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ANDRZEJ 
SARAMONOWICZ 

Reżyser, scenarzysta, pisarz, 
dramaturg i dziennikarz. Autor 
największych polskich hitów ko-
mediowych w XXI w. W 2015 roku 
Saramonowicz wydał bestselle-
rową powieść „Chłopcy".

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

GRZEGORZ 
KAPLA 

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

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

 NASI AUTORZY

WOJCIECH 
ZAWIOŁA

Obserwuje, a potem opisuje i ko-
mentuje. Głównie sport, ale ma 
w swoim dorobku dwie powieści. 
Na co dzień dziennikarz NC+, ale 
też prezenter wiadomości w TVN 
i TVN24. 

ENGLISH  He observes and then 
describes and makes comments. 
Mainly about sport, but he has 
two novels to his credit too. On 
a regular basis, he is a journalist 
at NC+ and newscaster at TVN 
and TVN24. 
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WOJCIECH 
KUCZOK

Pisarz, scenarzysta, grotołaz, fe-
lietonista, fan piłki nożnej. Laureat 
Nagrody Literackiej Nike. Człowiek 
o wielu pasjach. Z nami będzie dz-
ielił się tą filmową, co miesiąc pole-
cając jeden obraz wart obejrzenia.

ENGLISH  A writer, screenwriter, 
caver, columnist and soccer fan. 
A winner of the Nike Literary 
Award. A man of many passions. 
He will share one of them with us 
recommending one picture worth 
seeing every month.

MONIKA
SZAŁEK

Fotografka, artystka, pasjonat, 
osoba zafascynowana ludźmi, twar-
zami, pozami, życiem ale zawsze 
z człowiekiem na pierwszym planie. 
Skończyła Warszawską Szkołę 
Filmową i od kilku lat oddaje się 
wyłącznie fotografowaniu. 

ENGLISH  A photographer and artist 
fascinated with people, faces, poses 
and life – always with man in the 
foreground. She finished the Warsaw 
Film School and for several years 
has been devoted to photography.

JAKUB
MILSZEWSKI

Redaktor naczelny. Pisze głównie 
o muzyce i turystyce, o tym pier-
wszym również na blogu 140db.pl. 
Kiedyś zostanie gwiazdą rocka, ale 
póki co śpiewa w chórze. 

ENGLISH  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. 

KASIA
WARNKE

Aktorka, dramaturg, reżyserka. 
Ukończyła krakowską PWST, 
została zaangażowana do Teatru 
Starego w Krakowie, później 
dołączyła do zespołu 
TR Warszawa. 

ENGLISH  An actress, drama-
tist and director. She finished 
the PWST National Academy of 
Theatre Arts in Krakow, worked at 
the Stary Theatre in Krakow and 
joined the team of TR Warszawa. 

MATEUSZ 
KUSZNIEREWICZ

Człowiek pracy, gdańszczanin z wy-
boru. Choć większość zna go jako 
żeglarza i Mistrza Olimpijskiego, to 
ma w rękawie jeszcze kilka asów. 
Jest biznesmenem, społecznikiem, 
prezesem Fundacji Gdańskiej.

ENGLISH  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 se-
veral more aces up his sleeve. He is 
a businessman, a social activist and 
the CEO of Gdansk Foundation. 
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JACEK 
GÓRECKI 

Dziennikarz i dramaturg. Rocznik 
90-ty. Pół życia spędził w te-
atrach, jeszcze więcej w sa-
lach kinowych. To jego domy. 
Wszystko co możliwe przelewa 
na papier. 

ENGLISH  A journalist and dra-
matist. Born in 1990. He spent 
half of his life in theatres and 
even more in cinema auditoria. 
They are his houses. He commits 
everything he can to paper.

KATARZYNA
ZDANOWICZ 

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

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

KAMIL
SADKOWSKI

Znawca smaków, współtwórca 
Akademii Kulinarnej Fumenti. 
Przeszedł przez wszystkie szczeble 
branży gastronomicznej. Współau-
tor książki „Gastrobanda. Wszystko, 
co powinieneś wiedzieć, zanim 
wyjdziesz coś zjeść”.

ENGLISH  Maven of tastes, co-found-
er of the “Fumenti” Culinary Academy. 
He went through all stages of the food 
industry. Co-author of the book “Gas-
trobanda. Wszystko, co powinieneś 
wiedzieć, zanim wyjdziesz coś zjeść”.

ANNA 
NAZAROWICZ

Słabość do samochodów ma 
zaszytą w głowie, bo serca nie ma 
– jest turbosprężarka. Pociąga ją 
wszystko, co ma cztery koła. Au-
torka bloga „Panie wiozą Panów”.

ENGLISH  She has a weakness for 
cars instilled in her head, because 
she does not have a heart but 
a turbocharger instead. Everything 
with four wheels attracts her. The 
author of a blog entitled Panie 
wiozą Panów. 
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ALEKSANDRA 
BUDKA 

Gdyby nie było muzyki, jej życie nie 
miałoby sensu. Pasjonatka radia 
i klimatu retro, kolekcjonerka płyt, 
okularów i torebek. Od wielu lat 
związana z radiową Trójką. O muzyce 
i radiu pisze także na blogu. 

ENGLISH  Without music her life 
would be completely meaningless. 
A radio and retro style aficionado. Col-
lects music albums, sunglasses and 
purses. For years has been related to 
Polish Radio Programme 3. Writes on 
music and radio on her blog.

SYLWIA 
GUTOWSKA

Rozmawia, pisze, potem redaguje. 
Interesuje się kulturą wysoką, 
średnią i niską, bo jest prawdzi-
wą (post)humanistką. Od dobrej 
książki woli tylko teledysk MC 
Hammera. 

ENGLISH  She talks, writes and 
edits. She is interested in high, 
middlebrow and low culture be-
cause she is a true (post)humanist. 
She claims there is nothing better 
than a good book except for MC 
Hammer’s video clips. 

TOMASZ 
SOBIERAJSKI

Socjolog z zawodu i z pasji. Wy-
trawny badacz społecznych zjawisk 
i kulturowych trendów. Naukowiec 
3.0 nie bojący się trudnych wyz-
wań, międzynarodowej współpracy 
i interdyscyplinaroności. 

ENGLISH  A sociologist by profes-
sion and passion. An experienced 
scientist of social phenomena and 
cultural trends. A 3.0 scientist, 
who is not scared of challenges, 
international cooperation and 
interdisciplinarity.

EDYTA
BARTKIEWICZ

Jest fotografem mody, ma 23 
lata i pochodzi ze Szczecina. Do 
Warszawy przyjechała spełniać 
marzenia i kieruje się dewizą 
'liczy się jakość, a nie ilość'. 

ENGLISH  She’s a fashion pho-
tographer, she’s 23 and comes 
from Szczecin. She came to 
Warsaw to fulfill her dreams and 
follows the rule „Quality over 
quantity”. 
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ZDJĘCIA Monika SzałekTEKST Jakub Milszewski

W POWIETRZU SĄ SAMOLOTY, ALE FISZ NIE LUBI LATAĆ. W POWIETRZU 
SĄ TEŻ DRONY. OD NICH SWÓJ TYTUŁ WZIĄŁ NAJNOWSZY ALBUM PRO-
JEKTU FISZ EMADE TWORZYWO. A TO DLATEGO, ŻE W POWIETRZU RA-
ZEM Z SAMOLOTAMI I DRONAMI JEST TEŻ NIEPOKÓJ. FISZ, CZYLI BARTEK 
WAGLEWSKI, PODZIELIŁ SIĘ NIM Z NAMI NA ŚRODKU LEŚNEJ POLANY.

CZUJĘ 
      W POWIETRZU 
ZATROSKANIE

C Z U J Ę  W  P O W I E T R Z U  Z A T R O S K A N I E



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

Zabraliśmy cię do lasu, żeby ograniczyć obecność 
dronów i wszelkiego rodzaju elektroniki. Podobno nie 
przepadasz.
Nie, czasami za bardzo przepadam. Jestem świadomy 
tych wszystkich uzależnień, tego, że czasami nerwo-
wo, neurotycznie chwytasz za ten komputer, telefon, 
tablet, żeby sprawdzić co się dzieje na świecie, ale też 
żeby sprawdzić jakieś totalne pierdoły. To powoduje, 
że zaczynasz tracić poczucie tego, co w ogóle się dzie-
je wokół. To taki narcystyczny, wykreowany świat. 
Na pewno przebodźcowany. Tych bodźców jest masa, 
multum. Powoduje to, że mózg mi staje na dłuższy czas, 
i gwiżdże, i piszczy... To nie jest do końca tak, że jestem 
wrogiem tych wszystkich urządzeń, które nasze umy-
sły konstruują, tylko jestem świadomy tego uzależnie-
nia i pytam o granice. Tym bardziej, że sam mam dzieci 
i widzę, jak to zmienia świat, jak to zmienia stosunki 
międzyludzkie. Widzę, jak rzeczy, które są moim zda-
niem drugoplanowe, nieważne, zaczynają stawać na 
piedestale. To obserwacje. A przy okazji jestem czło-
wiekiem, który sobie ceni intymność.

I nie lubi, jak mu się z komórką wchodzi w życie 
prywatne i filmuje, a potem publikuje tak, żeby 
wszyscy widzieli.
Tak. I zastanawia mnie ta wielka chęć podzielenia się 
sprawami, które kiedyś były w ukryciu, bo były czymś 
specjalnym, osobistym i tylko dla ciebie ważnym, bo 
nie każdy chce oglądać relację z przyjęcia u wujka czy 
z narodzin dziecka. To są sytuacje, które różnią moje 
pokolenie z tym wychowanym na tak zwanych me-
diach społecznościowych.

A czy artyści nie udostępniają swoich prywatnych 
emocji i myśli poprzez tworzenie muzyki, rzeźbienie, 
malowanie obrazów...?

...CZ UJ Ę W P OW I ET R Z U 
Z AT RO SK A N I E , 

N I EP OKÓJ. I  TA PŁY TA 
PEW N I E TA K A J E ST, 

M I MO T E G O, Ż E 
P O ST R Z E GA M SI EBI E 

M I MO WSZ YST KO 
JA KO OP T Y M IST Ę. 

Jak najbardziej. Na płycie opowiadam o sobie, a przy 
okazji ciągle jestem fanem popkultury i nie wstydzę 
się tego ani trochę. Uważam, że umiejętne żonglowa-
nie tym, co popularne, jest jak najbardziej na miejscu, 
jest dynamiczne i ciekawe. Natomiast zawsze jest ten 
element talentu, myśli, jakiejś wrażliwości muzycz-
nej, która bywa także  narcystyczna, ale jest w niej coś 
jeszcze. Coś, co dla mnie zawsze było ważne. Za tymi 
internetowymi emocjami najczęściej nic się nie kryje.

Są puste.
Tak. Nie jest też tak, że ja jestem starym dziadem i będę 
teraz narzekał i się zastanawiał, jak ten świat będzie 
wyglądał... Chociaż nie, przecież się zastanawiam! Ale 
pytam też o granice, o poczucie smaku. Jestem czło-
wiekiem wolności, ale ta wolność jest różnie rozumia-
na. Obserwuję i opowiadam o tym. Nie daję w moich 
tekstach żadnych recept. Nie ma tam wymądrzania się 
na tematy, na których się do końca nie znam, bo nie je-
stem socjologiem.

Wyczytałem gdzieś, że na albumie „Drony” 
popełniłeś teksty o samochodach, komputerach, 
telefonach, dronach – niektóre utwory noszą też 
takie tytuły. Ale posłuchałem sobie tych kompozycji 
i wydaje mi się, że to nieprawda. Nie pisałeś 
o dronach, komputerach, komórkach i konsolach. 
Pisałeś o tęsknocie, o braku obecności drugiej istoty, 
fizycznej, zbudowanej z białka, skóry, kości.
To jest płyta o fetyszach, które zasłaniają nam tę tę-
sknotę do człowieka, prawdziwej bliskości. Wydaje mi 
się, że te wszystkie największe wynalazki, jak kompu-
tery, samochody, internet, mamy tak naprawdę dawno 
za sobą. Teraz jesteśmy zasypywani różnymi wariacja-
mi na ich temat i gadżetami. Powstaje fetysz. Nowy mo-
del samochodu czy komórki ma zastąpić ci tę bliskość. 
A  to jest utopijne myślenie, ale chyba od urodzenia 
tęsknimy za jakimiś utopiami, bo rozglądamy się nie 
tam, gdzie trzeba. I o tym jest ta płyta.

Dlaczego jest taka smutna?
(śmiech) Wszyscy mnie o to pytają.

Wygląda to tak, jakbyś doszedł do pewnego wieku...
...i zdziadział.

Nie. Nabrał dystansu. Jesteś dorosłym, 
odpowiedzialnym człowiekiem, masz dzieci. Wygląda 
to tak, jakbyś nagle na to wszystko popatrzył 
i zaczął się zastanawiać, czy idziemy w dobrym 
kierunku, jaki to w ogóle kierunek, czy wpajając 
jakieś ideały dzieciom, robisz to dobrze, czy może 
powinieneś robić to zupełnie inaczej. Ta płyta to akt 
dojrzałości?
Boję się takich poważnych wyznań. Wydaje mi się, że 
to jest to także jakaś introwertyczna obserwacja siebie. 
Świat się zmienia. Kiedy rodzą się dzieci, zastanawiasz 
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na tyle mądrymi, wykształconymi ludźmi, żeby za nas 
troszkę powalczyć o sprawiedliwość, o świat w pokoju. 
Do tych naszych polityków od lat tak naprawdę tych 
samych, tylko coraz bardziej radykalnych. Mam wra-
żenie, że odbywa się jakaś rewolucja. Nigdy nie byłem 
fanem rewolucji, bo uważałem, że rzeczy należy popra-
wiać, a nie od razu demolować. Cały czas uprawiamy 
politykę i dyskusję opartą na starym, makiawelistycz-
nym „cel uświęca środki”. Tylko że ja już nie widzę tego 
celu w tej jałowej debacie politycznej. Jest dla mnie 
zupełnie rozmazany. Optyka jest jak ze starego rosyj-
skiego aparatu, w którym soczewki już nie do końca 
działają. Dlatego zadaję to pytanie. Zawsze walczyłem 
o poczucie wolności, a też przy okazji odpowiedzialno-
ści, o te wszystkie powroty do domu, do rodziny i do 
życzliwości dla ludzi, do słuchania ich. Tymczasem 
mamy okres rewolucyjny, jest dużo pęknięć i podzia-
łów, które są odczuwalne. Nie trzeba włączać telewizo-
ra, żeby je odkryć.

W jaki sposób walczyłeś o to wszystko? W jaki 
sposób teraz walczysz? Bo wiesz, zadawanie pytań, 
jak to robisz na płycie, jest bardzo ważne. Ale nie 
dajesz odpowiedzi.
Bo wydaje mi się, że niektórzy są mądrzejsi ode mnie. 
Mimo, iż w raj na ziemi już raczej nie uwierzę, to wciąż 
nie mogę zrozumieć, dlaczego tak trudno zbudować 
świat, w którym nie skaczą sobie do gardeł ludzie róż-
nych nacji, wyznań, orientacji.
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się, jak sobie poradzą w życiu. Ale myślisz też o tym, 
jaki ten świat w ogóle jest – czy grożą tym dzieciom 
wojny, przemoc... jeszcze dwanaście lat temu wyda-
wało mi się, że przychodzą na świat w znakomitym 
momencie – jesteśmy wolni, możemy podróżować, 
zmagamy się oczywiście z biedą, ociepleniem i inny-
mi takimi sprawami, ale mimo wszystko wydawało 
mi się, że to dobry czas na rozwój. O tym była płyta 
„Mamut”. Teraz, z kim nie rozmawiam, czuję w powie-
trzu zatroskanie, niepokój. I ta płyta pewnie taka jest, 
mimo tego, że postrzegam siebie mimo wszystko jako 
optymistę. Wojtek Bonowicz, który opowiada na pły-
cie, poeta i mój przyjaciel, często mi opowiadał o tym, 
że jest taki trochę wyklęty w gronie poetów, bo jest je-
dynym optymistycznym poetą, który potrafi napisać 
rzeczy o nadziei. Przy okazji naszego spotkania przy 
płycie opowiadał mi, że ostatnio coraz więcej znajduje 
u siebie pesymistycznych myśli. Niepokój się gdzieś 
unosi. Oczywiście pytanie, na ile to jest nakręcane, 
na ile powodowane przez media, które są jakimś skró-
tem, który nie pokazuje całego świata, a na ile świat 
naprawdę się chwieje, bo o czymś zapomnieliśmy, bo 
ktoś jest niedowartościowany, nie chciał być słuchany 
albo nie potrafił się o to upomnieć. „Drony” to płyta 
o tu i teraz.

Zadam ci teraz pytanie, które ty na płycie zadajesz 
nam. O jaki świat walczysz?
To pytanie kieruje raczej do tych, którzy uważają się 



Czy to nie jest pułapka? Czy to nie jest 
tak, że każdemu się wydaje, że są mą-
drzejsi od niego, i w ten sposób nie mamy 
nic, żadnej wiedzy?
Trzeba mieć zaufanie do ludzi, do wiedzy. 
Nie znam się np. na ekonomii ani  zupeł-
nie na polityce rolnej. W  świecie inter-
netowym namnożyło się specjalistów od 
wszystkiego, wszechwiedzących geniuszy. 
A w tym chaosie rodzą się przeróżne teo-
rie spiskowe. Jestem w takim czasie, kiedy 
złapałem równowagę. Mogę sobie szczerze 
powiedzieć, że jestem człowiekiem szczę-
śliwym, bo mam gdzie wracać, bo mam 
świetną rodzinę, a przy okazji robię rzeczy, 
które uwielbiam. Ale bardzo ważne jest słu-
chanie, rozmowa z ludźmi, bycie między 
ludźmi. Wydaje mi się, że wszystkie te idee 
mniej i bardziej nacjonalistyczne są troszkę 
w oderwaniu od tego, o czym rozmawia na-
sze pokolenie, czym się martwi. Raczej tym 
grają, żeby nas skłócić. Czekam na zmianę 
kultury politycznej, bo wciąż może zbyt 
idealistycznie, ale wierzę, że polityka może 
być bardziej moralna, że język polityki 
może być inny. Mimo wszystko lubię ludzi, 
mimo że jestem introwertykiem i  jestem 
często postrzegany jako osoba nieprzystęp-
na. Lubię ludzi i troszkę mi brakuje w prze-
strzeni publicznej także ze strony dzienni-
karstwa, publicystyki, bycia pośród ludzi. 
Polityka czy idee budowane w oderwaniu 
od rzeczywistości mogą doprowadzić do 
powrotu idei faszystowskich, albo komuni-
stycznych z drugiej strony. Radykalizmy są 
mi zupełnie obce, wszystko jedno z której 
strony biegną.

Czy starzy fani nie mają ci za złe, że 
porzuciłeś rap?
Na pewno niektórzy tak. Na pewno. Ale to 
koncertowo się też bardzo zmienia. Gramy 
stare rzeczy. Lubię strzelać słowami, bo 
jest w tym moc. Nakręcam się przez to, bo 
to bardzo mantrowe. Ale gadanie, rapo-
wanie, to branie bardzo różnych tematów 

i  mieszanie ich w  jednym kociołku. To 
bardzo często chaotyczne, świetne, ale ja 
troszkę inaczej teraz myślę.

Chcesz powiedzieć, że wyrosłeś?
Nie, nie chcę tego powiedzieć. Chcę powie-
dzieć, że forma piosenki jest mi teraz bli-
ska, może dlatego, że jest dla mnie czymś 
nowym, bo tego wcześniej nie robiłem. Po 
drugie wydaje mi się, że w takiej zwięzłej, 
krótkiej formie można więcej powiedzieć. 
Stałem się ostatnio jakimś takim zdeklaro-
wanym minimalistą. Poza tym to bycie za 
mikrofonem, rapowanie, gadanie – musisz 
mieć do tego taki prąd, który cię prowadzi 
po tych słowach. Cały czas czuję ten prąd 
będąc na scenie, ale melodyjność, zabawa 
spokojem, ciszą – to jest odkrycie, któ-
re przyszło przy płycie Waglewski, Fisz, 
Emade „Matka, Syn, Bóg”. Nie umiem 
oszukiwać na scenie, a jeśli teraz nie odpo-
wiada mi rapowanie, to musiałbym wyjść 
i troszkę oszukiwać. Wiem, że będą rozcza-
rowani, ale przybywają też nowi. Z drugiej 
strony wydaje mi się, że „Drony” to bardzo 
nasza Tworzywowa płyta.

Wróćmy do początku rozmowy. Wciąż się 
zastanawiam, dlaczego z tej elektroniki 
zrobiłeś taką ofiarę, dlaczego oskarżyłeś 
ją o całe zło. Zobacz: jesteś nieśmiały.
Tak.

Czy nie jest ci łatwiej porozumiewać się 
z innymi ludźmi, którzy nie są z twojego 
najbliższego kręgu znajomych, przez 

... Z Ł A PA Ł E M  RÓW N OWAG Ę . 
M O G Ę  S O B I E  S Z C Z E R Z E 
P OW I E D Z I E Ć ,  Ż E 
J E S T E M  C Z Ł OW I E K I E M 
S Z C Z Ę Ś L I W Y M ,  B O  M A M 
G D Z I E  W R AC AĆ ,  B O  M A M 
Ś W I E T N Ą  RO D Z I N Ę,  A   PR Z Y 
O K A Z J I  RO B I Ę  R Z E C Z Y, 
K T Ó R E  U W I E L B I A M .

Facebooka, SMS-a, inną formę kontaktu 
twarzą w twarz?
Oczywiście. Ja w ogóle lubię internet. Nawet 
w tym wydaniu, że mogę sobie pokupować 
coś, pościągać, kupić płyty, kurde, ile ja się 
kiedyś nachodziłem, żeby jakąś kasetę 
dorwać, a teraz jest tego aż za dużo! Tak 
samo jest z kontaktami. Nie jesteś w stanie 
mieć tysiąca przyjaciół, nie jesteś w stanie 
zamienić z nimi kilku słów, tym bardziej 
kiedy masz obowiązki domowe i  inne za-
jęcia. Ale cały czas opowiadam o  tych 
granicach i tym rozwarstwieniu, między 
prawdziwym życiem a  życiem, w  które 
uciekamy, które kreuje jakąś utopię. Nasze 
ciała nie wyglądają tak pięknie, jak po 
Photoshopie, różnie się starzejemy. I nie 
jesteśmy na to gotowi, bo wydaje się nam, 
że świat cały jest taki sphotoshopowany, 
piękny i wyczyszczony. Z drugiej strony 
takie spotkanie ponurej rzeczy wistości 
ze światem wykreowanym jest bardzo 
fascynujące.

Ja ci na zakończenie powiem, że świat 
bywa mimo wszystko całkiem ładny 
i kolorowy.
Jasne, ale nie trzeba go tak lukrować. 
Zmarszczki potrafią być piękne. Teksty na 
płytę pisałem głównie na wsi, bo mam ta-
kie ulubione rejony i jest tam pięknie.

Lubisz mieć ten kontakt z naturą.
Tak. Bardzo.

Dobrze zatem, że się spotkaliśmy w lesie. 

FISZ EMADE TWORZYWO 
„Drony”
Wydawca: Art2/Agora
Premiera: 21 października

Więce j  na anywhere . p l

C Z U J Ę  W  P O W I E T R Z U  Z A T R O S K A N I E



in different ways. I observe and talk about it. I am not giv-
ing any recipe in my text. I do not speak about topics that 
are not familiar to me because I am not a sociologist.

I read somewhere that you wrote about cars, 
computers, phones and drones for the Drony album. 
Some of the tracks have such titles. But I listened 
to them and I do not think that this is true. You 
did not write about drones, computers, phones and 
consoles. You wrote about yarning, missing that 
other physical person who would be built from 
protein, skin and bones.
This is an album about fetishes that cover up that yarn-
ing for a person, for real closeness. I think that we have 
already reached the biggest inventions, such as comput-
ers, cars and internet.  Now we are showered with their 
variations and gadgets. A new phone or car will not make 
up for that closeness. And this is utopian thinking but we 
seem to be longing for some utopias from birth because 
we are looking in places where we should not be. And 
this is what the album is about.

Why is it so sad?
(laughs) Everyone asks me about this.

It looks like you have reached a certain age…
…and became a bore.

No. Got some distance. You are a grown, responsible 
man, you have children. It looks like you took a look 
on all of this and started to wonder if we are going 
in the right direction, what this direction might be, 
if when sharing some ideals with your children you 
are doing it in the right way or should be doing it 
differently. Is this album an act of maturity?
I am afraid of such strong messages. I think that this is 
also some introvert self-observation. The world is chang-
ing. When your children are born you start to wonder 
how they will do in life. But you also think about what 
the world is like: are wars, aggression a threat to your 
children? Twelve years ago I thought that they were born 
in the perfect moment: we are free, we can travel, yes we 
are fighting poverty, global warming and other issues 
but even so, I thought this was a good time for develop-
ment. This is what the album Mamut was about. Now, no 
matter who I am talking to, I can hear this restlessness, 
worry in the air. And this is probably why this album is 
like that, even though I see myself as an optimist. Wojtek 
Bonowicz who speaks on the album, my friend and 
a poet, used to tell me that he is a bit separated from oth-
er poets because he is the only optimistic poet that can 
write about hope. Recently he admitted that he has more 
and more pessimistic thoughts. This worry is every-
where. The question is, how much of this is emphasized, 
how much of it is created by the media that are a summa-
ry that does not show the whole world, and how much of 
it is the world actually shaking because we have forgotten 
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ENGLISH 

I FEEL RESTLESSNESS IN THE AIR

There are planes in the air but Fisz does not like to fly. There 
are also drones in the sky. The new album of the Fisz Emade 
Tworzywo was named after them. And this is because alongside 
the drones and airplanes there is also restlessness. Bartek 
Waglewski (Fisz) shared this with on a forest glade.

We took you to a forest to limit the presence of 
drones and all electronics. Apparently you are not 
a fan of them.
No, sometimes I like them too much. I am aware of these 
addictions, of the fact that sometimes, nervously, neu-
rotically you grab that computer, phone, tablet to check 
what is happening in the world but also to look-up some 
utter silliness. This makes you lose contact with what is 
happening around you. This is an egocentric, invented 
world, definitely over-stimulated. There are a plenty of 
these stimulations, a multitude of them. This makes my 
brain stop for a period of time and whistle and squeal… 
It is not that I am an enemy of all those devices but I am 
aware of these addictions and I ask about boundaries. 
Especially since I have children and I see how it chang-
es the world and relationships. I see how things that are 
not very important to me, not significant, get put on the 
pedestal. This is an observation. And I am also a person 
who values privacy.

And does not like for someone to enter his private 
life with a phone and film it to later post for 
everyone to see.
Yes. And I  am surprised by this huge need to share 
things that used to be hidden because they were some-
thing special, personal and important only to you. Not 
everyone wants to see your uncle’s party or child’s birth. 
These are the situations that distinguish my generation 
from the one raised on social media.

But do not artists share their private emotions 
and thoughts through creating music, sculpturing, 
painting…?
They do. I share myself on the album, I am still a fan of 
pop culture and I am not in the slightest ashamed to ad-
mit that. I think that juggling the things that are popular 
is something good, dynamic and interesting. What is 
important is that element of talent, thought, music sen-
sitivity, which is often self-indulgent but there is some-
thing more behind it, something that has always been 
important to me. And there is usually nothing more to 
those internet emotions. 

They are empty.
Yes. It is not that I am an old bore and I will now complain 
and wonder about what the world will look like… But I do 
wonder! Yet I also ask about the boundaries, taste. I am 
a person of freedom but this freedom can be understood 





Are older fans upset that you gave up rap?
Some definitely are. But this is also changing. I do play 
old tracks. I like to shoot with words because they carry 
power. I get hooked on it because it is like a mantra. But 
speech and rap are taking two very different topics and 
mixing them together. This is often very chaotic, amaz-
ing, but I think a bit differently now.

You want to say that you grew out of it?
No. I want to say that songs are attractive to me now, may-
be because they are something new that I have not done 
before. I also think that in this short form a lot more can be 
said. Recently I became a declared minimalist. And to be 
behind the microphone, rap, speak, you have to have this 
power that will drive you. I still feel this power when I am 
on stage but the melody, playing with calmness, silence: 
this is a discovery I made when doing the Waglewski, Fisz, 
Emade Matka, Syn, Bóg album. I am unable to lie on stage 
and since I am uncomfortable with rapping right now 
I would have to cheat a little. I know that some fans will be 
disappointed but there will also be new ones. On second 
hand I think that Drony is a very Tworzywo album.

Let us go back to the beginning of this conversation. 
I am still wondering why you blame all evil on these 
electronics. Look, you are shy.
Yes.

Is it not easier for you to communicate with those 
who are not your close friends through Facebook and 
text messages?
Of course. I generally like the internet. At least because 
I can buy things, download, buy albums… how much 
searching I had to do in the past to get a cassette and now 
there is so much of everything! Just like with contacts. 
You cannot have a thousand friends; you are unable to 
talk to them, especially when you have other responsi-
bilities. But I am always talking about those boundaries 
and separation of the real life and the life into which we 
escape that creates some utopia. Our bodies are not as 
beautiful as after Photoshop, we are getting older. And 
we are not ready for this because we think that the whole 
world is photoshopped, beautiful and clean. On the oth-
er hand this confrontation of the gloomy reality with the 
created world is fascinating.

On a last note I will tell you that the world can be 
pretty and colourful.
Yeah, but it does not have to be painted that way. Wrinkles 
can also be beautiful. The tracks for the album were most-
ly written in the countryside because I have my favourite 
regions there and they are beautiful.

You like to be in touch with nature.
Yes, very much.

It is good then that we have met in a forest. 
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about something, because someone is not appreciated, 
someone did not want to be heard or forgot how to fight 
for that. Drony is an album about here and now.

I will ask you the question that you pose on your 
album: what world are you fighting for?
I aim this question to those who think they are smart 
and educated enough to fight instead of us for justice 
and peace. To our politicians, who are always the same 
ones just more and more radical. I  feel that there is 
some revolution taking place. I was never a fan of revo-
lution because I think that things should be improved, 
not demolished. We are still keeping our politics and 
discussions in the Machiavelli ideal that “the aim justi-
fies the means”. But I do not see the aim of this fruitless 
political debate. It has completely faded. Optics like in 
an old Russian camera, in which the lenses are not real-
ly working anymore. This is why I ask that question. I al-
ways fought for freedom but also for responsibility, for 
those returns home, to family and for kindness towards 
people, listening to them. And now we have the time of 
revolutions, there is a lot of cracks and divisions that are 
noticed. You do not have to turn on the TV to see them.

How did you fight for all of this? How are you 
fighting for it now? Asking questions, like you do on 
your album, is very important, but you are not giving 
the answers.
 Because I think that there are people who are smarter 
than me. Although I probably will not believe in heaven 
on Earth I still cannot understand why is it so difficult to 
build a world in which people of different nationalities, 
beliefs and orientations will not jump at each other.

Is this not a trap? Is it not that everyone thinks that 
there are people smarter than him and in the end we 
do not have any knowledge?
You have to trust people and knowledge. For example 
I know nothing about economics or agricultural policy. 
In the internet world we had a sudden spurt of specialists 
on everything, all knowing geniuses. And in this chaos 
all sorts of theories are born. I am at a place where I have 
found balance. I can honestly say that I am a happy man 
because I have a place to go back to; an amazing family 
and I get to do things that I love. But listening, talking and 
being with people is very important. I think that all those 
more or less nationalist ideas are a bit separate from what 
our generation talks and worries about. They play with 
that to cause conflict. I am waiting for a change in the cul-
ture of politics. Maybe I am too idealistic but I believe that 
politics can be more moral that its language can be differ-
ent. Despite everything I like people although I am an in-
trovert and often seen as an unapproachable person. I like 
them and I would like the public sphere and journalism to 
be closer to people. Policies and ideas built away from real-
ity can lead to the return of fascist or communistic ideas. 
I am far from any radicalism, no matter from which side.
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TEKST Katarzyna Habecka

NIE MA CHYBA NA ŚWIECIE LEPSZEGO MIEJSCA DO 
ROZMÓW O MUZYCE KLASYCZNEJ NIŻ WŁOCHY. 
NIE MA TEŻ BARDZIEJ IDEALNEJ PRZESTRZENI DO 
TEGO, BY POŁĄCZYĆ JE Z TARGAMI INSTRUMENTÓW 
MUZYCZNYCH NIŻ CREMONA – MIASTO, 
W KTÓRYM TWORZYLI M.IN. ANTONIO STRADIVARI 
I CZŁONKOWIE RODZIN AMATI I GUERNERI.

W MIEŚCIE 
STRADIVARIEGO

ZDJĘCIA źródło: Organizatorzy
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remona to nieduże miasto na północy Włoch, 
w Lombardii, oddalone o nieco ponad godzinę jazdy 
samochodem od Mediolanu. Została założona przez 

Rzymian już w III wieku p.n.e. Była na tyle dużym i waż-
nym ośrodkiem miejskim, że prawie od samego początku 
swojego istnienia toczono o nią boje. Najstarsze zabytki, 
które możemy w niej podziwiać, pochodzą więc dopiero 
z XII wieku. Najważniejszym mieszkańcem Cremony, 
który w  mieście ma swoje pomniki, muzeum, a  jego 
imieniem nazywane są ulice, hotele, restauracje, a nawet 
dania i drinki, jest oczywiście Antonio Stradivari. Ten ży-
jący w XVII wieku lutnik był jednym z najwybitniejszych 
budowniczych instrumentów w historii. Jego skrzypce, 
altówki czy wiolonczele są podziwiane do dzisiaj, ich ceny 
dochodzą na rynku dzieł sztuki do milionów euro, a na 
swoje koncertowe instrumenty wybierają je największe 
gwiazdy muzyki klasycznej. Lutnicy do dziś próbują od-
kryć tajemnicę geniuszu mistrza z Cremony, traktując je 
jako kamień filozoficzny swojego fachu. Nic więc dziwne-
go, że to właśnie w tym mieście odbywają się jedne z naj-
większych na świecie targów instrumentów muzycznych: 
Cremona Mondomusica.

Cremona to przepiękne, małe miasto, które architek-
turą przypomina Florencję. Pełno jest w nim placów i wą-
skich uliczek, na których rozstawione są kawiarniane sto-
ły. Historyczne centrum jest niewielkie i z pewnością jeden 
weekend wystarczy, by odwiedzić wszystkie ważne zabytki 

C
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miasta – o ile oczywiście nie trafimy na sjestę, 
która dla turystów ze wschodu może być nie-
zwykle irytująca...

Pierwsze kroki powinniśmy skierować 
na Piazza del Comune, gdzie znajdują się 
najważniejsze zabytki: ratusz, Cattedrale di 
Santa Maria Assunta, Torrazo, San Giovanni 
Battista i Loggia dei Militi. Katedra pocho-
dzi z XII wieku – jest ogromna, można w niej 
obejrzeć dzieła sztuki sakralnej, freski, a od 
czasu do czasu posłuchać koncertów (pod-
czas targów odbył się w niej koncert chóru 
chłopięco-męskiego „Sistine”). Swoim wnę-
trzem bardzo przypomina Bazylikę św. Piotra 
w Watykanie, choć równocześnie posiada ma-
giczny urok właściwy wiejskim kościółkom. 
Torrazo to z kolei przylegająca do świątyni 
dzwonnica z przełomu XII i XIII wieku, która 
uważana jest za najwyższą tego typu budow-
lę w Europie (ma aż 112 metrów wysokości, 
a na górę prowadzą 502 schody!). Z jej szczytu 
można podziwiać przepiękną panoramę mia-
sta. Baptysterium budowane było między XII 
a XV wiekiem – warto przez chwilę się przy 
nim zatrzymać, ponieważ posiada elementy 
typowe zarówno dla średniowiecza, jak i re-
nesansu i gotyku. Gdy odwrócimy się tyłem 
do katedry, naszym oczom ukaże się ratusz 
miejski – budowla, która sprawia wrażenie zu-
pełnie oderwanej od architektury placu, a jed-
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mistrza z Cremony, jednak przed samym mu-
zeum jego imienia wznosi się ogromna insta-
lacja typowa dla sztuki współczesnej: monu-
mentalna postać złożona z pięciolinii, która 
ma odzwierciedlać „duszę muzyki”. W ogrom-
nym muzeum znajdują się przede wszystkim 
zabytkowe instrumenty sztuki lutniczej – za-
równo te wykonane przez Stradivariego, jak 
i przez członków rodzin Amati i Guarneri.

Jeśli chodzi o lutnictwo, w 2012 roku cre-
mońska tradycja tworzenia instrumentów 
skrzypcowych została wpisana na listę niema-
terialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO. 
W  samym mieście znajduje się ponad 140 
wyspecjalizowanych sklepów i zakładów lut-
niczych, a  nawet Międzynarodowa Szkoła 
Lutnictwa, w  której zajęciach uczestniczy 
około 400 studentów z całego świata! Zakłady 
lutnicze można spotkać na co drugiej ulicy – 
w ścisłym centrum miasta i w jego bocznych 
uliczkach. Te ostatnie nie robią już takiego 
wrażenia: są często zaniedbane, elewacje 
przybrudzone są zmorą także polskich miast 
– nieestetycznym graffiti, a jeśli spacerować 
będziemy w godzinach sjesty, czyli między 
12:00 a 14:30, ulice świecić będą pustkami, 
wszystkie sklepy, a często i knajpki będą za-
mknięte. Posępne wrażenie robią też pozo-
stałe kościoły w mieście, które wydają się być 
zapomniane przez włodarzy i mieszkańców 
Cremony. Warto jednak poświęcić chwilę 
i obejrzeć je wszystkie, ponieważ w każdym 
możemy znaleźć coś oryginalnego.

Wyjazdu do Włoch nie można by jednak 
zaliczyć do udanych, jeśli nie odwiedziłoby 
się restauracji. Gdy choć raz spróbujemy 
tamtejszej pizzy, lasagne, spaghetti, kawy 
czy lodów, włoskie jedzenie w  innych czę-
ściach świata nigdy nie będzie już smakowało 
tak samo. Lunch czy kolacja w restauracji to 
także idealny moment na podejrzenie zacho-
wania mieszkańców. Podczas mojego wyjaz-
du do Rzymu zaskoczyło mnie, jak daleko 
zachowanie Włochów odbiega od znanych 

nak w ciekawy sposób ją uzupełnia. Budynek 
pierwotnie wzniesiono w XIII wieku, jednak 
przez wieki był przebudowywany. W przeci-
wieństwie do białej i na swój sposób delikatnej 
fasady katedry, wydaje się być ciężką, ponurą 
bryłą, niczym budowla obronna. Stojące obok 
niej Loggia dei Militi zbudowane są w podob-
nym stylu. Znajduje się w nich rzeźba przed-
stawiająca godło Cremony.

Drugim priorytetowym punktem wyciecz-
ki po mieście jest plac i muzeum Stradivardiego. 
W mieście nie brakuje oczywiście posągów 
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mi choćby z filmów Felliniego stereotypo-
wych zachowań. W Cremonie zobaczyłam 
trochę inny obraz tej narodowości niż w stoli-
cy Italii. Cremończycy byli głośni, rozgadani, 
ekstrawertyczni, ich gestykulacja wyglądała 
wprost aktorsko. Wszyscy byli ubrani bardzo 
schludnie i modnie. Równocześnie sprawiali 
wrażenie bardzo serdecznych, rodzinnych, 
niezwykle gościnnych, z ogromnym szacun-
kiem odnosili się do osób starszych, a na po-
żegnanie nawet obce osoby czekał obowiąz-
kowy podwójny buziak w policzki!

W 2001 roku organizacja CremonaFiere 
zorganizowała pierwsze targi Mondomusica. 
Na początku było to miejsce, w którym spo-
tykali się lutnicy i ich klienci lub dostawcy. 
Z czasem zaczęto dołączać firmy z innych 
branż – tak powstała Acoustic Guitar Village, 
gdzie prezentowane są gitary i  akcesoria 
do nich. Część targów zajmuje także Piano 
Experience, w którym swoimi fortepianami, 
pianinami i  klawesynami handlują produ-
cenci instrumentów klawiszowych. Po 15 la-
tach Cremona Mondomusica jest miejscem, 
gdzie spotykają się biznesmeni i  artyści 
z całego świata, a w kilkuset boksach moż-
na kupić wysokiej jakości sprzęty związane 
z branżą muzyczną. Organizatorzy chwalą 
się, że aż 91% gości odwiedzających ich tar-
gi, znalazło na nich produkty, których szu-
kało. W tym roku chyba każdy, kto choć tro-
chę interesuje się muzyką, co kilka kroków 
ulegał pokusie zrobienia zakupów ze wzglę-
du na różnorodność i przystępność cen.

Gdy weszłam na teren targów, pierwszą 
rzeczą, która zwróciła moją uwagę był tłum 
ludzi przy wejściu i kasach. Słyszałam języki 
skandynawskie, rosyjski, polski, angielski, 
włoski, hiszpański. Jednak największe dwie 
grupy stanowili Włosi i najwięksi pasjonaci 
muzyki klasycznej: Azjaci. Po przejściu do 
pierwszej sali, nazwanej Piano Experience, 
uderzyła mnie fala dźwiękowa płynąca z po-
nad 20 fortepianów. Przy każdym siedział 
inny muzyk, jednak niemal każdy grał 
utwory... Chopina! Nasz kompozytor idealnie 
sprawdza się do przetestowania fortepia-
nu, ponieważ jego utwory wykorzystują całe 

N AU KOWC Y  W I E R Z Ą ,  Ż E 
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minerały, kostki, kołki, podstawki, struny, 
podbródki, nuty dla dorosłych i dla dzieci, 
prasa branżowa, dłuta mechaniczne i elek-
tryczne, a wreszcie deski – całe stosy desek 
mniejszych i większych: w każdą można było 
popukać, powąchać ją, zważyć i zmierzyć. 
Osoby zainteresowane skrzypcami mogły je 
oczywiście przetestować, a  później spraw-
dzić na stoisku laboratorium akustyczne-
go. Lokalni naukowcy we współpracy z fa-
chowcami z  zagranicy stworzyli specjalne 
urządzenie i programy komputerowe, które 
mierzą drgania instrumentu, tym samym 
sprawdzając jego jakość. Jak sami przyznają, 
włoscy lutnicy dzielą się na dwie grupy: zwo-
lenników tej metody, którzy mają nadzieję na 

spektrum klawiatury. Ponadto każdy piani-
sta ma w swoim repertuarze „coś Chopina”, 
a więc wie, jak w najlepszej możliwej wersji 
powinien on brzmieć. Jednak nawet jego 
kompozycje, grane przez mniej lub bardziej 
utalentowanych muzyków w jednym momen-
cie na kilkunastu klawiaturach, zamieniają 
się w nieznośny harmider.

W sali z fortepianami znajdował się jeden 
instrument, który szczególnie przyciągał uwa-
gę odwiedzających: fortepian Bogányi. Gdy 
rozmawiałam z twórcą tego wartego 250 ty-
sięcy euro instrumentu (to ponad dwa razy 
tyle, ile najlepsza wersja Steinwaya!), węgier-
skim pianistą Gergelym Bogányi, co chwila 
podchodziły do nas zaciekawione osoby z py-
taniem o broszurę na temat tego Ferrari wśród 
fortepianów. Skojarzenie w tym przypadku 
jest słuszne, ponieważ instrument, zbudowa-
ny z włókna węglowego, powstał przy wspar-
ciu inżynierów z Mono Group, wspierającej ta-
kie marki, jak Lamborghini czy Porsche. Była 
to jedna z wielu niespodzianek, które czekały 
na mnie wzdłuż czerwonego dywanu.

Aby dojść do części poświęconej instru-
mentom strunowym, musiałam minąć nie-
wielkie boksy z instrumentami dętymi. Tu 
największe wrażenie robiła cremońska mi-
niorkiestra dęta, która co jakiś czas dawała 
popis swoich możliwości. Ciekawe było tak-
że stoisko ze sprzętem rehabilitacyjnym dla 
muzyków, którzy pracując przecież fizycznie, 
często uskarżają się na kontuzje. Hala poświę-
cona skrzypcom znajdowała się w tym samym 
budynku, co Acoustic Guitar Village. W pierw-
szych boksach można było obejrzeć i kupić gi-
tary elektryczne, klasyczne, akustyczne, uku-
lele, gryfy, wszelkiej maści kostki, pokrowce, 
struny czy wzmacniacze. Na szczęście tutaj 
sprzęt można było przetestować jedynie ze 
słuchawkami na uszach, podłączonymi do 
elektrycznych instrumentów.

Najwięcej miejsca zajmowały jednak bok-
sy biznesu związanego z  instrumentami 
smyczkowymi. W tym miejscu do kupienia 
było dosłownie wszystko, zarówno dla mu-
zyków, jak i lutników: całe instrumenty, po-
krowce, śrubki, żywica, oleje, farby, kleje, 



doskonalenie swojego warsztatu, i przeciwników, którzy 
boją się, że wyjdą na jaw ich niedociągnięcia. Naukowcy 
wierzą, że dzięki ich staraniom i kreatywności uda się po-
znać tajemnicę Stradivariego.

Miłym zaskoczeniem byli polscy wystawcy, a wśród 
nich ważna reprezentantka polskiej szkoły lutniczej: 
Danuta Pawlikowska. Artystka ta ma na swoim kon-
cie wiele sukcesów w międzynarodowych konkursach 
lutniczych, między innymi srebrny medal za altówkę 
na X Międzynarodowym Konkursie Lutniczym im. A. 
Stradivariusa, właśnie w Cremonie. Jak sama przyznaje, 
polska marka wciąż budzi obawy wśród potencjalnych na-
bywców za granicą, jednak uczestnictwem w tych targach 
starała się zerwać z krzywdzącymi stereotypami i zaistnieć 
w świadomości zagranicznych muzyków, którzy mogli na 
miejscu przetestować jej instrumenty.

Oprócz stoisk dla rzemieślników i artystów, nie zabra-
kło tych skierowanych do miłośników tzw. „muzycznego 
kiczu”. Do nabycia były m.in.: kapcie, szlafroki, długopisy, 
ołówki, kubki, ręczniki w nuty, biżuteria czy powerbanki 
w kształcie instrumentów, pendrive'y z wizerunkami kom-
pozytorów. Jednak Cremona Mondomusica to nie tylko 
handel. W kilkunastu salach w kompleksie budynków zor-
ganizowano seminaria, debaty, konkursy muzyczne dla 
młodzieży, recitale i minikoncerty.

Podczas tego pouczającego i pełnego wrażeń wyjazdu, 
zarówno podczas targów, jak i zwiedzania miasta tylko jedna 
rzecz zrobiła na mnie negatywne wrażenie: prawie nikt nie 
mówił tam po angielsku. Chociaż targi pretendują do rangi 
jednego z największych tego typu wydarzeń na świecie, se-
minaria i debaty – większość o bardzo ciekawej tematyce 
– nie były tłumaczone na język angielski. Co więcej – na-
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wet obsługa targów miała poważne problemy z angielskim, 
nawet ta stykająca się z odwiedzającymi na każdym kroku. 
Także w samym mieście, które nie może narzekać na brak 
turystów dzięki swej wyjątkowej historii i atmosferze, w któ-
rym co rusz organizowane są międzynarodowe konferencje 
i targi z różnych dziedzin i branż, olbrzymi kłopot sprawiała 
mi nieznajomość angielskiego przez pracowników hoteli 
i restauracji. Włosi dużo rozumieją, ale nie chcą mówić, 
więc moje dialogi z miejscowymi wyglądały tak, że ja mó-
wiłam po angielsku, oni odpowiadali po włosku i po kilku 
minutach dochodziliśmy do porozumienia. Odwiedzając 
to przepiękne miasto i targi Cremona Mondomusica warto 
więc uzbroić się w słowniczek polsko-włoski, aplikację-tłu-
macza na telefon i dużą dozę cierpliwości. W zamian za to 
czekają na nas fantastyczne zdjęcia z urlopu, nowe smaki 
i przepiękna pogoda, nawet poza sezonem! 

ENGLISH 

IN THE TOWN OF STRADIVARI

There is probably no better place to discuss classical music than 
Italy. There is also no better area for connecting it with the musical 
instrument market than Cremona - city in which, amongst others, 
Antonio Stradivari and members of the Amati and Guerneri families 
used to create.

Cremona is a small city in the North of Italy, in Lombardy, 
about an hour long car ride from Milan. It was established 
by the Romans in the 3rd century BC. It was a  large 
and important enough city that basically from its very 
creation countries were fighting for control over it. The 
oldest monuments we can see there are only from the 
12th century. The most important citizen of Cremona, 
who has monuments and a museum, as well as streets, 
hotels, restaurants and even dishes and drinks named 
after him is, of course, Antonio Stradivari. This 17th 
century luthier was one of the most prominent instru-
ment-makers in history. His violins, violas or cellos 
are praised even today, their prices reach millions of 
euros on the art-work market and the biggest names 
of classical music choose to play on them. To this day 
luthiers try to discover the secret of this master’s from 
Cremona genius, treating it as the philosopher’s stone 
of their brand. No wonder then that one of the biggest 
fairs of musical instruments takes place in this city: the 
Cremona Mondomusica.
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Cremona is a gorgeous small town with ar-
chitecture similar to that in Florence. It is full 
of squares and narrow streets full of café ta-
bles. The historical centre is not very big and 
surely one weekend is enough to see all the 
important sights of the city – that is of course 
if we do not happen upon a siesta, which can 
be very irritating for tourists from the East…

We should first head to the Piazza del 
Comune, where most important monuments 
are located: the city hall, Cattedrale di Santa 
Maria Assunta, Torazzo, San Giovanni Battista 
and Loggia dei Militi. The Cathedral comes 
from the 17th century – it is huge and inside 
you can find sacral art, frescoes and, from 
time to time, listen to concerts (during the fair 
a concert of the boy-male choir “Sistine” took 
place there). Its interior is similar to the one in 
St. Peter’s Basilica in Vatican but at the same 
time it has this magical charm typical to rustic 
churches. Torrazo comes from the turn of the 
12th and 13th century. It is a belfry connected to 
the temple and is thought to be the biggest such 
object in Europe (it is 112m high and there are 
502 steps leading to the top!). From its top you 
can admire the beautiful city panorama. The 
baptistery was built between the 12th and 15th 
century – it is worth to pay some attention to it, 
for it has elements typical to the medieval but 
also renaissance and gothic times. If we turn 
our back to the cathedral we will see the city 
hall – a building that seems to be completely 
different from the square’s architecture, yet 
somehow complements it. The building was 
first constructed in the 13th century but it was 
rebuilt for centuries. In contrast to the white 
and somehow delicate facade of the cathedral 
it seems to be a heavy, gloomy form that looks 
like a fortress. Situated next to it Loggia dei 
Militi is kept in a similar style. Inside there is 
a sculpture of the herb of Cremona.

A second priority stop of the tour is the 
square and museum of Stradivari. Of course 
there are plenty of sculptures of the master 
from Cremona in the city itself but in front of 

of Cremona. But it is worth to visit them be-
cause something original can be found in 
each and every one.

A trip to Italy would not count if we did 
not visit a restaurant. Once we try their pizza, 
lasagne, spaghetti, coffee or ice cream Italian 
food in other places of the world will never taste 
the same. Lunch or dinner in a restaurant is 
also an ideal moment for observing the locals. 
During my trip to Rome I was surprised by how 
differently Italians behave to what I have seen, 
for example in Fellini’s films. In Cremona I saw 
a different side of this nationality than I did 
in the capital of Italy. Cremonians were loud, 
talkative, extraverted and their gesticulation 
was dramatic. They were all put together and 
dressed very fashionably. At the same time they 
seemed to be very sincere, family-oriented, 
hospitable, treating older people with immense 
respect and on parting even strangers would 
obligatorily kiss each other twice on the cheek!

In 2001 the CremonaFiere organisation 
organized the first Mondomusica fair. At first it 
was a place in which luthiers would meet with 
each other and their customers or deliverers. 
With time companies from other trades would 
join – this is how the Acoustic Guitar Village 
was established, where guitars and their ac-
cessories are presented. Part of the fair is also 
occupied by the Piano Experience, which 
allows the producers of fortepianos, pianos 
and harpsichords to sell their products. After 
15 years Cremona Mondomusica became 
a place where businessmen and artists from 
around the world meet with and on few dozens 
of stands you can buy high quality music prod-
ucts. The organizers are boasting and praising 
themselves that 91% of guests visiting their 
fair found products that they were looking for. 
This year probably anyone who is in the slight-
est interested in music was tempted to buy 
something every few steps because of the va-
riety of products and their competitive prices.

his museum there is an enormous installation 
typical to modern art: a monumental figure 
made of stave that mirrors “the soul of music”. 
In the huge museum there are mostly antique 
instruments – both those made by Stradivari 
and those by members of the Amati and 
Guarneri families.

When speaking about lutherie – in 2012 
the Cremonian tradition of string instrument 
making was put on the UNESCO National 
Heritage list. In the city there are more 
than 140 specialized stores and lutherie 
manufactures and even an International 
School of Lutherie, attended by about 400 
students from around the world! Lutherie 
manufactures can be found on every other 
street – right in the city centre and in little al-
lies. The latter ones are not very impressive: 
often neglected, with elevations covered in 
unaesthetic graffiti that is also a nightmare of 
Polish cities. When you go there during siesta 
time, which is between 12:00 and 14:30, the 
streets are empty and all the stores, and of-
ten restaurants, are closed. Other churches 
in the city are also unattractive and seem to 
be forgotten by the authorities and citizens 
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When I  entered the grounds of the fair 
the first thing I noticed was the crowd of peo-
ple by the entrance and registers. I  heard 
Scandinavian, Russian, Polish, English, Italian 
and Spanish. But the largest groups were 
those of Italians and the biggest amateurs of 
classical music: Asians. On entering the first 
room, called the Piano Experience, I was hit by 
a sound wave produced by more than 20 forte-
pianos. Behind each one there was a different 
musician but practically every one of them was 
playing… Chopin! Our composer is great for 
testing a fortepiano because his songs are us-
ing the whole spectrum of keys. On top of this, 
every pianist has “something by Chopin” in his 
repertoire and so he knows how it should sound 
in the best possible version. But even his com-
positions can turn into unbearable noise when 
played by more or less talented musicians at the 
same time on few dozens of keyboards. 

In the room full of fortepianos there was 
one that particularly drew the attention of 
visitors: the Bogányi fortepiano. While I was 
talking to the creator of this instrument worth 
250 thousand euros (this is almost twice 
the price of the best version of Steinway!) 
Hungarian pianist Gergely Bogányi we were 
constantly approached by people who wanted 
to ask for a brochure on this Ferrari of fortepi-
anos. The analogy is accurate, for the instru-
ment, made of carbon fibre, was created with 
the support of Mono Group engineers, who 
are working with such brands as Lamborghini 
or Porsche. It was one of many surprises that 
awaited me down the red carpet.

groups – supporters of the method, who wish 
to perfect their workshop, and its opponents, 
who are afraid that their shortcomings will be-
come visible. Scientists believe that thanks to 
their efforts and creativity Stradivari’s secret 
can be discovered.

A pleasant surprise was the presence of 
Polish exhibitioners and amongst them an im-
portant representative of the Polish lutherie: 
Danuta Pawlikowska. This artist had many 
successes in international lutherie competi-
tions, amongst others a silver medal for a viola 
at the X Stradivarius International Lutherie 
Competition right here in Cremona. As she 
admits, a Polish brand is still untrusted by 
potential buyers abroad but through partic-
ipating in the fair she was trying to break with 
the harmful stereotypes and get noticed by 
foreign musicians who had the opportunity to 
test her instruments.

Apart from boxes for craftsmen and artists 
there were also plenty for amateurs of the so 
called “music knick-knacks”. You could buy 
slippers, dressing gowns, pens, pencils, cups, 
towels with a musical notes pattern, jewel-
lery or instrument-shaped power banks, USB 
sticks with images of musicians. Cremona 
Mondomusica is not only a market. In the few 
dozens of rooms in the buildings’ complex 
there were seminars, debates, music competi-
tions for teenagers, recitals and mini-concerts 
taking place.

Throughout this educational and full of 
attractions trip, both at the fair and while 
sightseeing, only one thing made me feel un-
comfortable: almost no one spoke English. 
Although the fair is possibly one of the biggest 
such events in the world the seminaries and 
debates – for the most part on very interest-
ing topics – were not translated into English. 
Furthermore, even the staff had serious prob-
lems with speaking English - also those who 
were there to help visitors. Therefore in the 
city itself, which cannot complain about the 
lack of tourists thanks to its unique history and 
atmosphere and where there are international 
conferences and fairs of different brands and 
fields taking place, I had a huge difficulty to 
communicate with others in restaurants and 
hotels due to their lack of English language 
knowledge. Italians understand a lot but they 
refuse to speak, so my dialogues with locals 
were in English on my side and responded to 
in Italian. After few minutes of such commu-
nication we would reach an agreement. When 
vising this beautiful city and the Cremona 
Mondomusica fair you should have a Polish-
Italian dictionary on you, install a translating 
app on your mobile and have a lot of patience. 
In exchange you will get amazing photographs, 
new flavours and beautiful weather – even 
out of season!  
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To reach the part devoted to string-in-
struments I had to walk past little boxes with 
wind-instruments. Here the biggest impres-
sion was made by a Cremonian mini-orches-
tra, which gave concerts every few minutes. 
A  stand with rehabilitation equipment for 
musicians was also interesting, since they 
are in fact working physically and often suffer 
from injuries. The hall with violins was in the 
same building as the Acoustic Guitar Village. 
In the first boxes you could buy electric, clas-
sical, acoustic guitars, ukuleles, fretboards, 
all sorts of pics, cases, strings and amplifiers. 
Luckily you could only test the equipment 
while wearing earphones connected to elec-
tric instruments.

Nevertheless, most space was taken up by 
boxes of companies connected with string 
instruments. You could buy literally anything 
here, no matter if you are a musician or a lu-
thier: complete instruments, cases, screws, 
resin, oils, glues, minerals, pics, pegs, hold-
ers, strings, chin rests, notes for adults and 
children, brand magazines, mechanic and 
electric chisels and, finally, boards. Piles of 
smaller and larger boards – you could knock 
on each and every one of them, smell it, weight 
it and measure it. Those interested in violins 
could of course test them and later check at 
the acoustic laboratory stand. Local scien-
tists in cooperation with foreign specialists 
created special equipment and computer pro-
grammes, which measure instruments’ vibra-
tion, checking its quality. As they admit them-
selves: Italian luthiers can be divided into two 





Za nami kolejna, trzecia już edycja. Jak narodził się sam 
pomysł organizacji wydarzenia?
Potrzeba kojarzenia dedykowanych spotkań jest ogrom-
na, a  regionalna organizacja turystyczną jest idealną 
platformą pozwalającą wypracować sprawne mechani-
zmy współpracy pomiędzy rodzimą branżą, a zagranicz-
nymi tour operatorami. Zatem naszą ambicją stało się 
wykreowanie wydarzenia, jakich w Polsce jest niewiele, 
łączącego w sobie kilka kluczowych elementów istotnych 
dla sprawnego funkcjonowania gospodarki turystycznej 
regionu. I udało się, w 2013 roku po raz pierwszy zmateria-
lizowaliśmy długo dojrzewającą w nas ideę i zorganizowa-
liśmy pierwszą edycją, dedykowana rynkowi skandynaw-
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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. 
ROZMOWA Z KRYSTYNĄ HARTENBERER-PATER, DYREKTOR 
POMORSKIEJ REGIONALNEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ.

NOWE 
PERSPEKTYWY 
BR ANŻY 
TURYSTYCZNEJ

skiemu. Doświadczenia z ubiegłych lat pozwalają nam 
stale udoskonalać formułę i dostosowywać ją do aktual-
nych potrzeb i preferencji branży.

Jak wygląda ta impreza w szczegółach?
Pierwszy dzień to tradycyjnie czas na indywidualne roz-
mowy stolikowe według wcześniej przygotowanych agend 
spotkań. Dzień drugi to tematyczne wizyty studyjne w re-
gionie pomorskim, pozwalające zaproszonym gościom na 
poznanie oferty turystycznej, jak i zaprezentowanie de-
stynacji pod kątem przygotowania do obsługi gości zagra-
nicznych. Nie brakuje też okazji do networkingu i konty-
nuacji rozmów zapoczątkowanych w trakcie spotkań B2B.

Poza aspektem biznesowym Incoming Poland, Gdańsk 
& Pomorskie Region to również dawka świeżej wiedzy. 
O program merytoryczny od dwóch edycji dba Gdańska 
Organizacja Turystyczna, która w tym roku przygotowała 
warsztaty z zakresu budowania wizerunku polskich regio-
nów oraz wyzwań w zarządzaniu sektorem turystycznym 
i hotelarskim.

Oczywiście staramy się tez być elastyczni i szybko re-
agować na wszelkie pojawiające się sugestie. W czasie po-
bytu na Pomorzu nasi goście na bieżąco poznają specyfikę 
destynacji, nawiązują kontakty, rodzą im się pomysły, któ-
re chcą jak najszybciej zweryfikować. Tak wiec np. poza 
4 regularnymi programami wizyt kilku tour operatorów 
miało szansę na indywidualny, „szyty na miarę” dzień. To 
spore wyzwanie logistyczne, ale tylko takie ma szansę pro-
centować i przynieść wymierny efekt.

Kto uczestniczy w Incoming Poland?
Jesteśmy przygotowani na przyjęcie około 40 hosted 
buyers nad selekcją których starannie pracujemy już od 
początku roku. Dominują kontrahenci ze strategicznych 
dla regionu pomorskiego rynków: Szwecji, Norwegii czy 
Niemiec, jednak każdego roku zapraszane są również 
nowe perspektywiczne rynki. Dlatego tegoroczna edycja 
poszerzona jest o kontrahentów z Izraela oraz Chin i Hong-
kongu. Ubiegłoroczna edycja to udział Włoch czy Japonii.

Dywersyfikujemy rynki, ale i profil uczestników. Zale-
ży nam, aby zaprosić jak najbardziej reprezentatywnych 
partnerów z różnych dziedzin, które wpisują się w strategię 
marketingową regionu. Szczególny nacisk kładziemy za-
tem na zaproszenie tour operatorów specjalizujących się 
w turystyce zdrowotnej, golfowej czy kulturowej. Ten rok 
to kolejne specjalizacje: turystyka przyrodnicza, sportowa. 
Jest to dla nas duże wyzwanie, niemniej jednak takie po-
dejście determinuje rynek usług i podejście konsumentów.

Druga strona to przede wszystkim pomorska branżą 
turystyczna: hotelarze, tour operatorzy, operatorzy pro-
duktów turystycznych. Jednakże chętnie gościmy też part-
nerów spoza regionu, a więc tour operatów organizujących 
przyjazdy na Pomorze. Daje nam to szansę zacieśnić kon-
takty z biurami z Małopolski czy Mazowsza, które dominu-
ją na tym rynku i mają największy udział w obsłudze gości 
przyjeżdżających do Polski. Obowiązuje jednak selektyw-
ny dobór uczestników spotkania w oparciu o zgłaszane 
preferencje zarówno ze strony polskiej jak i zagranicznej.

Pierwsza ocena edycji 2016?
Pod kątem organizacyjnym na pewno bardzo udana. 36 
tour operatorów z  11 rynków żywo zainteresowanych 



in terms of their capacity to serve foreign 
guests. There are also many opportunities for 
networking or continuation of talks that be-
gan during the B2B meetings.

Apart from the business aspect, Incoming 
Poland, Gdańsk & Pomorskie Region is also 
a considerable source of fresh knowledge. 
For two years, Gdańsk Tourist Organisation 
has been responsible for the content of the 
event. This year, it prepared workshops on 
creating the image of Polish regions and on 
challenges in the tourism and hotel industry 
management.

We also try to be flexible and respond fast 
to all suggestions. During the stay in Pomorze, 
our guests learn about the characteristics of 
the destination, make contacts and come up 
with ideas which they want to check as soon 
as possible. Therefore, for example, apart 
from four regular visit programmes, a  few 
tour operators had an opportunity to spend 
an individual day ‘tailored to their needs’. It’s 
quite a big challenge in terms of logistics, but 
it has a chance to bear fruit and have a consid-
erable effect.

Who participates in Incoming Poland?
We are ready to receive about 40 hosted buy-
ers whom we carefully select from the begin-
ning of the year. They are primarily entities 
from the markets that are strategic for the Po-

N O W E  P E R S P E K T Y W Y  B R A N Ż Y  T U R Y S T Y C Z N E J

destynacją i upatrujących w niej perspekty-
wiczny rynek wyjazdowy dla swoich klien-
tów. Teraz jednak sporo zależy od bizneso-
wych negocjacji i determinacji obu stron na 
pomyślne kontraktowanie. Pierwsze sygnały 
pozwalają jednak optymistycznie patrzeć na 
ten proces.  

ENGLISH

NEW PERSPECTIVES OF TOURISM 
INDUSTRY

Incoming Poland, Gdańsk & Pomorskie Region is 
the new quality of business meetings in the tourism 
industry. The developed form of workshops is not 
only a chance to talk, but it is also a favourable 
space for establishing permanent and effective 
business partnerships, whereas for the region, it is 
an effective way of commercialising the tourism 
offer. An interview with Krystyna Hartenberer-Pater, 
the director of Pomorska Regionalna Organizacja 
Turystyczna (Pomorskie Regional Tourism 
Organisation).

The third edition of the event is over. Where 
did the idea for the organisation of the event 
come from?
There is a great need to combine dedicated 
meetings, whereas a  regional tourism or-
ganisation is a perfect platform enabling the 
development of mechanisms of cooperation 
between the national industry and foreign 
tour operators. Therefore, our objective was to 
organise an event, which has been unusual in 
Poland so far, comprising a few key elements 
necessary for the regional tourism economy 
to operate in an effective way. We succeeded 
and put into practice an idea, which had been 
growing on us for a long time. In 2013, we or-
ganised the first edition of the event, dedicat-
ed to the Scandinavian market. Experience 
gained in the previous years allows us to con-
tinuously improve the form and adapt it to the 
current needs and preferences of the industry.

What is the event like in detail?
The first day includes – traditionally – indi-
vidual conversations at the tables, according 
to the previously prepared meeting agendas. 
During the second day, theme visits on site 
in the Pomorskie region take place. The visits 
allow invited guests to get familiar with the 
tourist offer as well as present destinations 

P O Z A  A S PE K T E M  B I Z N E S OW Y M 
I N C O M I N G  P O L A N D,  G DA Ń S K 
&  P O M O R S K I E  R E G I O N  T O  RÓW N I E Ż 
DAW K A  Ś W I E Ż E J  W I E D Z Y. 

morskie region: Sweden, Norway or Germany; 
however, representatives of new prospective 
markets are invited every year. That is why this 
year’s edition was extended to entities from Is-
rael, China or Hong Kong. Entities from Italy 
or Japan participated in the last year’s edition.

We diversify markets, but also the profile 
of participants. We strive to invite the most 
representative partners from various fields 
which comply with the marketing strategy of 
the region. Therefore, we pay particular at-
tention to inviting tour operators specialising 
in health, golf or culture tourism. This year’s 
edition involved further specialisations: na-
ture and sport tourism. It's quite a big chal-
lenge for us; nevertheless, such an approach 
determines the market of services and the 
approach of consumers.

The other side is mostly the tourism indus-
try of Pomorskie: hotel owners, tour operators, 
tourist products operators. We are also glad to 
host partners from outside the region, that is 
tour operators organising trips to Pomorskie. 
It gives us a chance to increase cooperation 
with offices from Małopolska or Mazowsze, 
which are market leaders and have the biggest 
share in serving guests travelling to Poland. 
However, we select participants in a careful 
way, according to the preferences notified 
both by Polish and foreign participants.

Was the 2016 edition a success?
In terms of organisation, it was a big success. 
36 tour operators from 11 markets, keenly 
interested in the destination and regarding 
it as a prospective incoming market for their 
customers. However, at this point, business ne-
gotiations and determination of both parties 
to cooperate are decisive factors. First signs 
allow us to be optimistic about the process.  



ez niego się nie obejdzie. Dobry po-
mysł na usługę lub produkt, której 
nie ma na rynku, a na którą jest za-

potrzebowanie, to podstawa działania star-
t-upu. Od niego się wszystko zaczyna i tak 
naprawdę odkrycie tej właśnie rynkowej 
niszy, czekającej aż ją zapełnimy, to najtrud-
niejsza sprawa. Bardzo często okazuje się, 
że rewolucyjny pomysł, który zaświtał nam 
w głowie, wcale nie jest taki rewolucyjny 
albo jest zwyczajnie niepotrzebny. Dlatego 
kolejnym krokiem, który powinien podjąć 
każdy młody przedsiębiorca, jest research, 
czyli badanie rynku. Najlepiej zabrać się za 
to jeszcze przed założeniem działalności, 
może się bowiem okazać, że owa działalność 
będzie kompletnie niepotrzebna.

Żeby zrobić sensowne i adekwatne bada-
nie rynku, przydadzą się kontakty w przed-
siębiorstwach, które mogłyby stać się po-
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tencjalnymi klientami start-upu. Nie trzeba 
być jednak starym wygą w danej branży, 
żeby móc dotrzeć do firm. Bardzo często 
pomagają w tym instytucje, które zajmują 
się wspieraniem rozwoju start-upów, takie 
jak gdański Starter, będący inkubato-
rem przedsiębiorczości, czy inne instytu-
cje funkcjonujące choćby przy uczelniach 
wyższych. Mają one dostęp do dużej licz-
by przedsiębiorstw, przez co mogą ułatwić 
kontakt z nimi. W badaniu rynku ważne 
jest, żeby być w stanie określić sposób dzia-
łania firm funkcjonujących w danej branży 
i umieć spojrzeć na niego z perspektywy 
osoby trzeciej, by znaleźć w ich systemach 
momenty, które mogą wymagać uspraw-
nienia. Warto też prowadzić dyskusje z pra-
cującymi w nich ludźmi – oni sami także 
często wskazują, czy oferowane przez nas 
rozwiązanie jest przydatne, czy faktycznie 

pozwala na rozwikłanie jakiegoś problemu. 
Po co to wszystko? Po to, żeby stwierdzić, 
czy produkt lub usługa, którą chcemy wpro-
wadzić na rynek, będzie cieszyła się jakim-
kolwiek zainteresowaniem. Jeśli okaże się, 
że twój pomysł nie jest nikomu do niczego 
potrzebny – to dobrze. Zaoszczędzisz mnó-
stwo czasu, pieniędzy i nerwów oraz już na 
samym początku zakończysz prace nad 
produktem, który byłby skazany na nie-
powodzenie. Jeśli natomiast okaże się, że 
przedsiębiorstwa są zainteresowane twoim 
rozwiązaniem – to jeszcze lepiej. Po pierw-
sze będziesz wiedział, że warto przejść długą 
drogę i wprowadzić swój produkt na rynek, 
bo klienci w zasadzie już na niego czekają. 
Po drugie – istnieje szansa, że pośród zainte-
resowanych firm są takie, które są w stanie 
zainwestować w twój pomysł. Innymi słowy: 
dzięki nawiązaniu kontaktów z  firmami 
podczas robienia rozeznania w rynku zna-
lazłeś nie tylko potencjalnych klientów, ale 
także potencjalnych sponsorów dla swojej 
działalności.

Kiedy już zdecydowałeś, że jesteś goto-
wy zacząć, przyda ci się inna informacja – 
powołanie do życia start-upu nie wymaga 
wielkiego budżetu. Tak, jak badanie rynku 
możesz zrobić praktycznie bezkosztowo, 
tak działalność start-upu wcale nie musi 
nadgryzać twoich oszczędności. Dzięki 
zawartym kontaktom możesz rozpocząć 
rozmowy o sponsoringu z firmami lub pry-
watnymi inwestorami, zwanymi aniołami 
biznesu. Weź jednak pod uwagę, że raczej 
nie znajdziesz kogoś, kto będzie chciał za-
inwestować w twój pomysł bezinteresow-
nie. Do twojej dyspozycji pozostają także 
konkursy grantowe, jakich w całym kraju 
każdego roku odbywa się co najmniej kil-
kadziesiąt. Swoje środki na wspieranie no-
wych biznesów mają także Unia Europejska 
(jak choćby inicjatywa JEREMIE). Nowe 
przedsiębiorstwa mogą się również ubiegać 
o dotacje z rządu, samorządów czy Urzędów 
Pracy. Bardzo często mają one postać ni-
skooprocentowanej pożyczki, której nie 
będziesz musiał zwracać, jeśli twój biznes 
wypali. W początkowej fazie działalności 
znów z pomocą przyjdą ci inkubatory biz-
nesu, które co prawda nie dadzą ci gotówki 
na rozpoczęcie działalności, ale pozwolą 
ograniczyć koszty, bo zapewnią dostęp 
do podstawowych narzędzi biurowych, 
powierzchni biurowych i magazynowych, 
usług księgowych, sali konferencyjnych. 
Pomogą ci także założyć stronę interneto-
wą i udostępnią swój adres pocztowy na za-
sadzie wirtualnego biura. Wiele z nich, jak 
wspomniany gdański Starter, mają w ofer-
cie jeszcze ważniejsze usługi – szkolenia 
i warsztaty, a także sieć przydatnych kon-

ZACZNIJMY OD POCZĄTKU. START-UP TO NIC INNEGO JAK 
PRZEDSIĘBIORSTWO LUB INNA FORMA ORGANIZACJI, KTÓRA ZOSTAŁA 
POWOŁANA PO TO, ŻEBY ZNALEŹĆ ODPOWIEDNI SPOSÓB NA ROZWÓJ 
W OPARCIU O KONKRETNY POMYSŁ. I JUŻ W TYM MOMENCIE POJAWIA 
SIĘ SŁOWO, KTÓRE DLA START-UPU JEST KLUCZOWE: POMYSŁ.

START-UP, 
CZYLI NA SWOIM



taktów rozsianą na całym rynku. Wszystko 
dostępne to jest za naprawdę niewielkie 
pieniądze.

Przed tobą jeszcze jeden, ostatni i nie-
łatwy krok, który musisz zrobić: założyć 
działalność gospodarczą. Najczęściej jest 
to konieczność, choć zdarzają się sytuacje, 
w których start-up jest przygarniany przez 
większe przedsiębiorstwo i staje się jego czę-
ścią jeszcze zanim zdołał przeistoczyć się 
w osobne przedsiębiorstwo. Zanim poma-
szerujesz do urzędu, zapoznaj się dokładnie 
z funkcjonującymi w świetle prawa modela-
mi biznesowymi. Przeanalizuj je dokładnie, 
poznaj ich wady i zalety. Przydatna będzie 
także znajomość systemu finansowo-podat-
kowego. Mając to wszystko na uwadze, ustal, 
jaki model najlepiej pasuje do twojego pomy-
słu – czy będzie to spółka, czy przedsiębior-
stwo handlowo-usługowe, czy jeszcze inna 
forma działalności. Pamiętaj o założeniu 
osobnego konta w banku (korzystanie z pry-
watnego nie jest wskazane, nawet jeśli ko-
rzystasz wyłącznie z prywatnych środków). 
A potem – działaj. Rynek jest chłonny i choć 
z jakiegoś powodu większość start-upów 
skupiło się w branży IT i nowych technolo-
gii, wszelkie inne gałęzie biznesu również 
czekają na ożywczy wiatr. Niech to zatem 
będzie wiatr od morza, prosto z Gdańska. 

ENGLISH

START-UP MEANS YOUR OWN

Let us start from the beginning. Start-up is simply 
a business or another organisation that was estab-
lished to find a good way of development based on 
certain ideas. And already here we get a keyword 
for start-up: idea.

You cannot get around it. A  good idea for 
a service or product that is not available on 
the market but for which there is demand is 
the base of any start-up. Everything begins 
from here and finding a market niche wait-
ing for us to fill in is the hardest step. Often 
it turns out that a  revolutionary idea we 

came up with is not that revolutionary or is 
simply not needed. This is why the next step 
for every young businessman is research, 
carrying out market analysis. Preferably 
you should do this before establishing 
a firm, because it may turn out that it will 
be unnecessary.

To carry out meaningful and adequate 
market research you will need contacts in 
businesses that could be the potential cli-
ents of your start-up. But you do not have 
to be the big fish in the trade to reach com-
panies. Very often institutions that support 
the development of start-ups offer help with 
that, such as the Gdansk Starter which 
serves as an incubator of entrepreneurship, 
or other organisations like those working 
at universities. They have access to a large 
number of businesses so they can help you 
get in contact with them. In market analysis 
it is important to specify the way compa-
nies in your branch work and look at them 
from a third person’s perspective to find 
spots that might need improvement. It is 
also worth to have discussions with people 
who work there: they are often able to tell if 
solutions offered by us are useful, if they can 
actually help solve some problem. Why all 
this? To establish if the product or service 
that we want to bring into the market will 
be in any way interesting. If it turns out that 
your idea is not needed by anyone - that is 
good. You will save a lot of time, money and 
stress and you will stop working at an unsuc-
cessful product at the very beginning. And if 
it turns out companies are interested in your 
idea - that is even better. Firstly, you will 
know that it is worth to walk down this long 
road and bring your product into the market 
because your clients are basically already 
waiting for it. Secondly, there is a chance 
that amongst interested companies there 
are ones that are able to invest in your idea. 
In other words: thanks to establishing con-
nections while doing your market research 
you have not only found potential clients but 
also potential sponsors of your business.

S T A R T - U P ,  C Z Y L I  N A  S W O I M

Once you have already decided that you 
are ready to start you will need another 
piece of information: you do not need a large 
budget to start a start-up. While you can car-
ry out market research practically without 
any expanses a start-up also does not have 
to chip your savings. Thanks to establishing 
contacts you can start discussing sponsor-
ship with companies or private investors, 
who are the so called Angels of Business. 
But do take into consideration that you are 
unlikely to find someone who will want to in-
vest in your idea without any benefit. Grant 
competitions are available to you: there are 
a few dozens of them nationwide every year. 
The European Union also has sources for 
supporting new businesses (for example the 
JEREMIE initiative). Additionally, new firms 
can apply for financial support from the gov-
ernment, local governments or national la-
bour councils. Very often they offer low-per-
centage loans which you will not have to pay 
back if your business takes off. In the initial 
stage of your start-up you can also take ad-
vantage of business incubators, which will 
not give your money to start your business 
but they will allow you to cut-down expans-
es, providing you with basic office materials, 
office and warehouse spaces, accounting 
services and conference rooms as well as 
help you set up your website and share their 
postal address in the form of a virtual office. 
Many of them, like the mentioned Gdansk 
Starter, have other important services in 
their offers: workshops, trainings and a net 
of useful contacts all over the market. All 
this available at a very low cost.

Ahead of you is one more, final and not 
easy step: you have to establish your firm. 
Usually this is a  requirement, although 
there are situations in which a  start-up 
is taken in by a bigger company and be-
comes its part before it was able to turn 
into an individual firm. Before you go to 
the council familiarize yourself with all 
the business models that are functioning 
in the light of law. Analyse their pros and 
cons. Knowledge of the financial and tax 
systems will also be useful. Taking all of 
this into consideration decide which model 
suits your idea best: will it be a corporation, 
a trade-service firm, or another business 
form. Remember to set up a separate bank 
account (using a private one is discouraged, 
even if you are only using private sources). 
And after this: get down to work. The mar-
ket is absorbing and although the majority 
of start-ups, for some reason, have focused 
on the IT and New Technologies all other 
business branches are waiting to get some 
wind in their wings. So let it be the wind 
from the sea, straight from Gdansk. 

BA R DZ O  C Z Ę S T O  OK A Z UJ E  S I Ę, 
Ż E  R EWOLUC YJ N Y  P OM YS Ł , 
KT ÓRY  Z A Ś W I TA Ł  N A M 
W   G Ł OW I E ,  WC A L E  N I E  J E S T 
TA K I  R EWOLUC YJ N Y  A L B O  J E S T 
Z W YC Z A J N I E  N I E P O T R Z E B N Y.

START-UPOM W GDAŃSKU 
POMAGAJĄ:
Starter
www.inkubatorstarter.pl
AIP Incubators:
www.aipgdansk.pl



iedeń. Lubię to miasto i jednocze-
śnie go nie znoszę. Kiedy ląduję, od 
razu czuję ten podejrzany komfort. 

Wszystko jest odpowiednie, nie za duże, nie 
za małe. Niezbyt głośne, ale też nie za ciche. 
Żeby było widać jakość, ale zarazem nie było 
to w żaden sposób wymagające. Sterylność 
i  spokój w  przestrzeni oraz pogoda ducha 
i bezwzględna uprzejmość obsługi. Czuć sta-
rą Europę, gdzie ludzie, którzy usługują, są 
pełni rozpierającej ich dumy i powagi z po-
wodu powierzonych im obowiązków. Klient 
powinien być przekonany, że może liczyć na 
najwyższą uwagę i zrozumienie, jeśli chodzi 
o jego potrzeby lub zachcianki.

Strudel jabłkowy z  rodzynkami i  bitą 
śmietaną, który niemal łamie się z trzaskiem 
pod naciskiem ciężkiego, srebrnego widelca. 
Sernik na ciepło, pływający w gęstym wanilio-
wym sosie. Weissewein gespritzt. Zupa z dyni 
z prażonymi pestkami i olejem z dyni, poda-

ENGLISH
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Vienna. I like this city and I hate it at the same 
time. When I land here, I feel that dubious 
comfort. Everything is proper, not too big, 
not to small. Not too loud but not too quiet. 
To show quality but not to make it demand-
ing in any way. Sterility and balance of space 
and positive attitude and extreme politeness 
of the staff. You can sense the old Europe at-
mosphere, where people serving others are 
particularly proud of their roles and treat 
them seriously. Clients should be sure of great 
interest and understanding of the staff when it 
comes to their needs and wishes.

An apple strudel with raisins and whipped 
cream, tumbling down with a crack under 
a  heavy silver fork. Warm cheesecake in 
a dense vanilla sauce. Weissewein gespritzt. 
Pumpkin soup with pumpkin oil and roast-
ed seeds, served with a slice of heavy brown 
bread. A  schnitzel with potato salad, the 
thinnest and the most crunchy in the world. 
In the orangery restaurant, fresh fish with 
salad and herbs or a  raw steak. Rotwein. 
Coffee as black as pitch, a bit sour, very aro-
matic. A hotel in the centre of the Old Town, 
in a  calm side street. A  Baroque building, 
lighted with pleasant golden light. Thick car-
pets, starched linens, a spacious marble bath-
room. A glass of champagne to breakfast and 
the music of Chopin.

A gold autumn in Vienna. The low orange 
dazzling sun, when you’re walking up the high 
street. Paths in the park covered with colour-
ful leaves in which you wade with delight. 
You pass the house, where Beethoven wrote 
the Fifth Symphony. St. Stephen's Cathedral 
with majestic towers and gates, a bit gloomy, 
but still breathtaking. And the city centre. 
Burgtheater – pride of the city, the guardian 
of vague national identity of Austrians, a huge 
national cake. On the opposite side, the town 
hall – a building resembling a Disney fairy 
tale palace (it’s quite the reverse, actually, but 
nevermind).

The whole city isn't serious. People sleep-
walking around the streets, window-shop-
ping. Bernhard – the greatest Austrian writ-
er, hated by the nation. It was forbidden to 
stage his plays in Burgtheater some time 
ago. Not a long time ago, when an actor died 
in Burgtheater, the coffin with his body was 
carried around the building three times, and 
there are still death masks in cabinets in the 
theatre halls. Peace and quiet. Tradition. 
Permanence. Wake up, Europe. These are all 
old decorations. They no longer fit, they crum-
ble between fingers. The dream of stability 
may soon come to an end. Banks won't accept 
bankruptcy. It’s better to make a little war. 
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Aktorka, dramaturg, reżyserka. 
Ukończyła krakowską PWST, została zaangażowana 
do Teatru Starego w Krakowie, później dołączyła do 
zespołu TR Warszawa. Pracowała z Lupą, Jarzyną, 
Borczuchem, Klatą, Korczakowską. Wyreżyserowała 
swój tekst „Uwodziciel” w Teatrz e Nowym K. 
Warlikowskiego. Publikuje swoje teksty w „Zwykłym 
Życiu” i „K Mag-u”. Na premierę czeka jej debiut 
kinowy „W spirali” w reż. K. Aksinowicza.
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wana z  pajdą ciemnego, ciężkiego chleba. 
Sznycel z sałatką ziemniaczaną, najcieńszy 
i najbardziej chrupiący na świecie. W restau-
racji-oranżerii świeże ryby z sałatą i ziołami 
albo krwisty stek. Rotwein. Czarna jak smo-
ła kawa, lekko kwaśna, bardzo aromatyczna. 
Hotel w środku starego miasta, na spokojnej, 
bocznej uliczce. Barokowy budynek, rozświe-
tlony przyjemnym złotym światłem. Grube 
wykładziny, wykrochmalona na sztywno po-
ściel, obszerna łazienka, cała w marmurze. 
Rano do śniadania lampka szampana i sączą-
cy się z głośników Chopin.

Złota jesień w Wiedniu. Pomarańczowe 
słońce, nisko zawieszone, które oślepia, kiedy 
wędrujesz w górę ulicy handlowej. Park zasy-
pany kolorowymi liśćmi, w których z upodo-
baniem brodzisz. Mijasz kamienicę, w której 
powstała Piąta Symfonia Beethovena. Katedra 
św. Szczepana z majestatycznymi wieżami 
i portalami, trochę ponura, ale jednak zachwy-
cająca. No i wreszcie centrum. Burgtheater 
– chluba miasta, strażnik niejasnej tożsamo-
ści narodowej Austriaków, wielki narodowy 
tort. A naprzeciwko ratusz, niepoważny bu-
dynek przypominający pałac Disneya (właści-
wie jest odwrotnie, ale mniejsza z tym).

W ogóle to miasto jest niepoważne. Ludzie 
zapatrzeni w witryny sklepowe, krążą ulica-
mi, jak lunatycy. Bernhard – największy po-
wieściopisarz austriacki, nienawidzony przez 
swój naród. Jeszcze niedawno w Burgtheater 
nie można było go wystawiać. Jeszcze do 
niedawna, gdy w Burgtheater zmarł aktor, 
niesiono trzykrotnie jego trumnę dookoła 
budynku, a w korytarzach teatru nadal sto-
ją w  gablotach maski pośmiertne. Spokój. 
Tradycja. Niezmienność. Obudź się, Europo. 
To tylko stare dekoracje. Już nie pasują, kru-
szeją w rękach. Sen o stabilności może się 
przykro skończyć. Banki nie pozwolą sobie 
na bankructwo. Już lepiej wywołać jakąś ma-
leńką wojenkę.

MAM NA IMIĘ 

GEORGE 
ODC. 10
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NA DWORZE 
ŚPIEWAKÓW 
KRÓLOWEJ



piewałem kiedyś w  chórze. Naście 
lat, nawet nie chce mi się liczyć ile. 
I to wcale nie dlatego, że kilkuletnie-

go mnie do jakichś nudnych zajęć z chó-
rem zmuszali rodzice, a dyrygentką była 
nauczycielka muzyki, której kompetencje 
kończyły się na „Panie Janie”. Nie, posze-
dłem na przesłuchanie będąc zupełnie 
świadomym młodym człowiekiem, a mo-
imi dyrygentami byli świetni fachowcy. 
Okazało się, że się polubiliśmy – ja chór, 
chór mnie. I zostałem. Przez kilkanaście 
lat śpiewania przewinąłem się przez kilka 
chórów, poznałem mnóstwo ludzi, a spora 
grupa z nich pozostała mi po dziś dzień. 
Liczba przygód i podróży, które stały się 
moim udziałem dzięki śpiewaniu, uro-
sła na tyle, by zmieścić się w  kategorii 
„niezliczone”.

Patrzę sobie, co mi po tych czasach 
zostało. Na półce mam kilka płyt, w któ-
rych rejestracji uczestniczyłem, kilka płyt 
zaprzyjaźnionych chórów, na których nie 
śpiewałem. Mam też jedną, zakupioną pod-
czas Olimpiady Chóralnej (tak, coś takiego 
istnieje) w Rydze w 2014 roku. The King's 
Singers – „Swimming over London”. Choć 
na co dzień bliższe mi są klimaty „Lucifer 
over London”, co jest zupełnie inną bajką, 
to Śpiewacy Królowej mają specjalne miej-
sce w moim regale z płytami.

The King's Singers to męski sekstet. 
Panowie śpiewają absolutnie wszystko, na 
co akurat mają ochotę i co da się zaaran-
żować na sześć męskich głosów. I robią to 
tak, że kobietom nogi robią się miękkie, 
a faceci denerwują się z zazdrości. Choć 
grupa funkcjonuje już od prawie 50 lat 
(dokładnie od 48), to nie spodziewajcie się 
sześciu podstarzałych jegomości i trzęsą-
cych się głosów jak u Jaggera. Skład The 
King's Singers zmienia się dość płynnie. 

Ś

JAKUB 
MILSZEWSKI
 
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.

Now I look what is left after those days. 
There are a  few albums on my shelf, in 
registration of which I participated, a few 
albums of choirs that I knew but didn’t 
sing in them. There is also an album 
which I  bought during Choir Olympics 
(yes, there’s something like that) in Riga 
in 2014. The King's Singers – ‘Swimming 
over London’. Even though I usually listen 
to quite a different kind of music and I’m 
closer to ‘Lucifer over London’, The King's 
Singers’ album has a special place on my 
shelf.

The King's Singers are a  male-only 
British sextet. They sing absolutely ev-
erything they want at a  particular time 
and what can be arranged for six male 
voices. They sweep women off their feet 
and make men jealous. Even though the 
group was set up almost 50 years ago (48, 
to be precise), don't expect six elderly gen-
tlemen with unsteady voices like Jagger's. 
Members of The King's Singers change quite 
regularly and smoothly. New young singers 
appear, the older ones go away when they 
feel that they won't manage to meet the 
standards anymore.

And so I  have the album ‘Swimming 
over London’. The cover is absolutely or-
dinary; well, actually, I suppose that there 
are no good covers except for the so-called 
alternative music albums. There are four-
teen songs on the album. And they're just 
songs – not some weird showing off – good 
and well-sung, as usually in the case of The 
King’s Singers. Sung in a normal way, and 
not with some pompous opera voices from 
a  poor opera or a  sing and dance group. 
These are fourteen songs inspired by jazz 
standards, which you can play during a ro-
mantic dinner, and the atmosphere won't 
get too pompous. The music may play on 
when you have finished eating and drink-
ing and move to a different stuff.

My album is signed with a  marker. 
There are six signatures on it. I met The 
King’s Singers in Riga – they held work-
shops for choir singers (and sang during 
the workshops) and later, in a small lobby, 
they talked with participants, gave auto-
graphs and took pictures. I got the auto-
graphs, I talked, I suppose I have a picture 
as well, although I'd have to look for it. But 
I did it more for the sake of appearances – 
since I was there anyway, and my friends 
wanted it very much, I  joined them. Now 
I feel like a fool when I realise that it's one 
of the best memories I have after all the 
years of singing and performing.

And the moral of the story is to respect 
the present. You never know what will be-
come of it in the future. 

N A  D W O R Z E  Ś P I E W A K Ó W  K R Ó L O W E J

Pojawiają się w nim nowi, młodzi wokali-
ści, starsi rezygnują kiedy czują, że dłużej 
już na takim poziomie nie pociągną.

A więc mam tę płytę „Swimming over 
London”. Okładkę ma kompletnie nijaką, 
zresztą mam poważne podejrzenie, że nie 
ma dobrych okładek poza tak zwaną mu-
zyką alternatywną. Na krążku jest czter-
naście piosenek. Po prostu piosenek, nie 
jakichś dziwacznych popisówek, ładnych 
i świetnie – jak zawsze w przypadku The 
King's Singers – zaśpiewanych. I to zaśpie-
wanych normalnie, a nie jakimiś przedmu-
chanymi operowymi głosami rodem z kiep-
skiej opery albo zespołu pieśni i  tańca. 
Te czternaście inspirowanych jazzowymi 
standardami piosenek to jest coś, co mo-
żesz spokojnie puścić podczas romantycz-
nej kolacji i wcale nie zrobi się zbyt pate-
tycznie. Muzyka może spokojnie lecieć 
sobie dalej kiedy już skończycie jeść i pić 
i zabierzecie się za inne rzeczy.

Mój krążek jest pomazany pisakiem. 
Mam na nim sześć podpisów. Spotkałem 
The King's Singers we wspomnianej Rydze 
– prowadzili tam warsztaty dla chórzystów 
(i  podczas nich śpiewali), a  potem, w  nie-
wielkim lobby, rozmawiali z uczestnikami, 
rozdawali autografy i  robili sobie zdjęcia. 
Autografy wziąłem, porozmawiałem, pew-
nie mam też jakąś fotkę, choć musiałbym 
porządnie poszukać. Zrobiłem to jednak 
bardziej z przyzwoitości – skoro już tam 
byłem, moi przyjaciele bardzo chcieli, 
to dołączyłem do nich. Trochę głupio się 
teraz czuję, mając świadomość, że to jed-
no z najfajniejszych wspomnień jakie mi 
zostało po kilkunastu latach śpiewania 
i występowania.

Morał z tej historii jest taki, żeby szano-
wać swoją teraźniejszość. Nigdy nie wiado-
mo, w jaką przeszłość się zamieni. 
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AT THE COURT OF THE KING’S 
SINGERS

I used to sing in a choir when I was a teen-
ager. And I wasn't a child made by parents 
to attend boring choir practice, where 
the conductor was a  music teacher pre-
pared to teach children ‘Brother John’ 
and nothing more. Not at all. I went to the 
audition being a completely aware young 
person, and my conductors were profes-
sionals. It turned out that we hit it off – 
me and the choir. And so I stayed. Over 
a  dozen years or so of singing, I  was in 
a few choirs, met a lot of people and I still 
keep in touch with some of them. All jour-
neys and adventures that I had thanks to 
singing are innumerable.



 tym, jaki jest polski listopad, nie musimy opowia-
dać nikomu, kto miał okazję spędzić przedostatni 
miesiąc roku w kraju nad Wisłą. Żeby dodać sobie 

trochę motywacji i nie popaść w jesienną depresję wraca-
my zatem wspomnieniami do najlepszych chwil tegorocz-
nego lata, czyli do Cieszanów Rock Festiwalu.

Cieszanów to zaciszne miasteczko na Podkarpaciu. 
Zakładamy, że na co dzień niewiele się tam dzieje. Ale od 
2010 roku na cztery sierpniowe dni znienacka zjeżdża tam 
kilkanaście tysięcy osób by bawić się przy muzyce rocko-

4 8 – 4 9

O

TEKST Jakub Milszewski ZDJĘCIA mfk.com.pl

JEDNI MÓWIĄ, ŻE TO PODKARPACKI 
JAROCIN, INNI TWIERDZĄ, ŻE PODKARPACKI 
WOODSTOCK. A TAK NAPRAWDĘ TO 
CIESZANÓW ROCK FESTIWAL.

wej. Cieszanów Rock Festiwal zdążył już sobie wyrobić 
renomę pośród bywalców festiwali rockowych w kraju. 
W tym roku na Podkarpacie również zawitała solidna ich 
grupa. Impreza zaczęła się 18 sierpnia koncertami na ma-
łej scenie. Tego dnia pojawili się na niej reprezentanci pol-
skiej sceny punkowej, hardcorowej i metalowej. Nie zabra-
kło pośród nich znaczących dla polskiej sceny rockowej 
nazw, jak Zacier, 1125 czy Włochaty. Wieczór zakończył 
swoimi koncertami cieszący się coraz większą popularno-
ścią Nocny Kochanek. 

CIESZANÓW 
ROCK 
FESTIWAL 
2016
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latach milczenia grupa Sweet Noise. Cieszanów 
Rock Festiwal nie byłby jednak sobą, gdyby nie 
ściągnął kilku zagranicznych gwiazd. W tym 
roku na Podkarpaciu wystąpiły szwajcarskie 
Eluveitie i fiński Finntroll, oba reprezentują-
ce niezwykle popularny w Polsce folk-metal. 
Swoje energetyczne połączenie reggae, dubu 
i punka zaprezentowała też bośniacka ekipa 
Dubioza Kolektiv, która jak nikt sprawdza się 
na festiwalowych scenach. Jednak prawdopo-
dobnie najważniejszym momentem festiwalu 
był występ grupy Marky Ramone's Blitzkrieg – 
ekipy dowodzonej przez byłego członka prekur-
sorów punk rocka, grupy Ramones, Marky'ego 
Ramone. Blitzkrieg dali cieszanowskiej pu-
bliczności to, czego oczekiwała – dawkę rado-
snego, melodyjnego punk rocka i pełen zestaw 
hitów Ramones. Dość powiedzieć, że Marky 
i jego ekipa bisowali trzykrotnie. 

ENGLISH

CIESZANÓW ROCK FESTIVAL 2016

Some people say that it’s Jarocin Festival in 
Podkarpackie; the others – that it's Woodstock in 
Podkarpackie. It’s Cieszanów Rock Festival, actually.

We don't have to explain what November 
in Poland is like to anyone who’s ever spent 
the last but one month of the year there. To 
increase motivation and to beat the autumn 
blues, we’re recalling the best time of last sum-
mer, that is Cieszanów Rock Festival.

Cieszanów is a calm town in Podkarpackie 
Province. We suppose that there’s not a lot go-
ing on there usually. But since 2010, a dozen 
thousand people have come there every year 
to enjoy rock music concerts for four days in 
August. Cieszanów Rock Festival has already 
made a reputation for itself among rock fes-
tivals’ fans in the country. This year, a large 
group of people came to the festival as well. The 
event started on 18 August with concerts on the 
small stage. Punk, hardcore and metal bands 
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Drugi dzień imprezy był zarazem pierw-
szym, podczas którego koncerty odbywały 
się także na dużej scenie. Zanim jednak wkro-
czyły na nią pierwsze zespoły, na małej scenie 
zdążyło zagrać kilka zespołów rywalizujących 
w ramach Podkarpackiego Przeglądu Kapel, 
który zwyciężył MoshMachine. Zespół w ra-
mach nagrody w przyszłym roku wystąpi na 
głównej scenie festiwalu.

A na tej w 2016 roku jak zwykle działo się 
bardzo dużo. Podczas tegorocznej edycji kon-
feransjerem był Tymon Tymański, który dał 
również koncert z zespołem The Transistors. 
Cieszanów Rock Festiwal słynie ze specjal-
nych wydarzeń. Jednym z nich jest cykl mono-
graficznych koncertów „3x...”. Każdego roku 
podczas Cieszanów Rock Festiwalu doceniany 
jest dorobek artystyczny jednego wykonawcy. 
Daje on trzy różne koncerty z trzema różnymi 
formacjami. Po Muńku Staszczyku i Pablopavo 
przyszła kolej na Kazika Staszewskiego, który 
wystąpił z KNŻ (prawdopodobnie jeden z ostat-
nich koncertów w historii zespołu), Kultem 
oraz Kwartetem ProForma. Co ciekawe, trzy-
krotnie na cieszanowskiej scenie pojawił się 
także Robert „Litza” Friedrich, który towarzy-
szył Kazikowi na scenie podczas koncertu KNŻ, 
ale wystąpił także ze swoimi formacjami: Arką 
Noego, której kolorowy jak zawsze koncert zo-
stał bardzo ciepło przyjęty, oraz Luxtorpedą, 
która swoich oddanych fanów ma w całym 
kraju. Innymi wartymi uwagi wydarzenia-
mi były specjalne koncerty uznanych gwiazd 
polskiego rocka. I tak Strachy Na Lachy zagra-
ły cały album „Piła Tango”, prawdopodobnie 
najważniejszy w swojej dyskografii, a Farben 
Lehre zaprezentowali cały materiał z albumu 
„Atomowe Zabawki”. Podczas trzech dni kon-
certów na dużej scenie świetnie przyjęte kon-
certy zagrały też legendarne polskie formacje 
metalowe – dzień pierwszy swoim występem 
kończył Vader, który zaprezentował m.in. utwo-
ry z nadchodzącego albumu. Cały festiwal zaś 
zamknęła swoim występem powracająca po 

from Poland performed that day. For example, 
Zacier, 1125 or Włochaty, who are outstanding 
Polish rock artists. At the end of the evening, 
Nocny Kochanek, a group becoming more and 
more popular recently, gave a concert.

The second day of the event was the first 
day when musicians performed also on the 
big stage. Yet, before the first bands appeared 
on stage, a  few bands participating in the 
Podkarpacki Band Contest performed on the 
small stage. The winner was MoshMachine. As 
part of the award, the band will perform on the 
festival main stage next year.

And there was a lot going on that stage in 
2016. The master of ceremonies this year was 
Tymon Tymański, who also performed with 
The Transitors. Cieszanów Rock Festival is 
famous for special events. One of them is a se-
ries of monographic concerts ‘3x…’. Each year, 
during the festival, one artist receives an award 
for artistic achievements. The winner per-
forms with three different bands. After Muniek 
Staszczyk and Pablopavo, the award was given 
to Kazik Staszewski, who performed with KNŻ 
(it was probably one of the last concerts of the 
band), Kult and Kwartet ProForma. What’s in-
teresting, Robert ‘Litza’ Friedrich appeared on 
stage three times, accompanying Kazik during 
KNŻ concert, but also with his own bands: Arka 
Noego, whose colourful – as usually – concert 
received a warm reception, and Luxtorpeda, 
who have devoted fans in the whole country. 
Special concerts of recognised Polish rock 
artists are also worth mentioning. Strachy Na 
Lachy played the entire album ‘Piła Tango’, 
probably the most important one of their al-
bums, and Farben Lehre presented the whole 
material from the ‘Atomowe Zabawki’ album. 
Over three days of concerts on the big stage, 
legendary Polish metal bands gave smashing 
concerts – the first day ended with Vader’s per-
formance, who played, among others, songs 
from their forthcoming album. The festival end-
ed with the performance of Sweet Noise, a band 
which made a comeback after years of silence. 
Cieszanów Rock Festival wouldn't be the same 
without a few foreign artists. Swiss Eluveitie 
and Finnish Finntroll, both playing folk-metal 
music extremely popular in Poland, performed 
in Podkarpacie this year. Another great concert 
was the energetic combination of reggae, dub 
and punk of Bosnian Dubioza Kolektiv, whose 
performances at festivals are always brilliant. 
But probably the most important moment of 
the festival was the performance of Marky 
Ramone's Blitzkrieg – a band led by Marky 
Ramone, the former member of punk rock pre-
cursors, the Ramones. During the concert, the 
audience got what they expected – cheerful, 
melodious punk rock and a full set of Ramones’ 
hits. It's enough to say that Marky and his band 
played an encore three times. 



5 0 – 5 1 K U L T U R A  /  C U L T U R E



TEKST Katarzyna Szewczyk

JUBILEUSZOWY SEZON ARTYSTYCZNY POLSKIEJ 
FILHARMONII BAŁTYCKIEJ DOBIEGŁ KOŃCA. NA 
WIELU SZCZEBLACH NADCHODZI NOWE, JESZCZE 
LEPSZE. O TYM, CO BYŁO I O TYM, CO BĘDZIE 
OPOWIEDZIAŁ NAM MASSIMILIANO CALDI – 
I DYRYGENT ORKIESTRY SYMFONICZNEJ PFB.

POLSKA 
FILHAR MONIA, 
W ŁOSK I 
TEMPER A MENT

SPONSOR 
STRATEGICZNY PFB 

GŁÓWNY SPONSOR PFB, 
MECENAS KULTURY
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Jak to się stało, że na stałe związał się 
pan z Polską? Wydawałoby się, że dla 
dyrygenta oczywistym kierunkiem są 
Włochy. Tym bardziej że specjalizuje się 
pan w operze.
Moja przygoda z Polską rozpoczęła się dwa-
dzieścia jeden lat temu. To był koniec listo-
pada 1995 roku i zostałem wytypowany, aby 
wziąć udział w piątej edycji Międzynarodowego 
Konkursu Dyrygentów im. Grzegorza Fitelber-
ga. Nie odniosłem w tym konkursie spektaku-
larnego sukcesu, ale obiecałem sobie, że po-
nowię próbę w szóstej edycji – cztery lata póź-
niej. Tak też zrobiłem i... zdobyłem pierwszą 
nagrodę jury, któremu przewodził Jan Krenz, 
a w którego skład wchodził między innymi 
Antoni Wit. Otrzymałem też nagrodę orkie-
stry i nagrodę publiczności. Niedługo po tym 
napłynęło do mnie wiele ofert z różnych pol-
skich filharmonii, a w 2004 roku Filharmonia 
Śląska zaproponowała mi posadę dyrektora 
artystycznego i głównego dyrygenta Śląskiej 
Orkiestry Kameralnej. W 2012 roku zosta-
łem głównym dyrygentem w Gdańsku, a dwa 
lata później także w Koszalinie.

Nawiasem mówiąc, moimi największymi 
pasjami są muzyka kameralna i symfonicz-
na, dlatego też odniosłem sukces w Polsce, 
gdzie to właśnie ta druga stanowi część pew-
nej tradycji, dużo bardziej niż we Włoszech. 
Opera zupełnie nie jest moją specjalizacją... 
jedynie moją ogromną pasją! Nie lubię być 
klasyfikowany jako specjalista w jakiejkol-
wiek dziedzinie.

Dobrze się panu współpracuje z polskimi 
orkiestrami?
To, co mi się najbardziej podoba we współpra-
cy z polskimi orkiestrami to dyscyplina i ilość 
czasu, którą mam na próby. Można dopraco-
wać wiele szczegółów, następnego dnia zagrać 
całość od początku do końca, by sprawdzić 
progres. Trzeciego dnia można do tych szcze-
gółów wrócić, a czwartego – zagrać wszystko 
ponownie. We Włoszech byłoby niemożliwym 
zrobić to tak krok po kroku. Ćwiczymy tylko 
przez kilka dni, a potem od razu próba gene-
ralna i koncert!

Jest jakaś różnica w pracy z muzykami 
polskimi a włoskimi?
Różnice są w osobowościach muzyków. Jako 
że, jak już wspomniałem, we Włoszech mamy 
tylko kilka prób, można tam znaleźć dużo 
silnych – czasem zbyt silnych! – osobowości, 
które bardzo ciężko „dołączyć” do grupy. 
Odwrotnie jest w Polsce, czasem ciężko obu-
dzić w muzykach poczucie odpowiedzialno-
ści, aby grali jako aktywna część grupy.

We Włoszech inaczej postrzegamy or-
kiestry i to jest prawdopodobnie największa 
różnica. Mam na myśli to, że mamy bardzo 
mało „prawdziwych” filharmonii, takich jak 
Filarmonica della Scala, Filarmonica Arturo 
Toscanini czy Filarmonica di Venezia, z wiel-
kimi, profesjonalnymi orkiestrami symfo-
nicznymi. Inne orkiestry symfoniczne to or-
kiestry regionalne – mają różne nazwy i grają 
więcej koncertów niż filharmonicy. Ciężej jest 
więc zaplanować pracę z taką orkiestrą. Mają 
nieregularne próby: w różne dni tygodnia, 
o różnych porach i to się zmienia co tydzień. 
Pracując z różnymi dyrygentami, w różnych 
salach koncertowych, grając koncerty w róż-
ne dni i tak dalej tak naprawdę nie ma możli-
wości, żeby tę regularność wypracować. Sys-
tem w Polsce jest bardziej regularny: próby 
zazwyczaj odbywają się od poniedziałku rano 
przez resztę tygodnia, a koncerty, także te 
wyjazdowe, grane są w piątki wieczorem.

Stosuje pan w swojej pracy z naszymi 
filharmonikami jakieś typowo włoskie 
elementy?
Próbuję wprowadzić typową włoską, bezpo-
średnią, swobodną i otwartą komunikację 
międzyludzką, sposób mówienia, rozwiązy-
wania problemów. Polska dyscyplina i włoska 
fantazja bardzo do siebie pasują!

Odnieśliście jako orkiestra duże sukcesy 
w minionym sezonie – gościliście 
w filharmonii wielkie nazwiska, 
wyjechaliście w długie tournée po Stanach...
Tak, ostatni sezon był ekscytujący, szczegól-
nie doświadczenia w USA. Miałem przyjem-
ność inaugurować tournée, dyrygować na 

Dlaczego zdecydował się pan akurat na 
filharmonię w Gdańsku?
Nie wybrałem Gdańska świadomie. Zostałem 
zaproszony na swój pierwszy koncert do 
Filharmonii Bałtyckiej w lutym 2008 roku i od 
razu zakochałem się w mieście i w samej in-
stytucji. Znalazłem wspólny język z orkiestrą 
i rozpoczęliśmy współpracę. Później, po spo-
tkaniu z  profesorem Romanem Peruckim 
w 2010 roku zaoferowano mi wzięcie udziału 
w  konkursie. Tak zdobyłem posadę głów-
nego dyrygenta, która chwilę wcześniej zo-
stała wprowadzona i była zupełną nowością 
w Filharmonii Bałtyckiej. A dziś jestem bar-
dzo dumny z tego, że mogłem być na miejscu 
inaugurującego nowy sezon artystyczny PFB.

Przygotowując się do wywiadu, wszędzie 
czytałam: „Oprócz umiejętności 
Massimiliano Caldi ceniony jest przez 
muzyków za osobowość”. Jak pan myśli, 
o co może chodzić? Pan jest miły, a inni 
dyrygenci nie?
Naturalnie to nie ja wpisałem to określenie do 
swojej biografii... I to oczywiście nie znaczy, 
że jestem sympatyczny, a inni dyrygenci są 
okropni! Może ktoś zauważył mój styl pracy 
i uznał go za przystępny, a nie autorytarny? 
Z reguły czuję, że mogę osiągnąć wszystko to, 
czego chcę po prostu poprzez rozmowę, kla-
rowne i wyjaśnianie, bez ciągłego krzyku (no, 
może czasami), łamania batuty czy tupania 
nogami o podium. I muszę przyznać, że fak-
tycznie rzeczywiście mi się to udaje.ZD
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wszystkich próbach w Gdańsku na początku 2016 roku i dy-
rygować na pierwszych sześciu koncertach w Alabamie i na 
Florydzie. To było niezapomniane doświadczenie z niesa-
mowitymi reakcjami wśród muzyków orkiestry i ogrom-
nym entuzjazmem ze strony publiczności.

Jeśli chodzi o wielkie nazwiska, które gościłem, to 
muszę powiedzieć, że staram się utrzymać wysoki po-
ziom solistów, których zapraszam. W tym miejscu muszę 
podziękować profesorowi Peruckiemu, dyrektorowi arty-
stycznemu Filharmonii Bałtyckiej. Często, gdy pozwalały 
na to kontekst i sytuacja, dawał mi on swobodę w ustalaniu 
programu i w doborze solistów. Jestem bardzo dumny, 
przywożąc „moich” solistów do Gdańska, mogąc im poka-
zać, gdzie pracuję i z jaką wspaniałą orkiestrą przyjdzie im 
współpracować.

Chciałabym porozmawiać o sezonie artystycznym PFB, 
który się właśnie zaczyna. Jakie są plany na najbliższe 
miesiące? Są jakieś wydarzenia, które pan szczególnie 
poleca naszym czytelnikom?
Jeszcze pod koniec sierpnia poprowadziłem orkiestrę 
PFB na festiwalu Mozartiana, gdzie wykonaliśmy ope-
rę „La Finta Semplice”. 9 września cyklem „Spotkania 
z mistrzem” oficjalnie zainaugurowaliśmy nowy sezon 
artystyczny 2016/2017, w którym dyrygowałem orkiestrą, 
a towarzyszyła nam nieziemska skrzypaczka Alena Baeva. 
Zaprezentowaliśmy wówczas bardzo ważną i niesamowitą 
suitę Strawińskiego z baletu „Ognisty ptak”. Oba te występy 
okazały się ogromnymi sukcesami, przerastającymi moje 
oczekiwania. Zimą tradycyjnie czekają nas koncerty bożo-
narodzeniowe, natomiast w lutym będziemy gościć słyn-
nego polskiego akordeonistę i bandeonistę – Klaudiusza 
Barana, rektora Warszawskiej Akademii Muzycznej im. 
Fryderyka Chopina, a z absolwentami akademii z Gdańska 
spotkamy na tradycyjnym koncercie w maju. Koncert 
symfoniczny zamykający sezon – „Carmina Burana”, 
w którym orkiestrze towarzyszyć będą chóry Uniwersytetu 
Gdańskiego i  Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej 
w Gdańsku, odbędzie się na początku czerwca.

Osobiście czekam na drugą połowę tego miesiąca – wów-
czas będziemy z orkiestrą akompaniować samemu Nigelowi 
Kennedy'emu podczas jednego organizowanych przez PFB 
koncertów promenadowych, na których wybrzmią dzieła 
Ludwika van Beethovena i... Jimiego Hendrixa.

Zagłębiłam się w nowy program PFB – zdaje się, że 
w tym sezonie stawiacie raczej na polskie kompozycje 
i solistów niż na muzyków zagranicznych. Może to błąd 
– zagraniczne nazwiska zawsze przyciągają publiczność.
Mogę powiedzieć, że tak, zagraniczne nazwiska są bar-
dziej atrakcyjne dla polskiej publiki, ale nasze działanie 
absolutnie nie jest błędem. Nie powinno się tu patrzeć na 
modę i na tej podstawie zapraszać „egzotycznych” arty-
stów. Trzeba starać się przesuwać granice muzyki tak, 
aby zniszczyć mury, które nadal odgradzają od siebie eu-
ropejskie kultury i przekonać publiczność, że to, co rodzi-
me, wcale nie jest gorsze.

Słyszałam, że będzie pan pracował w Sylwestra.
Tak, będę przewodził tradycyjnemu Koncertowi Sylwe-
strowemu, we współpracy z grupą tancerzy realizując 
program „Zaproszenie do tańca”. Będzie to mój trzeci Syl-
wester w Gdańsku i jestem pewien, że będę mógł przeżyć 
to święto w sali pełnej ludzi, a potem wziąć udział w bankie-
cie, czekając wraz ze wszystkimi na północ. 
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POLISH PHILHARMONIC, ITALIAN TEMPERAMENT

Jubilee artistic season of the Polish Baltic Philharmonic has just 
ended. In many ways the new and improved is coming. Massimilano 
Caldi, the First Conductor of Polish Baltic Philharmonic.

How did it happen that you tied your career to Poland? It 
would seem that Italy is the obvious choice for a conduc-
tor. Especially since opera is your specialization.
My polish adventure has actually begun exactly twenty-one 
years ago. It was the end of November 1995 and I had been 
selected to take part in the Fifth edition of G. Fitelberg 
International Conducting Competition. I did not have out-
standing results in the competition but I promised myself 
to come back for the next, sixth edition, four years later. 
I did that and... I won the first prize of the Jury, in which, 
amongst others, there was Antoni Wit and Jan Krenz as the 
chairman. I also received the orchestra’s and audience’s 
prizes. After that offers from different Polish philharmon-
ics started coming and in 2004 the Silesian Philharmonic 
offered me my first position as Artistic Director and 
Principal Conductor of Silesian Chamber Orchestra in 
Poland. In 2012 I became the First Conductor in Gdansk 
and two years later in Koszalin.

And, by the way, my biggest passions are chamber and 
symphonic music and that's also why I had successes in 
Poland, where the symphonic music is – much more than 
in Italy – a part of the tradition. Opera is not at all my spe-
cialization....it is only a big passion of mine! I don't like to be 
classified as a specialist in any field.

Why have you chosen the philharmonic in Gdańsk?
I didn't personally choose Gdansk. I had been invited for 
my first concert with Baltic Philharmonic in February 
2008 and I immediately fell in love with the town and with 
the institution itself. I found common language with the or-
chestra and we started to work together. Later, after a meet-
ing with Professor Roman Perucki in 2010, I was offered to 
participate in a competition. This is how I got the position 
of Principal Conductor, which was recently introduced and 
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raphy... And, obviously, it doesn't mean that 
I am friendly and that the other conductors 
are nasty! Maybe someone has seen my way 
of working felt that it was motivating but 
not harsh? I generally feel that I can obtain 
anything that I want by just talking and ex-
plaining clearly and continuously, without 
screaming all the time (only sometimes), 
breaking my stick or stomping my feet on the 
podium. And I must say that this is, indeed, 
always the case.

What do you enjoy about working with 
Polish orchestras?
The main things I enjoy when working with 
Polish orchestras are the discipline and the 
amount of time for rehearsals at my disposal. 
You can work on many details, the day after 
you can play through the piece from the begin-
ning to the end to check progresses. On the 
third day you can come back to the details and 
on the fourth you can play through it again. In 
Italy it would be impossible to do this in this 
„step by step” way. We rehearse only for a cou-
ple of days and then it's already time for a dress 
rehearsal and concert!

Are there any differences between Polish 
and Italian musicians?
The differences are in the personalities of 
the musicians. Because of having only few 
rehearsals in Italy, you can find many strong 
(sometimes too strong!) personalities that 
are very difficult to be „put” in the group. 
Opposite in Poland – as I already said in many 
other interviews, it's sometimes difficult to 
awake in musicians the sense of responsibility 
to play as an active part of the group.

In Italy we see orchestras in a different way 
and that is probably the biggest difference. 
I mean: we really only have a small number 
of „real” philharmonics, such as Filarmonica 
della Scala, Filarmonica Arturo Toscanini, 
Filarmonica di Venezia and maybe a  few 
others... The other symphony orchestras are 
regional symphony orchestras: they have dif-
ferent names and give concerts more often 
than philharmonic’s. Therefore it is harder to 
plan your work with such orchestra. They have 
irregular rehearsals: on different weekdays 
and different times and this is also changing 
on a week-by-week basis. Frankly, it is impos-
sible to get this regularity when you have to 
work with different conductors, different con-
cert halls, give concerts on different days. The 
system in Poland is more regular: rehearsals 
generally take place from Monday mornings 
onwards and home and destination concerts 
are performed on Friday evenings.

Do you introduce any typical Italian 
elements when working with our musicians?
I try to bring in the typical Italian, direct, 
free and open way of communicating with 
people, of speaking, of solving problems. 
Polish discipline and Italian fantasy go to-
gether really well!

You had many successes in the last season – 
you hosted great names in the philharmonic, 
you went on a long tour in the USA…
Yes, the last season was exciting, especially 
the experience in USA. I had the honour of in-
augurating the tour, conducting all rehearsals 

P O L S K A  F I L H A R M O N I A ,  W Ł O S K I  T E M P E R A M E N T

totally new for the Baltic Philharmonic. And 
today I am very proud to have been able to in-
augurate the new artistic season of the Polish 
Baltic Philharmonic.

While preparing for the interview I read 
everywhere that “Massimiliano Caldi is 
valued by musicians not only for his skills, 
but also for his personality”. Why? You are 
friendly while other conductors are not?
Naturally I haven’t written that in my biog-ZD
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MASSIMILIANO CALDI PRYWATNIE JEST FANEM MOTORYZACJI.
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in Gdansk at the very beginning of 2016 and conducting the 
first six concerts in Alabama and Florida. It was an unforget-
table experience with a marvellous response from the musi-
cians of the orchestra and big enthusiasm from the audience.

Regarding the great names I have hosted: I must say that 
I try to keep a high level of soloists that I invite. I must thank 
Professor Perucki, the Chief Manager of the Philharmonic. 
Very often, when the situation and context allowed it, he 
would let me build programmes and also gave me a free 
choice of soloists. I am very proud to bring „my” soloists to 
Gdansk, to show them where I work and with which great 
orchestra they will have the pleasure to cooperate.

I would like to talk about the artistic season of the Polish 
Baltic Philharmonic that is starting right now. What are 
your plans for the upcoming months? Is there an event 
that you would especially recommend for our readers?
At the end of August I led the Polish Baltic Philharmonic 
orchestra at the Mozartiana festival, where we performed 
the La Finta Semplice opera. On September 9, with the 
“Spotkania z mistrzem” cycle, in which firstly I led the or-
chestra and then we were joined by the otherworldly vio-
linists Alena Baeva, we have officially inaugurated the new 
2016/2017 artistic season. We presented very important 
and outstanding Stravinsky's symphonic suite from The 
Firebird ballet. Both performances were great successes, far 
exceeding my expectations. In winter we will traditionally 
give Christmas concerts and in February we will host the 
renowned Polish accordion and bandoneon player, the chan-
cellor of the Fryderyk Chopin Musical Academy in Warsaw: 
Klaudiusz Baran. In May the traditional concert with the 

Gdansk academy will take place. The season will be closed 
with the “Carmina Burana” symphonic concert at the begin-
ning of June, in which the orchestra will be joined by choirs 
from the Gdansk University and Gdansk Musical School.

Personally I am looking forward to the second half 
of June; when with the orchestra I  will accompany 
Nigel Kennedy himself, during one of the Polish Baltic 
Philharmonic promenade concerts. We will perform piec-
es by Ludwig van Beethoven and… Jimmy Hendrix.

I looked at the new programme of the Polish Baltic 
Philharmonic and it seems that this season you are 
concentrating more on Polish compositions and soloists 
than on foreign musicians. Maybe this is a mistake – 
foreign names always attract the audience.
I can say that, yes, foreign names are more attractive to the 
Polish audience, but we are definitely not making a mis-
take. “Exotic” artists shouldn't be invited to perform simply 
because they are fashionable. We should try to expand the 
borders of music in a such a way as to destroy the walls that 
are still separating European cultures and convince the au-
dience that what is ours is not necessary worse.

I have heard that you will be working on New Year’s Eve.
I will conduct the traditional New Year’s Eve Concerts on 
December 31st with a  programme titled “Invitation to 
Dance” which will also feature a group of dancers. It will be 
my third New Year’s Eve in Gdansk and I am sure that I will 
be able to experience that holiday with a concert hall full of 
people, enjoy a banquet afterwards and wait for midnight 
with everyone else. ZD
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MASSIMILIANO CALDI Z KARTKĄ Z OKAZJI 900TNEGO KONCERTU, OTRZYMANĄ PODCZAS TOURNEE PO USA OD ORKIESTRY SYMOFNICZNEJ PFB.
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NIEBAWEM NAKŁADEM WYDAWNICTWA TACET 
UKAŻE SIĘ KOLEJNA PŁYTA POLSKIEJ FILHARMONII 
KAMERALNEJ SOPOT. Z INICJATYWY MAESTRO 
WOJCIECHA RAJSKIEGO JEGO SOPOCKA ORKIESTRA 
WRAZ ZE ZNAKOMITĄ FLECISTKĄ ANTONINĄ 
STYCZEŃ PODJĘŁA SIĘ REALIZACJI PŁYTY 
Z DZIEŁAMI MIECZYSŁAWA WEINBERGA.

TEKST Marta Borowska

5 6 – 5 7

WEINBERG 
         NA FLET 
I ORKIESTRĘ

ZDJĘCIA Łukasz Pietrzak
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uzyka Weinberga zyskuje coraz 
większe grono entuzjastów. Nie ma 
w tym nic dziwnego, biorąc pod uwa-

gę fakt, że ten polski kompozytor i pianista 
należał do wybitnych osobowości świata 
muzyki. W wieku 12 lat został przyjęty do 
klasy najlepszego w  Polsce pedagoga for-
tepianu – Józefa Turczyńskiego, który do-
strzegł w młodym adepcie ogromny talent. 
Wybuch II wojny światowej zmusił Weinberga 
do opuszczenia kraju i ucieczkę na Wschód. 
Ostatecznie osiadł w Moskwie, gdzie spędził 
całe swoje dorosłe życie. Jego największym 
przyjacielem był Dymitr Szostakowicz – naj-
wybitniejszy rosyjski symfonik XX wieku. 
Weinberg pozostawił ogromny dorobek: 153 
utwory opusowane oraz kilkadziesiąt prac dla 
filmu, cyrku i radia. Dziś jego dzieła prezento-
wane są na scenach m.in. Warszawy, Moskwy, 
Chicago czy chińskiego Tiajinu.

W  kwietniu bieżącego roku Polska 
Filharmonia Kameralna Sopot prowadzona 
przez maestro Wojciecha Rajskiego wraz z so-
listką Antoniną Styczeń przygotowała kon-
cert, będący próbą przypomnienia spuścizny 
polskiego kompozytora. Konsekwentnie dą-
żąc ku utrwaleniu jego niezwykłej twórczości 
i umocnieniu wśród słuchaczy świadomości 
jego unikalnego talentu nagrano więc płytę, 
na której znajdą się dwa Koncerty fletowe: nr 1 
op. 75 oraz nr 2 op. 148, a także 12 Miniatur na 
flet i orkiestrę kameralną op. 29.

Przy realizacji nagrania PFK Sopot współ-
pracowała z  niemieckim wydawnictwem 
TACET, łączącym w  swoich produkcjach 
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dwie wartości uchodzące niejednokrotnie 
za niemożliwe do pogodzenia – najwyższą 
jakość artystycznego wykonania oraz ide-
alną techniczną jakość nagrania dźwięku. 
Wszystko to w połączeniu z umiejętnościami 
muzyków Wojciecha Rajskiego i znakomitą 
solistką Antoniną Styczeń z  pewnością da 
wyjątkowy efekt.

Koniec roku kalendarzowego to jednocze-
śnie pełnia sezonu artystycznego – i nie inaczej 
będzie w Sopocie. Sopoccy filharmonicy, poza 
realizacją kolejnych ambitnych projektów fono-
graficznych, intensywnie koncertują, z czego 
warto skorzystać. W piątek, 4 listopada, orkie-
stra pod dyrekcją Wojciecha Rajskiego zagra 
Koncert Jesienny. Wieczór 19 listopada należeć 
będzie z kolei do wyjątkowego solisty, wirtuoza 
instrumentów perkusyjnych a zarazem kompo-
zytora – Emmanuela Séjourné. W zabieganym 
okresie przedświątecznej gorączki chwilę wy-
tchnienia i refleksji zapewnią najpiękniejsze 
świąteczne melodie, składające się na program 
grudniowego Koncertu Kolędowego, który od-
będzie się 17 grudnia. 

Zapraszamy! 

ENGLISH

WEINBERG FOR FLUTE AND 
ORCHESTRA

Another album of the Polish Chamber Philharmonic 
Sopot will soon be released by the record label 
TACET. On the initiative of maestro Wojciech Rajski, 
his orchestra together with distinguished flautist 
Antonina Styczeń has undertaken to record an al-
bum with the works of Mieczysław Weinberg.

The music of Weinberg is becoming more and 
more popular. It’s no surprise, given the fact 
that this Polish composer and pianist was an 
eminent musician. When he was 12, Weinberg 
got a place in the class of Józef Turczyński – one 
of the best piano pedagogues in Poland – who 
saw the young student’s great talent. When the 
Second World War broke out, Weinberg had to 

leave the country and go East. Finally, he set-
tled in Moscow, where he spent his whole adult 
life. His best friend was Dymitr Szostakowicz 
– the most distinguished Russian symphonist 
of the 20th century. Weinberg left a large body 
of works: 153 compositions with opus numbers 
and a few dozen compositions for films, the 
circus and the radio. Nowadays, his works are 
presented, among others, in Warsaw, Moscow, 
Chicago or Tianjin in China.

Last April, Polish Chamber Philharmonic 
(PFK) Sopot, under the baton of maestro 
Wojciech Rajski, with the soloist Antonina 
Styczeń, prepared a concert aimed to recall 
the heritage left by the composer. A natural 
way to preserve the finest works of Weinberg 
and make the audience aware of his remark-
able talent was to record an album with two 
Flue concertos: No. 1 op. 75 and No. 2 op. 148 
and Twelve Miniatures for flute and chamber 
orchestra op. 29.

In its productions, German record label 
TACET combines two values considered to be 
incompatible – the highest quality of artistic 
performance and the perfect technical qual-
ity of sound, which together with PFK Sopot 
musicians’ skills will definitely produce a suc-
cessful outcome.

The end of the calendar year is the peak 
artistic season – and it will be like that in 
Sopot. The orchestra from Sopot, apart from 
implementing successive ambitious music 
projects, holds a number of concerts worth 
attending. On 4 November, Friday, the or-
chestra under the baton of Wojciech Rajski 
will play Autumn Concert. In the evening on 
19 November, the audience will have an op-
portunity to listen to a distinguished soloist, 
an eminent percussionist and composer – 
Emmanuel Séjourné. On 17 December, the or-
chestra will hold Christmas Concert with the 
most beautiful Christmas songs. It’s a chance 
for a  little break and reflection during the 
pre-Christmas craze.

Feel invited! 

M UZ Y K A  W E I N B E RG A  Z YS K UJ E 
C OR A Z  W I Ę K S Z E  GRO N O 
E N T UZ JA S T ÓW.  N I E  M A  W   T Y M 
N IC  DZ I W N E G O,  B IOR ĄC  P OD 
U WAGĘ  FA KT,  Ż E  T E N  P OL S K I 
KOM P OZ Y T OR  I   PI A N I S TA 
N A L E Ż A Ł  D O  W Y B I T N YC H 
O S OB OWO Ś C I  Ś W I ATA  M UZ Y K I.



dański Teatr Szekspirowski otwarty został zaled-
wie dwa lata temu, a już odbyło się w nim blisko 
350 spektakli, 80 koncertów, 500 wydarzeń edu-

kacyjnych oraz wiele wystaw i projekcji filmów. Stałym 
elementem programu GTS jest cykl Teatry Europy, 
w ramach którego w Gdańsku odbyły się już spotkania 
z kulturą Wielkiej Brytanii, Flandrii, Gruzji, Rumunii 
i Niemiec. Kolejnym festiwalem będzie Tydzień Ukraiń-
ski, który odbędzie się w dniach 19 – 24 listopada 2016. 

SPEKTAKLE I OPERA
Przegląd kultury ukraińskiej rozpocznie się dwoma spek-
taklami z Akademickiego Narodowego Teatru Drama-
tycznego im. Iwana Franki w Kijowie - „Eryk XIV" oraz 
"Dzienniki Majdanu". „Eryk XIV" w reżyserii Stanisława 
Mojsiejewa to pierwsza inscenizacja sztuki szwedzkiego 
dramaturga Augusta Strindberga na ukraińskiej sce-
nie. Napisana w  1899 roku jest zaskakująco aktualna 
– szczególnie dziś. Jej podstawą jest epizod z okresu rzą-
dów szwedzkiego króla Eryka XIV, który przenosi widza 
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w symboliczne miejsce poza czasem i przestrzenią. Osa-
dzoną w szesnastowiecznej Szwecji akcję uwspółcześnia-
ją scenografia, kostiumy oraz zaczerpnięta z filmów Jima 
Jarmuscha muzyka. Kolejna propozycja, „Dzienniki 
Majdanu” w reżyserii Andrija Maj, to poruszający spek-
takl dokumentalny; ważny artystyczny głos w sprawie 
nieustającego konfliktu na Ukrainie. Autorka „Zapisków 
z Majdanu” o tekście: „Przez trzy miesiące członkowie 
ruchu Nowy Dramat Ukraiński zbierali świadectwa i ma-
teriały o ludziach oraz wydarzeniach na Majdanie. Roz-
mawiali ze studentami bitymi w czasie pierwszej próby 
tłumienia manifestacji, Kozakami, tworzącymi służbę 
ochrony Majdanu, z chłopcami rzucającymi w Berkut 
koktajlami Mołotowa, z ich dziewczynami, które poda-
wały im butelki z łatwopalną mieszanką, z przyjaciółmi 
poległych. Rozmawiali także z ludźmi, którzy nienawidzą 
Majdanu i uczestników rewolucji nazywają majdanutymi. 
Słuchali wreszcie siebie nawzajem. Jedyną wadą autorów 
projektu jest, że całym sercem wspierają Majdan i są bez-
pośrednimi świadkami wydarzeń. Sztuka nie ma zakoń-
czenia, tak jak nie ma na razie końca ukraińska walka 
o wolność i sprawiedliwość”.

Ciekawą ze względu na formę wyrazu propozycją 
będzie spektakl „Red” Teatru Beautiful Flowers z Char-
kowa. Sam teatr, instytucja pozarządowa, od momentu 
swojego powstania nie przestaje eksperymentować, co 
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TYDZIEŃ 
UKRAIŃSKI 
W GDAŃSKU
SPEKTAKLE, KONCERTY, WYSTAWY, PRZEGLĄDY 
FILMÓW, WARSZTATY I WIELE WIĘCEJ - 
A WSZYSTKO JUŻ OD 19 LISTOPADA W GDAŃSKIM 
TEATRZE SZEKSPIROWSKIM PODCZAS TYGODNIA 
UKRAIŃSKIEGO, ODBYWAJĄCEGO SIĘ W RAMACH 
ORGANIZOWANEGO PRZEZ GTS CYKLU TEATRY 
EUROPY. NIE MOŻE WAS TAM ZABRAKNĄĆ.

TEKST Magdalena Hajdysz ZDJĘCIE Mat. Prasowe

TŁUMACZENIE Aleksandra Kotapska



zaowocowało ich własnym rodzajem wypo-
wiedzi scenicznej, pozbawionej słów, na-
zywanej przez jej twórców Funk Futurism. 
Spektakl „Red” porusza jeden z ponadcza-
sowych tematów – miłość – opowiadany 
przez pryzmat historii trzech mężczyzn 
zniewolonych kobiecą siłą i pięknem. Pod-
czas Tygodnia Ukraińskiego zaprezento-
wana zostanie również komedia “Stalkers” 
autorstwa Pavlo Arie, wyreżyserowana przez 
Stasa Jirkova, w której terytorium Czarno-
bylskiej Strefy Wykluczenia staje się metafo-
rą Ukrainy, której mieszkańcy marzą o Unii 
Europejskiej i NATO równie mocno, jak jeden 
z bohaterów marzy o McDonaldzie. Spek-
takl powstał jako koprodukcja Golden Gate 
Theatre oraz Kijowskiego Akademickiego 
Teatru Młodego Widza. 

Niecodzienną propozycją na pograni-
czu muzyki i teatru będzie opera requiem 
„IYOV” w reżyserii Vlada Troitsky’ego, bę-
dąca częścią muzycznego tryptyku : “Art of 
war. Art of peace. Art of love”. Muzykę skom-
ponowali Roman Grygoriv, Illia Razumeiko. 
Libretto opery jest współczesną interpreta-
cją Księgi Hioba, jednak główną rolę zdaje 
się grać niezwykły fortepian, nieoczekiwa-
nie zamieniający się w całą orkiestrę. Mu-
zyka opery stanowi intrygujące połączenie 
wielu gatunków, m.in.: baroku, ukraińskie-
go folku i hip hopu.

KONCERTY, WYSTAWY, 
WYKŁADY
Bogaty program Tygodnia Ukraińskiego za-
mknie koncert zespołu ONUKA – popularny 
na Ukrainie projekt muzyczny artystów Eu-
gena Filatova, KOOQLA i Naty Zhizhchenko, 
będący połączeniem muzyki elektronicznej 
z  tradycyjnymi instrumentami, jak m.in. 
flety, waltornia czy puzon. Spotkanie z kul-
turą Ukrainy, to także prezentacja współ-
czesnych sztuk wizualnych. Jej bohaterami 
będą artyści młodego pokolenia, którzy 
korzystają z różnorodnych form przeka-
zu: Sergiy Petluk, grupa ZUZZALKA, Yuri 
Vovkogon, Oleksiy Konoshenko, Vladislav 
Krasnocshok, Konstantin Chernichkin, 
Vitaliy Fomenko, Andriy Lomakin oraz Ole-
na Subach. Wystawa podejmuje próbę poka-
zania młodej sztuki ukraińskiej osadzonej 
w kontekście kryzysu, który wypełnia życie 
Ukraińców.

Program Tygodnia dopełnią: prezenta-
cja współczesnego kina ukraińskiego oraz 
spotkania i wykłady w ramach „Kalejdosko-
pu Ukraińskiego”, którego gośćmi będą 
m.in.: Taras Woźniak, dr Iryna Starovojt 
i dr Oleksandr Bojczenko. 

Szczegółowe informacje znajdują się na 
stronie www.teatrszekspirowski.pl. 
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THE UKRAINIAN WEEK IN GDAŃSK

Performances, concerts, exhibitions, film 
screenings, workshops and more – everything 
starting on the 19th of November in the Gdańsk 
Shakespeare Theatre within the frames of the 
Ukrainian Week, which is a part of Theatres of 
Europe cycle. You can’t miss this!

The Gdańsk Shakespeare Theatre was 
opened just two years ago  and  has already 
hosted more than 350 performances, 80 
concerts, 500 educational events as well 
as many exhibitions and film screenings. 
Theatres of Europe is a cycle of festivals 
celebrating art and culture of different 
European countries. So far, the audience 
had a possibility to learn more about the 
United Kingdom, Flanders, Georgia, Roma-
nia and Germany. Now it is time for Ukraine 
- the Ukrainian Week will be held between 
19th and 24th of November 2016

THEATRE AND OPERA
The festival celebrating Ukrainian culture 
starts with two performances brought by 
the Ivan Franko National Academic Drama 
Theatre from Kiev – “Eric XIV” and “Maidan 
Diaries”. “Eric XIV” directed by  Stanislav 
Moiseiev was a  first performed work of 
Strindberg on the Ukrainian stage. The play 
written in 1899 stayed extremely current, 
especially in our political situation. The per-
formance is set in XVI th century Sweden, 
but is modernized by using contemporary 
costumes, set design as well as music from 
Jim Jarmusch’s films.

Next performance, “Maidan Diaries” di-
rected by Andriy May is a moving documen-
tary drama, an important artistic voice in 
a debate about ongoing Ukrainian conflict. 
Natalia Vorozhbyt, the author of the play: 
“The members of the movement “Ukrainian 
New Drama” participated in its creation. 
Within three months of the Ukrainian revo-
lution, they collected evidences of the volun-
teers, physicians, students and other activ-
ists of the Maidan. They talked to students 
beaten during the first attempt to suppress 
the protest, the Cossacks creating guarding 
forces at Maidan, boys throwing Molotov 
cocktails, their girlfriends and friends of the 
killed. They also talked to those, who hate 
Maidan and mocks the protesters by call-
ing them “maidanuts”. They also listened 
to each other. The only disadvantage of the 
authors is the fact, that they wholeheartedly 
support Maidan and that they actively par-
ticipated in the events of that winter. The 
performance has no real ending - just as 
Ukrainian fight for freedom and justice. “

Another interesting production is cre-
ated by The Beautiful Flowers Theatre - 
a non-governmental professional theater, 
which was established in 2011 by graduates 
of Kharkov University of Arts. They found-
ed the unique, wordless genre called Funk 
Futurism, in which the theater work to this 
day. Red is a  performance, which deals 
with one of the eternal themes – love – 
through a story of three men as their world 
gets engulfed in a powerful wave of femi-
nine strength and beauty. 

During the Ukrainian Week, the audi-
ence will also have a chance to see a play 
“Stalkers” written by Pavlo Arie and di-
rected by Stas Jirkov, in which the terri-
tory of Chernobyl Exclusion Zone is be-
coming a metaphor for the whole Ukraine 
dreaming about the EU, NATO and the 
visa-free regime, the same as one of the 
characters dreams about “McDonald's”. 
The performance is a  co-production of 
"Golden Gate” Theater and Kiev Academic 
Young Theatre.

One of the most unusual events on the 
verge of music and theatre is an opera-re-
quiem “IYOV”, directed by Vlad Troitsky, 
which is a part of a conceptual musical trip-
tych “Art of war. Art of peace. Art of love”. 
Libretto of the opera is a modern retelling 
of the Book of Job.

The center of musical scenography is 
a piano that unexpectedly turns into a real 
orchestra. Music of "IYOV", composed by 
Roman Grygoriv and Illia Razumeiko, 
combines minimalism and the avant-gar-
de, neoclassicism and rock. 

CONCERTS, EXHIBITIONS, 
LECTURES
A concert of ONUKA will be a big finish 
of an extremely diverse and interesting 
Ukrainian Week. The band started as 
a  project of Eugena Filatova, KOOQLA 
and Naty Zhizhchenko. It is a mixture of 
electronic music with more traditional 
instruments, such as: flute or french horn. 
We cannot talk about Ukrainian culture 
without mentioning contemporary visual 
art, which will be presented by such artists, 
as: Sergiy Petluk, ZUZZALKA group, Yuri 
Vovkogon, Oleksiy Konoshenko, Vladislav 
Krasnocshok, Konstantin Chernichkin, 
Vitalyi Fomenko, Andriy Lomakin and Olena 
Subach. The programme of the Ukrainian 
Week includes also film screenings and 
“Ukrainian Kaleidoscope” – a  series of 
lectures by Taras Voznyak, dr Iryna Staro-
voyt and dr Oleksandr Boichenko. For 
more details please check the website: 
www.shakespearetheatre.eu. 

T Y D Z I E Ń  U K R A I Ń S K I  W  G D A Ń S K U
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TEKST Sylwia Gutowska ZDJĘCIA Jacek Poremba

M A G D A  U M E R :  U Ś M I E C H A M  S I Ę  D O  S M U T K Ó W

„JUŻ PONAD PÓŁ WIEKU TEMU SŁUCHAŁAM PRZEZ TAKIE RADIO Z ZIELONYM 
OKIEM RÓŻNYCH PIOSENKARZY I PIOSENKAREK. TO BYŁO CZASAMI 
WSPANIAŁE POŁĄCZENIE – SŁÓW, KTÓRE TAKŻE PRZECIEŻ SĄ DŹWIĘKAMI, 
Z DŹWIĘKAMI MELODII I BARWĄ GŁOSU WYKONAWCY. ROBIŁO TO NA MNIE 
OGROMNE WRAŻENIE”. JUŻ OD PONAD CZTERDZIESTU LAT TO MY SŁUCHAMY 
JEJ NIEZAPOMNIANYCH WYKONAŃ. TEJ JESIENI POWRACA PŁYTĄ NAGRANĄ 
ZE ZNAKOMITYM PIANISTĄ JAZZOWYM, BOGDANEM HOŁOWNIĄ.

MAGDA UMER:
UŚMIECHAM SIĘ 
DO SMUTKÓW



Teraz będzie wspominać pani Marię 
Czubaszek.
Tak, jutro (8 września – przyp. red.) 
w Cieszynie i później w „Teatrze 6 piętro”. 
Myśmy z  kolei od trzech lat z  Arturem 
Andrusem, Hanią Śleszyńską i Marysią jeź-
dzili po Polsce z takim programem „Dużo 
kobiet, bo aż trzy”. To było zupełnie przy-
padkowe. Po prostu spotkaliśmy się na ja-
kimś koncercie w Legnicy i przypadliśmy 
sobie do gustu, nie tylko jako artyści, ale 
jako grupa ludzi. Była między nami taka do-
bra atmosfera. Zobaczyliśmy, jak ożywczo 
działa to na publiczność i postanowiliśmy 
z tym jeździć po Polsce. Marysia bardzo to 
lubiła. Jeszcze dzień przed śmiercią mówi-
ła, że jedzie do Cieszyna i tam mieliśmy się 
spotkać. Ten jutrzejszy koncert jest „za tam-
ten”. Niezastąpioną osobę, jaką była Marysia 
Czubaszek, w pewnym sensie zastąpi także 
niezwykła, wspaniała Joasia Kołaczkowska. 
A  w  Teatrze 6. Piętro pojawi się ukocha-
ny mąż Marysi, wybitny muzyk jazzowy, 
Wojciech Karolak.

To też była osoba, która doceniała każdą 
chwilę.
O, tak. Umiała cieszyć się życiem i kochała 
zwierzęta. I mówiła często, że właściwie ona 
za bardzo za ludźmi to nie jest…

Pani woli ludzi czy inne zwierzęta?
Bardzo lubię zwierzęta, w tym niektórych 
ludzi. Ale niektórych, niektórych. Wie pani, 
gdyby nie było internetu, tych hejtów na fo-
rach, to w ogóle nie wiedziałabym, że w czło-
wieku, tym takim anonimowym, który może 
sobie bezkarnie pisać co chce, tkwi tyle pod-
łości i najobrzydliwszych cech charakteru. 
Może to szczęście, że nie znamy języka psów 
i wydaje nam się, że one by nigdy takie nie 
były. Ale człowiek to coraz częściej nie brzmi 
dumnie. Niestety.

No tak, nawet z pozoru altruistyczne 
pobudki okazują się egoistyczne.
Ciągle musimy się szukać – my, którzy na-
dajemy na podobnych częstotliwościach. 
Człowiek, jak znajdzie kogoś, z kim chciałby 
przebywać, kogo chciałby słuchać, czy wręcz 
do kogo chciałby się przytulić, uważa, że to 
jest wielkie znalezisko. Bo tak naprawdę 
dawniej człowiek bał się groźnych żywiołów, 
a teraz najbardziej się boi drugiego człowie-
ka. Człowiek staje się nieprzewidywalnym 
i najgroźniejszym żywiołem. To jest straszny 
czas. Być może tak było zawsze – w XIV, XV 
wieku i dwa tysiące lat temu – ale ponieważ 
nie byliśmy globalną wioską, w  której co-
dziennie dowiadujemy się, co strasznego 
dzieje się na drugiej półkuli, nie mieliśmy aż 
takiej tego świadomości.

C Z Ł OW I E K  S TA J E  S I Ę 
N I E P R Z E W I DY WA L N Y M 
I   N A J G RO Ź N I E J S Z Y M 
Ż Y W I O Ł E M . 

Mówi o sobie, że jest samotnicą, że nie wy-
trzymuje z jednym człowiekiem więcej niż 
godzinę. Zmieściłyśmy się w nieco krótszym  
czasie, więc obyło się bez ofiar.

Płyta „Bezsenna noc”, która premierę ma 7 
października, składa się z piosenek, które 
wszyscy znamy.
Nie wiem, czy wszyscy, bo na przykład moi 
synowie połowy nie znali (śmiech). Dostałam 
propozycję nagrania płyty z genialnym pia-
nistą jazzowym, Bogdanem Hołownią, toteż 
razem chcieliśmy, żeby z punktu widzenia 
muzyki były to rzeczy, które można jazzo-
wo zagrać.

Jak zrodziła się państwa współpraca?
To była propozycja pana Roberta Kijaka 
z Agory. Myślę, że po prostu był na jakimś kon-
cercie, a może na płycie usłyszał nas razem, bo 
parę piosenek z nim nagrałam.

Lubi pani wracać do przeszłości?
Jestem w takim wieku, że dużo bardziej niż do 
przyszłości. Przyszłości się boję, tego, jaka ona 
będzie dla moich dzieci i wnuków. Jakkolwiek 
bardzo kocham życie, to moja przyszłość wy-
daje się już krótkim okresem czasu. Natomiast 
przeszłość – długim i ciekawym.

Porozmawiajmy chwilę o tej przyszłości.
Znajduję się w fazie tak zwanej wczesnej sta-
rości i jestem chyba jakimś wybrańcem losu, 
bo mam dużo pracy i bardzo ciekawych pro-
pozycji artystycznych. Mam wrażenie, że jeśli 
tylko będę zdrowa i dam radę w sensie fizycz-
nym i psychicznym, to będę miała co robić do 
końca swoich dni. Więc o siebie boję się dużo 
mniej niż o przyszłość świata, a w związku 
z tym także naszego kraju.

Ogląda pani wiadomości?
Raz na tydzień i to jest trudny czas. Kiedyś 
w  telewizji był program „MC2” Manna 
i Materny. Oni tam pod koniec mieli takiego 
świetnego chłopaka, który czytał wiadomo-
ści, wyssane z palca przez autorów, i kończył 
to tak: „Dalszy ciąg wiadomości nadamy kie-
dy indziej”. Zawsze mówię, że „kiedy indziej” 
to moja ulubiona pora nadawania jakich-

kolwiek wiadomości. I oczywiście uważam, 
że jedyną skuteczną ucieczką, taką, która 
przez całe życie mnie ratowała, jest uciecz-
ka w sztukę.

Kiedy zaczęła się pani ucieczka w świat 
literatury, poezji i piosenki?
We wczesnym dzieciństwie. Właściwie od 
kiedy skończyłam siedem lat, gdy zaczęłam 
czytać. Taką moją pierwszą, podstawową 
miłością jest po prostu literatura. Tuż potem 
chyba piosenka. To jest taki środek wyrazu, 
który był mi bardzo bliski jeszcze przed tym, 
jak wiedziałam, że będę z tym miała cokol-
wiek wspólnego. Słuchałam przez takie ra-
dio z zielonym okiem różnych wykonawców 
i piosenek. To było czasami wspaniałe połą-
czenie – słów, które także przecież są dźwię-
kami, z dźwiękami melodii.

Pamięta pani pierwszą lekturę w szkole, 
która wywarła na panią wpływ?
To jest strasznie banalne, bo jestem oso-
bą, która zakochała się w „Ani z Zielonego 
Wzgórza”, co miało ogromny wpływ na to, co 
potem chciałam robić. Chciałam być nauczy-
cielką, bo Ania nią była. Wydawało mi się, że 
uczenie dzieci to szczyt marzeń i starałam się 
robić wszystko, aby tak się stało. Dlatego po-
szłam na polonistykę.

Na płycie jest tylko jedna piosenka 
Agnieszki Osieckiej. Dlaczego?
Ja sobie tymi piosenkami układałam jakąś hi-
storię i tak się jakoś złożyło, być może dlatego, 
że ja piosenek Agnieszki Osieckiej zaśpiewa-
łam bardzo dużo na poprzednich płytach. Na 
tym etapie życia i do tego projektu ta jedna 
była mi potrzebna.

Pamiętam panią z koncertu „Zielono mi” 
w 1997 w Opolu. Miałam wtedy dziewięć lat. 
To było smutne, ale też piękne widowisko.
To był taki smutno-wesoły koncert, bo sta-
rałam się, żeby nie było za wiele mazgajstwa. 
Był wielki smutek, że Agnieszka odeszła, ale 
też i wielkie szczęście, że w ogóle była – że two-
rzyła i że tak łapczywie korzystała z życia i ka-
zała nam wszystkim się z niego umieć cieszyć. 
Umieć docenić dar, że się pojawiło na świecie.
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świat i  wszystko będzie lepiej. Potem oczy-
wiście okazało się inaczej i działy się różne 
rzeczy, ale wszystko było bardziej przyzwo-
ite i szlachetniejsze, przynajmniej w moim 
środowisku. Oczywiście to był także czas, 
kiedy wielu rzeczy nie było, nad czym się 
teraz strasznie ubolewa. Ale kiedy niczego 
nie ma, to zdobycie czegokolwiek daje takie 
szczęście! Na przykład jak się cały rok zbiera 
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Kiedyś było lepiej?
Wiem, dlaczego pani tak pyta. Że jak się było 
młodym, to obojętnie w jakiej rzeczywistości 
się tkwiło, ta młodość była lepsza i łatwiej było 
to wszystko znosić. Ale też uważam, że czasy, 
w których żyłam, były tak niezwykłe, że nie 
zamieniłabym się z nikim na życie. Nie chcia-
łabym być teraz młodą osobą. Dlatego właśnie 
tak bardzo martwię się o swoje dzieci i wnuki.

Miałam to szczęście, że urodziłam się kilka 
lat po wojnie, ale jeszcze w pierwszej połowie 
ubiegłego wieku – 9 października 1949 roku. 
Nie pamiętam wojny ani tych strasznych 
lat powojennych, a jak poszłam do szkoły, 
był wrzesień 1956 roku, a  w  październiku 
była już słynna odwilż. Cała ta moja szkoła, 
to był jakiś taki czas, kiedy wierzyłam w tę 
utopię i w to, że teraz zaczniemy naprawiać 



Więce j  na anywhere . p l

na buty, a później ma się te buty, to radość z tego faktu jest 
nieprawdopodobna! Jak to potem opowiedzieć młodemu 
człowiekowi? Ten brak jest szalenie wychowawczy. Bo kie-
dy wszystko masz, to niczego nie pragniesz.

W pani piosenkach jest dużo smutku, ale też poczucia 
humoru.
Mam nadzieję. Mój pianista i przyjaciel, z którym pracu-
ję ponad trzydzieści lat, Wojtek Borkowski, powiedział 

kiedyś, że jest we mnie taki promienny smutek. Bardzo 
mi się to spodobało. Do każdego smutku się uśmiecham. 
Uważam, że poczucie humoru jest moją deską ratunku. 
Zawsze na pytanie „być albo nie być” odpowiadam, mimo 
najtrudniejszych dni i nocy, „być”. 

Być i walczyć – i ze swoim smutkiem, i ze smutkiem 
tego świata. A poza tym pamiętać, że życie jest smutno-
-wesołe. Trzeba przeżyć i jedno, i drugie. Tylko że każda 
wesołość to jest chwila, bo za sekundę znowu dowiemy 
się o czymś strasznym w wiadomościach radiowo- praso-
wo- telewizyjno- internetowych. Nie ma gdzie przed nimi 
uciec. Dlatego róbmy wszystko, by tę chwilę wykorzystać 
na szereg uśmiechów, które nam i naszym bliskim pomo-
gą. Uśmiechać się jak głupi do sera. 

ENGLISH

MAGDA UMER: I SMILE AT SADNESS

“It has already been half a century since I have listened through 
a radio with a green eye to different singers. This was sometimes 
an amazing combination of words, which are also sounds, with the 
sounds of melody and the singer’s voice. It made a great impres-
sion on me.” For more than forty years we are listening to her un-
forgettable performances. This autumn she returns with an album 
recorded with a renowned jazz pianist, Bogdan Hołownia.

She says that she is a loner and that she cannot stand any-
one for longer than an hour. We managed to finish in a bit 
less, so there were no casualties.

The album “Sleepless Night”, which comes out on 
October 7th, is full of songs that we all know.
I do not know if we all do, for example my sons did not 
know half of them (laughs). I got an offer to record an al-
bum with an amazing jazz pianist, Bogdan Hołownia, so 
we both wanted songs that could be played in a jazz way.

How did your cooperation start?
It was an offer made by Mr. Robert Kijak from Agora. 
I think that he might have been to one of the concerts 
or maybe he heard us together on one of the albums be-
cause I have already recorded a few songs with Bogdan.

You like to look back on the past?
I am at an age when I prefer it much more than looking 
into the future. I am scared of the future, of what it will be 
for my children and grandchildren. I do love life, but my 
future seems to be a short time period now, whereas past – 
long and interesting.

Let us talk a bit about that future.
I am currently in the so called “early old-age” phase and 
I am probably some kind of a chosen one, for I have a lot of 
work and very interesting artistic offers. I feel that if only 
I have the health and physical and mental strength I will 
have plenty to do until the end of my days. So I worry much 
less about myself than about the world’s future and within 
that the future of our country.

Do you watch the news?
Once a week and it is a difficult time. There used to be this 
show on TV, “MC2” led by Mann and Materna. They had 
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I was lucky to be born few years after the 
war but still in the first half of the previous cen-
tury – October 9th, 1949. I do not remember 
the war or those horrible post-war years and 
when I started school it was September 1956 
and in October the famous thaw happened. 
All throughout school I believed in this utopia 
and that now we will start repairing the world 
and everything will be better. Later it turned 
out differently and various things happened 
but it was all more proper and pure, at least in 
my environment. Of course it was also the time 
when a lot of things were unavailable, which is 
now so grieved. But when nothing is available 
getting hold of anything is great happiness! For 
example, when you are saving for a year to get 
a pair of shoes and then you get them then the 
happiness is unimaginable! How do you explain 
this to a young person now? This lack of things 
is very educational. Because when you have ev-
erything you do not dream about anything.

There is a lot of sadness in your songs but 
also a lot of sense of humour.
I  hope. My pianist and friend, Wojtek 
Borkowski, with whom I am working for many 
years, said once that I have this sunny sad-
ness. I really liked that. I smile at any sadness. 
I think that a sense of humour is my lifebelt. 
Whenever the question “to be or not to be” is 
asked I always answer, despite the most diffi-
cult days and nights, “to be”.

Be and fight – with your sadness and with 
the sadness of the world. And remember that 
life is happy-sad. You have to live through 
one and the other. But any happiness is just 
a moment, because in a second we will hear 
again about something horrible in the ra-
dio-paper-TV-internet news broadcast. There 
is nowhere to hide from this. So we should do 
everything to use this moment for a round 
of smiles that will help both us and our loved 
ones. Laugh our heads off. 

this amazing guy there who would read some 
made-up news at the end and finish with “the 
rest we will air another time”. I always say that 
“another time” is my favourite time for airing 
any news. And, obviously, I believe that the 
only effective way of escaping, one that was 
saving me all my life, is escaping into art.

When has your escape into the word of 
literature, poetry and song begun?
In early childhood. In fact, once I turned sev-
en and started to read. My first, basic love is 
simply literature. Song was probably next. It 
is a way of expression that was close to me 
even before I knew that I will have anything 
to do with it. I was listening through a radio 
with a  green eye to different singers. This 
was sometimes an amazing combination of 
words, which are also sounds, with the sounds 
of melody.

Do you remember the first book from school 
that has impressed you?
This is very trivial because I am a person who 
fell in love with Anne of Green Gables, which 
had an immense influence on what I wanted to 
do later in life. I wanted to be a teacher because 
Anne was a teacher. I thought that teaching 
children would be an absolute dream come 
true and I tried to do everything to achieve 
that. This is why I studied polish philology.

There is only one song written by 
Agnieszka Osiecka on the album. Why?
I used the songs to show some type of story 
and it somehow happened so, maybe because 
I sung a lot of songs by Agnieszka Osiecka on 
previous albums. At this phase of life and for 
this project I only needed this one.

I remember you from the “Zielono mi” 
concert in 1997 in Opole. I was nine years 
old then. It was a sad but beautiful show.
That was a happy-sad concert because I did 
not want it to be too whiney. There was a huge 
sadness that Agnieszka was gone but also 
great happiness that she existed – that she 
created and that she grabbed life by the horns 
and made us all enjoy it. To know how to ap-
preciate this gift of life.

Now you will be remembering Maria 
Czubaszek.
Yes, tomorrow (September 8th – editor’s 
note) in Cieszyn and later in the “Teatr 6 
piętro”. Artur Andrus, Hania Śleszyńska, 
Marysia and I were travelling around Poland 
with this programme “Plenty of women, three 
in total”. This was a pure coincidence. We sim-
ply met at some concert in Legnica and liked 
each other, not only as artists, but as a group 
of people. There was good chemistry between 

us. We noticed what a positive effect this has 
on the audience and decided to travel around 
Poland with that. Marysia liked it a lot. Even 
a day before her death she was saying that 
she is going to Cieszyn and that we will meet 
there. Tomorrow’s concert is instead of “that 
one”. An irreplaceable person that was Maria 
Czubaszek will be in some sense replaced by 
the extraordinary Joasia Kołaczkowska. And 
in the “Teatr 6 piętro” Marysia’s beloved hus-
band will appear, the amazing jazz musician, 
Wojciech Karolak.

She was also a person who cherished each 
moment.
Oh yes. She knew how to enjoy life and loved 
animals. And she often said that she is not 
very fond of people…

You prefer people or other animals?
I really like animals, including some people. 
But only some. You know, if there was no 
internet, this hate on forums, then I would 
not know that there can be so much villainy 
and those most foul traits of character in that 
anonymous person, who can just write what-
ever he wants. Maybe we are lucky that we 
do not understand the language of dogs and 
we believe that they would never be that way. 
But “human” sounds more and more silly. 
Unfortunately.

I guess even the seemingly altruistic ideas 
turn out to be egoistic.
We must always search – us, who are func-
tioning on different frequencies. When a per-
son finds someone with whom he wants to 
spend time, to which he would like to listen 
or whom he would want to hug he thinks that 
this is some great discovery. Because the 
truth is that back in the day humans would 
fear dangerous elements and now they most-
ly fear other humans. Humans become an 
unpredictable and most dangerous element. 
It is a horrifying time. Maybe this was always 
the case – in the 14th, 15th centuries and two 
thousand years ago – but since we were not 
a global village, in which every day we find out 
about something terrible happening on the 
other side of the globe, we were not so aware 
of this.

Was it better in the past?
I know why you are asking this. That when 
you are young, regardless of what reality 
you were stuck in, this youth was better and 
it was easier to face everything. But I also 
think that the times in which I lived were 
so unique that I would not swap my life with 
anyone. I would not want to be a young per-
son now. This is why I am so worried about 
my children and grandchildren.
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JACEK DUBOIS, „MORDOWANIE NA EKRANIE”, 
WYDAWNICTWO C.H.BECK, WARSZAWA 2016

Większość ludzi – co należy uznać za okoliczność raczej 
szczęśliwą - zna salę sądową wyłącznie z sali kinowej. Od 
przeszło stulecia filmy najsilniej kształtują nasze wyobra-
żenie o sprawiedliwości lub niesprawiedliwości, dzieją-
cych się za drzwiami sądu. Sam również mam podobne 
doświadczenia: to nie prawnicy, ale właśnie filmowcy byli 
moimi pierwszymi przewodnikami po świecie oskarżo-
nych, świadków, ławników, prokuratorów, sędziów i ad-
wokatów, a podglądane zza pleców matki w telewizorze 
takie filmy jak „Dwunastu gniewnych ludzi” Sidneya 

Lumeta, „Anatomia morderstwa” Otto Premingera czy 
„Zabić drozda” Roberta Mulligana, zbudowały moje są-
dowe imaginarium. Na tyle silnie, że idealny obrońca 
już na zawsze musi mieć dla mnie tę samą szlachetność 
w spojrzeniu, jaką mieli Henry Fonda, James Steward czy 
Gregory Peck.

Jacek Dubois – jeden z najwybitniejszych współcze-
snych polskich adwokatów – napisał książkę, w której 
analizuje pod względem prawniczym treść dwudziestu 
filmów, których miejscem akcji jest właśnie sąd. Wiem, 
brzmi to może nie nazbyt atrakcyjnie, ale wierzcie mi 
państwo, że „Mordowanie na ekranie” to prawdziwie 
wciągająca lektura. Dubois jest bowiem kimś więcej niż 
jedynie uznanym prawnikiem; to przede wszystkim nie-
zwykle ciekawy intelektualista, który umie analizować 
i tłumaczyć rzeczywistość w sposób prawdziwie odkryw-
czy i twórczy.

Kino to moje życie. Mam wrażenie, że wiem o nim – 
teoretycznie i praktycznie – całkiem sporo, a mimo to 
„Mordowanie na ekranie” pozwoliło mi dotrzeć do sen-
sów wielu wspaniałych filmów, które bez analizy praw-
niczej Jacka Dubois na zawsze pozostałyby przede mną 
zakryte. Czytając jego książkę miałem wrażenie, jakbym 
znalazł się na pasjonujących wykładach, w których mie-
szają się filmoznawstwo z etyką, prawo z literaturą i histo-
ria z filozofią. 

ENGLISH

A LAWYER AND CELLULOID CRIMES

Most people – what should be seen in positive terms – 
know the courtroom only from films. For almost a centu-
ry now films are what shapes our beliefs about fairness or 
unfairness that takes place behind the closed courtroom 
doors. Personally I have the same experience: it was not 
lawyers but filmmakers who were my first guides around 
the world of accused, witnesses, juries, prosecutors, judg-
es and attorneys. Watching such films as Sidney Lumet’s 
12 Angry Men, Anatomy of a Murder by Otto Preminger 
or Robert Mulligan’s To Kill a Mockingbird from behind 
my mother’s back has shaped my court imaginarium so 
significantly that now my ideal attorney has to have the 
same gleam in his eye as Henry Fonda, James Steward or 
Gregory Peck had.

Jacek Dubios – one of the most outstanding modern 
Polish lawyers – wrote a book analysing the plot of twenty 
films, in which the action takes place in courtrooms, from 
a law perspective. I know that this might not sound very 
interesting but do believe me when I say that Mordowanie 
na ekranie is a book that really captures you. This is be-
cause Dubois is someone who is much more than a re-
nowned attorney: he is first and foremost a very inter-
esting intellectual, one who can analyse and explain the 
reality in a very explorative and creative way.

Cinema is my life. I feel that I know, both theoretically 
and in practice, a lot about it. Despite this Mordowanie 
na ekranie allowed me to discover the message of many 
amazing films, which would have stayed hidden from me 
were it not for the law analysis of Jacek Dubois. Reading 
his book I felt as if attending a thrilling lecture in which 
film was mixing with ethics, law with literature and his-
tory with philosophy. 

ANDRZEJ
SARAMONOWICZ

Reżyser, scenarzysta, pisarz, dramaturg 
i dziennikarz. Autor największych polskich hitów 

komediowych w XXI w. (m.in. "Ciało", "Testosteron" 
i "Lejdis"). "Testosteron" - stale obecny w teatrach 

w kilkunastu krajach - jest również jedną 
z najpopularniejszych dziś polskich sztuk na 
świecie. W 2015 roku Saramonowicz wydał 

bestsellerową powieść „Chłopcy".
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ajbardziej przekonujący film o Ameryce 
po kryzysie bankowym, opowiedzia-
ny już nie poprzez popłoch białych 

kołnierzyków w szklanych biurowcach, tyl-
ko z punktu widzenia ofiar banksterów. Zło-
dziejaszki są drobne, ale cwane i okradają 
oddziały banku, który ich okradał (napada-
ją po to, żeby móc spłacić kredyt i odzyskać 
bezcenną roponośną ziemię), mają więc nas 
od pierwszego skoku. Zwłaszcza, że jednego 
z nich, tego szlachetniejszego, gra Chris Pine. 
Proszę pań i panów, jeśli uznamy, że Jude Law 
jest diablo przystojny, zaś Ryan Gosling jest 
przystojny wprost szatańsko, to Chris Pine 
jest przystojny piekielnie, albowiem nieje-
den czart musiał pracować na jego urodę. 
Od pierwszego wejrzenia wiemy, że te oczy 
nie mogą kłamać. Zabawa w  policjantów 
i złodziei na teksańskich zadupiach jest tu 
tym pyszniejsza, że kibicujemy obu stronom. 
Kiedy tylko na ekranie pojawia się Jeff Bridges 
jako szeryf tuż przed emeryturą i zaczyna nie-
miłosiernie kąsać rasistowskimi dowcipami 
swojego indiańskiego partnera, cierpimy roz-

kosze ambiwalencji. Jeff Bridges właściwie 
powtarza tu w uwspółcześnionej wersji rolę 
z prześwietnego „True Grit” braci Coen, któ-
ry był wyrafinowanym persyflażem jednego 
z ostatnich westernów Johna Wayne’a (zdążył 
się w nim załapać na jedynego Oscara w karie-
rze, choć lepiej mu było dać za całokształt, bo 
film spotkała powszechna beka, rychło zaczę-
to o nim mówić „True Shit”).    

Ameryka bez westernu byłaby jak Polska 
bez martyrologii, przy czym zdecydowanie 
wolę postwestern w  wersji Mackenziego, 
czyli współczesną historię opowiedzianą we-
dle reguł klasycznego gatunku, niż polskie 
kino postpamięci, w którym brata się Matrix 
z Powstaniem Warszawskim. 

Mamy tu także bezcenny portret ame-
rykańskiego Południa – z  epizodycznymi 
postaciami o  gębach rodem z  fotografii 
Bruce’a Gildena: brawa dla szefów castingu! 
Ludzie są tu tak szpetni, że aż piękni, przede 
wszystkim zaś zgodni co do tego, że prawo 
stoi po stronie banków, a nie ludzi. Zatem 
nikt się specjalnie nie kwapi, by pomagać 
stróżom prawa.   

Rzecz jest bliska ideału – nie dość, że to 
trzymający za mordę film sensacyjny z mora-
łem, to jeszcze napisał go z niebywałą werwą 
i  okrasił salwami komicznych dialogów 
Taylor Sheridan – nowa gwiazda na rynku 
scenariopisarskim w Hollywood. Wcześniej 
napisał bardzo mroczny thriller „Sicario” 
dla Denisa Villeneuve’a, który przecież sam 
pisać potrafi znakomicie – „Pogorzelisko” 
było arcydziełem dramatu na miarę antycz-
nych tragedii. W przyszłym sezonie Sheridan 
zadebiutuje jako reżyser thrillera wedle wła-
snego scenariusza i można mniemać, że naj-
lepszy tekst zostawił dla siebie. Tymczasem 
łapcie wielki amerykański film, bo z kin już 
prawie uciekł, ale może lada chwila pojawić 
się na ekranach domowych.  

ENGLISH

„HELL OR HIGH WATER”, REŻ. DAVID 
MACKENZIE

It’s the most convincing film about the US af-
ter the bank crisis; a story not about the pan-
ic of white collars but told from the perspec-
tive of banksters’ victims. The thieves are 
petty crims but they're sly. They steal from 
branches of the bank which stole from them 
(they do it to pay off a  credit and recover 
priceless oil-bearing land), so we’re on their 
side from the very beginning. Especially 
given the fact that one of them, the more 
virtuous one, is played by Chris Pine. Ladies 
and Gentlemen, if we agree that Jude Law 
is strikingly handsome, and Ryan Goslin 
is extremely handsome, Chris Pine is a cut 
above the rest. From the outset, we notice 
that he has a kind look in his eyes. Playing 
cops and robbers in Texas shit-holes is more 
fun as we’re supporting both sides. When 
Jeff Bridges appears as a sheriff just before 
retirement and begins to scoff at his Indian 
partner, telling racist jokes, we experience 
ambivalent delight. Actually, Jeff Bridges 
recreates his character from excellent ‘True 
Grit’ by Coen brothers, which was a refined 
persiflage of one of the last John Wayne’s 
westerns (he got an Oscar award for that role 
– the only one in his career – even though he 
should have received it for overall achieve-
ments because the film was soon ridiculed 
and referred to as ‘True Shit’).    

The USA without westerns would be like 
Poland without martyrdom, whereas I defi-
nitely prefer post-western films by Mackenzie, 
that is a contemporary story told according 
to the rules of the classic genre, to the Polish 
cinema of post-memory, where Matrix is com-
bined with the Warsaw Uprising. 

The film also depicts a priceless portrait 
of the South – with episode characters typical 
of Bruce Gilden's photographs: full marks for 
the casting! People here are so vile that they 
come to be beautiful. They fully agree that the 
law is on the side of banks, not common peo-
ple. So nobody is eager to help the cops.   

It's almost perfect – a gripping thriller with 
a moral, full of hilarious lines, written with 
striking energy by Taylor Sheridan – a new 
star on the screenplay market in Hollywood. 
Sheridan wrote an engrossing thriller ‘Sicario’ 
for Denis Villeneuve who can write excellent 
screenplays himself – ‘Incendies’ was a drama 
masterpiece on a par with antique tragedies.  
Next season, Sheridan will make his debut as 
a thriller director. He wrote the screenplay 
himself, and I suppose that he left the best 
lines for his own film. Meanwhile, see the great 
American film – it won’t be on in the cinema 
for long, but soon may be available on DVD. 
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WOJCIECH 
KUCZOK
 
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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„AŻ DO PIEKŁA” 
REŻ. DAVID MACKENZIE
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SZTUKA 
ŻYCIA 
K A MILI 
K R AUS



KAMILA KRAUS – Malarka, przedstawicielka 
sztuki abstrakcyjnej. Mieszka w Warszawie. 
Z wykształcenia – Magister Sztuki, absolwent-
ka Wydziału Artystycznego Instytutu Sztuk 
Wizualnych UZ: Malarstwo, Fotografia. Stu-
dia ukończyła w 2006 roku. Prace malarskie 
Kraus znalazły uznanie w kraju i za granicą, 
Nowym Jorku, Wiedniu i Madrycie.

dy myślę – jesień, mówię – depresja. 
I na odwrót, mówię – depresja, myślę 
– jesień. Paskudna, smutna i zła. Pół 

roku chodzę wesoła w wymiarze dość stabil-
nym, a potem tak zawieje, tak zamiecie i tak 
się oziębi, że raz-dwa, pod kocyk i hop! Do 
dołka. A spod kołderki serwuję sobie poga-
duchy z tymi, którzy robią mi tak, że każdą 
kończyną, po kolei i bardzo powolutku, wy-
łaniam się z tej jaskini.

Na osobowość, moim zdaniem, arty-
stycznie pogodną i zbawienną w corocz-
nych stanach melancholii składać się 
muszą trzy cechy: naturalność, komini-
katywność i szczerość. Tak w obrazach, 
jak w uśmiechu. Kamilę Kraus poznałam 
wtedy, kiedy lato ustępowało miejsca jesie-
ni, ale od razu wiedziałam, że ta dziewczy-
na nie daje się chandrze. Bierze życie za 
fraki, wyciska z niego wszystkie możliwe 
soki i kolory i potem śmiało macza w nich 
pędzle. Maluje w  ten sposób wspomnie-
nia, wrażenia, migawki i echa. Słońce na 
Placu Zbawiciela, popołudnie w Portugalii 
i czerwień jaspisu. Notuje na płótnach naj-
piękniejsze i  najprzyjemniejsze doznania 
zmysłowe, zupełnie jakby chciała utrwalić 
coś „na później” dla siebie i takich smuta-
sów jak ja. Twarda z niej sztuka, co śmieje 
się w głos i może dlatego w jej pracach tyle 
jest ikry, energii i życia. Bo chyba o to tej 
drobnej blondynce chodzi przede wszyst-
kim. O  codzienną afirmację życia w  jej 
jak najmniej pompatycznej i egzaltowanej 

wersji. O prostotę gestów, myśli i środków. 
O błękit oceanu, blask kryształów i ten wy-
jątkowy magnetyzm, który pulsuje z  natu-
ry. Jest szczera, otwarta i  odważna, za 
czym tęsknię czasem w tym całym arty-
stycznym światku. I  jak tak sobie myślę 
o obrazach Kamili, to przychodzą mi do 
głowy kolorowe amulety. Te jej wszystkie, 
połyskujące płótna, są czymś na kształt 
talizmanów ze szlachetnych kamieni, po-
siadających indywidualne, magiczne wła-
ściwości. Pomagających przezwyciężyć 
lęk, przynoszących miłość i działających 
kojąco na zszargane nerwy.

Kiedy piłam z nią kawę – pierwszą, a po-
tem od razu drugą i trzecią – czas płynął 
takim pędem, że bilet parkingowy stracił 
ważność, a ja wychodząc miałam wrażenie, 
że z drzew spadają pierwsze liście. Jak wte-
dy, gdy giniesz w muzeum na kilka godzin, 
myślisz, że świat stanął w miejscu, a potem 
robisz krok na zewnątrz i albo jest ciemno, 
albo ze słonecznego wcześniej nieba padają 
ogromne płaty śniegu. Nie dostałam manda-
tu, wsiadłam do auta i w tej chwili uwierzy-
łam mocno, że są na świecie ludzie, którzy 
nawet jesienią przynoszą mi szczęście. 

ENGLISH 

THE ART OF LIFE BY KAMILA KRAUS

KAMILA KRAUS – a painter, a representative of 
abstract art. She lives in Warsaw. In 2006, she 
graduated from the Institute of Visual Arts at 
the University of Zielona Gora and got a de-
gree in Painting and Photography. Her works 
are appreciated in Poland and abroad, in New 
York, Vienna and Madrid.

When I think ‘autumn’, I say ‘depression’. 
And the other way round – when I say ‘de-
pression’, I think ‘autumn’. Dreadful, sad 
and awful. I  pass half a  year happy and 
quite stable, and then, it hits me. It blows, 
sweeps and chills, and in no time, I roll 
myself up in a blanket and I’m in a hole. 
Talking with people who warm me up slow-
ly, limb by limb, helps me bounce back.

S Z T U K A  Ż Y C I A  K A M I L I  K R A U S

ZUZANNA  
CISZEWSKA
 
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.

In my opinion, a  cheerful artistic per-
sonality, remedial in seasonal melancholy 
states, comprises three features: natu-
ralness, communicativeness and hones-
ty. Both in paintings and in a smile. I met 
Kamila Kraus when summer was turning 
to autumn, and from the outset, I  knew 
that this girl doesn't get the blues. Instead, 
she cracks the whip, takes every colour and 
shade she can, and uses them all to paint. 
And so she paints memories, impressions, 
snapshots and echoes. The sun in the 
Saviour Square in Warsaw, an afternoon in 
Portugal and the red colour of jasper. She 
records the most beautiful and the most 
pleasant sensations on canvas, as if she 
wanted to keep them ‘on hold’ for herself 
and such misery guts as me. She's a tough 
one, the one laughing out loud – and per-
haps, that’s why we find such energy, en-
thusiasm and power in her paintings. I sup-
pose that's what she aims to. Her goal is to 
affirm life in the least pompous and preten-
tious way possible. To show simplicity of 
gestures, thoughts and words. To express 
the ocean's blue, crystals’ light and the 
unique magnetism the nature is throbbing 
with. She's honest, open-minded and brave 
– it's what I  miss in artistic circles. And 
when I think about Kamila's paintings, co-
lourful talismans come to my mind. All her 
paintings, shining and glistening, are like 
talismans from precious stones with indi-
vidual magical features. They help over-
come fear, bring love and calm you down.

One day, I had a cup of coffee with her 
– one, then another and another. Time was 
flying so fast that the parking ticket ran out, 
and I when I went out, I had an impression 
that first leaves were falling from trees. As 
if I had been in a museum for a few hours, 
thought the world had stopped, and then 
went out, and it would be dark or it would 
be snowing although it had been sunny be-
fore. I didn't get a fine. I got into my car and 
started to believe that there are people in 
the world who can make me happy even in 
the autumn. 

G

B I E R Z E  Ż YC I E  Z A  F R A K I, 
W YC I S K A  Z   N I E G O 
WS Z YS T K I E  MOŻ L I W E  S OK I 
I   KOL ORY  I   P O T E M  Ś M I A Ł O 
M AC Z A  W   N IC H  PĘ DZ L E .



Polska książka ilustrowana to temat 
szeroki. Jak poruszać się po tym obszarze?
Kluczy może być wiele. Jeśli chodzi o ilustra-
cję książkową dla dzieci, może to być klucz 
historyczny – to, co było kiedyś i to, co jest 
teraz. Może być też rozróżnienie na książki 
komercyjne, czyli dostępne w supermarke-
tach i  niemające wysokiej wartości arty-
stycznej i edukacyjnej, oraz na te artystyczne 
– przemyślane koncepcje, mające walory es-
tetyczne i edukacyjne. Mam przekonanie, że 
ilustracje muszą być „ładne” od słowa „ład”. 
To nie jest kwestia gustu, to musi być po pro-
stu dobry projekt. Jeżeli to jest ilustracja dla 
małych dzieci, musi być wyraźna figura na 
wyraźnym tle. Muszą to być sensowne przed-
stawienia, które dadzą dziecku szansę złapać 
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W jaki sposób klasyka polskiej ilustracji 
z lat 50., 60. i 70. r ezonuje w pracach 
młodych artystów?
W naszym projekcie „Look! Polish Picture-
book!” – zarówno w publikacji, jak i na wy-
stawach – chcemy pokazać ciągłość tradycji 
polskiej szkoły ilustracji. To, co staramy się 
pokazać w projekcie, to że DNA np. Bohdana 
Butenki jest w niemal każdym dzisiejszym 
artyście tworzącym książkę obrazkową. Po-
kazujemy wybrane zestawienia dawnych 
twórców z tymi współczesnymi i dialog po-
koleń. Pokazujemy ciągłość, ale też zmianę. 
Zresztą twórcy, którzy dziś odnoszą sukcesy, 
są wybitnymi uczniami tamtych mistrzów 
– np. Janusza Stannego, który wykładał 
w warszawskiej ASP. 

Jak dzisiejsze książki obrazkowe opisują 
zmieniającą się rzeczywistość?
Jeśli chodzi o wolność artystyczną, nie ma 
różnic pomiędzy tym co kiedyś i teraz. Na-
tomiast dziś istnieją pewne tendencje, które 
są znakiem naszych czasów. Książka obraz-
kowa potrafi dotrzeć nie tylko do dziecka, 
ale i do dorosłego. Stąd rozwiązania, które 
przemawiają do jednego i drugiego. Podej-
muje się też tematy, które kiedyś nie istniały 
ze względu na ich tabuizację. To znamienne 
nie tylko dla Polski, ale literatury dla dzieci 
w  ogóle. Porusza się trudne problemy ży-
ciowe, jak śmierć, choroby, trudne emocje, 
depresja, rozwód rodziców, przemoc. Mówi 
się, że takie rzeczy po prostu się zdarzają. 
Być może wcześniej nie wiedziano, jak to 
dziecku przekazać.

To znaczy, że książka dla dzieci może być 
terapeutyczna i dla dzieci, i dla rodziców?
Nurt poruszania trudnych tematów w książ-
kach dla dzieci wytworzył się już dawno 
w  Skandynawii i  Polska również czerpie 
z tego wzorca. Ale ja nie lubię funkcjonalności 
książek. Wiele książek obrazkowych ma bar-
dzo duży potencjał artystyczny, a przy okazji 
terapeutyczny, profilaktyczny czy edukacyj-
ny. Mówi się w nich o pewnym aspekcie życia 
bez nachalnej psychologizacji – jak w książ-
kach Piji Lindenbaum czy duetu Gro Dahle 
i Sveina Nyhusa.

Na czym polega unikatowość polskiej 
książki obrazkowej?
Jest w niej niebywałe zróżnicowanie środków 
artystycznego wyrazu, zaskakujące dla wie-
lu twórców, badaczy i czytelników polskich 
i zagranicznych. Artyści wprost prześcigają 
się w wyszukiwaniu oryginalnych sposobów 
przedstawień i połączeń tekstu z obrazem. 
Zestawienie w naszej publikacji, czyli książ-
ce obrazkowej o  książkach obrazkowych 
stara się ukazać to bogactwo, a najlepiej prze-

TEKST Sylwia Gutowska ILUSTRACJE Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku

PROJEKT „LOOK! POLISH PICTUREBOOK!” MIAŁ SWÓJ 
POCZĄTEK W PUBLIKACJI O TYM SAMYM TYTULE. 
POTEM BYŁY WYSTAWY I WARSZTATY W RYDZE, WILNIE 
I TALLINIE. ROZMAWIAM Z DR MAŁGORZATĄ CACKOWSKĄ 
– INICJATORKĄ CAŁEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA.
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ideę, którą przedstawiają – jakiś przedmiot 
typu jabłko czy abstrakcyjne pojęcie, na 
przykład przeciwieństwa. Projekt musi być 
dobry, porządny i  zgodny ze sztuką pro-
jektowania, nie feerią dzikich barw, która 
atakuje oczy. Książka obrazkowa jest pierw-
szym kontaktem dziecka ze światem przed-
stawionym, także ze sztuką. Powinna więc 
być jak najbardziej różnorodna i  dawać jak 
najwięcej szans poznawania świata. Książka 
obrazkowa, którą można uznać za odrębny 
gatunek sztuki, jest w całości zaprojektowa-
ną przez artystę formą – od okładki, przez 
wyklejkę, typografię, po wszystkie elementy 
estetyczne książki jako obiektu materialne-
go. Ilustracja jest jednym z elementów. Ów 
ład musi jednak dotyczyć całości.

             ŁADNE 
ILUSTR ACJE

NADBAŁTYCKIE CENTRUM 
KULTURY W GDAŃSKU
ul. Korzenna 33/35, 80 - 851 Gdańsk
www.nck.org.pl / www.centrumjana.pl
tel. +48 (58) 301 10 51 
sekretariat@nck.org.pl
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mawia wystawa, na której ludzie mogą zoba-
czyć te książki, poczuć, jak działa obcowanie 
z książką, która od początku do końca zosta-
ła stworzona po to, żeby cieszyć. 

ENGLISH

NEAT PICTURES

The project “Look! Polish Picturebook!” began 
with the publication with the same title. Then, 
exhibitions and workshops in Riga, Vilnius and 
Tallinn followed. I’m talking with Małgorzata 
Cackowska, PhD – the initiator of the project.

Polish Picturebook is a broad subject. How 
to move within this area?
There may be many keys. As regards pictures 
in children's books, the key may be historical 
– what used to be and what is now. There may 
also be a  distinction between commercial 
books, that is the ones available in supermar-
kets, without a high artistic or educational 
value, and artistic books – with well-thought 
concepts and an aesthetic and educational 
value. I believe that pictures must be neat. 
It's not a question of taste – the design must 
be good. If it's a picture for little children, 

there must be a clear figure on a clear back-
ground. Representations must make sense 
in order to give the child a chance to capture 
the idea they depict – an object such as an 
apple or an abstract concept, e.g. opposites. 
The design must be good, proper and in line 
with the design art, as opposed to a blinding 
mass of wild colours. A picturebook is the 
first contact the child has with the fictional 
universe as well as with art. Therefore, it 
should be as diverse as possible and should 
give plenty of chances to see the world. A pic-
turebook, which can be regarded as a sepa-
rate kind of art, is a form entirely designed 
by an artist – beginning with the cover, 
through the endpapers and typography, end-
ing with all aesthetic elements of the book as 
a material object. The picture is one of these 
elements. The neatness must pertain to the 
book as a whole, though.

In what way the classics of Polish 
illustration of the 50s, 60s and 70s 
influence the works of young artists?
In our project “Look! Polish Picturebook!” 
– both in the publication as well as in exhibi-
tions – we want to show how the tradition of 

the Polish illustration school has continued. 
What we try to show in the project is the fact 
that e.g. Bohdan Butenko’s DNA can be no-
ticed in almost every artist who creates a pic-
turebook nowadays. We show selected works 
of artists from the past in juxtaposition to the 
contemporary ones and the dialogue of gen-
erations. We show continuity, but also chang-
es. Nevertheless, contemporary artists who 
are successful are brilliant students of those 
masters – e.g. Janusz Stanny's, who was a lec-
turer at the Academy of Fine Arts in Warsaw. 

In what way do contemporary picturebooks 
describe the changing reality?
As regards artistic freedom, there’s no dif-
ference between what used to be and what is 
now. These days, there are some tendencies, 
which are, however, a sign of contemporary 
times. A picturebook can appeal not only to 
a child, but also to an adult. Therefore, the 
solutions must be applied accordingly. Sub-
jects which used to be taboo are brought up 
nowadays. It’s typical not only of Poland, but 
of children’s literature in general. The sub-
jects include life issues, such as death, diseas-
es, difficult emotions, depression, parents’ 
divorce, violence. We say that these things 
just happen. Perhaps in the past, people 
didn't know how to talk with a child on such 
subjects.

Does it mean that a children's book may 
be therapeutic both for children and their 
parents?
The trend of bringing up difficult subjects 
in children’s books originated long time ago 
in Scandinavia, and Poland also draws from 
the source. But I don't like functionality of 
books. Many picturebooks have a huge artis-
tic potential, and besides, they serve ther-
apeutic, preventive or educational purpos-
es. They speak about a certain aspect of life 
without imposing an excessive psychological 
approach – just like in books by Pija Linden-
baum or Gro Dahle and Svein Nyhus.

What is so unique about Polish 
Picturebook?
It involves a remarkable variety of means of 
artistic expression, which is surprising for 
many Polish and foreign artists, researchers 
and readers. Artists compete each other in 
seeking original ways of presentation and 
matching the text to the picture. The overview 
presented in our publication, which is a pic-
turebook about picturebooks, strives to show 
the variety, whereas the exhibition is more 
powerful, as people may see those books and 
experience what it feels like to commune with 
the book, which – from the beginning to the 
end – was created to please. 

Ł A D N E  I L U S T R A C J E

W   N A S Z Y M  PROJ E KC I E  „ L O OK! 
P OL I S H  PIC T U R E B O OK!”  – 
Z A RÓW NO  W   PU B L I K AC J I ,  JA K 
I   N A  W YS TAWAC H  –  C HC E M Y 
P OK A Z AĆ  C I ĄG Ł O Ś Ć  T R A DYC J I 
P OL S K I E J  S Z KO ŁY  I LU S T R AC J I.



ierzę sportowcom, którzy mówią 
o swoim profesjonalizmie. Wierzę 
im, kiedy zapewniają, że za sub-

stancje zabronione znalezione w ich orga-
nizmach odpowiadają lekarze, a  nie oni 
sami. Wierzę działaczom, którzy uważają 
się za świętych dobroczyńców, i sponsorom, 
którzy mówią o chęci rozwoju dyscypliny. 
Wierzę kibicom zapewniającym, że chcą 
dobra klubu. Wierzę też dziennikarzom, 
którzy nagle odkrywają prawdę i ogłaszają 
ją całemu światu. O ja naiwny!

Ostatnie tygodnie dały mi w kość. Po-
mogło mi jedynie przekonanie, że sport to 
zaledwie rozrywka, a nie dziedzina, która 
decyduje o moich losach. Bo na szczęście 
nie zmieni mojego życia płacz norweskiej 
biegaczki Teresy Johaug, przyłapanej na 

ENGLISH

NAIVE ME

I am not a youngster. I am a person who has seen 
plenty and heard a lot of stories in his life. Yet, every 
so often, it comes out that I am youthfully naive.

I  believe sportsmen when they talk about 
their professionalism. I believe them when 
they say that it is the doctors and not them 
who are responsible for the presence of pro-
hibited substances in their bodies once it is 
discovered. I believe activists who see them-
selves as charitable saints and the sponsors 
who speak about the wish of developing the 
discipline. I also believe journalists who sud-
denly discover the truth and share it with 
the whole world. Oh how naïve of me!

The last few weeks really kicked my ass. 
The only thing that got me through them is the 
awareness that sport is simply entertainment 
and not something that influences my fu-
ture. Because, fortunately, my life will not be 
changed by the tears of Teresa Johaug, a Nor-
wegian runner caught using a cream (sic!) 
which contained a prohibited substance. Did 
I say “tears”? Hm… someone noticed that she 
was actually crying without tears. And crying 
without tears is rehearsed and not believable.

And would you describe as believable an 
activist who decided to run for the head of 
a large sports organization and started to look 
for reasons as to why his rival should not com-
pete with him? In my “ideal” world you fight 
using substantive not financial arguments. 
But in our country very few people are able 
to use substantive arguments in a discussion.

In our country most people possess the 
skill of having fun and drinking in any situ-
ation. Of course a national team rally is the 
best opportunity for this… “Friends came, 
we are alone in a hotel room… no one will 
know”. And surprise! Few people found out. 
Where they simply noisy? Now that is naïve. 
Someone came clear who could benefit 
from that. Like in politics.

Seriously now: who believes that Boruc 
was drinking beer and playing cards with Te-
odorczyk? How often does a professor hang 
out with a pupil? Boruc is an institution in 
this team. As well informed journalists say: 
when Boruc speaks in a  locker-room even 
Lewandowski stays quite. Someone like him 
would meet privately with a student? And not 
just him? Naive… A story like the one from 
Lvov (if you remember).

I repeat: the last weeks kicked my ass and, 
if this is not enough, I will not see the football 
players of Real Madrid surprised with a lively 
doping. Only because for many years we tol-
erated a group of idiots in the stadium.

Dear God! 

W
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Obserwuje, a potem opisuje i komentuje. 
Głównie sport, ale ma w swoim dorobku 
dwie powieści. O życiu opowiadali mu też 
Mariusz Czerkawski i Robert Lewandowski, 
co spisał na kartach książek. Na co 
dzień dziennikarz NC+, ale też prezenter 
wiadomości w TVN i TVN24. Zbzikowany na 
punkcie sportu, oszalały na punkcie muzyki. 
Wielbiciel twórczości z duszą. Tu: autor 
felietonów i wywiadów.

zastosowaniu maści (sic!), przypadkiem za-
wierającej środek dopingujący. Użyłem sło-
wa „płacz”? Hmm… ktoś zwrócił uwagę, że 
w tym płaczu nie było łez. Płacz bez łez to 
płacz wyreżyserowany i niewiarygodny.

A czy wiarygodny jest działacz, któremu 
zamarzył się start na prezesa dużej organi-
zacji sportowej, doszukujący się powodów, 
dla których jego rywal nie powinien z nim 
w ogóle konkurować? W moim „idealnym” 
świecie walczy się argumentami meryto-
rycznymi, a nie „kwitowymi”. Tyle, że w na-
szym kraju umiejętność merytorycznej dys-
kusji jest bardzo rzadka.

W naszym kraju występuje za to w du-
żym zagęszczeniu umiejętność zabawiania 
się i spożywania alkoholu przy byle okazji. 
Choć przecież zgrupowanie reprezentacji 
to akurat świetna okazja… „Przyjechali 
koledzy, jesteśmy w hotelu, sami… nikt się 
nie dowie”. I tu niespodzianka… kilka osób 
się dowiedziało. Dociekliwość? Nie bądźmy 
naiwni. Wsypał ktoś, komu zależało. Jak 
w polityce.

Teraz otwarcie: Kto uwierzył, że Boruc 
grał w  karty z  Teodorczykiem, popijając 
„browca”? Jak często zdarza się, że profesor 
zadaje się z uczniakiem? Boruc to w tej dru-
żynie instytucja. Jak mówią dobrze poinfor-
mowani dziennikarze: kiedy w szatni prze-
mawia Boruc, nawet Lewy milknie. Ktoś taki 
miałby się spoufalać w cztery oczy z ucznia-
kiem? I że niby tylko oni? Naiwność… Hi-
storia jak ze Lwowa (o ile Państwo dobrze 
pamiętają).

Powtórzę: ostatnie tygodnie dały mi 
w kość, bo jakby tego było mało, nie zobaczę 
zaskoczonych żywiołowym dopingiem pił-
karzy Realu Madryt. Tylko dlatego, że przez 
długie lata tolerowało się bandę kretynów 
na stadionach.

Jezus Maria! 

MOJA 
   NAIWNOŚĆ
NIE JESTEM MŁODZIENIASZKIEM. JESTEM 
CZŁOWIEKIEM, KTÓRY WIELE JUŻ W ŻYCIU WIDZIAŁ 
I NASŁUCHAŁ SIĘ WIELU SŁÓW I OPOWIEŚCI. 
A JEDNAK CO JAKIŚ CZAS OKAZUJE SIĘ, ŻE 
NADAL JESTEM MŁODZIEŃCZO NAIWNY.
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WYSPA 
SKARBÓW

W TRÓJMIEJSKIEJ KORONIE SOPOT 
ŚWIECI ZDECYDOWANIE NAJMOCNIEJ. 
DZIEJE SIĘ TAK ZA SPRAWĄ MODNYCH 
KLUBÓW ORAZ DROGICH HOTELI. 
ALE NIE TYLKO. PRAWDZIWĄ 
SPECJALNOŚCIĄ SOPOTU SĄ 
SAMOCHODY PORSCHE. TO WŁAŚNIE 
TUTAJ ZNAJDUJE SIĘ JASKINIA 
SKARBÓW, KTÓRA MOŻE POSZCZYCIĆ 
SIĘ NAJWYŻSZĄ SPRZEDAŻĄ TYCH 
UŻYWANYCH SAMOCHODÓW W POLSCE.



ANNA  
NAZAROWICZ

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

iewielu jest ludzi, którzy są w stanie 
oprzeć się magii Porsche. Zdecydowana 
większość ulega. Najlepiej świadczy 

o tym rosnąca liczba sprzedawanych egzempla-
rzy. Mimo, że poprzeczka cenowa wciąż jest za-
wieszona bardzo wysoko, chętnych to nie od-
strasza. Ilość zamówień potrafi być tak duża, 
że przerasta możliwości producenta. Czy po-
zostaje zatem rezygnować ze swoich marzeń? 
Nie, w końcu są po to, aby je spełniać. Dlatego 

N

N I EW I E LU  J E S T  LU DZ I , 
KT ÓR Z Y  SĄ  W   S TA N I E 
OPR Z E Ć  S I Ę  M AGI I 
P OR S C H E .  Z DE C Y D OWA N A 
W I Ę K S Z O Ś Ć  U L E G A . 

poszukujesz Porsche Cayenne w idealnym 
stanie lub Porsche Targa z pewnej ręki, to 
salon w Sopocie jest najlepszym punktem na 
mapie Polski, od którego powinieneś zacząć. 
Podobnie jak miłośnicy kolekcjonerskich 
skarbów. Takim rodzynkiem niewątpliwie 
jest Porsche 930 Turbo z  1985 roku, które 
również można było obejrzeć na miejscu.

Warto również wspomnieć, że Centrum 
Porsche Sopot jako jedyny dealer w Europie 
posiada oddzielny budynek dedykowany 
sprzedaży samochodów używanych objętych 
tym programem. Podczas kiedy inne salony 
jedynie wydzielają kawałek powierzchni dla 
samochodów z drugiej ręki, Centrum Porsche 
Sopot stworzyło do tego celu zupełnie odręb-
ne miejsce. To jeden z trzech budynków na-
leżących do dealera, obok salonu sprzedaży 
nowych samochodów Porsche oraz sprzedaży 
innych marek z segmentu premium. „Zgodnie 
z nowym trendem otworzyliśmy salon samo-
chodów premium innych marek, żeby nasi 
klienci, oglądając np. BMW X5, nie musieli 
moknąć, bo jak wiemy pogoda nas nie roz-
pieszcza” – twierdzi Maciej Teske. To właśnie 
on, razem z Maciejem Sołobodowskim, two-
rzy salon używanych samochodów Porsche. 
Od wielu lat związani z branżą motoryzacyjną 
o samochodach Porsche wiedzą wszystko. Są 
odpowiedzialni za pozyskiwanie używanych 
modeli oraz prowadzenie salonu. Znalezienie 
Porsche z  rynku wtórnego, które spełni 

też Centrum Porsche Sopot wprowadziło pro-
gram Porsche Approved, czyli sprzedaż uży-
wanych samochodów Porsche.

Bursztynowa Komnata zaginęła kilka-
dziesiąt lat temu, a  w  jej poszukiwaniach 
uczestniczyły tysiące badaczy i naukowców. 
Nie zabrakło również pracowników tajnych 
służb i  jasnowidzów. Zaginiony skarb jest 
najlepszym synonimem tego, co zobaczymy 
w salonie położonym w Sopocie. Z tym, że 
zamiast drogocennych dzieł sztuki wyko-
nanych z bursztynu zastaniemy tu perełki 
w postaci używanych samochodów Porsche. 
Na czym polega ich wyjątkowość? Każdy 
z egzemplarzy przechodzi surową kontrolę. 
Polega ona na sprawdzeniu pochodzenia 
samochodu oraz jego stanu technicznego. 
Ten ostatni jest weryfikowany na podsta-
wie kontroli aż 111 punktów z listy sporzą-
dzonej przez personel techniczny Porsche. 
Samochody, które nie mają udokumentowa-
nej historii serwisowej w Autoryzowanych 
Stacjach Obsługi, nie są obejmowane tym 
programem. Jednym słowem zobowiązania 
związane z programem Porsche Approved 
oznaczają, że używane Porsche, które ku-
pujesz, jest tak bliskie stanu fabrycznego, 
jak to tylko możliwe. Dodatkowo wszyst-
kie wymieniane elementy są oryginalne, 
a  każdy samochód jest objęty gwarancją 
do 10 lat lub przebiegu 200 000 km, która 
może być jednak przedłużona. Jeżeli zatem 

W Y S P A  S K A R B Ó W
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TREASURE ISLAND

In the Tricity crown Sopot is definitely the brightest shining 
jewel. This is probably thanks to its fashionable clubs and 
expensive hotels. But not just them. The real stars of Sopot are 
the Porsche cars. This is where the treasure cave is located, 
the one that can praise itself on the highest number of used 
Porsche cars sales in Poland.

There are not many people who could resist a Porsche. 
Most of them quickly give in. This is best shown by the in-
creasing numbers of sales. The fact that the price is still on 
the higher end does not scare off those who are interested. 
The order can be so high that it exceeds the producer’s ca-
pability. So should you give up your dreams? No, they are 
there to come true. This is why the Sopot Porsche Centre 
introduced the Porsche Approved programme, which sa-
les used cars in Poland.

The Amber Chamber has disappeared a few dozen 
years ago and its search was conducted by thousands of 
scientists and researchers. There were also plenty of secret 
service agents and psychics involved. The lost treasure 
is the synonym for what we will find in the dealership in 
Sopot. The only difference is that instead of artworks made 
of amber we will find precious used Porsche cars. What is 
so special about them? Each one undergoes a strict evalu-
ation. It checks where the car has come from as well as its 

Więce j  na anywhere . p l

wszystkie wymagania programu Porsche Approved, nie jest 
łatwym zadaniem. Często poszukiwania takich egzempla-
rzy odbywają się na terenie całej Europy. Następnie należy 
przeprowadzić rozmowy z właścicielem samochodu, który 
często nie spodziewa się tak korzystnych warunków, jakie 
oferują mu obydwaj Panowie. A wszystko po to, aby spełnić 
marzenia o własnym Porsche każdego kolejnego klienta, 
który stanie w drzwiach ich salonu. W końcu każde z nich 
jest projektowane jako produkt bezkompromisowej myśli 
technicznej i wykonane z zachowaniem najwyższej jakości. 
A to jest źródłem wszelkiej radości płynącej z prowadzenia 
tych samochodów. Używane Porsche w programie Porsche 
Approved spełnia marzenie o tej radości zgodnie z pierwot-
nym założeniem producenta. Szczęście oraz wdzięczność 
klientów salonu są tego najlepszym dowodem. 
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WS Z YS T KO  P O  T O,  A BY 
S PE Ł N IĆ  M A R Z E N I A 

O   W Ł A S N Y M  P OR S C H E 
K A Ż DE G O  KOL E J N E G O 

K L I E N TA ,  KT ÓRY  S TA N I E 
W   DR Z W I AC H  IC H  SA L O N U. 



technical state. The latter one is verified based 
on a 111 point list composed by technological 
crew of Porsche. The cars without a documen-
ted servicing history in Authorised Service 
Centres do not qualify for the program. To 
put it shortly, requirements of the Porsche 
Approved programme force the used Porsche 
on sale to be as close to the original state as 
possible. On top of this, all exchanged parts 
have to be original and each car has a guaran-
tee up to 10 years or 200 000km mileage. So 
if you are in search of Porsche Cayenne in an 
ideal state or Porsche Targa from a sure place 
then the dealership in Sopot is the best place 
in Poland to begin this search. Just like fans of 
collectible items do. Such piece is definitely 
the Porsche 930 Turbo from 1985, which was 
also available on the spot.

It is also worth mentioning that Sopot 
Porsche Centre is the only dealership in 
Europe that has a  separate building dedi-
cated to used cars sold on this programme. 
While other dealerships only allocate a pie-
ce of their show-space for second-hand cars 
the Sopot Porsche Centre created a separate 
place for this. It is one of three buildings be-
longing to the dealer, right next to the new 
Porsche and other premium segment dealer-
ships. “In accordance with the new trend we 
have opened a dealership selling other cars 

from the premium segment so that our custo-
mers do not have to stand in the rain when, for 
example, viewing a BMW X5 since we know 
that weather is not being kind to us” says 
Maciej Teske. He and Maciej Sołobodowski 
are the creators of the used Porsche cars de-
alership. For many years now they are con-
nected with the automotive brand and they 
know everything about Porsche. They are 
responsible for getting used models and ma-
naging the dealership. Finding a Porsche on 
the secondary market that will meet all the 
Porsche Approved programme requirements 
is not an easy task. These searches are often 
carried out across Europe. Then conversa-
tions with the cars’ owners have to take place, 
who are often not expecting an offer as good 
as the one made by these gentlemen. And all 
this is done to make the next clients dreams 
of a Porsche come true. After all, each and 
every one of them is designed as a product of 
an uncompromising technical vision and ma-
nufactured while keeping the highest quality. 
And this is the source of all happiness that co-
mes from driving these cars. A used Porsche 
on the Porsche Approved programme deli-
vers this happiness in accordance with the 
initial vision of the producer. The happiness 
and gratitude of the dealership’s clients are 
the best proof of this. 

W Y S P A  S K A R B Ó W



otnisko Heathrow to potężna maszyna, która za 
każdym razem zaskakuje mnie swoim ogromem 
i odległościami, jakie trzeba pokonać, kiedy trzeba 

przesiąść się z jednego terminalu na drugi. Pasaż, schody, 
pasaż, bramki, autobus, pociąg, schody, bramki, schody, 
pasaż. Uff. Bardzo wygodne do przesiadek, ale mimo to, 
zabierające mnóstwo czasu. W ostatniej chwili wpadłem 
do samolotu. Doszedłem do swojego rzędu, włożyłem 
plecak na górę. Usiadłem koło tęgiej kobiety w koloro-
wym turbanie. Gaworzyła z pasażerką siedzącą za nami. 
Kiedy siadałem, uśmiechnęła się do mnie serdecznie, tak 
jakby chciała mnie przytulić po matczynemu i uściskać. 
Odpowiedziałem równie pogodnym uśmiechem, choć nie 
rzuciłem się jej w ramiona. – Musiałam zmienić wakacyj-
ne plany i wracam do Nowego Jorku wcześniej, niż zamie-
rzałam – powiedziała do mnie zaraz po tym, jak umości-
łem się na swoim miejscu i zapiąłem pasy. – Mój syn żeni 
się za dwa tygodnie. – Wspaniale! – odpowiedziałem. – 
A skąd jest narzeczona? – Z Kalifornii – pokazała palcem 
w lewo, co miało obrazować wschodnie wybrzeże. – To ja 
ją wybrałam – dodała. – Odsunąłem głowę do tyłu ze zdzi-
wienia – Jak to? Proszę mi o tym opowiedzieć! Zamyśliła 
się na chwilę, porządkując opowieść w głowie i zaczęła: – 
Poznałam ją na przyjęciu u mojej przyjaciółki. Zauroczyła 

mnie. Można nawet powiedzieć, że się w niej zakochałam. 
Pomyślałam sobie: „To byłaby wspaniała żona dla mojego 
starszego syna”. Zaprosiłam ją i jej rodziców na kolację do 
siebie. Powiedziałam: „Jeśli się spodobasz mojemu syno-
wi to super, jeśli nie – zostaniemy przyjaciółmi.” W ostat-
niej chwili odwołała kolację. Pozostałam nieugięta. Serce 
podpowiadało mi, że powinnam zawalczyć. Znalazłam 
w książce telefonicznej osoby noszące jej nazwisko. 
7 numerów telefonów. Zadzwoniłam pod wszystkie nu-
mery. Przy szóstym nazwisku okazało się, że odebrał jej 
ojciec. Porozmawiałam z nią, zaprosiłam do znajomych 
na Facebooka. Pokazałam jej profil mojej córce i zapyta-
łam o zdanie. Odpowiedziała: „Wygląda pięknie. Podoba 
mi się”. Mój młodszy syn powiedział: „Jest wporzo. 
Bardzo ładna”. Stwierdziłam, że jeśli podoba się córce 
i młodszemu synowi, to na pewno spodoba się moje-
mu najstarszemu. Umówiłam ich na randkę w ciemno. 
Zaiskrzyło. To było 3 miesiące temu. Za kilkanaście dni 
biorą ślub. Jestem bardzo szczęśliwa. 

ENGLISH

LHR. A BRIDE FOR MY SON.

The Heathrow Airport is a huge machine that always sur-
prises me with its size and the distances that have to be 
covered if you have to get from one terminal to the other. 
Passage, stairs, passage, gates, bus, train, stairs, gates, 
stairs, passage… Phew. It is very comfortable for flight 
changes but still taking up a lot of time. I got on the plane 
last-minute. I reached my row and put my backpack in 
the overhead locker. I sat down next to a large woman in 
a colourful turban. She was chatting to a passenger sit-
ting behind us. When I was sitting down she smiled at 
me warmly, as if she wanted to mum-hug me and hold 
me tight. I replied with an equally warm smile, although 
I did not leap into her arms.  – I had to change my holi-
day plans and am going back to New York earlier than 
I planned – she said to me right after I got comfortable 
in my chair and buckled my seatbelt. – My son is getting 
married in two weeks. – Fantastic! – I  replied. – And 
where is the bride from? – California – she pointed her 
finger left, which was to signify the East Coast. – I chose 
her – she added. I tilted my head in wonder. - How come? 
Do tell! She thought for a minute, arranging the story in 
her head, and then she begun: - I met her at a party organ-
ised by my friend. She charmed me. You can even say that 
I fell in love with her. I thought to myself: “She would be 
a marvellous wife for my oldest son”. I invited her and 
her parents to dinner at my house. I said: “If my son likes 
you – great, and if not, we will simply stay friends”. She 
called off the dinner at the last minute. I was unyield-
ing. My heart was telling me that I should fight. I found 
people with her name in the phonebook. Seven phone 
numbers. I phoned them all. The sixth call was picked 
up by her father. I talked to her, added her on Facebook. 
I showed her profile to my daughter and asked for her 
opinion. She answered: “She looks beautiful. I like her”. 
My younger son said: “She’s dope. Very pretty”. I figured 
that if my daughter and younger son like her then my 
oldest will surely like her as well. I set them up on a blind 
date. Sparks flew. This was three months ago. They are 
getting married in a few weeks. I am very happy. 
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Socjolog z zawodu i z pasji. 
Wytrawny badacz społecznych zjawisk 
i kulturowych trendów. Naukowiec 3.0 nie 
bojący się trudnych wyzwań, międzynarodowej 
współpracy i interdyscyplinaroności. Felietonista 
magazynu „Sens” i współpracownik DDTVN. 
Znakomity słuchacz oraz wnikliwy obserwator. 
Apostoł dobrej nowiny i przeciwnik złych emocji. 
Z zamiłowania podróżnik i sportowiec. Życiowy 
optymista. Dla nas będzie pisał o tym co jest 
ważne w ludziach i dla ludzi.

LHR. 
NARZECZONA 
DLA SYNA
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NIE BĘDZIE TO OPOWIEŚĆ 
O UPODOBANIACH 
KULINARNYCH AGENTÓW 
ROSYJSKICH RODEM Z KGB, 
Z KTÓRYMI NIE KAŻDY 
MIAŁBY OCHOTĘ STANĄĆ 
TWARZĄ W TWARZ. 
ZAPEWNE MUSIAŁBYM 
Z KILKOMA USIĄŚĆ DO STOŁU 
I WYSŁUCHAĆ OPOWIEŚCI 
NIE TYLKO KULINARNYCH, 
ALE TO NIE MOJA BAJKA. 
DOWCIPY O STIRLITZU 
TEŻ NIE BĘDĄ MOTYWEM 
PRZEWODNIM TEJ OPOWIEŚCI, 
CHOCIAŻ ZAPEWNE BYŁOBY 
WESOŁO. ALE WCIĄŻ BĘDZIE 
O ANANASIE. ROSYJSKIM.

R O S Y J S K I  A N A N A S

RO
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   SKI 
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ZDJĘCIA Hanna Jakóbczyk

TEKST Kamil Sadkowski



est taki krzew, podobny do krzacza-
stych gatunków wierzb. To rokitnik, 
nazywany potocznie rosyjskim anana-

sem. Mieszkając na Pomorzu mam to szczę-
ście, że jest prawie wszędzie, gdzie morze 
styka się z ziemią. Jest kolczasty, ale wie co 
chroni. Owoce tego ananasa to bomba wi-
taminowa. To małe pomarańczowe kulki, 
które właśnie niedługo będzie można zbie-
rać. Najlepsze zbiory są po przymrozkach, 
wtedy zyskują na smaku, który z  cierp-
kiego i  goryczkowatego robi się kwaśno-
-słodki. W tych owocach rządzi witamina 
C, chociaż ma pomocników. Co ciekawe, 
podczas obróbki termicznej owoców rokit-

J

KAMIL 
SADKOWSKI
 
Znawca intensywnych smaków, 
współtwórca Akademii Kulinarnej Fumenti. 
Przeszedł przez wszystkie szczeble branży 
gastronomicznej: był kelnerem, barmanem, 
kucharzem, pracował w firmie dostarczającej 
produkty do restauracji, współpracował 
z Robertem Makłowiczem przy jego 
programie. Kocha prostotę w kuchni, stąd 
nieskrywana miłość do kuchni japońskiej. 
Ubóstwia i smakuje kuchnie regionalne 
z całego świata. Współautor książki 
„Gastrobanda. Wszystko, co powinieneś 
wiedzieć, zanim wyjdziesz coś zjeść”.
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nika wspomniana wcześniej witamina nie 
ulega zniszczeniu. Jest to więc idealny su-
plement diety, szczególnie wtedy, gdy mróz 
daje się we znaki, a przychodnie wyglądają 
jak oblężone twierdze. 

Z  rokitnika można przygotować wiele 
ciekawych wariacji kulinarnych, jak choćby 
nalewki, dżemy, syropy czy wina. Dla mnie 
jednak buszowanie w kolczastych krzewach 
i zbieranie małych owoców to niezbyt cie-
kawe zajęcie. Zdecydowanie w takie mro-
zy wolę kąpiel w morzu. Dlatego też mam 
prosty pomysł dla leniwców, którzy chcą 
wzmocnić swój organizm – kupujcie prze-
tworzone już owoce rokitnika.

W  mojej spiżarni zawsze jest butelka 
soku czy syropu. Stoi i czeka na moment, 
kiedy organizm zawoła o dodatkową porcję 
witaminy C. Wtedy zabieram kilka skład-
ników i idę z rosyjskim ananasem za pan 
brat. Potrzebujecie kilku marchwi, kilku 
jabłek, soku z rokitnika, miodu i kilku list-
ków mięty. Wyciskacie w sokowirówce sok 
z marchwi, chyba że wolicie jak ja ten gęsty 
sok, noszący ostatnio modną nazwę smo-
othie. Wtedy miksujecie marchew i  jabł-
ka pokrojone w drobną kostkę oraz miętę 
i dodajecie stopniowo wodę, aby uzyskać 
gęsty sok. Następnie dolewacie sporą daw-
kę soku z rokitnika i miód. Wymieszajcie 
wszystko dokładnie i zbilansujcie słodycz 
z kwasowością dodając dwa ostatnie skład-
niki według uznania.

Taka bomba witaminowa będzie dla 
wielu z was nowym odkryciem. Kochający 
krzewy ozdobne też będą zadowoleni, je-
żeli zasmakują w rokitniku. Ten bowiem 
w ogrodzie prezentuje się w te deszczowe 
i ponure dni bardzo dostojnie, prezentując 
swoje pomarańczowe kulki. 

ENGLISH

A SIBERIAN PINEAPPLE

It won’t be a story about culinary tastes of Russian 
agents from KGB, whom nobody would like to meet 
face to face. I guess I’d have to sit with some of 
them and listen to their stories, not only the culi-
nary ones, but it's not my cup of tea. Nor will it be 
joking about Stirlitz, even though it’d be fun. But it's 
still about a pineapple. A Siberian one.

There is a shrub, similar to shrubby spe-
cies of willows. It's sea-buckthorn, collo-
quially called Siberian pineapple. Living 
in Pomerania, I’m lucky to find it almost 
everywhere, where the sea meets the land. 
It has thorns, but it knows very well what it 
protects. The fruit of this pineapple is a vi-
tamin bomb – little orange balls, which 
may be gathered soon. The best crops are 
gathered after frost because then the taste 
improves and from tart and bitter it be-
comes sweet-and-sour. The fruit contains 
a lot of vitamin C, but there’s much more. 
What's interesting, during the thermal pro-
cessing of sea-buckthorn fruit, it doesn’t 
lose the vitamin. Therefore, it's a perfect di-
etary supplement, in particular when it's so 
cold outside, and people look like besieged 
strongholds. 

A lot of amazing culinary variations can 
be made with sea-buckthorn, such as nalew-
ka (an alcoholic beverage), jams, syrups and 
wines. Yet, scouring in thorny shrubs for 
small fruit isn't exactly my idea of fun. I defi-
nitely prefer bathing in the sea in such weath-
er outside. That’s why I have an idea for the 
lazy ones who want to strengthen their bod-
ies – buy processed sea-buckthorn fruit.

There’s always a bottle of juice or syrup 
in my pantry.  It's waiting for the time, when 
my body calls for an additional ration of vita-
min C. Then, I get a few ingredients, and take 
out the Siberian pineapple. You need a few 
carrots, a few apples, sea-buckthorn juice, 
honey and a few mint leaves. Use the juicer 
to extract juice from the carrots, unless you 
prefer – like me – dense juice, recently fash-
ionably called smoothie. Cut the carrots and 
the apples into small cubes and mix them 
with the mint. Next, add water gradually, 
to get dense juice. Then, add a good deal of 
sea-buckthorn juice and the honey. Mix it 
all up and balance the sweet-and-sour taste 
with the two last ingredients – the amount is 
up to you.

Such a vitamin bomb may be a great dis-
covery for some of you. Those who love the 
ornamental shrubs will be glad as well if 
they come to like sea-buckthorn as with its 
orange balls, it's a dignified ornament of the 
garden during such rainy and gloomy days. 

TA K A  B OM BA 
W I TA M I NOWA  B Ę DZ I E 
DL A  W I E LU  Z   WA S  NOW Y M 
ODK RYC I E M.  KO C H A JĄC Y 
K R Z EW Y  OZ D OB N E  T E Ż 
B Ę DĄ  Z A D OWOL E N I, 
J E Ż E L I  Z A S M A K UJĄ 
W   ROK I T N I K U.
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GOTOWANIE 
PRZY AMERICAN 
ANTHEMS 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.

TEKST Kamil Sadkowski ZDJĘCIA Jakub Milszewski



i  jak potem powróciłem do miejsca, w któ-
rym były wcześniej pająki, to już ich nie 
było. Pamiętam, że po pijaku odgryzłem kie-
dyś za to głowę marynowanej małej kobrze. 
Ktoś ją przywiózł, nie pamiętam skąd. Zało-
żyliśmy się po pijaku i odgryzłem. Paskud-
ne było (śmiech). Poza tym jadłem wiewiór-
kę. Smakuje dziwnie i  śmierdzi. Jadłem 
też jakiegoś dziwnego ptaka, to chyba był 
kruk. Zdarzył się też kawałek borsuka, kro-
kodyle. Pamiętam, że kiedyś Brazylijczycy, 
z którymi pracowałem w Anglii, zrobili mi 
zupę z jakimiś kulkami. Potem okazało się, 
że to były rybie oczy. Ci Brazylijczycy mieli 
różne fantazje. Pamiętam jak wyglądały ich 
talerze – mięso, frytki, popcorn, banany, 
czekolada, wszystko na jednym talerzu.

Jadłeś zupę z rybimi oczami i odgryzłeś 
głowę kobrze, a przy śledziu masz odruch 
wymiotny?
Nie wiem dlaczego, ale śledź działa na mnie 
strasznie.

Jaka jest najlepsza muzyka do gotowania?
Z rana najlepsza jest ciężka, żeby się obu-
dzić. Na zapierdziel jest inna. W niedzielę 
w Anglii mieliśmy zawszę młóckę. Na takie 
momenty mieliśmy przygotowaną playli-
stę – American Anthems, 60 największych 
przebojów z lat 80-tych i 90-tych. Każdy śpie-
wał i jechaliśmy z tematem równo.

Najbardziej ekstremalne doświadczenie 
w gastronomii?
Kilka lat temu pracowałem w takim gastro-
pubie w Anglii. Mieliśmy tam zrobioną wę-
dzarnię, w której wędziliśmy makrelę. Ten 
gastropub był w takim dosyć dużym, starym 
budynku. Przed końcem pracy chciałem 
uwędzić jeszcze makrelę, bo robiliśmy z niej 
takie rilette w słoiczku. Przyszła w pewnym 
momencie kelnerka i pyta: „Dlaczego tu jest 
tyle dymu?”. „Przecież się wędzi, jak ma 
nie być dymu?!”. „Ale chyba jest za dużo”. 

G O T O W A N I E  P R Z Y  A M E R I C A N  A N T H E M S

EDGAR JAKUBOWSKI – doświadczenie zawodo-
we zbierał głównie na Wyspach, choć pasję do 
kuchni wyniósł z domu. Specjalizuje się w no-
woczesnej kuchni z amerykańskim sznytem, 
ale nie pogardzi także kuchnią azjatycką. Lubi 
wołowinę i burbon. Z jakiegoś powodu nienawi-
dzi za to śledzi.

Jakie smaki zapamiętałeś z dzieciństwa? 
Jakie smaki cię ukształtowały?
Pamiętam oranżadę w  woreczku. Dobrze 
wchodziła (śmiech). Ale podejrzewam, że 
na mój smak wpłynęła moja matka. Zawsze 
gotowała inne rzeczy, niż wszyscy. Nigdy 
nie mieliśmy takiego typowego polskiego 
jedzenia. Pamiętam z  dzieciństwa jakieś 
książki o kuchni francuskiej albo azjatyckiej. 
W kuchni zawsze było coś kombinowane, ni-
gdy nie było klasycznie.

To rzadka historia. Zazwyczaj klepało się 
jednak pomidorową i schabowe.
Pamiętam jeszcze czarny ryneczek – w nocy 
koleś przychodził z mięsem. Pukał do drzwi 
i po cichu handlował.

A jak trafiłeś do branży?
Gotowanie było moim hobby. Moja matka 
zawsze gotowała i pewnie jakoś przejąłem 
to od niej. Potem wyjechałem do Holandii 
i tam zacząłem gotować na serio. Ale profe-
sjonalnie zacząłem gotować dopiero w Anglii. 
Było to 13 lat temu w Bristolu. Pierwszą robotę 
miałem w knajpie za barem, ale próbowałem 
się wkręcić gdzieś indziej. Ktoś mi zapropono-
wał kuchnię, ale wiedziałem, że to inny świat. 
Poszedłem do executive chefa zapytać, czy 
mogę w wolnych chwilach porobić coś tam 
u nich w kuchni, żeby obczaić, jak to wszyst-
ko wygląda. Zdziwił się, ale powiedział, że 
nie ma sprawy. I chodziłem do niego jakieś 
dwa tygodnie. Był pod wrażeniem, że mi się 
chce. Miałem potem pójść na dzień próby. 
Powiedział do mnie: potrzebuję cię jutro, bę-
dziesz na kuchni tylko ze mną. Porobiłem tro-
chę i zaproponował mi pracę. Otwierali nową 
knajpę i zabrał mnie ze sobą. Potem zostałem 
jego prawą ręką. Pracowałem dla niego chyba 
z pięć lat. Wesoły chłopak był. Co dwadzieścia 
minut wychodził i kurzył zioło.

Jest jakiś produkt, który nigdy nie trafi do 
twoich ust?
Śledź. Nienawidzę. Raz próbowałem. Podej-
rzewam, że gdybym teraz wziął do ust to bym 
tu wszystko zapaskudził. Od razu mam od-
ruch wymiotny. A już w ogóle marynowany 
czy w occie – nigdy nie wziąłbym do japy.

A pająki, robaki, pisklęta, węże, bycze jądra?
Ostatnio chciałem w Tajlandii popróbować ja-
kichś dziwnych rzeczy, ale się pochorowałem 

G O T OWA N I E  BY Ł O 
M O I M  H O B BY.  M O JA 
M AT K A  Z AW S Z E 
G O T OWA Ł A  I   PE W N I E 
JA KO Ś  PR Z E JĄ Ł E M 
T O  O D  N I E J. 

Złapałem młodego, wysłałem go, żeby zoba-
czył co się dzieje. Przybiegł i mówi, że coś 
jest nie tak. Poszedłem tam, już z  daleka 
widziałem płomienie. Nie wiem dlaczego, 
ale zajęły się takie termiczne uszczelki. 
Otworzyłem wędzarnię – płomień na trzy 
metry. W  jednym ręku miałem gaśnicę, 
w drugim telefon, bo już chciałem dzwonić 
po straż pożarną. Prawie zaczął się jarać 
drewniany dach. Udało nam się to jakoś 
opanować. A makrele były wyborne. Nic nie 
zostało. 

Osoby żywe lub martwe, które chciałbyś 
zaprosić na kolację?
Paula Newmana. Ale też w Anglii był jeden 
z pierwszych celebrity chefs, kucharzy tele-
wizyjnych. Prowadził jeden z najstarszych 
programów, w których jeździł po kraju i go-
tował. Nazywał się Keith Floyd. Nie wiem, 
czy przypadkiem nie zmarł na marskość wą-
troby. Zawsze obok niego stała butelka wina 
i widać było, jak pociąga z gwinta. Mówił: 
„trochę dodam tutaj, a  trochę dla mnie”. 
Mój kumpel gotował na jego stypie, gdzie 
pozjeżdżali się wszyscy znani kucharze, 
jak Michael Caines, który bez jednej ręki 
zdobył drugą gwiazdkę, Raymond Blanc... 
Opowiadał, że był zesrany. Keitha Floyda 
też chętnie bym zaprosił. 

ENGLISH

COOKING WITH AMERICAN ANTHEMS

If you are not working in the industry but you 
have seen a few shows and think that you know 
everything about gastronomy, then we can assure 
you – you know nothing. Luckily, nothing can 
hide from us. Fumenti Culinary Academy and 
Live&Travel will show you the naked truth of the 
kitchen side of gastronomy.

EDGAR JAKUBOWSKI – gained his professional 
experience mostly on the Islands, although he 
got his passion for cooking from home. He 



mackerel. This gastropub was in a pretty 
large old building. Before the end of my 
shift I wanted to smoke some mackerel be-
cause we were making rillettes in jars out of 
it. At some point a waitress comes over and 
asks: “Why is there so much smoke here”. 
“I am smoking fish - of course there is a lot 
of smoke!” “But it should not be that much 
of it”. I got hold of a guy, sent him to check. 
He came running back and said that some-
thing was wrong. I went there and I could 

Z AW S Z E  O B O K  N I E G O 
S TA Ł A  B U T E L K A  W I N A 

I   W I DAĆ  B Y Ł O,  JA K 
P O C I ĄG A  Z   G W I N TA .  M ÓW I Ł : 

„T RO C H Ę  D O DA M  T U TA J, 
A   T RO C H Ę  D L A  M N I E”. 

specializes in modern cuisine with an American 
tint, but he will not turn down Asian cuisine. He 
likes beef and bourbon. And for some reason 
hates herring.

What flavours do you remember from 
childhood? Which ones shaped you?
I  remember orangeade in a  bag. It went 
down easily (laughs). But I expect that my 
taste was influenced by my mother. She 
was always cooking different things from 
everyone else. We never had typical Polish 
food. From childhood I remember books on 
French or Asian cuisine. There was always 
something unique, never classical.

This is a rare story. Usually you would eat 
tomato soup and pork breaded cutlet.
I also remember the black market – a guy 
would bring over meat at night. He knocked 
on the door and sold quietly.

And how did you get into this profession?
Cooking was always my hobby. My mum al-
ways cooked and I probably got that from her. 
Then I moved to the Netherlands and started 
cooking for real. But professionally I started 
cooking only once I moved to England. This 
was 13 years ago, in Bristol. My first job was 
behind a bar in a restaurant, but I was trying 
to find something else. Somebody offered 
me work in the kitchen but I knew that it 
was a different world. I went to the executive 
chef to ask if I could do something in the 
kitchen in my free time so I could see how 
it all works. He was surprised but agreed. 
And so I went to him for about two weeks. 
He was impressed by how I was so proactive. 
I was supposed to go on a trial-day later. He 
told me: “I need you tomorrow; it will be just 
you and me in the kitchen.” I  worked for 
a while and then he offered me a job. They 
were opening a new restaurant and he took 
me with him. Later I became his right hand. 
I worked for him for about five years. He was 
a cool guy. Every twenty minutes he would 
go out to smoke a joint.

Is there a product that you would never eat?
Herring. I hate it. I tried it once. If I were to 
try it now I would probably not hold it down. 
I get sick instantly. And marinated or in vin-
egar – I would never put that in my mouth.

What about spiders, bugs, baby birds, 
snakes, bull testicles?
Recently in Thailand I wanted to try some 
weird things but I got ill and when I returned 
to the place where they served spiders earli-
er they were not there anymore. I do remem-
ber though that once, while being drunk, 
I bit off the head of a small, marinated co-
bra. Somebody brought it over from I  do 
not know where. We made a drunken bet 
and I took a bite. It was horrible (laughs). 
I also ate squirrel. It tastes weird and stinks. 
I also tried some weird bird, it might have 
been crow. And a bit of badger, crocodile… 
I remember that once Brazilians with which 
I worked in England made some weird soup 
with little balls. It later turned out that they 
were fish eyes. Those Brazilians had inter-
esting ideas. I remember how their plates 
looked: meat, chips, popcorn, bananas, and 
chocolate – everything together.

You ate soup with fish eyes and bit off 
a cobra’s head but you feel sick when 
eating herring?
I do not know why but herring just throws 
me off.

What is the best music for cooking?
In the morning something heavier is best, 
to wake yourself up. For rush hour some-
thing different. In England we always had 
hell on Sundays. We had a playlist prepared 
for such times – American Anthems, top 60 
tracks of the 80s and 90s. We were all sing-
ing and working together.

Most extreme experience in gastronomy?
A few years ago I was working in this gas-
tropub in England. We had a smokehouse 
there, in which we were made smoked 
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see the flames from a distance. I do not know why but 
heat seals caught on fire. I opened the smokehouse – 
three meter high flames. I had a fire extinguisher in one 
hand, a phone in the other because I wanted to call the 
fire department. A wooden roof was about to catch fire. 
We managed to somehow put it out. And the mackerels 
were exquisite. Nothing happened to them.

Anyone dead or alive whom you would like to invite 
for dinner?
Paul Newman. But there was also one of the first celeb-

rity TV chefs in England. He hosted one of the oldest 
shows in which he went around the country cooking. 
He was called Keith Floyd. I am not sure if he did not 
die of cirrhosis. He always had a  bottle of wine at 
hand and you could see him sipping straight out of it. 
He would say: “a bit to add here and a bit for me”. My 
mate cooked on his wake for which all renowned chefs 
came, such as Michael Caines, who got a second star 
despite missing a  hand, Raymond Blanc… My mate 
said that he was scared shitless. I would love to invite 
Keith Floyd as well. 

G O T O W A N I E  P R Z Y  A M E R I C A N  A N T H E M S
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PIWNA 47 FOOD & WINE
ul. Piwna 47, Gdańsk
www.piwna47.pl

ak jak powinniśmy zmieniać elemen-
ty naszej diety zgodnie z  porami 
roku, tak zmienia się karta w Piwnej 

47 Food & Wine Bar. Nadeszła pora roku, 
w której jedzenie nie tylko ma nas rozpiesz-
czać, ale także rozgrzewać od wewnątrz. To 
równie, a może bardziej ważne niż staranne 

Faliszek zaprasza na oryginalne dania 
z wykorzystaniem sezonowych, lokalnych 
specjałów. Na co szczególnie warto zwrócić 
uwagę w  tych zimnych miesiącach? Oto 
boczek z dzika z wędzonymi ziemniakami, 
selerem i kapustą.

Miłośnicy ryb, dla Was Piwna 47 Food & 
Wine Bar też przygotowała coś specjalnego. 
Spróbujcie halibuta z kaszą gryczaną, bura-
kiem i groszkiem. Kasze to pełen witamin 
sycący produkt, który także działa rozgrze-
wająco. Warto też wspomnieć o świetnie 
smakującej szczególnie jesienią wołowinie. 
A jeśli wołowina w Piwnej, to delikatna po-
lędwica wołowa, podawana w towarzystwie 
jesiennych warzyw, grzybów i kasztanów.

Po skosztowaniu dań autorskiej kuchni 
Marcina Faliszka można już tylko cieszyć się 
pięknym, jesiennym Gdańskiem. 

ENGLISH

AUTUMN TREASURES AT PIWNA 47 
FOOD & WINE BAR

At the base of St. Mary’s Church in Gdansk, right 
in the middle of the historical part of the city, 
Piwna 47 Food & Wine Bar is located. We do not 
have to tell you that it is worth to come to this 
place for an autumn dinner. The autumn menu 
does all the talking.

The menu of Piwna 47 Food & Wine Bar 
changes like the elements of our diet should, 
according to the seasons. The time of the 
year has come that food not only should 
pamper us but also warm up. This is as 
important as putting on some warm clothes 
or even more so. At the same time autumn 
is giving us all the gifts of the forests, which 
are widely used in the Pomerania and 
Kashubia regions’ cuisines. Fans of meat 
know that autumn is first and foremost the 
time of venison. In the Piwna 47 Food & 
Wine Bar restaurant Chef Marcin Faliszek 
invites you for original venison dishes 
that use seasonal, local ingredients. What 
should you definitely try during these cold 
months? Boar bacon with smoked potatoes, 
celery and cabbage.

Fans of fish, the Piwna 47 Food & Wine 
Bar has also prepared something special 
for you. Try the halibut with buckwheat, 
beetroot and peas. Wheats are a nutritious, 
full of vitamins product that is also warming 
us up. It is worth to mention the great 
tasting, especially in autumn, beef. And 
if we are talking about beef in Piwna then 
it is a delicate sirloin, served with autumn 
vegetables, mushrooms and chestnuts.

After tasting Marcin Faliszka’s original 
dishes you can fully enjoy the beautiful, 
autumn Gdansk. 

T

JESIENNE SKARBY 
PIWNEJ 47 
FOOD & WINE BAR
U PODNÓŻA BAZYLIKI MARIACKIEJ W GDAŃSKU, W SAMYM 
CENTRUM HISTORYCZNYM MIASTA, MIEŚCI SIĘ PIWNA 47 
FOOD & WINE BAR. O TYM, DLACZEGO WARTO SIĘ TAM 
ZATRZYMAĆ NA JESIENNĄ KOLACJĘ, NIE TRZEBA SPECJALNIE 
PRZEKONYWAĆ. JESIENNA KARTA MÓWI SAMA ZA SIEBIE.

opatulenie się ciepłym ubraniem. Jedno-
cześnie jesień szczodrze obdarowuje nas 
darami lasów, które są szeroko wykorzy-
stywane w kuchni Pomorza i Kaszub. Fani 
mięs wiedzą, że jesień to przede wszystkim 
sezon na dziczyznę. W restauracji Piwnej 
47 Food & Wine Bar szef kuchni Marcin 
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est w tym mieście pewien budynek, "nie-
pozorny" olbrzym, ukryty wśród kamie-
nic ulicy Olejarnej... Obudzony z letar-

gu, ale tym razem nie po to, aby chronić ludzi 
przed światem, ale po to, aby się na świat i na 
ludzi otworzyć. Połączyć ponad podziałami 
wszystkich, którzy chcą zanurzać się w daw-
nych dziejach i wybiegać myślą w przyszłość, 
kontemplować wysoką sztukę i oddawać się 
uciechom płynącym z tańca, śpiewu i moc-
nych trunków.

21 czerwca 2013 roku, w pierwszy dzień lata, 
Klubogaleria BUNKIER otworzyła swoje po-
dwoje. Stała się wyjątkowym miejscem na ma-
pie Trójmiasta, gdzie artyści prezentują swo-
je prace. W ten sposób malarstwo, fotografia, 

oraz grafika zagościły na salach wystawowych. 
Scena zatętniła życiem muzycznym: koncerty, 
jam session, a w weekendy imprezy klubowe.

Bunkier to 5 kondygnacji kultury i roz-
rywki, 2 bary, 2 sale koncertowo-imprezowe, 
galeria z możliwością zakupu wystawianych 
prac oraz pub, gdzie filozoficznym dysputom 
towarzyszy smakowita strawa dla ciała.

Połączenie historycznej, niezmienionej 
z zewnątrz struktury budynku i wewnętrz-
nego przeobrażenia zaskakuje wszystkich. 
Eklektyczne wnętrza, zachowana oryginal-
na substancja architektoniczna i zastosowa-
ne rozwiązania designerskie – to wyjątkowa 
przestrzeń dla kultury i odzyskana atrakcja 
turystyczna dla miasta. 

GDAŃSK – MIASTO, KTÓRE KRYJE 
W SOBIE WIELE TAJEMNICZYCH 
ZAKĄTKÓW, URZEKA PIĘKNEM 
I KRZYCZY GWAREM JARMARKU 
DOMINIKAŃSKIEGO.

TEKST Sylwia Gutowska ZDJĘCIA źródło: Bunkier

J has been reverberating with music: con-
certs, jam sessions and club parties at the 
weekend.

5 floors of culture and entertainment, 
2 bars, 2 concert and party rooms, a gallery 
providing a possibility of buying exhibited 
works and a pub, where you may enjoy good 
food and engage in philosophical debates.

A combination of historic structure of the 
building, unchanged from the outside, and 
the interior completely transformed is a sur-
prise for everybody. Eclectic interiors, pre-
served original architectural substance and 
designer solutions create an extraordinary 
space for culture and make a great tourist at-
traction of the city. 

ŻYCIE 
NOCNE... 
Z KULTURĄ

ENGLISH

NIGHTLIFE… WITH CULTURE

Renowned for St. Dominic’s Fair, Gdańsk is 
a captivating city with many mysterious places.

In Olejarna Street in Gdańsk, hidden among 
the other houses, there is a building, an in-
conspicuous giant… Awaken not to protect 
people from the world, but to open itself for 
people and for the world; to integrate those 
who, despite all divides, want to immerse 
themselves in the olden days as well as 
look ahead, contemplate high art and enjoy 
dancing, singing and alcohol.

On 21 June 2013, the first day of sum-
mer, BUNKIER Club and Gallery opened 
the door wide. Since then, it has become 
a special place in Tricity, where artists ex-
hibit their works. It has housed exhibitions 
of paintings, photographs and graphics. It 

KLUBOGALERIA BUNKIER
ul.Olejarna 3, Gdańsk
otwieramy 17:00, start imprezy 21:00 
facebook.com/Bunkierclub
Rezerwacje: biuro@bunkierclub.pl
Tel: 530 917 788
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odróżujemy. Tak było od zawsze. Można 
rzec, że człowiek ma to wpisane w swoją 
naturę. Na przestrzeni stuleci zmienia-

ły się powody, dla których ludzie udawali się 
w podróż, ale sam fakt jest niepodważalny. 
Dziś zmieniamy otoczenie, kiedy chcemy 
wypocząć. Dzięki temu urlop nabiera wła-
ściwej mocy. Coraz częściej tę zmianę dyk-
tują również obowiązki służbowe. Wtedy, od 
wypoczynku, znacznie cenniejszy jest czas. 
A konkretnie ten, który musimy poświęcić 
na przemieszczanie się pomiędzy miejscem 
spotkań, miejscem noclegu i tym, gdzie zjemy 
to, co lubimy najbardziej. Zdaje się, że ktoś we 
właściwy sposób odczytał tę potrzebę.

Sieć Focus Hotels to siedem hoteli. Aby 
skorzystać z ich dobrodziejstwa, należy odwie-
dzić Szczecin, Bydgoszcz, Gdańsk, Katowi-
ce-Chorzów, Inowrocław. Każdy hotel jest 
położony w pobliżu dużego węzła komunika-
cyjnego, takiego jak dworzec czy arteria dro-

P

TEKST Anna Nazarowicz ZDJĘCIE Tomasz Sagan

gowa. Nie jest to jednak dziełem przypadku, 
lecz elementem dobrze przemyślanej strategii 
przyjętej przez firmę. A  najważniejszym jej 
elementem jest czas. Lokalizacja ma bowiem 
łączyć miejsce jednocześnie wygodne do wy-
poczynku oraz do pracy dla tych wszystkich, 
których obowiązki służbowe zmuszają do po-
dróży. W tym przypadku czas zaoszczędzony 
na dojazdach odgrywa tu kluczową rolę. Hotel 
położony w Gdańsku, Focus Hotel Premium 
Gdańsk, funkcjonuje od czerwca 2016 roku. 

Jest zatem tym najmłodszym. Jego standard 
został oznaczony 4 gwiazdkami. Dlaczego wła-
śnie tu warto się zatrzymać?

Przede wszystkim oferuje sporą ilość miej-
sca. 116 pokoi to dowód, że obiekt jest dosko-
nale przygotowany również na przyjęcie du-
żej, zorganizowanej grupy. Każdy pokój jest 
przestronny, a co za tym idzie, komfortowy. 
Ale nie tylko. Do dyspozycji pozostaje bezprze-
wodowe, bardzo szybkie łącze internetowe 
(do 70 MB/s) oraz wydzielone miejsce do pra-
cy. Każdy, kto ma problemy z porannym wsta-
waniem, może sobie zażyczyć pomoc w posta-
ci telefonicznego budzenia. Wsparciem będzie 
mocna kawa lub herbata, dostępna w pokoju. 
Kontynuacją poranka w hotelu jest śniadanie 
serwowane w restauracji należącej do hotelu. 
Ponad 80 świeżych produktów zadowoli nawet 
te najbardziej wyszukane śniadaniowe gusta 
i skutecznie wyeliminuje potrzebę poszukiwa-
nia lepszego jedzenia na mieście. Warto także 
wspomnieć, że hotelowa restauracja opiera 
się na sezonowych potrawach. Dzięki temu 
wszystkie posiłki są przyrządzane ze świeżych 
składników pod czujnym okiem Szefa Kuchni 
Andrzeja Byczko. Na uwagę zasługuje rów-
nież fakt, że restauracja uwzględnia wszelkie 
wykluczenia oraz nietolerancje pokarmowe. 
Wystarczy jedynie wcześniej to zgłosić. Miły 
akcent stanowi drugie śniadanie w postaci 
kawy oraz kanapki, które otrzymuje każdy 
z gości opuszczających hotel. A to kolejne 30 
minut zaoszczędzone w drodze czy przerwie 
między spotkaniami.

Mocną stroną Focus Hotel Premium 
Gdańsk jest imponująca przestrzeń konferen-
cyjna. Jej powierzchnia liczy aż 720 metrów 

AMERYKAŃSKI PRZEDSIĘBIORCA JIM ROHN POWIEDZIAŁ KIEDYŚ: 
„CZAS JEST BARDZIEJ WARTOŚCIOWY OD PIENIĘDZY. MOŻESZ 
DOSTAĆ WIĘCEJ PIENIĘDZY, ALE NIE MOŻESZ DOSTAĆ WIĘCEJ 
CZASU”. SIEĆ FOCUS HOTELS ZDECYDOWAŁA PÓJŚĆ ZA RADĄ 
DOŚWIADCZONEGO BIZNESMENA I STWORZYĆ MIEJSCE, KTÓRE 
Z CZASU SWOICH GOŚCI UCZYNI NAJWYŻSZY PRIORYTET.

NIE MA CZASU 
DO STRACENIA

DL A  Z WOL E N N I KÓW  N I E C O 
Z DROWS Z E J  F OR M Y  R E L A K S U 
PR Z YG O T OWA N A  J E S T 
S T R E FA  F O C U S  R E L A K S. 
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kwadratowych, a za pomocą mobilnych ścian 
można ją przekształcić na 6 mniejszych po-
mieszczeń. Taki wynik czyni hotel jedynym 
z tak pokaźnym zapleczem konferencyjnym 
w Gdańsku. Sale zostały również wyposażone 
we wszystko, co niezbędne, aby przeprowa-
dzić udane spotkanie. Mamy zatem nowocze-
sny sprzęt multimedialny, urządzenia biuro-
we, Internet oraz klimatyzację. A kiedy całość 
dobiegnie końca, ukojenie przyniesie nam 
wizyta w przytulnym lobby bar na wieczor-
nym drinku. Dla zwolenników nieco zdrow-
szej formy relaksu przygotowana jest strefa 
Focus Relaks. Tam czeka sauna oraz siłownia, 
będące do dyspozycji 24 godziny na dobę. 
Kropką nad „i” Focus Hotel Premium Gdańsk 
jest bliskość do biznesowego serca miasta, po-
łożonego nieopodal przy ul. Grunwaldzkiej. 
Równie blisko, bo tylko 4 km, dzieli hotel od 
Międzynarodowych Targów Gdańskich czy 
lotniska (20 minut kolejką). Sam hotel położo-
ny jest tuż przy stacji PKP Gdańsk Wrzeszcz. 
Jednym słowem – Trójmiasto na wyciągnięcie 
ręki. Czy można dostać więcej? 

ENGLISH

THERE’S NO TIME TO WASTE

As American entrepreneur Jim Rohn once said, 
“Time is more valuable than money. You can get 
more money, but you can’t get more time.” Focus 
Hotels chain decided to take his words to heart 
and create a place which would prioritize time of 
its Guests.

We travel. It has been this way from time 
immemorial. One could say that it is deeply 
ingrained in people’s nature. The reasons 
for travelling might have changed over the 
centuries, but the fact as such is irrefutable. 
Today we change environment when we want 
to rest. By doing so, we increase the regen-
erative power of our vacation. The change 
may be also dictated by our official duties. If 
that’s the case, what matters the most is not 
rest but time. And, specifically, the time spent 
on commuting to meeting places, accommo-

dation facilities or restaurants of our choice. 
It seems that someone has interpreted this 
need in a proper manner.

Focus Hotels are a  chain comprised of 
seven hotels. To take advantage of their of-
fer, you need to visit Szczecin, Bydgoszcz, 
Gdansk, Katowice-Chorzow or Inowroclaw. 
Each hotel is located close to a large traffic 
junction such as railway stations or arterial 
roads. It’s not a  coincident, however, but 
a part of a well thought strategy employed 
by the company. And its most important el-
ement is time – the localization is supposed 
to be a  place that is comfortable in terms 
of rest and work for all those whose official 
duties require travelling. In this case, the 
time saved on commuting has a vital role. 
The hotel located in Gdansk, Focus Hotel 
Premium Gdansk, has been operating since 
June 2016, so it’s the newest one. Its stan-
dard has been granted four stars. Why is it 
worth staying here?

First and foremost, it offers quite a lot of 
space. One hundred sixteen rooms are a proof 
that the hotel is perfectly well prepared to 
accommodate even a very large organized 
group. Each room is spacious, and thus com-
fortable. But by no means is that all. Another 
facilitation that all guests have at their dis-
posal is wireless and very fast internet (up 
to 70 MB/s) and a designated place for work. 
Everyone who has problems with waking up 
in the morning can request a wake-up call. 
An additional reinforcement will be strong 
coffee or tea, available in each room. We are 
welcome to continue our morning by enjoy-
ing breakfast served in the hotel’s restaurant.

Over 80 fresh products will satisfy even 
the most sophisticated breakfast palates, and 
successfully eliminate the need for looking 
for something better to eat. It’s worth men-

tioning that the restaurant’s menu is based 
on seasonal dishes. Thanks to this, all meals 
are prepared from fresh ingredients under 
the watchful eye of the Chef, Andrzej Byczko. 
What also needs to be stressed is the fact that 
the restaurant takes into account all individ-
ual restrictions and instances of food intol-
erance. It’s enough to report it beforehand. 
Another pleasant surprise comes in the form 
of a second breakfast – a cup of coffee and 
a sandwich that are given to all guests leav-
ing the hotel. And it’s another 30 minutes 
saved on the way or during a break between 
meetings.

One of the strong points of Focus Hotel 
Premium Gdansk is the impressive confer-
ence space. It has as many as 720 square 
metres, and since it is equipped with mobile 
walls, you can divide it into six smaller rooms. 
This factor makes the hotel the only facility 
in Gdansk that can boast such an enormous 
conference space. What is more, the rooms 
have been equipped with everything that is 
needed for a  successful meeting – modern 
multimedia equipment, office equipment, the 
internet and air conditioning. And once the 
meeting comes to an end, we can rest in the 
hotel’s cosy lobby and enjoy an evening drink.

Fans of somewhat healthier form of relax-
ing can choose to go to the zone called “Focus 
Relaks”. There we can find vapour baths and 
a gym, open 24/7. To cap it all, Focus Hotel 
Premium Gdansk is close to the heart of the 
city, located nearby at Grunwaldzka street. 
Equally close, because only 4 kilometres 
away, we can find Gdansk International Fair 
or the airport (20 minutes by commuter rail). 
The hotel itself is located right next to Gdańsk 
Wrzeszcz railway station. In a  nutshell – 
Tricity within everyone’s reach. Is there any-
thing more to wish for? 



lokalizowana 150 metrów od plaży i nie-
daleko centrum miasta, Villa Sentoza 
jest idealnym miejscem na pobyt 

w Sopocie. 28 komfortowych pokoi i aparta-
mentów oraz SPA Sentoza, a do tego amery-
kańsko-meksykańska restauracja Star Texan, 
serwująca wyśmienite steaki, żeberka i burge-
ry. W obiekcie jest też sala konferencyjna na 60 
osób. Wszystko w sercu urokliwego Sopotu, le-
żącego pośrodku trójmiejskiej metropolii. Stąd 
łatwo przemieścić się zarówno do Gdańska, 
jak i Gdyni.

Dania ze Star Texan Restaurant zadowolą 
podniebienia największych fanów mięsnych 
dań. Obok klasycznych dań kuchni amery-
kańskiej dostaniecie tu kolorowe sałatki 
i przepyszne desery.

Na stronie Villa Sentoza można też zna-
leźć bardzo atrakcyjne oferty specjalne, jak 
„Jesienny urlop nad morzem” czy „Relaks 
SPA dla dwojga”, a także pakiety świąteczne. 
Istnieje też specjalny pakiet dla firm organizu-
jących podróż służbową.

Osobną atrakcją jest SPA Sentoza z sauną 
aromaterapeutyczną. W sam raz na jesienno-
-zimowy wypoczynek nad Bałtykiem. Tu rów-
nież można skorzystać ze specjalnych ofert. 
Wart uwagi jest pakiet „Zimowa regeneracja” 
– masaż z ciepłym olejem, serum kawioro-
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VILLA SENTOZA

The Sopot architecture is famous for its villas. 
Therefore, to fully experience your holiday in this 
seaside resort you might want to stay in one of them. 
We invite you to Villa Sentoza.

Villa Sentoza located 150m from the beach 
and close to the city centre is an ideal accom-
modation in Sopot. It has twenty-eight com-
fortable rooms and apartments, SPA Sentoza 
and Star Texan American-Mexican restau-
rant, which serves exquisite steaks, ribs and 
burgers. There is also a sixty-people confer-
ence room for the guests’ use. All this in the 
heart of charming Sopot located in the middle 
of the Tricity metropolis. You can easily to 
both Gdańsk and Gdynia get from here.

Star Texan restaurant’s dishes will satisfy 
the biggest fans of meat dishes. In addition to 
classical American cuisine you can also get co-
lourful salads and mouth-watering desserts. 

On Villa Sentoza’s website you find all 
sorts of attractive special offers, such as “au-
tumn holiday by the sea” or “SPA relaxation 
for two” and holiday deals. There is also a spe-
cial offer for firms organising business trips.

An attraction in itself is Sentoza SPA’s aro-
matherapy sauna and their selection of special 
offers perfect for an autumn-winter holiday 
by the Baltic Sea. Worth recommending is 
the “winter regeneration” package: hot-oil 
massage, caviar face serum and collagen un-
der-eye strips, all proceeded with a peeling. 
Sentoza SPA treatments are modified to fit the 
guests’ needs.

In this intimate hotel every guest is cared 
for. From the establishment of Villa Sentoza, 
that is for seven years now, there was practi-
cally no change of staff so they are all very 
familiar with their guests, know their habits 
and favourite dishes. Maybe this is why most 
guests come back to Villa Sentoza? 

VILLA 
SENTOZA
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SOPOCKA ARCHITEKTURA SŁYNIE Z WILLI. DLATEGO BY POBYT W TYM 
NADMORSKIM KURORCIE PRZEŻYĆ W PEŁNI, WARTO ZATRZYMAĆ SIĘ 
WŁAŚNIE W JEDNEJ Z NICH. ZAPRASZAMY WIĘC DO VILLI SENTOZA.

TEKST Sylwia Gutowska ZDJĘCIA Tomasz Sagan

we na twarz i płatki kolagenowe pod oczy, 
a wszystko poprzedzone peelingiem. Zabiegi 
w SPA Sentoza są dobierane według indywidu-
alnych potrzeb Gości.

W  tym kameralnym hotelu każdy gość 
traktowany jest z należytą uwagą. Od począt-
ku istnienia Villi Sentoza, to jest od 7 lat, per-
sonel praktycznie pozostaje bez mian, a więc 
doskonale zna swoich Gości, a także ich przy-
zwyczajenia, ulubione potrawy. Może dlatego 
większość z nich wraca do Villi Senoza? 

VILLA SENTOZA
ul. Grunwaldzka 89, 81-771, Sopot 
Rezerwacje: +48 58 520 48 60
www.sentoza.pl
info@sentoza.pl





iestety, wbrew definicji, odpowiedź na powyż-
sze pytanie brzmi: tak. Sport w  dzisiejszych 
czasach to elitarna rozrywka. Nie każdy może 

sobie na nią pozwolić. A  może powinienem napisać: 
nie każdy chce sobie na nią pozwolić? Przeszkodą nie 
są bynajmniej koszty czy brak wolnego czasu. Problem 
często tkwi w braku chęci do aktywności fizycznej. 
Oczywiście nie dotyczy to wszystkich, ale statystyki 
są niestety niezbyt dobre. Okazuje się, że ponad po-
łowa Polaków nie uprawia żadnego sportu. W zamian 
za to parkuje samochód jak najbliżej wejścia i zamiast 
iść schodami wjeżdża nawet na pierwsze piętro windą. 
Nadal ponad trzydzieści procent uczniów szkół pod-
stawowych przynosi zwolnienia z zajęć lekcyjnych wy-
chowania fizycznego. Wypisane przez ich rodziców!
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MATEUSZ  
KUSZNIEREWICZ

Człowiek pracy, gdańszczanin z wyboru. 
Choć większość zna go jako żeglarza 
i Mistrza 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 choroby morskiej. Nie 
narzeka na nudę. 

Czy poruszyłem Wasze sumienia i namówiłem do 
sportu? Zabierzcie ze sobą swoje rodziny. Zróbcie 
coś dobrego dla siebie! Poczujcie, że należycie do 
elity. Do grupy osób, które po powrocie do domu 
poczują przypływ mocy i  wewnętrzną satysfakcję. 
Już nawet zwykły jogging przed śniadaniem albo 
popołudniu lub wieczorem pozwoli Wam poczuć się 
lepiej. Wystarczy 20 minut truchtu i  gimnastyki. 
Zobaczycie, jak dotlenienie organizmu dobrze wpły-
nie na Wasze samopoczucie.

Sport jest dla każdego! Dla kobiet i mężczyzn. Dla 
dzieci i młodzieży, osób w średnim wieku i starszych. 
Sport to zdrowie! Dla niektórych może być to nawet 
znakomite lekarstwo i sposób na podtrzymanie przy 
dobrym zdrowiu. Zwróćcie uwagę na to, że nawet 
osoby niepełnosprawne fizycznie i psychicznie upra-
wiają sport.

Zachęcam do aktywności fizycznej, wybrania swo-
jej dyscypliny i – przy okazji – dobrej zabawy. Tak jak 
wcześniej już wspomniałem, sport jest dla każdego. 
Także dla Was! 
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IS SPORT ONLY FOR THE PRIVILEGED?

According to the definition of ‘sport’, it is an activity taken up 
voluntarily, aimed to improve physical and mental skills of 
a person, practised individually or in a team, in accordance 
with established rules.

Unfortunately, the answer to the question is: yes. 
Nowadays, sport is for the privileged. Not everyone 
may afford it. Or maybe it should go: not everyone 
wants to afford it. Costs and lack of free time aren’t in 
the way. The problem is usually about not wanting to 
take up a physical activity. Of course, it's a general-
isation, but the statistics is bad, though. It turns out 
that over a half of Poles don't do any sport. Instead, 
they park their cars as close to the main door as pos-
sible and take the lift even to the first floor. Still, over 
30% of pupils in primary schools bring excuse notes 
not to participate in PE classes. Notes written by their 
parents!

Do you feel guilty now and you’re willing to take up 
a sport? Take your family with you. Do something for 
yourselves! You’ll feel privileged! Feel that you belong 
to a group of people who are full of energy and feel in-
ner satisfaction when they come home. Even just jog-
ging before breakfast, in the afternoon or in the eve-
ning will make you feel better. 20 minutes of jogging 
and gymnastics is enough. You’ll see how fresh air will 
improve your mood.

Sport is for everybody! For women and men. For 
children and teenagers, the middle-aged and the elder. 
Sport is health! For some people, it may even be an ef-
fective cure and a way to stay healthy. Please note that 
even the physically and mentally disabled do sports.

I  encourage you to take up a  physical activity, 
choose your discipline and – by the way – have fun. 
As I’ve already mentioned, sport is for everybody. It’s 
for you, too! 
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WEDŁUG DEFINICJI SPORT TO FORMA AKTYWNOŚCI 
CZŁOWIEKA PODEJMOWANA DOBROWOLNIE, 
MAJĄCA NA CELU DOSKONALENIE JEGO SIŁ 
PSYCHOFIZYCZNYCH, UPRAWIANA INDYWIDUALNIE 
LUB ZBIOROWO, WEDŁUG REGUŁ UMOWNYCH.

CZY SPORT 
TO ELITARNA 
ROZRYWKA?
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PODRÓŻ 
W CZASIE

EUROPA LICZY 46 PAŃSTW. KAŻDE Z NICH MA 
SWOJĄ SPECJALNOŚĆ, RODZIMY PRODUKT, 
KTÓRY NAPAWA DUMĄ. W PRZYPADKU 
SZWAJCARII SĄ TO ZEGARKI. NIKT NIE 
MA WĄTPLIWOŚCI, ŻE SĄ NAJLEPSZE 
NA ŚWIECIE. DLATEGO TEŻ LIMITOWANA 
EDYCJA ZEGARKÓW AVIATOR SWISS MADE 
DEDYKOWANA POLAKOM TO SZCZEGÓLNY 
UKŁON DLA NASZEGO KRAJU.

TEKST Anna Nazarowicz ZDJĘCIA Mat.Prasowe



P O D R Ó Ż  W  C Z A S I E

undamentami do budowy marki zegarkowej Aviator 
Swiss Made było lotnictwo, gdyż na początku to 
właśnie powietrzne siły zbrojne oraz wojsko wyka-

zywały największe zapotrzebowanie na zegarki. Piloci 
nigdy nie wzbijali się w powietrze bez czasomierza na 
pokładzie. Za jego pomocą mogli w bardzo precyzyjny 
sposób obliczyć ilość przebytych kilometrów oraz zuży-
cie paliwa. Noszone na udzie, czasami również na prze-
dramieniu wciąż musiały pozostawać w zasięgu wzroku. 
Aż ostatecznie zagościły na nadgarstku. Dziś marka 
Aviator Swiss Made to sześć linii modelowych zegarków. 
Każda z nich to hołd złożony sześciu modelom samolo-
tów, które najmocniej zapisały się na kartach historii 
lotnictwa: Aircobra, Douglas, Bristol, MIG, Propeller 
oraz Professional. Chociaż żaden z nich nie stanowił cał-
kowicie polskiej konstrukcji, to Polacy zaznaczyli swo-
ją obecność silnikami gwiazdowymi PZL Asz-62, które 
były montowane właśnie w samolotach Douglas. Za ich 
projektem stał konstruktor Andrzej Frydrychewicz. Po 
II wojnie światowej duża ilość tych samolotów trafiła do 
sprzedaży. Atrakcyjna cena w połączeniu z doskonałą 
oraz niezawodną konstrukcją szybko znalazła wielu na-
bywców w postaci pasażerskich linii lotniczych. Przez 
długie lata ludzie podróżowali na ich pokładzie po ca-
łym świecie. Wiernie służyły m.in. w Arabii Saudyjskiej, 
Argentynie, Australii, Japonii, Kanadzie, Hiszpanii, 
Holandii oraz wielu innych krajach. Nie dziwi zatem 
fakt, marka Aviator Swiss Made jedną ze swoich linii sy-
gnuje nazwą tej maszyny.

W  przeciwieństwie do samolotu Douglas zegarek 
Aviator z linii Douglas Day-Date nie trafi na rynek w du-
żych ilościach. Producent zadecydował, że będzie go 
można nabyć jedynie w kilkunastu salonach na terenie 
całego kraju. Zegarek ukaże się w dwóch wariantach. 
Chętni będą mogli wybierać pomiędzy stalową kopertą 
oraz pozłacaną różowym złotem. Każdy trafi do sprze-
daży w skromnej ilości po 100 sztuk, ponieważ to spe-
cjalna, limitowana edycja. Dopełnieniem wyjątkowego 
designu ma być pasek z najwyższej jakości skóry, sza-
firowe szkiełko oraz automatyczny, samonakręcający 
się mechanizm nazywany sercem zegarka. O tym, jak 
wygląda i pracuje, będzie się można przekonać za spra-
wą dekla, który pozostanie przezroczysty. Zresztą ukry-
wać przed ludzkim okiem tak doskonały i precyzyjnie 

F

wykonany mechanizm byłoby niewybaczalne. Każdy 
z  nich, jak wszystkie zegarki sygnowane znaczkiem 
Aviator Swiss Made, powstanie w tzw. dolinie krzemo-
wej zegarmistrzostwa, jaką jest kanton Jura. To, co jest 
jednak w nim najcenniejsze, to fakt, że zegarek pokazuje 
pełne, polskie nazwy poszczególnych dni tygodnia. Jest 
to hołd oddany polskiej myśli technicznej, jaką były sil-
niki montowane w samolotach Douglas. Nigdy wcześniej 
nie miał on miejsca. I szybko może się nie powtórzyć. 
Dlatego decyzję o zakupie limitowanej edycji zegarka 
Aviator Douglas Day-Date warto podejmować prędko, 
zwłaszcza że zegarek właśnie trafia do sprzedaży. O tym, 
jaką wartość osiągnie za kilka lat, przekonają się tylko 
jego szczęśliwi posiadacze. 

F U N DA M E N TA M I  D O  BU D OW Y 
M A R K I  Z E G A R KOW E J  AV I AT OR 
S W I S S  M A DE  BY Ł O  L O T N IC T WO, 
GDY Ż  N A  P O C Z ĄT K U  T O  W Ł A Ś N I E 
P OW I E T R Z N E  S I ŁY  Z B ROJ N E  OR A Z 
WOJ S KO  W Y K A Z Y WA ŁY  N A J W I Ę K S Z E 
Z A P O T R Z E B OWA N I E  N A  Z E G A R K I.
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TIME TRAVEL

Europe has 46 countries. Each one of them has 
their own speciality, a national product that they 
can take pride in. In Sweden it is watches. There is 
no doubt that they are the best ones in the world. 
This is why the Aviator Swiss Made limited edition 
line of watches dedicated to Poles is a great tribute 
to our country.

The base of the Aviator Swiss Made brand 
was aviation because at the beginning it 
was the air forces and military that had the 
highest demand for watches. Pilots never 
took off without having a  timekeeper on 
board. With its help they could precisely 
calculate the covered distance and petrol 
use. Worn on the thigh or sometimes arm 
they had to be always visible. And in the 
end they settled in on the wrist. Today the 
Aviator Swiss Made brand is six watch mod-
el lines. Each one is in honour of one of six 
aircraft models that left a special mark on 
history: Aircobra, Douglas, Bristol, MIG, 
Propeller and Professional. Although they 
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reliable construction very quickly tempt-
ed buyers from commercial airlines. For 
many years people travelled the world 
on board of these planes. They served in 
Saudi Arabia, Argentina, Australia, Japan, 
Canada, Spain, Holland and many other 
countries. Therefore, it should come as no 
surprise that the Aviator Swiss Made uses 
the name of this aircraft for one of its lines.
Unlike the Douglas aircraft the Douglas 
Day-Date watch of the Aviator brand will 
not be sold in high quantities. The produc-
er has decided that it will only be available 
in a few dozen stores around the country. 
The watch will be available in two options. 
Buyers will be able to choose between 
a  steel envelope and one with pink-gold 
plating. Only 100 of each will be sold, be-
cause this is a special, limited offer. This 
exquisite design will have the highest qual-
ity leather bracelet, sapphire glass and an 
automatic, self-regulating mechanism that 
is the heart of the watch. You will be able to 
see how it looks and works thanks to the lid 
that will remain see-through. It would be 
a crime to hide such a perfect and precise-
ly made mechanism from the human eye. 
Each and every one of them, like all the 
watches of the Aviator Swiss Made brand, 
will be created in the so called Silicon 
Valley of watchmaking, in the Jura canton. 
What is most precious about it is the fact 
that it shows full Polish names for days of 
the week. It is a tribute to the Polish techni-
cal vision that realised through the engines 
installed in Douglas aircrafts. This has nev-
er happened before and may not happen 
again soon. So the decision to buy the limit-
ed edition Aviator Douglas Day-Date watch 
should be made quickly, especially since 
the watch was just made available. Only its 
lucky owners will know how much it will be 
worth in a few years. 

were not fully constructed in Poland, Poles 
have marked their presence with star en-
gines PZL Asz-62 that were installed in 
Douglas aircrafts. They were designed by 
a Polish constructor Andrzej Frydychewicz. 
After the Second World War many of these 
planes were sold. A low price, perfect and 

O   T Y M ,  JA K Ą  WA RT O Ś Ć 
O S I ĄGN I E  Z A  K I L K A 
L AT,  PR Z E KO N A JĄ  S I Ę 
T Y L KO  J E G O  S Z C Z Ę Ś L I W I 
P O S I A DAC Z E . 
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zisiejszy dzień to jeden z takich, kiedy absolut-
nie nie chce się nic robić. Wkurzam się na sie-
bie. Stos papierów na biurku, lista niezałatwio-

nych spraw, a mi nawet ręka nie drgnie, by podnieść 
telefon. Jedyne, co jestem dziś w stanie zrobić, to prze-
suwać ręką po tablecie. Ma to oczywiście swoje zale-
ty, kwestia pozytywnego podejścia. Z  natury jestem 
bardziej realistką niż optymistką, ale po przeczyta-
niu badań zdecydowanie przechodzę na drugą stronę 
mocy i jestem stuprocentową, pełną gębą optymistką. 
Amerykańscy badacze stają w  poprzek dietetykom, 
instruktorom fitness. Mówią wprost – jesteś leniem? 
Ciesz się, to znaczy, że jesteś inteligentny. Jaki to miód 
na moje uszy. Do tego jakże wspaniałego wniosku do-
szli naukowcy z Florida Gulf Coast University. Badania 
polegały na przeprowadzeniu bardzo znanego, stoso-
wanego od lat testu. Trzeba było wybrać stwierdzenie, 

z  którym się zgadzamy, czy „naprawdę cieszy mnie 
zadanie, które wymaga stworzenia nowych rozwią-
zań problemu”, a może bardziej „myślę z takim wysił-
kiem, do jakiego jestem zmuszony”. Zapytano o to stu-
dentów, a  potem wybrano dwie trzydziestoosobowe 
grupy – tzw. myślicieli i nie-myślicieli. Ankietowani 
dostali specjalne bransolety, które monitorowały co, 
gdzie i jak robią. Różnice między jedną a drugą gru-
pą zacierały się w weekendy, ale w tygodniu był zde-
cydowany podział. Inteligentni zdecydowanie więcej 
czasu poświęcali na bezczynność. Wyniki badań, 
szczególnie w dzień mojego „nieróbstwa”, ogromnie 
mnie cieszą. Mojego wydawcę pewnie znacznie mniej. 
Jest 14:00, tekstu jak nie było tak nie ma, ale po jego 
przeczytaniu wierzę, że doceni takich jak ja. Jestem 
zatem zdefiniowanym Leniem! I  po raz pierwszy 
wiedząc, że szybciej mi do bezproduktywnego mar-
nowania czasu niż do pracy, szczególnie tej fizycznej, 
jest mi z tym dobrze. Przynajmniej na razie. Udanego 
Lenistwa!!! Nie czujcie się winni. Świętujcie. Niewielu 
teraz Inteligentów! 
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LAZY AND INTELLIGENT

Today is one of those days when I cannot be bothered 
to do anything. I am angry with myself. I have a pile of 
papers on my desk, a list of things to do and I cannot 
even budge to pick up the phone. The only thing that 
I can do today is scroll down on my tablet. Obviously 
this has its advantages: it all comes down to positive 
attitude. By nature I am more of a realist than an op-
timist but after reading the research I  am definite-
ly crossing to the other side and becoming a full on, 
100% optimist. American scientists are going against 
dietitians and fitness instructors. They saying bluntly: 
“are you lazy? Be proud because this means that you 
are intelligent”. This is music to my ears. This amazing 
conclusion was reached by scientists from the Florida 
Gulf Coast University. The research was carried out 
through carrying out a known, often used test. A per-
son had to choose a statement with which he or she 
agreed: “I really enjoy doing tasks that require com-
ing up with new ways of solving a problem” or “I only 
think as hard as I have to”. Students were asked to do 
this and then two thirty people groups were chosen: 
a  group of thinkers and non-thinkers. Participants 
were given special bracelets that monitored what, 
where and how they were doing. Differences between 
groups disappeared on weekends but during the week 
there was a  visible division. Intelligent ones spent 
much more time doing nothing. The outcome of this 
research makes me very happy, especially on my “lazy 
day”. Much less my editor. It is 14:00 and I still do not 
have my article but I believe that after reading it he 
will appreciate those similar to me. I  am pure lazi-
ness!!! And for the first time I am okay with knowing 
that I prefer unproductive time wasting to working, 
especially physically. At least for now. Enjoy your lazy 
days!!! Do not feel guilty. Celebrate them. There are 
not many intelligent people around! 
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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.
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MODELKA / MODEL:  
Olga/ Specto Models

MAKIJAŻ / MAKE-UP: 
Aga Brudny 

ZDJĘCIA / PHOTOS: 
Edyta Bartkiewicz 
(edytabartkiewicz.com)

ASYSTENT / ASSISTANT:   
Karolina Bou Chedid

STYLIZACJA / STYLIST: 
Joanna Peczkis

WŁOSY / HAIR:  
Mateusz Mojsak

RETUSZ / RETOUCH: 
Anna Wolkaniec 
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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



4,50 PLN 7,00 PLN 60,00 PLN

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

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

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

4,50 PLN 7,00 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

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
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• 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

POCIĄGIEM
/ BY TRAIN
 
Pociągi do i z Gdańska i Gdyni 
/ Trains to and from Gdańsk and Gdynia 
Rozkład / Timetable: www.skm.pkp.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
Toruń-Gdańsk Dworzec PKS-
Port Lotniczy Gdańsk (i z powrotem)

GDNEXPRESS 
www.gdnexpress.pl 
Bydgoszcz-Osielsko-Świecie-Port 
Lotniczy Gdańsk (i z powrotem)

TRANSLINEAIR
www.translineair.pl

PRZEWOŹNICY NIEREGULARNI:      

NIWOTRANS
www.niwo.pl

TRANSWAL
www.transwal.pl

DAW
www.bus-lebork.com

MINIBUSEM
/ BY MINIBUS

TAXI

TWOJBUS24PL
twojbus24.pl

OLIMPIC
www.olimpic.net.pl
Hel-Władysławowo

AD-MAR
www.admartransport.pl 
Grudziądz

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

Wrzeszcz
Gdańsk Wrzeszcz

Gdańsk Politechnika

Gdańsk Stocznia

Gdańsk Główny

Gdańsk Zaspa

Gdańsk Przymorze Uniw.

Gdańsk Oliwa

Sopot

Sopot Wyścigi

Zatoka Gdańska

Gdańsk

Kołobrzeska

Armii Krajowej

Chwaszczyno

77

7

1

S6

S6

221

Nowatorów

Gdynia

Kierunek 
Gdynia

>

>

DOJAZD DO PORTU LOTNICZEGO GDAŃSK IM. LECHA WAŁĘSY

HOW TO GET TO GDANSK LECH WALESA AIRPORT



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

BELFAST www.belfastairport.com

CORK   www.corkairport.com

DUBLIN      www.dublinairport.com

DORTMUND www.dortmund-airport.de

FRANKFURT AM MAIN www.frankfurt-airport.de

FRANKFURT HANN    www.hahn-airport.de

HAMBURG www.fhl-web.de

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

MONACHIUM www.munich-airport.de

PARYŻ-BEAUVAIS www.aeroportbeauvais.com

GRENOBLE www.grenoble-airport.com

DANIA / DENMARK

FINLANDIA / FINLAND

HISZPANIA / SPAIN

MALTA / MALTA

HOLANDIA / NETHERLANDS

IRLANDIA / IRELAND

NIEMCY / GERMANY

FRANCJA / FRANCE

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-ARLANDA www.swedavia.se/arlanda

SZTOKHOLM-SKAVSTA www.skavsta.se

BIRMINGHAM www.birminghamairport.co.uk

BRISTOL www.bristolairport.co.uk

DONCASTER-SHEFFIELD www.robinhoodairport.com

LEEDS-BRADFORD www.leedsbradfordairport.co.uk

LIVERPOOL www.liverpoolairport.com

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

LONDYN-STANSTED www.stanstedairport.com

MANCHESTER www.manchesterairport.co.uk

NEWCASTLE www.newcastleairport.com

MEDIOLAN www.milanomalpensa-airport.com

PIZA* www.pisa-airport.com

KRAKÓW  www.krakowairport.pl

RADOM www.lotnisko-radom.eu

WARSZAWA www.lotnisko-chopina.pl

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

* Połączenia sezonowe / seasonal connections

KIERUNKI LOTÓW

KIJÓW airport.kiev.ua

UKRAINA / UKRAINE

ALESUND  www.avinor.no

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

NORWEGIA / NORWAY



GLASGOW

DUBLIN

LIVERPOOL

LONDYN-LUTONBRISTOL

PARYŻ-BEAUVAIS 

EINDHOVEN

HAMBURG

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

WARSZAWA

MANCHESTER

KRAKÓW

MONACHIUM

BIRMINGHAM

MALTA

ALESUND

SZTOKHOLM-SKAVSTA

BILLUND

ABERDEEN

ALICANTE*

GRONINGEN

REYKJAVIK

RADOM

BELFAST
NEWCASTLE

KIJÓW

GRENOBLE 

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

 MORE PASSENGERS IN 
SEPTEMBER
In September 2016, the number of served passengers in Gdansk 
Airport increased by 5.3% against the corresponding month last 
year. 385 811 passengers departed from Gdańsk. The increase 
was observed for the following destinations: Göteborg, Eind-
hoven, Turku, Aberdeen, Trodheim and in the domestic flights 
to Cracow. At the same time, as compared with September 2015, 
there were fewer charter flights.

From the beginning of the year to September 2016, Gdansk 
Airport served 3 057 373 passengers, which is an increase of 6.2% 
against the corresponding period last year. 

TO WARSAW CHOPIN AIRPORT 
INSTEAD OF MODLIN AIRPORT
Ryanair moved its Warsaw hub for flights from Gdańsk to War-
saw. From the end of October 2016, the low-cost carrier’s Warsaw 
hub will no longer be Modlin Airport, but Chopin Airport. As a re-
sult, the lowest prices for flights on this route will increase from 
PLN 9 to PLN 49. What’s more, there will be more flights to War-
saw – 3 times a day instead of 2. 

FLIGHTS TO IVANO-FRANKIVSK 
SUSPENDED
Ukraine International Airlines suspends the route from Gdańsk 
to Ivano-Frankivsk for the winter season. The last flight on the 
route took place on 27 September. According to the carrier, the 
route will be reopened from 2 July 2017. It is unknown whether 
it will be a seasonal route or a permanent one. 

WZROST LICZBY PASAŻERÓW 
WE WRZEŚNIU
We wrześniu 2016 Lotnisko Gdańsk odnotowało 5,3% wzrostu 
liczby obsłużonych pasażerów niż w  analogicznym miesiącu 
ubiegłego roku. Z Gdańska poleciało 385 811 pasażerów. Zaob-
serwowano wzmożony ruch w kierunkach: Göteborg, Eindhoven, 
Turku, Aberdeen, Trodheim, a także na krajowej trasie do Kra-
kowa. Jednocześnie, w porównaniu do września 2015, odbyło się 
znacznie mniej lotów czarterowych.

Od początku roku do września 2016 r. Port Lotniczy Gdańsk 
obsłużył 3 057 373 pasażerów, co daje wzrost o 6,2% w stosunku 
do analogicznego okresu ubiegłego roku. 

DO WARSZAWY NA CHOPINA 
ZAMIAST DO MODLINA
Ryanair przeniósł lotnisko docelowe dla lotów z  Gdańska do 
Warszawy. Od końca października 2016 niskokosztową linią po-
lecimy nie na lotnisko Warszawa-Modlin, a do Warszawy im. Cho-
pina. Tym samym znikną najniższe ceny, obowiązujące na starej 
trasie (9 zł). Ceny biletów na lotnisko Chopina będą rozpoczynać 
się od 49 zł. Co więcej, loty do Warszawy mają odbywać się nie jak 
dotychczas 2, a 3 razy dziennie. 

LOTY DO IWANO-FRANKIWSKA 
ZAWIESZONE
Ukraine International Airlines zawiesza na sezon zimowy połą-
czenie z Gdańska do Iwano-Frankiwska. Ostatni lot na tej trasie 
odbył się 27 września. Jak zapowiada przewoźnik, połączenie 
wróci 2 lipca 2017 r. Nie wiadomo jeszcze, czy planowane jest ono 
jako połączenie sezonowe, czy stałe. 

AKTUALNOŚCI
PORTU LOTNICZEGO GDAŃSK IM. LECHA WAŁĘSY

EN 

EN 

EN 



JEDEN Z DWÓCH HOLENDERSKICH 
KIERUNKÓW Z LOTNISKA GDAŃSK, 
PODOBNIE JAK DO GRONINGEN 
DOSTĘPNY JEST DZIĘKI WIZZAIR. 
NIEWIELKIE, LICZĄCE OKOŁO 
200 TYSIĘCY MIESZKAŃCÓW 
MIASTECZKO, KTÓRE WARTO 
ODWIEDZIĆ Z PARU POWODÓW.

GDZIE TO JEST?
Na południu Holandii w prowincji Brabancja Północna, nad rzeką 
Dommel.

JAK DOJECHAĆ?
Bezpośrednim lotem z Lotniska Gdańsk liniami Wizzair. Lot trwa 
1h 50 min.

CIEKAWOSTKI
Miasto i okalające je wsie zbudowano na piaskowych osuszeniach pod-
mokłego terenu. Przez okolicę, oprócz rzeki Dommel, przepływają 
małe rzeki Gender i Tongelreep.

WARTO ZOBACZYĆ
Centrum Eindhoven, z typową holenderską architekturą – koloro-
wymi, niskimi zabudowami i gotyckim kościołem na głównym pla-
cu. Najlepiej oczywiście wypożyczyć rower i objechać całe miasto.

Muzeum Eindhoven to właściwie skansen, ukazujący życie 
w regionie w Epoce Żelaza i w średniowieczu. Usytuowany w Gen-
neper Parken na południu miasta. Nie tylko dla dzieci.

Muzeum Philipsa, znajdujące się w budynku pierwszej fabryki 
tej firmy. Trzeba zobaczyć.

Wiatraki w brabanckich wsiach, które malował Van Gogh. Przy-
kładowe miejscowości: Ravenstein, Leur, Wouw, Neunen (w  tej 
ostatniej przebywał malarz, wykonując serię słynnych obrazów).

Den Bosch, oddalone o 37 km od Eindhoven, to jedno z najuro-
kliwszych miasteczek w Holandii.

CO WZIĄĆ ZE SOBĄ?
W listopadzie w Eindhoven obserwuje się najwięcej opadów, a więc 
– parasol. 

EN  EINDHOVEN

ONE OF TWO DUTCH DESTINATIONS, THE OTHER BEING 
GRONINGEN, AVAILABLE FROM AIRPORT GDANSK WITH 
WIZZAIR. THIS SMALL CITY WITH ABOUT 200 THOUSAND 
INHABITANTS IS WORTH VISITING FOR MANY REASONS.

WHERE IS IT?
In the south of the Netherlands, in the province of North Brabant, 
on the River Dommel.

HOW TO GET THERE?
Take a direct flight from Gdansk Airport with Wizzair. The flight 
is 1h 50 min.

INTERESTING FACTS
The city and neighbouring villages were built on sandy elevations in 
the wetland area. Apart from the River Dommel, also Gender and 
Tongelreep streams flow through the city.

PLACES TO VISIT
The city centre with a typical Dutch architecture – colourful, low 
buildings and a Gothic church in the main square. If you want to 
explore the city, the best way is to rent a bike.

The Eindhoven Museum is an open-air museum showing the life 
in the region in the Iron Age and the Middle Ages. It is located in 
Genneper Parken in the south of the city. It’s not only for children.

The Philips Museum housed in the first factory of the company. 
A must-see.

Windmills in Brabant villages painted by Van Gogh. For ex-
ample in: Ravenstein, Leur, Wouw, Neunen (Van Gogh stayed in 
Neunen, where he painted his famous series of paintings).

Den Bosch, located 37 km from Eindhoven, is one of the most 
lovely towns in the Netherlands.

WHAT TO TAKE?
It rains in Eindhoven in November, so don't forget an umbrella. 

Tekst: Sylwia Gutowska

EINDHOVEN

Zdjęcie: thisiseindhoven.com



SAS SCANDINAVIAN AIRLINES ROZBUDOWUJĄ SWOJĄ SIATKĘ POŁĄCZEŃ 
I ZMIENIAJĄ PLAN LOTÓW W GDAŃSKU.
Tekst: Jakub Milszewski Zdjęcie: Materiały prasowe SAS

owe, bezpośrednie połączenie na trasie Bergen–Gdańsk 
oraz więcej połączeń z Gdańska do Kopenhagi – to doty-
czące Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy nowości 

wprowadzane przez SAS do letniego rozkładu lotów.
Choć przed nami dopiero zima, linie lotnicze myślą o przyszło-

ści. Skandynawski SAS, jedna z linii oferujących najwięcej połą-
czeń do i z Gdańska w dalszym ciągu rozwija tu swoją siatkę połą-
czeń. Latem 2017 zainaugurowana zostanie kolejna trasa. Pierwszy 
samolot kursujący między norweskim Bergen i Gdańskiem wystar-
tuje 29 marca.

N Bergen to drugie co do wielkości miasto Norwegii. Mieszka i pra-
cuje w nim na co dzień duża grupa Polaków. Przewoźnik liczy, że 
uruchomienie nowej trasy spełni oczekiwania zarówno turystów, 
podróżujących z Norwegii do Polski i vice versa, jak również wpły-
nie na ruch pracowniczy. Gdańsk będzie tym samym dla lotniska 
w Bergen drugim dużym europejskim kierunkiem po Londynie.

Samoloty na tej trasie będą kursować trzy razy w tygodniu 
– w poniedziałki, wtorki i piątki. Maszyna wystartuje z Bergen 
o  godzinie 20:05, wyląduje w  Gdańsku o  21:45, by wyruszyć 
w drogę powrotną o 22:25 i przybyć na lotnisko w Bergen 10 mi-

EKSPANSJA SAS 
W GDAŃSKU



i jest jednym z popularniejszych portów przesiadkowych. Ze stoli-
cy Danii można dostać się praktycznie w dowolne miejsce Europy, 
ale także do destynacji na całej północnej półkuli naszej planety: 
w Stanach Zjednoczonych, Iraku, Maroka, Kataru, Egiptu, Izraela, 
Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Rosji, Singapurze, Tajlandii, 
Chinach, Japonii. Co ciekawe, z Kopenhagi można nawet polecieć 
do grenlandzkiego Kangerlussuaq!

– Dzięki dodaniu kolejnych rejsów, SAS w rozkładzie letnim 
2017 zaoferuje pasażerom podróżującym z i do Gdańska doskona-
łą siatkę połączeń z Kopenhagą, co pozwoli w pełni wykorzystać 
możliwości przesiadkowe portu kopenhaskiego, zarówno jeżeli 
chodzi o samą Skandynawię, ale także Europę oraz trasy między-
kontynentalne, na których SAS rozwija się bardzo dynamicznie 
w ciągu ostatnich osiemnastu miesięcy – mówi Wanda Brociek, 
SAS Country Manager w Polsce. Zwiększenie ilości połączeń do 
Kopenhagi jest spowodowane popularnością tej trasy. Wanda 
Brociek przyznaje, że statystyki są w tym przypadku dla SAS łaska-
we. Co więcej, ilość miejsc oferowanych na trasie zwiększy się już 
od najbliższej zimy. – Już od zbliżającego się rozkładu zimowego, 
czyli od końca października 2016, w którym od poniedziałku do 
piątku oferujemy połączenia do Kopenhagi jeszcze 4 razy dzien-
nie, zwiększymy ilość miejsc poprzez zamianę kolejnej maszyny 
na większego Airbusa. W ten sposób zaoferujemy więcej miejsc już 
w sezonie zimowym – mówi Wanda Brociek.

Tym samym letnia siatka połączeń SAS została już zamknięta. 
Choć zdarza się, że podczas sezonu dokonywane są jeszcze niewiel-
kie korekty, nie należy się już spodziewać większych zmian.

nut po północy. Połączenie obsługiwane będzie przez samoloty 
typu Boeing 737. – SAS od wielu lat krok po kroku buduje swoją 
pozycję w Gdańsku. Po wprowadzeniu połączeń do Kopenhagi, 
Sztokholmu oraz Oslo przyszedł czas na kolejne miasto. Wybór 
padł na Bergen, gdzie widzimy spory potencjał – komentuje 
Wanda Brociek, SAS Country Manager w Polsce. – Dane pokazu-
ją, że Gdańsk to drugie miasto po Londynie, jeżeli chodzi o zapo-
trzebowanie na połączenie lotnicze z Bergen. Mamy nadzieję, że 
lot bezpośredni właśnie na tej trasie, trzy razy w tygodniu, bardzo 
dobrze uzupełni naszą obecną ofertę. Jestem też pewna, że wielu 
naszych stałych pasażerów od lat wybierających SAS będzie zado-
wolonych. Oczywiście liczymy także na nowych, mając nadzieję 
że spodoba im się nasza oferta.

Kolejną nowością w letnim rozkładzie lotów SAS będzie zwięk-
szenie ilości kursów z  Gdańska do Kopenhagi. Od 28 marca 
maszyny SAS będą pokonywać tę trasę pięć razy w ciągu dnia 
w dni powszednie. Nowe połączenie będzie rozpoczynać rotację 
w Kopenhadze o 19:50. Samolot wyląduje w Gdańsku o 20:45, wy-
startuje w drogę powrotną o 21:15 i dotrze do stolicy Danii o 22:15. 
Nowe połączenie będzie obsługiwać maszyna typu Bombardier Jet 
CRJ900, mogąca zabrać na pokład około 90 osób. Oprócz pięciu 
dziennie połączeń między Gdańskiem i Kopenhagą od poniedział-
ku do piątku, SAS oferuje też odpowiednio dwa i trzy połączenia do 
stolicy Danii z Gdańska w soboty i niedziele.

Zwiększenie ilości połączeń między Gdańskiem i Kopenhagą 
to świetna wiadomość dla osób, które chcą podróżować po całym 
świecie. Lotnisko w Kopenhadze ma rozbudowaną siatkę połączeń 



SAS kilkakrotnie w ciągu roku oferuje promocje, polegające 
na zwiększonej dostępności miejsc w najniższych klasach rezer-
wacyjnych. Wszystkie połączenia z Polski, także te nowe, będą 
uwzględniane w kolejnych promocjach. Rezerwacji biletów SAS 
można dokonywać za pośrednictwem strony internetowej www.
flysas.pl lub www.airport.gdansk.pl oraz we wszystkich biurach 
podróży posiadających licencję IATA.

EN  SAS EXPANSION IN GDAŃSK

SAS SCANDINAVIAN AIRLINES ARE EXPANDING THEIR 
CONNECTIONS NET AND CHANGING THE FLIGHT 
TIMETABLE IN GDAŃSK.

New direct flights on Bergen-Gdańsk route and more connec-
tions from Gdańsk to Copenhagen – these are the changes intro-
duced by SAS on the summer timetable of Lech Wałęsa Airport 
in Gdańsk.

Even though we are still waiting for winter airlines are already 
thinking about summer. Scandinavian SAS, one of the airlines 
offering most connections to and from Gdańsk, continues to ex-
pand its flight connections net. In summer 2017 another route 
will be inaugurated. First flight between Norwegian Bergen and 
Gdańsk will take off on March 29th.

Bergen is the second largest city in Norway. A large group of 
Poles is living and working there. The carrier hopes that open-
ing this route will satisfy both tourists travelling from Norway to 
Poland and vice versa, as well as influence the transfer of workers. 
This will make Gdańsk the second largest European destination 
from Bergen airport (London being the first). Flights will be car-

ried out on this route three times a week – on Mondays, Tuesdays 
and Fridays. A  plane will take off from Bergen at 20:05, land in 
Gdańsk at 21:45 and set out on a return journey at 22:25 to land at 
the Bergen airport 10min after midnight. The connection will be 
serviced by Boeing 737 planes. – For many years now SAS is build-
ing its position in Gdańsk step by step. After introducing flights 
to Copenhagen, Stockholm and Oslo a time has come for another 
city. Bergen, where we see plenty of potential, was chosen – com-
ments Wanda Brociek, SAS Country Manager in Poland. – Data 
shows that Gdańsk is a second city after London in need of a flight 
connection to Bergen. We hope that a direct flight on this route, 
three times a week, will complement our current offer. I am also 
sure that this will satisfy many of our regular customers who are 
choosing to fly with SAS regularly. Of course we are also counting 
on new clients, hoping that they will like our offer.

Another change in the SAS summer timetable will be the 
increase of numbers of flights from Gdańsk to Copenhagen. 
Starting on March 28th SAS planes will fly this route five times 
a day on weekdays. The new connection will begin its rotation in 
Copenhagen at 19:50. The plane will land in Gdańsk at 20:45, take 
off to go back at 21:15 and reach the Denmark capital at 22:15. The 
new flight will be carried out by a Bombardier Jet CRJ900 plane 
that can take on board around 90 people. Apart from five daily 
connections between Gdańsk and Copenhagen, Monday through 
Friday, SAS also offers two flights from Gdańsk to the capital of 
Denmark on Saturdays and three on Sundays.

An increase of flights between Gdańsk and Copenhagen is 
great news for those who want to travel the world. The airport 
in Copenhagen has a well-developed net of connections and is 
one of the most popular connection airports. From the capital of 
Denmark you can go to practically any place in Europe, but also to 
destinations on the whole North hemisphere of our planet: United 
States of America, Iraq, Morocco, Qatar, Egypt, Israel, United 
Arab Emirates, Russia, Singapore, Thailand, China, Japan. From 
Copenhagen you can even fly to Greenland’s Kangerlussuaq!

- Thanks to the addition of flights to their summer 2017 time-
table SAS will offer passengers travelling to and from Gdańsk 
a great net of connections with Copenhagen, which will allow 
them to take full advantage of connection possibilities of the 
Copenhagen airport, both when it comes to Scandinavia itself 
and Europe, as well as transcontinental routes which SAS has dy-
namically developed in the past eighteen months – says Wanda 
Brociek, SAS Country Manager in Poland. Increase of flights to 
Copenhagen was caused by the popularity of this route. Wanda 
Brociek admits that in this case statistics show positive outcome 
for SAS. Furthermore, the amount of seats offered on this route 
will increase starting this winter. – On the upcoming winter 
timetable, starting from the end of October 2016, where we offer 
flights to Copenhagen four times a day, we will increase the num-
ber of seats by exchanging another plane for a larger Airbus. This 
way we will be able to offer more seats this winter season – says 
Wanda Brociek.

The summer SAS timetable is finalized. Although sometimes 
little corrections are made during the season we should not ex-
pect bigger changes.

Few times a  year SAS offers deals in which more seats are 
available in the lowest reservation classes. All connections from 
Poland, also new ones, will be included in the upcoming offers. 
SAS flights can be reserved through the www.flysas.pl website or 
www.airport.gdansk.pl as well as at all travel agencies holding the 
IATA license.






