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 NASI AUTORZY

ANDRZEJ 
SARAMONOWICZ

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

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

GRZEGORZ 
KAPLA

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

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. 

RAFAŁ 
BRYNDAL

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

ENGLISH A satirist, lyricist, jo-
urnalist, founder of cabarets, 
playwright and screenwriter. 
A jazz, golf, and hockey 
enthusiast.

IGA  
GÓRECKA

Emocjonalna ekshibicjonistka. 
Aktorka, wychowanka szkoły 
filmowej. Z wykształcenia rów-
nież mgr pedagogiki pracy. Od 
2003 roku użycza swojego ciała 
i duszy branży filmowej. Od 2013 
pisze. Kieruje się zmysłami.

ENGLISH An emotional exhibitio-
nist. An actress and film school 
graduate. An MA in Pedagogy 
of Work by training. Since 2003, 
she has been giving her body 
and soul to the film industry. She 
has been writing since 2013. She 
follows her senses.

MICHAŁ 
FIGURSKI

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

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

DAGMARA
KOWALSKA

Szkołę dziennikarską prz-
eszła w mediach. Warsztat 
telewizyjny doskonaliła m.in. 
w TVN Warszawa i TVP 1. 
W Chillizet codziennie nasta-
wia słuchaczy na chillout.

ENGLISH She went through 
the journalistic school in the 
public media., Television 
technique has been perfect-
ed at TVN Warsaw, TVP 1.
In Chillizet, she sets the chill-
out music on a daily basis.

RAFAŁ
RUTKOWSKI

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

ENGLISH An actor and 
the Artistic Director of the 
Montownia Theatre. A spe-
cialist in one man shows 
and stand-up comedy. To 
him, writing is an occasion-
al but long-term activity. 

MALWA 
WAWRZYNEK

Pasjonatka i analityk mody. 
Redaktor, stylista, kolorysta 
i baczny obserwator tego, 
co w modzie było, jest 
i będzie. Współpracuje 
z poczytnymi tytułami oraz 
instytucjami branży mody. 

ENGLISH A fashion fan and 
analyst. An editor, stylist, 
colourist, and a watchful 
observer or past, current, 
and future fashion trends. 
She works for popular 
fashion magazines and 
establishments.

TOMASZ
KOWALSKI

Z wykształcenia prawnik. Kato-
wiczanin. Pisarz. Autor „Mędrca 
kaźni”, „Rozmów na trzech 
grabarzy i jedną śmierć”, „Nie 
pozwolisz żyć czarownicy” oraz 
zbioru opowiadań „Przysionek, 
dom dla pozornie umarłych”.

ENGLISH A lawyer by train-
ing. A writer. An author of 
'Mędrzec Kaźni', 'Rozmowy na 
trzech grabarzy i jedną śmierć', 
'Nie pozwolisz żyć czarowni-
cy' and a collection of stories 
entitled 'Przysionek, dom dla 
pozornie umarłych'.

TOMASZ
ORGANEK

Muzyk, wokalista, autor 
tekstów, kompozytor i po-
wieściopisarz. Lider zespołu 
Organek, z którym nagrał 
dwa albumy: Głupi (2014) 
i Czarna Madonna (2016).

ENGLISH A musician, sin-
ger, songwriter, composer, 
and novelist. The leader 
of Organek, with whom he 
has recorded two albums: 
Głupi (2014) and Czarna 
Madonna (2016).
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ŁUKASZ
RADWAN

Dziennikarz i wieloletni za-
stępca szefa działu kultury 
tygodnika „Wprost”. Znany 
z ciętego języka i bezkom-
promisowych poglądów. 
Od wielu lat w „DDTVN” re-
alizuje reportaże o sztuce.

ENGLISH A journalist and 
long-time Deputy Head 
of Culture Department in 
‘Wprost’ weekly. Known 
for his sharp tongue and 
uncompromising opinions. 
For many years, he has 
been doing reportages 
about art on DDTVN.

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 coffee 
and conversations. She does 
not end on one question.

JAKUB 
FIREWICZ

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

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

MAGDALENA
JUSZCZYK

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

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

JAKUB 
WEJKSZNER

Jego główną aspiracją 
w życiu jest zostanie pu-
blikowanym autorem lub 
przetłumaczenie sobie, 
że społeczeństwo nie 
było gotowe. Redaktor 
prowadzący Anywhere.pl.

ENGLISH  His main goal 
is to become a published 
author or convince him-
self that society wasn't 
ready. Editor-in-chief at 
Anywhere.pl.

MARIKA 
KRAJNIEWSKA

Pisze książki i scenariusze 
filmowe. Jest reżyserką i pro-
ducentką krótkometrażowe-
go filmu fabularnego „Głód”.
Na co dzień przeciwdziała 
uprzedzeniom opartym na 
krzywdzących stereotypach. 

ENGLISH A writer and 
screenwriter. The director and 
producer of a short feature 
film ‘The Hunger’. Daily, she 
breaks down prejudice based 
on damaging stereotypes.

PIOTR 
SOBIK

Od ponad 10 lat przygląda 
się ludziom. Ich zachowa-
niom, emocjom, przyzwy-
czajeniom. Wykonał ponad 
400 reportaży i sesji ślubnych 
w całej Europie. Autor pro-
jektu „Najważniejszy dzień 
w życiu”. 

ENGLISH For more than 10 
years, an observer of people, 
their actions, emotions, and 
habits. He has done over 400 
reportages and wedding pho-
toshoots all over Europe. The 
author of the project ‘The Most 
Important Day in Your Life’.

WOJCIECH 
ZAWIOŁA

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

ENGLISH He’s a reporter 
working for Canal Plus 
Sport and a news pre-
senter at TVN and TVN24. 
Crazy about sports and 
madly in love with music. 
A fan of creative works 
with a “soul.”

KATARZYNA 
WOŹNIAK

Dźwiękoczuła i światłolub-
na. Na co dzień analizuje 
rynek w „Media i Market-
ing Polska”. Po godzinach 
kolekcjonuje opowieści. 
Z wykształcenia polonistka 
i filmoznawczyni.

ENGLISH Sound-sensitive 
and light-loving. Daily, she 
deals with market analysis 
in ‘Media i Marketing 
Polska’. After hours, she 
collects stories. A specialist 
in Polish studies and film 
expert by training.

MONIKA
SZAŁEK

Fotografka, artystka, 
pasjonat, osoba zafascy-
nowana ludźmi, twarza-
mi, pozami, życiem ale 
zawsze z człowiekiem 
na pierwszym planie. 
Skończyła Warszawską 
Szkołę Filmową.

ENGLISH A photographer 
and artist fascinated with 
people, faces, poses and 
life – always with man 
in the foreground. She 
finished the Warsaw Film 
School .
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NAPÓJ 
MIŁOSN Y
ONA CHCIAŁA MIEĆ W CV WSPÓLNY WYSTĘP W COVENT GARDEN Z NAJWYBITNIEJSZYM ŚPIEWAKIEM 
NASZYCH CZASÓW. ON OD SIEDEMNASTU LAT NIE GRAŁ TEJ ROLI, BO CZY WYPADA DOJRZAŁEMU 
FACETOWI ŚPIEWAĆ O PIERWSZEJ MIŁOŚCI? SPOTKAŁA GO PRZYPADKIEM W BARZE PRZED 
TEATREM. NO I TAK… KIEDY ŚPIEWAŁ „KOCHAM” TO JUŻ NIE GRAŁ, ANI NIE UDAWAŁ. ALEKSANDRA 
KURZAK I ROBERTO ALAGNA.

TEKST Grzegorz Kapla    ZDJĘCIA Monika Szałek
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Grzegorz Kapla Dzień dobry Państwu z gościnnych 
progów warszawskiego Sofitelu Victoria, witają 
Państwa Aleksandra Kurzak i Roberto Alagna.
Aleksandra Kurzak: Perfetto.

Grazie. Roberto, przed wystąpieniem zawsze musisz 
rozgrzać głos. Czy mógłbyś to zrobić teraz?
Roberto Alagna: Ze świecą. Musisz położyć świecę obok 
gardła i wtedy Cię rozgrzeje (śmiech).

Tak, ale to duży problem. Głos to Twoje życie.
R: Tak, musisz rozgrzać głos, kiedy masz go użyć. W in-
nych sytuacjach musisz go szanować. Odpoczywać, być 
bardzo delikatnym. Głos jest jak dziecko albo żona. Mu-
sisz obchodzić się z nim delikatnie…

Przynosisz kwiaty głosowi?
A: Mów dalej…

U RODZ I Ł E M  S I Ę  P O N OW N I E 
PR Z Y  N I E J.  T O  BY Ł  N OW Y 
ROZ DZ I A Ł .  W   Ż YC I U  T R Z E BA 
C Z A S E M  PR Z E R Z UC IĆ  S T RO N Ę 
I   Z AC Z ĄĆ  N A S T Ę P N Y.

R: Nie przynoszę kwiatów nawet mojej żonie. To ja jestem 
kwiatem (śmiech). Nie, po prostu czasami używamy głosu 
za dużo, mówimy zbyt wiele, co może doprowadzić do jego 
zmęczenia. Należy używać go delikatnie. Głos jest jak dru-
ga osoba. Należy go bardzo szanować.

Nie jest łatwo żyć z tym darem.
A: Nie jest łatwo żyć z nim (wskazując Roberto – śmiech). 
Ja mam zupełnie inaczej. Jesteśmy ulepieni totalnie z in-
nej gliny. Roberto ciągle mi mówi – nie krzycz, nie wołaj, 
ma zupełnie inny temperament. Ja gadam cały czas, trud-
no mnie zatrzymać. Nigdy nie zachowywałam się specjal-
nie inaczej w dniu spektaklu. Roberto, jak go poznałam, 
nie mówił w dniu spektaklu. Teraz mówi, nawet dzwoni 
przez telefon czego też nie robił i najlepsze – kiedyś była 
w odwiedzinach w Wiedniu córka Roberto i mówi – papa, 
nareszcie zrobiłeś się normalny. Także, troszeczkę go 
zmieniamy. Ale dobrze wpływamy na siebie nawzajem. 

R: Oldschool, newschool.

Jeśli nic nie mówisz, to znaczy że masz 
jakiś sekret. Czy to był sekret twojej 
miłości? Poznałaś gościa, który nie 
mówi?
A: Nie, poznałam gościa, który ma niesa-
mowite poczucie humoru. Rozłożył mnie 
tym na łopatki.
R: Wiesz, gdy mówisz za dużo, możesz po-
wiedzieć wiele głupich rzeczy.

Mówią, że twardziel zawsze wie co 
powinien powiedzieć i nigdy nie mówi 
tego, co wie.
R: Czasami lepiej jest słuchać.

Czy pamiętasz pierwszy moment…

R: Gdy się urodziłem? (śmiech)

Nie, pierwszy gdy…
R: Urodziłem się ponownie przy niej. To był 
nowy rozdział. W życiu trzeba czasem prze-
rzucić stronę i zacząć następny.

Czyli myślałeś, że Twoja książka jest już 
skończona.
R: To jest antologia. (śmiech)

N A P Ó J  M I Ł O S N Y

A: Hej… uspokójmy się (śmiech)

To jest to poczucie humoru, o którym mó-
wiłaś. Jak go poznałaś?
A: Zobaczyłam go i powiedziałam; dzień do-
bry, Maestro. A on na to – daj spokój, nie mów 
do mnie Maestro. Jestem Roberto.

Na scenie?
A: Nie, to było w kawiarni.
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Jakim cudem dwie gwiazdy mogą poznać się 
w kawiarni?
A: Mieliśmy próbę. Przed próbą, o 10:20.

Pamiętasz wszystko.
A: Tak.
R: Pierwszy moment, kiedy ją zobaczyłem, pomyśla-
łem sobie – to idealna dziewczyna dla mnie.

W pierwszym momencie?
A: Tak, ale nie mówi Ci całej prawdy. Widział moje zdjęcia 
wcześniej. Kiedy sprawdzał, z kim będzie śpiewać.
R: Bałem się.
A: Był jedynym członkiem zespołu, który, jak to okre-
ślił, był z innego pokolenia. Po czym zaczął narzekać, że 
– och, wszyscy są tacy młodzi, będę wyglądał śmiesznie 
przy nich, itd…
R: Nie śpiewałem tej opery od 17 lat.
A: Ostatecznie spojrzał na moje zdjęcie i stwierdził – nie 
jest tak źle, ona też nie wygląda na taką młodą (śmiech)
R: Z Aleksandrą łatwo się pracuje, można to przyrównać 
do gry w ping-ponga. Z niektórymi osobami bywa trudno. 
Z nią wszystko poszło gładko. Kiedyś w kantynie, kupowa-
ła kawę, zwróciłem uwagę na jej portfel. Wszystko miała 
w nim świetnie zorganizowane. Myślałem – jest wspaniałą 
osobą. Może będzie dobrą partnerką.
A: Nie byłam tą kobietą z przysłowiową torebką, w której 
nic nie można znaleźć. Wszystko miałam poukładane.

Głos i talent – skąd one się biorą? Dlaczego 
niektórzy to mają, a inni nie?
R: Trzeba to szanować, bo któregoś dnia może zniknąć.
A. Moja mama straciła głos, gdy się urodziłam.

Może bała się, że Cię straci, urodziłaś się 
przedwcześnie…
A: Lekarze dawali mi małe szanse na przeżycie i na pewno 
to był stres dla mamy. Na pewno to się odbiło na jej głosie. 
Głos jest bardzo czuły – na pogodę, na niewyspanie, na to, 
że zjemy nie tak jak trzeba. Rzeczywiście, to nie są skrzyp-
ce, które się odkłada do futerału.

Czyli jeśli się człowiek zakocha, wzmacnia się 
jego głos.
A: Coś w tym jest…
R: Kiedy jesteś szczęśliwy, zazwyczaj, śpiewasz lepiej.
A: Utarło się, że trzeba cierpieć, by coś stworzyć, ale my-
ślę, że wcale nie jest źle być szczęśliwym.

Gdy zostałaś matką, czy bałaś się, że stracisz głos?
A: Nie, nawet przez sekundę o tym nie pomyślałam. 
R: To polepszyło jej głos. Zmienił się nieco i teraz ma więk-
sze możliwości.
A. Tak, otworzyło to nowy rozdział w moim życiu.
Opowiedz mi o darze.
R: Nie wiem czy pochodzi on od Boga, czy z natury, ale 
jest to coś zaprogramowanego w Twoim systemie. Kiedy 
dostajesz ten program, potrzebujesz wiele godzin medyta-
cji, by zrozumieć co jest Twoim instrumentem. Każdy coś 
dostaje, ale kiedy ma się tak wspaniały dar jakim jest głos, 
jest to wielkim szczęściem, gdyż można wtedy uczynić 
wiele osób bardzo szczęśliwymi.

Skąd wiadomo, że ma się ten dar?
R: Pewnego dnia uświadamiasz sobie, że to masz.

Czy potrzebny jest wtedy mistrz?
R: Czasami. Czasami to jest wewnątrz Ciebie. Trudno 
to wyjaśnić. To jest jak cud. Wiesz, niektórzy mówią 
– o, miałem pecha, nie miałem szansy na karierę. Nie 
wierzę w to. W karierze nie odgrywa ważnej roli tylko 
głos. Głos może być dobry, ale potrzebne jest jeszcze 
dobre zdrowie, praktyka, muzykalność, koncentra-
cja, rodzaj komputera do połączenia tych wszystkich 
detali w tym samym czasie. Trzeba myśleć o gestach, 
muzyce, interpretacji – wiele rzeczy w tym samym 
czasie, to bardzo skomplikowane. Trzeba być także 
pokornym i uważnym. To nie jest coś, co można kon-
trolować w 100%. Nawet jeśli jesteś w formie i myślisz 
sobie – dzisiaj pójdzie mi świetnie, bo czuję się dobrze, 
wystarczy lekka chrypka w tym momencie i wszystko 
może się zepsuć.

Czy jeden źle zaśpiewany dźwięk może zniszczyć 
karierę?
R: Tak! Można śpiewać pięknie cały wieczór, ale wystar-
czy jeden źle zaśpiewany dźwięk i czar pryska.

Czyli w innych branżach jest łatwiej? Jeśli jesteś 
rockmanem możesz sobie pozwolić na jeden źle 
zaśpiewany dźwięk…
R: Po pewnym czasie, będzie się pamiętać tylko o tym jed-
nym, złym momencie. Mamy wiele przykładów postaci 
takich jak Pavarotti, Callas, osób, którym kiedyś zdarzył 
się jeden zły występ i ludzie po wielu latach cały czas wspo-
minają to wydarzenie. Mnie także to dotyczyło. Mówią – 
popełnił błąd, to nie był dobry repertuar, nie ma najlepszej 
techniki. Caruso powiedział kiedyś coś bardzo prawdzi-
wego –jestem w formie dwa dni w roku. I zazwyczaj w te 
dni nie występuję.

A jak było z Twoim darem? Miałaś być skrzypaczką. 
Nauczyłaś się nut, nauczyłaś się grać i co?
A: Ten dar to był głos, absolutnie. To jest coś, co dostałam 
od Boga. Nie musiałam tego odkrywać, tak jak nie muszę 
tego odkrywać u swojej córki, ona też ma dar. Potrafi śpie-
wać, potrafi zmieniać głos. Mówimy: śpiewaj zwyczajnie 
i śpiewa zwyczajnie, mówimy – zaśpiewaj po operowemu, 
to samo – ona potrafi to zrobić. Oczywiście, to wymaga 
wykształcenia itd., ale pozycja tego głosu, ta specyficz-
na wibracja – ona to ma. 

G Ł O S  MOŻ E  BYĆ  D OB RY, 
A L E  P O T R Z E B N E 

J E S T  J E S Z C Z E  D OB R E 
Z DROW I E ,  PR A KT Y K A , 

M UZ Y K A L NO Ś Ć , 
KO NC E N T R AC JA ...

SPECJALNE PODZIĘKOWANIA
dla hotelu Sofitel Warsaw Victoria 
( ul . Królewska 11, 00-065 Warszawa)   
za udostępnienie przestrzeni na potrzeby wywiadu  
oraz sesji zdjęciowej.
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Ile ma lat?
A: Prawie sześć. Tak jak moja mama mi mówi-
ła, że ją naśladowałam jak byłam dzieckiem, 
tak Malena robi tak samo dziś. Ten dar był 
i został później oczywiście kształcony. Były 
takie, a nie inne czasy, urodziłam się w PRL-
-u i jedynym sposobem na wydostanie się było 
dostanie pracy w orkiestrze w Zachodnim 
Berlinie. Pomysł moich rodziców z graniem 
na skrzypcach był właśnie po to, żeby móc 
godnie żyć. Ale zwyciężyła prawdziwa miłość. 
Ja się wychowywałam w operze, rodzice tam 
pracowali, każdy wolny wieczór tam spędza-
łam. Stało się to jakoś zupełnie naturalnie, po 
prostu pewnego dnia zaczęłam śpiewać.

A jak powiedziałaś o tym rodzicom?
A: Nie pamiętam tego. Zagrałam koncert z or-
kiestrą jako najlepsza absolwentka liceum 
muzycznego, potem zdałam maturę i zdałam 
na śpiew. Powiedziałam – mamo, ja chcę śpie-
wać. I tak na tydzień przed egzaminem wstęp-
nym miałam pierwszą lekcję śpiewu. I już, tak 
się potoczyło.

Będziecie w Polsce śpiewać koncert 
charytatywny.
A: Tak, wspaniałe przedsięwzięcie. Koncert 
na rzecz Centrum Zdrowia Dziecka, aby po-
magać dzieciom – Wielcy Artyści Małym Pa-
cjentom. Koncert odbędzie się 18 listopada 
w Warszawie. Ponoć prawie wszystkie bilety 
się rozeszły w ciągu dzisiejszego poranka w ja-
kieś 30 minut. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że 
możemy brać udział w tak szlachetnym celu.
Zawsze się zgadzacie na takie inicjatywy?
A: Nie wiem jak Roberto, ja akurat nie mia-
łam nigdy takiej propozycji. Nikt z takim szla-
chetnym gestem do mnie się nie zgłosił. Acz-
kolwiek cieszę się, bo cóż jest ważniejszego 
niż zdrowie dzieci? Nie wyobrażam sobie, że 
można by powiedzieć nie.

Roberto, lubisz Polskę i polską kuchnię?
A: Nie, bo nie lubi pierogów, a ja kocham 
pierogi.
R: Nie lubię pierogów, włoskich ravioli też nie… 
ale reszta – tak. Pogoda jest fantastyczna.

Nie ma słońca.
R: Bo słońce musi być w środku Ciebie! Ze 
słońcem w środku, wszystko jest piękne. To 
jest moja filozofia.
A:To prawda, każdego ranka wstaje z uśmie-
chem, a ja naburmuszona. 

Dlaczego wybraliście operę?
A: To ona wybrała nas. Moja historia jest 
prostsza, więc opowiem pierwsza – moi ro-
dzice pracowali w operze. Dorastałam tam, 
to było dla mnie normalne. Nic nadzwyczaj-
nego. Moja mama śpiewała w operze wieczo-
rami, więc nie postrzegałam tego jako coś 
boskiego. Roberto zupełnie inaczej.
R: Jeśli otrzymało się ten dar i wie się, że 
można śpiewać w operze to wybiera się ope-
rę. To jest absolutny top śpiewania, pierw-
sza liga. To jak w piłce – jeśli możesz grać 
w pierwszej lidze, nie grasz w drugiej. Kie-
dy masz taką możliwość – idziesz śpiewać 
do opery. To jest coś nienaturalnego, coś 
boskiego - divino. Nie można powiedzieć – 
miałem możliwość, by to zrobić i nie zrobi-
łem. To jest jak misja.

Nie jest to łatwy dar.
R: To misja, by bawić ludzi, sprawiać, żeby po-
czuli się szczęśliwi, ale także pozwolić im, aby 
zapomnieli o trudnościach życia. Na te dwie, 
trzy godziny po prostu zapomnieli o nich. To 
jest naprawdę wspaniały dar.

Roberto, Aleksandra – dziękujemy bardzo.
R.A: Dziękujemy. 

ENGLISH

LOVE POTION

She wanted to have a joint performance in Covent 
Garden we the best opera singer of our times in 
her CV. He, for seventeen year, hadn’t sang that 
opera, because – is it appropriate for a grown man 
to sing about love? She met him accidentally in 
a cafeteria in front of the theatre. And…when he 
sang “I love”, he didn’t play and he didn’t pretend. 
Aleksandra Kurzak and Roberto Alagna.

T O  M I S JA ,  BY  BAW IĆ  LU DZ I , 
S PR AW I AĆ ,  Ż E BY  P O C Z U L I 
S I Ę  S Z C Z Ę Ś L I W I ,  A L E  TA K Ż E 
P OZ WOL IĆ  I M ,  A BY  Z A P OM N I E L I 
O   T RU D NO Ś C I AC H  Ż YC I A .

N A P Ó J  M I Ł O S N Y
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Grzegorz Kapla: Good morning from 
welcoming Warsaw Sofitel Victoria – 
Aleksandra Kurzak and Roberto Alagna.
Aleksandra Kurzak: Perfetto.

Grazie. Roberto, before the show you 
always have to warm your voice. Can you 
do this now?
Roberto Alagna: With a candle. You put 
a candle near throat and it warms you up 
(laughter)

Yeah, but it’s a big problem. Voice means 
your life.
R: Yes, you have to warm the voice when you 
want to use it. Otherwise you have to respect 
the voice. It means letting him rest, being very 
gentle. The voice is like a child or like a wife. 
You must be very gentle…

You bring flowers to your voice?
A: Keep going, keep going…
R: Yeah. I don’t bring flowers even to my wife. 
I am the flower. (laugh) No, but you sometimes 
use the voice too much, speaking a lot, singing 
too much and you can break it. You must use 
it delicately. The voice is like another person. 
You must be very respectful with the voice.

So it’s not easy to live with this gift.
A: It’s not easy living with him (laughs point-
ing at Roberto). I’m absolutely not like him. 
I’m made from a different type of clay. Rober-
to always says – don’t shout, don’t scream, he 
has completely different temperament. I talk 
all the time, it’s hard to stop me. I have nev-
er had something like this, that now we have 
a performance, so we have to rest. Roberto, 
when I met him, he didn’t talk in the day of 

the show. Now he talks, even on the phone, he 
didn’t do that as well. One time, his daughter 
visited us in Vienna and she said – papa, you 
are finally normal. So, we try to change him 
a bit, but we influence each other.
R: Oldschool, newschool.

If you stop saying anything, that means 
you have a secret. That was the secret 
of your love? That you met the guy who 
doesn’t speak?
A: No, I met the guy who had an incredible 
sense of humor. He totally destroyed me 
with that.
R: You know, when you speak too much you 
can say a lot of stupid things.

They say, the tough guy always knew 
what to say and never said what he 
knows.
R: Sometimes it’s better to listen.

Do you remember the first moment…
R: When I was born? (laughs)
No, when…
R: I was reborn with her. It was a new chapter. 
You have to turn the page and start another 
chapter.

So you were thinking that your book is 
over.
R: It’s an anthology. (laughs)
A: Just – calm down. (laughs)

That’s the sense of humor you were talk-
ing about. How did you meet him?
A: I saw him and I said: good morning, Maes-
tro. And he said – come on, don’t call me 
Maestro. I’m Roberto.

On the stage?
A: No, it was in a cafeteria.

How it’s possible that two stars met in 
a cafeteria.
A: We had a rehearsal. Before the rehearsal. 
10:20.

You remember everything.
R: The first moment when I saw her I thought 
– she’s the perfect girl for me.

In the first moment?
A: Yeah, but he didn’t tell you the truth. He 
saw my pictures before. When he was check-
ing out who was he singing with
R: I was afraid.
A: He was the one member of the cast who, as 
he said, from another generation. Then com-
plained that – oh, everybody is a newcomer 
and young people, I will be ridiculous with 
them blah, blah, blah



R: I didn’t sang this opera for 17 years. 
A: Then he looked at my photo and said – 
that’s fine, she doesn’t look that young as 
well. (laughs)
R: It was easy working with Aleksandra, it 
was like playing ping-pong. With some peo-
ple it’s difficult, but with her everything 
went smoothly. One day in cantina, she was 
buying a coffee, I noticed her wallet. She 
had everything arranged extremely well 
inside. I thought – she is a wonderful person. 
Maybe she will be a good partner.
A: I wasn’t this woman with stereotypical 
purse who can’t find anything in there. 
I had everything organized well.

The voice and talent – where they come 
from? Why some people get it and 
others don’t?
R: You have to respect it, because it may just 
go away one day.
A: My mother lost the voice, when I was born.

Maybe she was afraid that she might lose 
you, you were born prematurely…
A: The doctors gave me little chance for sur-
vival and it was definitely stressful for my 
mom. It also made a mark on her voice. The 
voice is very sensitive – for everything, weath-
er, sleep, food. It is not a pair of violin that you 
can put in the case.

So when you fall in love, the voice is 
growing.
A: There is some truth to that.
R: When you’re happy, usually, you sing better.
A: People say you have to suffer to create 
something, but I think it’s not bad to be happy.  

And when you became a mother, were 
you afraid that you may lose your voice?
A: No, I didn’t, not even for a second.
R: t was better for her voice. The voice changed 
a little bit and now she has more possibilities.
A: Yes, it opened a new chapter in my life.

Tell me about the gift.
R: I don’t know if it comes from from God or 
nature, but it’s like something programmed in 
your system. When you receive this program 
you need a lot of meditation to understand 
what is your instrument. Everybody receives 
something, but when you receive such a won-
derful gift like a voice, you are very lucky, be-
cause you can make a lot of people very happy.

But how do you know that you have 
this gift?
R: One day you understand that it is some-
thing you got.

So, do you need a master?
R: Sometimes. Sometimes you have it inside 

you. It’s difficult to explain. It’s like a miracle. 
You know, when people say – oh, I was un-
lucky, I didn’t get a chance to have a career, 
I don’t believe in that. Having a career is not 
only dependent on having the voice. The voice 
is maybe good, but you also need good health, 
good practice, good musicality, you need con-
centration, a kind of computer to work many 
details in the same time. To think about ges-
ture, music, interpretation – it’s many things 
in the same time and it’s very complicated. 
At the same time – you must be very humble 
and careful. It’s not something you can control 
100%. Even when you know that you’re in fomr 
and you think – tonight I will be great, because 
I feel good, if you have just a little hoarseness – 
Katarro – in that moment, everything can fall.

Is it true that one bad note may destroy 
your career?
R: Yes! You can sing very beautifully all 
evening, but you sing one bad note and the 
magic is gone.

Is it easier in other professions? If 
you’re rock musician you don’t have to 
hit every note…
R: Even after some time, people will only 
remember that one, bad moment. We have 
many examples of such figures like Pavarot-
ti, Callas, people who had one bad night and 
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after many years people speak only about that 
night. I also had this experience. They say – 
oh, he made a mistake, it was not a good reper-
toire, he doesn’t have the best technique. Ca-
ruso said something very true –I’m in form just 
two nights in a year. And on these two nights 
I don’t perform.

And how was it with your gift? You were 
supposed to be a violinist. You learned the 
notes, learned to play and then what?
A: This gift was the voice, absolutely. It is 
something I got from God. I didn’t have to 
discover that, just like I didn’t have to discov-
er it in my daughter, she also has a gift. She 
can sing, she can change her voice. When we 
ask her to sing normally, she sings normally, 
when we ask her to sing opera-like – she can 
do it. Of course, she needs training etc., but 
the position of this voice, this special vibra-
tion – she definitely has it.

How old is she?
A: She is almost six. As my mother said – I 
imitated her when I was a child and now 
Malena does the same. This gift was of 
course developed later with a lot of practice. 
These were the times, I was born in commu-
nist Poland and the only way to get out was 
to get a job in West Berlin. My parents idea 
of me playing a violin was conceived to 
make ends meet in the future. But my true 
love won. I grew up in the opera, my parents 
worked there, I was there every evening. It 
happened naturally, I just started singing 
one day.

How did you tell your parents about 
thispassion of yours?
A: I don’t remember. I finished high-school, 
played my last concert with orchestra as 
the best alumna of my school and passed the 
singing exams. I said – mom, I want to sing. So 

I got my first singing lesson a week before my 
exams. And that’s that

You will be singing at a charity concert in 
Poland.
A: Yes, this is absolutely wonderful thing. This 
concert is for Child Health Center to help chil-
dren – Great Artists for Small Patients. It will 
be on November 18th in Warsaw. I heard that 
the tickets sold out like crazy this morning, in 
about 30 minutes. We are very happy that we 
can participate in such a wonderful cause.

Do you always agree to these kind of 
initiatives?
A: can’t speak for Roberto, but I just didn’t 
get an opportunity. No one came forward 
with such noble idea. Although I’m glad, be-
cause what is more important than children’s 
health? I can’t imagine that someone would 
say no to that.

Roberto, do you like Poland and polish 
cuisine?
A: No, because he doesn’t like pierogi. I love 
pierogi.
R: I don’t like pierogi, Italian ravioli as well, but 
the rest – yes. The weather is fantastic.
There is no sun!
R: Because the sun must be inside of you! With 
the sun inside you, everything is beautiful. 
That is my philosophy.
A: It’s true, he wakes up every day with a smile. 

Why did you choose the opera
A: It chose us. My story is easier so I’ll tell 
it first – my parents worked in opera, I grew 
up there, it was a very common place for 
me. It was nothing special. My mother sang 
in the opera in the evening so I didn’t see 
this as something divine. Roberto story is 
completely different.
R: When you receive this gift and you know 
you have the possibility to sing opera, you 
choose opera. It is a top of singing, first divi-
sion. It’s like in football – if you can play in first 
division, you don’t play in second. When you 
have this possibility, you go to the opera. It’s 
something not natural. You can’t say – I have 
the possibility to do it and then not do it. It’s 
like a mission.

t’s not an easy gift.
R: It’s a mission to please people, to make 
them happy, but also to let them forget the dif-
ficulties of life. For those two-three hours, let 
just forget about them. This is truly a wonder-
ful gift.

Roberto, Aleksandra –  thank you very 
much.
R.A: Thank you. 
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oślepieniu już zgasłych jupiterów, 
jeszcze niepożartej kiełbasy, na sto-
le niewypitych substancji, dymu 

w płucach już nie za przyszłe nowopotwory 
przyjętego, siedzimy w kraju i dumamy.

Choć wyborom łatwo jest sprostać, kie-
dy polegają one na dwóch przecinających 
się kreskach i naszej dłoni te kreski stawia-
jącej (choć, co smutne, niektórym nawet to 
się nie udaje), to jednak wybory sensu largo 
są tą wolą/siłą, której nie sposób niekiedy 
nawet kontrolować.

Czy możemy bowiem kontrolować takie 
sytuacje jak to, że jesteśmy niscy, żyjemy 
w Polsce, a nasza lewa pierś jest większa od 
prawej, nasza płeć jest po tej stronie, o któ-
rej się w ogóle mówi o płciach, w przeciwień-
stwie, jak się niekiedy okazuje, do stanu do-
myślnego? I jak ogranicza nam to wybory na 

WYBORY
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starcie, gdy młodzi jeszcze jesteśmy, ale do 
rąk daje nam się zabawki, które ktoś wcze-
śniej uznał za takie, którymi się bawić po-
winniśmy. Dalej, ktoś kiedyś uznał także, że 
ubieramy się w jakiś sposób, w zależności od 
godności, a nawet ową godność matka wcie-
lać w nasze ciało musi od dzieciństwa w oba-
wie przed ostracyzmem społecznym pt. twój 
chłopiec obciąga palce przy chodzeniu, Elż-
bieto, jest to doprawdy niestosowne.

I ile jeszcze milionów czynników spada 
na nas jak przysłowiowe przyrodzenie na 
przysłowiową Mariolę, gdy tak żyjemy sobie 
bezecnie, bez świadomości i, zasadniczo, 
bez wyboru.

Bo choć można by postulować, że wybór, 
zgodnie z literą prawa, mamy, że przecież nikt 
nam nie zabrania bycia aktorem dubbingo-
wym w niemieckich filmach pornograficz-
nych, jednocześnie mając czwórkę dzieci z in 
vitro, będąc w homoseksualnym, otwartym, 
poliamorycznym związku z sześcioma kobie-
tami, dwoma mężczyznami i kilkoma osoba-
mi w spektrum pomiędzy, ale realnie rzecz 
biorąc, raczej wybór nasz padnie na szkoła, 
studia, praca, małżeństwo, dziecko, drugie 
dziecko, emerytura i spać. W pomiędzy kilka 
razy się upijemy, kilka razy spróbujemy nar-
kotyków, pokłócimy się, zdradzimy, a dzieci 
nasze uznamy za zdrajców idei, tej, co jej ni-
gdy nie mieliśmy.

Ot życie. Jak trudno nam wybrać jest na-
wet zawód, gdy mieszkamy w stolicy i przy-
kładów bez liku, jakże trudno może być 
wybrać cokolwiek komuś, kto nawet nie ma 
przykładów, gdzieś w pomiędzymieście, po-
międzylesie, w małym domku na kurzej stóp-
ce, w środowisku, gdzie sukcesem społecz-
nym jest nie zostanie alkoholikiem. Więcej 
pokory, bracia i siostry. 

NASZE

Jego główną aspiracją w życiu jest 
zostanie publikowanym autorem lub 
przetłumaczenie sobie, że społeczeństwo 
nie było gotowe. Redaktor prowadzący 
Anywhere.pl.

JAKUB
WEJKSZNER
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OUR CHOICES

Out of the spotlight, with uneaten sausage, 
undrunk substances, and smoke in our lungs, 
which is no longer considered carcinogenic, 
we are sitting in the country and musing.

Although elections are easy to handle 
when it comes to drawing two intersecting 
lines with our hand (sadly, even this turns out 
to be too much for some people), elections in 
a wide sense are such will/power that some-
times gets out of control.

How can we control such things as the fact 
that we are short, we live in Poland, and our 
left breast is bigger than the right one, our sex 
is on the side where we speak about sex as op-
posed to the default, as it turns out? And how 
does it limit our choice at the start, when we 
are still young, but others give us toys some-
one once decided we should play with. Also, 
someone once decided we should dress in 
a specific way, depending on dignity, which 
our mothers have to cram our head with from 
childhood in fear of ostracism like ‘your boy 
is walking with pointed toes, Elisabeth, this is 
highly inappropriate.’

And how many other millions of factors 
befall us while we live – disgraceful, unaware, 
and, generally, without a choice.

Even though one may argue that we 
do have a choice, as a matter of law, because 
nobody can forbid us to be a dubbing actor in 
German pornographic films and have four 
IVF children, be in an open, polyamorous, 
homosexual relationship with six women, two 
men, and a few persons in the spectrum in 
between the two, but, realistically speaking, 
we will rather choose school, studies, a job, 
marriage, a child, another child, retirement, 
and sleep. In between, we will get drunk a few 
times, try drugs a few times, fall out, cheat, 
and consider our children to be traitors to the 
idea which we have never had.

Well, that is life. How difficult it is to even 
choose a job when we live in the capital and 
there are plenty of examples; how difficult it 
must be to choose anything to a person who 
does not have any examples and lives some-
where in between cities, forests, in a little hut 
built on a hen's foot, in a place where not being 
an alcoholic is a social success. Be more hum-
ble, brothers and sisters . 
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TEKST I ZDJĘCIA Piotr Sobik

ADDIS ABABA ZDOBYWANE JEST PRZEZ CHIŃSKIE FIRMY, 
KTÓRE WYGRYWAJĄ PRZETARGI NA JEGO ROZBUDOWĘ. MIA-
STO JEST AMBITNE, CHCE SIĘ SZYBKO ROZWIJAĆ, STAWIAJĄC 
CORAZ WYŻSZE BUDYNKI. BUDOWLE POWSTAJĄ SZYBKO, 
OPOWIADAJĄ MI TUTEJSI LUDZIE, MASY CHIŃCZYKÓW ZALE-
WAJĄ TEN KRAJ. JEST ICH TYLU, ŻE DZIECI ULICY NAZYWAJĄ 
MNIE, JAK I KAŻDEGO „FORENCHI“ (OBCEGO) - CHINA.
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ażda ulica, dzielnica i zakątek Addis to choroba, 
to niesprawiedliwość i  wykluczenie. W  bogatej 
części Bole gangrena patrzy z ukrycia na mijające 

ją torebki znanej marki „made in Italy“. W rozgrzanym do 
czerwoności, betonowym mieście stolicy Etiopii mijają się 
dziennie dwa światy.

Chorych i zdrowych.I tak jak na całym świecie, te dwa 
byty pomimo tego, że są od siebie zależne, nigdy się nie 
połączą. Jedni nie wpuszczą drugich do swojej przestrze-
ni. Ludzie mijają chorujących pewnym krokiem, sporo 
z nich zostawią monetę, pomogli, poczuli się lżej, spełnili 
obowiązek, odchodząc przed siebie, boją się spojrzeć  cho-
robie w oczy. Rozmowa z taką osobą, potrzymanie jej za 
rękę przecież nie pomoże. Lepiej rzucić groszem, czło-
wiek chociaż zje. 

Sytuacja na ulicy informuje mnie, że służba zdrowia, 
szczególnie ortopedia, ma się tutaj słabo. Reumatologia 
nie istnieje. Przekonałem się o tym, idąc do szpitala. Naj-
większy szpital znajduje się w dzielnicy Mexico. Spędzam 
tam pół dnia, szukając oddziału reumatologii. Pielęgniar-
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ki, lekarze nie wiedzą gdzie jest. Panuje chaos, a widoki na 
każdym piętrze wchodzą we mnie głęboko, jednocześnie 
budują mnie, leczą. Czuję dziwną wieź oraz strach, nad 
którym nie potrafię zapanować. Często personel odsyła 
mnie do budynku rehabilitacji. Nikt nie słyszał o reumato-
logii? W końcu dostaje telefon do doktora z oddziału.

Umawiam się jeszcze tego samego dnia. To młody, pe-
łen pasji lekarz. Spotykam go na ostatnim piętrze w jego 
małym gabinecie, pełnego chęci w tej nierównej i osamot-
nionej walce o los chorujących.

Bardzo się ucieszył na mój widok. Od razu dzwoni 
do znajomych z informacją, że aktywista z Polski przy-
jechał do nas, wypytuje też o sytuację w naszym kraju. 
Nie muszę być lekarzem, aby wiedzieć, że zdjęcia które zo-
baczyłem pokazują tylko, że reumatyzmu tutaj się nie le-
czy. Zobaczyłem ludzi, których zjada ta choroba. W Etiopii 
nie ma leków biologicznych, które tak dobrze sprawdzają 
się na Zachodzie. Cena za pomoc człowiekowi w cierpie-
niu, kosztuje sporo. Ludzie, którzy mają szczęście, pienią-
dze i trafiają do lekarza skazani są co najwyżej na Me-
thotrexat. Plagą natomiast są niezdiagnozowani, którzy 
wychodzą na ulicę szukać pomocy, nie mając pojęcia co 
im jest. Brak lekarzy, nowoczesnych metod leczenia, reha-
bilitacji oraz świadomości to wyroki dla wielu.

Wielu tych, których spotykałem na ulicy. To był jedyny 
mój kontakt z lekarzem. Więcej nie potrzebowałem. Wra-
cam na ulicę, każde zdjęcie i widok korytarzy jeszcze we 
mnie żyje.

Chodzę przy dźwiękach muzyki „yena bita“ – to kilka 
prostych, ale przerażających dźwięków. Słyszę je przy 
najcięższych przypadkach, odczuwam wtedy strach, czło-
wiek leży na ulicy, a małe radyjko informuje o tym, że każ-
dy jest równy, każdemu należy się szacunek i nie ma ludzi 

CHODZĘ PR Z Y DŹ W IĘK ACH 
MUZ Y K I „Y ENA BITA“ – TO 
K ILK A PROSTYCH, A LE 
PR ZER A ŻA JĄCYCH DŹ W IĘKÓW.

Ż A DE N P OL I T Y K N I E 
SP OJ R Z Y ZZ A SWOJ E J 

PR Z YC I E M N I A N E J SZ Y BY 
C HO C I A Ż PR Z EZ C H W I L Ę 
NA N I EW YG ODN Y W I D OK.

M A U E S

lepszych i gorszych. Taki człowiek zazwyczaj 
nie reaguje lub leży przykryty kocem, nie po-
kazując swojego kalectwa.

Droga z lotniska wiedzie przez dzielni-
ce Bole, na której mnóstwo bezdomnych 
szuka swoich szans na zarobek. Tę drogę 
obrali też decydenci, politycy z  Afryki 
i Zachodu. Przylatują do Addis na różne 
szczyty polityczne, zastanawiają się jak 
naprawić i przyspieszyć rozwój tego kraju. 
Kiedy przylatują, Bole zmienia się nie do 
poznania, jest mnóstwo żołnierzy, ruch 
wstrzymany, drogi wysprzątane, cisza. Po-
zamiatano też wszystkich chorych z ulicy. 
Dziś można spacerować, jest też więcej za-
chodnich turystów, nie ma drastycznych 
obrazków. Żaden polityk nie spojrzy zza 
swojej przyciemnianej szyby chociaż przez 
chwilę na niewygodny widok.

Politycy bezpiecznie dojeżdżają do swoich 
hoteli. Ja stoję w korku godzinę. Nie można 
dojechać, droga zamknięta na czas przejazdu 
czarnych samochodów z  ludźmi, którzy 
będą naprawiać ten kraj. Siedzimy w tak-
sówce. Jest 7 miejsc siedzących, nas osiem-
nastu jak się doliczyłem.

Za mną kolejne kilkanaście taksówek, 
wszyscy czekamy, temperatura ponad trzy-
dzieści stopni, ale nikt się nie zbuntuje, bieda, 
gorszy sort nie ma głosu, został mu zabrany 
od urodzenia i tak już zostanie. 

Jeden z kolejnych dni, tym razem dzielni-
ca Gerji, gdzie mieszkam. Zatrzymałem się 

dłużej przy jednym spojrzeniu. To były pogo-
dzone i ciekawskie oczy.

Oczy kobiety która siedziała na starym 
wózku inwalidzkim. Kupiłem u niej kartę 
do telefonu aby się zbliżyć, złapać kontakt. 
W około biegała mała dziewczynka ubrana 
w brudną białą sukienkę. Praktycznie wcho-
dziła na mnie, powodując złość u mamy. Ja 
mam natomiast pierwszą relację.

Kolejne próby podejścia bliżej spotkały się 
z reakcją otoczenia. Taksówkarze, sprzedaw-
cy czekali tylko aż wyciągnę aparat, aby mnie 
zjeść. Wszyscy znali i dbali tutaj o Belnashe, 
bo tak miała na imię 27 letnia kobieta, której 
stopy były powykrzywiane i zaczynały się pa-
ręnaście centymetrów pod kolanami. Po prze-
pychankach znalazłem tłumacza.

Belnashe po urodzeniu nie rozwijała się 
poprawnie. Od młodych lat nie może chodzić. 
Jest sama ze swoim dzieckiem, nie epatuje jed-
nak  swoim nieszczęściem, radzi sobie jest po-
godna. Od forenchi nie potrzebuje pieniędzy.

Jej życie ułatwiłby wózek elektryczny. 
Musi sporo dojeżdżać, używając siły swoich 
rąk do miejsce gdzie handluje, a obok niej 
idzie mała dziewczynka.

Postanowiłem o  niej napisać i  sfoto-
grafować. Mam na to 5 minut, bo tłum się 
niepokoi. Boją się, że jak inni przyjezdni re-
porterzy zdobędę cierpiące kadry, a potem 
spakuję się do mojego samolotu popijając 
drinka na jego pokładzie.

Parę dni później, 500 km dalej otrzymuję 
wiadomość, że pewna kobieta z Polski, prze-
czytawszy mój tekst zdecydowała się pomóc 
Belnashe. Wsiadam w pierwszy bus do Addis 
i następnego dnia zastanawiam się jak prze-
transportować sporą gotówkę prosto z Polski. 
Mam tylko cztery dni do wylotu. Dochodzi 
kolejny problem, wózek.

Nie ma takich wózków w Addis, jedyne 
elektryczne to te, które Etiopczycy otrzymują 
od różnych akcji humanitarnych z zagranicy.
Pomaga mi tłumacz i tutejszy przyjaciel Da-
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wit. Przez trzy dni zjeździliśmy całe Addis na 
poszukiwaniach. Znajomości na ulicy dopro-
wadzają nas do używanego wózka. Właściciel, 
również osoba na wózku, decyduje się zapro-
ponować zawyżoną kwotę której nie mam 
i nie chce zejść niżej.

Moja znajomość z właścicielem knajpy, 
w której jadam doprowadza nas w końcu do 
sklepu z wózkami. Wszystko zaczyna mieć 
sens, każde wyjście do ludzi, każda przyjaźń. 
Układa się to w całość, powodując łańcuszek, 
który doprowadza mnie do Belnashe. Odnaj-

duję sklep. Wózki to jednak trzykołowe moto-
cykle napędzane paliwem. Duże, ciężkie, a jej 
trudno będzie na to wejść.

Poza tym brakowało ponad 3 tysiące zło-
tych. Właściciel sklepu opuszcza cenę trochę 
cenę w podziękowaniu za pomoc dla tutej-
szych ludzi, resztę kwoty zdobywam w dwa 
dni poprzez zbiórkę na facebooku. 

Belnashe jest szczęśliwa. Będzie się uczyć 
jeździć, a jej wrodzony upór pomoże jej wy-
grać ze swoimi ograniczeniami i wejdzie 
o swoich siłach na tę maszynę. Odbieram pie-
niądze, kupujemy motor.

Jedziemy po Belnashe. Pojawia się uma-
lowana, jakby nowa jej wersja. Tryska z niej 
radość. Ludzie z otoczenia patrzą już na mnie 
z uśmiechem, dziękują mi. Dziewczyna ma 
dwutygodniowy kurs jazdy. Jej życie, dzięki 
fotografii, dzięki reportażowi i wspania-
łym ludziom z Polski, Dawidzie zmienia się.

BOJĄ SI Ę, ŻE JA K I N N I 
PR Z YJ EZDN I R EPORTER Z Y 

ZDOBĘDĘ CI ER PI ĄCE K A DRY, 
A POTEM SPA KUJ Ę SI Ę DO 

MOJ EG O SA MOL OTU POPIJA JĄC 
DR I N K A NA J EG O POK Ł A DZI E.

Następnego dnia wsiadam w samolot. Czego się 
Pan napije? Wino. Dokładnie rok później zakładam 
Fundację, nazywam ją Belnashe od imienia mojej 
bohaterki. Pomogła mi, zainspirowała mnie, otwo-
rzyła oczy, że fotografia, pomimo że dziś tak popu-
larna i bezproduktywna, nadal może zmieniać świat 
i  oddziaływać na drugiego człowieka. Słowo pisane 
także może. Fundacja będzie wspierała rehabilitację 
młodych osób.

To, co zobaczyłem na ulicy i w szpitalu było dla mnie 
najlepszym zastrzykiem, lekarstwem.

Addis mnie uleczył, nie wypada mi myśleć inaczej. 

ENGLISH

BELNASHE

Addis Ababa is dominated by Chinese companies that win tenders 
for new investments. The city is ambitious, wants to develop fast 
and put up higher and higher buildings. The locals say buildings 

are erected fast, and tons of Chinese flood the country. There 
are so many of them that street kids call me like every ‘forenchi’ 
(foreigner) – China.

Every street, district, and corner of Addis is filled with 
disease, disability and exclusion. In the rich part of Bole, 
the gangrene lurks around at stylish bags of the popular 
brand ‘made in Italy’. In the redhot, concrete capital of 
Ethiopia, two worlds exist next to each other.

Of the sick and the healthy. Just like in the whole 
world, these two existences are interdependent but will 
never meet. They will never let the others in. People go 
past the sick fast, a lot of them throw a coin to feel better – 
they have helped, done their duty, they are afraid to look 
the disease in the eyes so they never look back. Talking 
with a sick person or holding their hand is no good any-
way. It is better to give alms to the poor, at least they may 
buy something to eat. 

When I see the situation on the streets, I know that 
healthcare, and orthopaedics in particular, is rather poor 

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL



here. Rheumatology does not exist. I learned that when 
I went to the hospital. The largest hospital is located in 
the district of Mexico. I spend half a day there, looking 
for the rheumatology ward. Nurses and doctors do not 
know where it is. The place is in chaos; sights on each of 
the floors hit me hard and deep but, at the same time, they 
shape and heal me. I feel a strange bond and fear which 
I cannot control. The staff often send me to the rehabilita-
tion building. Has nobody heard of rheumatology before? 
Finally, I get a call from a doctor from the ward.

I make an appointment for the same day. He is a young, 
passionate doctor. I meet him on the top floor of the build-
ing, in his small office, full of eagerness in this unfair, soli-
tary fight for the well-being of the sick.

He is very glad to see me. He calls his friends to tell 
them that a Polish activist has come and is asking about 
the situation in their country. I do not need to be a doc-
tor to know that what I saw means that rheumatism is not 
treated here. I saw people eaten by the disease. In Ethio-
pia, there are no biological drugs, which are so popular in 
the West. The prize for helping the suffering is very high. 
Those who are lucky, have money, and can go to a doctor, 
are treated with Methotrexate at most. The undiagnosed, 
who look for help on the street, unaware of what is hap-
pening to them, are the plague. The unavailability of doc-
tors and modern treatment and the lack of awareness are 
like a sentence for a lot of people.
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A lot of those whom I have met on the 
street.

That was my only meeting with the doc-
tor. I did not need more. I return to the street, 
every photograph and sight of corridors is 
still in my head.

I walk to the sound of ‘yena bita’ music 
– a few simple but terrifying sounds. I hear 
them in the worst situations, and they make 
me afraid. A man is lying on the street, and 
a small radio informs that everyone is equal, 
everyone deserves respect, and there are no 
superior and inferior people. Such a person 
usually does not respond or is lying covered 
with a blanket, hiding their disability.

The road from the airport leads through 
the district of Bole, where a lot of homeless 
people look for a job. This is also the road cho-
sen by the decision-makers, politicians from 
Africa and the West. They come to Addis to 
take part in political summits, debating how 
to fix and speed up the development of the 
country. When they arrive, Bole changes out 
of all recognition: there are plenty of soldiers, 
the traffic is suspended, roads are clean, the 
place is silent. All the sick are taken away 
from the streets. Today, one can take a walk, 
there are more Western tourists, no drastic 
pictures. None of the politicians will look 
from behind their tinted windows at the un-
comfortable picture, even for a moment.

B E L N A S H E

thirty degrees, but nobody says anything, 
the poor, the low-grade have no voice, it was 
taken away from them at birth and that will 
not change. 

Another day, this time the district of 
Gerji, where I am staying. One look made 
me stop for a long while. These eyes were 
calm and curious.

The eyes of a woman in an old wheelchair. 
I bought a phone card from her to get closer. 
A little girl in a white, dirty dress was run-
ning around. She was practically climbing 
me, which made her mother angry. I estab-
lished the first contact.

Other attempts to approach her met 
with a mixed response. Taxi drivers and 
shop assistants were just waiting for me 
to take out the camera to eat me. They all 
knew and cared about Belnashe, because 
that was the name of the 27-year-old wom-
an whose feet were twisted and began sev-
eral centimetres under her knees. After 
some quarrelling, I found an interpreter.

Belnashe did not develop right as a child. 
She could not walk. She raises her daughter 
alone but she does not make a display of her 
sorrow; she is quite cheerful. She does not 
need money from forenchi.

An electric wheelchair would make her 
life much easier. She has to move around 
a lot, using her hands, to get to her trading 
spots, with a little girl beside her.

I  decided to write about her and to 
photograph her. I have five minutes to do 
it, because the crowd is getting anxious. 
They are afraid that just like other visiting 
reporters, I would get heartbreaking pho-
tographs, pack up and fly home, sipping 
a drink during the flight.

Politicians safely get to their hotels. I am 
stuck in traffic for an hour. The road is closed 
for the time of the passage of black cars with 
people who have come here to fix this country. 
We are sitting in a taxi. There are seven seats 
and eighteen of us, if I have counted correctly.

Behind us, there are several more taxis, 
we are all waiting, the temperature is above 



After a few days, 500 kilometres away 
from that place, I receive a message that 
some woman from Poland wants to help Bel-
nashe after she read my text. I get on the first 
bus to Addis and on the following day; I am 
wondering how to transport a lot of money 
from Poland. I have only four days left. Then, 
there is another problem – the wheelchair.

There are no such wheelchairs in Addis – 
the only electric wheelchairs are those which 

starts to make sense, every contact, every 
friendship. Everything falls into place, form-
ing a chain which leads me to Belnashe. I find 
the shop. Wheelchairs are fuel-powered three-
wheeled motorcycles. They are large and 
heavy and may be difficult for her to mount.

Besides, they exceed my budget by three 
thousand zlotys. The shop owner lowers the 
price to thank me for what I am doing for the 
locals; I get the remaining amount in two days 
in a Facebook fundraiser. 

Belnashe is happy. She will learn to ride, 
and her tenacity will help her overcome the 
limitations and mount the machine herself. 
I get the money, and we buy the motorcycle.

We go to fetch Belnashe. She is wearing 
make-up and looks like a new version of her-
self. She is filled with joy. The locals are smil-
ing at me, thanking me. The girl has two-week 
riding training. Her life, thanks to the photo-
graph, the reportage, and wonderful people 
from Poland changes.

On the following day, I get on the plane. 
Would you like anything to drink? Wine, please. 
One year later, I set up a Foundation and name 
it Belnashe after my heroine. She helped me, in-
spired me and opened my eyes; she taught me 
that photography, so popular and unproductive 
nowadays, still can change the world and make 
a difference. The written word can make a dif-
ference, too. The foundation will support the 
rehabilitation of young people.

What I saw on the streets and in the hospi-
tal was the best medicine for me.

Addis has healed me; I  cannot think 
otherwise. 
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Ethiopians receive from foreign humanitar-
ian aid. The interpreter and my local friend, 
Dawit, are helping me. We are riding around 
Addis for three days. Thanks to our street 
contacts, we find a used wheelchair. The own-
er, who is also in the wheelchair, gives us an 
exorbitant price; I do not have so much mon-
ey, and he does not want to go any lower on it.

The owner of the bar where I dine tells us 
about a shop with wheelchairs. Everything 



mbitne, pracowite, aktywne, zaanga-
żowane społecznie. Już 23-24 listopa-
da spotkają się w Gdańsku. Kobiety 

internetu – te które swoją obecność w sieci 
i mediach społecznościowych potrafiły prze-
kuć w dobrze prosperujące biznesy, a dzięki 
swojej ciężkiej pracy i zaangażowaniu docie-
rają do setek tysięcy odbiorców. I ciągle się 
rozwijają. Tym razem spotkają się na żywo, 
aby podzielić się doświadczeniami i nawzajem 
się motywować. Na spotkaniu nie zabrak-
nie również mężczyzn, którzy na co dzień 
współpracują z kobietami lub w swojej twór-
czości wspierają inicjatywy kobiece i aktyw-
nie się w nie włączają.

MIASTO GDAŃSK JEST 
PARTNEREM GŁÓWNYM 
WYDARZENIA.
- Chcemy, by projekt Festiwal Kobiet Inter-
netu Gdańsk stał się marką i obowiązkowym 
wydarzeniem w kalendarzu każdego twórcy 
internetowego, dlatego też pierwsza edycja 
będzie zaplanowana na szeroką skalę - zdra-
dzają Anna i Jakub Zając, organizatorzy festi-
walu. - Tej jesieni w Gdańsku ugościmy ponad 
1000 uczestników z całej Polski. Zaprosiliśmy 
do współpracy osoby publiczne i media, oraz 
przedstawicieli największych marek. Będzie 
to jedno z większych wydarzeń skierowanych 
do twórców internetowych w Polsce oraz 
największe skierowane do kobiet aktywnych 
w internecie.

Wśród zaproszonych gości znajdują się 
takie osobistości jak Dorota Wellman, Anna 

Starmach i Małgorzata Kożuchowska. Całość 
festiwalu zostanie podzielona na dwa bloki 
tematyczne. Pierwszy z nich – biznes – zo-
stanie poświęcony warsztatom i panelom, na 
których uczestniczki i uczestnicy dowiedzą 
się jak skutecznie budować swoją markę, 
a także z jakich narzędzi najlepiej skorzystać, 
żeby w najlepszy sposób dotrzeć do swoich 
odbiorców. Drugi z bloków dotyczyć będzie 
szeroko pojętych tematów społecznych – od-
powiedzialności za twórczość w internecie, 
misji, jakiej poświęcony jest blog lub kanał, 
a także przeciwdziałaniu nienawiści, czyli 
hejtowi – w internecie.

Premierowa edycja Festiwalu Kobiet Inter-
netu odbędzie się w Europejskim Centrum 
Solidarności w Gdańsku w dniach 23-24 listo-
pada 2019 roku. 

ENGLISH

WOMEN OF THE INTERNET FESTIVAL 
– A NEW PROJECT SOON IN GDAŃSK!

Ambitious, hard-working, active, socially 
committed. They will meet in Gdańsk on 
23–24 November. Women of the Internet – 
those who managed to turn their presence on 
the Web and on social media into a successful 
business and reach hundreds of thousands of 
people thanks to their hard work and com-
mitment. And they are constantly develop-
ing. This time, they will meet to share their 
experiences and motivate each other. Other 
meeting participants will be men who work 
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with women on a daily basis or support wom-
en’s initiatives and take part in them.

THE MAJOR PARTNER OF 
THE EVENT IS THE CITY OF 
GDAŃSK.
‘We want the Women of the Internet Festival 
in Gdańsk to become a brand and a must for 
all digital content creators; therefore, the first 
edition will be a wide-scale event,’ said Anna 
and Jakub Zając, the festival organisers. ‘This 
autumn, in Gdańsk, we will host over 1 000 
participants from all over Poland. We have 
invited public people and the media as well 
as representatives of the leading brands to 
cooperation. It will be one of the bigger events 
for digital content creators in Poland and the 
largest one for people active on the Internet.
The invited guests include such well-known 
figures as Dorota Wellman, Anna Starmach, 
and Małgorzata Kożuchowska. The festival 
will be divided into two thematic blocks. 
The first one – business – will be dedicated 
to workshops and discussion panels, during 
which the festival participants will learn how 
to build their brand effectively and what tools 
to use to reach their target audience. The sec-
ond block will be about broadly-understood 
social issues – responsibility for digital con-
tent, the mission of blogs or channels, and 
fighting hate on the Internet.

The premiere edition of the Women of the 
Internet Festival is taking place in the Euro-
pean Solidarity Centre in Gdańsk on 23–24 
November 2019. 
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gromna dawka jazzu dla wszystkich 
melomanów i jazz-fanatyków po raz 
kolejny w Gdańsku! To aż 12 dni (25–

27.10, 8–11.11, 14–17.11 i 20.11.2019) niesamo-
witej muzycznej przygody, a na żakowskiej 
scenie zagości 23 gości z Polski, USA, Wielkiej 
Brytanii, Szwecji, Norwegii, Estonii, Japo-
nii oraz krajów arabskich!

Wśród tegorocznych gwiazd zdecydowa-
nie należy wyróżnić Cécile McLorin Salvant, 
trzykrotą laureatkę prestiżowej nagrody 
Grammy. Ostatnią, w 2019 roku, otrzymała 
za swój najnowszy album The Window. Tym 
razem usłyszymy ją w tonacji francuskiego 
kabaretu, który w połączeniu z amerykańską 
rewią oraz estetyką Nat King Cole’a to efekt, 
którego po prostu nie można przegapić.

Warto także wspomnieć o znanym już 
gdańskiej publiczności koncercie Chritiana 
Scotta aTunde Adjuah. Ponownie w akompa-
niamencie Logana Richardsona z  jego roz-
brajającym saksofonem, pojawi się na scenie 
Żaka już 14 listopada z siedmioosobowym 
składem, by zagrać materiał ze swojego świet-
nie przyjętego albumu Ancestral Recall.

Festiwal Jazz Jantar to nie tylko znani 
i lubiani, to także nieznani Scenie Suwni-
cowej i premierowi artyści. Na pierwszy 
ogień idzie zespół LLovage, czyli nie-
konwencjonalny duet polskich muzyków 
– kontrabasisty Olo Walickiego i perku-
sisty Jacka Prościńskiego. Jest to połącze-
nie akustyki wzbogaconej o elektronikę 
oraz samplery, dzięki czemu jest to jedyne 
w swoim rodzaju przeżycie muzyczne, nie-

ortodoksyjne zarówno w środowisku jazzo-
wym jak i muzyki popularnej.

Oprócz tego, powitamy również zespół 
RASP Lovers, czyli połączenie punku, awan-
gardowego jazzu, elektorniki, improwizacji 
oraz alt-rocka. Podczas występu na gdańskiej 
scenie zaprezentują swój materiał z debiutanc-
kiego albumu, by zrewolucjonizować polskie 
myślenie o tym, jak jazz powinien wyglądać.

Zatem – nie ma co czekać i już teraz warto 
kupić bilet na to wyjątkowe wydarzenie, które-
go podobieństwa ze świecą szukać nie tylko na 
polskiej, ale i europejskiej scenie muzycznej.

Sprzedaż biletów i karnetów oraz rezerwa-
cje prowadzi kasa Klubu Żak codziennie w go-
dzinach od 15.00 do 21.00 (w sb i nd od g.16.00). 

Kontakt: kasa@klubzak.com.pl; Tel. 58 
344 05 73 lub 58 345 15 90 – w.117 / Płatność 
za bilety gotówką lub kartą. Bilety bez zniżek 
można nabywać w sklepie internetowym: 
tickets.klubzak.com.pl. 
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22ND EDITION OF JAZZ JANTAR 
FESTIVAL IS JUST AROUND THE 
CORNER!

A massive dose of jazz for all music lovers 
and jazz buffs again in Gdańsk! Get ready 
for 12 days (25–27.10, 8–11.11, 14–17.11 and 
20.11.2019) of a remarkable music adven-
ture and 23 guests from Poland, the USA, 
the UK, Sweden, Norway, Estonia, Japan, 
and Arab countries!

O

22. EDYCJA FESTIWALU 

JAZZ JA NTAR
                         JUŻ ZA ROGIEM!
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One of the highlights of this year’s edi-
tion is Cécile McLorin Salvant, a  three-
time winner of a  prestigious Grammy 
Award. The latest one, in 2019, she re-
ceived for her album The Window. Her 
performance in the tone of a French caba-
ret – together with American variety show 
and Nat King Cole’s aesthetics – is abso-
lutely a must.

Another star of this year’s festival is Chris-
tian Scott aTunde Adjuah, already known in 
Gdańsk. Again, in the company of Logan 
Richardson, with his disarming saxophone, 
he will perform in Żak on 14 November with 
a seven-member band and present the material 
from his wellreceived album Ancestral Recall.

The participants of Jazz Jantar Festi-
val are not only famous and popular mu-
sicians but also unknown artists and nov-
ices. The first ones to perform will be LL-
ovage – an unconventional duo of Polish 
musicians, Olo Walicki (double bass) and 
Jacek Prościński (drums). Their music is 
a  combination of acoustics tinged with 
electronic music and samplers, which 
makes it a unique music experience, un-
orthodox both in the jazz circle as well as 
in pop music.

Other artists to perform on the Su-
wnicowa Stage include RASP Lovers – 
a combination of punk, avant garde jazz, 
electronic music, improvisation, and alt-
rock. The band will present the material 
from their debut album to revolutionise 
the perception of jazz in Poland.

Do not wait and get your ticket for this 
remarkable event, unique both in Poland 
and Europe.

Tickets and festival passes as well as 
reservations are available in the ticket office 
of Klub Żak every day from 15.00 to 21.00 
(on Saturday and Sunday from 16.00). 

Contact: kasa@klubzak.com.pl; Tel. 58 
344 05 73 or 58 345 15 90 – extension 117 / 
Accepted payment methods: cash, deb-
it/credit card. Full tickets are also avail-
able online, at tickets.klubzak.com.pl.
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W LISTOPADZIE W POLSKIEJ FILHARMONII BAŁTYCKIEJ ODBĘDZIE SIĘ KILKADZIESIĄT WYDARZEŃ, W KTÓRYCH 
NAJBARDZIEJ DONIOSŁE MIEJSCE ZNAJDĄ KONCERTY GDAŃSKIEJ JESIENI PIANISTYCZNEJ.
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estiwal, który rozpoczął się 15.10 koncertem L. 
Możdżera składa się z 4 koncertów symfonicz-
nych i 4 recitali. Inauguracja imprezy czeka nas 

8.11. koncertem symfonicznym z udziałem gdańskiej 
orkiestry i Szymona Nehringa, laureata Konkursu 
Chopinowskiego w Warszawie z 2015. Nehring wyko-
na V Koncert fortepianowy Es-dur Ludwiga van Be-
ethovena, który stanowi zwieńczenie doświadczeń 
kompozytora z tym gatunkiem muzycznym. Fortepian 
i orkiestra traktowani są tu jak w pełni równorzęd-
ni partnerzy i dojrzały styl kompozytora ukazuje się 
w tym dziele w całej okazałości. dyrygent Akademic-
kiej Orkiestry Symfonicznej zawodowo związany z Ki-
słowodskiem (Rosja), grecki dyrygent Dimitris Botinis 
przedstawi efektowny program z uwerturą H. Berlioza 
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and the mature style of the composer shows 
in all its glory.

On 15 November, the conductor of the 
Academic Symphony Orchestra affiliated 
with Kislovodsk (Russia), Dimitris Botinis, 
Greece, will present a  remarkable pro-
gramme with The Overture by H. Berlioz and 
pieces from Petrushka, a ballet by I. Stravin-
sky. The soloist will be Yu Kosuge, a Japanese 
pianist, who will perform the virtuoso Piano 
Concerto by E. Grieg.

For 22 November, which marks the end of 
the festival, the Artistic Director of the Phil-
harmonic in Gdańsk, George Tchitchinadze, 
has planned two significant compositions by 
J. Brahms and W.A. Mozart. The soloist who 
will perform Mozart’s best known Piano Con-
certo in D Minor KV 466 will be an Italian pi-
anist, Pietro de Maria. The repertoire also in-
cludes Symphony No. 4 in E Minor by the first 
of the composers.

Apart from these significant concerts, four 
fascinating piano recitals will take place. On 
9 November, Julia Kociuban and Ilya Maxi-
mov will perform in a duo. On 14 November, 
Lucas Geniušas will present selected com-
positions by Schubert and Prokofiev. On 17 
November, Julianna Awdiejewa, the winner 
of Chopin Competition 2010 (tickets almost 
sold-out) will present selected compositions 
by Schuman, Schubert, and Chopin. On 21 No-
vember, Michał Mossakowski will play piano 

compositions inspired by organ music. The 
festival is co-funded by the City of Gdańsk. 

On 29 November, the Philharmonic holds 
a concert on the occasion of Saint Andrew’s 
Day. During the event, Nino Oxilia’s film enti-
tled The Rhapsody of 1917 will be displayed to 
the live symphonic music by Pietro Mascagni.

A brand new event for is the music work-
shop ‘Musical Little Kids’ dedicated to mums 
with little children aged 0–4. Almost every 
Tuesday from October to June at 13.30 chil-
dren can take part in music workshops. There 
is also a rich educational offering for schools, 
including concerts ‘Sounds from the Screen’ 
on 25 and 26 November dedicated for students 
of the final year of primary school.

On 10 November, the Philharmonic holds 
an interesting family concert. It features the 
Representative Orchestra of the Polish Navy 
from Gdynia conducted by Maciej Budzińs-
ki, the National Ballet School in Gdańsk, the 
Children’s Choir of the Primary School No. 80 
in Gdańsk and a soloist, Emilia Grażyńska 
(soprano). The programme includes composi-
tions by S. Moniuszko on the occasion of the 
200th anniversary of his birthday, patriotic 
songs, and the orchestra drill show.

All information on the repertoire is avail-
able at filharmonia.gda.pl and facebook.com/
filharmonia. On our website, you can find free 
digital versions of all repertoire materials for 
adults as well as families and schools. 

GDAŃSKA JESIEŃ PIANISTYCZNA

Konkursu Chopinowskiego w 2010 r., (bile-
ty prawie wyprzedane) zaprezentuje utwo-
ry Schumana, Schuberta i Chopina. 21.11 
Michał Mossakowski zagra fortepianowe 
utwory inspirowane dziełami organowymi. 
Festiwal jest dofinansowany ze środków 
Miasta Gdańska. 

29.11 Filharmonia zaprasza na koncert 
andrzejkowy gdzie obok muzyki symfonicz-
nej na żywo autorstwa Pietra Mascagniego 
wyświetlony będzie film Nina Oxilii pt. Rap-
sodia z 1917 r.

Całkowitą nowością w  ofercie dedy-
kowaną całkiem innej grupie docelowej, 
mamom z małymi dziećmi w wieku 0-4 lat 
są warsztaty muzyczne „Muzykalny malu-
szek”. W niemal każdy wtorek od paździer-
nika do czerwca o godz. 13.30 mogą one 
brać udział w umuzykalniających warszta-
tach. Nie ustaje też oferta edukacyjna dla 
szkół, tym razem dla młodzieży z ostatnich 
klas szkół podstawowych w  koncertach 
„Dźwięki z ekranu” 25-26.11.  

10.11 odbędzie się jeszcze ciekawy 
koncert familijny. Wystąpi w nim Orkie-
stra Reprezentacyjna Marynarki Wojennej 
z Gdyni pod batutą Macieja Budzińskiego, 
Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa z Gdań-
ska, Chórek Dziecięcy przy Szkole Podsta-
wowej nr 80 w Gdańsku oraz solistka, Emi-
lia Grażyńska – sopran. W programie m.in. 
pieśni S. Moniuszki z okazji jego 200. rocz-
nicy urodzin oraz utwory patriotyczne oraz 
pokaz musztry orkiestry.

Wszelkie informacje o repertuarze moż-
na znaleźć na filharmonia.gda.pl i fb.com/
filharmonia. Na stronie internetowej są bez-
płatnie do pobrania cyfrowe wersje wszyst-
kich materiałów repertuarowych zarówno 
dla dorosłych jak i dla rodzin i szkół. 

ENGLISH

GDAŃSK PIANO AUTUMN

In November, the Polish Baltic Philharmonic is hol-
ding several dozen events, the most significant of 
which are the concerts held as part of the Gdańsk 
Piano Autumn.

The festival kicked off on 15 October with 
a concert of L. Możdżer comprising four 
symphonic concerts and four recitals. The 
event will be inaugurated on 8 November, 
with a symphonic concert featuring the 
Gdańsk Orchestra and Szymon Nehring, 
a laureate of the Chopin Competition in 
Warsaw in 2015. Nehring will perform The 
Piano Concerto No. 5 in E Major by Ludwig 
van Beethoven, which is a crowning compo-
sition of the composer, where the piano and 
the orchestra are treated as equal partners, 

i muzyką z baletu Pietruszka I. Strawińskiego. Solist-
ką będzie japońska pianistka Yu Kosuge w wirtuozow-
skim Koncercie fortepianowym E. Griega.

22.11 na zakończenie festiwalu w  programie dy-
rektora artystycznego Filharmonii w Gdańsku Geor-
ge’a Tchitchinadze są dwa wielkie dzieła J. Brahmsa 
i W.A. Mozarta. Solistą w najbardziej znanym Koncercie 
fortepianowym Mozarta, d-moll KV 466 będzie włoski 
pianista Pietro de Maria. Ponadto wysłuchamy IV Sym-
fonii e-moll pierwszego z kompozytorów.

Obok tych wielkich koncertów odbędą się 4 pasjo-
nujące recitale pianistyczne, na które szybko wejśció-
wek. 9.11 zagra w duecie Julia Kociuban i Ilya Maxi-
mov. 14.11 Lucas Geniušas wykona utwory Schuberta 
i Prokofiewa. 17.11 Julianna Awdiejewa, zwyciężczyni 

Zbliż telefon i odczytaj film
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łota Polska Jesień. Widok, który za-
piera dech w piersiach, zachęca do za-
dumy i…siedzenia w domu. Niestety, 

jak doświadcza nas trudna rzeczywistość, 
co roku, od początków okresu jesiennego 
wolimy siedzieć na parapecie z kubkiem go-
rącego napoju oraz dobrą książką. Nie wpły-
wa to dobrze ani na naszą kondycję fizycz-
ną, a przebywanie w nieprzewietrzonych, 
ogrzewanych kaloryferami pomieszcze-
niach może szybko doprowadzić do choro-
by lub po prostu kiepskiego samopoczucia. 
Dlaczego więc nie wybrać się na wycieczkę 
rowerową? Szczególnie, że jest ku temu do-
datkowy powód.

Trasa EuroVelo 10 z Kopenhagi do Gdań-
ska to podróż wręcz legendarna. Każdy cy-
klista marzy o tym, by przejechać się tą spe-
cjalnie przygotowaną od rowerzystów dla 
rowerzystów, trasą, gdzie przy każdym kilo-
metrze zobaczyć można wyjątkowe widoki 
i przeżyć przygodę swojego życia.

W tym artykule skupimy się jednak na 
polskiej części EuroVelo 10, w szczególności 
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JESIEŃ ZNACZY ROWER!   
ZAPRASZAMY NA TRASĘ EUROVELO 10 !
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Z tych bardziej niespotykanych, warto wska-
zać na poligon wojskowy z czasów drugiej 
wojny światowej, gdzie Niemcy testowali nie-
gdyś artylerię wojskową. Choć trudno jest to 
przebić, polecamy również wizytę w skan-
senie Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach, 
gdzie na własnej skórze możemy się przeko-
nać jak wyglądało życie historycznych Sło-
wińców zamieszkujących niegdyś te tereny.

Niewątpliwie warto również zwrócić uwa-
gę podczas planowania wycieczki na rezerwat 
przyrody Beka, znajdujący się na Pobrzeżu 
Kaszubskim, nad Zatoką Pucką. Jest to część 
Nadmorskiego Parku Krajobrazowego. Sam 
park znajduje się na terenie pochłoniętej nie-
gdyś przez morze miejscowości Beka i stanowi 
dom dla ogromnej ilości rzadkich przedstawi-
cieli flory i fauny, ze szczególnym naciskiem 
na wyjątkowe ptactwo znajdujące się na tere-
nie rezerwatu. Wśród najciekawszych okazów, 
należałoby wymienić takie ptaki jak bąk, gę-
gawa, ohar, szlachar, błotniak stawowy, błot-
niak zbożowy, błotniak łąkowy, kropiatka, zie-
lonka, żuraw, ostrygojad, sieweczka obrożna, 
krwawodziób, czajka, kszyk, zimorodek, sowa 
błotna i pliszka cytrynowa.

Choć zatem jesienne smutki bliskie są 
każdemu z nas, warto przegnać je wspólnym 
rowerowaniem. Niewiele jest przyjemniej-
szych rzeczy niż liście pod kołami, rozmowy 
pod kocem przy kominku i królestwo ciszy, 
na którą tak niewielu z nas może sobie w dzi-
siejszych czasach pozwolić. 

ENGLISH

CYCLE THROUGH THE AUTUMN!  
DISCOVER EUROVELO 10 TRAIL!

Polish Golden Autumn. A sight to take your 
breath away, bring nostalgia and… make 
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you want to stay at home. Unfortunately, ev-
ery year, when autumn arrives with the cold 
weather, we prefer to sit on the window sill 
with a cup of hot drink and a good book. It 
is not good for our physical well-being, and 
staying in stuffy, radiator-heated rooms 
may soon cause diseases or general unwell-
ness. Why not take a cycling trip then? Es-
pecially if there is a good opportunity for it.

The EuroVelo 10 Trail from Copenhagen 
to Gdańsk is a legendary journey. Every cy-
clist dreams about riding this trail prepared 
by cyclists for cyclists, where you can ad-
mire breathtaking views and have an adven-
ture of a lifetime.

This article, however, will focus on the 
Polish part of EuroVelo 10, in particular, 
the landscapes in the region of the Baltic 
Sea. Starting from Kołobrzeg, through 
Międzyzdroje, Ustka, to Gdańsk – at every 
turn, you will find a place worth stopping by. 
The trail along the coast is constantly devel-
oping. Newly-built paths, parking spaces, 
and signage make cycling along EuroVelo 10 
even more pleasant and eco-friendly. It is 
a great option for families who want to take 
a break from the hustle and bustle of city life 
and are after more secluded, snug hostels 
or resorts, where they can combine physi-
cal activity with the cosiness of a forest cot-
tage. In the world full of stimuli, which have 
a particularly negative effect on children, it 
is an interesting holiday alternative, which 
makes it possible to bring family members 
closer and help save the planet a little.

What are the highlights of the EuroVe-
lo 10 trail? One of them is the Lighthouse 
Trail connecting 17 lighthouses in Zachod-
niopomorskie and Pomorskie Provinces, 
which is definitely a must. The trail covers 

669 kilometres leading through remarkable 
seaside resorts. 

Another spot that you can’t pass up is 
the Słowiński National Park. The coastline 
forest, large coastal lakes, marshes, and the 
showcase of the region – shifting dunes – are 
only some of the attractions of this histor-
ic region. The more unusual attractions in-
clude a military training area from the time 
of the Second World War, where Germans 
used to carry out the military ordinance, 
and the open-air Museum of the Slovinian 
Village in Kluki, where you can learn more 
about the life of historical Slovinians who 
used to live in the region.

While planning your trip, do not for-
get about the Beka Nature Reserve in the 
Kaszubskie Coast, by the Bay of Puck. It is 
a part of the Coastal Landscape Park. The 
park is situated in the village of Beka, which 
was once swallowed by the sea and now is 
home to a great number of rare fauna and 
flora species, including amazing birds in-
habiting the reserve. The specimens that 
you can find in the region include such 
birds as bittern, greylag goose, common 
shelduck, red-breasted merganser, western 
marsh harrier, hen harrier, Montagu's har-
rier, spotted crake, little crake, common 
crane, oystercatcher, common ringed plo-
ver, common redshank, northern lapwing, 
common snipe, common kingfisher, short-
eared owl and citrine wagtail.

Although autumn blues affect all of us, 
try and chase the clouds away with cycling. 
There are not many more pleasant things in 
life than leaves under the wheels, conversa-
tions under a blanket by the fireplace, and 
the kingdom of silence which few of us can 
afford nowadays. 

zaś na krajobrazach w  okolicach Morza 
Bałtyckiego. Począwszy od Kołobrzegu, 
poprzez Międzyzdroje, Ustkę i w końcu – 
Gdańsk, na każdym kroku natkniemy się 
na miejsce, przy którym warto się zatrzy-
mać. Szczególnie, że trasa wzdłuż wybrze-
ża wciąż się rozwija. Nowo wybudowane 
ścieżki, miejsca postojowe, oznakowanie 
sprawią, że podróż EuroVelo 10 będzie przy-
jemna i ekologiczna. Jest to szczególnie cie-
kawa opcja dla rodzin szukających uciecz-
ki od zgiełku wielkiego miasta, w  nieco 
bardziej ustronnych, zacisznych hostelach 
czy kurortach, gdzie przyjemność z wysił-
ku fizycznego można połączyć z zaciszem 
leśnej chatki. W świecie uzależnionym od 
bodźców, wyjątkowo negatywnie wpływają-
cych na dzieci, jest to ciekawa alternatywa 
wyjazdowa, dzięki której można nie tylko 
zbliżyć do siebie uczestników ogniska do-
mowego, ale także oszczędzić planecie nie-
co zdrowia.

Co zatem można zobaczyć podczas wy-
padu rowerowego trasą EuroVelo 10? Warty 

polecenia jest na pewno Szlak Latarni Mor-
skich, łączący aż 17 obiektów na terenie wo-
jewództw zachodniopomorskiego i pomor-
skiego. Całość trasy to aż 669 kilometrów, 
wśród wspaniałych nadmorskich resortów. 

Oprócz tego, punktem obowiązkowym 
na mapie każdego cyklisty-podróżnika jest 
Słowiński Park Narodowy. Nabrzeżny las, 
ogromne jeziora przybrzeżne, bagna oraz 
wizytówka tego miejsca – ruchome wydmy 
– to tylko niektóre z atrakcji, które możemy 
napotkać zwiedzając to historyczne miejsce. 



POMYSŁ NA JESIEŃ W TRÓJMIEŚCIE

HIPODROM SOPOT ZAPRASZA NA ZAWODY
KONNE W SEZONIE HALOWYM

NA SOPOCKIM HIPODROMIE WŁAŚNIE ROZPOCZYNA SIĘ SEZON HALOWY, CO OZNACZA, ŻE AŻ DO WIOSNY RAZ 
LUB DWA RAZY W MIESIĄCU BĘDZIE TUTAJ MOŻNA ZOBACZYĆ ZAWODY KONNE. TRWAJĄ ONE ZAZWYCZAJ 
PRZEZ CAŁY WEEKEND, OD RANA DO WIECZORA, NA HALI POMARAŃCZOWEJ NA TERENIE HIPODROMU. 
TO NIE LADA GRATKA DLA MIŁOŚNIKÓW JEŹDZIECTWA, TAK ZAWODNIKÓW, JAK I WIDZÓW. 

ZDJĘCIA Mat. Prasowe Hipodrom SopotTEKST Alicja Kocik
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jeśli nigdy nie byliśmy na takich 
zawodach? Warto spróbować – zo-
baczyć dlaczego na całym świecie 

miliony ludzi śledzą ten piękny sport z zapar-
tym tchem, dlaczego są nawet tacy, którzy 
jeżdżą z zawodów na zawody, by kibicować 
swoim faworytom. 

W Sopocie na zawody może przyjść każdy, 
zaś dodatkową zachętą jest bezpłatny wstęp. 

A zobaczyć jeźdźców na żywo, poczuć pod 
stopami tętent końskich kopyt - nic nie może 
się z tym równać, żadne, nawet najciekawsze 
relacje w telewizji czy internecie. 

Wśród dyscyplin jeździeckich niewątpli-
wie prym wiodą skoki przez przeszkody – i to 
właśnie zawodów w skokach najwięcej można 
znaleźć w kalendarzach polskich ośrodków 

A

P O M Y S Ł  N A  J E S I E Ń . . . 

ZASA DY SĄ TU TA J BA R DZO PROSTE 
– ZAWODN ICY POKON UJĄ K ILK A NAŚCIE 
PR ZESZKÓD, USTAW ION YCH NA 
PLACU Z WA N Y M PA R KU R EM. 

jeździeckich. Ich historia sięga XIX wieku 
i biegów myśliwskich, ale dziś sport ten nie ma 
już nic wspólnego z polowaniami, za to podbija 
serca małych i dużych, młodych i tych w kwie-
cie wieku, początkujących oraz tych, którzy 
mieli już do czynienia z jeździectwem. 

Zasady są tutaj bardzo proste – zawodnicy 
pokonują kilkanaście przeszkód, ustawio-
nych na placu zwanym parkurem. 

Kolejność jest z góry wyznaczona, a zawod-
nicy, przed rozpoczęciem konkursu, pokonu-
ją trasę na piechotę. Dla widzów wygląda to 
zabawnie, ale dla zawodników jest to chwila 
skupienia. Czasami bowiem wyniki zależy 
od jednej sekundy, a tę można zyskać jadąc 
pomiędzy przeszkodami skrótem, lub robiąc 
o jedną foule (czyli krok galopu) mniej. Foule 
może mieć od 2 do nawet 4 metrów. Zadaniem 
konia jest pokonać przeszkodę, ale już na-
prowadzenie go na przeszkodę, tzw. najazd, 
to zadanie jeźdźca. Ważne jest tutaj nie tylko 
tempo, w jakim się do przeszkody dojeżdża, 
ale także kąt, pod jakim chce się przeszkodę 
pokonać oraz to, w jaki sposób pokonuje się 
poprzedzający przeszkodę zakręt. A na par-
kurze zakrętów nie brakuje. 

Oczywiście najważniejsza jest wyso-
kość przeszkód – od niej zależy trudność 
danego konkursu. 

Również bardzo ważne jest, aby prze-
jechać „na czysto”, czyli aby żaden drąg 
nie został strącony. 

Ciekawostką jest, że w zawodach konnych 
nie ma podziału na płeć ani wiek zawodników. 
Wyjątek stanowią mistrzostwa, które rozgry-
wane są dla juniorów, seniorów i innych klas 
wiekowych, ale na większości zawodów w jed-
nym konkursie można zobaczyć walczących 
o zwycięstwo ramię w ramię doświadczonych 
zawodników oraz tych młodych, którzy stoją 
na początku kariery. 

Również typowe dla tego sportu jest 
posiadanie, lub dosiadanie, przez jednego 
zawodnika kilku koni. Dzięki temu może on 
równocześnie, w ramach jednych zawodów, 
startować kilka razy. Jest to jeden z elemen-
tów treningu – mało doświadczone konie 
zaczynają od startów w konkursach, w któ-
rych przeszkody są niskie, zaś z czasem, 
gdy umiejętności zarówno wierzchowca, jak 
i konia rosną, zwiększa się trudność konkur-
sów, w których razem, jako para startują. 

Kibicowanie na zawodach konnych nie 
wymaga specjalistycznej wiedzy, zaś zro-
zumienie tego, co dzieje się na parkurze 
przychodzi bardzo łatwo. Dużą pomocą jest 
komentarz spikera, który podaje wyniki ko-
lejnych zawodników.
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Uzbrojonych w  tych kilka informacji 
zapraszam Państwa na zawody konne na 
sopocki Hipodrom. Oprócz kilkuset koni, 
na widzów czekają food trucki i restauracje, 
tradycją na zawodach są również kierma-
sze tematyczne. Warto jesienią odwiedzić 
Hipodrom, przespacerować się wśród sze-
leszczących liści, pooglądać konie na pa-
dokach, a na hali pokibicować startującym 
zawodnikom. I pamiętajmy – w zawodach 
zawsze startuje dwóch sportowców, jeździec 
i jego wierzchowiec.   

ENGLISH

LOOKING FOR SOMETHING TO DO IN 
TRICITY THIS AUTUMN? 
CHECK OUT INDOOR HORSE-RIDING 
COMPETITIONS AT THE SOPOT 
HIPPODROME

The indoor season at the Sopot Hippodrome has 
just kicked off. Until spring, the venue will hold 
horse-riding competitions once or twice a month. 
The competitions usually take place in the Orange 
Hall at the Hippodrome and last all weekend, from 
morning till evening. It is a real treat for horse-riding 
lovers – both riders and spectators. 

Have you ever attended such a competition? It 
is definitely worth a shot – to see why millions 
of people all over the world follow this beauti-
ful sport with bated breath; why some people 
go from one competition to another to watch 
their favourites. 

Events in Sopot are open to the general 
public, and the admission is free. 

counts, and that second can be gained by tak-
ing a shortcut between the obstacles or doing 
one foule (gallop step) fewer. A foule can be 
from 2 up to 4 metres long. The horse has to 
get over the obstacle, but the right approach 
is the rider’s job. What matters is not only the 
approach speed but also the angle and the 
way of taking the turn preceding the obstacle. 
And there are plenty of turns on the course. 

The height of the obstacles determines the 
difficulty level of the competition. 

Another important thing is to cross the 
obstacles without a fault, namely not to knock 
down any of the rails. 

An interesting fact is that the sex or 
age of participants are of no importance in 
horse-riding competitions, the exception be-
ing championships held in junior, senior, and 
other age classes. In most championships, 
however, experienced participants compete 
with young riders who have just embarked on 
their career. 

Also, one rider can own or ride several 
horses, which allows them to take part in 
a few categories as part of one competition. It 
is one of training elements – horses with little 
experience begin with competitions with low 
obstacles and over time, when the skills of the 
rider and the horse improve, they take part in 
more and more difficult competitions. 

Watching horse-riding competitions does 
not require any expertise, and it is easy to 
understand what is happening on the course. 
The speaker’s commentary on the results of 
particulars riders is of big help.

With all that in mind, feel invited to at-
tend horse-riding competitions at the Sopot 
Hippodrome. Apart from several hundred 
horses to admire, there are also food trucks 
and restaurants as well as theme sales. Visit 
the Hippodrome this autumn, walk through 
rustling leaves, watch horses on paddocks, 
and cheer on the riders. And remember that 
there are always two members in the team – 
the rider and their horse.  

Nothing compares to watching riders live 
and feeling the tramping of hooves under 
your feet, and even the most interesting TV or 
online broadcast will not render its incredible 
atmosphere. 

One of the leading horse-riding disciplines 
is show jumping; it is also the most popular 
competition held by Polish horse-riding cen-
tres. Its history dates back to the 19th century 
and hunting runs, but the sport has nothing to 
do with hunting nowadays; it wins the hearts 
of little and grown-up horse-riding lovers, be-
ginner and advanced riders. 

The rules are very simple – riders negoti-
ate several obstacles set on a course. 

The order of obstacles is pre-set, and 
before the competition, the riders cover 
the route on foot. It may look funny on the 
outside, but it is a moment of utmost con-
centration for the riders. Here, every second 
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hwarzno-Wiczlino to największa pod 
względem powierzchni dzielnica Gdy-
ni, która z roku na rok przyciąga coraz 

więcej nowych mieszkańców. Dynamiczne-
mu rozwojowi dzielnicy sprzyja powstawanie 
nowych budynków mieszkalnych, za któ-
rymi podążają inwestycje w infrastrukturę 
komunikacyjną, usługową, jak i społeczną. 
Od września br. młodzi mieszkańcy Chwar-
zna-Wiczlina uczęszczają do nowoczesne-
go obiektu szkolno-przedszkolnego, który 
powstał przy ul. Wiczlińskiej, naprzeciwko 
popularnego osiedla Wiczlino-Ogród. W tym 
wyjątkowym kompleksie, będącym w ostat-
nich latach jedną z największych inwestycji 
Gdyni, zamiast typowego dzwonka uczniów 
na lekcje zaprasza piosenka emitowana ze 
szkolnego radiowęzła!

W nowopowstałym Zespole Szkół Ogólno-
kształcących nr 8 funkcjonuje Szkoła Podsta-
wowa nr 37 oraz XVII Liceum Ogólnokształcą-
ce, które jest jedyną szkołą w Polsce należącą 
do grona Microsoft Showcase School. Nowo-

wowe - nr 37 i 48. Jego obecny kształt nie jest 
jednak ostateczny. Plany dotyczące komplek-
su zakładają bowiem, w drugim etapie jego 
rozbudowy, powstanie krytej pływalni. Z tego 
faktu z pewnością cieszą się nie tylko ucznio-
wie, ale i mieszkańcy dzielnicy, w tym osiedli 
takich jak Wiczlino-Ogród, Sokółka Zielenisz, 
Fort Forest czy Chwarzno Polanki.   

ENGLISH

BIG AND MODERN INVESTMENT IN 
CHWARZNO-WICZLINO IN GDYNIA

Chwarzno-Wiczlino is the largest in area 
district of Gdynia, attracting more and 

more new inhabitants every year. The dynam-
ic development of the district is a result of 
putting up new residential buildings, which is 
followed by investments in the transport, ser-
vices, and social infrastructure. In Septem-
ber 2019, a modern school and kindergarten 
complex was opened on Wiczlińska Street, 
opposite the popular residential estate Wiczli-
no-Ogród. In this exceptional complex, which 
is one of the biggest investments in Gdynia 
in recent years, instead of the typical ring of 
a school bell, lessons begin with a song broad-
cast from the school radio.

The newly-built General Education 
School Complex No.  8 comprises Pri-
mary School No.  37 and High School 
No. 17, which is the only Microsoft Show-
case School in Poland. The modern fa-
cility was built for about 700  students, 
and it boasts IT rooms, a  dayroom, 
a  dining room, a  library, a  projector 
room, a  teamwork room, and a  cook-
ing room. The school building is con-
nected to a  large sports hall. As part of 
the complex, also a  basketball court, 
a  multi-functional court with artificial 
grass and mini stands, and running 
tracks were built. What is important, 
the district inhabitants may also use the 
complex infrastructure.

In a separate building, State Kinder-
garten No.  59 for about 200  pupils was 
set up. The new kindergarten with a ful-
ly-equipped playground concentrates on 
holistic child development. The facility 
is located near a  forest, where children 
can go for walks.

The new investment has expanded 
the education infrastructure of Chwarz-
no-Wiczlino, which includes, among 
others, nurseries, kindergartens (in-
cluding two state kindergartens), and 
primary schools – Nos  37 and 48. How-
ever, its present shape is not final. The 
complex plans provide for constructing 
an indoor swimming pool at the second 
stage of the investment. This is good 
news not only for students but also the 
inhabitants of Wiczlino-Ogród, Sokółka 
Zielenisz, Fort Forest and Chwarzno Po-
lanki estates.  

DUŻA I NOWOCZESNA INWESTYCJA  

W CHWARZNIE-WICZLINIE W GDYNI

C

X V I I  L IC E U M  O G ÓL NOK S Z TA Ł C ĄC E 
W  GDY N I  J E S T  J E DY N Ą  S Z KO  Ł Ą 
W  P OL S C E  N A L E Ż ĄC Ą  D O  GRO N A 
M IC RO S OF T  S HOWC A S E  S C HO OL . 
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czesna placówka została wybudowana dla 
blisko 700 uczniów, a na jej terenie znajdują 
się m.in. pracownie komputerowe, świetlica, 
jadalnia, biblioteka, sala projektowa, sala 
do pracy zespołowej czy sala do gotowania. 
Budynek szkolny jest połączony z dużą halą 
sportową. W ramach kompleksu powstały 
również m.in. boisko do koszykówki, boisko 
wielofunkcyjne ze sztuczną trawą i mini-try-
buną oraz bieżnie. Co ważne, z infrastruktu-
ry kompleksu będą mogli korzystać także 
mieszkańcy dzielnicy.    

W osobnym budynku otwarto Przedszko-
le Publiczne nr 59 dla blisko 200 przedszko-
laków. Nowa placówka z pełni wyposażonym 
placem zabaw stawia na holistyczny rozwój 
dziecka. Przyjemne sąsiedztwo lasu z pewno-
ścią daje przedszkolakom możliwość cieka-
wych wędrówek.

Nowy obiekt wzbogacił istniejącą infra-
strukturę edukacyjną Chwarzna-Wiczlina, 
na którą składają się m.in. żłobki, przedszkola 
(w tym dwa publiczne) oraz szkoły podsta-
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TEKST IZDJĘCIA Grupa Inwestycyjna Hossa



SŁYSZELIŚCIE O IVONIE? TO POPRZEDNICZKA ALEXY. STWORZONA PRZEZ ABSOLWENTÓW POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ, 
W 2013 ROKU ZOSTAŁA PRZEJĘTA PRZEZ AMAZON. W TEJ CHWILI MA 47 GŁOSÓW, KTÓRE POTRAFIĄ CZYTAĆ W 24 
JĘZYKACH, A AMAZON OTWORZYŁ W GDAŃSKU WŁASNE CENTRUM ROZWOJU, KTÓRE OPRACOWUJE INNOWACYJNE 
ROZWIĄZANIA DLA PRODUKTÓW I USŁUG FIRMY NA CAŁYM ŚWIECIE - W TYM TAKŻE STALE ULEPSZA GŁOŚNIK ECHO.

TRÓJMIASTO - WSCHODZĄCA GWIAZDA 
SZTUCZNEJ INTELIGENCJI

OD IVONY PO ALEXĘ, OD LOKALNYCH STARTUPÓW PO FIRMY Z LISTY 

FORTUNE 500 -TRÓJMIASTO JEST CZĘŚCIĄ GLOBALNEJ REWOLUCJI AI

 

IVONĘ znają wszyscy, którzy śledzą postępy w AI i roz-
wiązania przetwarzające tekst na mowę. Ale na tym nie 
kończy się wkład Pomorza w rozwój sztucznej inteligen-

cji. Według najnowszego raportu Digital Poland, od 2015 
roku liczba firm działających w sektorze AI w Trójmieście 
gwałtownie wzrosła, a Gdańsk stał się drugą najbardziej 
obiecującą lokalizacją w kraju, jeśli chodzi o potencjał 
rynku sztucznej inteligencji. Trójmiejskie środowisko AI 
jest pełne nowych pomysłów i rozwiązań. Firmy działają-
ce na polskim wybrzeżu Bałtyku, takie jak SentiOne, 
VoiceLab, CTA, Quantum CX, Nlightnin Production, 
BrainScan, EduSense, Neoteric czy DLabs, są już czę-
ścią globalnej rewolucji AI.

Co napędza ten inteligentny rozwój? Wiele składa się 
na genius loci Trójmiasta. Atrakcyjna lokalizacja (w ubie-
głym roku Pomorskie odwiedziło 9 milionów turystów!), 
przyjazna polityka rządowa, dodatnie saldo migracji, 
świetna infrastruktura, fantastyczne uczelnie wyższe, 
dostęp do wykwalifikowanej kadry, dobra komunikacja 

BYĆ MOŻE DLATEGO, ŻE TO 
MI ASTO PORTOW E, TRÓJ MI ASTO 
M A OTWA RTĄ MENTA LNOŚĆ, 
ATMOSFER Ę PR ZEDSIĘBIORCZOŚCI 
I CHĘCI DO DZI A ŁA N I A.

z resztą Europy i świata, wysokiej klasy inkubatory, akce-
leratory, parki technologiczne i organizacje wspierające 
inwestycje - wszystko to powoduje, że sztuczna inteligen-
cja na Pomorzu złapała wiatr w żagle.  

DYNAMICZNY WZROST 
GOSPODARCZY
W ostatniej dekadzie Gdańsk, Sopot i Gdynia doświad-
czyły bezprecedensowego wzrostu gospodarczego - 
tylko w2017 roku gospodarka pomorska wzrosła o 7% 
w porównaniu z rokiem poprzednim. Zwłaszcza sek-
tor nowoczesnych usług dla biznesu przeżywa boom. 
Wyrastające jak grzyby po deszczu nowoczesne biurow-
ce i wykształcona kadra opuszczająca mury pomorskich 
uczelni przyciągają do Trójmiasta  globalne korporacje 
z listy Fortune 500.

 Po początkowym okresie prostego outsourcingu, 
wiele z tych firm wprowadza teraz bardziej zaawanso-
wane procesy i prowadzi badania. Na przykład centrum 
doskonałości Intela w Gdańsku opracowuje sterowniki 
urządzeń, a firma Acoustic - światowej klasy produkty 
marketingowe oparte na sztucznej inteligencji. 

- W ostatnich latach Trójmiasto odeszło od prostego 
outsourcingu - potwierdza Marek Trojanowicz, założy-
ciel firmy CTA, która wykorzystuje uczenie maszynowe 
do rozpoznawania obrazów tomografii mózgu i oferuje 
rozwiązania rzeczywistości rozszerzonej i wirtualnej. - 
Ponieważ powstaje coraz więcej nowych powierzchni biu-
rowych, globalne firmy dostarczające produkty i usługi IT 
decydują się na ulokowanie tutaj swoich biur. Doskonale 
wiedzą, co zyskują: dostęp do świetnie wykształconych in-
żynierów i pracowników naukowych - mówi Trojanowicz.

„Świat zauważył już, że Pomorze to świetne miejsce 
do prowadzenia działalności gospodarczej. Firmy 
wiedzą, że nasza politechnika oferuje dostęp do do-
skonale wykształconych inżynierów, którzy są w sta-
nie opracować metody i modele analizy sieci neuro-
nowych. Są dosłownie rozchwytywani”. 
- Marek Trojanowicz, CTA.

„Lokalna społeczność związana ze sztuczną inteligencją 
jest jeszcze młoda i niezbyt liczna, ale ludzie tutaj mają 
tę postawę, że “się da”. Być może dlatego, że to miasto 
portowe, Trójmiasto ma otwartą mentalność, atmosferę 
przedsiębiorczości i chęci do działania.” 
- Jacek Kawalec, Voice Lab.

EKOSYSTEM, INFRASTRUKTURA 
Dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna i naukowa 
to również parki technologiczne, inkubatory i akcelera-
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tory. Na przykład Pomorski Park Naukowo-
Technologiczny w Gdyni udostępnia nowo-
czesne biura i laboratoria, dzięki którym mło-
de firmy mogą pracować nad prototypami, 
konsultować się z ekspertami w kwestiach 
komercjalizacji technologii czy pozyskiwania 
finansowania.

Takie wsparcie jest niezbędne, bo zwłasz-
cza małe firmy potrzebują miejsca do pracy, 
dostępu do ekspertów, a przede wszystkim 
mocy obliczeniowych w przystępnych ce-
nach. Zwłaszcza te ostatnie są zdaniem Jacka 
Kawalca, założyciela Voice Lab, firmy specja-
lizującej się w platformach rozpoznawania 
intencji i dekoderach rozpoznawania mowy, 
niedoceniane jako warunek konieczny do 
dalszego rozwoju AI w regionie. 

Kawalec widzi w tym zarówno wyzwa-
nie, jak i  szansę dla lokalnego r ynku. 
- Często bagatelizuje się ilość mocy obli-
czeniowejpotrzebnej  do analizy sieci neu-
ronowych - twierdzi. - Koszty korzystania 
z  chmury obliczeniowej są wygórowane 
i prawie żaden startup nie może sobie na 
to pozwolić. Potrzebujemy tańszych wyso-
kowydajnych mocy obliczeniowych.

BANKI DANYCH I SZYBKOŚĆ 
TRANSMISJI
Kolejnym wyzwaniem jest ilość etykietowa-

nych danych, których sztuczna inteligencja 
potrzebuje do nauki. Jeśli AI ma, dajmy na 
to, rozróżnić zdrową nerkę od chorej, to po-
trzebuje tysięcy zdjęć zdrowych i chorych or-
ganów, żeby nauczyć się rozpoznawać, co wi-
dzi. - Jako region mamy możliwość szybkiego 
stworzenia takich banków danych, z których 
firmy AI mogą korzystać, ponieważ mamy te 
dane - podkreśla Jacek Kawalec.

Politechnika Gdańska, akademia me-
dyczna i inne instytucje akademickie i pu-
bliczne są w stanie stworzyć wspólną biblio-
tekę danych i udostępnić ją chętnym firmom 
spoza regionu i kraju. Polska planuje poza tym 
budowę sieci 5G i  udostępnienie szybkiego 
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TRICITY - THE RISING STAR OF ARTIFICIAL 
INTELLIGENCE. AI IS REVOLUTIONIZING THE 
WORLD AND TRICITY IS WHERE YOU WANT 
TO BE IF YOU WANT IN ON THE ACTION. FROM 
IVONA TO ALEXA, FROM LOCAL STARTUPS TO 
FORTUNE 500 BRANDS, WE HAVE IT ALL!

Have you heard about IVONA? She was here before Alexa. De-
veloped by the graduates from Gdańsk University of Technology, 
IVONA was subsequently taken over by Amazon in 2013 and 
scaled up to use 47 voices that can read in 24 languages. IVONA 
is still loved by the geeks - while Amazon has its Development 
Center in Gdansk that delivers innovative solutions powering their 
products and services around the world, including the famed Echo 
device powered by Alexa.

But there is more to Pomerania’s AI landscape than this 
one globally recognized text-to-speech smart product. 
The number of companies in the AI sector has been gro-
wing rapidly in Tricity since 2015, making Gdańsk the se-
cond most promising location in Poland when it comes to 
AI potential, according to the recent Digital Poland report. 
The AI ecosystem is Gdańsk is buzzing with new ideas and 
solutions. Companies such as SentiOne, VoiceLab, CTA, 
Quantum CX, Nlightnin Production, BrainScan, 

EduSense, Neoteric or DLabs – are some of the players in 
the AI revolution based off the Polish Baltic coast.

What’s driving this smart growth? Tricity’s genius loci 
has many components to it. The region’s attractive loca-
tion (no wonder 9 million tourists visited Pomorskie last 
year!), friendly government policies, a positive migration 
balance, great infrastructure, fantastic institutes of higher 
education and trainings, access to a skilled talent pool, 
connectivity to the rest of the world, world-class incuba-
tors, accelerators, technology parks and organizations 
that support investments and growth, are just a few factors 
that are fueling the rapid AI growth.

ECONOMIC PROWESS
Tricity has in the recent decade experienced unprece-
dented growth - the economy grew by 7% in 2017. The 
business service sector, lured by the mushrooming 
world-class office spaces and well-educated workforce, 
has witnessed many global Fortune 500 corporations 
establishing their shared service centers, mainly in 
Gdansk and Gdynia. After the initial period of simple 
outsourcing, many of them are now introducing advan-
ced processes and R&D. For example, Intel's center of 
excellence in Gdańsk develops device drivers (that is 
middleware for data transfer between the device and 
the rest of the computer system), while Acoustic deve-
lops world-class AI-driven marketing products.

W  najnowszym rankingu Numbeo 
z 2019 roku, Gdańsk znalazł się w pierw-
szej setce najlepiej ocenionych miast, 
pokonując Lizbonę, Paryż i Rzym, jeśli 
chodzi o stosunek jakości do kosztów ży-
cia, dostęp do opieki zdrowotnej czy za-
nieczyszczenie środowiska. Mieszkańcy 
Gdańska, Gdyni i Sopotu są najszczęśliwsi 
w  całym kraju, jak udowadnia diagnoza 
społeczna z 2015 roku. A w badaniu z 2017 
roku amerykański Instytut Milkena upla-
sował Pomorskie na wysokim czwartym 
miejscu wśród regionów Europy - tuż obok 
Londynu, Sztokholmu i Budapesztu. 

O INVEST IN POMERANIA 
I LIVE MORE. POMERANIA
Invest in Pomerania jest regionalną inicjaty-
wą non-profit , która wspiera bezpośrednie 
inwestycje zagraniczne w regionie na każ-
dym etapie procesu inwestycyjnego. . (www.
investinpomerania.pl)

Live more. Pomerania to kampania 
prowadzona przez Invest in Pomerania, 
której celem jest zachęcanie talentów do 
relokacji na Pomorze i  międzynarodowa 
promocja regionu jako doskonałego miej-
sca do życia, nauki i pracy. (www.livemo-
repomerania.com).  

DLACZEGO W TRÓJMIEŚCIE 
MIESZKAŃCY SĄ SZCZĘŚLIWI?

Najczystsze powietrze w Polsce 
316 km wybrzeża 
3000 km szlaków kajakowych 
2000 km tras rowerowych 
50+ międzynarodowe i krajowe   
połączenia lotnicze 
24 uniwersytety, 80 000+ studentów
35 języków używanych w centrach 
biznesowych

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL

Internetu wszystkim mieszkańcom. To po-
może w dalszym rozwoju sztucznej inteli-
gencji w kraju, bo niektóre jej zastosowania 
- pojazdy autonomiczne, monitorowanie 
parametrów życiowych w służbie zdrowia czy 
bezpieczeństwo w sieci - wymagają niezawod-
nej i szybkiej transmisji danych.

JAKOŚĆ ŻYCIA
Ale odpowiedź, która niezmiennie pada na 
pytanie „dlaczego Trójmiasto?”, brzmi: „po-
nieważ to świetne miejsce do życia i pracy!”. 

A W BA DA N IU Z 2017 ROKU A MERY K A ŃSK I I NSTY TUT 
MILK ENA U PLASOWA Ł POMORSK IE NA W YSOK I M 
CZ WA RTY M MIEJSCU WŚRÓD R EGIONÓW EU ROPY...
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MAREK TROJANOWICZ



- Gdańsk has moved ahead of simple 
outsourcing in recent years - agrees Marek 
Trojanowicz, AI Startup maverick and foun-
der of BrainScan.ai, a company that applies 
Machine Learning to recognize medical imag-
es, specifically to convey automated analysis 
and assessment of pathological changes visi-
ble on CT imaging. - As more and more new 
office spaces are being built, the global com-
panies that develop IT products and services 
decide to locate their operations here, becau-
se they know perfectly well they are gaining 
access to the highly educated engineers and 
research staff - says Trojanowicz.

“The world has already appreciated 
Pomerania as the place to do business. The 
companies know that our technical univer-
sity offers access to highly educated engine-
ers who are able to implement software ba-
sed on Machine Learning and use available 
Neural Network libraries. They are literally 
a red-hot commodity worldwide.” 
– Marek Trojanowicz, BrainScan.ai.

“The local AI community is young and not 
very big yet, but people here have this up and 
going attitude. Perhaps because it’s historical-
ly been a port city, Tricity has this open menta-
lity and there is an atmosphere of entrepreneu-
rship and willingness to act.” 
– Jacek Kawalec, Voice Lab.

ECOSYSTEM, 
INFRASTRUCTURE
The well-developed technical and scienti-
fic infrastructure also includes a number 
of technology centers, incubators, and ac-
celerators that helped create a vibrant AI 
ecosystem. The Pomeranian Science and 
Technology Park in Gdynia, for example, 
offers modern offices, biotechnology, and 
electronic laboratories, where young com-
panies can develop prototypes, consult the 
experts about technology commercialization 
opportunities and obtain external financing.

Such support is vital because companies, 
especially smaller ones, need affordable spa-
ces, access to experts and inexpensive com-
puting power. The latter is particularly im-
portant – and underestimated, according to 
Jacek Kawalec, the founder of Voice Lab, a lo-
cal company that specializes in AI-powered 
intent recognition platforms and speech re-
cognition decoders.

He sees it as both a challenge and an 
opportunity for the local AI market.  – The 
amount of computing power that analysis 
of neural networks needs is hugely unde-
restimated – he says. – The costs of using 

T E C H N O L O G I A  /  T E C H N O L O G I E S5 6 – 5 7 T R Ó J M I A S T O -  W S C H O D Z Ą C A . . .

WHY DO PEOPLE WANT TO LIVE
 AND WORK IN TRICITY?

316 km shoreline
Cleanest air in Poland
3000 km canoe trails
2000 km cycling paths
50+ international and domestic flight 
connections daily
24 universities, 80 000+ students
35 languages spoken in business centers

cloud computing are exorbitant and har-
dly any startup can afford it. We need che-
aper high-performance computing power.

DATA BANKS AND DATA 
SPEED
Another challenge is that AI needs huge amo-
unt of annotated data to learn. If it is supposed 
to distinguish between healthy and unhealthy 
kidneys, for example, it needs thousands of 
images of healthy and unhealthy organs to le-
arn what it's looking at. – As a region, we have 

a possibility to quickly create such data banks 
that AI companies can use because we have 
the data – insists Jacek Kawalec.

With a technical university, medical uni-
versity and many other public and academic 
institutions on board that can deliver various 
data in large amounts, Pomerania is attrac-
ting companies from outside the region and 
the country who are looking forward to using 
this extensive data library.

Poland also plans to build a 5G network and 
make high-speed Internet available to all resi-
dents. Such activities will certainly help in the 
further development of AI, as some of its appli-
cations - such as autonomous vehicles, vital life 
signs monitoring in healthcare or cybersecurity 
- require a reliable and fast data transmissions.

QUALITY OF LIFE
But what almost everybody always mention first 
when you ask them “So, why are you here?” is 
“because it’s a great place to live and work!”.

In the latest Numbeo ranking published 
in 2019, Gdańsk was in the top hundred best-
-rated cities, beating Lisbon, Paris and Rome 
when it comes to cost of living, access to 
healthcare and pollution factors. The resi-
dents of Gdańsk, Gdynia and Sopot are the 
most satisfied in the whole country, as the 2015 
study shows, happy with the place they live in. 
And the American Milken Institute ranked 
Pomorskie the fourth-best performer among 
all European regions, right next to London, 
Stockholm, and Budapest in 2017.

ABOUT INVEST IN 
POMERANIA AND LIVE 
MORE. POMERANIA
Invest in Pomerania is a regional non-profit initia-
tive that supports FDI projects in Pomerania, by 
providing assistance at every stage of the invest-
ment process. (www.investinpomerania.pl)

Live more. Pomerania, powered by Invest 
in Pomerania encourages potential talents to 
relocate to Pomerania. Iwt  aims  to share the 
best of Pomerania with the rest of the World 
(www.livemorepomerania.com)  

TRICITY EDUCATIONAL 
OFFER
The Gdańsk University of Technology is 
number four in Poland in terms of reputa-
tion and its graduates land jobs in top of 
the tops companies. - Currently, more or 
less every institute here is involved in arti-
ficial intelligence education and research 
to some extent  - says Dr Jacek Lebiedź, 
head of the Immersed Spatial Visualization 
Laboratory at GUT that does research in 
gaming, bot trainings, AI-supported 3D 
modeling, intelligent human-VR interfa-
ces, and intent recognition.

Add to that the fact people are willing to 
move to Tricity from all over the world, and 
you have a talent pool of dreams. - Over the 
past five years, I have noticed that young 
people are much more mobile. – says 
Marek Trojanowicz. - Not only is remote 
work more popular, but people are more 
willing to relocate.

As AI moves towards an interdiscipli-
nary future, where math, physics, che-
mistry, and biotechnology will play an 
equal role alongside computer science, 
it’s a  great advantage to have a  mosaic 
of different competencies in the region. 
- This should pay off when all the univer-
sities strengthen cooperation between 
each other and with the business world. 
– believes Trojanowicz.
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TOMASZ 
ORGANEK
 
Muzyk, wokalista, autor tekstów, 
kompozytor i powieściopisarz. 
Lider zespołu Organek, z którym
nagrał dwa albumy: Głupi (2014) 
i Czarna Madonna (2016).

estem skończonym nihilistą. Podejrzewałem to 
od lat, ale, na szczęście, niedawno potwierdził to 
szef wszystkich szefów swoją wykładnią na temat 

wartości i teraz już wiem na pewno. I od razu mi lepiej. 
Podobno oskarżeni tak mówią: byle do wyroku. Ta mi się 
nasila z wiekiem. 

Kiedyś, dawno temu, pełen pomysłów i zamiarów, 
młodzieńczej siły i ideałów, wybiegałem z domu z ka-
napką w ręku naprawiać świat. Pieniędzy było niewiele, 
jedzenia tyle, co trzeba, za to marzeń i planów pod dostat-
kiem. Dziś siedzę w pełnym słońcu na jednym ze wzgórz 
Mezzane di Sotto i patrząc przez palce na pokryte winną 
latoroślą wzniesienia, piję miejscowe Soave. Trochę wzru-
szeń, ostatki zachwytów, uniesień, coś o pięknie w stylu 
Rylskiego tłucze się po głowie. Przysypiam na leżaku. 

Myślenia niewiele, pracy jeszcze mniej, pozostają pie-
sze wycieczki do miejscowych winnic i wieczorne wizyty 
w lokalnych osteriach. I wiecie co? Zazdroszczę Biance. 
Bianka ma siedem lat i jest córką znajomych. Dbam o hi-
gienę, bo to w końcu wakacje, ale kontakt z kilkoma oso-
bami utrzymuję. W końcu, katastrofa jest piękna dopiero 
w towarzystwie. No więc ten telefon, wiadomość. Magda 
krzyczy z drugiego pokoju: Dzwoniła E. Wiesz co Bianka 
powiedziała dziś w szkole? Na pytanie nauczycielki, co 
lubi robić, odpowiedziała, że lubi być dziewczynką i wal-
czyć o prawa kobiet. Przypominam: Bianka, lat siedem. 
Śmiechu co niemiara, do wieczora tylko o tym, znajomi, 
esemesy, telefony, itp. Bianka zrobiła nam dzień. I teraz 
ja, przysypiając w słońcu Venetto, myślę już tylko o niej. 
Że jej zazdroszczę, że też bym tak chciał. Żeby znowu z tą 
kanapką, bez czapki…żeby znowu wierzyć tak mocno jak 
Bianka, że ten świat można naprawić. Że się jeszcze da. 
I że to, na co dziś patrzę ze słonecznego wzgórza Mezzane 

J
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di Sotto, to nie kolejna cisza przed upadkiem tego samego 
imperium, którego zgliszcza wszędzie dookoła. 

Niedawno odbył się Młodzieżowy Strajk Klimatyczny. 
Młodzież z całego świata wyszła na ulice z pytaniami do 
polityków. Jeszcze tylko kilka dni i wracam…a może się 
jeszcze da.   

ENGLISH

THE GRAPEVINE

I am a consummate nihilist. I suspected that for years but, 
luckily, it was recently confirmed by the boss of it all with 
his interpretation on values, and now I know for certain. 
That makes me feel so much better. I heard the accused 
say, if we could just get to the sentence. In my case, this 
gets worse with age.

A long time ago, with a head full of plans and ide-
as, youthful strength and ideals, I would run out of the 
house with a  sandwich in my hand, ready to change 
the world. I had little money, just enough food, and plen-
ty of dreams and plans in my head. Today, I am sitting in 
full sunlight on one of the hills in Mezzane di Sotto, look-
ing through my fingers at the hills covered with grape-
vine, sipping local Soave. My head is full of thoughts; 
some emotions, the remains of enthusiasm and rapture, 
something about the beauty in the style of Rylski. I am 
dozing off in a beach chair. 

Not much to think of, even less to do; I spend my days 
walking to local vineyards and hanging out in local bars in 
the evening. And you know what? I envy Bianka. Bianka 
is seven and she is the daughter of my friends. I care 
about my hygiene; I am on vacation but I keep in touch 
with a few people. After all, the disaster is beautiful when 
experienced together. So, the call, the message. Magda 
is shouting from the other room, E. called. You know 
what Bianka said today at school? When the teacher 
asked what she liked doing, she said she likes to be a girl 
and fight for women’s rights. Remember, Bianka, seven 
years old. Lots of laughs, the news of the day, friends, 
texts, calls, etc. Bianka made our day. And now, dozing 
off in the sun of Venetto, I  am thinking about noth-
ing but her. That I envy her, that I would like to do that, 
too. To have that sandwich, not to wear a hat… to believe 
as much as Bianka that the world can be changed. That it 
still can be done. And that what I am looking at from the 
sunny hill in Mezzane di Sotto is not another calm before 
the fall of the same empire whose ruins are all around me. 

Recently, the Youth Climate Strike took place. Young 
people from all over the world took to the streets with 
questions to politicians. I am coming back in a few 
days… and perhaps it still can be done.   

WINNA LATOROŚL 
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BLAUKA – DUET W ŻYCIU I NA SCENIE, ICH DEBIUTANCKI ALBUM „MINIATURA” 27 WRZE-
ŚNIA 2019 UJRZAŁ ŚWIATŁO DZIENNE, TA PŁYTA TO ZBIÓR PRZEMYŚLEŃ, MARZEŃ I GA-
LIMATIASÓW LUDZKICH RELACJI, WRZUCONY DO ABSTRAKCYJNEGO WORKA PEŁNEGO 
GROTESKI, ABSURDU I DYSTANSU DO SAMYCH SIEBIE. GEORGINA TARASIUK - AUTORKA 
TEKSTÓW I MUZYKI ORAZ PIOTR LEWAŃCZYK - BASISTA I PRODUCENT MUZYCZNY.

ZDJĘCIA źródło: BlaukaTEKST Justyna Bzdak

KOMPLETNIE ZASKOCZENIE NA 
POLSKIEJ SCENIE MUZYCZNEJ ! 

OTO - BLAUKA
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Kto jest pomysłodawcą Blauki i skąd pomysł na taką 
nazwę waszego duetu?
Blauka zaczęła się od prywatnej relacji i nie powstała 
z inicjatywy jednej osoby. Czymś naturalnym było dla 
nas wspólne tworzenie muzyki, a “Miniatura”, czyli nasz 
debiutancki album, to efekt dwuletniej pracy. Przez 
dłuższy czas szukaliśmy nazwy, która będzie dla nas 
tożsama, a musimy przyznać-znalezienie takiej nie było 
łatwym zadaniem. Przerobiliśmy wiele wersji, z czego 
niektóre zachowały się jeszcze w nazwach roboczych 
pierwszych sesji nagraniowych! Pamiętamy jak dziś 
zdziwienie Marcina Gajko [realizatora miksów albu-
mu], który będąc przyzwyczajonym do nazwy roboczej, 
po raz pierwszy zobaczył w nazwie pliku audio “Blau-
ka”. “Blauka?”- spytał i odparł po czasie: ”Całkiem do-
bra nazwa!”. Blauka w mowie potocznej oznacza wagary.

były wyjątkowe, nie inaczej postąpiliśmy 
z naszym pierwszym samodzielnym wy-
dawnictwem. Autorką ilustracji i całego 
projektu jest Natalia Trochowska. Projekt 
graficzny “Miniatury” przeszedł kilka me-
tamorfoz zanim ostatecznie przyjął swój 

Dla jakiego słuchacza jest Miniatura?
“Miniatura” nie powstawała dla określonego typu od-
biorcy, choć zastosowane na płycie różnorakie i dość 
bezkompromisowe zabiegi muzyczne i tekstowe skła-
niają ku słuchaczowi zdecydowanie świadomemu. Zda-
jemy sobie sprawę, że to, co robimy odbiega od kanonu 
obecnego „mainstreamu”, ale takie było założenie – zro-
bić coś, co wnosi kolejną wartość i nie powiela utartych 
schematów w polskiej muzyce. Co więcej, jak pokazały 
nam nasze tegoroczne koncerty, „Miniatura” jest al-
bumem międzypokoleniowym. Na widowni widzieli-
śmy osoby w różnym wieku: byli dwudziestolatkowie, 
a nawet nastolatkowie, nasi rówieśnicy oraz pokolenie 
naszych rodziców. Cieszy nas ten widok, udowadnia-
jąc, że nasza muzyka i teksty docierają do wielu osób 
– bez względu na wiek.

B L AU K A   Z AC Z Ę Ł A  S I Ę  O D 
PRY WAT N E J  R E L AC J I  I   N I E 
P OW S TA Ł A  Z   I N I C JAT Y W Y 
J E D N E J  O S O BY. 

Opisujecie swój gatunek jako 
„retrospektywny rock rekreacyjny”? 
Gdybyście mogli wytłumaczyć o to za styl?
“Retrospektywny rock rekreacyjny” to na-
sze “oczko” puszczone do słuchacza. Bo jak 
określić styl muzyczny własnego zespołu? Czy 
to mainstream, pop, czy może już rock? Big 
beat…? Nieee, to też zupełnie nie to. Muzyka 
alternatywna? A co dokładnie dziś oznacza 
w Polsce muzyka alternatywna? No właśnie. 
Jest to wiele pytań, na które nie byliśmy w sta-
nie odpowiedzieć, stąd wymyśliliśmy swoją 
absurdalną nazwę gatunku. Jak się okazało, 
z groteską “retrospektywnego rocka rekre-
acyjnego” zrobiło się nam całkiem do twa-
rzy – odszyfrowanie znaczenia każdego ze 

słów w zasadzie najlepiej opisuje muzykę, któ-
ra kryje się za nazwą Blauka.

Skąd pomysł na okładkę?
Przykładamy dużą wagę do wizualnej stro-
ny Blauki. Staramy się, aby nasze teledyski 



obecny kształt. Natalia na długo przed pre-
mierą dostała od nas cały album do odsłu-
chu, żeby móc skorzystać z jak największej 
liczby bodźców, pobudzających do tworze-
nia i musimy przyznać, że znakomicie nas 
wyczuła! Ilustracja, która kryje się pod cha-
rakterystycznym, frontowym okienkiem, 
zawiera w sobie kilka głębi, a sam projekt 
w wersji fizycznej można złożyć na kilka spo-
sobów, żeby słuchacz mógł sam wybrać swoją 
wersję „Miniatury”.

Teksty waszych utworów są po polsku, 
za co ogromny plus. Skąd czerpiecie 
inspiracje do tworzenia tekstów i w jakich 
okolicznościach powstały słowa do 
piosenek na Miniaturę?
Słowa, które zostały spisane na tym albumie, 
są analizą obserwacji ludzkich emocji. Niektó-
re z nich są bardziej osobiste, tak jak w piosen-
ce „Haj”, inne powstały z zasłyszanych mimo-
chodem historii czy długich nocnych rozmów 
z bliskimi. Kilka z nich zostało zainspirowane 
przez jedno przypadkowe słowo, które pocią-
gnęło złożony ciąg myślowy. To piosenki ma-
rzycielki, która pomimo coraz cięższego ple-
caka pełnego różnych doświadczeń, cały czas 
patrzy w przyszłość ze szczęśliwym wyrazem 
twarzy. Dla nas najbardziej emocjonujący mo-
ment nadchodzi wtedy, kiedy słyszysz własne 
teksty na ustach innych ludzi na koncercie. Pa-
trzysz im w oczy i wiesz, że w tych piosenkach 
odnajdują siebie i znajdują często to, czego im 
brak i za czym tęsknią.

Lepiej kochać zawzięcie czy zażarcie?
Każdy znajdzie tu inny dogodny dla siebie 
priorytet. Lepiej kochać szczerze.

Kiedyś pewien artysta powiedział, 
że jego „Muzyka jest dla wszystkich, 
ale nie dla każdego” – czy z Wami 
jest podobnie? Do kogo chcecie 
kierować swoją muzykę?
Mówią też, że niektórym „muzyka w życiu nie 
przeszkadza”. Bardzo byśmy chcieli kierować 
naszą muzykę do tych osób, którym muzyka 
jednak zdecydowanie przeszkadza!

Prężnie działacie w social mediach, lubicie 
dzielić się swoim życiem, chociażby tym 
muzycznym ze wszystkimi dookoła?
Social media poniekąd definiują działal-
ność artysty w obecnych czasach. Pozwala-
ją na ciągły kontakt ze słuchaczem, co czę-
sto jest bardzo ciekawym doświadczeniem. 
Jest to bardzo dynamiczne medium. Na 
naszych “blaukowych” kanałach dzielimy 
się głównie życiem muzycznym, bo ono jest 
esencją. Czasami zdarzy nam się przemycić 
coś z życia codziennego, z przestrzeni, w któ-
rej żyjemy. Nagrywanie różnych momentów 
z etapu powstawania płyty sprawiało nam 
ogromną frajdę, tak samo, jak pokazanie 
słuchaczom jak podpisywaliśmy ich płyty za-
mówione przed premierą. Ważne jednak, aby 
pewną przestrzeń zostawić dla siebie i nie roz-
praszać uwagi błahymi kwestiami.

Gdybyście mieli wskazać jednego 
polskiego artystę, którego musielibyście 
słuchać do końca życia, kto to by był?
Pragmatycznie myśląc, wskazalibyśmy artystę 
o możliwie rozbudowanym dorobku artystycz-
nym, na przykład Czesława Niemena, którego 
twórczość jest bardzo bogata i różnorodna. 
Z innej strony moglibyśmy się pochylić nad 
jednym z polskich kompozytorów klasycznych 
XIX i XX wieku. Ciężki wybór. Jeden z legendar-
nych polskich dziennikarzy radiowych, zapyta-
ny o to, jaką płytę zabrałby na bezludną wyspę, 
odpowiedział, że żadną, bo i tak ma ją w głowie. 
Mówiąc o muzyce ulubionych artystów, z nami 
może być całkiem podobnie.
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  BLAUKA
„MINIATURA”

PAT R Z YS Z  I M  W   O C Z Y  I   W I E S Z , 
Ż E  W   T YC H  PIO S E N K AC H 

OD N A J DUJĄ  S I E B I E  I   Z N A J DUJĄ 
C Z Ę S T O   T O,  C Z E G O   I M  B R A K 

I   Z A  C Z Y M  T Ę S K N I Ą .
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still remember the surprise of Marcin Ga-
jko  [the mix maker on the album], who 
was used to our working name, when he 
saw the name ‘Blauka’ for the first time. He 
was like, ‘Blauka?’ After a while, he said, 
‘A good one!’ ‘Blauka’ is a colloquial word 
for truancy.

Who is the target audience of 
‘Miniatura’?
‘Miniatura’ wasn’t made for any particular 
audience even though diverse and quite 
uncompromising techniques at the level 
of music and lyrics tip in favour of aware 
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Co chcielibyście powiedzieć ludziom, którzy 
pójdą do Empiku i kupią Waszą płytę?
Dzień dobry wygląda na to, że będziemy się widywać te-
raz trochę częściej. Dziękujemy. 

ENGLISH

A COMPLETE SURPRISE IN POLISH MUSIC.  
MEET BLAUKA

Blauka – a duet in life and on stage. Their debut album 
‘Miniatura’ came out on 27 September 2019. The album 
is a collection of thoughts, dreams, and muddle of human 
relationships throw into an abstract bag full of grotesque, 

absurd, and self-distance. Georgina Tarasiuk – a songwriter 
and composer and Piotr Lewańczyk – a bass player and 
music producer.

Who is the initiator of Blauka and why did you 
choose this name for your duet?
Blauka began with a private relationship and wasn’t set 
up on the initiative of one person. To us, it was natural 
to create music together, and ‘Miniatura’, our debut al-
bum, is an effect of two years of work. We were look-
ing for a name which would describe us best, and we 
must admit that it wasn't an easy task. We went through 
several versions, some of which were even used in 
working names of our first recording sessions! We 

listeners. We’re aware that our work diverg-
es from the current ‘mainstream’ cannon, 
but that was our intention – to do something 
which would add extra value and wouldn’t fol-
low well-established patterns in Polish music. 
What’s more, during this year’s concerts, 
we observed that ‘Miniatura’ is an intergen-
erational album. In the audience, there were 
people of all ages: in their twenties or even 
teenagers, our peers, and the generation of 
our parents. We’re glad to see that our music 
and lyrics reach a lot of people – regardless 
of their age.

You describe your genre as ‘retrospec-
tive recreational rock’? What do you 
mean by that?
‘Retrospective recreational rock’ is a ‘wink’ at 
our audience. How can we define the genre of 
our music? Is it mainstream, pop, or perhaps 
rock? Big beat…? No, not at all. Alternative 
music? What does the term ‘alternative mu-
sic’ mean in Poland today anyway? Exactly. 
There are a lot of questions we couldn’t an-
swer; thus, we came up with an absurd name 
of a genre. As it turned out, the grotesque of 
our ‘retrospective recreational rock’ suits 
us – deciphering the meaning of each of the 
words best describes the music behind the 
name Blauka.

What inspired your cover?
We pay great attention to the visual side 
of Blauka. We try to make our videos spe-
cial; we did the same with our first inde-
pendent release. The author of illustrations 
and the entire design is Natalia Trochows-
ka. The graphic design of ‘Miniatura’ un-
derwent several metamorphoses before 
it was shaped to its present form. A long 
time before the premiere, we gave Natalia 
the album, so that she could listen to it and 
get inspired, and we must admit she got us 
perfectly right! The illustration behind the 
characteristic front window contains a few 
depths, while the design in its physical ver-
sion can be folded in several ways, so that 
our listeners can choose their version of 
‘Miniatura’ themselves.

Lyrics to your songs are in Polish, which is 
a big plus. Where do you find inspiration 
to write lyrics and what’s the story behind 
the lyrics to the songs on ‘Miniatura’?
The lyrics that appear on this album are an 
analysis of the observation of human emo-
tions. Some of them are more personal, 
like ‘Haj’, while others are a result of acci-
dentally heard stories or long night conversa-
tions with family and friends. Some of them 
have been inspired by one accidental word, 
which triggered a complex train of thought. 

They’re songs of dreamers, who still look to 
the future with a happy expression on their 
face despite a heavy bag of various experi-
ences. The most emotional moment for us is 
to hear our lyrics being sung by other people 
at the concert. You look in their eyes and you 
know they can relate to those songs and find 
what they are missing and longing for.

Is it better to love obstinately or 
fiercely?
Everyone will find a priority they can relate 
to. It’s better to love honestly.

Once, some artist said that ‘His music is 
for all, but not for everyone’ – is it the 
same with you? Who do you address 
your music to?
Some also say that ‘there are people 
who don't mind music in life.’ We’d like 
to address our music to all those who 
definitely mind music!

You’re very present in the social media; 
do you like to share moments from your 
life, at least the musical ones?
Nowadays, the social media define the 
activity of artists to some extent. They al-
low us to keep in touch with our followers, 
which is often a fascinating experience. 
It’s a very dynamic medium. On our ‘Blau-
ka’ channels, we mostly share our music 
life, because that’s thwe essence. We some-
times slip some situations from our daily 
life, from the space we live in. Recording 
various moments of the album-making was 
really exciting, just like showing us signing 
albums ordered before the premiere. But 
it’s important to keep some space to your-
self and not to distract attention with irrel-
evant stuff.

If you were to pick one Polish artist 
whom you’d have to listen to until the 
end of your life, who would that be?
Pragmatically, we’d pick an artist with a de-
veloped artistic career, for example, Cz-
esław Niemen, whose music is very rich and 
diverse. On the other hand, we could opt for 
one of Polish classical composers of the 19th 
and 20th century. That’s a hard choice. One 
of legendary Polish radio reporters, when 
asked which album he would take on a de-
sert island, said that he wouldn’t take any 
album because he already has all he needs 
in his head. As regards the music of our fa-
vourite artists, it’s the same with us.

What would you like to tell people who 
will go to Empik and buy your album?
Hello, it seems we’re going to meet more 
often now. Thank you. 
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jednak nie wszystko. Co można zauważyć w przy-
padku wielu produktów, Porsche przenosi swoją 
estetykę poza auta, w postaci gadżetów, które za-

chowują jakość i charakter maszyn z włoskiej stajni.
Włoski, sportowy styl Porsche wyjątkowo dobrze 

komponuje się ze światem mody. Tak też jest w przypad-
ku kolekcji Porsche Driver’s Selection. Marka prezentuje 
całą kolekcję spod znaku casual, która zachwyca nie tyl-
ko estetyką, ale także dbałością wykonania i wygodą jaką 
zapewnia. Definitywnie wyróżnia się wśród innych tego 
typu kolekcji tym, że nie jest to typowa odzież sportowa, 
ale stylowe ubranie na co dzień. W ofercie salonu Porsche 
Centrum Sopot znajdziemy bluzy, koszulki polo, kurtki 
oraz t-shirty z wyjątkowych kolekcji m.in. GT3 RS, Martini 
Racing, Motosport Fanwear, #Porsche, 911 oraz Classic. 
Każda z nich zapewnia zupełnie innego rodzaju doświad-
czenie – podobnie zresztą, jak różne wersje aut Porsche. 
Wszystkie produkty dostępne są w wersji dla niego i dla 
niej, toteż można ową kolekcję dobrać także dla par.

To jednak nie wszystko. W ofercie spod znaku Por-
sche, znajdziemy także akcesoria, wspierające aktyw-
ność fizyczną. Torby, piłeczki oraz ręczniki do golfa, 
klapki i kąpielówki idealne na basen lub do SPA, a także 
torby typu żeglarskiego oraz plecaki idealne na wyciecz-
ki rowerowe. A skoro już o rowerach mowa – Porsche to 
nie tylko światowej klasy samochody, ale również jed-
noślady. Rowery marki Porsche to wyjątkowa jakość 
w połączeniu z wyjątkową estetyką. Projekt roweru to 
wysokiej klasy sprzęt, uzupełniony twardszymi od sta-
li włóknami węglowymi oraz super lekkim aluminium. 
Dodatkowo, jednoślad posiada przerzutkę do 20 biegów, 
a świetne przyspieszenie zapewnione jest dzięki zamon-
towanym wysokiej jakości oponom oraz kołom.

Oczywiście, gadżety Porsche to nie tylko stylowe 
ubrania. To także myszki, parasolki, zegarki, kubki, 
szklanki, breloki, czy innego rodzaju dodatki, które 
umilają nam swoją estetyką każdy dzień. Jeśli już zga-
dzamy się na codzienność, niech ta codzienność ma 
przynajmniej styl. Styl Porsche Driver’s Collection. 

ENGLISH

MAKE EVERY DAY COUNT- PORSCHE DRIVER'S 
SELECTION

When you think about Porsche, the first thing that comes to your 
mind is a luxury sports car, the wind blowing through your hair 
while you are driving a 911 along winding roads in South Italy, 
and a stop by the beach to enjoy the sunshine, the sea and the 
legendary body of the car.

KAŻDY DZIEŃ MUSI MIEĆ CHARAKTER 

PORSCHE DRIVER’S SELECTION

.
PIERWSZE SKOJARZENIA Z MARKĄ PORSCHE TO EK-
SKLUZYWNE, SPORTOWE AUTA, WIATR WE WŁOSACH 
PODCZAS JAZDY KRĘTYMI ŚCIEŻKAMI 911-TKĄ PO PO-
ŁUDNIOWEJ ITALII ORAZ PRZYSTANEK PRZY PLAŻY, 
BY NAPAWAĆ SIĘ SŁOŃCEM, MORZEM ORAZ LEGEN-
DARNĄ JUŻ LINIĄ TEGO AUTA.

ZDJĘCIA Mat.PrasoweTEKST Jakub Wejkszner

To
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But that is not all. Now, the brand takes its 
aesthetics beyond cars and launches new 
gadgets, which maintain the quality and char-
acter of the Italian vehicles.

lightful aesthetics, ensuring top quality and 
comfort. What makes it so unique is the fact 
that it does not comprise typical sportswear 
but stylish casual clothes. Porsche Centre 
Sopot offers blouses, polo shirts, jackets and 
T-shirts from one-of-a-kind collections, in-
cluding GT3 RS, Martini Racing, Motosport 
Fanwear, #Porsche, 911 and Classic. Each of 
them provides a different experience, just like 
different versions of Porsche vehicles. All the 
products are available for women and men, so 
couples can even get matching outfits.

But there is more. Porsche also offers ac-
cessories supporting physical activity, such 
as bags, golf balls and towels, flip flops and 
swimming trunks perfect for a swimming pool 
or a SPA, as well as sailing bags and backpacks 
for cycling trips. Speaking of cycling – apart 
from worldclass cars, the brand also produc-
es two-wheel vehicles with a unique design. 
It is topquality equipment fitted with 
harder-than-steel carbon fibres and ex-
tra-light aluminium. This 20-speed bike 
also features superior acceleration en-
sured by topquality tyres and wheels.

Porsche gadgets are not only stylish 
clothes. The brand also offers mouses, 
umbrellas, watches, mugs, glasses, key-
chains and other accessories, which will 
make your day better. If you accept the es-
tablished routine, let it be stylish. Porsche 
Driver’s Collection Style. 
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The Italian sports character of Porsche 
perfectly fits the world of fashion. This is the 
case with Porsche Driver’s Selection. The 
brand unveils the casual collection with de-
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ANDRZEJ
SARAMONOWICZ
Reżyser, scenarzysta, pisarz, dramaturg 
i dziennikarz. Autor największych polskich 
whitów 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".

ROBIĆ NIENAZWANE

BEN SESSA, „RENESANS 
PSYCHDELICZNY”, WYD. OKULTURA, 
WARSZAWA 2019

Internet mamy od trzech dekad, prąd od 
wieku z okładem, druk od pięciu stuleci, pi-
smo od pięciu tysiącleci, a odurzamy się od 
zawsze; zaczęliśmy, małpami będąc. Ba, są 
wręcz badacze, którzy utrzymują, że to rośli-
ny halucynogenne – zwłaszcza grzyby! - uczyni-
ły nas ludźmi. Że rozszerzyły hominidom 
świadomość, uchyliły im – jakby to określił 
psychodeliczny guru Aldous Huxley – drzwi 
percepcji, i że dopiero owo zdziwienie świa-
tem, sobą, istnieniem, zmusiło je do nazwa-
nia wewnętrznych stanów, a więc do wymy-
ślenia języka. To bardzo ciekawy - i jakoś mi 
intuicyjnie bliski koncept - iż język rozwinął 
się początkowo nie jako sposób komunikacji 
z innymi jednostkami, ale narzędzie umoż-
liwiające wdanie się w dialog z samym sobą. 

Ben Sessa, brytyjski psychiatra badają-
cy psychodeliki i ich terapeutyczny poten-
cjał w leczeniu beznadziejnych przypadków 
traum psychicznych, wie o środkach zmie-
niających świadomość wszystko. Dzięki temu 
jego „Renesans psychodeliczny” to nie tylko-

fachowa rozprawa, przedstawiająca najnow-
sze koncepcje naukowe (które po dekadach 
kłamstw odlepiają od LSD, MDMA, marihu-
any, meskaliny, psylocybiny czy ayahuaski 
etykiety substancji niebezpiecznych, wręcz 
zbrodniczych, a przez to zasługujących na 
wieczne potępienie), ale fascynująca podróż 
po dziejach człowieczego odurzania się, 
meandrująca między antropologią, religią, 
kulturą, polityką i psychologią, od kamienia 
łupanego po „Yellow Submarine” Beatlesów. 
Wszystko co chcecie wiedzieć o psychodeli-
kach, ale boicie się zapytać – tak powinna 
brzmieć jednozdaniowa recenzja tej książki. 

Sessa bardzo wyraźnie rozgranicza psy-
chodeliki (lepszym określeniem jest: środki 
enteogenne, czyli tworzące boga wewnątrz) 
od takich narkotyków jak heroina, kokaina, 
amfetamina czy alkohol, które jedynie „do-
mocniają” ego, powodując najczęściej zgubne 
skutki. Żeby było jasne: autor nie jest entuzja-
stą powszechnego dostępu do halucynoge-
nów, a zwłaszcza brania ich dla pustej zabawy. 
Jako psychiatra jest jednak zdania, że są one 
doskonałym narzędziem badawczym, za 
pomocą którego można poszerzać rozumie-
nie działania mózgu, a kiedy zachodzi taka 
potrzeba - naprawiać jego funkcjonowanie. 
Przyjmowane w sposób kontrolowany mogą 
bowiem obniżać zahamowania oraz poziom 
lęku, zwiększać zdolność koncentracji, kre-
atywność, elastyczność idei, motywacje oraz 
empatię do ludzi i zwierząt, a także zachodzą-
cych między nimi procesów. 

Psychodeliki powodują, że - jak śpiewali 
muzycy zespołu Jefferson Airplane – robi 
się rzeczy, które są jeszcze nienazwane. Nie 
wiem, jak do Was, ale do mnie to przemawia.   

ENGLISH

DOING THE UNNAMED

Ben Sessa ‘The Psychedelic 
Renaissance’, published in Poland by 
Okultura, Warsaw 2019

We have had the Internet for three de-
cades, electricity for over a century, print 
for five centuries, writing for five thousand 
years, and we have been intoxicating our-
selves forever; we started when we were 
monkeys. There are even researchers 
who claim that psychedelic plants – espe-
cially fungi! – made us human. That they 
expanded the consciousness of homi-
nids, opened – as Aldous Huxley, a psy-
chedelic guru, would say – their door to 
perception, and that surprise with the 
world, themselves, the existence, made 
them name their internal states and cre-
ate a  language. It is a  very interesting 
concept – which I personally feel close to 
– that language originated not as a means 
of communication with other individuals 
but a tool facilitating internal dialogue. 

Ben Sessa, a British psychiatrist study-
ing psychedelics and their therapeutic po-
tential in treating hopeless cases of psycho-
logical trauma, knows everything about the 
drugs altering our consciousness. In conse-
quence, his ‘Psychedelic Renaissance’ is not 
only specialist work presenting the latest 
scientific concepts (which debunk the belief 
that substances such as LSD, MDMA, mari-
juana, mescaline, psilocybin and ayahuasca 
are hazardous, or even murderous, and 
deserve eternal damnation) but also a fas-
cinating journey across the history of in-
toxication, meandering between anthro-
pology, religion, culture, politics, and psy-
chology, from the Stone Age to The Beatles’ 
‘Yellow Submarine’. Everything you always 
wanted to know about psychedelics but were 
afraid to ask – that is how the book can be 
summarised in one sentence.

Sessa draws a line between psychedelics 
(a better term would be: entheogens, which 
means ‘creating god within’) and drugs such 
as heroin, cocaine, amphetamine or alco-
hol, which only ‘bolster’ our ego, usually 
with dire consequences. To be clear – the 
author is not an enthusiast of general access 
to hallucinogenic substances, and especial-
ly taking them for empty fun. As a psychia-
trist, however, he believes they are excellent 
research means, which allow us to expand 
our understanding of the functioning of the 
brain and, if need be, fix it. When taken in 
a controlled way, they may reduce psycho-
logical blocks and anxiety, improve con-
centration, boost creativity, the flexibility 
of ideas, motivation, and empathy towards 
people and animals as well as processes oc-
curring between them. 

As Jefferson Airplane sang, psychedel-
ics make us do things which have not been 
named yet. I do not know about you, but this 
appeals to me.  

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL
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CZYTANIE WEDŁUG SARAMONOWICZA



szczęście, mieszkańcy Gdańska 
od 2018 roku mają do dyspozy-
cji naprawdę atrakcyjną alter-

natywę dla kosztujących wiele nerwów 
wypadów do najbardziej obleganych sieci kin 
w Polsce. Znajdujące się w ich mieście Kino 
Kameralne Cafe pomysłowo łączy ideę X 
Muzy z kawiarnią, stawiając przede wszyst-
kim na komfortowy klimat. 

Tam, gdzie niegdyś funkcjonowało legen-
darne kino Neptun, powstał prawdziwy raj 
dla miłośników celuloidowych wrażeń. Małe, 
przytulne sale pozwalają na całkowite skupie-
nie, przyczyniając się do niezapomnianych 
wrażeń w trakcie seansu. Co więcej, przemiła 
obsługa potrafi zadbać o widza i chętnie poroz-
mawia o wrażeniach po napisach końcowych. 

Ponadto, w przeciwieństwie do większości 
kin studyjnych, repertuar w Kameralne Cafe 
nie ignoruje nowości. Fani fascynujących 
ekranowych opowieści mają tu szansę obej-
rzeć wszystkie najgorętsze hity, o których jest 
głośno w branżowych mediach. To interesują-
ce miejsce na mapie Gdańska, które pozwala 
być na bieżąco z filmowymi aktualnościami, 
jednocześnie unikając wszelkich niedogod-
ności związanych ze standardową multiplek-
sową rozrywką.

Dodatkowymi atrakcjami są regularnie 
organizowane prelekcje oraz dyskusje na 
temat światowego kina. Dzięki temu od-
biorcy nie tylko oglądają konkretne tytuły, 

KAŻDY MIŁOŚNIK KINEMATOGRAFII WIE, ŻE ULUBIONE FILMY 
NAJLEPIEJ PRZYSWAJAĆ W IDEALNYCH WARUNKACH. NIESTETY, 
WIZYTY W MULTIPLEKSACH BARDZO CZĘSTO KOŃCZĄ SIĘ TRAGICZNIE. 
MOŻEMY TAM NATRAFIĆ NA NAZBYT GADATLIWY TŁUM, SZYBUJĄCY 
W POWIETRZU POPCORN ALBO KLAUSTROFOBICZNY ŚCISK NA SALI, 
CHARAKTERYSTYCZNY ZWŁASZCZA DLA NAJGŁOŚNIEJSZYCH PREMIER. 

ZDJĘCIA Mat. PrasoweTEKST Łukasz Krajnik 
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ale też mogą brać czynny udział w konwer-
sacjach z ludźmi o podobnych pasjach. 

Kino Kameralne Cafe gwarantuje wysoką 
jakość repertuarowej oferty oraz atmosferę 
nieporównywalną z żadnym innym podob-
nym miejscem. Jeśli jesteś Gdańszczaninem 
albo tymczasowym turystą to warto się tu 
wybrać, by zakochać się w kinematografii. 

ENGLISH

KINO KAMERALNE CAFE

Every film buff knows that it is best to 
watch your favourite films in perfect 

KAMERALNE
CAFE

Na

surroundings. Unfortunately, going to mul-
tiplex cinemas often ends up in a disaster 
with groups of disruptive people talking, 
whispering, and chuckling all the time, 
popcorn flying across the room, or mas-
sive crowds, especially during the most 
hotly anticipated premières. 

Luckily, since 2018, the inhabitants of 
Gdańsk have been offered an attractive 
alternative to stress-provoking outings to 
the most popular cinema chains in Poland. 
Kino Kameralne Cafe, a studio cinema in 
Gdańsk, combines the idea of The Tenth 
Muse with a café, focusing mostly on a cosy 
and relaxed atmosphere. 

It is a real paradise for film lovers set 
up on the site of the former legendary 
Neptun Cinema. In small, cosy rooms, 
you can fully concentrate on the film and 
enjoy the experience. What is more, the 
staff are very welcoming and eager to 
share their impressions and opinions af-
ter the credits. 

As opposed to most studio cinemas, 
the repertoire in Kino Kameralne Cafe 
also includes the latest films. Here, film 
buffs can watch the hottest hits current-
ly played in multiplex cinemas, spoken 
about in the industry media. It is an attrac-
tive spot for all those who want to keep up 
to date with film news and avoid all the 
inconveniences involved in going to stan-
dard multiplex cinemas.

Regular lectures and discussions on the 
world cinema are an added boon. Here, cine-
magoers can not only watch specific produc-
tions but also actively participate in discus-
sions bringing together people with similar 
interests and passions. 

Kino Kameralne Cafe guarantees a qual-
ity repertoire and a  unique atmosphere. 
Whether you are an inhabitant of Gdańsk or 
a tourist, visit Kino Kameralne Cafe and let 
yourself be amazed. 

KINO KAMERALNE CAFE
Lektykarska 4, 80-831 Gdańsk
https://www.kinokameralnecafe.pl
tel . 58 690 70 75

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL
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elefon w dzisiejszych czasach to nie 
tylko urządzenie do komunikacji. 
To centrum organizacyjno-rozryw-

kowe naszego życia. Za pomocą smartfonu 
zamawiamy jedzenie, taksówki, szukamy 
latarką skarpetek pod łóżkiem i oglądamy 
seriale. Czy komuś się to podoba, czy nie, 
jest to jedna z pierwszych rzeczy, po którą 
sięgamy rano i z którą żegnamy się wieczo-
rem. Szczególnie obecnie, kiedy żyjemy 

w świecie, gdzie dostępność pod telefonem 
i możliwość załatwienia czegoś od ręki jest 
tak ważna w budowaniu swojej kariery, nie 
dziwi chyba nikogo rosnąca popularność 
idei work-life integration.

Cóż to jest, z czym to się je? Otóż, wycho-
dząc naprzeciw, tak naprawdę, faktom, porzu-
ciliśmy nierealistyczną ideę work-life balance, 
opartą w dużej mierze o system z poprzednie-
go ustroju – wstać, pracować, wrócić do domu 

ZINTEGRUJ PRACĘ I ŻYCIE PRYWATNE 

Z BLACKBERRY KEY 2!

T

na obiad. Współczesny rynek pracy wymaga 
od nas tego, byśmy byli elastyczni, dostępni 
i kompetentni do działania w każdym momen-
cie naszego życia. Stąd właśnie wywodzi się 
idea work-life integration. By nie oszukiwać 
się, że praca nie ma na nas wpływu, akceptuje-
my to, że jest częścią naszego życia i inkorpo-
rujemy ją do codziennych działań, sprawiając, 
że choć musimy być dostępni, nie jesteśmy 
niewolnikami naszego telefonu. Oczywi-
ście, jeśli mamy odpowiedni telefon.

Work-life integration działa bowiem 
wtedy i tylko wtedy, gdy integracja staje 
się płynna, a możliwość przechodzenia po-
między stanem aktywności zawodowej a pry-
watnej jest sprawna i skuteczna. Oczywiście, 
jak wspominaliśmy w pierwszym paragrafie, 
epicentrum naszego życia zawodowego i pry-
watnego jest zdecydowanie telefon, gdzie 
trzymamy nie tylko wszystkie pliki służbowe, 
ale również prywatne zdjęcia, wiadomości 
itp. Stąd, warto zwrócić uwagę na ciekawy po-
mysł BlackBerry w integrowaniu tych dwóch 
dziedzin naszego życia. W jaki sposób?

Bardzo prosto. Zamiast dwóch telefonów 
do pracy i życia prywatnego – jeden. Dzięki 
technologii Dual SIM, możemy bez wyłą-
czania urządzenia, swobodnie przechodzić 
między trybem służbowym oraz prywatnym. 
Dzięki temu zawsze możemy w wolnej chwili 
sprawdzić, czy nie potrzebujemy czegoś zro-
bić, bez niepokojącego dzwonka drugiego 
urządzenia gdzieś na dnie torby. Jedno urzą-
dzenie to także jedna ładowarka, a przyznać 
trzeba, że BlackBerry KEY2 jest zdecydowa-
nym liderem, jeśli chodzi o żywotność baterii, 
gdyż trzyma nawet 48 godzin intensywnego 
użytkowania na jednym ładowaniu. Dlaczego 
to jest ważne? Dlatego, że twierdzicie tak…Wy, 
Państwo. Z badań wynika, że najważniejszą 
cechą w telefonach służbowych jest wydajność 
ich baterii. Na drugim miejscu jest – wygodna 

TEKST Jakub Wejkszner

Z I N T E G R U J  P R A C Ę  I  Ż Y C I E  P R Y W A T N E . . .

work-life integration is no longer a surprise.
What is it all about? In response to, well, the 
facts, we dropped the unrealistic idea of work-
life balance, mostly based on the system of 
the past – get up, work, go home for dinner. 
The contemporary job market requires us 
to be flexible, available, and ready to work in 
every moment of our life. This is how the idea 
of work-life integration emerged. Instead of ly-
ing to yourself that work does not affect your 
life, accept the fact that it is a part of it and in-
corporate it in your daily matters. As a result, 
although you have to be available, you are not 
a slave of your phone. Provided that you have 
the right phone, of course.

The concept of work-life integration 
only works when integration is smooth, 
and switching between the state of profes-
sional and private activity is effective. Of 
course, as we have already mentioned, the 
centre of our professional and private life 
is our cell phone, where we keep not only 
all professional files but also private pho-
tos, texts, etc. Therefore, BlackBerry’s 
idea on the integration of these two fields 
is a thing to take a closer look at. How does 
it work?

It is very simple. Instead of two phones for 
work and private life, you have one. The Dual 
SIM technology allows you to switch effort-
lessly between the professional and private 
modes without turning off your phone. Thus, 

obsługa, na trzecim zaś – szybkość działania, 
oba te elementy smartfonu zyskują niezmier-
nie poprzez zastosowanie technologii 
Dual SIM. Dodatkowo, nowy smartfon ze 
stajni BlackBerry to prawdziwa bestia, jeśli 
chodzi o wydajność. Działa szybko, skutecznie 
i dzięki dodatkowym zabezpieczeniom, prze-
rzucanie danych pomiędzy życie prywatne 
i służbowe jest zawsze łatwe oraz bezpieczne. 
Dodatkowo, wśród funkcji BlackBerry znaj-
duje się również tzw. klonowanie aplikacji. 
Dzięki temu można używać jednocześnie 
dwóch profili – prywatnego i służbowego. Po-
dobnie jest zresztą w przypadku Android for 
Work zintegrowanego z systemem BlackBer-
ry. Wtedy nasz telefon jest w stanie przełączać 
się w całości pomiędzy profilem prywatnym 
i służbowym. Opcja tego rodzaju jest chętnie 
wykorzystywana przez większe korporacje.

Work-life integration może być trudnym 
i nowym konceptem, który wydaje się prze-
rażający. Za pomocą jednak odpowiednie-
go wsparcia technicznego, możemy sobie 
poradzić w nowych, trudnych czasach ze 
starym-nowym przyjacielem – BlackBerry.  

ENGLISH

INTEGRATE YOUR WORK AND PRIVATE 
LIFE WITH BLACKBERRY KEY2!
 
Nowadays, a cell phone is much more than 
a communication device. It is an organisa-
tion and entertainment centre of our life. We 
use smartphones to order food, a taxi, look 
for socks under the bed with the torch, and 
watch TV shows. Whether you like it or not, it 
is the first thing we reach for in the morning 
and the last we see at night. Especially now, 
when availability and the response time are 
so important in building the professional ca-
reer, the growing popularity of the concept of 

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL

ZDJĘCIA Edyta Bartkiewicz

you can always check whether you need to 
do something without the disturbing alarm 
going off somewhere at the bottom of your 
bag. One device means one charger, and it 
should be noted that BlackBerry KEY2 is an 
unquestionable leader in battery life as its bat-
tery lasts up to 48 hours of intense use on one 
charging. Why is it so important? Because 
you think so. You – the Users. According 
to studies, the most important feature of 
a company phone is battery life. The second 
one is easiness of use, and the third – smooth 
operation, and both these elements benefit 
from the Dual SIM technology. Moreover, the 
new BlackBerry smartphone is a wild animal 
in terms of its efficiency. It is fast and efficient, 
and, thanks to extra safety features, sending 
data between the private and professional life 
is always easy and safe. Another highlight 
is the so-called app cloning, which allows 
the user to use two accounts simultaneous-
ly – the private and professional one. It is the 
same with Android for Work integrated with 
the BlackBerry system. Your phone can easily 
switch between your private and professional 
accounts. This feature is especially popular 
among large corporations.

Work-life integration may be a new and dif-
ficult concept, which seems terrifying at first. 
However, with proper technical support, you 
will be able to handle the new, difficult time 
with an old and new friend – BlackBerry.  
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ROZMOWY W OCZEKIWALNI
TO BYŁ DZIKI KRAJ

 1991 roku w liceum ogólnokształcą-
cym liczyła się siła. Na tak zwanym mie-
ście zresztą też. W Gdańsku Wrzeszczu, 

gdzie dziś strzelają w niebo wieże Quattro Towers, 
w Centrum Handlowym „Sukces”, które po-
wstało w halach fabrycznych dawnej zajezdni 
tramwajowej, chodziło się do tak zwanego 
„Martensa”. W końcu kupił tam za pół pensji 
matki, COŚ czego zazdrościła mu cała szko-
ła. Konkretnie buty Dr. Martens. Pachnące 
skórą, które pastował ruchem bardziej de-
likatnym niż głaskał swoją aktualną dziew-
czynę Justynę, aby absolutnie nie nanieść 
czarnej pasty na kultową żółtą nitkę, która 

MARCIN
GŁUSZEK
Z radością przedstawiam Wam nasz 
wskrzeszony projekt. Krótkie opowiadania, 
do napisania których zainspirowały mnie 
rozmowy z naszymi Pacjentami w klinice 
Perfect Smile w Gdańsku Wrzeszczu.

. 

R O Z M O W Y  W  O C Z E K I W A L N I . . .

ka zębów pięścią uzbrojoną w czerwoną zakrętkę hydran-
tu – będącą popularnym kastetem. 

To był zimny chów i słowo empatia, było dla jego matki 
jak z innej galaktyki, od razu dostała napadu wścieklizny, 
że pieniądze na te głupie buciory przecież w połowie poży-
czyła, a przede wszystkim że co to za wstyd na cały 10 – cio 
piętrowy blok, że syn beksa i słabeusz, że pewnie dziew-
czyna go rzuci. Czuł się 25 razy gorzej, niż wtedy jak mat-
ka wróciła wcześniej z drugiej zmiany, kiedy już prawie 
uporał się z zapięciem biustonosza Justyny. Ojciec, który 
czasem wpadał do ich jak ją nazywał nory, czyli mieszka-
nia na 11 piętrze przekształconego z ogólnodostępnej su-
szarni, wysilił się tylko do bełkotliwego – synu tak już jest. 
Lepiej siedź w domu.

Wziął sobie to mocno do głowy, choć telewizja mówiła 
coś zupełnie innego. W serialu „Drużyna A”, pułkownik 
Smith z cygarem, uwodzicielski i przystojny Buźka, czy 
obwieszony złotem potężnie zbudowany Mr. T. udawali 
słabych, by przejść metamorfozę i dokopać tym ZŁYM. 

W

Potem zaraz zaczynał się McGyver, który z blond fryzurą, 
jak śpiewał Kazik „długo z tyłu, krótko z przodu”, z mąki, 
cukru i wody robił bomby, których używał do wyswobo-
dzenia się z lochów, z których więzili go jego wrogowie. 

Minęły kolejne nudne lata, dawne seriale zastąpiły 
nowe, mieszkanie w suszarni, po ostatecznym zniknięciu 
ojca, zamienił na pokój w hotelu pracowniczym w dzielni-
cy Przeróbka, który z tym ostatnim łączyła tylko nazwa. 
Elewacja tego przybytku, była zbudowana z płyt azbesto-
wych, w zimie lodówka była na na parapecie za oknem, 
latem w wydrążonej obok dziurze, którą nawet nie można 
nazwać ziemianką. 

Był listopad, słuchał stutysięczny raz November Rain 
Guns N' Roses,  kiedy rozległo się walenie do jego drzwi. 
Były z czegoś tekturopodobnego, więc pięść w nie ude-
rzająca, prawie weszła do wnętrza. Do środka, wszedł 
ktoś. Zaraz przypomniały się mu teksty jego kolegów, 
którzy szydzili „twój stary maluje płot pachami” czy „twój 
stary czyta Bravo”. Teraz stał sobie w drzwiach, wła-
śnie ON. JEGO STARY. Pakuj się, rzucił tylko – czekam na 
zewnątrz. To był jak jakiś trans. Wyszedł w listopado-
wy deszcz, gdzie niczym w modnej sesji fotograficznej 
w kontraście do hotelu robotniczego, niczym z faweli Rio 
de Janeiro, stało najnowsze Porsche 911. Rzucił  jeszcze 
okiem, na oblepione zmęczonymi brzydkimi twarzami 
zaparowane okna hotelu, prawie czując smród oddechów 
zepsutych zębów jego mieszkańców. Ojciec dostojniejszy 
od celebrytów, płacząc jednym okiem, ponieważ drugie 
było całkiem nieruchome powiedział - Popełniłem błąd, 
ale dam ci teraz siłę z którą tu wrócisz. Za dwie rodziny 
mamy samolot do Brazylii. Wiem, że jesteś gotowy. 

10 LAT PÓŹNIEJ. 
W letni wieczór, Doktor Tomasz Zarański, codziennym 
rytuałem pił małą białą z podwójnym szotem espresso, 
kiedy jego telefon wydał z siebie jęk powiadomienia z ser-
wisu informacyjnego. Kliknął w link i zaczął oglądać video 
w bardzo wysokiej jakości. Nagranie wyglądało tak, jakby 
sferyczna kamera była przyczepiona do głowy nagrywają-
cego, z takim efektem jako google street view, tylko wła-
śnie transmitując obraz video live. Na początku myślał, że 
to jakaś nowa produkcja Quentina Tarantino, czy kolejna 
część John'a Wicka. 

W  jakiejś podrzędnej knajpie, gdzie testosteron 
można było przyjmować wziewnie, oglądano mecz. 
Około 40 letni mężczyzna w kombinezonie firmy ener-
getycznej oznajmił, że mecz piłki nożnej jest w  tym 
miejscu oglądany nielegalnie, ponieważ nie została 

była była jednym z najważniejszych atry-
butów tych arcybutów. 

Co z tego jeśli już uciułał kasę dumnie wy-
chodząc ze sklepu, z dziś byśmy powiedzieli 
ekologicznym szarym kartonem z czarno – 
żółtym logo Martensa, kiedy już kilka dni póź-
niej stało się to, czego obawiał się najbardziej. 
Pojechał na piwo do pubu do Gdańska – wte-
dy, aby napić się tego trunku nikt nie śmiał 
jak dziś szukać miejscówki do wypicia go lo-
kalnie, obok bloku z wielkiej płyty. Skroili go 
od razu. Dwóch, może Skinów może Punków, 
nawet nie protestował, kiedy kazali zdjąć 
„Marteny”, na początek wybijając mu kil-

Z A R A Z  PR Z Y P OM N I A ŁY  S I Ę 
M U  T E K S T Y  J E G O  KOL E G ÓW, 
KT ÓR Z Y  S Z Y DZ I L I  „T WÓJ 
S TA RY  M A LUJ E  PŁ O T 
PAC H A M I”  C Z Y  „T WÓJ 
S TA RY  C Z Y TA  B R AVO”.
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zaksięgowana ostatnia FV za prąd. Podszedł 
zupełnie spokojnie do ogromnego ledowego 
telewizora i go wyłączył. Potem było już tylko 
jak na filmie. Jeden z kibiców chciał wymie-
rzyć mu cios, lecz stało się coś nieoczekiwa-
nego, właściwie mogącego być materiałem 
poglądowym dla studentów medycyny. Kibic 
został kopnięty jednocześnie w oba piszcze-
le, w tym samym momencie, dociśnięty za 
barki do ziemi, tak że jego kolana wygięły 
się w całkowicie drugą stronę. Wyglądał jak 
bezwładna pacynka, którą dziecko ustawiło 
w nienaturalnej pozycji. Kolejny atakujący był 
wysoce konserwatywny. Obił o bar butelkę 
i podszedł do przedstawiciela firmy od prądu. 
Nagłe kopnięcie odrzuciło go do góry, gość od 
prądu zdołał jeszcze złapać butelkę i klinując 
napastnika udami, kilkoma sprawnymi ru-
chami ogolił mu głowę całkowicie na łyso, bez 
kropli krwi, niczym sprawny przedwojenny 
golibroda jedynie pozbawiony brzytwy.

Wybiegł na zewnątrz i w tym momencie 
jego zęby zderzyły się z ostrzem łopaty, któ-
ra nagle eksplodowała w jego ustach. Obraz 
wyostrzył się momentalnie, teraz plac przed 
pubem było widać z góry, kamera zamon-
towana przy przedstawicielu firmy ener-
getycznej, uchwyciła jeszcze filmującego 
niesamowicie wielkiego drona. Samochody 
kibiców wyraźnie ruszyły na leżącego ener-
getyka. Nagle olbrzymia radziecka cięża-
rówka KRAZ, wyjechała z hukiem swoje-
go napędu 6x6. Zgrabnie niczym monster 
track ten olbrzym przejechał po maskach 
osobówek, tak aby nie naruszyć strefy 
kierowcy. Szofer wysiadł, pomógł wejść 
energetykowi do środka i wyjąc 14 litowym 
silnikiem diesla dostojnie odjechał. 

4 GODZINY PÓŹNIEJ
Doktor Zarański skończył ostatni zabieg, 
kiedy otrzymał SMS z zastrzeżonego nume-
ru. - Szanowny Panie Doktorze mam kło-
pot. Przekopując ziemię na działkach ROD 
Spokojna Jesień, niefrasobliwie wybiłem 
sobie kilka zębów. Gapa  ze mnie. Czy mogę 
umówić się na wizytę?

Wszelkie postacie i  wydarzenia, któ-
re miały miejsce w  opowiadaniu są fik-
cją literacką.  
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him. Dr Martens shoes smelling of leath-
er. He would polish them more gently than 
touch his girlfriend at that time, Justyna, not 
to spoil with the black polish the cult yellow 
thread, which was one of the key attributes of 
those arch-shoes. 

He scraped up the money and left the shop 
with, as we would say today, an eco-friend-
ly grey board box with the black and yellow 
Martens logo. A few days later, his worst fears 
came true. He went for a beer to a pub in 
Gdańsk – at that time, nobody would drink 
this beverage locally, next to a prefab, like 
today. They got him right away. Two Skins 
or Punks; he did not even protest when they 
told him to take off his Martens shoes hav-
ing knocked out a few of his teeth with a fist 
armed with a red hydrant plug, which served 
as a popular knuckleduster at that time. 

His family home was cold breeding, and 
for his mother, the word empathy was from 
a different world. She immediately got mad 
that she had borrowed half the money for 
those stupid shoes and shouted that, first of 
all, it was a disgrace her son was such a cry-ba-
by and weenie, that his girlfriend would 

ENGLISH 

CONVERSATIONS IN A WAITING ROOM 
– IT WAS A WILD COUNTRY

In 1991, the thing that mattered in high school 
was strength. It mattered in the so-called out-
side world, too. In Gdańsk Wrzeszcz, which 
now boasts majestic Quattro Towers, in the 
‘Sukces’ department store, set up in the 
factory halls of the former tram depot, they 
would go to the so-called ‘Martens’. One day, 
for half of his mother paycheck, he bought 
SOMETHING that the entire school envied 
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dump him, and so on. It was 25 times worse 
than when his mother came back from the 
night shift when he almost managed to do up 
Justyna’s bra. His father, who sometimes vis-
ited their kennel, as he would call their apart-
ment on the 11th floor converted from a pub-
lic drying room, only bothered to say ‘Son, it 
happens. You better stay at home.’

He took it to heart although television 
said something completely different. In 
‘The A-Team’ TV show, Colonel Smith with 
a cigar, seductive and handsome Templeton 
‘Face(man)’ Peck, or muscular Mr T dripping 
with gold pretended to be weak to undergo 
a metamorphosis and kick the asses of the 
BAD GUYS. Then, there was MacGyver with 
his ‘long back short front’ blond hair, who 
would make bombs from flour, sugar, and wa-
ter to get free from dungeons, where he was 
kept by his enemies. 

Boring years had passed, the old TV shows 
had been replaced with new ones. He left their 
apartment in the drying room after the final dis-
appearance of his father and moved in a room 
in a staff hotel in the district of Przeróbka. The 
elevation of the building was made from asbes-

tos sheets. In winter, he kept food outside on the 
window sill and in summer, in a hole nearby, 
which was not even a root cellar.

It was November. He was listening to 
November Rain by Guns N' Roses for the 
hundred thousandth time when he heard 
loud knocking on his door. The door was 
made from a cardboard-like material, so the 
fist almost got through inside. Then, some-
one entered the room. He soon remembered 
sneering comments made by his friends, like 
‘your old man is painting the fence with his 
armpits’ or ‘your old man is reading Bravo.’ 
And here he was. HIS OLD MAN. ‘Pack your 
things,’ he said. ‘I’m waiting outside.’ It was 
like a trans. He went out in the November 
rain and saw – like in a fashionable pho-
toshoot contrasting to the staff hotel, like 
from boulevards in Rio de Janeiro – the lat-
est Porsche 911. He glanced at the steamed 
up hotel windows with all the weary, ugly 
faces. He could almost smell the odour of the 
rotting teeth of its tenants. His father, more 
dignified than celebrities, with tears in one 
of his eyes, because the other one was com-
pletely stiff, said, ‘I made a mistake but now, 

I’ll give you strength with which you’ll come 
back here one day. We have a flight to Brazil 
in two hours. I know you're ready.’

10 YEARS LATER. 
In a  summer evening, Doctor Tomasz 
Zarański was drinking small white double 
coffee when his phone rang with a news alert. 
He clicked the link and started to watch the 
video in HD. It looked as if a sphere camera 
was fixed to the recording person’s head, just 
like google street view but with a live broad-
cast. In the beginning, he thought it was some 
new Quentin Tarantino’s production or the 
next part of John Wick. 

In some second-rate bar with testoster-
one hanging in the air, people were watch-
ing a game. A man in his forties in an energy 
company uniform said that the screening 
was illegal because the bar had not paid the 
latest energy bill. He went to the huge LED 
TV and turned it off composedly. Later, it was 
like a film. One of the football fans wanted 
to strike him, but something unexpected 
happened, which could be a material for 
medicine students. The guy was kicked on 
both shinbones at the same time, got down on 
the ground, so that his knees bent in another 
direction. He looked like a numb puppet set 
in an unnatural position. The other attacker 
was highly conservative. He smashed a bot-
tle against the counter and approached the 
representative of the energy company. A sud-
den kick threw him up in the air. The energy 
guy managed to grab the bottle and chock 
the attacker with his thighs. With a few short 
moves, he shaved his head, without a drop of 
blood, like a pre-war barber without a razor.

He ran out and then, his teeth crashed 
into a shovel, which suddenly exploded in his 
mouth. The image sharpened. Now, the area 
in front of the pub was shown from up above. 
The camera set near the energy guy captured 
a large drone. Football fans got in their cars 
and drove towards the lying energy man. 
Suddenly, a huge Soviet KRAZ truck went 
out with a bang of its 6x6 drive. The giant ran 
across the car bonnets like a monster truck 
careful not to destroy the driver cockpits. 
The driver went out of the car, helped the en-
ergy guy got in, and drove away with the roar 
of the 14-litre diesel engine.

4 HOURS LATER
Doctor Zarański finished the last surgery 
when he got a text from a restricted number. 
Dear Doctor, I have a problem. While digging 
up the allotment, I thoughtlessly knocked out 
a few teeth. I’m such a clumsy oaf. Can I make 
an appointment?

All characters and events depicted in this 
story are entirely fictitious.   

W  S E R I A LU  „ DRUŻ Y N A  A”,  PU Ł KOW N I K 
S M I T H  Z   C YG A R E M ,  U WODZ IC I E L S K I 

I   PR Z YS T O J N Y  B UŹ K A ,  C Z Y  OBW I E S Z O N Y 
Z Ł O T E M  P O T Ę Ż N I E  Z B U D OWA N Y  M R .  T.  

U DAWA L I  S Ł A BYC H ,  BY  PR Z E J Ś Ć 
M E TA MOR F OZ Ę  I   D OKOPAĆ  T Y M  Z ŁY M .



ierwsze strony gazet, lista 100 najbogatszych 
Polaków, start-upy, milion w rok. Setki tysięcy 
fanów, dwa koncerty dziennie, niezliczone ilości 

sprzedanych płyt. To dopiero są triumfy! Pozazdrościć? 
Przecież każdy z nas każdego dnia osiąga jeszcze bardziej 
spektakularne sukcesy, o których jednak nikt nie usłyszy, 
nikt nie napisze, a pomimo to są dla nas samych i dla na-
szych najbliższych najważniejsze. Nie wszyscy możemy być 
gwiazdami rocka, poczytnymi pisarzami czy właścicielami 
firm z listy tych największych i najbardziej dochodowych. 
Wszyscy jednak możemy być ludźmi sukcesu! Spełnieniem 
jest przecież każdy dobrze przeżyty dzień, każdy uśmiech 
najbliższej osoby o poranku (fakt, że osoba ta jest obok nas 
to przecież nie tylko kwestia szczęścia, ale i nasz osobisty 
sukces), możliwość realizowania się w życiu prywatnym 
przez zainteresowania, hobby czy sport, jak i zawodowym 
– za sprawą pracy oraz innych aktywności, nawet jeśli nie 
przynoszą nam one milionowych dochodów.  

Czy zastanawialiście się kiedyś ile drobnych zwycięstw 
składa się na każdy dzień, na całe nasze życie? Po przebu-
dzeniu toczymy boje z samym sobą i walczymy z dzwonią-
cym zwykle za wcześnie budzikiem. Późniejsze dokonania 
zależą od tego czy jesteśmy singlem bez dobytku, singlem 
z psem, kotem albo chomikiem, czy też freelancerem, 
a może pracownikiem etatowym. Do tego dołóżmy do 
wyboru: dzieci, śniadanie, samochód, tramwaj, pracę, 
kawy, spotkania, maile, telefony, powroty, zakupy, ogród, 
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sprzątanie, gotowanie, seks, przyjaciół, znajomych… 
Przecież żeby ogarnąć życie w XXI wieku trzeba być czło-
wiekiem sukcesu. Statystyczna osoba w ciągu tygodnia 
przyjmuje tyle informacji, ile nasi pradziadowie przez 
całe swoje życie, a my przecież świetnie dajemy sobie 
ze wszystkim radę – kolejny powód do chwały!

Uważam się za człowieka sukcesu – żyję na własnych 
zasadach i robię to, co uwielbiam. Mam obok siebie ludzi, 
których kocham, lubię, podziwiam i szanuję. Realizuję się, 
zwyciężam, jestem. Czego i Wam życzę.   

ENGLISH

SUCCESS

Headlines, top 100 richest Poles, start-ups, millions in 
a year. Hundreds of thousands of fans, two concerts a day, 
countless albums sold. Now these are triumphs! Jealous? 
Every day, every one of us achieves more spectacular suc-
cesses, which no one will hear or write about, and still, 
they matter the most to us and our family and friends. Not 
everyone can be a rock star, a widelyread writer, or an own-
er of one of the biggest and most profitable companies. But 
we all can be successful. Every good day, every smile of the 
closest person in the morning (the fact that this person is 
with you is not only luck but also our success), a chance to 
pursue your passions in private life, such as your interests, 
hobby, or favourite sport, and professional life – thanks to 
your job and other activities, even if you do not earn mil-
lions, is a success.  

Have you ever thought about how many small success-
es you achieve in a day, in your lifetime? After you wake 
up, you fight with yourself and the alarm ringing too early. 
Your accomplishments depend on whether you are single 
without any possessions, single with a dog, cat or hamster, 
a freelancer, or a full-time employee. Then, add children, 
breakfast, a car, a tram, work, coffees, meetings, emails, 
phone calls, returns, shopping, gardening, cleaning, cook-
ing, sex, friends, acquaintances… Living in the 21st cen-
tury makes you successful. On average, the amount of in-
formation received by a person within a week equals the 
amount of information our great-grandparents received 
throughout their whole life, and we still can handle it all – 
now this is something to be proud of!

I believe myself to be successful – I live on my own 
terms and I do what I love. In my life, there are people 
whom I love, like, admire, and respect. I develop my-
self, win, exist. And I wish you all the best, too.   

KRZYSZTOF 
KOCZOROWSKI
 
Od kilkunastu lat zajmuje się 
projektowaniem marki. Na swoim koncie ma 
ponad 150 nazw, które stworzył na potrzeby 
powstających firm, wprowadzanych na rynek 
produktów oraz usług. Opracował i wdrożył 
kilkadziesiąt strategii komunikacyjnych 
zarówno dla  międzynarodowych korporacji, 
jak i firm rodzinnych. Miłośnik dobrego 
jedzenia, kina oraz podróży.
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rendy to słowo, którego uży wamy 
wtedy, kiedy nie wiemy co powie-
dzieć o modzie. O trendach mówią 

najwięksi znawcy tematu. Mówi też o nich 
moja ciocia, która przy każdym naszym 
spotkaniu, pyta mnie z  uśmieszkiem: 

MODA NA BYCI E N I EMODN Y M, U BR A N Y M 
W OPOZ YCJ I DO TEG O, CO Z NA J DZI EM Y 
W SI ECIÓW K ACH, SPR AW I Ł A, ŻE N I E DA 
SI Ę DZIŚ BYĆ N I EMODN I E U BR A N Y M.
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minęła, prychnęła i powiedziała „proszę 
tego nie brać, to już nie jest trendi”. Tamta 
grzecznie odłożyła, bo przecież nie może 
sobie pozwolić na bycie nietrendi. Z kolei, 
podczas regularnych odwiedzin u babci, 
co tydzień słyszę od niej, że w modzie jest 

       NIE CHCEMY 
BYĆ TRENDI
TEKST Malwa Wawrzynek

„no to co teraz jest trendi w  modzie ko-
chaniutka?”. Ostatnio nawet, buszując po 
second handach byłam świadkiem sytu-
acji, w której to jedna starsza pani podno-
siła do góry wieszak z bluzką, dokładnie 
się jej przyglądając, na co druga, która ją 
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to albo tamto, że dobrze jest mieć w szafie taki wzór, 
a  ten drugi to już lepiej wyrzucić. Po co wyrzucać, 
kiedy można komuś podarować, myślę sobie na mar-
ginesie, ale babcia brnie już dalej w modowe trendy. 
Zapomina, że trochę jednak siedzę w temacie, że może 
już wiem, że zwierzęce wzory są hot i o tym, że mocno 
wraca moda na lata 70. Nie przypominam jej, bo widzę, 
że świetnie sobie radzi w roli eksperta od mody. W koń-
cu jednak strofuje się i sama z siebie pyta mnie „no i co 
tam jeszcze w tych trendach? Co teraz Malwinko się 
nosi?”. Wszystko babciu, nosi się absolutnie wszystko. 

Tak po prostu — dzisiaj modne jest absolutnie wszyst-
ko. Oczywiście można ciurkiem wymienić „najgorętsze 
trendy jesiennego sezonu”: pantera, zebra, wąż, kroko-
dyl, krata, mocne kolory, printy, frędzle, sztuczne futra, 
płaszcze, oversize’owe puchowe kurtki i wielki szturm na 
sylwetkę lat 80. Tak, to wszystko znajdzie się w przeglą-
dzie trendów, które „absolutnie musisz mieć w szafie”, ale 
prawda jest taka, że żyjemy w czasach, kiedy trudno po-
wiedzieć, co tak właściwie trendy już nie jest. Wystarczy 
popatrzeć na młodzieżowe zakamarki większych miast 
i na to, co nosi młode pokolenie. Wyciągają ubrania ze-
wsząd: z szafy babci, mamy, taty, brata, siostry, z second 
handów i ze sterty materiałów, które wystawiono w pu-
dełku z napisem „do wyrzucenia”. Moda na bycie nie-
modnym, ubranym w opozycji do tego, co znajdziemy 
w sieciówkach, sprawiła, że nie da się dziś być niemod-
nie ubranym. Im dziwniej, tym lepiej. Im brzydziej, tym 
ciekawiej. Im bardziej offowo, tym bardziej stylowo. I tak 
dalej. Trendy przenikają się i nie zacierają się ich granice. 
Vintage idzie w parze z futuryzmem, a brzydota z perła-
mi, diamentami i najpiękniejszymi kąskami. 

Niemała w tym zasługa takich postaci jak Gosha 
Rubchinskiy, czy Demna Gvasalia, który odpowiada 
za rewolucję sygnowaną metkami Balenciaga oraz 
Vetements. Nowa estetyka i stylistyka, którą do mody 
wprowadził Gvasalia dała zielone światło wszystkim 
tym, którzy nie mogli znaleźć swojego miejsca w modzie. 
Outsiderzy nagle stali się największymi ikonami stylu, 
tymi których warto jest kopiować na wybiegu i w sezono-
wych kolekcjach. Nagle to, co dziwne, passé, alternatyw-
ne i przez niektórych uważane za brzydkie, wkroczyło 
do modowego mainstreamu. Ubieranie się w opozycji 
do aktualnych trendów stało się paradoksalnie najwięk-
szym trendem ostatnich lat. Im bardziej próbujesz być 

 M ICH ELE TO KOLEJ N Y MODOW Y 
R EWOLUCJON ISTA, KTÓR EM U 

ZAW DZI ĘCZA M Y W I ELK I 
TR EN D NA WSZ YSTKO, CO 

K I EDY KOLW I EK Z NA L A ZŁO SI Ę 
W NA SZ YCH GA R DEROBACH.

N I E  C H C E M Y  B Y Ć  T R E N D I

niemodny, tym bardziej znajdujesz się w centrum uwagi 
tych, którzy kochają modę ponad wszystko. 

Doskonałym przykładem jest tu również estetyka 
Gucci, za którą odpowiada Alessandro Michele. Era 
jego panowania w Gucci to czas wyciągania z szafy 
wszystkiego, co się w niej znajduje i tworzenia z tego 
nowej, bardzo eklektycznej, dziwacznej, ale absurdal-
nie fascynującej stylistyki. Michele to kolejny modowy 
rewolucjonista, któremu zawdzięczamy wielki trend na 
wszystko, co kiedykolwiek znalazło się w naszych gar-
derobach. Kto nie wierzy, ten niech choć przez chwilę 
spojrzy na kolekcję na sezon wiosna/lato 2020, w któ-
rej z jednej strony nie ma miejsca na przypadek, z dru-
giej zaś wszystko wydaje się być jednym wielkim przy-
padkiem. Mistrzostwo Michelle polega na tym, że ten 
„przypadek” działa i sprawdza się doskonale od kilku 
lat. Dlaczego? Może dlatego, że coraz więcej osób bun-
tuje się, kiedy ktoś karze im nosić panterę, kratę i kro-
kodylą imitację skóry, kiedy wcale nie mają na to ocho-
ty? Może dlatego, że w modzie naprawdę było już wiele, 
jeśli nie wszystko i głupio mówić, że hitem tej jesieni 
będzie krata, która przecież hitem jesieni jest co roku?  
A może dlatego, że w końcu doszliśmy do granicy ab-
surdu, kiedy to w tym samym sezonie panuje moda na 
maksymalizm i minimalizm? Łatwo się w tym wszyst-
kim pogubić, dlatego warto pozostać wiernym trendo-
wi na bycie niemodnym. Ostatecznie i tak skończymy 
jako największa ikona stylu w całym towarzystwie.   

ENGLISH 

WE DO NOT WANT TO BE TRENDY

We use the word ‘trendy’ when we do not know what 
to say about fashion. Experts on the subject talk about 
trends. My aunt talks about them, too. Every time we 
meet, she asks me with a smile, ‘So, what’s trendy 
now, my dear?’ Recently, while rummaging through 
thrift stores, I witnessed a situation when an old lady 
lifted a hanger with a shirt, examining it carefully, while 
another woman snapped, ‘Don’t take it, it's not trendy 
anymore.’ The first woman put the shirt back because 
she could not allow herself not to be non-trendy. In turn, 
when I visit my grandma, every week she tells me that 
this or that is in fashion, that it is good to have some ZD
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pattern in your closet, and we should get 
rid of the other one. Why get rid of it when 
you can just give it to someone, I think, but 
grandma carries on. She forgets that I am 
a little into the topic, that perhaps I already 
know that animal patterns are hot and that 
the 70s are coming back in style. I do not 
mention it because I see that she is doing 
great in the role of a fashion expert. Finally, 
she reproves herself and asks, ‘So, how are 
things in fashion? What do people wear 
these days?’ Everything, grandma, people 
wear absolutely everything. 

As simple as that – absolutely every-
thing is in fashion today. Of course, one 
can list ‘the hottest trends of this autumn 
season’ – panther, zebra, snake, crocodile, 
check, vivid colours, prints, fringes, arti-
ficial furs, coats, oversize down jackets, 
and the figure of the 80s. Yes, these are 
the absolute ‘must-haves’, but the truth is 
that we live in a time when it is hard to say 
what is not trendy anymore. Suffice to have 
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icons of style, copied on the catwalk and in 
seasonal collections. All of a sudden, what 
was strange, passé, alternative and consid-
ered ugly by some became a part of the fash-
ion mainstream. Dressing in opposition to 
the current trends paradoxically became the 
biggest trend of recent years. The more you 
try to be non-trendy, the more you are in the 
centre of attention of those who love fashion 
above all else. 

A perfect example is also the aesthetics 
of Gucci behind which stands Alessandro 
Michele. The era of his reign in Gucci is 
the time of pulling everything out of your 
closet and building a new, eclectic, pecu-
liar but absurdly fascinating style. Michele 
is another fashion revolutionist to whom 
we owe a big trend for everything that has 
ever been in our closet. If you do not be-
lieve me, have a look at the 2020 spring/
summer collection, where nothing is acci-
dental and, on the other hand, everything 
seems to be one big accident. The phe-
nomenon of Michelle is that this 'accident’ 
has really worked for several years. Why? 
Perhaps it is because more and more peo-
ple do not like when someone tells them to 
wear panther, check, and artificial croc-
odile leather when they do not want to. 
Perhaps it is because a lot has been done in 
the field of fashion, if not everything, and 
it is silly to say that the hit of this autumn 
is check, while it is the hit of every au-
tumn. And perhaps it is because we finally 
reached the absurdity when maximalism 
and minimalism go hand in hand in the 
same season. It is easy to get confused so 
it is better to stick to the non-trendy. In the 
end, you will be the biggest icon of style in 
the crowd anyway.   

a look at the youth in big cities and what 
the young generation wears. They get their 
clothes from everywhere: their grandma, 
mum, dad, brother, sister, thrift stores, and 
piles of fabrics in the box to be thrown out. 
The fashion for being non-trendy, dressed 
in opposition to what we can find in cloth-
ing chains, made it impossible to be non-
trendy nowadays. The stranger, the better. 
The uglier, the more interesting. The more 
off, the more stylish. And so on. Trends 
overlap and their boundaries get fuzzy. 
Vintage goes with futurism, and ugliness 
with pearls, diamonds, and the most beau-
tiful spices. 

Much credit for this is due to such figures 
as Gosha Rubchinskiy or Demna Gvasalia, 
who is responsible for the revolution signed 
with the labels of Balenciaga and Vetements. 
The new aesthetics and style introduced by 
Gvasalia gave the green light to all those who 
could not find their place in the world of fash-
ion. Outsiders suddenly became the greatest ZD
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SUMMER    
TOUCH
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ZDJĘCIA  /  PHOTOS:  
Kamil Banaszek

MODELKA  / MODEL:  
Monika Ciołkowska

MAKIJAŻ  / MAKE UP:  
Kamil Jodło



WIĘCEJ FELIETONÓW 
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Nonogram - celem gry jest wypełnienie siatki 
czarnymi kwadratami tak, aby liczby wypełnionych
kolejnych pól pasowały do liczb 
na górze i na lewo.

STAŁY DODATEK PORTU LOTNICZEGO 
GDAŃSK IM. LECHA WAŁĘSY

REGULAR SECTION OF GDANSK LECH WALESA AIRPORT

10.
2019

www.airport.gdansk.pl    /   airport@airport.gdansk.pl   /   facebook.com/AirportGdansk    /   twitter.com/AirportGdansk



REKLAMAREKLAMA

USŁUGI 
PREMIUM
PREMIUM SERVICES

Szczegóły dotyczące usług dostępne są na 
stronie internetowej www.airport.gdansk.pl 
w zakładkach Executive Lounge, Fast Track 
i Obsługa VIP.

Details available at www.airport.gdansk.pl 
in Executive Lounge, Fast Track and VIP 
Service sections.

KONTAKT 
CONTACT:

VIP, Fast Track: 
tel.: +48 608 047 635 
e-mail: vip@airport.gdansk.pl
Executive Lounge 
tel.: +48 583 481 199 
e-mail: vip@airport.gdansk.pl

1. USŁUGI VIP 
. dyskretna kontrola bezpieczeństwa, 
. kompleksowa odprawa biletowo-bagażowa, 
. luksusowy salon VIP i parking, 
. indywidualny transport do/z samolotu.
. opłata według cennika na www

1. VIP SERVICES
. dictreet safety control
. complete check-in
. luxurious VIP salon and parking
. individual transport from/to the plane
. price list available at www

2. SALON EXECUTIVE LOUNGE** 
. 100 zł brutto
. kameralna atmosfera, 
. komfortowy salon wypoczynkowy 
w formule „all inclusive”. 
   
3. USŁUGA FAST TRACK DLA 
KAŻDEGO***
. 50 zł
. kontrola bezpieczeństwa bez kolejek

2. SALON EXECUTIVE LOUNGE**
. 100 PLN
. intimate atmosphere
. comfortable "all inclusive" 
recreational salon

3. FAST TRACK SERVICE FOR 
EVERYONE***
.  50 PLN 
.  check-in without queues

do 10 min 
/ to 10 min

do 20 min
/ up to 20 min

każde następne 10 minut 
/ each next 10 min

1 godzina
/ 1 hour

2,00 PLN 4,00 PLN 2,00 PLN 12,00 PLN

P1

P3

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

do 45 min  
/ to 45 min

do 55 min  
/ up to 55 min

każde następne 10 min  
/ each next 10 min

bezpłatnie / free 20,00 PLN 10,00 PLN

Wyłącznie dla autokarów o wysokości powyżej 2,9 m, które skorzystały z wyznaczonego wjazdu.
Only for buses higher than 2,9 m, which passed through the dedicate entrance.

do 10 min 
/ to 10 min

do 20 min
/ up to 20 min

każde następne 10 minut 
/ each next 10 min

1 godzina
/ 1 hour

2,00 PLN 4,00 PLN 2,00 PLN 12,00 PLN

 Stocznia

 Zaspa

Przymorze Uniw.

Oliwa

Sopot

Sopot Wyścigi

Zatoka Gdańska

Gdańsk

Kołobrzeska

Chwaszczyno

77

7

S6

S6

221

 Politechnika

Gdańsk Główny

 Wrzeszcz

1

POCIĄGIEM
BY TRAIN
 
Pociągi w kierunku: Gdańsk, Gdynia, Kartuzy, Kościerzyna 
Trains in the direction of:  Gdańsk, Gdynia, Kartuzy, Kościerzyna 
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

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

TWOJBUS24PL
twojbus24.pl

MAJBUS 
www.majbus.eu

LOTRANS 
www.lotrans.pl

MINIBUSEM
BY MINIBUS

TAXI

BYTNER TRANSPORT 
www.bytnertransport.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, napisz do nas: 
airport@airport.gdansk.pl

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

Gdynia

Kierunek 
Gdynia

T2

 Kierunek Warszawa 
Bydgoszcz

>

DOJAZD DO PORTU LOTNICZEGO GDAŃSK IM. LECHA WAŁĘSY

HOW TO GET TO GDANSK LECH WALESA AIRPORT

Słowackiego

Kartuska

Nowatorów

AUTOBUSY Z / DO SOPOTU

BUSES FROM / TO SOPOT
(szczegółowy ozkład www.ztm.gda.pl): 
(detailed timetable www.ztm.gda.p):

• z Dworca SKM Kamienny Potok / from SKM Kamienny Potok Station
• linia 122 (czas dojazdu ok. 50 min.) / 122 bus line (journey time approx. 50 min.)



FL IG HT  DEST INAT IONS
KIE RU NKI  LOTÓW

HAMBURG www.fhl-web.de

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

MONACHIUM www.munich-airport.de

AARHUS www.aar.dk

BILLUND*       www.billund-airport.com

KOPENHAGA www.cph.dk

HELSINKI www.finavia.fi

TURKU         www.finavia.fi

ALICANTE www.barcelona-airport.com

AMSTERDAM  www.schiphol.nl

EINDHOVEN www.eindhovenairport.com

CORK www.corkairport.com

DUBLIN   www.dublinairport.com

BREMA www.bremen-airport.com

DORTMUND www.dortmund-airport.de

DUSSELDORF www.dus.com/de-de

FRANKFURT AM MAIN www.frankfurt-airport.de

PARYŻ-BEAUVAIS www.aeroportbeauvais.com

DANIA / DENMARK

FINLANDIA / FINLAND

HISZPANIA / SPAIN

HOLANDIA / NETHERLANDS

IRLANDIA / IRELAND

NIEMCY / GERMANY

FRANCJA / FRANCE

BODO https://avinor.no/en/airport/
bodo-airport/

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

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

OSLO -GARDERMOEN www.osl.no

OSLO-TORP   www.torp.no

STAVANGER www.avinor.no/en/stavanger

TROMSØ www.avinor.no/en/airport/
tromso-airport/

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

MOLDE https://avinor.no

GÖTEBORG  www.goteborgairport.se

MALMÖ-STURUP www.lfv.se/sv/Malmo

SZTOKHOLM-ARLANDA www.swedavia.se/arlanda

SZTOKHOLM-SKAVSTA www.skavsta.se

VÄXJÖ www.smalandairport.se

ABERDEEN www.aberdeenairport.com

BELFAST www.belfastairport.com

BIRMINGHAM www.birminghamairport.co.uk

BRISTOL www.bristolairport.co.uk

DONCASTER-SHEFFIELD www.robinhoodairport.com

EDYNBURG www.edinburghairport.com

LEEDS-BRADFORD www.leedsbradfordairport.co.uk

LIVERPOOL www.liverpoolairport.com

LONDON-GATWICK www.gatwickairport.com

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

LONDYN-STANSTED www.stanstedairport.com

MANCHESTER www.manchesterairport.co.uk

NEWCASTLE* www.newcastleairport.com

MEDIOLAN-BERGAMO www.orioaeroporto.it

KRAKÓW  www.krakowairport.pl

WARSZAWA www.lotnisko-chopina.pl

WROCŁAW www.airport.wroclaw.pl

SZWECJA / SWEDEN

WIELKA BRYTANIA / GREAT BRITAIN

WŁOCHY / ITALY
POLSKA / POLAND

* Połączenia sezonowe / seasonal connections

CHARKÓW hrk.aero

KIJÓW airport.kiev.ua

LWÓW lwo.aero

ODESSA www.odessa.aero/en

UKRAINA / UKRAINE

ALESUND  www.avinor.no

NORWEGIA / NORWAY

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

REYKJAVIK         www.kefairport.is

ISLANDIA / ICELAND

MALTA         www.maltairport.com 

MALTA / MALTA

KUTAISI kutaisi.aero

GRUZJA/ GEORGIA

DUBLIN

LIVERPOOL

LONDYN-LUTONBRISTOL

PARYŻ-BEAUVAIS 

EINDHOVEN

HAMBURG

KOPENHAGA
MALMÖ - STURUP

SZTOKHOLM

OSLO-TORPSTAVANGER

KRISTIANSAND

GÖTEBORG

OSLO
BERGEN

HAUGESUND

TRONDHEIM

TURKU

HELSINKI

KOLONIA-BONN
FRANKFURT

MEDIOLAN-BERGAMO 

LONDYN-STANSTED

DONCASTER-SHEFFIELD

LEEDS-BRADFORD 
CORK

EDYNBURG

DORTMUND

WARSZAWA

MANCHESTER

KRAKÓW

MONACHIUM

BIRMINGHAM

MALTA

ALESUND

SZTOKHOLM-SKAVSTA

BILLUND*

ABERDEEN

ALICANTE

REYKJAVIK

NEWCASTLE*

KIJÓW

VÄXJÖ

GDAŃSKAMSTERDAM

AARHUS

WROCŁAW

TROMSØ

LWÓW

CHARKÓW

BREMA

KIERUNEK KUTAISI

BODØ

LONDYN-GATWICK

DUSSELDORF

ODESSA

MOLDE



N E W S
SPRAGNIONY? NAPIJ SIĘ WODY 
ZE ŹRÓDŁA!
Na gdańskim lotnisku pojawiło się tzw. poidełko czyli źródło, z które-
go można sobie nalać i napić się dobrej gdańskiej wody, bezpośrednio 
z kranu i za darmo. To inicjatywa Portu Lotniczego Gdańsk i Gdańskiej 
Infrastruktury Wodociągowo – Kanalizacyjnej.

Podążając za wymogami ekologii, ale przede wszystkim za potrze-
bami pasażerów, uruchomiono na gdańskim lotnisku źródło wody do 
picia. Każdy, kto odlatuje z Gdańska i ma na to ochotę, może się napić 
wody ze źródła, może ją także nalać do swojego kubka lub bidonu. 

Po uruchomieniu punktu na lotnisku, Gdańsk ma już 31 zdro-
jów wodnych w miejscach publicznych. Zdroje są m.in. przy Targu 
Rybnym, na rogu Szerokiej i Przędzalniczej, w Parku Świętopełka, 
na Placu Dominikańskim oraz w pasie nadmorskim. „W przyszłym 
roku planujemy budowę kolejnych kilkunastu zdrojów, których lokali-
zacje zostały wytypowane wspólnie z radami dzielnic” – mówi Jacek 
Skarbek prezes zarządu GIWK. To jedna z inicjatyw, która w znaczny 
sposób pozwala ograniczać używanie plastikowych butelek w mieście.

PORT LOTNICZY GDAŃSK 
CORAZ BLIŻEJ 5 MILIONOWEGO 
PASAŻERA
W ciągu 9 miesięcy tego roku Port Lotniczy Gdańsk obsłużył ponad 4 
miliony pasażerów. To kolejny, ważny krok do osiągnięcia wyniku 5 
milionów podróżnych w 2019. W ubiegłym roku, o tej samej porze 
gdańskie lotnisko miało ponad 240 tysięcy mniej pasażerów. Po trzech 
kwartałach 2019 roku zanotowano 4.118.627 podróżnych, w 2018 roku 
było ich 3.876.199. To wzrost o ponad 6 procent.

- Jesteśmy coraz bliżej 5 milionów pasażerów. Zawdzięczamy to 
przede wszystkim regularnym liniom lotniczym, które stale zwiększa-
ją częstotliwość lotów. We wrześniu odnotowaliśmy największy wzrost 
liczby operacji w bieżącym roku, czyli 5,8% w stosunku do roku ubie-
głego. Zamykamy III kwartał z otwartymi 8 nowymi połączeniami. Nie 
zwalniamy jednak tempa i w najbliższych tygodniach, jeszcze w roku 
2019, w sezonie zimowym otwartych zostanie kolejnych 9 nowych 
połączeń” – powiedział Tomasz Kloskowski, prezes Portu Lotnicze-
go Gdańsk im. Lecha Wałęsy. „Podsumowując minione trzy kwartały, 
największym powodzeniem wśród pasażerów cieszyły się podróże do 
Londynu, Oslo i Sztokholmu. Połączenie z największym współ-
czynnikiem wypełnienia samolotów to trasa do Edynburga ob-
sługiwana przez linie lotnicze Ryanair. Natomiast przewoźnik, 
który osiągnął największy współczynnik wypełnienia to KLM” 
– poinformował prezes PLG. 

EN  THIRSTY? HAVE SOME SPRING 
WATER!
Now, at Gdańsk Airport, you will find a watering point, where you 
can get some free Gdańsk water directly from a tap. This is a joint 
initiative of Gdańsk Airport and the Gdańsk Water & Wastewater 
Infrastructure.

To meet environmental requirements and the needs of our passen-
gers, Gdańsk Airport has opened a watering point. Every passenger 
travelling from Gdańsk can now drink some water from the point or 
pour it to their own cup or water bottle. 

With the point at the airport, Gdańsk has 31 watering points in 
public places, including the Fish Market, the corner of Szeroka and 
Przędzalnicza Streets, Świętopełk Park, the Dominikański Square, 
and the coastal area. ‘We are planning to build several watering po-
ints next year whose locations have been chosen in consultation with 
district councils,’ said Jacek Skarbek, CEO at Gdańsk Water & Waste-
water Infrastructure. The initiative is aimed at decreasing the number 
of plastic bottles used in the city.

    GDAŃSK AIRPORT CLOSE 
TO FIVE MILLION PASSENGERS 
SERVED

In the last nine months, Gdańsk Airport has served over 
four million passengers. This is another important step to-
wards achieving the goal of five million passengers served in 
2019. In the corresponding month last year, the number of 
passengers served was lower by over 240 thousand. After three 
quarters of 2019, the airport achieved the result of 4  118  627 
passengers, while in 2018, it was 3 876 199. This is an increase 
of over six per cent.

‘We are getting closer to our goal of five million passengers. 
This is mainly thanks to regular airlines that keep increasing 
the frequency of flights. In September, we reported the gre-
atest increase in the number of operations this year, that is 
5.8% as compared to the previous year. We are closing the Q 3 
with eight new routes. But we are not slowing down and in the 
next few weeks, in winter 2019, we are launching nine more 
new routes,’ said Tomasz Kloskowski, CEO at Gdańsk Lech 
Wałęsa Airport. ‘In the last three quarters, the most popular 
destinations were London, Oslo, and Stockholm. The destina-
tion with the highest passenger load was Edinburgh operated 
by Ryanair. The carrier which reported the highest passenger 
load was KLM,’ said the CEO. 

üsseldorf urzeka swoim zadbanym centrum, z wieloma starymi 
kamienicami oraz piękną, długą promenadą nad Renem, zakoń-
czoną budynkiem parlamentu kraju związkowego oraz wielką 

wieżą telewizyjną, z  której roztacza się widok na całą okolicę. Warto 
również zobaczyć pozostałość zamku nad Renem, którą stanowi obec-
nie jedna wieża, położona przy głównym placu koło promenady. Tuż za 
nią znajduje się trzynastowieczny kościół pod wezwaniem św. Lamber-
ta. Co ciekawe jest w nim pochowany biskup diecezjalny Gdańska - Carl 
Maria Splett, zaś na jego nagrobku możemy dostrzec katedrę oliwską, 
herb biskupstwa gdańskiego i panoramę Gdańska z Żurawiem. W oko-
licy jest też zabytkowy ratusz, a przed nim posąg Johanna Wilhelma II 
– XVIII-wiecznego władcy landu. W przypadku dalszych wojaży, warto 
się przejechać do dzielnicy Benrath, gdzie koło przystanku tramwajowe-
go o nazwie "Schöne Aussicht" - czyli po prostu "Ładny widok" znajduje 
się malowniczy pałacyk noszący nazwę Schloss Benrath. 

Drugą propozycją jest malownicza Odessa. Niegdyś w  miejscu 
dzisiejszej Odessy znaleźć można było dwie greckie osady – Isiakę 
i Istrian. Obecnie – jest to mekka kultury europejskiego wschodu ze 
szczyptą inspiracji cywilizacją Zachodu. 

Na początek na pewno warto zobaczyć słynne Schody Potiomki-
nowskie, jak się zdaje, jeden z najważniejszych zabytków i symbol sa-
mego miasta. Zbudowane za astronomiczną, jak na XIX wiek, kwotę 
800 000 rubli, stanowiły symboliczne otwarcie się Odessy na morze. 
Warto także odwiedzić stare miasto i obejrzeć secesyjne kamienice 
na wzór paryski. Z uwagi na subtropikalny klimat, Odessa bardziej 
niż miasto ukraińskie, przypomina nadmorskie klimaty włoskiego 
lub hiszpańskiego wybrzeża.

Ciekawą atrakcją jest tzw. park Gorsad, gdzie znajdziemy mnó-
stwo sprzedawców pamiątek, znanych nieśmiertelnych już matrio-
szek babinek oraz muzyków. 

Niewątpliwie Odessa to miejsce styku kultury Wschodu i Zacho-
du. To miejsce, które zdecydowanie warto odwiedzić. Aż 40 kilome-
trów piaszczystych plaż wraz z Bulwarem Nadmorskim to coś, czego 
nie można przegapić!  

EN  TO THE EAST AND THE WEST 
FROM GDAŃSK AIRPORT

THIS TIME, WE ARE PRESENTING TWO DESTINATIONS 
AVAILABLE FROM GDAŃSK AIRPORT. DEPENDING ON 
YOUR PREFERENCES, YOU CAN VISIT TWO COM-
PLETELY DIFFERENT BUT EQUALLY FASCINATING EURO-
PEAN CITIES.

Tekst: Agnieszka Mróz

TYM RAZEM PREZENTUJEMY PAŃSTWU DWIE 
MOŻLIWOŚCI WYLOTÓW Z PORTU LOTNICZEGO 
GDAŃSK. W ZALEŻNOŚCI OD POTRZEB 
ZAPRASZAMY NA ODWIEDZINY DWÓCH ZUPEŁNIE 
ODMIENNYCH, ACZ PODOBNIE INTERESUJĄCYCH 
MIAST EUROPY.

Zdjęcie: pixabay.com

D Düsseldorf boasts an attractive city centre with plenty of old 
townhouses and a  beautiful long promenade along the River 
Rhine with the Parliament Building and a huge television tow-
er, which gives views of the area. Also, you can’t pass up the 
remains of the castle by the River Rhine, which consists of 
one tower located by the main square near the promenade. Be-
hind the tower is St Lambertus Church dating back to the 13th 
century. What is interesting, a  diocesan bishop of Gdańsk, 
Carl Maria Splett, was buried in the church, and his tomb is 
decorated with the low reliefs of the archcathedral in Oliwa, 
the coat of arms of the Diocese of Gdańsk, and a  panorama 
of Gdańsk Old Town with the Crane. In the vicinity, there is 
also a historical town hall and a statue to Johann Wilhelm II, 
who ruled the state in the 18th century. If you are after explor-
ing the region, visit the district of Benrath; near the tram stop 
‘Schöne Aussicht’, which means ‘A Nice View’, you will find the 
lovely Schloss Benrath Palace. 

The latter destination is picturesque Odesa. At the present lo-
cation of Odesa, there were two Greek settlements – Isiaka and Is-
trian. Now, the city is a Mecca for Eastern European culture tinged 
with the Western civilisation. 

Begin your trip with the Potemkin Stairs, which are one 
of the most important landmarks and the symbol of the city. 
Their construction cost 800 000 roubles, which was a fortune 
in the 19th century. The stairs symbolised the opening of Ode-
sa to the sea. The next spot to visit is the Old Town with its Art 
Nouveau townhouses in the Parisian style. Due to its subtrop-
ical climate, Odesa is more like Italian or Spanish coast town 
than a Ukrainian city.

Another must is Gorsad Park, where you will find plenty of 
souvenir stalls, famous Matryoshka dolls, gipsies, and musicians. 

Odesa is a place where the Western and Eastern cultures meet 
and blend. 40 kilometres of sandy beaches and the Seaside Boule-
vard are something that you simply can’t pass up!  

NA WSCHÓD I NA ZACHÓD Z GDAŃSKIEGO LOTNISKA

EN 



    UMOWA NA NOWY PIRS 
            TERMINALU PASAŻERSKIEGO

PODPISANA
Tekst i zdjęcia:  Port Lotniczy im. Lecha Wałęsy

ort Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy podpisał z Korporacją 
Budowlaną DORACO umowę na realizację rozbudowy termi-
nalu pasażerskiego. W ramach tej inwestycji powstanie nowy 

pirs, stanowiący przedłużenie istniejącego terminalu T2 w kierunku 
zachodnim. Budowa ma potrwać 26 miesięcy. 

- Po wybudowaniu pirsu Port Lotniczy Gdańsk zyska prawie 16 
tys. m kw. nowej powierzchni, dzięki której pasażerowie będą mogli 
podróżować w jeszcze bardziej komfortowych warunkach. To dla nas 
absolutny priorytet. Nasi pasażerowie uznali nasze lotnisko za jedno 
z najlepszych na świecie, w rankingu AirHelp 2019 umieścili nas na 5 
miejscu w globalnym rankingu lotnisk, biorąc pod uwagę punktu-
alność, jakość obsługi i ofertę handlową. To ogromne wyróżnienie, 

P

wego obiektu będzie możliwość dostosowania punktów wyjść do 
samolotów do bieżących potrzeb, poprzez zwiększanie lub zmniej-
szanie odpowiednio strefy obsługi Schengen i  non-Schengen. 
Dzięki powiększonej powierzchni terminalu, zwiększona zostanie 
strefa centralnej kontroli bezpieczeństwa i paszportowej, a także 
hala odbioru bagażu i bagażownia przylotowa. Na parterze dobu-
dowanej części terminalu będą obsługiwane przyloty, a na piętrze 
odloty. Znajdą się tam też 2 wyjścia autobusowe. Ponadto zaprojek-
towano 4 zewnętrzne klatki schodowe, umożliwiające dostęp do 
rękawów pasażerskich.  

za które bardzo dziękujemy. Ale to także wielkie zobowiązanie. Dlate-
go, mimo trudnej sytuacji na rynku budowlanym i inwestycyjnym, zde-
cydowaliśmy się rozpocząć i zrealizować to ważne i ambitne zadanie, 
jakim jest rozbudowa terminalu pasażerskiego – powiedział Tomasz 
Kloskowski prezes Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy. 

Po rozbudowie terminalu pasażerskiego, w nowym pirsie portu 
będą obsługiwani pasażerowie rejsów rozkładowych, którzy podró-
żują do krajów non-Schengen, takich jak Irlandia czy Wielka Bryta-
nia, a także pasażerowie czarterów np. do Turcji, Egiptu. Obecnie 
podróżni ci korzystają z pochodzącego z 1997 roku terminalu T1. 
Część nowego pirsu będzie też przeznaczona do obsługi pasażerów 
z krajów strefy Schengen. Specyfiką działania i zarządzania no-

ENGLISH

GDAŃSK AIRPORT SIGNS A CONTRACT FOR A NEW 
PASSENGER PIER TERMINAL

Gdańsk Lech Wałęsa Airport has signed a contract for the expansion 
of the passenger terminal with Doraco Construction Corporation. 
The investment involves the construction of a new pier, which will be 
the extension of the existing T2 terminal towards the West. The con-
struction will last 26 months. 

P O  ROZ BU D OW I E  T E R M I N A LU  PA SA Ż E R S K I E G O, 
W   NOW Y M  PI R S I E  P ORT U  B Ę DĄ  OB S ŁUGI WA N I 
PA SA Ż E ROW I E  R E J S ÓW  ROZ K Ł A D OW YC H ,  KT ÓR Z Y 
P ODRÓŻ UJĄ  D O  K R A JÓW  NO N - S C H E NGE N,  TA K IC H 
JA K  I R L A N DI A  C Z Y  W I E L K A  B RY TA N I A ,  A   TA K Ż E 
PA SA Ż E ROW I E  C Z A RT E RÓW  N P.  D O  T U RC J I ,  E GI P T U. 



‘With the new pier, Gdańsk Airport will gain almost 16 thousand 
square metres of surface area, which will enhance the comfort of our 
passengers. This is our priority. Our airport ranked 5th best airport in 
the world in the global ranking compiled by AirHelp in 2019 in terms 
of punctuality, customer service, and trade offer. It is a great honour, 
for which we are very grateful. But it is also a big commitment. There-
fore, despite the difficult situation on the construction and investment 
market, we decided to carry out this important and ambitious project 
and expand the passenger terminal,’ said Tomasz Kloskowski, CEO at 
Gdańsk Lech Wałęsa Airport.

After the expansion of the passenger terminal, the new pier will be 
used by passengers of scheduled flights travelling to non-Schengen 
countries, such as Ireland or the UK, as well as passengers of charter 
flights flying to, for example, Turkey or Egypt. At present, these pas-
sengers use the T1 terminal of 1997. A part of the new pier will also be 
used by passengers travelling to and from Schengen countries. The 
new facility will make it possible to adapt the gate location to the cur-
rent needs by expanding or reducing the surface area of Schengen and 
non-Schengen zones. The new terminal surface will make it possible to 
expand the central security control, passport control, and baggage re-
claim areas as well as leftluggage facilities. Arrivals will be handled on 
the ground floor of the terminal extension, while departures – on the 
first floor. It will also feature two bus exits and four external staircases 
leading to jet bridges.  




