the runway, 
taxiways and aprons so that all air operations are performed in a safe 
and secure manner. Moreover, during winter, Operations Duty Offi-
cers are obliged to inform airlines about the condition of all airport 
surfaces. If the security of an air operation is threatened, Duty Offi-
cers are responsible for the coordination of rescue activities under-
taken by airport services or external services which are appointed 
depending on the type of the emergency situation. This is why each 
Duty Officer needs to be in constant contact with the rest of the staff 
at the airport. If they leave their office during working hours for ex-
ample in order to inspect the runway, they always have a short wave 
radio on them.

And it is actually a pity they sometimes have to leave the office 
because the view is magnificent: its wide windows overlook the run-
way and taxi ways. Do Duty Officers have the best view right after 
the Traffic Control Tower? “I guess we do. Because of the duties we 
perform, we need to have a  very good insight into the airport sur-
face traffic: into the runway and taxiways, but also into aprons. As 
a result, we are able to carefully control the operational situation at 
Gdansk Lech Walesa Airport.”
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