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MATEUSZ  
KUSZNIEREWICZ

Człowiek pracy, gdańsz-
czanin z wyboru. Choć 

większość zna go jako że-
glarza i Mistrza Olimpij-
skiego, to ma w rękawie 
jeszcze kilka asów. Jest 

biznesmenem, społeczni-
kiem, prezesem Fundacji 

Gdańskiej, prowadzi 
szkolenia i wykłady mo-
tywacyjne. Na dodatek 
gra w golfa i w dalszym 
ciągu pływa, pomimo 
choroby morskiej. Nie 

narzeka na nudę.

FOT. SYLWESTER CISZEK

E N G L I S H T E X T

A working man and 
a citizen of Gdansk by 

choice. Most of us know 
him as a sailor and an 

Olympic Champion, but 
he has several more aces 
up his sleeve. He is a busi-
nessman, a social activist 

and the CEO of Gdansk 
Foundation. He offers 

training courses and gives 
motivational lectures. 
Moreover, he plays golf 

and continues to swim in 
spite of his seasickness. 

Mateusz Kusznierewicz is 
never bored.

ALICJA STAŃSKA- 
-STRYJECKA

Projektantka i założyciel-
ka marki STANSKA firmy 
STANSKADECOR. Rzuciła 

już drugie studia, by 
doskonalić się w tym co 

kocha najbardziej – haute 
couture w samym jego 

sercu, w Paryżu. Uwielbia 
książki biograficzne, 
filmy dokumentalne, 

tatuaże, Depeche Mode 
i Titusa z Acid Drinkers. 

Na co dzień otacza się 
przyjaciółmi, mężem 
i swoim największym 

szczęściem, kotem Bo-
bem. Bezgranicznie odda-

na miłości do Salvadora 
Dalego i Gabriel Chanel. 

E N G L I S H T E X T

The designer and the 
founder of the brand  

STANSKA belonging to STAN-

SKADECOR. She dropped 
out of college twice to 
develop what she loves 
most, haute couture in 

its very heart, Paris. She 
loves biographical books, 
documentaries, tattoos, 

Depeche Mode and 
Titus, leader of the Acid 

Drinkers band. She 
normally surrounds herself 
with friends, her husband 
and her precious cat Bob. 

She is unconditionally 
devoted to Salvador Dali 

and Gabriel Chanel.

PIOTR METZ

Człowiek-instytucja, 
którego przedstawiać 

raczej nie trzeba. Dzien-
nikarz radiowy, prasowy, 

w telewizji też o niego 
nietrudno. Ale przede 

wszystkim dziennikarz 
muzyczny, chodząca 

encyklopedia współcze-
snej muzyki. Jeśli poleca 

jakąś płytę to znaczy, 
że nie można obok niej 

przejść obojętnie.

FOT. WOJCIECH DUSZENKO

E N G L I S H T E X T

A one-man institution, 
who needs no introduc-

tion, especially in Poland. 
A radio reporter and 

a journalist, often seen on 
TV, as well. But most of all 
Piotr Metz is a music jour-
nalist, a real encyclopedia 

of contemporary music. 
When he recommends an 
album, you simply cannot 

ignore it.

MARCIN  
KĘDRYNA

Zawsze podkreśla, że 
na samochodach się 

jakoś specjalnie nie zna. 
Nie przeszkadza mu 

to w pisaniu o nich, bo 
przez dwadzieścia lat 

poniewierki po różnych 
mediach się nauczył, że 

do pisania wiedza nie jest 
przydatna. Ba, wskaza-
na. Zresztą, czy tylko 

w mediach?

FOT. JACEK PIĄTEK

E N G L I S H T E X T

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

Which does not prevent 
him from writing about 

them, because for twenty 
years of wandering round 

different media he has 
learnt that knowledge is 
not useful. It is not even 
recommended. Besides, 

is it only the case with the 
media?

GRZEGORZ 
KAPLA

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

tylko spotykać ludzi. 
No i lubi być w drodze, 

kupować płyty w sklepie 
z płytami a nie w sieci, 

pomidorową i kabriolety. 
Kiedyś, dzięki dwojgu 

mądrym ludziom pojął, 
że nie trzeba pisać tylko 

o polityce. Że można 
pisać o świecie. 

E N G L I S H T E X T

He lives by writing. And 
living by what you love is 

a gift. The only thing 
he likes more than 

writing is meeting other 
people. He also likes 

being on the road, buying 
albums in stores (not 

online), tomato soup and 
convertibles. Two wise 

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

about the world.
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UCIEKAJ 
moje

Na spotkanie spóźniliśmy się haniebnie, bo najpierw nie udało nam się pokonać   

korków a potem zapchanych ponad wszelką miarę miejsc parkingowych na Saskiej 
Kępie. Anna nie była obrażona. A nawet jeśli trochę, to wcale nie dała tego po sobie 

poznać. Jest zachwycającą kobietą. Cierpliwą i mądrą. I nigdy się nie powtarza.
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ROZMAWIAŁ
Grzegorz Kapla

A N N A  D E R E S Z O W S K A

SERCE

ZDJĘCIA
Tatiana Jachyra/Forum

Dużo teraz podróżujesz. Indie, Afryka…
Jakiś czas temu poukładałam kilka spraw 
w głowie. Odkryłam, że nie samą pracą 
człowiek żyje – zaskakujące, prawda? 
[śmiech]. Byliśmy z rodziną na Zanzibarze, 
w Kenii, w Portugalii, która mnie komplet-
nie oszołomiła i będę tam wracać. Zanim 
polecieliśmy do Afryki sprawdzaliśmy jak 
przebiega w tym roku migracja zwierząt. 
Opóźniała się, więc zamiast do Serengeti 
pojechaliśmy do Masai Mara i to było nie-
samowite przeżycie, szczególnie dla mojej 
córki. Ma 6 lat więc tysiące zwierząt, bawo-
łów, zebr, słoni i antylop przechodzących 
tuż obok nas to było niezwykłe doświadcze-
nie. Na Zanzibarze z kolei nurkowaliśmy. 
Też było pięknie.

A Indie?
Tam byłam zawodowo. Kręciliśmy doku-
ment „Trzy na godzinę”. O zbiorowych 
gwałtach na kobietach. Nie do końca wie-
działam na co się piszę, jak bardzo trudny 

to jest temat. Nie jestem dziennikarką więc 
nie mam zawodowej odporności w trudnych 
tematach. A rozmowy były dramatyczne. 
Mama dziewczyny, która była ofiarą bardzo 
głośnego gwałtu „Damini” jest wrakiem 
człowieka. Nie ma w oczach żadnych emo-
cji. Tylko pustkę. Minęły dwa lata a dla 
niej jakby to było wczoraj. Mówi, ale jest 
całkowicie wycofana. Potem rozmawiałam 
z cynicznym prawnikiem, który bronił 
gwałcicieli w tej konkretnej sprawie. Sie-
dział przed nami jak jakiś władca, w fotelu, 
przed szklanym stolikiem, który podtrzy-
mywała rzeźba nagiej kobiety, i opowiadał, 
że kobiety w Indiach są cenione, mają bar-
dzo wysoką pozycję społeczną, szczególnie 
matki. Chwilę później mówi, że dziewczyna 
sama sprowokowała gwałt bo była w kinie 
o 22:00 ze swoim chłopakiem, który nie był 
jej mężem. Powiedział, że gdyby jego córka 
przed ślubem spotykała się z chłopakiem, 
to zaprosiłby całą swoją rodzinę do domu, 
przy nich oblałby ją benzyną i spalił!

Jak ty sobie radziłaś z emocjami?
To było bardzo trudne. Matka na początku 
nie chciała rozmawiać. Siedziałyśmy w ciszy, 
a potem poprosiła mnie, żebym opowiedziała 
o sobie. Zaczęłam mówić o rodzinie. O córce, 
o mojej mamie, która zmarła kiedy miałam 9 
lat... Widziała, że dla mnie też to jest trudne, 
że szklą mi się oczy. To pomogło nam rozpo-
cząć. Przy innym spotkaniu nie podźwignę-
łam tematu i rozpłakałam się jak dziecko. 
To było spotkanie z dziewczyną z małego 
miasteczka, z najniższej kasty. Mieszka dom 
w dom z chłopakiem, który rok wcześniej 
zgwałcił ją z kolegami ze szkoły. On jest z wyż-
szej kasty więc, mimo prób pociągnięcia go 
do odpowiedzialności, nie poniósł żadnych 
konsekwencji! Dziewczyna próbowała skła-
dać zeznania, ale tuż po gwałcie na komisa-
riacie podsunęli jej ojcu do podpisania czystą 
kartkę. Podpisał. I teraz chłopcy śmieją mu 
się w twarz, a ona nie wychodzi z domu, nawet 
do szkoły. Dziewczyna nie została zbadana, 
bardzo ciężko choruje. Ma 17 lat i nie znajdzie 
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męża, który by się nią zaopiekował, bo jest 
„nieczysta”. Nie wyjadą, bo są z najniższej 
kasty. Nie mają pieniędzy. Jest pół sierotą 
– mama zmarła paręnaście lat temu, więc 
została z ojcem i dwiema ciotkami, które 
próbują pomagać na miarę swoich możliwo-
ści. Takie spotkania zmieniają.

Taka umiejętność, to jest dojrzałość.
Można to tak nazwać. Potem człowiek wraca 
do Polski, wpada w rytm codzienności, ale 
jest już kimś innym. 

Piosenki, które teraz śpiewasz też są 
trudne.
Wybieram utwory, które są podparte tek-
stem. Uczę się i nie odpuszczam śpiewania. 
Mam nadzieję, że nie jestem postrzegana 
jako „śpiewająca aktorka”, w tym pejora-
tywnym znaczeniu, bo piosenka aktorska 
do niedawna kojarzyła się z udawaniem 
śpiewania.

Oj nie. Mnie się kojarzy z tym, jak 
Stanisława Celińska śpiewa o Warszawie.
Ona wysoko stawia poprzeczkę. Ale to do-
brze. Mam nadzieję, że kiedyś doskoczę. 

Skąd się wzięło śpiewanie?
Śpiewam już od dawna, to jest już trzecia 
płyta. Pierwszą nagrałam z Machiną del 
Tango w 2006 roku, drugą, solową, z piosen-
kami Warsa w 2012 roku i teraz powracamy 
z Machiną. Cały czas koncertowaliśmy, ale 
z płytą czekaliśmy na dobry moment. Ula 
Borkowska była siłą napędową tego projektu 
i nas zmobilizowała. Album wychodzi w po-
łowie listopada. Będzie to płyta z coverami 
filmowych przebojów w wersji tango. Mam 
nadzieję, że zagramy sporo koncertów, bo to 
uwielbiam. Mam jeszcze jeden projekt, reci-
tal „Instrukcja obsługi kobiety” – taki teatr 
jednego aktora oparty na interakcji z pu-
blicznością. Jeździmy też po kraju z musica-
lem „Siostrunie”. To trochę stand-up, dużo 
zależy od publiczności, bywa, że zmieniamy 
tekst w zależności od reakcji widzów. Mamy 
rewelacyjną ekipę: Jola Fraszyńska, Robert 
Rozmus, Kaśka Żak, Ela Romanowska, Julia 
Kamińska. Świetny team.

Nie nudzi was jeszcze granie tego samego 
po dwieście razy?
W teatrze za każdym razem jest inaczej. 
W Zabrzu graliśmy ostatnio przed prawie 
tysiącem osób, świetnie się bawili, byli 
bardzo otwarci. Kilka dni później w Nowym 
Sączu na pierwszym spektaklu publiczność 
była trudna, zdystansowana, choć na koniec 
dostaliśmy owację na stojąco. Na drugi spek-
takl przyszła młodzież i to było zupełnie 
inne przedstawienie.

Która grupa jest większym wyzwaniem?
Na pewno publiczność, która cię nie akcep-
tuje. Myślę, że ten pierwszy spektakl nam 
się bardzo udał, bo był skupiony, skromny 
w środkach. Dwie, może trzy osoby wyszły , 
ale to się zdarza, bo niektórym brak poczucia 
humoru i dystansu do wiary. A my z przy-
mrużeniem oka opowiadamy o zakonnicach. 
I najlepszą publicznością tego spektaklu są… 
siostry zakonne. Po występie w Częstochowie 
przyszły za kulisy i powiedziały, że był fan-
tastyczny, że dla nowicjatu w Polsce robimy 
więcej, niż kazania w kościele. Ten spektakl 
pokazuje, że siostry zakonne mają poczucie 
humoru, że są otwarte, są między nimi nie-
snaski, bywa, że ze sobą walczą. Jak w życiu. 
Niektórzy nie mają poczucia humoru. W No-
wym Sączu widzieliśmy, że część publicz-
ności zastanawia się, czy ich przypadkiem 
nie obrażamy. Nie bardzo złapali konwencję. 
W drugim akcie wyluzowali. Może po prostu 
krępowali się reagować, myśleli że nie wy-
pada głośno się śmiać. A wiara powinna być 
czymś nie tylko poważnym i wzniosłym, ale 
też radosnym. Pan Bóg kazał się przecież ra-
dować! Jest scena, w której Kaśka Żak mówi: 
„Mam nadzieję, że na sali nie ma żadnych 
zakonnic”. I często z audytorium rozlega się 
nagle „Są! Są!”. Siostry bawią się dobrze. To 
są naprawdę miłe chwile.

Powiedziałaś, że śpiewanie cię stresuje.
W spektaklu nie, bo na mnie nie ciąży wtedy 
ciężar całego przedsięwzięcia. Jak jestem 
sama, ogromnie mnie to stresuje, bo muzyka 
jest trudnym nośnikiem. Jeśli zapomnę tekst, 
nikt mnie nie poratuje. Wielki ukłon w stronę 
moich muzyków, którzy słyszą, kiedy zdarza 
mi się zapętlić. Podczas jednego z koncertów 
w filharmonii w Bydgoszczy zaśpiewałam 
parę słów i zamarłam. Spojrzałam na muzy-
ków wymownym wzrokiem, zaczęliśmy od 
nowa. Nie poszło. Za trzecim razem zaśpiewa-
li chórem razem ze mną. Ale tak to pięknie 
ograliśmy, że publiczność się w ogóle nie 
zorientowała.

Dlaczego wybrałaś tango?
Jest bardzo ekspresyjne i nacechowane emo-
cjami, to teatr, minispektakl. Można wyśpie-
wać smutek, gniew, złość, miłość. 

Na scenie jesteś w czerwonej sukni, 
z papierosem w długiej lufce?
Nie, ale sobie scenki odgrywam.

Masz ulubioną piosenkę?
„Uciekaj moje serce” z mojej najnowszej 
płyty – jest piękna i za każdym razem trudno 
mi powstrzymać emocje, płaczę jak bóbr. 
Ale to nie jest piosenka tytułowa i nie do niej 
będziemy kręcić teledysk, a do „Va Banque”. 

Lubię też bardzo „Roxanne”. To jest kawałek, 
przy którym przechodzą mnie dreszcze, jest 
znakomicie zagrany przez muzyków. Jacek 
Koman przeszedł do historii wykonując go 
w „Moulin Rouge”. Dzień przed nagraniem 
płyty szłam ulicą i zupełnie przypadkiem 
zobaczyłam Wojtka Mecwaldowskiego rozma-
wiającego z Jackiem! Uznałam, że to znak.

Płaczesz przy „Uciekaj moje serce”?
Jest kilka takich utworów, które wywołują 
emocje. Kiedy przygotowywałam się do ca-
stingu do Teatru Roma, który zresztą wygra-
łam, była piosenka, przy której zawsze z tru-
dem docierałam do końca. Matka opowiada 
o tym, jak obserwuje swoją dorastającą córkę. 
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Moja ma dopiero 6 lat, ale jest już ciężko, kie-
dy np. nie pozwala się przytulić.

A więc zagrasz w Romie? 
Nie podpisaliśmy umowy… Na przeszkodzie 
stanęły moje zobowiązania. Roma gra siedem 
spektakli w tygodniu, jeden tytuł przez dwa 
lata, a ja występuję w „Siostruniach”, w „Bo-
żyszczu Kobiet”, na 6 Piętrze w „Bogu Mordu” 
i „Czechowie”, nagrywam płytę, chcę grać 
koncerty, gram w serialach... Jak miałam to 
zostawić? No i w filmie zagrałam. Właśnie 
wszedł na ekrany. „Dzień dobry, kocham cię”. 
Zagrałam drugoplanową rolę, więc mogłam 
sobie na dużo pozwolić. Role pierwszoplano-
we są zdecydowanie stonowane, nie można 

poszaleć, ale ja mogłam. Miałam przyjem-
ność pracować z Pawłem Domagałą, myślę, 
że namiesza w polskim kinie. Jest niezwykle 
inteligentny i dowcipny. Bywało, że nie by-
liśmy w stanie nagrać sceny, bo robił to tak 
niesamowicie zabawnie, że staliśmy wszyscy 
przy kamerach i wybuchaliśmy śmiechem 
patrząc na to, co on wyprawia.

Nigdy nie odpoczywasz?
No co ty. Odpoczywam. Na sportowo. Uwiel-
biam pływać czy biegać. Ostatnio spędzili-
śmy weekend w hotelu Bukovina, moim 
ukochanym miejscu na wypoczynek, 
jeździliśmy na rowerach, pływaliśmy, no 
i chodziliśmy po górach. Było cudownie.

Matka na początku nie 
chciała rozmawiać. 

Siedziałyśmy w ciszy, 
a potem poprosiła 

mnie, żebym 
opowiedziała o sobie. 

Zaczęłam mówić 
o rodzinie. O córce, 

o mojej mamie, która 
zmarła kiedy miałam 

9 lat... 
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animals – buffaloes, zebras, elephants and 
antelopes – passing us by made a really huge 
impression on her. And in Zanzibar we tried 
diving. It was a beautiful experience too.

And what about India?
It was a business trip. We were shooting the 
document Trzy na godzinę (Three per Hour) 
about gang rapes of women. I did not realize 
what I was deciding on and how difficult the 
topic was. I’m not a journalist so I don’t have 
professional resistance in difficult subjects. 
And the talks we had were dramatic. For 
instance, Damini fell victim to a very well-
known rape. Her mother is a wreck of a man. 
She has no emotions in her eyes. Just empti-
ness. Two years have already passed, and for 
her it’s as if it happened yesterday. She talks, 
but she is completely withdrawn. Then I was 
talking to a cynical lawyer who was defending 
the rapists in this particular case. He was 
sitting in front of us like some kind of a ruler 
in his armchair at a glass table held by a sculp-
ture of a naked woman and kept saying that 
women in India are appreciated and enjoy 
a very high social rank, especially mothers. 
And a moment later he said that the girl pro-
voked the rapists herself because she went to 

the cinema at 10 pm with her boyfriend, who 
was not her husband. He said that if his daugh-
ter was seeing a boy before the wedding, he 
would invite his whole family, pour gasoline 
over her and burn her under their very eyes.

How did you manage to control your 
emotions?
It was very difficult. At first the mother didn’t 
want to talk. We were sitting in silence. After 
some time, she asked me to tell her about 
myself. I started talking about my family. 
About my daughter and my mother, who died 
when I was 9 years old... She knew that it was 
hard for me too. She saw my eyes shining with 
tears. It helped us begin our conversation. 
Some other time I couldn’t cope with the top-
ic and burst out crying. It was a meeting with 
a girl belonging to the lowest caste and living 
in a small town. She lives right next to a boy 
who raped her with his schoolmates a year 
ago. He represents a higher caste so, despite 
attempts to bring him to justice, he didn’t 
suffer any consequences! Nothing happened. 
The girl tried to testify, but right after the rape 
someone at the police station gave her father 
a blank sheet of paper to sign. He signed it. 
And now the boys laugh in her 
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Anna Dereszowska. 
Run, my heart
We were shamefully late for the meeting 
because we first got caught in a traffic 
jam and then could not find a parking 
spot in the crowded Saska Kępa in 
Warsaw. Anna was not offended. And 
even if she was a little, she tried not 
to let her resentment show. She is an 
amazing woman. A patient and clever 
one. And she never repeats herself.

You travel a lot now. India, Africa...
I have recently sorted several things out in 
my mind. I’ve discovered that man cannot 
live by work alone – surprising, isn’t it? 
(Laughs) I took my family and went to Zan-
zibar, Kenya and Portugal, which stunned 
me completely. I’ll keep coming back there. 
Before we took the flight to Africa, we’d 
checked how animals were migrating that 
year. They had been a bit late so instead of 
Serengeti, we went to Masai Mara, and it was 
an incredible experience, especially for my 
daughter. She is 6 years old so thousands of 
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face, and she doesn’t go out, even to school. 
The girl hasn’t been examined, and she’s 
seriously ill now. She is 17 years old and will 
never find a husband who would take care 
of her because she’s “impure”. She won’t 
leave either, because she is from the lowest 
caste. Her family doesn’t have money. She 
is a half orphan. Her mother died several 
years ago leaving her with her father and 
two aunts, who try to help as far as possible. 
Such meetings change you.

Such an ability, that is maturity.
One could call it that way. And then you 
return to Poland and become caught up in 
a whirl of your everyday life, but you’re al-
ready a different person.

The songs you sing are difficult too.
I choose works with good lyrics. I keep 
learning and don’t give singing up. I hope 
I’m not perceived as a “singing actress” in 
the pejorative sense because stage song was 
until recently mainly associated with pre-
tending to sing only.

Oh no. I associate it with Stanisława 
Celińska singing about Warsaw.
She sets very high standards. But it’s good. 
I hope I will reach them one day.

Where did singing come from?
I’ve been singing for a long time. This is 
already my third album. I recorded the first 
one with Machina del Tango in 2006 and the 
second, solo one with Henryk Wars’s songs 
in 2012. Now I come back with Machina. We 
were giving concerts all the time, but we 
kept waiting with the album for the perfect 
moment. Ula Borkowska was the driving force 
behind this project and mobilized us all. The 
album is released in the middle of November. 
It will be a record with covers of film hits in 
tango versions. I hope we’ll play many con-
certs – I love it. I have one more project, a re-
cital entitled Instrukcja obsługi kobiety (In-
struction Manual on Women), which is a kind 
of a one-man show based on interaction with 
the audience. We’re also touring the country 
with the musical Siostrunie (Darling Sisters). 
It’s a bit of a stand-up. A lot depends on the 
audience and we sometimes change the text 
depending on spectators’ reactions. We have 
an excellent crew: Jolanta Fraszyńska, Robert 
Rozmus, Katarzyna Żak, Elżbieta Romanows-
ka and Julia Kamińska. A great team.

Are you not bored by playing the same 
thing hundreds of times?
Each time is different in the theatre. We re-
cently appeared in front of almost a thousand 
people in Zabrze. They were very open and 

really enjoyed the show. Several days later in 
Nowy Sącz, the audience in the first show was 
very difficult and unapproachable, although 
we did receive a standing ovation in the end. 
The second show was completely different as 
it was attended by young people.

Which group constitutes the biggest 
challenge?
Certainly audiences that don’t accept you. 
I think that the first performance was very 
successful because it was dense and eco-
nomical in style. Two or three people left, 
but it happens because some lack a sense of 
humour and cannot maintain detachment 
from faith. And we talk about nuns tongue in 
cheek. As a matter of fact, the best audience 
members in these shows are... nuns. After 
a show in Częstochowa, they came to the 
wings and told us that it had been a great 
show and that we were doing more for the 
novitiate in Poland than sermons delivered 
in churches. This performance shows that 
nuns have a sense of humour and that they’re 
open. Disagreements between them happen, 
and sometimes they fight each other. Like 
in a normal life. Some people lack a sense of 
humour. In Nowy Sącz, we saw that a part of 
the audience was wondering if we were insult-
ing them. They didn’t really understand the 
convention. But they eased up in the second 
act. Perhaps they were simply too embar-
rassed to react or thought that it was inappro-
priate to laugh loud. But faith should be not 
only something serious and solemn, but also 
something cheerful. After all, God told us to 
rejoice! There is a scene when Katarzyna Żak 
says: “I hope there are no nuns in the room.” 
And we often hear a sudden “There are!” from 
the audience. Nuns are actually having fun. 
These are really pleasant moments.

You said that singing makes you nervous.
It does not during a show because the bur-
den of the whole thing doesn’t rest on my 
shoulders only. When I’m alone, it makes 
me very nervous because music is a difficult 
carrier. If I forget the lyrics, no one will save 
me. I’m very grateful to my musicians who 
notice when I sometimes make mistakes. 
Giving a concert in the philharmonic in 
Bydgoszcz once, I sang several words and 
froze. I looked meaningfully at the musi-
cians, and we started anew. It didn’t work. 
They sang in chorus with me at the third 
attempt. But we played it so well that the 
audience didn’t notice anything at all.

Why did you choose tango?
It’s very expressive and highly emotional. It’s 
like a theatre, a mini-show. You can sing all 
your sadness, anger, rage or love.

Do you enter the stage wearing a red dress 
and holding a long cigarette?
No, but I act out some small scenes.

Do you have your favourite song?
“Uciekaj moje serce” (“Run, my heart”) from 
the last album – it’s beautiful and I can never 
restrain my emotions and cry my eyes out 
each time. But it’s not the title song and won’t 
have its video clip. We will record one to “Va 
Banque”. I like “Roxanne” very much as 
well. Perfectly played by musicians, it always 
sends shivers down my spine. Jacek Korman 
went down in history performing it in Moulin 
Rouge. A day before the recording session 
for the album, I was walking down the streets 
and suddenly saw Wojciech Mecwaldowski 
talking to Jacek! I thought it was a sign.

Do you cry when you sing “Uciekaj moje 
serce”?
There are several songs that trigger strong 
emotions. When I was preparing myself 
to a casting at the ROMA Musical Theatre, 
which I actually won, it was the only song 
I found difficult to sing to the end. A mother 
describes how she was watching her daugh-
ter grow up. My daughter is only 6 years old, 
but it’s already becoming difficult when she 
doesn’t want me to hug her.

So you are going to play at ROMA?
We didn’t sign the agreement. My com-
mitments turned out to be too much of an 
obstacle. ROMA gives seven performances 
a week; one title is staged for two years. 
And I perform in Siostrunie, Bożyszcze 
Kobiet, Bóg Mordu at 6. Piętro Theatre 
and Czechow. I’m recording an album 
and playing in TV series, I want to give 
concerts... How could I leave all that? And 
I also performed in a film. It’s just been 
released. Dzień dobry, kocham cię (Good 
Morning, I Love You). I played a supporting 
part so I could take liberties with it. Leading 
roles are definitely subdued, you can’t cut 
loose at all, but I could. I had the pleasure 
to work with Paweł Domagała. I think he’ll 
stir things up in the Polish cinema. He’s 
extremely intelligent and witty. Sometimes 
we could not even record a scene because 
he was doing it in such a funny way that we 
were standing by the cameras and bursting 
out laughing looking at what he was doing.

Do you ever take a rest?
Of course I do. I practice sport. I love swi-
mming and running. We recently spent 
a weekend in Hotel Bukovina, my favourite 
resting place. We were riding bikes, swim-
ming and obviously walking in the mounta-
ins. It was wonderful.
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Jeśli lądujemy w jednym z północnych portów lotniczych Londynu (Stansted, 
Luton), to do Cambridge dostaniemy się szybciej niż pod Big Bena. A warto, bo 

miasto oferuje nam kontakt z wielką historią i nauką, ale i powiew prowincjonalnej 
Anglii rodem z powieści Jane Austen. Większość turystów odwiedza oczywiście 

uniwersytet, którego zbiory, jak i same budynki są największym skarbem Cambridge. 
Jest tu jednak wiele prawdziwych perełek, które nie są takie oczywiste. A wiele 

moglibyśmy stracić, gdybyśmy przegapili takie oto atrakcje Cambridge...

ROZWAŻNE 
i romantyczne

TEKST I ZDJĘCIA
Łukasz Tamkun
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The Orchard Tea Garden
Najsłynniejszy lokal w Cambridge nie jest 
lokalem i nie jest w Cambridge. Jest to 
faktycznie sad w pobliskiej miejscowości 
Grantchester, do której jednak można 
dojść na piechotę w piętnaście minut przez 
pobliskie pola. Są tam rozłożone leżaki, 
można też zamówić herbatę (kawa jest 
opcją, ale umówmy się, że w takim miejscu 
nie wchodzi w grę) i ciasto i porozmawiać 

o mądrych rzeczach. Czegokolwiek jednak 
byśmy tam nie wymyślili, wypadnie blado 
przy osiągnięciach innych stałych bywal-
ców. A wśród nich: Alan Turing, Virginia 
Woolf, Bertrand Russel, Stephen Hawking, 
Ludwig Wittgenstein, A. A. Milne czy David 
Attenborough. I wielu innych. Legenda gło-
si, że drzewa słuchają ich rozmów i chłoną 
wiedzę. Wychodząc nie mogłem więc nie 
zerwać jabłka. Kwaśne.

Kettle’s Yard
To możliwość zwiedzenia domu Jima i Helen 
Ede. Jim był kuratorem w Tate i kolek-
cjonował sztukę młodych artystów. Para, 
po licznych perypetiach osiadła w latach 
60-tych w Cambridge, gdzie postawili sobie 
dom z dużym ogrodem i nawet przydomową 
kapliczką. Dziś, po ich śmierci, stał się wyjąt-
kową galerią sztuki. Przedstawia bowiem całą 
ich kolekcję tak, jak ją pozostawili, z 
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drobnymi zmianami oczywiście. Wcho-
dzi się tam więc nie jak do galerii, ale 
faktycznie do domu, gdzie gospodarze 
mają wyjątkowo wyszukany gust. Jest to 
nie tylko inspiracja do urządzenia własnego 
apartamentu lub domu, ale i również zapis 
ciekawej historii, w której Jim walczył 
z konserwatywnymi władzami Tate, 
ostatecznie zabierając prace niezrozumia-
nych wówczas artystów do domu. Pośród 
autorów dzieł, które zagościły w Kettle’s 
Yard, znajdują się Henri Gaudier-Brze-
ska, Benjamin Nicholson, czy też William 
Congdon. 

Rzeka Cam
Cambridge zawdzięcza jej swą nazwę, 
a przynajmniej połowę. Warto jednak 
obejść uniwersytet i zwiedzić miasto od 
strony wody. Można to zrobić na dwa spo-
soby. Pierwszy z nich to spływ Cam, który 
nie należy do rozrywek tanich, ale warto, 
bo atmosfera jest niezwykle romantycz-
na i leniwa zarazem. Przepływanie pod 
wierzbami płaczącymi na tyłach gotyckich 
budynków uniwersytetu jest niezapomnia-
nym przeżyciem. Drugi sposób na zwiedza-
nie miasta to jeden z dziesiątków mostów 
w mieście. Jest tutaj konstrukcja na każdą 
okazję. Niewątpliwie warto choć zobaczyć 
most matematyczny, który dla miasta 
jest tym, czym wieża Eiffela dla Paryża. 
Legenda głosi, że został zaprojektowany 
przez samego Isaaca Newtona bez użycia 
ani jednego gwoździa. Rzeczywistość jest 
tylko nieco bardziej banalna, a jego niemal 
doskonała konstrukcja do dziś zadziwia 
inżynierów. Najbardziej urokliwa jest 
jednak para mostów – Bridge of Sighs oraz 
Kitchen Bridge. Pierwszy jest zwykle tłem 
dla licznych romantycznych zdjęć robio-
nych z drugiego. Jeśli zdecydujemy się tam 
wybrać, musimy przygotować się na bycie 
świadkami czyichś oświadczyn.

E N G L I S H T E X T

Sense and sensibility
If you land at one the northern London 
airports (Stansted or Luton), you can get 
faster to Cambridge than to Big Ben. And it 
is really worth it because the city offers not 
only contact with great history and science, 
but also a whiff of Austin-like provincial 
England. Most tourists of course visit the 
university, whose collection and buildings 
themselves are the most precious treas-
ures of Cambridge. But there are many 
probably less obvious gems in the city. 
And we could lose a lot if we missed such 
attractions of Cambridge as...

The Orchard Tea Garden
The most famous restaurant in Cambridge 
is neither a restaurant nor in Cambridge. 
It is actually an orchard and a tea room in 
Grantchester located nearby. Taking a walk 
across the fields, you will reach the village 
in fifteen minutes. You can sit on a deck-
chair, order a cup of tea (coffee is also avail-
able, but let’s face it – it’s out of question in 
this place) and cake and talk about smart 
things. But whatever you come up with will 
always give a weak performance compared 
to the achievements of regular guests at 
Tea Garden. These include: Alan Turing, 
Virginia Woolf, Bertrand Russell, Stephen 
Hawking, Ludwig Wittgenstein, A. A. Milne 
and David Attenborough. And many more. 
Legend has it that the trees listen to these 
conversations and soak up knowledge. So 
I just had to pick an apple on leaving. It was 
sour.

Kettle’s Yard
A chance to visit the house of Jim Ede and 
his wife Helen. Jim was a curator at the 
Tate Gallery and collected works created 
by young artists. After various twists and 
turns of their lives, the couple settled in 
Cambridge in the 60s and built a house 
with a large garden and even a chapel. 
Today, after their death, it has become 
a unique art gallery, which presents their 
collection just as they left it (naturally with 
minor changes). So as a matter of fact you 
enter not a gallery but a house whose hosts 
had a particularly sophisticated taste. It 
is not only an inspiration for furnishing 
one’s own house or apartment, but also 

a record of a very interesting story of Jim 
fighting with the conservative authorities 
of the Tate and finally taking the works of 
then unappreciated artists to his house. 
The artists whose works were gathered in 
Kettle’s Yard include for example Henri 
Gaudier-Brzeska, Benjamin Nicholson or 
William Congdon.

River Cam
Cambridge owes its name (or at least a half 
of it) to the River Cam. It is worth walking 
around the university and exploring the 
city from the water. There are two ways of 
doing this. Firstly, you can take a boat trip 
on the River Cam, which – although not 
necessarily cheap – is a great attraction be-
cause of the lazy and at the same time very 
romantic atmosphere. Cruises under weep-
ing willows at the rear of Gothic university 
buildings are unforgettable. Secondly, you 
can explore Cambridge focusing on dozens 
of bridges located in the city. If offers struc-
tures for every occasion. The Mathematical 
Bridge is definitely a must. It serves the 
same function for Cambridge as the Eiffel 
Tower for Paris. According to legends, the 
bridge was designed by Sir Isaac Newton 
himself without the use of a nail. Reality 
is only slightly more banal, but the almost 
perfect structure of the bridge has been 
astonishing engineers to this day. The most 
charming bridges, however, are the Bridge 
of Sighs and the Kitchen Bridge. The first 
one is usually the background for many ro-
mantic photographs taken from the second 
one. And if you decide to go there, be ready 
to witness someone’s proposal.





Nie jest to miejsce dla tych, którzy lubią się lenić nad basenem w luksusowym 
hotelu. Nie jest to miejsce dla tych, którzy lubią imprezować do białego 

rana popijając kolorowe drinki. To miejsce dla ciekawskich.

TEKST I ZDJĘCIA
Jakub Milszewski, Łukasz Tamkun
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B
ombardier Eurolotu miękko 
siada na płycie lotniska 
w Kiszyniowie. Z okien nie 
widać wiele – pola, niewielkie 

budynki. Jest pusto, więc mamy wrażenie, 
że wylądowaliśmy na lądowisku dla 
samolotów rolniczych gdzieś w środku 
Kansas. Ale nie, to największe lotnisko 
w Mołdawii, o czym przypomina niewielki, 
ale stosunkowo nowoczesny terminal.

Przed przyjazdem do Mołdawii trzeba 
pamiętać o dwóch najważniejszych 
sprawach. Po pierwsze, Mołdawia nie 
jest w strefie Schengen, więc trzeba 
mieć ze sobą ważny paszport. Po drugie, 
walutą obowiązującą w tym kraju są leje 
mołdawskie, które trudno jest wymienić 
na złotówki. W regulacjach dotyczących 
wjazdu do kraju jest zapis, że trzeba mieć 
ze sobą przynajmniej 150 dolarów, by móc 
je wymienić na miejscu. Chyba martwy, 
bo nikt tego nie sprawdzał, ale przezorny 
zawsze ubezpieczony.

Z lotniska taksówka zabrała nas do 
hotelu Cosmos. Budynek stojący niemal 
w samym centrum miasta, przy głównym 
rondzie i dwóch galeriach handlowych, to 
atrakcja sama w sobie. Ponad dwadzieścia 
pięter szarej elewacji, która w niezmie-
nionej formie przeżyła dwóch przywód-
ców Związku Radzieckiego, idealnie 
symbolizuje obecny stan Mołdawii. Z tej 

szarości wyróżnia się  jedynie promien-
ny uśmiech ładnej portierki, która przy 
okazji płynnie mówi po angielsku (jedyna 
spotkana przez nas osoba, która ten język 
znała). Dziewczyna szybko potwierdza 
naszą rezerwację, wyposaża nas w zestaw 
informacji o śniadaniu i dostępie do 
bezprzewodowego internetu w hotelu 
oraz klucz. Jedziemy na 10 piętro, chwilę 
odpoczywamy, uczymy się jak działają 
klamki w drzwiach (odwrotnie niż u nas 

– żeby zamknąć naciśnij, żeby otworzyć 
podnieś), sprawdzamy widok z balkonu – 
pustostany i smutne bloki – i ruszamy na 
poszukiwanie jedzenia.

Wyposażeni w nabyte jeszcze w Polsce 
twarze amerykańskich prezydentów 
wychodzimy z hotelu. Zaraz obok naszego 
hotelu znajdujemy kawałek Zachodu – ol-
brzymia galeria handlowa Atrium wygląda 
naprawdę imponująco. W środku jednak 
nie przypomina tych, które znamy z euro-
pejskich stolic. Znajdujemy jednak kantor, 
gdzie wymieniamy dolary na leje i rusza-
my na poszukiwanie kolacji. Dzień ma się 
ku końcowi, więc z chodników zwijają się 
uliczni handlarze. Kilku z nich jeszcze 

liczy na klientów i rozmawia z przechod-
niami, rzucając okiem na swoje towary 
rozłożone na folii przy ulicy. Pośród nich 
znaleźć można właściwie wszystko, co 
można sprzedać – używane ubrania, elek-
tronikę, pirackie płyty (znajdujemy album 

„Model 01” T.Love), książki po rosyjsku 
i rumuńsku. Rosyjskojęzyczny podręcznik 
do politologii leży w śmietniku. Najwięcej 
handlarzy kłębi się jeszcze przy parku. 
Wejścia do niego pilnuje imponujący 
i skłaniający do zadumy pomnik ofiar sta-
linowskich wysiedleń.

W restauracji śliczna kelnerka o śnia-
dej cerze na nasze „Hello” odpowiada 
pełnym zachwytu uśmiechem, po czym 
ostrzega, że „my english is not so-so-so”. 
Ta fraza towarzyszyła nam zresztą w róż-
nych konfiguracjach przez całą wycieczkę. 
Dajemy sobie jednak radę z tą przeszko-
dą i za chwilę pijemy miejscowe wino 
i zajadamy równie miejscowe jedzenie. 
Polskim żołądkom w Mołdawii nie grozi 

„zemsta faraona”. Tutejsza kuchnia jest 
taka, jak cały kraj – dokładnie w połowie 
drogi między Bałkanami a narodami 
słowiańskimi, tutaj reprezentowanymi 
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głównie przez Rosję i Ukrainę. Na naszych 
talerzach lądują zatem dania przypomi-
nające rosyjskie pielmieni i żarkoje oraz 
obowiązkowa mamałyga w towarzystwie 
sera, warzyw, sosów i mięs. Za naprawdę 
solidny dwudaniowy obiad i wino w cał-
kiem niezłej restauracji La Placinta płacimy 
mniej więcej równowartość 50 złotych od 
osoby. Na deser zwyczajnie nie mamy już 
miejsca. Jedyne co jesteśmy w stanie zrobić 
po takiej mołdawskiej uczcie to wrócić do 
hotelu i pozwolić naszym żołądkom pra-
cować. Żeby ułatwić im robotę po drodze 
w malutkim sklepiku kupujemy wino mu-
sujące z winiarni Cricova, jednej z dwóch 
największych w Mołdawii, a jednocześnie 
jednej z największych w Europie. Nasz 
trunek jest delikatny i przyjemny. Aż żal, że 
nie ma go w Polsce.

Z samego rana ruszamy zobaczyć, jak 
miasto wygląda naprawdę. Pewnych rzeczy 
już się domyśliliśmy – z naszego balkonu 
widać rozległe połacie zajmowane przez nie-
dokończone i puste, ale za to wielkie budyn-
ki mieszkalne. Mimo, że architektura jest 
komunistyczna, urbanistycznie panuje wol-
na amerykanka. Kiedy pniemy się pod górę 
ulicą Constantina Negruzziego, rumuń-
skiego tłumacza i poety a także ministra 

finansów Mołdawii w połowie XIX wieku, to 
my jesteśmy atrakcją. Choć mamy na sobie 
zwykłe jeansy i bluzy wyróżniamy się na tle 
mieszkańców. Przypominamy sobie wtedy, 
że Mołdawia jest najbiedniejszym krajem 
Europy, z dużo niższym PKB na mieszkańca 
od Kosowa czy Albanii. Kiszyniów jest z ko-
lei ze dwa razy bogatszy od reszty Mołdawii, 
co widać po trafiających się gdzieniegdzie 
nowych bmw i mercedesach, prowadzo-
nych przez ludzi o wyglądzie cinkciarzy.

Między szarymi blokami i nieskończo-
nymi inwestycjami, jak straszący pustymi 
oknami hotel National, docieramy do dziel-
nicy rządowej. Wszystko nas tu zaskakuje. 
Płynnie przeskakujemy od bierutowskiej 
estetyki do 2014 roku i z powrotem. Obok 
pięknie utrzymanych budynków rządo-
wych straszą zrujnowane budowle z lat 
50-tych. Naprzeciwko siedziby parlamentu 
samotnie stoi łuk triumfalny z 1846 roku, 
a za nim główna mołdawska świątynia – 
Cerkiew Narodzenia Pańskiego. Vis-à-vis 
kiszyniowskiego ratusza odnajdujemy jed-
ną z dwóch w kraju restauracji McDonald’s 

Z samego rana 
ruszamy zobaczyć, 
jak miasto wygląda 
naprawdę. Pewnych 

rzeczy już się 
domyśliliśmy – 
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zajmowane przez 
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(druga znajduje się w innej części miasta). 
Na ulicach rzuca się w oczy walka dwóch 
frontów – jeden to żółto-niebieska strefa 
wpływów Unii Europejskiej, OBWE 
i NATO, drugi to ruchy promoskiewskie 
i sentymentu za komunizmem. W Mołdawii 
lada moment wybory. Na niemal każdym 
plakacie są gwiazdy, żółte na niebieskim 
tle lub czerwone. Rządowe budynki dum-
nie jednak eksponują flagi unijne (często 
kontrastują z wyrytymi w tynku portali 
sierpem i młotem). W jednym z parków, któ-
rych w Kiszyniowie jest dużo, trwa kampa-
nia. Czerwone stoisko z ulotkami z sierpem 
i młotem stoi tuż obok stoiska Świadków 
Jehowy, którzy pytają czy szatan istnieje na-
prawdę. A wszystko to między symbolami 
Unii ułożonymi z niebieskich kamieni i żół-
tych gwiazd. Nieco dalej, na metalowym 
płocie otaczającym budowę ktoś napisał 
sprejem, że Europa nie ma wartości, a ktoś 
inny dopisał, że sowieckich.

Symbolem Kiszyniowa w naszych 
oczach zostają dwa sąsiadujące ze sobą 
budynki. Starszy z nich to obecnie siedziba 

Ministerstwa Rolnictwa i Przemysłu 
Spożywczego. Ten wielki, posępny gmach 
mógłby być równie dobrze siedzibą sowiec-
kiego aparatu terroru i rozpalać wyobraźnię 
Orwella. Obok niego, jeszcze niedokoń-
czony lub wciąż niedokończony, otoczony 
metalowym płotem wyrasta nieco mniejszy, 
ale też imponujących rozmiarów przyszły 
Pałac Prezydencki. Biała fasada uzupeł-
niona jest żółtym szkłem, a na samej górze 
dumnie powiewa flaga Mołdawii, choć 
budynek jest jeszcze pusty.

W końcu docieramy do wielkiego 
parku sąsiadującego z ambasadą Stanów 
Zjednoczonych, na której tyłach rozpoście-
ra się kolejny wielki, zapomniany przez 
świat budynek. Zniszczona i nieużywana 
fontanna, z której woda spływa wzdłuż 
długich schodów na dół, prosto do jeziora, 
niegdyś musiała zachwycać. Tutaj jednak 
miastu udaje się nas zaskoczyć. Jezioro 
wraz ze sporym parkiem jest umocnione, 
z odnowioną promenadą i możliwością 
zakupu bardzo przyzwoitej latte na wynos. 
Kiszyniów słynie ze swoich terenów zielo-
nych i widać, że są one oczkiem w głowie 
miasta.  Idealne miejsce na chwilę odpo-
czynku od egzotycznej szarości.

Okrążamy jezioro mijając spacerowi-
czów i wychodzimy z powrotem na główną 
ulicę. Decydujemy się jednak skręcić 
w mniej reprezentacyjne dzielnice. Witają 
nas tutaj fabryczne kominy, chaotycznie 
rozrzucone budynki i popękane chodniki. 
Kiedy skręcamy w stronę centrum naty-
kamy się na olbrzymi targ ciągnący się 
dziesiątkami ulic w okolicy hali targowej. 
Pomiędzy starszymi kobietami w chustach 
handlującymi słoniną i owocami przepy-
chają się duże stare autobusy i mniejsze 
vany, którymi na targowisko zjeżdżają 
o każdej porze dnia mieszkańcy bliższych 
i dalszych okolic Kiszyniowa. Trudno 
się tu poruszać, a dla turysty z Zachodu 
jeszcze trudniej pozostać niezauważonym. 
Nikt nas jednak nie zaczepia, a spojrzenia 
miejscowych nie mają w sobie nic nieprzy-
jemnego czy agresywnego. Do Kiszyniowa 
w ciągu całego roku zagląda mniej więcej 
tylu turystów, ilu w Sopocie przechadza się 
po molo w ciągu jednego miesiąca. A więk-
szość z nich pochodzi z Rosji, Ukrainy 
czy Rumunii. Nic dziwnego, że każdy 
zachodnio wyglądający przyjezdny budzi 
zainteresowanie.

Lawirując po ulicach przypominają-
cych polskie bazary z lat 70-tych, omijając 
stanowiska z mięsem, warzywami, używa-
nymi telefonami komórkowymi i starymi 
wojskowymi medalami i paskami docie-
ramy w końcu do głównej ulicy. Zanim 
powrócimy do hotelu i pożegnamy się na 

dobre z Kiszyniowem zaglądamy do ładnie 
wyglądającej kawiarni Fusion Cafe i wraca-
my do 2014 roku. Wystrój, jakiego nie po-
wstydziłyby się dobre paryskie restauracje 
(nie psuje go nawet menu w postaci kiep-
skich kserówek) i świetny strudel w sosie 
paprykowym dodają nam wigoru.

Następnego dnia taksówka zawozi nas 
na lotnisko. Mijamy tzw. bramę do miasta 
składającą się z dwóch wielkich bloków po 
dwóch stronach głównej arterii i stwierdza-
my z zaskoczeniem, że po raz pierwszy wra-
camy z naszego wyjazdu z misją. Kiszyniów 
to miasto bardzo charakterystyczne, 
przywołujące wspomnienia świata, którego 
u nas już nie ma. A przy tym tanie. Dlatego 
chcielibyśmy je Wam polecić. Mamy wraże-
nie, że wkrótce samolot Eurolotu przywie-
zie nas tu po raz kolejny. 

C e n y :
Pokój w hotelu ***  

 100-150 zł

Taksówka na lotnisko  
17-25 zł

Danie w przyzwoitej restauracji  
 20-25 zł

Butelka wina w sklepie  
10-20 zł



24

PODRÓŻE / TRAVEL

E N G L I S H T E X T

24 hrs per Chișinău
It is not a place for those who like lazing 
about by the swimming pool in a luxury hotel. 
It is not a place for those who like partying 
the night away and enjoying lots of colourful 
drinks. It is a place for rubbernecks.

The Eurolot Bombardier lands softly at 
the airport in Chișinău. We do not see 
much through the windows – only fields 
and small buildings. It is empty here, and 
we have an impression that we have land-
ed at an airport for agricultural planes 
somewhere in the middle of Kansas. But it 
is actually the largest airport in Moldova, 
which is proven by its small but quite mod-
ern terminal.

Before leaving to Moldova, you have 
to remember about two important issues. 
Firstly, Moldova is not even within the 
Schengen Area, which is why you need 
to take a valid passport. Secondly, the 
currency used here is the Moldovan 
leu, which is hard to exchange for Polish 
zlotys. There is a regulation concerning 
the right of entry to Moldova saying that 
when entering the country, you should 
have at least 150 dollars with you to 

exchange them to leus in the country. It 
is probably a dead regulation because 
nobody checked that. But still better safe 
than sorry.

We took a taxi from the airport to 
Hotel Cosmos. Located almost in the very 
centre of the city, by the main traffic circle 
and two shopping centres, the building in 
itself is an attraction. More than twenty 
storeys of grey elevation, which has 
survived intact two Soviet Union leaders, 
perfectly symbolize the current state of 
Moldova. The only thing that stands out 
against this greyness is the radiant smile 
of the pretty receptionist, who by the way 
speaks English fluently (the only person 
we met who knew the language). The girl 
quickly confirms our reservation, pro-
vides us with a set of information about 
breakfast and access to wireless Internet 
in the hotel and gives us the key. We take 
a lift to the 10th floor, take a short rest, 
learn how their door handles work (it is 
the other way round in Moldova – press 
the handle to close the door and lift it to 
open), check the view from the balcony – 
voids and sad blocks of flats – and begin 
our search for food.

We leave the hotel equipped with faces 
of American presidents bought when we 

were still in Poland. We find a piece of 
the West right next to our hotel. Atrium, 
a huge shopping centre, looks really 
impressive, yet there is nothing we know 
from European capitals inside. But we find 
a currency exchange, change our dollars 
to leus and leave to find something to eat. 
The day is drawing to a close so street deal-
ers are already packing up. Some of them 
still count on clients and talk to passers-by 
glancing at their goods laid out on foil by 
the street. One can find almost everything 
that could be sold here: second-hand 
clothes, electronics, pirated records (we 
find even Model 01 by the Polish band 
T.Love) and books written in Russian 
and Romanian. We see a political science 
textbook in Russian in a dustbin. The 
biggest number of traders still crowd by 
a park. An impressive and thought-provok-
ing monument commemorating people 
displaced in the Stalinist times guards the 
entrance to the park.

A pretty, olive-skinned waitress in the 
restaurant we have entered responds to 
our “Hello” with a smile full of admira-
tion and warns us that her English “is not 
so-so-so”. As a matter of fact, the phrase 
accompanies us during the whole trip. But 
we manage to overcome this obstacle and 





soon start drinking local wine and eating 
equally local delicacies. Polish stomachs 
are in no danger of the Pharaoh’s Revenge 
in Moldova. Its cuisine is like the whole 
country – exactly halfway between the 
Balkans an Slavonic nations, represented 
here mainly by Russia and Ukraine. So 
our plates are filled with dishes resem-
bling Russian pelmieni and zarkoye and 
the unmissable mămăliga with cheese, 
vegetables, sauces and meat. We pay the 
equivalent of nearly 12 euro per person 
for a really decent, two-course dinner and 
wine in quite a good restaurant called La 
Placinta. We simply do not have enough 
room for dessert. The only thing we can do 
after such a Moldovan feast is come back 
to the hotel and let our stomachs work. To 
make the task easier for them, on our way 
back we buy some sparkling wine from 
Cricova, one of the two largest vineyards 
in Moldova and at the same time one of the 
largest vineyards in Europe. Our drink is 
delicate and pleasant. It is a pity they do 
not sell it in Poland.

First thing in the morning we set off 
to see what the city really looks like. We 
have already noticed several things – vast 
stretches of unfinished and empty yet 
huge residential buildings from our hotel 
balcony. Although Chișinău is dominated 
by communist architecture, no holds are 
barred as far as urban planning is con-
cerned. We become the attraction for the 
locals as we climb up Constantin Negruzzi 
street commemorating the Romanian 
translator and poet and Moldovan min-
ister of finance from the half of the 19th 
century. Although we wear normal jeans 
and sweatshirts, we stand out against local 
people. We then recollect that Moldova 
is the poorest European country, and its 
GDP per capita is much lower than the 
one in Kosovo or Albania. And Chișinău 
is twice as rich as the rest of Moldova, 
which can be told from new BMWs and 
Mercedeses seen occasionally on the 
streets and their drivers resembling some 
black-market money changers.

Wandering around grey blocks of flats 
and uncompleted investments, like for 
example Hotel National with eerie, empty 
windows, we finally reach the government 
district. We are surprised by everything 
we find here. We smoothly skip from 
Bierut-like aesthetics to the year 2014 and 
back. Dilapidated buildings from the 50s 
stand right next to beautifully preserved 
government offices. A lonely triumphal 
arch from 1846 stands in front of the 
parliament building. Behind, we see the 
Moldovan Cathedral of Christ’s Nativity. 

We find a McDonald’s opposite the city 
hall, one out of the two restaurants of this 
chain opened in Moldova (the second one 
is located in another part of the city). We 
are struck by a fight taking place between 
two fronts: the first one dominated by blue 
and yellow – an area of the influence of the 
EU, OSCE and NATO – and the second one 
representing pro-Moscow movements and 
affection for communism. Moldova is soon 
going to hold elections. There are stars on 
almost each poster, only some of them are 
yellow on a blue background and others 
are red. But government buildings proud-
ly exhibit EU flags (that often stand in 
contrast to the hammer and sickle etched 
in portal walls). A campaign is currently 
being held in one of the numerous parks 
in Chișinău. A red stand with leaflets with 
the hammer and sickle stands right next 
to a stand of Jehovah’s Witnesses, who 
keep asking if Satan really exist. And all 
that between the symbols of the European 
Union made from blue stones and yellow 
stars. We notice a fence with an interest-
ing inscription a bit farther – someone 
sprayed that Europe lacks values, and 
someone else added that the values it 
lacks are Soviet ones.

We see two buildings that become 
the symbol of Chișinău for us. The oldest 
one is the current seat of the Ministry 
of Agriculture and Food Industry. This 
huge, bleak structure could as well be the 
office of a Soviet terror organization and 
fire Orwell’s imagination. And next to it 
stands a smaller but still impressive build-
ing enclosed with a metal fence. It is the 
future, yet (or still) uncompleted presiden-
tial palace. Its white façade is supplement-
ed with yellow glass. And at the very top 
waves the Moldovan flag, even though the 
building is still empty.

We finally reach a vast park neighbour-
ing on the American embassy and behind 
see another monumental building forgot-
ten by the whole world. The devastated, 
unused fountain with water flowing down 
long stairs straight to the lake must have 
been delightful some time ago. And then 
the city manages to surprise us. The lake 
together with the huge park are reinforced, 
and there is a renovated promenade and 
a possibility of buying a decent takeaway 
latte. Chișinău is famous for its green belts, 
which – as we can see – are the apple of 
municipal authorities’ eye. An ideal place 
to have a rest from the exotic grey colour.

We go around the lake passing crowds 
of strollers and take the main street again. 
But we decide to turn into less representa-
tive districts. We are greeted by industrial 
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chimneys, randomly scattered buildings 
and broken pavements. When we turn 
towards the centre, we come across a huge 
market stretching across dozens of streets 
surrounding the covered market. Big, old 
buses and smaller vans carrying residents 
of towns and villages located closer to 
Chișinău or a bit farther push their way 
among old women wearing headscarves 
and trading in fruit and pork fat. It is hard 
to move around here, and for a tourist 
from the West it is even harder to remain 
unseen. But nobody accosts us, and the 
looks of local people are neither unpleasant 
nor aggressive. The number of tourists 
visiting Chișinău every year is more or less 
the same as the number of tourists taking 
a stroll around the Sopot pier in a month. 
Most of them come from Russia, Ukraine 
or Romania. No wonder that every West-
looking stranger arouses interest.

Zigzagging across the streets resem-
bling Polish markets from the 70s and 
passing stands with meat, vegetables, sec-
ond-hand mobile phones and old, military 
medals and stripes, we finally reach the 
main street. But before we return to the 
hotel and say our last goodbye to Chișinău, 
we drop in the nice-looking Fusion Cafe 
and return to the year 2014. We regain our 
vigour thanks to the decor even a good 
Parisian restaurant would not be ashamed 
of (which is not spoiled even by the menu 
in the form of low-quality photocopies) and 
delicious strudel in pepper sauce.

On the next day we take a taxi to the air-
port. We pass the so-called gate to the city 
composed of two huge blocks located at 
both sides of the main road and find that it 
is the first time we are ending our trip with 
a mission. Chișinău is a very characteristic 
city that evokes memories from the world 
Poland does not know any more. And at 
the same time it is cheap. Which is why we 
would like to recommend it to you. We have 
a feeling that we will soon take a Eurolot 
plane to this city once again.

P r i c e s :
Room in a three-star hotel 

PLN 100-150

Taxi to the airport  
 PLN 17-25

Dinner in a decent restaurant  
 PLN 20-25

Bottle of wine in a shop  
 PLN 10-20





28

Pink Floyd – Endless River 
wyd. Warner

Wielka niespodzianka dla wszystkich 
fanów Pink Floyd, ale też głównie do nich 

ten album jest adresowany. Oficjalne 
epitafium zespołu i równocześnie hołd dla 
nieobecnego już klawiszowca zespołu Ric-
ka Wrighta, prawie wyłącznie instrumen-
talny. Poprawione współcześnie nagrania 
pochodzą z sesji płyty „The Divison Bell”, 
o czym przypominają mocno niedzisiej-
szym klimatem. Od czasu „Dark Side of 
the Moon” na kolejnych wydawnictwach 

grupy testowano sprzęt hi-fi, a szczególnie 
słuchawki. To akurat się nie zmieniło.

E N G L I S H T E X T

Pink Floyd – The Endless River
released by Warner

A great surprise to all fans of Pink Floyd, 
to whom the album is actually main-
ly addressed. An almost completely 

instrumental, official epitaph of the band 
and at the same time a tribute to the 

now deceased keyboardist Rick Wright. 
Its songs, which have been recently 

improved, come from sessions for the 
album The Division Bell, which is visible 
in their slightly old-fashioned character. 

Since The Dark Side of the Moon, the 
group’s albums have been used to test 

hi-fi equipment, including mainly head-
phones. And it continues to this day.

Led Zeppelin – IV / Houses of the Holy 
wyd. Warner

Kolejna, mega ciekawa odsłona reedycji 
całego katalogu zespołu. Prawdopodob-
nie najbardziej kultowy czwarty album 

i oczywiście prawdopodobnie najbardziej 
kultowy rockowy numer wszech czasów, 

„Stairway to Heaven”, tradycyjnie 
na bonusowej płycie w alternatywnej 

wersji. Akurat tu różnica nie jest aż tak 
rewolucyjna. Bardziej polecam „The Rain 
Song” czy „Over the Hills and Far Away” 

z piątego krążka. I koniecznie zakup 
wysokiej klasy słuchawek. Szczególnie, 

że jak zapowiada mistrz Page – najlepsze 
dopiero przed nami.

E N G L I S H T E X T

Led Zeppelin – IV / Houses of the Holy
released by Warner

Another most interesting re-edition of the 
whole catalogue of the band. It is probably 

the most cult fourth album. And the bo-
nus record traditionally contains proba-

bly the most cult rock number of all time, 
“Stairway to Heaven”, in an alternative 

version. But the difference here is not that 
revolutionary. I much more recommend 
“The Rain Song” or “Over the Hills and 

Far Away” from the fifth album. Plus it is 
worth buying top-quality headphones. All 

the more so because, as announced by 
master Page, the best is yet to come.

Curly Heads – Ruby Dress Skinny Dog 
wyd. Sony

Kiedy oczekiwano od największej branżowej 
rewelacji ostatnich lat kolejnej płyty o po-

dobnej poetyce, Podsiadło postanowił zdys-
kontować swą mega popularność wydaniem 

płyty swego pierwszego, mocno innego 
projektu. Dawid zdumiewa tu tak rasowym 
rockowym wokalem, że niektórzy pewnie 
zapytają, co tak naprawdę w duszy mu gra. 
Zaryzykuję stwierdzenie, że jedno i drugie. 
A niesławne „talent shows” nie prędko, jeśli 

jeszcze w ogóle, zasłużą po raz kolejny na 
swoją nazwę.
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Curly Heads – Ruby Dress Skinny Dog
released by Sony

When the audience was expecting a similar 
album with similar poetics from the greatest 
revelation on the recent Polish music scene, 
Podsiadło decided to exploit his huge pop-
ularity and release an album from his first, 

strikingly different project. Listeners to this 
record can be absolutely amazed at Dawid’s 
outstanding, rock vocal and start wondering 
what he really has in his heart. I will hazard 

a guess that it is both. And the infamous 
“talent shows” are not going to earn their 

name soon, if ever.
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Na Koncerty Sylwestrowe do naszego Teatru zapraszamy już od 20. sezonów. 
W programie tegorocznego Koncertu, z udziałem całego Zespołu i Orkiestry 
Teatru, usłyszymy muzykę filmową kina polskiego i światowego, m.in: 
„Titanic”, „Ojciec chrzestny”, „Ogniem i mieczem” i „Vabank”. Jak co roku 
zapewniamy doskonałą zabawę, tym razem - w rytm filmowych hitów. 

Znane melodie filmowe zaprezentujemy w nowych aranżacjach i interpretacjach. 
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P
ierwszy pretekst do wyjścia pojawi 
się już w andrzejkowy wieczór. 
„..gra bez opamiętania, ze 
smakiem i muzykalnością...”. 

„Stadshehoorzaal wydaje się zbyt mała by 
pomieścić takie fajerwerki”. „Oglądając tak 
piękny nadgarstek i mowę ręki rzeźbiarz 
Rodin od razu zacząłby je rzeźbić”. To tylko 
kilka z cytatów z prasy, które opisują występy 
włoskich gwiazd Enrici Ciccarelli i Elisy 
D’Auria, które wystąpią z towarzyszeniem 
znakomitych muzyków Orkiestry Symfonicz-
nej Polskiej Filharmonii Bałtyckiej pod batutą 
I Dyrygenta PFB, również Włocha, Massimi-
liano Caldiego. Utalentowane i bez wątpienia 
piękne artystki wykonają Koncert na dwa 
fortepiany Es-dur Wolfganga Amadeusza 
Mozarta. Z całą pewnością jednak gwoździem 
programu będzie VII Koncert na trzy 
fortepiany F-dur tego samego kompozytora. 
Niezwykle radośnie zapowiada się także 
druga część wieczoru, podczas której 
wykonane zostaną uwielbiane przez 
publiczność szlagiery operowe i operetkowe. 
Usłyszymy więc uwertury do oper: „Nabuc-
co” Verdiego, „Don Giovani” Mozarta, 

Mimo, że aura za oknem coraz częściej zachęca nas do pozostawania w domu, melomani mogą być 
spokojni o to, że nie zabraknie im pretekstów do wyjścia. Mogą wybierać spośród propozycji, które 
znajdą w kalendarzu Filharmonii na Ołowiance. Tu, po interesującej, festiwalowej jesieni, przełom 

listopada i grudnia zapowiada się doskonale. Świątecznie, bajecznie i rozrywkowo.

„Rusłan i Ludmiła” Glinki czy „Zemsta 
nietoperza” Straussa. Tego wieczoru zabrzmi 
również nieco mniej popularne w Polsce 
Intermezzo do opery „Manon Lescaut”, która 
triumfowała już od 1884 roku na scenach 
operowych Europy.

Równie przebojowo zapowiada się wieczór 
sylwestrowy, z którego skorzystać mogą wszy-
scy ci, którzy wciąż nie mają planów na tę 
jedyną w roku noc. Świętować można podwój-
nie, bo 31 grudnia Filharmonia przygotowała 
aż dwa koncerty: o godz. 17:00 i 20:30. W obu 
przypadkach orkiestrę poprowadzi czeski 
dyrygent Petr Chromčák. Z Orkiestrą Symfo-
niczną Polskiej Filharmonii Bałtyckiej wystą-
pi jedna z najwybitniejszych chińskich mezzo-
sopranistek Zhang Chuanqing i należący do 
najwybitniejszych śpiewaków operowych na 
świecie baryton Liu Kequing. W programie 
obu koncertów znajdą się najsłynniejsze prze-
boje operowe i operetkowe. Usłyszymy więc 
między innymi: uwerturę do opery „Carmen” 
Georgesa Bizeta i pochodzącą z tego samego 
dzieła „Habanerę”, „Nel giardin del bello” 
z opery „Don Carlos” oraz „Di Provenza il 
mar” z opery „La Traviata”. Nie zabraknie 

także pieśni „Cortigiani, vil razza dannata” 
z opery „Rigoletto” Giuseppe Verdiego. Lek-
ki, muzyczny klimat podkreślą też „Kuplety 
Księcia Orłowskiego/Ich lade gern mir Gäste 
ein” z operetki „Zemsta nietoperza” Johanna 
Straussa. Publiczność porwie z pewnością 
Taniec węgierski nr 5 Johannesa Brahmsa 
czy nieco spokojniejsze rytmy walca „Złoto 
i srebro” Franza Lehara. Po zakończeniu dru-
giego z koncertów Salon Gdański zamieni się 
w salę balową, zaś oczekiwanie na Nowy Rok 
umili gościom zespół Detko Band Orchestra, 
wykonujący standardy jazzu tradycyjnego - 
happy jazz, swing, dixieland, pop i muzykę 
taneczną z całego świata. Nieprzekonanych 
do takiej formy spędzenia Sylwestra powinien 
przekonać rozciągający się z Ołowianki, za-
pierający dech w piersiach widok na Motławę 
i oświetlone nocą Długie Pobrzeże.

W grudniu organizatorzy zadbali także 
o rozrywkę najmłodszych. 1 i 2 grudnia mali 
melomani będą mogli uczestniczyć w kolejnej 
odsłonie koncertów edukacyjnych pt. 
„Mikołajkowa Symfonia”. Prowadzona przez 
Koncertmistrza Orkiestry Symfonicznej 
PFB Natalię Walewską Królewska Orkiestra 

TEKST
Magdalena 

Malara-Świtońska

ZDJĘCIA
Źródło: PFB

Liu Kequing i Zhang Chuanqing

BAJECZNY GRUDZIEŃ
 NA OŁOWIANCE
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Salonowa z pomocą wokalisty i gitarzysty 
Romualda Sławińskiego, organisty Macieja 
Zakrzewskiego, akordeonisty Radosła-
wa Kruszyna oraz prowadzącej koncert 
Barbary Żurowskiej-Sutt przybliży dzie-
ciom możliwości drzemiące w skrzypcach, 
altówce, wiolonczeli i kontrabasie, by później 
zaproponować im wspólne muzykowanie. Nie 
zabraknie także kolęd oraz najsłynniejszych 
utworów skomponowanych przez Wolfganga 
Amadeusza Mozarta, Johanna Straussa czy 
Wojciecha Kilara.

Nieco starsi melomani będą mogli prze-
nieść się w świat bajek za sprawą Koncertu 
Mikołajkowego 6 grudnia, z udziałem Orkie-
stry Symfonicznej PFB, którą poprowadzi 
Jakub Chrenowicz. Dzieci oraz wszyscy ci, 
którzy tęsknią za światem dzieciństwa, będą 
mogli wysłuchać m.in. suity z baletu „Dziadek 
do orzechów”, op. 71a Piotra Czajkowskiego, 
fragmentu I suity symfonicznej z baletu 
„Kopciuszek”, op. 107 Sergiusza Prokofiewa 
czy wyboru ze suity z pantomimy „Bałwanek” 
napisanej przez kompozytora wytwórni 
Metro Goldwin Mayer i Paramount, dwukrot-
nego zdobywcy Oscara - Ericha Wolfganga 
Korngolda.Innymi słowy: będzie bajkowo, 
rozrywkowo i naprawdę świątecznie.

Bilety na te i inne wydarzenia Filharmo-
nii Bałtyckiej można kupić rezerwując je 
w kasach: 0 58 328 62 62 lub na 
www.filharmonia.gda.pl.

E N G L I S H T E X T

Fabulous December 
on Ołowianka

Although the weather outside encourages 
us to stay at home more and more 
often, music lovers can be confident 
that they will not lack pretexts for going 
out. They can choose from a number of 
events offered by the Philharmonic on 
Ołowianka island. After the interesting, 
festival autumn, the turn of November 
and December promises to be perfect: 
festive, fabulous and amusing.

We will have the first pretext for going out 
already on St Andrew’s Eve. “...playing 
with abandon, taste and musicality...”. 
„Stadsgehoorzaal seems too small for such 
fireworks”. „Seeing such a beautiful wrist 
and hand language, the sculptor Rodin would 
have immediately begun sculpting”. These 
are only several quotations from press de-
scribing concerts given by Enrica Ciccarelli 
and Elisa D’Auria, Italian stars, who are going 
to perform accompanied by excellent musi-
cians from the Symphonic Orchestra of the 
Polish Baltic Philharmonic under the baton 

of the 1st PBP conductor Massimiliano Caldi, 
also an Italian. The talented and undoubtedly 
beautiful artists will play the Piano Concerto 
No. 10 E-flat major by Wolfgang Amadeus 
Mozart. But the main attraction of the event 
will be definitely the Piano Concerto No. 7 in 
F major by the same composer. The second 
part of the evening promises to be very 
joyful, too. It will be filled with opera and 
operetta hits loved by the audience. We will 
hear overtures from the following operas: 
Verdi’s Nabucco, Mozart’s Don Giovani, 
Glinka’s Ruslan and Lyudmila and Strauss’s 
Die Fledermaus. There will also be a chance 
to listen to a piece less popular among Polish 
music lovers, the Intermezzo from Manon 
Lescaut. The opera has been enjoying a great 
success on European opera stages since 1884.

The New Year’s Eve is going to be equally 
exciting. All those that have not made plans 
for this unique night yet can join us to cel-
ebrate the beginning of the year 2015. And 
there will be two chances to do so because 
the Philharmonic has prepared two concerts: 
at 6 pm and at 8:30 pm. The orchestra will be 
led by the Czech conductor Petr Chromčák 
during both events. Zhang Chuanqing, one of 
the most outstanding Chinese mezzo-so-
pranos, and Liu Kequing, belonging to the 
most eminent opera singers in the world, 
will perform together with the Symphonic 
Orchestra of the Polish Baltic Philharmonic. 
Both concerts will include the most famous 
opera and operetta hits, like for example: 
the overture from Carmen by Georges Bizet 
and “Habanera” from the same opera, “Nel 
giardin del bello” from Don Carlos and „Di 
Provenza il mar” from La Traviata. We will 
also hear „Cortigiani, vil razza dannata” 
from Giuseppe Verdi’s Rigoletto. The light, 
musical atmosphere will be also emphasized 
by “Ich lade gern mir Gäste ein” from the 
operetta Die Fledermaus by Johann Strauss. 
The audience will be certainly moved by 
Johannes Brahms’s Hungarian Dance No. 
5 or a bit steadier rhythms of the waltz Gold 
und Silber by Franz Lehar. After the end of 
the second concert, the Gdansk Salon will 
turn into a ballroom, and its guests will keep 
awaiting the New Year together with Detko 
Band Orchestra performing traditional jazz 
standards – happy jazz, swing, dixieland, pop 
and dance music from the whole world. And 
if you are not persuaded to such a form of the 
New Year’s Eve party, perhaps you will be con-
vinced by the breathtaking view stretching 
from Ołowianka over the Motława River and 
the beautifully illuminated Long Riverside.

The organizers have seen to children’s 
entertainment in December as well. 
Children can take part in the next edition of 
educational concerts entitled “St. Nicholas’ 

Day Symphony” on 1 and 2 December. 
Led by the PBP Symphonic Orchestra 
Concertmaster Natalia Walewska, 
Orchestra Reale Da Sala will introduce 
children to talents hidden in the violin, 
viola, cello and double bass with the help of 
the singer and guitarist Romuald Sławiński, 
organist Maciej Zakrzewski, accordionist 
Radosław Kruszyna and Barbara Żurowska-
Sutt leading the concert. Kids will be also 
given the opportunity to make music togeth-
er with professional musicians. Moreover, 
they will listen to Christmas carols and the 
most popular pieces composed by Wolfgang 
Amadeus Mozart, Johann Strauss and 
Wojciech Kilar.

A bit older music lovers will move to 
the world of fairy tales thanks to the St. 
Nicholas’ Day Concert organized on 6 
December by the PBP Symphonic Orchestra 
conducted by Jakub Chrenowicz. Children 
and all those longing for the world of child-
hood will hear for example the suite from 
the ballet The Nutcracker, Op. 71a by Piotr 
Czajkowski, an excerpt of the 1st symphonic 
suite from the ballet Cinderella, Op. 107 by 
Sergey Prokofiev, or a selection from the 
Der Schneemann suite written by Erich 
Wolfgang Korngold, a composer working 
for Metro-Goldwyn-Mayer Studios and 
Paramount Pictures and a two-time Oscar 
winner. In other words, it is going to be a fes-
tive, fabulous and amusing time.

Tickets for those and other events or-
ganized by the Baltic Philharmonic can be 
booked in ticket offices: (+48) 0 58 328 62 62 
or on www.filharmonia.gda.pl.

Petr Chromcak 

SPONSOR STRATEGICZNY PFB :
EDF POLSKA S.A.  

GŁÓWNY SPONSOR PFB,  
MECENAS KULTURY :
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października, Frankfurt, 
wielka sala słynnej 
XIX-wiecznej Alte Oper. 
Trwają ostatnie przygoto-

wania do wieczornego koncertu inaugurują-
cego wspólne tournée. Budynek i wnętrza są 
imponujące, nie zdradzają burzliwych 
dziejów tego miejsca ani piętna, jakie 
odcisnęła na nim II wojna światowa. 
Monumentalna przestrzeń wielkiej sali 
emanuje spokojem i niejako zadumą, która  
udziela się wszystkim. „Atmosfera jest 
wspaniała, to bardzo inspirujące obserwować 
jak taki wielki solista wpływa na muzyków, 
jak ich porywa, motywuje, mobilizuje. 

miasto kojarzone przede wszystkim z fabryką 
BASF, największego przedsiębiorstwa che-
micznego na świecie, okazuje się kulturalną 
perłą, a to za sprawą realizowanego konse-
kwentnie od 90 lat programu kulturalnego 
dla pracowników  przedsiębiorstwa oraz 
mieszkańców Ludwigshafen. Koncert ma 
miejsce w sali widowiskowej BASF, która 
zasłynęła z występów Ryszarda Straussa 
i goszczenie największych osobistości świata 
muzyki uczyniła swoją tradycją. Koncertowy 
wieczór, znów pełna sala, podniosła atmosfe-
ra, wyczekiwanie, następnie niezwykle ciepłe 
przyjęcie, brawurowa gra i nieustające brawa. 
„Wciąż jestem pod wrażeniem porozumienia 

TEKST
Martyna Urbanczyk

Znikają trema, niepewności, zmęczenie  
i  zostaje po prostu muzyka” – mówi Wojciech 
Rajski, który poprowadził Orkiestrę podczas 
wszystkich czterech koncertów. A muzyka  
ta poruszyła publiczność. W programie 
wieczoru znalazły się Koncert fortepianowy 
nr 1 d-moll op. 15 Johannesa Brahmsa oraz 
Symfonia nr 8 G-dur op. 88 Antoniego 
Dvořáka. Już w ostatnich taktach koncertu 
po sali rozeszły się donośne brawa, które nie 
ustawały jeszcze długo po koncercie. 
Specjalne podziękowania otrzymali soliści 
z Polskiej Filharmonii Kameralnej Sopot.

Kolejny dzień, 30 października, Ludwi-
gshafen nad Renem. Wielkoprzemysłowe 
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Koniec października był dla Polskiej Filharmonii Kameralnej Sopot czasem wyjątkowego tournée. 
Wyjątkowego za sprawą miejsc, lecz przede wszystkim ze względu na postać wielkiego solisty, 

geniusza fortepianu Krystiana Zimermana. „To przyjemność i wyzwanie zagrać u boku tak 
znakomitego artysty” – mówi maestro Wojciech Rajski, Dyrektor Artystyczny PFK Sopot.

ZDJĘCIA
Achim Reissner/Alte Oper Frankfurt

WYJĄTKOWE TOURNÉE
POLSKIEJ FILHARMONII KAMERALNEJ SOPOT



jakie wytworzyło się pomiędzy solistą 
a orkiestrą, a także spójności, logiki i pre-
cyzji wykonania. Jesteśmy na półmetku 
naszego tournée – nie było do tej pory ani 
jednego przypadkowego dźwięku” – mówi 
Wojciech Rajski.

Trzeci koncert miał miejsce w Regens-
burgu (Ratyzbona), w mieście uniwersy-
teckim, piątym co do wielkości w Bawarii. 
Dzień później – ostatni, we Fryburgu. 
Wieczorami, przed godziną 20:00, obie 
przepiękne sale koncertowe wypełniają 
się publicznością. Brawurowo zagranym 
utworom towarzyszy podniosła atmosfera. 
Wzmagają się brawa, do których dołącza się 
sam solista. „Wszyscy jesteśmy poruszeni” – 
przyznaje Wojciech Rajski.

Krystian Zimerman to w dziedzinie pia-
nistyki niekwestionowany autorytet, mistrz 
emocji. Urodził się w 5 grudnia 1956 roku 
w Zabrzu. O swojej pasji mówi: „W czasach 
mojego dzieciństwa niewiele było zaba-
wek, które by mnie zajmowały. Fortepian 
był więc dla mnie wszystkim – zabawką, 
koniem, ale i miejscem na którym można 
się było położyć. Albo na górze, albo pod 
spodem – i zrobić z tego namiot. A przy 
okazji wydawał dźwięki. Później okazało się 
też, że nie tylko wydaje dźwięki, ale i potrafi 
okazywać emocje”.

Na wieść o tym wyjątkowym tournée 
pojawiło się wiele pozytywnych komentarzy 
wyrażających radość i wsparcie ze strony so-
pockich melomanów, a także ponawiające się 
pytanie – kiedy wobec tego kolejny koncert 
dla sopocian? „W naszym Sopocie koncer-
tujemy regularnie, starannie przygotowu-
jąc program tak aby przysłowiowo «każdy 
znalazł coś dla siebie». Nie znaczy to jednak, 
że zapominamy o muzyce najnowszej. 
Wszystkich, którzy poszukują  prawdziwej 
świątecznej atmosfery, z dala od tłocznych 
centrów handlowych, zapraszamy na koncert 
kolęd, który odbędzie się wieczorem 12 grud-
nia w Sali Koncertowej PFK Sopot na terenie 
Opery Leśnej” – mówi Wojciech Rajski.

E N G L I S H T E X T

Polish Chamber 
Philharmonic Sopot 

 on unique tour
The end of October saw a unique tour 
of the Polish Chamber Philharmonic 
Sopot. It was unique thanks to the plac-
es the musicians visited, but most of all 
thanks to the figure of a great soloist, 
the piano genius Krystian Zimerman.  
“It is a pleasure and challenge to per-
form at the side of such an excellent 
artist,” says Maestro Wojciech Rajski, 
Artistic Director of PCP Sopot.

29 October, Frankfurt, the Large Hall in the 
famous 19th-century Alte Oper. The final 
preparations for the evening concert inaugu-
rating the tour are underway. The building 
and its interior are impressive. They show 
no signs of the turbulent history of this place 
or the imprint left on it by the Second World 
War. The monumental space of the large hall 
emanates peace and some kind of reflection 
infecting the whole audience. “The atmo-
sphere is perfect. It is very inspiring to see 
such a great soloist influencing the musicians 
and rousing, motivating and mobilizing them. 
Stage fright, uncertainty, fatigue – they all 
disappear. What remains is just music,” says 
Wojciech Rajski, who conducted the Orches-
tra during all four concerts. And the audience 
was moved by this music. The programme 
of the evening included Piano Concerto No. 
1 in D minor, Op. 15 by Johannes Brahms 
and Symphony No. 8 in G major, Op. 88 by 
Antonín Dvořák. Even before the concert had 
ended, a great roar of applause broke out in 
the hall and did not subside until long after 
the concert. Soloists from the Polish Chamber 
Philharmonic Sopot received special thanks.

Next day, 30 October, Ludwigshafen am 
Rhein. Associated mainly with the factory of 
BASF, the largest chemical company in the 
world, this highly industrial city turned to be 

actually a cultural pearl thanks to the cultural 
programme for the company employees and 
inhabitants of Ludwigshafen followed consis-
tently since the 90s. The concert took place 
in the BASF auditorium, which has become 
famous for Ryszard Strauss’s performances 
and turned inviting the greatest figures of the 
world of music into its tradition. The concert 
evening began. A packed house once again, 
solemn atmosphere, a moment of awaiting, 
a warm welcome, a daring performance and 
sustained applause. “I am still impressed by 
the agreement created between the soloist 
and the orchestra and by the cohesion, logic 
and precision of the whole performance. We 
have already reached the halfway point of our 
tour and so far there has been no accidental 
sound,” said Wojciech Rajski.

The third concert took place in Regens-
burg, a university city, the fifth largest one in 
Bavaria. And the last concert was organized 
next day in Freiburg. Both beautiful concert 
halls filled with music lovers before 8 in the 
evening. A solemn and unique atmosphere 
surrounded the audience listening to perfect-
ly performed pieces. And then they – and the 
soloist himself – burst into applause. “We are 
all moved,” said Wojciech Rajski.

Krystian Zimerman is the indisputable 
authority in the world of piano music. He 
is a true master of emotions. He was born 
on 5 December 1956 in Zabrze, Poland. He 
describes his passion in the following way: 
“There weren’t many toys that would absorb 
me in the times of my childhood. So the piano 
was everything to me – a toy, a horse and 
most of all a place where I could lie down. 
Either on its top or underneath, making a tent 
out of the instrument. And at the same time 
it could produce sound. Then it turned out 
that it does not only produce sound but also 
expresses emotions.”

On hearing the news about this unique 
tour, music lovers from Sopot gave many 
positive comments expressing their joy and 
support. Many of them asked when the next 
concert for the residents of Sopot would be 
organized. “We are giving regular concerts in 
our Sopot. And we always carefully plan their 
programmes so that everyone can find some-
thing for themselves. But it does not mean 
that we forget about contemporary music. We 
invite all those who seek a really Christmas 
atmosphere away from crowded shopping 
centres for our carol concert, which will be 
organized in the evening on 12 December in 
the Concert Hall of the Philharmonic in the 
Forest Opera,” says Wojciech Rajski.
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N
ie umiemy żyć bez Internetu. 
Jest nam niezbędny do pracy, 
załatwienia codziennych 
obowiązków,  rozrywki. Jego 

demokratyczny charakter sprawia, że jest 
medium nieporównywalnym z telewizją czy 
radiem. Jesteśmy jego odbiorcami 
i twórcami równocześnie. Ukrywając się za 
loginami, logotypami firm internetowych 
i wyrażając aprobatę przez kliknięcie „Like” 
tworzymy osobiste marki, budujemy 
fortuny i piszemy nowy rozdział popkultury.

Trzy wyjątkowe przedsięwzięcia, skiero-
wane do trzech grup, pokazujące świat online 
przez trzy odmienne pryzmaty łączy loka-
lizacja. Pomimo tego, że organizatorzy po-
szczególnych wydarzeń działają niezależnie, 
wspólnymi siłami udało im się wypromować 
Gdańsk jako miejsce spotkań i dialogu osób 
tworzących współczesny Internet i wyzna-
czających trendy na kolejne lata. Wydarze-
nia organizowane w Gdańsku są wyjątkowe 
i tworzą nową jakość, elektryzując przy tym 
środowiska do których są kierowane.

W czasach kiedy można zostać milionerem, znaleźć partnera i zaspokoić wszystkie potrzeby 
życiowe nie wychodząc z domu, gdańskie konferencje i festiwale wyciągają sprzed monitorów 

nie tylko tych, którzy Internet konsumują, lecz przede wszystkim tych, którzy go tworzą. 
Pokazując tym samym, że nic nie zastąpi rozmów twarzą w twarz i wspólnie wypitej kawy.

TEKST
Agnieszka Mróz

ZDJĘCIA
Źródło: materiały prasowe

Spotkanie geeków 
Najdłuższą, bo siedmioletnią tradycję ma 
Infoshare – konferencja branży IT&New me-
dia. Uczciwie trzeba przyznać, że mało któ-
ra impreza zaledwie po kilku latach może 
pochwalić się taką rangą. Infoshare szybko 
stało się jednym z tych wydarzeń, na któ-
rych trzeba się pojawić, jeśli ma się cokol-
wiek wspólnego z biznesem  internetowym.

Infoshare inspiruje, o czym aż zanadto 
mają okazję przekonać się seryjni bywal-
cy wydarzeń branżowych. Średnio 3-4 
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LUDZIE INTERNETU
SPOTYKAJĄ SIĘ W GDAŃSKU
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miesiące po konferencji nie ma wydarzenia, 
w trakcie którego ktoś nie nawiązywałby do 
tego, o czym mówiło się podczas gdańskiego 
spotkania. Dziesiątki prelekcji przedsiębior-
ców, którym się udało i setki słuchaczy, któ-
rzy zarywają noce, aby za kilka lat znaleźć 
się przed mikrofonem i opowiadać o swoim 
sukcesie to pierwsze wrażenie podczas kon-
ferencji. Oprócz success stories nie brakuje 
jednak także prezentacji poświęconych 
wybranym zagadnieniom z obszaru progra-
mowania, zarządzania, nowych mediów, big 
data, inwestycji w startupy itp.

Wśród prelegentów rokrocznie znajdują 
się założyciele największych polskich i zagra-
nicznych firm z branży nowych technologii. 
Prelekcje wygłaszali m.in. przedstawicie-
le Twittera, Samsung Electronics, Prezi, 
Google, BlaBlaCar, firmy Kainos, Allegro, 
Brand24, inPost. W 2014 roku na scenie sta-
nęło ponad 60 gości. Najważniejsze w wyda-
rzeniu nie jest jednak to, co w programie, a co 
poza nim. Wymiana wizytówek, kilkuminuto-
we rozmowy i uściski dłoni, które mają szansę 
przerodzić się w wielomilionowe transakcje. 
Infoshare to bowiem wbrew nazwie nie tylko 
miejsce wymiany informacji, lecz także na-
wiązywania kontaktów. Tym, co wyróżnia to 
coroczne spotkanie na tle innych jest fakt, że 
jest ono bezpłatne, a zapisać może się każda 
zainteresowana tematem osoba.

Współcześni celebryci
Zgoła inne oblicze Internetu można zoba-
czyć, gdy spędzi się kilka godzin na Hoop 
Likes Festival, który w tym roku odbył się 
po raz pierwszy. Wydarzenie okazało się 
nie lada gratką dla nastoletnich użyt-
kowników Internetu, którzy mieli okazję 
spotkania z gwiazdami sieci.

Klejący nuty Cezik, kształtujące modowe 
gusta nastolatek Maffashon i Jessica Merce-
des, podbijający świat swoimi filmami-żar-
tami SA Wardęga, czy też nastoletni muzycy 
z The Dumplings wzbudzają w nastolatkach 
emocje równe tym, które przed kilkunasto-
ma laty wzbudzały boys- i grilsbandy. Można 
mówić już o fenomenie, w którym idolami 
nie zostają ci, którzy wygrają casting i po-
jawią się w telewizji, ale ci, którzy zdobędą 
odpowiednia ilość followersów na swoim 
kanale na Youtube lub odsłon na blogu. 
Popularność, co wielu udowodniło, zyskać 
można już w kilka miesięcy. 

Zdobycie autografu ulubionego twórcy 
czy zrobienie wspólnego zdjęcia, choć dla 
wielu były obowiązkowym punktem udział 
w wydarzeniu, nie zdominowały całego 
przedsięwzięcia. Kluczowa była możliwość zo-
baczenia na żywo pokazu mody, spróbowania 
przygotowanych potraw, rywalizacji w grach 
komputerowych czy w końcu posłuchania na 

żywo tych, których zna się tylko z Youtube. 
Gwiazdy Hoop Likes Festival więcej czasu 
niż w VIP roomie spędzały pośród publicz-
ności. Otoczeni przez wianuszek miłośni-
ków z anielską cierpliwością rozdawały 
autografy i pozowali do wspólnych zdjęć.

Hoop Likes Festival, jeśli doczeka się kolej-
nych edycji, zapewne stanie się wydarzeniem 
kultowym dla nastolatków. Patrząc zaś na 
dynamikę Internetu organizatorzy nie będą 
mieli problemu z wyborem nowych gości.

Bezkonkurencyjne Blog Forum 
Gdańsk 

Blog Forum Gdańsk to wydarzenie, z któ-
rym nikt nawet nie próbuje konkurować. 
Zainicjowane cztery lata temu z roku na 
rok cieszy się coraz większym prestiżem. 
Nic w tym dziwnego biorąc pod uwagę 
fakt, że pisanie blogów jest w Polsce coraz 
popularniejsze, a rzesze marzą, aby stało 
się to ich sposobem na życie.

Blog Forum to nie spotkanie dla osób 
zainteresowanych blogosferą, lecz wy-
łącznie dla tych, którzy są jej aktywnymi 
uczestnikami. Próżno o wejściówkę starać 
będą się przedstawiciele firm czy też agencji 
reklamowych. Olbrzymie zainteresowanie 
wydarzeniem sprawia, że jedynie ci najak-
tywniejsi mają szansę zasiąść na widowni. 
Na wejściówkę trzeba zasłużyć: prowadzić 
blog przez minimum rok i przez trzy ostat-
nie miesiące umieścić minimum 5 wpisów. 
W ubiegłym zaproszenia otrzymało 300 
blogerów i vlogerów, kilkukrotnie więcej 
oglądało konferencję dzięki streamingowi.
Polska blogosfera profesjonalizuje się 
i właśnie między innymi temu służy jej 

coroczne spotkanie w Gdańsku. Przez 
ostatni lata blogerzy zajmowali się m.in. 
tym jak współpracować z reklamodawca-
mi, budować wiarygodność, poradzić sobie 
z SEO. W ubiegłym roku słuchali zaś histo-
rii tych, którzy wykorzystują bloga, aby 
mówić o swoich pasjach, zmianach otacza-
jących ich rzeczywistości. W 2014 koncen-
trować będą się na praktycznych umiejęt-
nościach wynikających z blogowania.

E N G L I S H T E X T

People of the Internet  
meet in Gdansk
In our times, when you can become a mil-
lionaire, find a partner and fulfil all your basic 
needs without even leaving your home, con-
ferences and festivals organised in Gdansk 
drag not only those who use the Internet, 
but most of all those who create it away 
from in front of their computer screens.  
And at the same time they show that 
nothing can replace talking face to face with 
others and having a cup of coffee together.

We cannot live without the Internet. We 
need it to work, do our everyday chores and 
as a form of entertainment. Its democratic 
character makes it a medium that is 
incomparable with the television or the 
radio. We are at the same time its consumers 
and creators. Hiding behind usernames 
and logotypes of internet companies and 
expressing our approval by clicking “Like”, 
we create personal brands, build fortunes and 
write a new chapter of pop culture.
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There are three unique undertakings 
addressed to three groups that show the 
online world from three different angles 
but share a common location. Although 
their organisers work independently, 
they managed to join forces to promote 
Gdansk as a perfect place to meet and 
open a dialogue between people creating 
the contemporary Internet and setting 
trends for the next years. The events 
organised in Gdansk are unique and 
deliver a completely new quality. At the 
same time, they integrate the circles they 
are addressed to.

Geeks’ meeting
Infoshare, a conference dealing mainly 
with IT and new media, has the oldest, 
seven-year-old tradition. To be fair, 
hardly any event can boast such a level 
of importance after just several years. 
Infoshare has quickly become one of those 
events you just have to participate in if you 
have anything to do with internet business.

Regular visitors to trade events 
would readily admit that Infoshare is 
a source of inspiration. You can always 
find someone referring to what has been 
said during Infoshare at each event 
organised on average 3-4 months after 
the conference in Gdansk. Dozens of 
talks given by entrepreneurs that have 
succeeded and hundreds of listeners that 
burn the midnight oil to find themselves 
in front of the microphone and speak 
about their success in several years’ 
time are the first impressions you have 
from the conference. Apart from success 
stories, there are also presentations about 
selected issues concerning programming, 
management, new media, big data, 
investing in start-ups and so on.

Every year speakers at Infoshare 
include founders of the largest Polish 
and foreign companies dealing with new 
technologies. So far these were for example 
representatives of Twitter, Samsung 
Electronics, Prezi, Google, BlaBlaCar, 
Kainos, Allegro, Brand24 and inPost. More 
than 60 guests stepped on the stage in 
2014. But the most important thing about 
the event is not its programme but what 
is beyond. Exchanging business cards, 
short talks and handshakes, which can 
later turn into multimillion transactions. 
Because contrary to its name, Infoshare is 
a place where you can not only exchange 
information but also establish connections. 
What distinguishes this annual meeting 
from other events is the fact that it is free 
of charge and that anyone interested in the 
topic can join the conference.

Contemporary celebrities
You can notice a completely different 
nature of the Internet if you spend several 
hours at Hoop Likes Festival, which 
was organised in 2014 for the first time. 
The event turned out to be a real treat 
for teenage Internet users as they had 
a chance to meet online stars.

Cezik gluing tunes together on 
YouTube, Maffashon and Jessica Mercedes 
shaping young people’s fashion tastes, SA 
Wardęga conquering the world with his 
prank videos or young musicians from The 
Dumplings – all of them stir up teenagers’ 
emotions, just like boy and girl bands used 
to several years ago. We can already talk 
about a phenomenon where not those who 
win castings and appear on TV become 
idols, but rather those who get the biggest 
number of blog views or followers on their 
YouTube channel. Many have already 
proven that popularity can be achieved 
within several months.

Although a must for a lot of guests at 
the festival, getting autographs from their 
favourite celebrities or taking photos 
together did not dominate the whole event. 
The key attraction was a chance to see 
a live fashion show, try food prepared for 
the occasion, compete in computer games 
or finally listen to live concerts given 
by those whom we perfectly know from 
YouTube. Hoop Likes Festival stars spent 
more time among the audience than in VIP 
rooms. Surrounded by a circle of admirers, 
they kept signing autographs and posing to 
photographs with infinite patience.

If organised again, Hoop Likes Festival 
will certainly become a cult event for 

teenagers. And to look at the Internet 
dynamics, its organisers will not have 
problems with choosing new guests.

Unrivalled Blog Forum Gdansk
Blog Forum Gdansk is an event no one is even 
trying to compete with. Initiated four years 
ago, it is acquiring higher and higher prestige 
year by year. And no wonder – writing blogs 
is growing in popularity in Poland, and lots of 
people dream of making a living by blogging.

Blog Forum is not a meeting for those 
that are just interested in blogosphere. It 
is addressed to those who are actually its 
active participants. Representatives of 
companies or advertising agencies can try 
to buy entrance tickets, but in vain. The fact 
that the event arouses such a strong interest 
makes it possible to get a seat only for the 
most active bloggers. One has to earn 
their entrance ticket: run a blog for at least 
a year and write at least five posts within 
the previous three months. Last year, 
300 bloggers and vloggers were invited 
to the event and several times more were 
watching the conference via streaming.

The Polish blogosphere is becoming 
more and more professional. This is 
also one of the aims behind its meetings 
organised in Gdansk every year. During 
previous editions of the event, bloggers 
were interested in for example the ways 
to cooperate with advertisers, establish 
credibility and cope with SEO. Last year, 
they were listening to stories of people 
using blogs to talk about their passions 
and changes in the surrounding world. In 
2014, they will focus on practical skills 
developed through blogging.
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TEKST
Kamil Sadkowski,  
Jakub Milszewski

ZDJĘCIE
Archiwum redakcji

Jeśli nie pracujesz w gastronomii, ale obejrzałeś parę programów i wydaje ci się, że wiesz 
o branży wszystko, to zapewniamy cię – nie wiesz nic. Na szczęście przed nami nic się nie ukryje. 
Akademia Kulinarna „Fumenti” i „Live&Travel” wspólnie pokazują nagą prawdę o kuchni od kuchni.

Naleśniki 
M E TA L L I K I
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ARTUR MOROZ – z powodzeniem kreuje 
rzeczywistość kulinarną Trójmiasta. Gotuje 
z sercem. Smakuje życie na całego.

Zdarzyło ci się kiedyś dać popalić 
przemądrzałym gościom?
Dosyć często. Im starszy jesteś tym bardziej 
cię to boli, ale zdarza się. Mieliśmy taką 
przygodę latem – gorąco, nagle burza, 
więc wszyscy wchodzą do restauracji 
naraz. I ktoś musi być ostatni. Pierwsze 
co zrobiłem to kazałem wszystkim dać 
drożdżówkę, którą mieliśmy świeżą, sami 
ją robimy. Kazałem dać wszystkim gościom 
i przeprosić, że trzeba będzie na danie długo 
czekać, ale będzie warto. Kelnerka, która 
zaczęła u mnie pracę przyszła i powiedziała, 
że jakieś dziewczyny przy stoliku dostały 
drożdżówkę i stwierdziły, że okej, ale jesz-
cze chciałyby alkohol za darmo. Ja wtedy 
nie wytrzymałem – dajesz palec, biorą całą 
rękę. Więc wyszedłem na salę i mówię „miłe 
panie, z przyjemnością dam wam dziś cały 
posiłek, jesteście moimi gośćmi, jecie za 
darmo, ale ostatni raz, proszę więcej nie 
przychodzić”. Miałem też taką sytuację, że 
moja kelnerka została tak mocno potrakto-
wana przez gości, że zaczęła płakać. Spyta-
łem „Karolina, co się dzieje?”. Okazało się, 
że miała ciężki stolik, jacyś ludzie przyje-
chali na wakacje i ich zadaniem było być 
upierdliwym. Wydaje mi się, że jak przyjeż-
dżasz na wakacje do Sopotu na plażę, to te 
5 czy 10 minut nie powinno ci robić różnicy. 
Przychodzisz, siedzisz w szortach, koszulce, 
zamawiasz wino, przekąski – luzik, w końcu 
urlop. Ale nie, każdy się gdzieś spieszy. Ja-
kieś straszne napięcie, że jeden stolik dostał 
szybciej, drugi później. Więc mówię do nich 
„okej drodzy państwo, proszę jak najszyb-
ciej zjadać, wychodzić i nigdy nie wracać. 
Możecie sobie wziąć jeszcze szampana, bo 
widzę, że macie złe humory na wakacjach, 
ten posiłek jest na mój koszt”. Pół godziny 
mnie prosili, żeby móc uregulować rachu-
nek. Nie zgodziłem się. Dostałem brawa od 
ogródka. Stwierdziłem, że skoro rozliczyli 
mi tak kelnerkę, że przez nich płakała, to 
niech się poczują tak jak ona.

Pamiętasz jakieś najbardziej 
męczące doświadczenie w branży 
gastronomicznej?
Kiedyś myślałem, że jestem niezwyciężo-
ny na serwisie, że nie ma takiego ruchu, 
który by mnie przygniótł. I dostałem taki. 
To było tutaj, w Bulaju. Totalna frustracja, 
prawie załamanie nerwowe. Gdyby nie 
moja żona to nie wiem jak by się to skoń-
czyło. Było to spowodowane tym, że spły-
wało bardzo dużo zamówień i wymknęło 
mi się to spod kontroli. Kiedy miałem 23 

lata i pracowałem u Gesslera potrafiłem 
zwolnić połowę zmiany i razem z pomocni-
kiem zrobić całą rezerwację 120 osób a’la 
carte. Teraz już nie robię zawodów pod ty-
tułem „jestem niezwyciężony”. Po tamtym 
razie mi przeszło.

Osoby żywe lub martwe, które chciałbyś 
zaprosić na kolację?
Na pewno moją mamę, która nie żyje. 
Od niej się nauczyłem gotować. Odeszła 
za szybko, 10 lat temu. Chciałbym, żeby 
zobaczyła co się dzieje, jak jej syn gotuje. 
Z żywych? Wiele już takich karmiłem. Na 
przykład Metallicę, za którą kiedyś szala-
łem. Zamówili – ciekawostka – naleśniki 
z serem. Zaprosili mnie do stolika, rozma-
wialiśmy, niesamowite przeżycie. Karmi-
łem też Pavarottiego, wokalistę R.E.M... 
Gdyby ktoś powiedział mi kiedyś, że jako 
kucharz będę miał do czynienia z osobami 
tego formatu i że zwiedzę pół świata, to 
bym się pukał w głowę. Przecież nie jestem 
biznesmenem tylko kucharzem! A byłem 
w Tel Avivie, w Stanach, w każdym miejscu 
w Europie. Nie trzeba mieć złotych klamek 
i być w Warszawie. Jeśli ciężko pracujesz, 
to uda ci się nawet z małą restauracyjką. 
Oczywiście w Polsce jest tak, że im więcej 
masz wrogów tym większy masz sukces, 
ale powinno się też pokazywać – „patrz-
cie, on siedzi w małej restauracji i robi 
ogromne rzeczy”. A je przecież nie walczę 
o to jakoś mocno. Po prostu robię swoje 

dobrze. Ktoś przychodzi, pasuje mu, mówi 
„super, powtórz to tu czy tam”.

Wymarzony ostatni posiłek?
Nie potrafię tak wymyślić. Z moim przyjacie-
lem już teraz planujemy jaki kawałek mięsa 
ściągniemy sobie na Sylwestra. Rozpiesz-
czam się – jak mam na coś ochotę to to jem. 
Otworzyliśmy kiedyś butelkę super wina, 
wypiliśmy ją na hamaku, zjedliśmy grillo-
wane mięso i stwierdziliśmy, że możemy 
umierać. Więc nie planujemy śmierci tylko to, 
co chcemy zjeść. Jak zjemy to dopiero wtedy 
możemy umierać.

Cały wywiad dostępny na anywhere.pl.

E N G L I S H T E X T

Pancakes for Metallica
If you don’t work in the catering business 
but have seen several TV programmes 
about cooking and think you know 
everything about the industry, we can 
assure you that you actually don’t know 
anything at all. Fortunately, nothing can 
hide from us. Fumenti Culinary Academy 
and Live&Travel together reveal the 
naked truth about cooking.

ARTUR MOROZ – successfully creates the culi-
nary reality of Tricity. He cooks with all his heart 
and never stops savouring his life.
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Have you ever given a clever-clever 
guest a rough ride?
Yes, I have, quite often. The older you are, 
the more it hurts. But it still happens. We had 
such an adventure one summer – it was hot, 
suddenly a storm struck, and everyone came 
to the restaurant at the same time. Someone 
had to be the last one to enter. The first thing 
I did was order the waiters to give everyone 
a piece of cake. We bake it ourselves so it was 
fresh. And I told my people to apologize to all 
guests for having to wait for a long time and 
promise them it would be worth it. One of the 
waitresses, who had just started working for 
me, came and said that two girls sitting at her 
table were given the cake and said that it was 
OK but they would also like free alcohol. And 
that I couldn’t bear. Give them a finger, and 
they’ll take the whole hand. So I went out to 
the dining room and said “Dear ladies, I will 
give you the whole meal with pleasure today, 
you’re my guests and you can eat for free. But 
it’s the last time, do not come here anymore, 
please”. Another example: my waitress was 
treated so harsh that she burst out crying. 
I asked “What’s going on, Karolina?”. It 
turned out that she had a tough table. Some 
people came for holiday and their only task 
was to be stroppy. I guess that when you go for 
holiday to Sopot and spend your time lying 
on the beach, these 5 or 10 minutes shouldn’t 
make you any difference. You come, sit down 
wearing shorts and a T-shirt and order wine 
and snacks. You simply chill out. After all, it’s 
holiday. But it’s not like that. Everyone’s in 
a hurry. There’s some kind of a huge tension 
that one table got their meal earlier and 
another got theirs later. So I told them “OK, 

dear guests, eat your meal as fast as you can, 
leave and never come back. You can even 
take the champagne because I see you’re in 
bad moods on your vacation, so your dinner 
is on the house”. They kept asking me to let 
them pay the bill for half an hour. I didn’t 
agree. And I was greeted with applause from 
my guests sitting in the outdoor part of the 
restaurant. I thought that since they had 
squared accounts with the waitress in such 
a way that she had been crying because of 
them, they should feel the same way as her.

Do you remember the most tiring 
experience in the catering business?
I used to think that I was invincible as far as 
services are concerned and that there was no 
traffic that could crush me. But such traffic 
actually happened. It was here, in Bulaj. 
I was completely frustrated, almost suffered 
a nervous breakdown. If it hadn’t been 
for my wife, it would have probably ended 
tragically. It all happened because we were 
receiving so many orders that it got out of my 
control. When I was 23 years old and worked 
at Gessler’s restaurant, I could fire a half of 
the shift and prepare the whole reservation 
for 120 people à la carte with the help of one 
assistant. I don’t hold competitions “I’m in-
vincible” any more. I’ve got over it.

What people, either living or dead, would 
you like to invite for dinner?
Certainly my mum, who’s already dead. She 
was the one to teach me how to cook. She 
passed away too early, 10 years ago. I would 
like her to see how her son cooks. And as far 
as living ones are concerned... I’ve already 

fed many of them. For example Metallica 
I used to be mad about once. What’s inter-
esting is that they ordered... pancakes with 
cheese. They invited me to their table, we 
talked. It was a wonderful experience. I also 
cooked for Pavarotti, the singer of R.E.M... 
If someone had once told me that I would 
deal with people of such stature as a chef 
and that I would explore a half of the world, 
I would have tapped my finger against 
my forehead. I’m not a businessman. I’m 
a cook! And yet I’ve been in Tel Aviv, the 
United States and everywhere in Europe. 
You don’t need gold door handles, you don’t 
have to live in Warsaw. If you work hard, 
you’ll succeed even with a small restaurant. 
Of course in Poland the more enemies you 
have, the more successful you are, but you 
also have to pass on a message like that 
“hey, look, he’s sitting in a small restaurant 
doing great things”. And as a matter of 
fact, I’m not fighting for that too much. I’m 
simply doing my own thing. And I’m doing 
my best. Someone comes, likes all that and 
says “great, do the same here and there”.

Your last dream meal?
I can’t think of any. I’m thinking about the 
piece of meat I’ll order for the New Year’s Eve 
with my friend already now. I keep spoiling 
myself – when I feel like eating something, 
I eat it. We once opened a bottle of excellent 
wine, drank it in a hammock, ate grilled meat 
and thought we could die. So we don’t plan 
dying but think about the things we’d like to 
eat. And only when we eat them can we die.

For the whole interview see anywhere.pl.



Plac Przyjaciół Sopotu

12-23.XII.201412-23.XII.2014

Sopocki Jarmark 
Bożonarodzeniowy

Sopocki Jarmark 
Bożonarodzeniowy

zapraszamy
pon - pt  14:00-20:00

sob - niedz  11:00-20:00
pon - pt  14:00-20:00

sob - niedz  11:00-20:00
Bogata oferta świątecznych stoisk! 

Codziennie bezpłatne karuzele!
W weekendy występy artystyczne i warsztaty!

ul. Bohaterów Monte Cassino
Sopot
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Tym razem nie będzie ostro. Zapowiada się 
smacznie i z dużą ilością wspomnień.

ENGLISH 
TEXT

STARTS AT 
PAGE 46

Pier...ogi!



ZDJĘCIA

JOANNA OGÓREK 
 

Fotograf kulinarny i dziennikarz. Zawsze w biegu, 
zadaje mnóstwo pytań. Aktualnie współpracuje 

z lokalną prasą, magazynami, a przede wszystkim 
szefami kuchni, uwieczniając ich dania. Zajmuje 

się wyłącznie fotografią kulinarną, bowiem wciąż 
jest głodna... nowych zdjęć. Najlepiej pracuje jej się 
w restauracyjnej kuchni. Lepszego obiektu do sfo-
tografowania niż jedzenie dotychczas nie znalazła, 

oczywiście nie licząc syna. Do swoich szczegól-
nych umiejętności zalicza bieganie na obcasach, 
a za cel zawodowy obrała tworzenie zdjęć, które 

oddają zapach i smak.

KAMIL SADKOWSKI 
 

Codziennie gotuje ambitny posiłek dla bli-
skich. Jego konikiem jest kuchnia japońska, 

którą ubóstwia i wznosi na piedestały. Nie 
z jednego pieca jadał chleb, podróżując u boku 
Roberta Makłowicza, zaglądając w zakamarki 
miejsc zakazanych dla zwykłego śmiertelnika. 

Chwile spędzone w tych ogrodach rozkoszy 
kulinarnych zawsze nosi w pamięci. Kulinarny 
obieżyświat i poszukiwacz intensywnych sma-

ków. Współzałożyciel Akademii Kulinarnej 
Fumenti w Gdańsku.

TEKST
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P rzyczyna tego jest prosta, 
tematem przewodnim będą 
pierogi. Proste i banalne, dziwne 
i szlachetne. Oczywiście można 

powiedzieć, że pierogi to nasza kulinarna 
tradycja. Od jakiegoś czasu owszem tak, ale 
to nie prosta sprawa.

Historia sięga do XIII wieku. Prawdopo-
dobnie zachwycony smakiem Jacek Odrowąż, 
znany zakonnik działający w Polsce i na Rusi, 
przekazał sekret przygotowywania pierogów. 

To nasza historia, ale przecież jak większość 
ciekawych dań, pierogi mają swój początek 
w Chinach. Wątek wschodni zakończę, z róż-
nych względów. Po pierwsze, pierogi zwane 
ruskimi są mało poprawne  politycznie. Po dru-
gie, pamiętam czasy kiedy mówiliśmy: „made 
in China, prosto z Będzina”. To tyle historii.

Mnie bez wątpienia pierogi zachwycają 
w każdej postaci. Mam jeden problem:  
nie jestem w stanie powiedzieć, który  
farsz jest najlepszy.

Kiedy byłem dzieciakiem kochałem 
bez granic te owocowe, z truskawkami czy 
śliwkami ze śmietaną. Dorastałem i kolejna 
pierogowa miłość to farsz z kaszy grycza-
nej i twarogu, pamiętam jak dzisiaj smak 
zrobionych przez moją babcię. Znam osoby, 
które na samą myśl kręciły nosem. Jednak 
po jednym kęsie stwierdzały, że to najlepsze 
pierogi jakie jadły. Teraz jestem zafascyno-
wany jak cały kraj długi i szeroki smakiem 
gęsiny. Pierogi z farszem z gęsiną i wędzo-
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nymi śliwkami gotowanymi w czerwonym 
winie to kwintesencja polskich pierogów.

Przygotowanie dosyć proste. Natu-
ralnie zagniatamy ciasto. Potrzeba kilka 
składników, mianowicie mąki i ciepłej wody 
z dodatkiem soli, dla zmanierowanych moż-
na trochę masła klarowanego dodać. Gęś 
całą lub elementy natarte solą pieczemy, aż 
się będzie rozpadała. Mielimy z dodatkiem 
wytopionego tłuszczu i śliwkami. Doprawia-
my do smaku i zabieramy się za rozwałko-
wanie ciasta. Potem procedura znana. Farsz 
na środek koła z ciasta, kleimy i gotujemy 
w osolonej wodzie.

Zdecydowanie lepsze są z wody, z rozto-
pionym masłem i do tego rukiew wodna. Miód 
w gębie powiadam wam. Proste i pyszne.

Czapki chylę również przed azjatyc-
ką odsłoną pierogów. Chińskie Wonton 
gotowane na parze z genialnym farszem 
wieprzowym z dodatkiem krewetek,  
czy japońskie Gyoza smażone z wieprzo 

winą i kapustą.

Co mają Włosi do powiedzenia w tej 
kwestii? Znani makaroniarze.

Wiele, oj wiele. Zaadaptowali przepis na 
pierożki, zmniejszyli je i zaczęli podawać 
zamiast makaronu. Tak właśnie powstały 
ravioli i tortellini. Ravioli mają kształt 
malutkich kwadratów o ząbkowanych 
krawędziach i często wypełnione są serem, 
mięsem lub też szpinakiem. Tortellini to ma-
lutkie pierożki z farszem podobnym do tego 
z ravioli, wyglądem przypominają jednak 
zawinięte w kulkę paski pierogowe.

Wracając do naszego kraju, jak podaje 
Aleksander Brückner w swoim „Słowniku 
etymologicznym” – „jedyna u nas pozostałość 
prasłowiańskiego słowa pir = biesiada (…), 
oznaczająca nazwę ciasta obrzędowego”.

Zatem świętujmy codziennie. Niech 
nowe farsze i sposoby podania zmienią 
podejście do pieroga, ale pamiętajmy o tra-
dycji. Bawmy się na całego, ale nie tracąc 
głowy. Pierogi to w końcu nasza duma 
narodowa i wizytówka kulinarna.

Kiedy byłem 
dzieciakiem 

kochałem bez 
granic te owocowe, 
z truskawkami czy 

śliwkami ze śmietaną. 
Dorastałem i kolejna 

pierogowa miłość 
to farsz z kaszy 

gryczanej i twarogu, 
pamiętam jak dzisiaj 

smak zrobionych 
przez moją babcię. 
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Dumplings!

It’s not going to be spicy this time. It’s going 
to be tasteful and with lots of memories.

The reason for that is simple: dumplings are 
today’s main theme. Simple and ordinary, 
weird and noble. We could obviously say that 
dumplings, called pierogi in Poland, are our 
culinary tradition. They’ve actually been one 
for some time, but it’s not that simple.

The story dates back to the 13th centu-
ry. The secret recipe for Polish dumplings 
was passed by St. Hyacinth, a famous monk 
working in Poland and Ruthenia. It’s our 
history, but – as with most interesting 
dishes – dumplings have their roots in 
China. But I’m not going to elaborate on the 
eastern story out of many reasons. First of 
all, the dumplings we call ruskie (which in 
Polish means “Ruthenian” but is also used 
as a bit pejorative word for “Russian”) seem 
rather politically incorrect now. Secondly, 
the label “made in China” is not really 
a sign of top quality. Enough of history.

As far as I’m concerned, all kinds of 
dumplings are delightful. But I have one 

problem: I’m not really able to say which 
stuffing is the best one.

When I was a child, I loved especially 
fruit fillings: with strawberries or plums and 
cream. But I kept growing up, and my next 
dumpling love was for stuffing made of buck-
wheat groats and cottage cheese. I remember 
the taste of such dumplings prepared by my 
grandma vividly. I know people who sniffed 
at the very thought of them. But after the first 
bite, they admitted they were the best dump-
lings they had ever tried. Now I’m absolutely 
fascinated by the taste of goose. Dumplings 
stuffed with goose and smoked plums cooked 
in red wine are the essence of our pierogi.

And they’re quite easy to make. You natu-
rally have to knead the dough. What you need 
are just several ingredients, that is flour and 
warm water with a bit of salt. More mannered 
ones can also add a little of clarified butter. 
Rub salt into a whole goose or its pieces and 
roast it until it falls apart. Mince the meat 
with melted fat and plums. Season to taste 
and start rolling up the dough. And now the 
well-known procedure. Put the stuffing in 
the centre of each dough circle and boil the 
dumplings in salted water.

Boiled dumplings are definitely the best 
ones, especially with melted butter and 

watercress. They taste heavenly, I assure you. 
Simple and delicious.

But I take my hat off to Asian dumplings 
as well. Steamed Chinese wontons stuffed 
with pork and shrimps or fried Japanese 
jiaozi with pork and cabbage.

And what can Italians say on the matter?
Actually, they can say a lot. They adapted 
the recipe for dumplings, made them 
smaller and started serving them instead of 
pasta. And this is how ravioli and tortellini 
were made. Ravioli have the shape of small 
squares with serrated edges, and they’re 
often stuffed with cheese, meat or spinach. 
Tortellini are small dumplings with similar 
stuffing to ravioli, but they resemble dump-
ling strips formed into rings.

Coming back to our country, as Aleksand-
er Brückner stated in his etymological dictio-
nary: “the only remains of the proto-Slavic 
word pir, meaning ‘feast’ or ‘banquet’ (...), 
which means a type of ritual dough”.

So let’s feast every day. Let new types 
of stuffing and filling and ways of serving 
dumplings change our whole attitude to 
them. But remember about tradition. Have 
lots of fun, but never lose your head. After 
all, dumplings are Poles’ national pride 
and culinary showpiece.





S
łusznym jest powiedzenie, że nie 
zwiedziliśmy do końca 
malborskiego zamku, jeśli nie 
odwiedziliśmy przy okazji 

restauracji Gothic, która mieści się w jego 
wschodnim skrzydle, tradycyjnie 
zajmowanym przez najważniejszych gości 
Wielkiego Mistrza Zakonu. Goście mogą 
poczuć się tu jak możnowładcy 
i spróbować niezwykłej kuchni 
inspirowanej średniowieczem. Bogdan dla 
każdego gościa znajduje czas, oprowadza-
jąc po restauracji opowiada jakie ptactwo 
na talerzach było zarezerwowane dla 
określonych warstw społecznych 

w średniowieczu, co i jak podawano dla 
Wielkiego Mistrza i jakie zwyczaje 
panowały na zamku.

Na stole zaś zaskoczy nas na przykład 
kurczak panierowany w zamkowym 
pierniku, bo jak się okazuje, tak właśnie 
jadali drób nasi przodkowie w XV wieku. 
Czekają nas tutaj też takie przysmaki np. 
przystawki w postaci kluseczek nadziewa-
nych królikiem, podawanych z ciemnym 
sosem i serwowanych na ciepło albo polęd-
wicy wołowej marynowanej w żubrówce, 
sosie sojowym, liściach chrzanu, poda-
wanej z białą rzepą i prażonym czarnym 
sezamem. Danie główne to pieczony filet 

Nie ma przesady w stwierdzeniu, że szlaki kulinarne w Polsce urastają do rangi topowych atrakcji 
turystycznych. Warto więc wybrać się na wędrówkę po Pomorzu, zwłaszcza, że właśnie na tej 
trasie znajdują się dwie restauracje rekomendowane przez Slow Food Polska. Przenieśmy się 
zatem z centrum metropolii do spokojnych, ustronnych miejsc które mają do zaproponowania 
coś naprawdę unikalnego dla naszych kubków smakowych. Zabierzmy je więc na wycieczkę.

TEKST
Łukasz Tamkun 

na podstawie materiałów pomorskie-prestige

ZDJĘCIA
Joanna Ogórek
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z sandacza panierowany w płatkach kuku-
rydzianych, podawany na fasoli, grillowa-
nych, sezonowych warzywach z chipsami 
chorizo i grillowaną cytryną. To wyjąt-
kowa kompozycja. Całość wieńczą lody 
szafranowe dopełnione towarzystwem kar-
melizowanych owoców. Wszystkie dania 
przyprawiane są pięknymi kompozycjami 
ziół z zamkowego ogródka, które z na-
miętnością uprawia tam Bogdan Gałązka 
– współwłaściciel i szef kuchni restauracji, 
który ukończył amerykańską Culinary 
Academy of New York.

Nadal głodni wrażeń? Zatem przenie-
śmy się do Pałacu Kościeszy i Restauracji 

W RYTMIE 
S L O W
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In slow rhythm

There is no exaggeration in the statement 
that culinary trails in Poland become top 
tourist attractions. So it is worth taking a trip 
of Pomorskie, all the more so because the 
trail includes two restaurants recommend-
ed by Slow Food Polska. Let us then move 
from the city centres to quiet, secluded plac-
es that offer totally unique experiences for 
our taste buds. Take them to a trip.

There is a great deal of truth in the saying 
that those who have not visited Gothic 
Restaurant have not actually seen the whole 
castle in Malbork. The restaurant is located 
in its east wing, which originally used to be 
occupied by the most important guests of 
the Grand Master of the Teutonic Order. 
Everyone can feel like a magnate here and 
taste unique cuisine inspired by the Middle 
Ages. Bogdan finds time for all guests and 
shows them around the restaurant, telling 
stories about the old customs followed in the 
castle and explaining what specific types of 
birds were reserved for which social class 
in the Middle Ages, what was Grand Master 
served and how it was done.

What can also surprise you is the food 
itself, for example chicken coated with castle 
gingerbread, which is how our ancestors ate 
poultry in the 15th century. But the restaurant 
serves also other delicacies, for instance start-
ers in the form of hot dumplings filled with 
rabbit served with dark sauce or beef tender-
loin marinated in bison vodka, soya sauce and 
horseradish leaves served with white turnip 
and roasted black sesame. The main course 
is roasted zander fillet coated with corn flakes 
served on bean, grilled, seasonal vegetables 
with chorizo crisps and grilled lemon. It is 
a unique composition. The whole dinner is 
crowned with saffron ice cream accompanied 
by caramelized fruit. All dishes are seasoned 
with beautiful herbal compositions from the 
castle garden, which is carefully cultivated by 
Bogdan Gałązka, a co-owner of the restaurant 
and its head chef, who graduated from the 
Culinary Academy of New York.

Hungry for more? So let us move to 
Pałac Kościeszy and the hotel restaurant, 
Inspiracja. Although far from frequented 
tourist routes (15 km away from the centre 
of Gdansk), its location is definitely its main 
asset. It is filled with peace and quiet, which 
perfectly fits the local atmosphere. There is 
simply no hurry here. Visits to the hotel and 
its restaurant are culinary trips with Rafał 
Kopicki, the head chef, guiding the adven-
turers. Regional dishes are served here in an 
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Inspiracja. Choć nie leży na uczęszcza-
nych szlakach turystycznych, (15 km od 
centrum Gdańska) taka lokalizacja to 
niewątpliwy atut. Panuje tu cisza i spokój, 
która idealnie wpasowuje się w panują-
cy klimat. Tutaj nie można się spieszyć. 
Wizyta w Pałacu i jego restauracji to 
swoista kulinarna podróż, w której prze-
wodnikiem jest szef kuchni Rafał Kopicki. 
Potrawy regionalne podawane są tu w nie-
konwencjonalny sposób ale warzywa, owo-
ce i zioła pochodzą wprost z ogródka szefa 
kuchni, a pozostałe produkty w większości 
kupowane są od okolicznych rolników, co 
daje gwarancję najwyższej jakości i świeżo-
ści. Nawet nalewki wyrabiane są na miej-
scu – warto więc pozostawić samochód 
na parkingu i zatrzymać się w jednym 
z gustownie zaaranżowanych pokoi hote-
lowych. Rafał kreuje swoje dania z niesa-
mowitą pasją. Wstęp do bajek to wędzona 
na zimno sarna serwowana z kruszonką 
z orzechów i chrustem z chleba wieloziar-
nistego. Ciekawy, anyżowo-pietruszkowy 
sos, dodaje całości koloru i smaku. Jednak 
największą ciekawostką i urozmaiceniem 
serwowanego dania jest: perfum sosnowy, 
którym szef kuchni skrapia podawane 
danie oraz sześć rodzajów soli smakowych 
m. in. ziołową czy… truskawkową.

Danie główne to dzik. Cztery solidne 
kawałki soczystego mięsa podane w towa-
rzystwie purée z buraków i marchwi oraz 
nieodzownych w tym zestawieniu borowi-
ków podkreślają smak dziczyzny. Również 
deser zachwyca swoim wyglądem, formą 
i smakiem. Trzy odsłony mleka: palone, 
kondensowane i zapiekane. Chrupiący 
płatek palonego mleka oraz beza nadawały 
kontrast miękkiej konsystencji deseru 
przypominającego swoim wyglądem zna-
ną wszystkim panna cottę. Do tego nutkę 
nostalgii i wspomnienie z dzieciństwa wy-
wołuje… wata cukrowa, dekorująca danie.

Cóż można powiedzieć po wizycie po 
takich restauracjach? Chyba tylko „do 
zobaczenia”, Gothic i Inspiracja to miejsca 
do których nie tylko się wraca ale wprost 
nie można się doczekać kolejnej wizyty.

unconventional form, but fruit, vegetables 
and herbs come directly from the chef’s 
garden, and other products are bought 
mainly from local farmers, which guaran-
tees freshness and excellent quality. Even 
liqueurs are prepared in the restaurant. So 
it is worth leaving your car in the car park 
and staying in one of the elegantly deco-
rated hotel rooms. Rafał creates his dishes 
with an amazing passion. The fairy tale be-
gins with cold-smoked venison served with 
crumbled nuts and pieces of crisp multi-
seed bread. An interesting, aniseed and 
parsley sauce adds colour and taste to the 
whole dish. But to add even more variety to 
the whole course, the chef sprinkles it with 
pine perfume and adds six types of salt, for 
example herbal or... strawberry salt.

Boar is served for the main course. 
Four, solid pieces of juicy meat served 
with beetroot and carrot purée and indis-
pensable penny buns that enhance the 
flavour of the game. The dessert delights 
with its appearance, form and taste too. 
It contains three varieties of milk: burnt, 
condensed and baked. A crispy flake of 
burnt milk and meringue contrast with the 
soft consistency of the dessert resembling 
popular panna cotta. Plus candy floss dec-
orating the dessert and evoking nostalgia 
and memories from childhood.

What can one say having visited such 
restaurants? Probably just “see you soon”. 
Gothic and Inspiracja are places you do not 
only return to. You just cannot wait to visit 
them again.

For more culinary inspirations see  
www.pomorskie-prestige.eu.

W i ę c e j 
i n s p i r a c j i :  

www.pomorskie-prestige.eu 
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least cut down on them! And it concerns not 
only cereals that contain gluten! Oils, olive 
oil and fats should grace our table, provided 
that we know which are fit for heat processing 
and which can be eaten cold. All oils are bad! 
What we should do is eat oleaginous seeds 
instead of pressing them. Butter is essential 
in children’s diet! Butter is harmful! Any way 
of sweetening food is wrong! Honey will not 
save you! Honey is very healthy! Do not roast 
seeds! Soak them! They will be more easily di-
gestible. Do not soak seeds! Roast them! You 
will change their thermal nature and their 
influence on the body. Ground linseed is poi-
son! Eat linseed as it is or, when ground, pour 
boiling water over it! Linseed is very healthy! 
Do not put it in boiling water because you will 
ruin a part of its properties. Poisoning? You 
would have to eat a lot, really! Drink milk with 
honey when you develop the first symptoms 
of a cold. Milk? Milk is harmful! If you drink 
milk, you’ll suffer from the cold longer. And 
when heated, honey loses its properties. 
Sugar is harmful! Take xylitol! Xylitol is 
harmful! You’d better use unrefined sugar! 
Eat meat! It’s essential! Do not eat meat! Meat 
is harmful! Buy only eco-vegetables! Do not 
overpay for vegetables! It’s eco-rubbish! Do 
not be a dupe! Eat everything raw! Do not eat 
raw food! Cook it! The list is endless.

What can I do, Dear Minor? How to cook 
for you and stay cool-headed? I choose intu-
ition and common sense. I choose quality 
products and home cooking instead of ready 
meals offered in shops. I choose direct pro-
ducers. I choose unsprayed apples from my 
neighbour instead of those from a supermar-
ket. I choose natural cuisine composed of all 
products you are not allergic or intolerant 
to. I choose observation. I check what is 
good for you. I listen to you. I give you the 
choice. You don’t want to eat meat? So don’t 
do it. You don’t want to eat vegetables? Ha! 
I will smuggle them in cream soup... You 
want to eat something sweet? I will bake 
some cookies for you once in a while. We will 
also try making our own home-made crisps 
with a huge amount of colourful lemonades 
before you grow up and learn that the red 
one was coloured with fresh beetroots and 
the green one – with parsley... And then you 
will choose your own path. Breadwinning 
Mother! And what do you choose?

zmieleniu! Jedz je w całości lub mielone zalej  
wrzątkiem! Siemię lniane jest bardzo zdrowe. 
Nie zalewaj go wrzątkiem bo zniszczysz część 
jego wartości. Zatrucie? Musiałbyś go zjeść 
baaardzo dużo! Wypij mleko z miodem przy 
pierwszych objawach przeziębienia! Mleko? 
Mleko szkodzi! Z mlekiem przeziębienie trwa 
dłużej! A miód podgrzany traci właściwości! 
Cukier szkodzi! Weź ksylitol! Ksylitol szkodzi! 
Już lepiej użyj nierafinowanego cukru! Jedz 
mięso! Jest niezbędne! Nie jedz mięsa! Mięso 
szkodzi! Kupuj tylko eko warzywa! Nie prze-
płacaj za warzywa! To ekościema! Nie bądź 
jeleniem! Jedz wszystko na surowo! Nie jedz 
surowego! Gotuj! Ta lista nie ma końca. 

Jak żyć, Drogi Małoletni? Jak ci gotować 
i nie zwariować? Wybieram intuicję i zdrowy 
rozsądek. Wybieram dobrej jakości produkty, 
domową kuchnię, zamiast sklepowych gotow-
ców. Wybieram bezpośrednich producentów. 
Wybieram jabłko niepryskane od sąsiada za-
miast z dużego marketu. Wybieram kuchnię 
naturalną, złożoną z wszystkich produktów, 
na które nie masz alergii lub nietolerancji.  
Wybieram obserwację. Sprawdzam co ci słu-
ży. Słucham Cię. Daję wybór. Nie chcesz jeść 
mięsa? Nie jedz. Nie chcesz jeść warzyw? Ha! 
Przemycę ci je w zupie kremie… Chcesz zjeść 
coś słodkiego? Upiekę ci ciasteczka raz na 
jakiś czas. Zaszalejemy też czasem z domowy-
mi czipsami i dużą ilością kolorowych lemo-
niad, zanim mi podrośniesz i dowiesz się, że 
ta czerwona koloryzowana jest świeżym bu-
rakiem, a zielona pietruszką… A potem sam 
wybierzesz swoją drogę. Matko Karmicielko! 
A co ty wybierzesz? 

E N G L I S H T E X T

Breadwinning Mother, keep 
a cool head!

Easier said than done. The more you invest 
in conscious culinary activities, that is 
the more you improve your knowledge 
of healthy eating habits, the worse! It is 
getting darker and darker in this forest! 
Wouldn’t it be better to remain in blissful 
ignorance? Just look...

Cereals (groats and grains) should be 
the basis of one’s diet. We should eliminate 
cereals from our diets immediately! Or at 

Ł
atwo powiedzieć, trudniej zrobić. 
Im bardziej inwestujesz 
w świadome matczyne działania 
kulinarne, czyli zgłębiasz wiedzę 

na temat zdrowego odżywiania, tym gorzej! 
W tym lesie jest coraz ciemniej! Czyż nie 
lepiej było zostać w błogiej nieświadomości? 
Tylko spójrzcie…

Zboża (kasze, ziarna) powinny być podsta-
wą diety. Zboża powinniśmy usunąć natych-
miast z diety! Albo przynajmniej ograniczyć! 
I to nie tylko te z glutenem! Oleje, oliwa, 
tłuszcze, powinny gościć na naszym stole, 
pod warunkiem, że wiemy które nadają się do 
obróbki cieplnej, a które spożywamy jedynie 
na zimno. Wszystkie oleje dodane są złe! Po-
winniśmy jeść jedynie oleiste pestki i nasiona 
zamiast tłoczyć z nich oleje! Masło jest nie-
zbędne w diecie dzieci! Masło szkodzi! Wszel-
kie dosładzanie to zło! Miód cię nie uratuje! 
Miód jest bardzo zdrowy! Nie praż ziaren! Na-
maczaj! Będą lżej strawne. Nie namaczaj ziar-
na. Podpraż! Zmienisz ich termikę i działanie 
na organizm. Siemię lniane to trucizna po 

MATKO KARMICIELKO,
NIE DAJ SIĘ ZWARIOWAĆ!

IWONA ZASUWA 
FOT. MAGDALENA PAWLAK 

 
food designer (blog: Smakoterapia.
pl), zafascynowana leczeniem za po-
mocą naturalnego żywienia, autorka 

warsztatów kulinarnych dotyczą-
cych zdrowego odżywiania, mama 

małego alergika, muzyk i pedagog. Na 
co dzień pracuje na scenie, od 17 lat 

u boku Kayah. Posiada niezwykłą ła-
twość wymyślania ciekawych przepi-
sów mimo ograniczeń dietetycznych, 

jakie musiała zastosować w swojej 
kuchni. Przez Czytelników nazywana 
Królową Kaszy Jaglanej. Pracuje nad 

pierwszą częścią książki. 



Sierra Apartments

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

Inwestycja 
z gwarancją zysku przez 5 lat.

 
 

  

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

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

Live 
&Play
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ROZMAWIAŁ
Mateusz Kołos

ZDJĘCIA
Źródło: Mungo Fair

Jeśli masz już serdecznie dość taśmowo produkowanych, bezdusznych 
rzeczy, które znajdujesz w każdym możliwym butiku i poszukujesz 

czegoś z duszą, zajrzyj na targi Mungo Fair. Dla „Live&Travel” 
opowiada o nich organizator Marcin Warnke z Magnetic Group.

Przede wszystkim chciałbym z panem 
porozmawiać o targach Mungo Fair. Była 
to już czwarta odsłona wydarzenia. 
Mam wrażenie, że spotkało to się 
z dość dużym odbiorem i ludzie są 
zainteresowanie takimi alternatywnymi 
metodami produkcji.
Tak, jest to cykl wydarzeń dla ludzi, 
którzy szukają czegoś więcej niż oferuje 
większość sklepów, a w szczególności 
sieciówki. Jest to propozycja dla tych, 
którzy szukają czegoś, co wyraża ich cha-
rakter... Wartością samą w sobie jest fakt, 
iż produkty prezentowane podczas Targów 
są wykonywane ręcznie, przez polskich, 
lokalnych artystów i wytwórców, którzy są 
autorami rozwoju gospodarczego Polski. 
Oczywiście zdarzają się klienci, którzy 
czerpią ze świata komercyjnego, ale głów-
nymi odbiorcami są ci, którzy poszukują 
produktów mających ciekawszą historię 
niż te masowo sprzedawane.

Kolejne odsłony Mungo Fair chyba tylko 
potwierdzają, że takich „świadomych” 
ludzi jest coraz więcej, że nie wystarcza im 
to, że dostają coś „instant”, natychmiast.

To prawda. Parę tygodni temu porównywa-
łem Trójmiasto sprzed dziesięciu lat z tym 
dzisiejszym. Zmieniło się tu bardzo wiele, 
nie tylko w kwestii rozbudowy miast, 
infrastruktury, ale zmienia się także my-
ślenie mieszkańców Trójmiasta, np. na 
temat świadomego kupowania produktów, 
sposobu odżywiania, rodzaju kupowanych 
produktów, itd. Myślę, że cała Polska roz-
wija się pod tym kątem. Tego typu wyda-
rzenia odbywają się za granicą już od lat, 
natomiast u nas jest to rzecz dość świeża.  
Świadomość budzi się w ludziach nie tylko 
dzięki większym wydarzeniom, ale też 
małym kroczkom, jak warsztaty. Idziemy 
z postępem coraz bardziej w stronę Eu-
ropy. Nieuniknione jest to, że zmieni się 
nasze podejście do ekologicznej żywności, 
kosmetyków, jakości odzieży, etc. 

Jaki jest profil bywalców Mungo Fair? 
Wydaje mi się, że są to raczej młode 
osoby.
Niekoniecznie. Jedna z pań, która jest 
u nas wystawcą, ma około 70 lat, zajmuje 
się rękodziełem. Nasi odbiorcy to głównie 
ludzie w przedziale wiekowym 17-45 lat 

z naciskiem na grupę 25-35. Pojawia się też 
sporo ludzi poza tą grupą. Rodzice przy-
prowadzają dzieci, a czasem zdarza się, że 
gościmy kilka pokoleń jednej rodziny. Jest 
to wydarzenie rodzinne, skierowane do 
kilku grup docelowych.

Zakres, w którym obecnie działa Mungo 
Fair, jest dosyć duży: jest rękodzieło, 
moda, design, kosmetyki. Czy 
w przyszłości zamierzacie to rozszerzyć?
Idziemy w kierunku węższej specjalizacji. 
W przyszłym roku odbędzie się wydarze-
nie poświęcone wyłącznie designowi. Jeśli 
będziemy dodawać kolejne branże, będzie-
my skupiać się na jednej bądź dwóch dzie-
dzinach w trakcie jednego wydarzenia. Nie 
chcemy łączyć zbyt wielu wątków podczas 
jednego wydarzenia. Ludzie oczekują wą-
skiej specjalizacji. W przypadku Targów 
Mungo Fair zostaniemy przy wypracowa-
nym profilu, jednak w przypadku innych 
planów zawężamy profil.

Jak pan skomentuje to, że w Trójmieście 
powstają obecnie aż trzy nowe galerie 
handlowe?
Moim zdaniem ludziom już wystarczy tego 
wszystkiego, ale to jest biznes i nie mamy 
wpływu na powstawanie nowych inwesty-
cji. Każdy indywidualnie decyduje z czego 
korzysta, a my będziemy promować wła-
sne wartości poprzez naszą działalność. 
Jak już mówiłem, w Polsce zmieniło się 
wiele w ciągu ostatnich lat, bardzo zmie-
niło się też społeczeństwo. Mamy grupy 
ludzi, którzy wiedzą dokładnie jak chcą 
spędzać wolny czas, ale są też tacy, którzy 
korzystają tylko z tego co mają na wycią-
gnięcie ręki, ale myślę, że dzięki takim 
wydarzeniom jak Targi Mungo Fair będzie 
się to stopniowo zmieniać. W tej chwili 
w Trójmieście jest kilka centrów handlo-
wych, niedługo będzie ich kilkanaście, 
a zaraz potem kilkadziesiąt. We Wrzeszczu 
jest kilka galerii obok siebie i powstają 
nowe w sąsiedztwie już istniejących. 

S Z U K A Ć

głębiej
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Wiemy, że zmierza to do generowania wy-
sokich zysków przez właścicieli centrów 
handlowych, ale poza tym prowadzi to 
także do komercjalizacji pewnych zacho-
wań społecznych, co moim zdaniem nie 
jest dobre.

Czy w takim razie, w opozycji do galerii 
handlowych, będzie powstawać więcej 
inicjatyw typu Mungo Fair?
Myślę, że tak. Naturalne jest to, że po-
wstają inicjatywy znużone dostępnymi 
formami spędzania wolnego czasu. Magne-
tic Group na pewno zostaje na obranym 
kursie! Na przyszły rok zaplanowaliśmy 
sporo wydarzeń tego typu – kolejne edycje 
Targów Mungo Fair, Targi Designu, wyda-
rzenia kulinarne, festiwale muzyczne, etc., 
na które wszystkich zapraszamy!

www.magneticgroup.pl
www.facebook.com/magneticgroup

E N G L I S H T E X T

Reaching deeper
If you are totally fed up with mass-
produced, soulless things you find 
in every possible boutique and seek 
something with a soul, visit Mungo 
Fair. Its organizer, Marcin Warnke from 
Magnetic Group, tells Live&Travel about 
the event.

First of all, I would like to talk 
about Mungo Fair. It was already the 
fourth edition of the event. I have 
the impression that it enjoyed quite 
considerable popularity and that people 
are interested in such alternative means 
of production.
Yes, it is a series of events addressed to 
people looking for something more than 
most stores can offer, including especially 
chain stores. It is a proposal for those who 
search for something that could express 

their character... The fact that products 
exhibited during the Fair are hand-made 
by local Polish artists and producers, 
who are among the authors of Poland’s 
economic development, is a value in itself. 
There are certainly clients who draw on 
the commercial world, but our main recip-
ients are people looking for products with 
a more interesting history than those sold 
on a massive scale.

I guess successive editions of Mungo Fair 
only confirm that there are more and 
more such “conscious” people, for whom 
getting something “instant” on the spot 
is not enough.
You are right. Several weeks ago, I com-
pared Tricity from ten years before with 
its today’s image. A lot has changed here, 
not only as far as urban development and 
infrastructure are concerned. We can also 
see a change in what the inhabitants of 
Tricity think of, for example, conscious 
shopping, eating habits, types of products 
they buy and so on. I think that the whole 
Poland is developing in this respect. Such 
events have been taking place abroad for 
many years. Here, it is quite a fresh thing. 
People develop their consciousness not 
only thanks to large events, but also owing 
to small steps, like for example workshops. 
We are moving forward, closer and closer 
to Europe. Changes in our approach to 
ecological food and cosmetics and the 
quality of clothes are unavoidable.

What is the profile of visitors at Mungo 
Fair? It seems they are rather young 
people.
Not necessarily. One of our exhibitors is 
a 70-year-old lady who took on handicraft. 
Our recipients are mainly people aged 
17-45, including the age group 25-35 in 
particular. But there are also people rep-
resenting different groups. Parents bring 
their children along, and we sometimes 
see even several generations of one family. 
It is a family event addressed to several 
target groups.

The range of subjects covered at current 
Mungo Fair editions is quite broad: 
handicraft, fashion, design, cosmetics. 
Are you planning to broaden it even 
more in the future?
We are aiming at narrower specialization. 
There is going to be an event devoted solely 
to design next year. And if we add new fields 
of interest, we will focus on one or two 
fields at most during a single event. We do 
not want to combine too many issues in 
one event. People expect specialization. 

In the case of Mungo Fair, we will stick to 
the profile we have developed. But we are 
narrowing the profile down in the case of 
other projects.

What would you say about the fact that 
there are three new shopping centres 
currently built in Tricity?
In my opinion, what we already have is 
enough, but it’s business and we have no 
influence over new investments. Everyone 
decides what he wants to use by himself. 
We are going to promote our own values 
through our activities. As I have already 
said, much has changed in Poland within 
the last several years. The society has 
changed a lot too. We have groups of people 
who know very well how they want to spend 
their free time, but there are also those that 
use only what they have within their reach. 
But I think that thanks to such events as 
Mungo Fair, it will gradually keep chang-
ing. There are already several shopping 
centres in Tricity. Soon, there will be more 
than a dozen, and a moment later – several 
dozen. There are several centres one next 
to another in the district of Wrzeszcz in 
Gdansk. And new are built in the immediate 
vicinity of the old ones. We know that it aims 
at generating huge profits by the owners of 
such centres, but it also causes some types 
of social behaviour to commercialize, which 
– in my opinion – is not right.

So will more initiatives like Mungo Fair 
be undertaken in opposition to shopping 
centres?
I think so. It is natural that, tired of the avail-
able pastimes, people create new initiatives. 
Magnetic Group is certainly keeping on 
its course! We have already planned many 
events of that type for the next year – an-
other edition of Mungo Fair, Design Fair, 
culinary events, music festivals and so on. 
We invite everyone to all of them! 

www.magneticgroup.pl
www.facebook.com/magneticgroup

Marcin Warnke



54

LUDZIE/PEOPLE

Nick Vujicic ma kalendarz zapchany 
na kilka lat. Jak to możliwe, że pan go 
zainteresował Polską?
Przekonałem największego giganta w tej 
branży – Success Resources – że potrafię. 
Dostali z Polski prawie 10 tys. zapytań od róż-
nych instytucji, fundacji, Kościoła, szeregu 
wydawców, którzy chcieliby ściągnąć Nicka. 
Pewnego dnia dostałem informację, że jutro 
jest w Singapurze. Zapytałem, czy mogę zro-
bić z nim wywiad. W godzinę była odpowiedź, 
w kolejną godzinę miałem zabukowane bilety, 
na szczęście mieszkam niedaleko lotniska, bo 
chwilę potem już tam jechałem. Ani się obej-
rzałem, jak stałem pod drzwiami i dręczyło 

„Milewski & Partnerzy” to jeden z najpoważniejszych graczy w branży organizacji imprez. Udało mu 
się właśnie ściągnąć do Polski Nicka Vujicicia – najbardziej inspirującą osobowość naszych czasów. 
Uśmiech na twarzy chłopaka, który choć nie ma rąk ani nóg, potrafi wszystko, zmienia w człowieku 

lęk w nadzieję. W nadzieję, że wszystko jest możliwe. O wydarzeniu opowiada Łukasz Milewski.

mnie jedno pytanie: jak mam się z nim przy-
witać? Przecież nie możemy uścisnąć sobie 
dłoni. Ale on od razu powiedział „Przytul 
mnie”. Najbardziej inspirujący mówca na 
świecie. W Brazylii zapełnił 16 stadionów pod 
rząd, łącznie z Maracaną.

W takim spotkaniu liczy się bezpośredni 
kontakt. Jak to możliwe przy 100 tys. 
ludzi?
Kiedy go słyszysz, dzieje się coś takiego, jakby 
mówił właśnie do ciebie. Jakbyś się spotkał 
z aniołem. To chodząca dobroć i warto-
ści życiowe. Ktoś, z kogo emanuje ciepło, 
niesamowita energia, to cię dotyka i kiedy 

ROZMAWIAŁ
Grzegorz Kapla

ZDJĘCIE
Monika Szałek

wychodzi się ze spotkania, przez następne 
miesiące, nawet lata, jest się w chmurach. 
Ciężko powstrzymać emocje. Na co dzień 
nie zdarza mi się płakać. Ale przy nim nie 
ma siły. Może dlatego, gdziekolwiek by nie 
pojechał, jest witany z honorami, często 
przez prezydentów. Podejrzewam, że Polska 
będzie pierwszym krajem, w którym nie 
przywita go głowa państwa.

Jeszcze nie wiadomo...
No tak, dajmy prezydentowi szansę. W każ-
dym razie zainteresowanie jest ogromne. 
Tak jest w każdym państwie. Zadał nam 
pytanie: jakie to ma być przemówienie, czy 

UNIWERSALNE 
PRZESŁANIE
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może mówić o Bogu, czy nie, bo różnie się 
zdarzało. W Wietnamie musiał podpisać 
zobowiązanie, że nie będzie ani słowa na 
temat Boga. A on jest protestantem. Więc 
czasem mówi o Bogu.

I co odpowiedzieliście?
„Bądź taki, jakim chcesz być. Ludzie czekają 
na ciebie. Polska to wolny kraj. Rób tak, jak 
uważasz”. Będzie mówił około dwóch godzin, 
Na pewno wiele fajnego się wydarzy. Gdyby 
miał nogi i ręce, też byłby świetnym mówcą. 
Być może mówiłby o innych wartościach ży-
ciowych, bo miałby inne doświadczenia.

Jest wychowany na wolnego człowieka, 
a to pewnie trudne.
Zawsze podkreśla jakie miał wsparcie 
od rodziców. Ale w szkole miał ciężko. 
Paradoksalnie pierwszą osobą, która mu 
powiedziała, że w przyszłości będzie mów-
cą, był… woźny. Powiedział: „Nick, musisz 
przemawiać do ludzi, musisz dawać im siłę, 
musisz dawać im wiarę”.

Woźny to jest przecież ten, który mało 
mówi, ale dużo widzi.
Dokładnie! I to ten człowiek, prowadzący 
zwyczajne życie, mówiąc to co powiedział, 
dodał Nickowi wiary i siły. I dziś ten młody 
chłopak, który tak naprawdę miał mnóstwo 
przeszkód do pokonania, pokonał je. Jednym 
z pytań, które mu zadałem dotyczyło ludzi, 
którzy go zainspirowali. Powiedział, że w Sta-
nach żył totalnie sparaliżowany człowiek, 
który nawet nie mówił, a dzięki technice 
komputerowej tworzył bloga. Wiedział, że 
w końcu odejdzie, ale w ten sposób doda-
wał ludziom siły i energii do tego, żeby coś 
zrobili ze swoim życiem. To było uniwersal-
ne przesłanie. I Nick jest taki sam. Potrafi 
przemówić do człowieka bez względu na jego 
doświadczenia, kolor skóry, pozycję społecz-
ną, wyznanie. Mówi z ludzkiego poziomu. 
Potrafić dać ludziom odpowiednią perspekty-
wę, skłonić każdego z osobna do refleksji nad 
własnym życiem. Dzięki temu pomaga im 
zmieniać świat.
To, co planujemy w Polsce, będzie zaskakują-
ce także dla niego, ponieważ on nigdy w życiu 
nie wygłosił takiej przemowy jak u nas. 
Każdy chce go usłyszeć. Aż szkoda że INEA 
Stadion w Poznaniu ma tylko 40 tys. miejsc.

Nick Vujicic wystąpi Poznaniu 30 kwiet-
nia. Tego samego dnia spotkamy się z Le-
sem Brownem, według „Forbesa” drugim 
w światowym rankingu mówców motywa-
cyjnych, Jakubem Bączkiem – motywa-
torem naszej kadry siatkarzy, Łukaszem 
Jakóbiakiem – twórcą fantastycznego 
bloga 20m2 i innymi.

E N G L I S H T E X T

Universal message 
Milewski & Partnerzy is one of the most 
serious players in the event planning 
industry. It has just managed to bring 
Nick Vujicic, who is the most inspiring 
personality of our times, to Poland. 
Although the man has no arms and no 
legs, his smile can do everything and turns 
his listeners’ fear into hope. Hope that 
everything is possible. Łukasz Milewski tells 
us about the event. 

Nick Vujicic has his calendar full for the 
next several years. How have you managed 
to get him interested in Poland?
I convinced the greatest giant in the industry, 
Success Resources, that I could do it. They 
received nearly 10,000 enquiries from Poland 
from various institutions, foundations, the 
Church and an array of publishers, all asking 
them to bring Nick to Poland. One day I got 
a message that he was going to be in Singa-
pore next day. I requested an interview with 
him. I got a response in an hour and in the 
next hour already had my tickets booked. 
Fortunately, I live close to the airport because 
a moment later I was already there. The next 
thing I knew I was standing in front of the 
door tormented by one question: how should 
I greet him? After all, we could not shake 
hands. But the first thing he said was “give me 
a hug”. He is the most inspiring speaker in the 
world. In Brazil, he filled 16 stadiums in a row, 
including the Maracanã.

What counts during such meetings is direct 
contact. How is it possible if the audience 
consists of 100,000 people?
When you are listening to him, you get the 
impression that he is talking directly to you. It 
is as if you met an angel. He is the embodiment 
of goodness and lasting values. A person radi-
ating with warmth and amazing energy that 
reaches you; and when you leave the meeting, 
you are in the clouds for the next months or 
even years. It is hard to hold your emotions 
back. I do not normally happen to cry. But 
I lose all my strength when I am with him. Per-
haps this is why he is received with all due cer-
emony, even by presidents, wherever he goes. 
I assume Poland is the first country in which 
he will not be greeted by the head of state.

You never know...
All right, let’s give president a chance. Any-
way, the interest is really great. And it is like 
that in every country. He asked me what his 
speech should look like and whether he could 
talk about God or not because various things 

had happened. For example in Vietnam, he 
had to sign a declaration that he would not 
mention God at all. And he is a Protestant so 
he does talk about God sometimes.

And what was your answer?
“Just be who you want to be. People are waiting 
for out. Poland is a free country. Do as you 
wish.” He will be talking for about two hours, 
and I am sure a lot of great things will happen. 
Even if he had arms and legs, he would still be 
a great speaker. Perhaps he would be talking 
about other values because he would have 
different experiences.

He is raisedW to be a free man, which is 
probably difficult.
He always emphasizes the support he 
received from his parents. But school was 
difficult for him. Paradoxically, the first 
person who told him that he would become 
a speaker in the future was... a caretaker. He 
said: “Nick, you have to talk to people, give 
them strength and faith.”

Because caretakers are those who talk less 
but see more.
Exactly! And it was precisely that man leading 
a simple life who gave Nick faith and strength 
by saying what he said. And today this young 
man, who actually had lots of obstacles to over-
come, has succeeded and surmounted them. 
One of the questions I asked him concerned 
people who had inspired him. He replied that 
there had been a paralysed man living in the 
United States who, although he could not even 
talk, run a blog thanks to computer technol-
ogy. He knew he would finally pass away, but 
this way he was giving people the strength and 
energy to do something with their lives. It was 
a universal message. And Nick is like that, too. 
He can address people regardless of their ex-
perience, the colour of their skin, their social 
standing or denomination. He talks from the 
human level. He can provide people with the 
right perspective and provoke reflection about 
their own lives in each and every one of them. 
As a result, he helps them change the world.
What we are planning in Poland will be 
surprising for him, too, because he has 
never given a speech like the one he is 
going to give in Poland. Everyone wants to 
hear him. It is a pity that INEA stadium in 
Poznań has only 40,000 seats.

Nick Vujicic will appear in Poznan on 30 April. 
On the same day will meet with Les Brown, 
who – according to Forbes – is the second 
best motivational speaker in the world, Jakub 
Bączek responsible for motivating the Polish 
national volleyball team, Łukasz Jakóbiak, the 
founder of the great blog 20m2, and others.



Z
moich wieloletnich obserwacji 
wynika, że znakomita większość 
Polaków nigdy samochodem nie 
przekroczyła 130 km/h, wiedzę 

o jeździe z prędkościami wyższymi czerpie 
się właśnie z książek pana Nienackiego. 
Dlatego tabloidy i rzecznicy Policji i Inspekcji 
Transportu Samochodowego mogą sobie 
pozwolić na nazywanie kogoś, kto jedzie 

z prędkością 180 km/h po autostradzie, 
potencjalnym mordercą. Ale nie o tym.

Pan Samochodzik miał samochodzik. 
Strasznie brzydki, bo twórca tego wehi-
kułu skupił się jego na właściwościach 
użytkowych. Samochód nie był brzydki 
jak Multipla czy Juke. Był brzydki w sposób 
dziś raczej niespotykany. I tak, jak wtedy 
ludzie mieli jakiś stosunek do każdego sa-
mochodu, jaki widzieli. Dziś do większości 
stosunku nie mają. Dlatego ambitni ludzie, 
tuningując za wszelką cenę, chcą zwrócić 
uwagę na swoje samochody, co na ogół 
jest przeciwskuteczne. Bo te tuningowane 
samochody często są wyszydzane. Podobnie 
jak wehikuł pana Samochodzika.

Z tym że o ile te tuningowane na ogół 
ledwo jeżdżą – stożek, wycięcie katalizatora 
i przelotowy tłumik z fabrycznych 98 koni 
zrobią 103 – to pojazd pana Samochodzik 
miał pewnie ze cztery razy więcej koni niż 
statystyczny spotykany przez niego na drodze 
samochód. Więc pan Samochodzik objeżdżał 
szyderców. Nie specjalnie, bo nie szukał tanie-
go poklasku. Robił to na ogół w imię prawo-
rządności. A nam, czytelnikom rosły serca na 

Ręka do góry, kto czytał „Pana Samochodzika”? Większość. Zbigniew Nienacki 
powinien się smażyć w piekle i to nie za „Raz do roku w Skiroławkach” czy 

zaangażowanie we wspieranie władzy ludowej. Chodzi o krzywdę, jaką zrobił nam 
wszystkim, sugestywnie opisując w „Panu Samochodziku” jazdę samochodem. 

MARCIN KĘDRYNA  
FOT. JACEK PIĄTEK

TEKST

ZDJĘCIE
Źródło: Marcin Kędryna

widok zwycięstwa prawa i sprawiedliwości. 
Dlaczego o tym piszę? Bo jeździłem 

Golfem R. 
Golf R to Golf. Golf, jak wiadomo, to jeden 

z nudniejszych samochodów świata. Nudny 
nie dlatego, że jakoś specjalnie zły czy brzyd-
ki. Wręcz przeciwnie. Nudny, bo to jeden 
z częściej spotykanych samochodów. Golf R 
wygląda jakby jakiś – skądinąd utalentowany 
– tuner coś z nim zrobił. Obniżył, poszerzył, 
coś tam zrobił ze spojlerem. No więc widzi 
człowiek Golfa R i myśli: tuningowany Golf, 
że też się komuś chce te pieniądze wydawać 
na przeróbki. No i chce tego Golfa wyprzedzić 
swoim BMW, audi, mercedesem, Insignią, czy 
innym prestiżowym pojazdem. A tu niespo-
dzianka. Bo Golf R ma 300 koni i 4,9 do setki. 
Waży półtorej tony i świetnie się prowadzi.

Można więc się w nim poczuć jak pan 
Samochodzik. Tylko lepiej. Bo jadąc z prędko-
ścią 180 km/h, człowiek nie przepoci koszuli.

P.S. Samochód pana Samochodzika 
pływał. Golf R nie pływa. Ale i tak go wolę. 
Bo większe zaufanie mam do inżynierów 
niemieckich niż Włochów poprawionych 
przez wuja Gromiłłę.
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www.marekkondrat.pl

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

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

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

KONDRAT  Wina Wybrane
Wybieramy i pomagamy w wyborze

KONDRAT  Selected Wine
We choose and help choosing



E N G L I S H T E X T

Like Mr Automobile

Most Poles have read “Pan Samochodzik” 
(“Mister Automobile”), a series of novels 
by Zbigniew Nienacki. The author should 
burn in hell not only for the controver-
sial Raz w roku w Skirolawkach or his 
support for Communism. He is also guilty 
of doing harm to all of us, his readers, 
as he described driving a car in a very 
evocative way.

Many years of observation led me to the 
conclusion that a huge majority of Poles 
have never driven faster than at 130 kph. 
They draw their knowledge of driving fast 
precisely from Nienacki’s books. This is 
why tabloids and spokespeople for the 
police and the Road Transport Inspection 
can take the liberty of calling someone 
who drives at 180 kph down the highway 
a would-be killer. But that’s not what 
I want to focus on.

Mister Automobile had an automo-
bile. A very ugly one because the creator 
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of this vehicle focused on its practical 
properties. The car wasn’t as ugly as the 
Multipla or the Juke. It was ugly in a way 
that today seems rather unusual. People 
had a certain attitude to each car they saw 
then. Today, they don’t have any attitude 
to most vehicles at all. That’s why ambi-
tious people tune up their cars whatever 
the cost because they want to draw others’ 
attention to their vehicles, which usually 
produces the very opposite effect. Because 
these tuned cars are often jeered at. Just 
like Mr Automobile’s vehicle.

But while tuned ones usually barely run 
(a cone filter, removed catalytic converter 
and absorption muffler will make 103 horse-
power out of the original 98), Mr Automo-
bile’s car had probably around four times 
more horsepower than the statistical car he 
met on the road. So Mr Automobile drove 
round jeerers. But he didn’t do that on pur-
pose; he wasn’t seeking plaudits. In most 
cases, he did it in the name of lawfulness. 
And for the readers it was a joy to see the 
victory of law and justice.

Why am I writing all that? Because 
I was driving a Golf R.

The Golf R is a Golf. And Golfs, as ev-
eryone knows, are one of the most boring 
cars in the world. And they’re not boring 
because they’re particularly bad or ugly. 
Quite the opposite. They’re boring be-
cause they’re one of the cars we see most 
often. The Golf R looks as if some – oth-
erwise talented – tuner did something to 
it. As if he lowered and widened it and did 
something to its spoiler. So when someone 
sees a Golf R, he thinks: “A tuned Golf! 
Why do people want to spend their money 
on modifications at all?” And so he  
wants to pass this Golf with his BMW, Audi, 
Mercedes, Insignia or any other prestigious 
car. And... surprise! Because the Golf R 
has a 300-hp engine and 4.9 to hundred. It 
weighs one and a half tonne and runs great.

So you can actually feel like Mr Auto-
mobile inside. Or better. Because driving 
at 180 kph, you won’t drench your shirt 
with sweat.

PS Mr Automobile’s car could float on 
water. The Golf R can’t. But I still prefer the 
latter. Because I have greater trust to Ger-
man engineers than to Italians corrected by 
a Polish tuner of questionable reputation.

www.marekkondrat.pl

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

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

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

KONDRAT  Wina Wybrane
Wybieramy i pomagamy w wyborze

KONDRAT  Selected Wine
We choose and help choosing

REKLAMA
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Takie rzeczy tylko w bajkach. Albo w amerykańskich filmach. Żeby dzwonił do 
człowieka ktoś z Orlenu, z pytaniem, czy nie wpadnę na Verva Street Racing?

TEKST I ZDJĘCIA
Grzegorz Kapla

DA K A R
NA  NA ROD OW Y M
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P
omyślałem, że to jakiś żart 
kolegów motodziennikarzy 
i pobiegłem dwa kółka na Kępie 
Potockiej. A potem prysznic. 

I pojechałem na Stadion Narodowy sprawdzić 
czy to był dowcip, czy jednak naprawdę mają 
dla mnie akredytację. Zaparkowałem koło 
Apteki na Waszyngtona. 

– Dobry znak – myślę. – Można zapar-
kować! Obok stadionu spotkałem Toma-
sza Majewskiego. – Cześć – powiedział 
dwukrotny mistrz olimpijski, bo przy jego 
wzroście zawsze widzi pierwszy. Aż mnie 
zgięło, bo ja tu idę sam i nikomu nie mogę 
się pochwalić, że się z mistrzem znamy! 
Ale już byłem przy bramie numer 10. Poda-
łem dowód. No i dostałem akredytację.

Na Pitparty było oszałamiająco. Na-
prawdę. Ze czterysta samochodów i moto-
cykli, o których mógłbym napisać cztery-
sta reportaży. A potem były już zawody na 
prawdziwej pustyni usypanej pod dachem 
Narodowego. Pół tysiąca wywrotek piasku, 
tydzień pracy ciężkiego sprzętu. A przed-
tem kilka miesięcy przygotowań, w które 
zaangażowano 3,5 tys. ludzi. No ale w koń-
cu pod dachem Stadionu Narodowego 
powstała prawdziwa pustynia. Rok temu 
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poznałem Tomasza Zahorskiego, dyrekto-
ra do spraw partnerstw na Narodowym.

– Było źle – przyznawał – ale wierzę,  
że mamy sposób, żeby nie dokładać  
do Stadionu. 

– O, to świetnie – powiedziałem żeby nie 
dać po sobie poznać co naprawdę myślę. 

Naprawdę myślałem, że to narodowa 
klęska. Myślałem, że się nie da ożywić 
tego miejsca. A teraz stoję na tej trybunie 
i widzę pod stopami pustynię. Myliłem się, 
panie Tomaszu, sądząc, że nikt nie ma dość 
wyobraźni, żeby stadion nie był martwy jak 
wrak na wysypisku. Dobrze jest się czasami 
przekonać, jak bardzo się mylimy. I dobrze, 
że Jarosław Kazberuk wygrał wyścig cięża-
rówek, bo kiedy jego Tatra stanęła zaraz po 
starcie w kłębach czarnego dymu myślałem, 
że spalił sprzęgło i już po zawodach, a ze 
wszystkich kierowców Dakaru jakich znam 
nikt nie ma w sobie tyle pokory i jakiegoś 
zwyczajnego dobra, co on.

Na koniec Adam Małysz pokazał co 
potrafi jego nowe auto. 7 litrów, 425 koni, 
800 niutonometrów. Rok temu jeździł nim 
sam Carlos Sainz.

No to teraz nie zostało nic innego, jak wy-
grać Dakar. Ten w Ameryce Południowej.

Naprawdę myślałem, 
że to narodowa 

klęska. Myślałem, 
że się nie da ożywić 

tego miejsca. A teraz 
stoję na tej trybunie 
i widzę pod stopami 

pustynię. Myliłem 
się, panie Tomaszu, 
sądząc, że nikt nie 

ma dość wyobraźni, 
żeby stadion nie był 
martwy jak wrak na 
wysypisku. Dobrze 

jest się czasami 
przekonać, jak 

bardzo się mylimy. 
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Dakar at the National Stadium 

Such things happen only in fairy tales or in 
American films. To have a guy from Orlen 
call you and ask if you want to drop in for 
Verva Street Racing?

I thought it’s a joke that one of my colleagu-
es - moto-journalists – made. To cool down 
I went to jog two circles in the Kępa Potoc-
ka. Then a shower. I went to the National 
Stadium to check if that offer actually was 
a joke or if they really have an accredita-
tion for me. I parked near the Pharmacy 
shop on Waszyngtona Street.

– Wow, I found a parking place!  That’s 
a good sign – I thought to myself. 

Near the stadium I bumped into Tomasz 
Majewski. – Hi – said the double Olympic 
champion because having his height he is 
always the one who traces someone first. 
I felt a crutch in my stomach cause you know, 
I walk here on my own, no one at my side and 
I cannot really boast over the fact that me and 
this famous Olympic champion are friends!

I got to gate no. 10. I passed my ID to 
the security guy. And I actually got the 
accreditation.

The Pitparty was awesome. Honestly. 
I saw four hundred cars and motorcyc-
les that I could easily write four hundred 
articles about. And then came the racing 
on a real desert created under the roof of 
Narodowy Stadium. Five hundred dump 

tracks of sand, a week of work for heavy-du-
ty machines. And before that, numerous 
months of preparations with 3.500 people 
engaged. But the final result was great – you 
could see the real desert under the roof of 
the National Stadium. One year ago I met 
Tomasz Zahorski, the National Stadiums 
Manager responsible for partnership and 
cooperation.

– It was really bad in the past – he said 
– but now I believe that we have found 
a way not to contribute too much to main-
tenance of the stadium. 

– That’s great – I said in a manner that 
helped me hide what I really think. 

To be honest with you, I thought that the 
stadium is a national failure. I thought that 
it is impossible to revive this place. And 
now, I am standing in the stadium’s tribune 

and I see a desert down below. I was wrong, 
Mr Zahorski, to think that no one has 
enough imagination to make the stadium 
be alive and not lie like a wreck in the jun-
kyard. Sometimes it’s really good to realise 
that we are completely wrong. And it’s good 
that Jarosław Kazberuk won the truck race 
because when right after the start his Tatra 
stood in clouds of black smoke I thought 
that he’d burnt the clutch and that for him 
the game is over. It made me sad for a mo-
ment because among the Dakar racers he is 
the most humble and positive person.

At the end, Adam Małysz showed us 
what his new car can do. 7 litres, 425 horses, 
800 Newton-metres. Last year Carlos Sainz 
used to drive this machine.

Now the only thing left is to win the Da-
kar race. The South American one.
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W kolejnym z serii 
artykułów prezentujących 

projekty uhonorowane 
w 2014 roku nagrodą 

A’Design Award 
przedstawiamy wyjątkowy 
loft, żyrandol umieszczony 

w pałacu ślubów 
i nowe podejście do 

bezpieczeństwa lotnisk.A
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ajando Next Level C R M. 
Autor: Peter Stasek

W dzielnicy portowej Mannheim 
stworzono nietypowy loft. Będzie w nim 
mieszkać i pracować cały zespół ajando. 
Za pomysłem na projekt tego wyjątkowego 
przykładu architektury biznesowej stoi 
znany na całym świecie architekt Peter 
Stasek wraz z pracownią architektoniczną 
Loftwerk z Karlsruhe. Źródłem inspiracji 
była dla nich fizyka kwantowa Wheelera, 
architektura Josefa M. Hoffmanna 
i oczywiście fachowa wiedza ajando.

Na ceglaną ścianę pada kolorowe, 
kontrastujące z jej surowością światło. 
W półotwartej konstrukcji okalającej 
schody nieprzerwanie opadają miękko 
białe płatki śniegu – projekcja światła. 
Ścianę w sali konferencyjnej ozdobiono 
specjalnym obrazem świetlnym wykorzy-
stującym oświetlenie LED, gdzie światło 
generowane za materiałem pokrywającym 
ścianę tworzy na obrazie fale. Motyw fali 
znajdzie się także w recepcji w formie dru-
ku na folii umieszczonego na dużej szkla-
nej ścianie o wymiarach 7,4 x 4 m. Wzór 
opracowany we współpracy z Patrikiem 
Güntherem z Voxel Studio Detmold sym-
bolizuje networking prowadzony przez fir-
mę w formie cyfrowej na skalę światową.

Bridal Veil.
Autor: Victor A. Syrnev

Z gośćmi Pałacu Ślubów przeprowadzano 
rozmowy, by poznać preferencje osób do 
niego przychodzących, aby wstąpić na 
nową drogę życia. Okazało się, że dla mło-
dych ludzi najbardziej przyjemne są jasne, 
precyzyjne obrazy tego świata: chmury, 
ptaki, podmuchy wiatru, strumienie wody, 
drzewa i liście. A zwieńczeniem nadcho-
dzącej ceremonii jest welon panny młodej, 
w kształcie którego przygotowano ten 
niezwykły żyrandol.

Problematyczne okazało się jednak 
to, że prace nad projektem rozpoczęły 
się wraz z ukończeniem budowy Paław-
cu. Decyzje trzeba było więc podejmo-
wać z uwzględnieniem jego nierównego 
stropu. Skomplikowany kształt sufitu 
zdecydował o kształcie przyszłej kompo-
zycji. Aby złagodzić jego ostre krawędzie, 
w żyrandolu wykorzystano elementy 
nawiązujące do natury, przypominające 
płatki kwiatów. Cienkie, miedziane rurki 
złożone z płatków przypominają miękkie 
i elastyczne fałdy tkaniny.
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ProVision2.
Autor: Intelligent Product Solutions

Celem projektu było połączenie nieza-
wodności, estetyki, odpowiedniej ceny 
i niewielkich rozmiarów, co pozwoliłoby 
zaspokoić wszystkie potrzeby odbiorców. 
Czasu na ukończenie projektu było niewie-
le – musiał odpowiednio szybko trafić na 
rynek. Trudne okazało się przede wszyst-
kim zapewnienie niewielkich rozmiarów, 
ale modułowość projektu umożliwiła 
instalację ProVision2 w ograniczonych 
przestrzeniach.

Dzięki użyciu stalowej konstrukcji, 
na której opiera się mechanizm, powłoka 
i okna, projekt zapewnia łatwy proces pro-
dukcji. Skaner mieści się w standardowych 
drzwiach i można go szybko zainstalować 
w niewielkich pomieszczeniach.  Zamiast 
wielu osobnych części składa się z poje-
dynczych, fabrycznych elementów. Sposób 
ustawienia jego komponentów zapewnia 
mniejsze rozmiary ProVision2 i oszczę-
dza miejsce na lotnisku. Skaner jest łatwy 
w użyciu zarówno z punktu widzenia po-
dróżnego, jak i pracowników ochrony. Pro-
ste kształty, duże okna i dobre oświetlenie 
zmniejszają niewygodę użytkownika, a pro-
gram pokazuje skan w formie ogólnego 
zarysu ciała, a nie jego pełnego obrazu.

A’Design Award masterpieces

In this another showcase we present 
you three unique innovative projects, 
worthy of 2014 A’ Design Award. This 
time we are showing you a unique loft, 
a chandelier in a wedding palace and 
a new approach to airport security. 

ajando Next Level C R M 

by Peter Stasek

A very unusual loft has been created in the 
Mannheim harbor district. The complete 
ajando team will live and work there. The 
internationally renowned architect Peter 
Stasek and the Loftwerk architect office 
located in Karlsruhe are behind the corporate 
architecture concept of the loft. It was 
inspired by the quantum physics of Wheeler, 
the architecture of Josef M. Hoffmann and, of 
course, the information expertise of ajando.

The brick masonry opposite shines in 
colored light as a contrast. White snowflakes 
fall softly and continuously in the half-open 
stairway shell – a projection of light. The 
longitudinal wall in the conference room has 
a special light design thanks to the LED strips: 
wave patterns are created by the structure of 
light generated behind a textile wall covering. 
The 7.4 x 4-meter large glass wall in the 
reception area will have a wave graphic in the 
shape of a foil printing. The gyro-grid pattern, 
developed in collaboration with Patric Gün-
ther from Voxel Studio Detmold, is a symbol 
of digitalized, globally active networking. 

Bridal Vei 

by Victor A. Syrnev

The It was important to learn wthe 
preferences of people who came to 
the Wedding Palace to sign the most 
important contract of their lives. It turned 
out that the most congenial for these 
young people were clear, tangible images 
of the world: clouds, birds, wind and water 
jets, trees and leaves. And as the pinnacle 
of the upcoming ceremony – a chandelier 
in the form of a bride’s veil. 

E N G L I S H T E X T

The problem was that the work on the 
project began with the completion of the 
construction of the Palace. Decisions were 
made on the basis of a complex, step-relief 
ceiling. This relief was dictating the shape 
of the future composition. To soften the 
hard edges, ceiling elements used vegetable 
nature, in the form of a flower petal. Thin 
copper pipes, which are made of petals, led to 
the soft and elastic wave-like folds of fabric.

ProVision2 

by Intelligent Product Solutions

The challenge was to obtain excellent 
performance and aesthetics along with the 
desired cost, compactness and a balance 
that would serve all of the user group needs. 
The project was on an aggressive timeline 
to get to market on time. ProVision2’s 
compactness was a difficult challenge but 
using the steel frame structure, manufac-
ture was simplified and installation in small 
spaces was improved due to the modular 
design which allows access to small spaces.

The design allows ease of manufacture 
using a steel framework to support mecha-
nism, skins and windows. Single manufac-
tured assemblies replace multiple parts. 
Components are arranged in space-saving 
orientations to reduce volume. The body 
scanner is simple for travellers and security 
officers. Clean forms, large windows and 
good illumination reduce discomfort. In-
terface indicates targets using a generic hu-
man graphic not an image of the body. Scan-
ner fits through standard doorways and 
installs quickly in small spaces. The visual 
language can extend across product lines 
to support the client brand. Consideration 
given to all user groups and touch points 
makes this device successful and unique. 



Wysoki, błyskotliwy, dla wielu niezrozumiały, beznałogowy, zamknięty we 
własnym świecie, niedostępny dla mas malarz samouk. Szymon Ziarek.

ZDJĘCIA
Archiwum autora
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M imo młodego wieku (29 lat) 
Szymon zachwyca kunsztem, 
techniką, wiedzą i umiejętno-
ściami. Nigdy nie kończył ASP. 

Jak sam powiedział w jednym z wywiadów 
„To nie moja wina, że malować potrafię i nie 
mam kompleksów, by je wyleczyć w progach 
akademii”. I proszę mi uwierzyć na słowo: to 
nie pycha, nie samouwielbienie, ten młody 
mężczyzna potrafi malować i to jak!

Szymona poznałam dość niedawno. To 
miało być jednorazowe spotkanie, na chwi-
lę, na jedną godzinkę. Przyprowadziła go 
do mnie jego druga kobieta, z którą miałam 
przyjemność rozmawiać w sprawie obrazów 
Beksińskiego. Dlaczego druga? Bo jak sam 
mówi, pierwszą jest sztuka. Siedziałam 
przed lokalem w Sopocie i czekałam na 
tę dwójkę. Z jednego spotkania urodziło 
się wiele spotkań, rozmów, maili, SMS-ów, 
nawet wspólne pomieszkiwania w domach 
Sopotu i Warszawy.

W mieszkaniu Szymona poruszanie się 
może być trudne. Trzeba uważać, by się nie 
przewrócić o jedno z jego dzieł. Jest ich tak 
dużo, że zabrakło ścian i powoli brakuje 
podłóg. Tak płodnego twórcy w tak młodym 
wieku jeszcze nie poznałam. Na szczęście 
wszędzie w jego pracowni można palić, 
rzucać swoje rzeczy i bezkarnie chłonąć 
specyfiki. Nawet kuchnia zastawiona jest 
obrazami. Tam się nie gotuje, można ewen-
tualnie zrobić sobie kawę. Szalenie ciekawa 
jest także sypialnia. Nie ma tam ani jednego 
obrazu Ziarka, za to jest pełno prac młodych 
twórców i nie tylko. Taki mały ołtarz inspi-
racji, podziw dla innych malarzy.

Jakiś czas temu byłam na jego wernisażu 
w Sopocie. Oprócz obrazów można było 
zaobserwować staranne przygotowania 
skierowane do widza. Każdy obraz miał swój 
tytuł. Wszystkie opisy były dopracowane 
w najmniejszym szczególe. Na środku wielkiej 
ściany, pomiędzy obrazami można było 

przeczytać „Akt odrzucenia narcyzmu – 
świadczenie woli”. Brzmi zaczepnie. To jest 
kolejny konik Szymona, gra słów. Czasami 
można nie zrozumieć połowy jego opisów 
na stronie. Na początku myślałam, że dłu-
go to wymyśla, jednak gdy go poznałam, 
zrozumiałam, że to jego codzienność, 
„lekkość bytu”. Pozwolę sobie przytoczyć 
fragment aktu z wystawy:

„Ja, SZYMON ZIAREK, syn Jadwigi 
i Czesława, urodzony w 1985 roku 
w Puławach, w pełni świadom swej decyzji 
oraz jej konsekwencji, z własnej nieprzymu-
szonej woli poprzez ten dokument zrzekam 
się członkostwa w rwetesie TWÓRCÓW 
SAMOZACHWYCONYCH. 

– Jestem osobą niechcącą, zarówno 
zadowolenia osobowego, jak i zachwytu 
PANA KOSMOSU czy innej siły sprawczej, 
nadprzyrodzonej, ingerującej w jakikol-
wiek sposób świata. W związku z tym moja 
przynależność do jakiejkolwiek organizacji 
o charakterze Twórczości zachwyconej jest 
sprzeczna zarówno z wyznawanym przeze 

mnie światopoglądem, jak i w przypadku 
niewdzięcznego KOSMOSU z jego doktryną. 
Informuję, że od lat nie uczestniczę w życiu 
pochopnym, nie biorę udziału w rozczule-
niach i praktykach narcystycznych, ponadto 
głosiłem i głoszę prawdy stojące w sprzeczno-
ści z Sobkowstwem.”

Dzisiaj Szymon wciąż mieszka 
w Warszawie, dla której porzucił rodzinne 
Puławy. Tworzy regularnie w swojej pracowni 
w domu w pozycji stojącej, nago trzymając się 
za penisa. Nie wiem czy mu tak wygodniej, 

„To nie moja 
wina, że malować 
potrafię i nie mam 
kompleksów, by je 

wyleczyć w progach 
akademii”.
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czy po prostu chce mu się siku, wiec wstrzy-
muje się jak najdłużej, by nie przerywać pracy 
zbyt często. Ziarek nie chadza po klubach czy 
barach. Czasami z drugą kobietą wychodzi 
do restauracji, na mieście można go zobaczyć 
najpóźniej do 22. Weekendy spędza w domu. 
Święta spędza w domu. Wieczory raczej też 
spędza w domu. Nienawidzi chodzenia po 
sklepach, robienia zakupów. Unika tłumów 
i zachwytów. Nie uczestniczy w świętach na-
rodowych i nie posiada zwierząt.

Aby zobaczyć jego pracę można wejść na 
stronę www.szymonziarek.pl. 

Już dzisiaj wiem, że tylko nieliczni mogą 
przekroczyć próg jego mieszkania. Nawet do-
stawcy jedzenia nie są w stanie go zobaczyć, 
odbiorem zajmuje się jego druga kobieta. 
Jeżeli już ktoś z Was będzie mógł owy próg 
przekroczyć i będzie płci żeńskiej, ostrzegam, 
nie róbcie kupy w jego toalecie. On tego nie 
wytrzymuje psychicznie.

Po zapoznaniu się z jego twórczością, miło-
ścią i życiem, żałuję tylko jednej rzeczy… Nie 
zapytałam po co mu ręcznik w pracowni.

E N G L I S H T E X T

Seemingly unplanned 
pregnancy – Szymon Ziarek
A tall, brilliant, non-addicted, self-taught 
painter, incomprehensible to many, closed 
in his own world and inaccessible to us. 
Szymon Ziarek.

Despite his young age (29), Szymon delights 
with his artistry, technique, knowledge and 
skills. He has never graduated from any art 

school. As he said in one of the interviews 
himself, “It’s not my fault that I can paint 
and don’t suffer from complexes I’d have to 
cure within the confines of a school”. And 
please take my word for that: it’s not arro-
gance or self-admiration. This young man 
can paint, he certainly does!

I met Szymon quite recently. It was 
supposed to be just one short meeting, just 
for one hour. His second woman, with whom 
I had the pleasure to talk about Beksiński’s 
paintings, brought him to me. Why the sec-
ond woman? Because he says that art is the 
first one. I was sitting in front of a restaurant 
in Sopot, waiting for the two. From this one 
meeting many other meetings, talks, e-mails 
and messages were born. We were even living 
together for some time in Sopot and Warsaw.

Moving around Szymon’s flat is difficult. 
You have to be careful not to fall over one of 
his works. There are so many of them that 
he has already run out of free space on walls 
and he’ll soon run out of space on the floor. 
I’ve never met such a prolific artist at such an 
early age. Fortunately, you can smoke, scatter 
your things and take specifics with impunity 
everywhere in his studio. Even the kitchen is 
filled with paintings. They don’t cook there. 
You can at most make yourself a cup of coffee. 
The bedroom is terribly interesting too. There 
is no painting by Ziarek himself inside, but 
there are lots of works by young artists and 
more. Such a small altar of inspirations and 
praise for other painters.

I took part in his vernissage in Sopot some 
time ago. Apart from paintings, you could 
notice careful preparations addressed to 
the audience. Each painting had a title. All 

descriptions were perfect in every detail. 
In the middle of a huge wall, in between 
his paintings, there was an inscription: 
“Narcissism rejection act – declaration of 
intent”. Sounds provoking. Puns are another 
hobby horse of Szymon. You sometimes can’t 
understand a half of his description on the 
website. At first I thought it was taking him 
a lot of time to invent them, but when I met 
him, I understood that it was his everyday 
life, his “lightness of being”. Let me quote an 
excerpt from his exhibition:

“I, SZYMON ZIAREK, son of Jadwiga 
and Czesław, born in 1985 in Puławy, fully 
aware of my decision and its consequences 
through this document resign my member-
ship of the commotion of SELF-ADORING 

ARTISTS of my own free will.
I am a man not wishing for neither 

personal satisfaction nor admiration from 
w or other prime mover or supernatural 
power interfering in the world in any way. 
Hence my membership of any organization 
involving delighted artistic creativity is 
against both my outlook on life and in – 
the case of the thankless UNIVERSE – its 
doctrine. I hereby announce that I have not 
been participating in a hasty life nor taking 
part in tenderness or narcissistic practices 
for many years and that I have been propa-
gating values standing in contradiction to 
Egotism.”

Today Szymon still lives in Warsaw, for 
which he has abandoned his hometown, 
Puławy. He paints regularly in his home ate-
lier in a standing position, naked and holding 
his penis. I don’t know whether he finds it 
more comfortable or whether he just wants to 
pee and holds back as long as possible so that 
he doesn’t take breaks from work too often. 
Ziarek doesn’t visit clubs or bars. Sometimes 
he takes his second woman to a restaurant. 
You can see him out at 10 pm at the latest. 
He spends weekends at home. He spends 
holidays at home. And he usually spends 
evenings at home. He hates shopping and 
running round the stores. He avoids crowds 
and raptures. He doesn’t participate in na-
tional holidays and doesn’t have animals.

To see his paintings, you can simply 
check his website www.szymonziarek.pl.

I already know that few can cross his 
threshold. Even food suppliers can’t see him. 
It is his second woman that picks the ordered 
food up. And if some of you are women and 
are actually given the chance to cross this 
threshold, I warn you, do not do a poo in his 
toilet. He can’t stand it.

Having familiarized myself with his 
artistic work, love and life, I regret only 
one thing... I didn’t ask him why he needs 
a towel in the studio.
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 awsze, kiedy męczę w głowie to 
zdanie, mam nieodparte 
wrażenie, że brzmi dumnie. 
Jestem historykiem sztuki. 

Może to nie to samo, co: jestem matką, 
jestem papieżem, jestem bogiem wojny, 
synem władcy Olimpu, ale siłą rzeczy zbliża 
się ten nieodwołalny fakt gdzieś w rejony: 
jestem ważniarą. Jestem historykiem 
SZTUKI. Dryfuję więc po bezdrożach 
wszystkiego, co dziś artystycznie nadmu-
chane, i zupełnie tak jak każdy za cholerę 
tego nie rozumiem. Nie udaje, nie kręcę i nie 
ściemniam, bo zupełnego szitu, gorzkawego 
łajna i zmaterializowanych cierpień widać 
ostatnio co niemiara. Jestem historykiem 
sztuki i mam w głowie trzy tysiące obrazów. 
Moja baza ciągle powiększa się do tego 
stopnia, że za jakieś lekko-trzydzieści lat 
mózg eksploduje mi farbą olejną, gliną 
i tynkiem z Kaplicy Sykstyńskiej, a póki co 
wiem przynajmniej, że od piękna, jako 
rzekli starożytni, ważniejsze są dobro 
i prawda. Idę więc śladem naszych greckich 
praprzodków i wchłaniam puste kalorie ile 
wlezie, byle rzucić drobnym w bezdomnego 
i nie kłamać, że rano nakarmiłam kota. 
Jestem historykiem sztuki i mam 
w pakiecie leczenie kompleksów. Nie tylko 
drogą filozoficznych bełkotów ubranych 
w togi nerdów. Kluczowym powodem mojej 
emocjonalnej regeneracji jest przemiły 
fakt, fakt-przyjaciel wszystkich ówcze-
snych kobiet, których jedyną szansą na 
karierę w modelingu jest albo Photoshop, 

albo zakwalifikowanie się do grona 
wieszaków plus-size, co już na wstępie 
wydaje się mocno naciągane. Dlatego 
dziękuję Rubensowi, bo choć malował 
chłop tandetnie, to ciało mojej obfitej, 
molestowanej przez dziadków imienniczki, 
lśni jak ogromna, obrzydliwie droga perła. 
Faceci od sztuki czują, co dobre, albo może 
czuli. Bo dziś to wiadomo. Naturalnych 
rozmiarów akt przykładowej panny 
spokojnie wciśnięto by w kawałek płótna 
szerokości dziesięciu centymetrów, co 
byłoby rzeczywistym odzwierciedleniem 
kanonu współczesnych nam bioder 
idealnych. Jestem historykiem sztuki 
i świeć Panie nad duszą Maneta, bo aż 
strach pomyśleć co by było, gdyby Olimpia 
stosowała się do rygorystycznych zasad 
bezglutenowej diety.

E N G L I S H T E X T

I am an art historian

Every time this sentence crosses my mind 
for a bit longer, I have the overwhelming 
impression that it sounds proudly. I am an art 
historian. Perhaps it is not the same thing as: 
I am a mother, I am the pope, I am the god of 
war, I am the hero of Olympus. But the unde-
niable fact remains: I am a big noise. I am an 
ART historian. So I drift in today’s wilderness 
of everything that is artistically exaggerated 
and, as everyone else, I don’t understand it at 
all. I’m not faking anything, I’m not fibbing 
and I’m not lying because we’ve currently 
got plenty of complete shit, bitter mess and 
materialized suffering. I am an art historian 
and have three thousand paintings in my 
mind. My database is updated all the time in 
such a way that in thirty years or so my brain 
will explode with oil paints, clay and plaster 
from the Sistine Chapel. So far, I know at least 
that, as the ancient Greeks said, goodness 
and truth are more important than beauty. 
So I follow our Greek progenitors and absorb 
as many empty calories as I can. And it’s OK 
as long as I throw a penny at a homeless man 
and don’t lie that I fed a cat in the morning. 
I am an art historian and have inferiority 
complex treatment in the package, but not 
only in the form of philosophical gibberish 
dressed in nerds’ gowns. The key reason for 
my emotional regeneration is a delightful 
fact, the friend of all contemporary women 
whose only chance for a career in modelling 
is either Photoshop or qualifying for the group 
of plus-size models, which seems quite far-
fetched from the very beginning. This is why 
I want to thank Rubens because, although 
the guy produced trashy paintings, the body 
of my ample namesake molested by old men 
shines like a huge, horribly expensive pearl. 
Men involved with art feel (or perhaps felt) 
what is good. Because today we all know 
what it’s like. A life-sized act of a model young 
girl would be easily squeezed into a piece of 
canvas ten centimetres wide, which would be 
a true reflection of the contemporary canon 
of “ideal hips”. I am an art historian, and may 
Manet rest in peace because one shudders to 
think what would happen if Olympia followed 
the rigorous rules of the gluten-free diet. 

FELIETON / COLUMN

Jestem historykiem 
SZTUKI. Dryfuję 

więc po bezdrożach 
wszystkiego, co 

dziś artystycznie 
nadmuchane, 

i zupełnie tak jak 
każdy za cholerę 

tego nie rozumiem. 
Nie udaje, nie kręcę 

i nie ściemniam, 
bo zupełnego szitu, 

gorzkawego łajna 
zmaterializowanych 

cierpień widać 
ostatnio co 
niemiara. 

JESTEM 
HISTORYKIEM SZTUKI





Nie boi się wyzwań i od lat realizuje swoją misję – Lidia Kalita na kilka minut przez 
pokazem zorganizowanym z okazji 18 urodzin Centrum Handlowego Klif w Gdyni opowiada 
o tym, jak budować własną markę i jak zmienił się świat mody na przestrzeni ostatnich lat.

ROZMAWIAŁA
Agnieszka Mróz

ZDJĘCIA
Źródło: materiały prasowe

PROJEKTANTKA
Z MISJĄ
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Rozwija pani obecnie markę – Lidia 
Kalita. Czy wykorzystywanie swojego 
nazwiska przy budowaniu firmy jest 
większym wyzwaniem niż tworzenie 
pod szyldem marki odzieżowej? 
Stworzyłam już silną markę odzieżową, 
pokazałam, że umiem to robić. Dzięki 
temu dziś nic nie muszę sobie udowad-
niać. Pod tym względem jest mi łatwiej. 
Nie paraliżuje mnie myśl, że muszę dojść 
do konkretnego celu. Mogę bardzo spokoj-
nie i kreatywnie pracować i rozwijać się. 
Chciałabym, żeby moje projekty znajdo-
wały uznanie wśród klientek. Nie chcę ich 
zawieść. Jest to wyzwanie, gdyż oczeki-
wania na pewno są duże. Świat mody zna 
mnie z moich poprzednich dokonań, przez 
co porównań jest ciężko uniknąć. Na razie 
udaje mi się wyjść z tego obronną ręką. 

Jak zmienił się świat mody odkąd 
zaczynała pani swoją karierę, 
a przypomnijmy było to 20 lat temu. 
Kiedy zaczynałam nie było konkurencji. 
Tak naprawdę nie wiedzieliśmy do czego 
dążymy. Robiliśmy to co lubimy z wiel-
ką pasją, lecz bez wielkich oczekiwań. 
W pewnym sensie było łatwiej, choć z dru-
giej strony nie było wzorców, do których 
można było dążyć. Po kilku pierwszych 
latach takiej wolności, w latach 90-tych, 
przyszły duże sklepy sieciowe. Był to 
moment, w którym musieliśmy sobie 
odpowiedzieć na pytanie: czy pójdziemy 
w stronę masowości – produktu bardziej 
dostępnego i  poświęcamy jakość, która 
zawsze naszym produktom towarzyszyła, 
czy sprzeciwimy się i pójdziemy własną 
drogą. Razem z siostrą, z którą założyłam 
i prowadziłam firmę Simple, nie chcia-
łyśmy się poddać. Okazało się to dobrą 
strategią. Wydaje mi się, że w tej chwili, 
po latach zachłyśnięcia się sklepami sie-
ciowymi i masową produkcją, zaczynamy 
znowu poszukiwać w modzie indywiduali-
zmu, rzeczy mniej masowych, produkowa-
nych w mniejszych seriach. Stąd zapewne 
tak duże zainteresowanie sklepami inter-
netowymi, w których niezależni artyści 
prezentują swoją modę.

Czy możemy pokusić się o stwierdzenie, 
że moda przeniosła się do sieci?
Internet z pewnością daje większą moż-
liwość zaistnienia i sprawdzenia się. 
Umożliwia dotarcie do szerszego grona 
odbiorców niż pojedynczy butik. Jest szan-
są na otwarcie się nie tylko na kraj, ale na 
świat. Internet jest wielką siłą. Ukazanie 
się gwiazdy lub znanej modelki, jak Anja 
Rubik, w ubraniu danego projektanta, 
otwiera mu drzwi i drogę do sławy.

Odkrywa pani świat mediów społeczno-
ściowych, jak się pani w nim czuje?
Nie jestem zwierzęciem komputerowym, 
bardzo długo broniłam się przed Facebo-
okiem. Cały czas nie mam prywatnego 
profilu. Cenię sobie bardzo prywatny kon-
takt z przyjaciółmi i zawsze wolę zadzwo-
nić i usłyszeć drugą osobę, a nie klikać 
w klawiaturę komputera. Natomiast bardzo 
doceniam, to, że mam Fanpage firmowy, 
gdzie mogę się dzielić z zainteresowanymi 
osobami tym, co dzieje się u mnie w firmie, 
pokazywać ją od wewnątrz. Jest to fanta-
styczna możliwość bezpośredniego uczest-
niczenia w życiu naszej firmy: zobaczenia, 
kto nas odwiedza, jakie mamy przymiarki, 
jaka gwiazda poszła w naszym projekcie 
na wydarzenie, jaki mamy nowy projekt. 
Dzięki temu jesteśmy bliżej fanów. Myślę, że 
bardzo to sobie cenią.

Czy młodzi projektanci także dziś 
kierują się pasją?
Trudno mi to ocenić. Jedni pragną wyłącz-
nie sławy, a inni chcą rozwijać swoją pasję, 
z czego pwotem wynika ich popularność. 
Różne są drogi dojścia do sukcesu. Ja 
wierzę w pasję i w to, że jeśli coś robi się 
z całej duszy i nie można bez tego żyć, to 
inni też nas zauważą.

Czy przygotowując swoje kolekcje, chce 
pani wpisać się w gusta klientek, czy je 
kształtować? 
Zdecydowanie staram się kształtować gusta. 
Wierzę w to, że każdy zawód ma swoją misję. 
Tak, jak idziemy do lekarza, który stawia 
diagnozę i stara się nas wyleczyć, tak ja chcę 

ułatwiać kobietom życie, dać im pewność sie-
bie, sprawiać, żeby czuły się piękniejsze. Dążę 
do tego, aby miały pewność, że przychodząc 
do Lidii Kality wyjdą ubrane 

Czy młodzi projektanci także dziś kierują 
się pasją?
Trudno mi to ocenić. Jedni pragną wyłącznie 
sławy, a inni chcą rozwijać swoją pasję, z cze-
go potem wynika ich popularność. Różne są 
drogi dojścia do sukcesu. Ja wierzę w pasję 
i w to, że jeśli coś robi się z całej duszy i nie 
można bez tego żyć, to inni też nas zauważą.

Czy przygotowując swoje kolekcje, chce 
pani wpisać się w gusta klientek, czy je 
kształtować? 
Zdecydowanie staram się kształtować gusta. 
Wierzę w to, że każdy zawód ma swoją misję. 
Tak, jak idziemy do lekarza, który stawia 
diagnozę i stara się nas wyleczyć, tak ja chcę 
ułatwiać kobietom życie, dać im pewność 
siebie, sprawiać, żeby czuły się piękniejsze. 
Dążę do tego, aby miały pewność, że 
przychodząc do Lidii Kality wyjdą ubrane 
stosownie do miejsca i czasu i że będą się 
czuły pięknie i kobieco. 

Zdecydowanie 
staram się 

kształtować gusta. 
Wierzę w to, że każdy 

zawód ma swoją 
misję. 
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Designer on mission

Unafraid of challenges, she has been 
performing her own mission for years. Lidia 
Kalita found several minutes before a show 
organized to celebrate the 18th birthday of 
Klif Fashion Mall in Gdynia to tell us about 
the ways to create one’s own brand and 
recent changes affecting the world of fashion.

You are currently developing your brand, 
Lidia Kalita. Is using one’s own name to 
establish a company a bigger challenge 
than operating under the name of 
a clothing brand?
I have already developed a strong clothing 
brand and shown that I can do it. So today 
I do not have to prove anything to myself. 
This is why I find it easier now. I am not 
paralysed by the feeling that I have to 
reach a particular aim. I can work and 
develop in an easy and creative manner. 
I would like my designs to gain recog-
nition among clients. I do not want to 
disappoint them. It is a challenge because 
their expectations are certainly high. The 
world of fashion knows me for my previous 
achievements, which is why comparisons 
are unavoidable. But so far I have man-
aged to go through all that unscathed.

How has the fashion world changed since 
you began your career 20 years ago?
When I was beginning, there was no 
competition. We did not actually know 
what we were aspiring to. We were doing 
what we liked with great passion but 
without great expectations. In a way, it 
was easier. But on the other hand, there 
were no standards to follow. Large chain 
stores entered the market in the 90s, 
after several years of such freedom. It 
was a moment when we had to answer the 
question whether we wanted to head for 
mass production and offer clients more ac-
cessible clothes but sacrifice quality that 
has always characterized our products, 
or whether we wanted to oppose that and 
follow our own path. Together with my 
sister, with whom I had established and 
run the company Simple, I decided not to 
give up. And it proved to be a good strate-
gy. I think that now after years of revelling 
in chain stores and mass production, we 
have once again started searching fashion 
for individualism and less popular clothes 
produced on a smaller scale. This is prob-
ably why we have developed interest in 
online shops where independent artists 
offer their designs.

Could we venture on a claim that fashion 
has moved to the Internet?
The Internet certainly does give stronger 
chances to become known and prove one-
self. It lets you reach a wider audience than 
a single boutique. It is a chance to open up 
to the whole country and even the whole 
world. The Internet is a great power. Show-
ing a celebrity or a famous model like for 
example Anja Rubik in a designer’s clothes 
opens the door to fame for him.

How do you feel in the world of social 
media you are currently exploring?
I am not a computer geek and kept defend-
ing myself against Facebook for a long 
time. I still do not have a private profile. 
I particularly value personal contact with 
friends and prefer to call and hear the other 
person than tap on the computer keyboard. 
But I really appreciate the fact that I have 
a company fan page, where I can share 
things that happen at my company with all 
those interested and show what it all looks 
like from the inside. It is a great chance to 
participate directly in the life of our com-
pany: to see who visits us, what fittings we 
have, which celebrity chose our clothes for 

an important event or what is our new de-
sign. It brings us closer to our fans. I think 
they appreciate that as well.

Are young designers guided by passion 
today, too?
It is hard to say. Some of them want fame 
and nothing else. Others want to develop 
their passion, which later boosts their 
popularity. There are various means of 
achieving success. I believe in passion and 
think that when you do something with 
all your heart and cannot live without it, 
others will see that, too.

What is your aim when you prepare new 
collections? Do you want to appeal to 
clients’ tastes or shape them?
I definitely try to develop their tastes. I be-
lieve every profession has its mission. We go 
to the doctor’s for a diagnosis and treat-
ment, and the same goes for fashion. I want 
to make women’s lives easier, raise their 
self-confidence and make them feel more 
beautiful. I am striving to give them certain-
ty that whenever they come to Lidia Kalita, 
they will always leave appropriately dressed 
and feeling beautiful and feminine.
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ZDJĘCIA
Agnieszka Potocka

WIZAŻYSTKA
Anna Szymczak

MODELKA
Małgorzata Wdzięczna

Przed makijażem
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Smoky eye to propozycja makijażu, który od kilku 
lat nie traci na popularności. Urozmaicony akcentem 

kolorystycznym będzie idealną propozycją na wiele okazji.

P
ierwszym etapem makijażu jest przygotowanie skóry 
do aplikacji kosmetyków kolorowych. Odpowiednio 
stonizowana i nawilżona emulsją (SENSAI Cellular 
performance emulsion light) skóra, odwdzięczy się 
pełnią blasku.

Makijaż rozpoczynamy od aplikacji podkładu Dior Forever w odcieniu 
020. Idealnie wyrównany koloryt skóry, to niezbędna baza dla mocne-
go makijażu oka. Centralną partię twarzy rozświetlamy przy pomocy 
korektora o ton jaśniejszego od odcienia podkładu. Uzyskamy w ten 
sposób świeży, promienny wygląd skóry. Jest to również pierwszy etap 
w modelowaniu twarzy. Całość utrwalamy pudrem SENSAI Cellular 
performance anti–ageing foudation w odcieniu TF23 o jedwabistym, 
świetlistym wykończeniu. Produkt ten, ze względu na jego pielęgna-
cyjne właściwości, można zaaplikować samodzielnie, przy pomocy 
specjalnej gąbki dołączonej do opakowania.

Bronzer w ciepłej, złocistej tonacji, nakładamy pod kośćmi policz-
kowymi oraz u nasady czoła. Na tym etapie makijażu tworzymy efekt 
trójwymiarowości. To kolejny z etapów modelowania i konturowania.

Kiedy baza makijażu jest już gotowa, możemy przejść do głównego 
elementu makijażu. W powiekę ruchomą oka wklepujemy delikatnie 
bazę pod cienie marki NYX. Cały makijaż wykonujemy przy pomocy 
palety cieni ESTEE LAUDER Pure Color Envy 05 fiery saffron. Cieniem 
w kolorze rozbielonej, mlecznej czekolady, podkreślamy linię zagłębie-
nia oka. Ciemniejszy kolor brązu pojawia się w zewnętrznym kąciku, 
pięknie definiując kształt makijażu. Przy dolnej linii rzęs cieniowanie 
przechodzi od mocniejszego do delikatnego odcienia. Ten zabieg w do-
skonały sposób powiększa oko. Środek powieki, wewnętrzny kącik  
oraz przestrzeń pod łukiem brwiowym to miejsca, które rozświetlimy 
najjaśniejszym odcieniem z palety. Kreska wykonana przy pomocy 
COLLISTAR eye liner grafico w odcieniu czekoladowego brązu zagęści 
optycznie linię rzęs. Akcent kolorystyczny na linii wodnej oka w odcie-
niu morskiego turkusu przepięknie ożywia makijaż.

Mocne oko i delikatne usta to zasada, którą powinniśmy się kie-
rować w makijażu. Unikniemy w ten sposób efektu przerysowania. 
Zgodnie z jej wytycznymi kontur ust definiujemy kredką COLLISTAR 
w odcieniu zbliżonym do koloru ust. Pielęgnujący i przepięknie pach-
nący błyszczyk CLARINS Eclat Minute 05 nada ustom soczystości.

Makijaż dopełniamy delikatnym muśnięciem różu oraz mgiełką 
pudru rozświetlającego położonego na szczyt kości policzkowych.







PRODUKCJA/PRODUCTION:  
Iwona Dzbeńska  
asysta Bartłomiej Nowak 
i Jacek Jaca Wiśniewski 
JP Movie Studio

PROJEKTANT /DESIGNER:  
MO.YA fashion  

ZDJĘCIA / PHOTO:  
Adam Tuchliński 

MODELKA / MODEL:  
Ewelina Sienicka MUA  
Dorota Lange 

MIRJSCE / PLACES: 
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Restauracja Carska w Białowieży
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O dwaga, rozmach i rozwaga – to 
cechy bliskie twórcom nowej 
dzielnicy. Odwaga – uczestni-
czenia w niebanalnym 

projekcie urbanistycznym definiującym na 
nowo ideę miasta. Rozmach – możliwy 
dzięki 25 hektarom otwartej przestrzeni 
w ścisłym centrum miasta. Rozwaga – to 
wybór najlepszej lokalizacji ze świetną 
komunikacją, pełną infrastrukturą 
handlową, usługową, oświatową i sportową, 
z Trójmiejskim Parkiem Krajobrazowym 
zaledwie 500 metrów od granicy dzielnicy, 
z plażą Zatoki Gdańskiej i Starym Miastem 
dostępnymi w 8 min rowerem!

Garnizon – miasto w mieście 
Zaplanowana od podstaw i przemyślana 
idea odzyskania przestrzeni miejskiej 
w samym centrum gdańskiej metropolii 
realizowana jest poprzez harmonijne 

połączenie funkcji mieszkalnej, usługo-
wej, biurowej oraz rozrywkowo-kultu-
ralnej. Pośród dziewiętnastowiecznych 
zabytków Garnizonu Czarnych Huzarów 
powstają nowoczesne zespoły apartamen-
towe, najwyższej klasy biurowce, lokale 
handlowo-usługowe oraz hotele. Nową 
jakość zyskują również odrestaurowywane 
obiekty Garnizonu. Siedem zabytkowych 
budynków przy ulicy  Słowackiego wraz 
z założeniem parkowym o powierzchni 
2,5 ha wchodzące w skład tzw. Garnizonu 
Kultury już wkrótce stanie się tętniącym 
życiem centrum kulturalno-rozrywkowym 
nowej dzielnicy. Łącząc niepowtarzalny 
klimat historycznych zabudowań z twór-
czym potencjałem mieszkańców Gdań-
ska, Garnizon Kultury stanowić będzie 
przestrzeń ze wszech miar niezwykłą. 
Będzie to inspirujące miejsce działalności 
kulturalnej i rozrywkowej, sportowej, róż-

norodnych usług oraz nowoczesnych biur 
skupiających innowacyjne firmy. Już teraz 
Garnizon Kultury przyciąga środowiska 
twórcze stanowiąc pole dla ich kreatywnej 
działalności. Realizowane są tu zarówno 
niekonwencjonalne projekty techniczne, jak 
i artystyczne w przestrzeni publicznej. Pow-
stają nowe kawiarnie i restauracje, a w ra-
mach rekreacji już jest dostępne największe 
w Polsce centrum boulderingu Blokfit.

Nieszablonowe pomysły i ich po-
mysłodawcy mają pierwszeństwo
Zaawansowanie prac modernizacyjnych 
budynków Garnizonu Kultury przy ulicy 
Słowackiego 23 i 19, jak i prac koncep-
cyjnych nad zagospodarowaniem całego 
terenu pozwala inwestorowi – Grupie 
Inwestycyjnej Hossa – już dziś zaprosić do 
współpracy podmioty, które będą chciały 
skorzystać z potencjału tego miejsca. 

Wyjątkowy obszar w Trójmieście, gdzie przeszłość łączy się z przyszłością, a śmiałe wizje 
współczesnych architektów korespondują z neorenesansowymi zabytkami z cegły. Myśli i pomysły, jak 
sprawniej zorganizować życie człowieka w mieście, wcielane są w czyn bez skrępowania przestrzenią.  

Tym magicznym miejscem w sercu Gdańska, gdzie powstaje nowa dzielnica, jest Garnizon.

ZDJĘCIA
Źródło: materiały prasowe

GARNIZON KULTURY
 TU TRZEBA BYĆ

Słowackiego 23Słowackiego 19
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Propozycję współpracy Hossa kieruje 
do osób, firm oraz instytucji posiadających 
ciekawy projekt czy pomysł na biznes. 
Poszukiwani są menadżerowie, anima-
torzy kultury, ludzie sztuki, innowatorzy 
w swoich dziedzinach, jak i pasjonaci 
dobrej kuchni, rekreacji, rozrywki, gotowi 
prowadzić samodzielną działalność lub też 
przy wsparciu inwestora. 

To niepowtarzalna szansa uczestnicze-
nia w unikatowym projekcie, współtwo-
rzenia miejsca, które na naszych oczach 
staje się istotnym, żeby nie rzec kultowym 
na mapie Trójmiasta. Tu nie wystarczy 
bywać, tu trzeba być!

Słowackiego 23 – przestrzeń, kubatura 
oraz niepowtarzalna atmosfera dawnej 
ujeżdżalni konnej, a także doskonała 
infrastruktura parkingowa, dostęp do 
licznych środków transportu czynią obiekt 
idealnym na lokalizację modnego klubu 
muzycznego lub sali widowiskowo- 
eventowej z mini-browarem. Projekt reali-
zowany przy wsparciu unijnego pro 

gramu JESSICA.

Słowackiego 19 – obiekt zabytkowy 
położony na zwieńczeniu parkowego 
corso. Niegdyś znajdowały się tu kwatery 
huzarskie. Poddane rewitalizacji wnę-
trza (ukończenie planowane na czerwiec 

2015) zaoferują nowoczesne powierzchnie 
gastronomiczne, konferencyjne, biuro-
we oraz wystawiennicze, umożliwiające 
prezentację i sprzedaż prac projektantów, 
grafików, jak i innych twórców. Projekt 
realizowany przy wsparciu unijnego pro-
gramu JESSICA.

E N G L I S H T E X T

Culture Garrison – you have to 
be here
A unique place in Tricity where the past 
combines with the present and architects’ 
bold visions correspond with neo-Re-
naissance brick monuments. Thoughts 
and ideas how to organize one’s life in 
the city are put here into action without 
spatial inhibitions. The unique place in 
question is Garnizon, where a new district 
is currently being developed – right in the 
heart of Gdansk.

Courage, energy and prudence – these 
are the features leading the creators of 
the new district. It is the courage to take 
part in an original urban project redefin-
ing the idea of the city, the energy to do 
it on a large scale thanks to 25 hectares 
of open space in the very centre of the 
metropolis and the prudence in selecting 
the best location with excellent transport 
connections and comprehensive com-
mercial, service, educational and sports 
infrastructure, with the Tricity Landscape 
Park located only 500 metres away from 
the district and with the Gdansk Bay 
beach and the Old Town situated only an 
eight-minute bike ride away!

Garnizon – a city within a city
Planned from scratch and well-thought 
out, the idea to recover urban area in the 
very centre of Gdansk is put into practice 
through harmonious combination of 
residential, service, office and entertain-
ment and cultural functions. Innovative 
apartment complexes, top-quality office 
buildings, sales and services facilities and 
hotels are built amidst the 19th-century 
monuments of the Garrison of Black 
Hussars. Restored Garrison buildings are 
infused with new life, too. Seven historic 
buildings and a park site with an area of 
2.5 ha, which are a part of the so-called 
Culture Garrison, will soon become 
a lively cultural and entertainment centre 
of the new district. Combining the unique 
atmosphere of the historic complex with 
the creative potential demonstrated by the 
inhabitants of Gdansk, Culture Garrison 

will become an absolutely extraordi-
nary place. It will be an inspiring centre 
of sports, cultural and entertainment 
activities, various services and modern 
offices gathering innovative companies. 
As a matter of fact, Culture Garrison has 
already started attracting artistic circles 
and has become a field for their creative 
activities. It is being filled with uncon-
ventional technical projects and artistic 
ideas relating to the public sphere. New 
cafes and restaurants are established, 
and the largest bouldering centre, Blokfit, 
has been opened here for recreational 
purposes.

Unconventional ideas and their 
originators take precedence
Because works on modernizing Cul-
ture Garrison buildings at 23 and 19 
Slowackiego street and the creative work 
on the whole land development are fairly 
advanced, the investor, Hossa Investment 
Group, can already today invite entities 
willing to develop the potential of this 
place to cooperate.

Hossa addresses the offer to people, 
companies and institutions with inter-
esting projects or ideas for business. It is 
looking for managers, culture organizers, 
people of art, innovators in their fields of 
interest and lovers of good cooking, recre-
ation and entertainment that are ready to 
conduct business activities on their own or 
with support from the investor.

It is an unrepeatable chance to partici-
pate in a unique project and contribute to 
a place that is becoming an important or 
even cult spot on the map of Tricity  
in front of our very eyes. Coming here 
from time to time is not enough – you  
have to be here! 

Slowackiego 23 – the area and unique 
atmosphere of an old riding hall, as well 
as the perfect car park infrastructure and 
access to various means of transport make 
the place an ideal location for a popular 
music club or an event hall with a small 
brewery. The project is implemented with 
support of the EU JESSICA programme.

Slowackiego 19 – a historic building 
located on the border of the park Corso. 
 It once housed hussars’ quarters.  
With its interior renovated (the worksare 
to end in June 2015), it will offer innovative 
restaurant, conference, office and exhibi-
tion space, giving designers and graphic and 
other artists a chance to show and sell their 
works. The project is implemented with 
support of the EU JESSICA programme.



Ś
wiatło tworzy klimat
Atmosferę miejsca stworzy ory-
ginalna scenografia. Na jarmark 
będą wiodły dwie nowe, prze-

pięknie iluminowane bramy wejściowe. 
W tym roku po raz pierwszy Targ Węglowy 
rozświetlą też trzymetrowe bombki-gigan-
ty! Między kramami wędrować będziemy 
świątecznymi uliczkami: Anielską, Wigilij-
ną, Śnieżnym Zapieckiem, Czekoladową, 
Cynamonową czy Pierwszej Gwiazdki. Na 
zgłodniałych i spragnionych czekać będzie 
„Gospoda pod Aniołem” i aromatyczny, 

pachnący cynamonem i goździkami 
Grzaniec gdański – również w wersji dla 
kierowców – podawany w ceramicznych 
kubkach, wyprodukowanych specjalnie na 
tę okazję. Będzie można je też zakupić.
 
Niech nie traci we mnie wiary, 
ani duży, ani mały!
Atrakcji nie zabraknie. Już pierwszego 
dnia na Targ Węglowy zawitają, prosto 
znad Motławy, św. Mikołaj i Królowa Śnie-
gu ze swoją barwną świtą, by uroczyście 
rozpalić Choinkę małych gdańszczan. 

Drzewko udekorowane będzie ozdobami 
wykonanymi przez dzieci. Na jarmarku 
zobaczymy je po raz pierwszy! Od tego 
dnia Mikołaja będzie można już  
spotkać codziennie. A kto będzie miał 
szczęście, ten otrzyma nie tylko słodki 
upominek, ale i pamiątkową pocztówkę 
z dedykacją: Niech nie traci we mnie wia-
ry, ani duży, ani mały!

Jarmark jak z bajki!
Jarmark pełen będzie urokliwych zakąt-
ków i świątecznej muzyki. O miano naj-

Przedmioty z duszą, wigilijne smakołyki, lodowisko dla najmłodszych, gdańskie anioły, Kraina Baśni bez 
Waśni – to tylko niektóre atrakcje Gdańskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego, który odbędzie się w dniach 

5-23 grudnia. Targ Węglowy na trzy tygodnie stanie się najbardziej świątecznym miejscem w Gdańsku!

ZDJĘCIA
MTG SA

TEKST
MTG SA
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SPOTKAJMY SIĘ
NA WĘGLOWYM!



większej atrakcji konkurować będą z pew-
nością: Wenecka Karuzela z rumakami, 
lodowisko i Zagroda Reniferów, w której 
będzie można spotkać się z prawdziwymi 
reniferami: Rudolfem i Kometkiem (12-14 
grudnia). Na zakochanych – to już trady-
cja – czekać będzie udekorowany jemiołą 
Zacałowany Krąg, miejsce, gdzie wedle 
tradycji można skraść pocałunek bliskiej 
sercu osobie. Baśniową scenerię miejsca 
dopełni Kraina Baśni bez Waśni, czyli kró-
lestwo św. Mikołaja z bajkowymi postacia-
mi, przemawiającymi ludzkim głosem oraz 
Sanie św. Mikołaja z reniferami. Niemałą 
niespodzianką będzie też możliwość po-
dróży specjalną kolejką o nazwie Polarna 
Strzała. A we wszystkie piątki, soboty i nie-
dziele na jarmarkowej scenie odbywać się 
będą koncerty kolęd i spektakle jasełko-
we. Jarmark odwiedzać też będą bajeczne 
gdańskie anioły.

Łańcuch ciepła
Specjalne atrakcje dla odwiedzających 
Gdański Jarmark Bożonarodzeniowy po 
raz kolejny przygotuje Grupa GPEC (13-14 
grudnia). W tym roku wspólna zabawa pole-
gać będzie na tworzeniu choinkowego, eko-
logicznego łańcucha ciepła. Łańcuch ma 
być tak długi, by można nim było otoczyć 
cały gdański jarmark! W czasie warsztatów 
powstaną też ozdoby świąteczne, którymi 
udekorowane zostaną świąteczne drzewka 
na Targu Węglowym. W strefie Grupy GPEC 
zaplanowano również animacje plastyczne 
dla dzieci i młodzieży, konkursy z nagro-
dami oraz wizytę Świętego Mikołaja, który 
cierpliwie wysłucha zamówień na prezenty.

Przedmioty z duszą
Blisko 60 stoisk oferować będzie świątecz-
ne ozdoby, dekoracje i przedmioty z duszą: 
oryginalną biżuterię, wyroby z filcu, ręcz-
nie wykonane czapki, maskotki,  ceramikę 
artystyczną, galanterię skórzaną i zabaw-
ki. Nie zabraknie wigilijnych pierogów, 
litewskich wędlin, słodyczy, pierników, 
bakalii i przypraw, a nawet tureckiej  
kawy i herbaty.

Aniołowie się radują!
Wyróżnikiem gdańskiego jarmarku jest 
akcja charytatywna na rzecz Hospicjum 
im.  Ks. E. Dutkiewicza SAC w Gdańsku. 
Hospicjum wspomóc będzie mógł każdy – 
dowolną kwotą, jeśli tylko skorzysta z karu-
zeli bądź lodowiska. Datki pozyskiwane też 
będą dzięki pracom nadesłanym na jarmar-
kowy konkurs plastyczny „Aniołowie się 
radują”. Te najlepsze obejrzymy na jarmar-
ku. Dom Sztuki GAK zaprezentuje z kolei 
najpiękniejsze szopki bożonarodzeniowe.

E N G L I S H T E X T

Let’s meet at Targ Weglowy! 

Unique gifts, Christmas Eve delicacies, 
a skating rink for children, angels from 
Gdansk and the Fairy Tale World – they 
are just several out of many attractions 
prepared for the Christmas Fair in Gdansk 
taking place on 5-23 December. Targ We-
glowy (Coal Market) will be filled with the 
atmosphere of Christmas for three weeks.

Lightening the atmosphere
The place will owe its unique atmosphere 
to an original set design. Two new, beauti-
fully lit entrance gates will lead to the fair. 
This year, Targ Weglowy will be also deco-
rated with huge, three-metre baubles! We 
will be walking along special streets lead-
ing to the stands. Their names perfectly 
convey the spirit of Christmas, for example 
Angel Street, Chocolate Street, Cinnamon 
Street or First Star Street. And those who 
quickly get hungry or thirsty can visit the 
Angel Inn and try its aromatic Gdansk 
mulled wine smelling of cinnamon and 
cloves – also in an alcohol-free version for 
drivers – served in ceramic mugs produced 
specially for this occasion. There will be 
a chance to buy them too.

Younger or older, never lose belief!
The Fair will be filled with attractions. 
Santa and the Snow Queen, accompanied 
by their colourful retinue, are going to visit 
Targ Weglowy already on the first day to 
solemnly light up the children’s Christmas 
tree. It will be decorated with ornaments 
made by kids from Gdansk. We will see 
them at the Fair for the first time! Since 
then on, everyone will have a chance to 
meet Santa every day. And the lucky ones 
will receive not only sweets, but also a com-
memorative card with the following dedica-
tion: Younger or older,never lose belief!

Fabulous Fair
The Fair will be full of charming nooks and 
Christmas music. But there are several 
special attractions that are certainly going 
to compete for the title of the greatest one, 
including mainly a merry-go-round, an ice 
rink and the Reindeer Pen with two real 
reindeer: Rudolph and Kometek. You can 
meet them from 12 to 14 December. More-
over, there will be the already traditional 
Kissing Circle decorated with mistletoe 
awaiting all pairs of lovebirds, where you 
can steal a kiss from your beloved one. The 
Fairy Tale World will add to this fabulous 
atmosphere too. It is the kingdom of Santa 

Claus and fairy-tale figures speaking with 
a human voice, as well as Santa’s sleigh 
and reindeer. The Fair will also offer a ride 
on a special train called Polar Arrow and 
carol concerts and nativity plays per-
formed each Friday, Saturday and Sunday. 
Every guest will have a chance to meet 
fairy-tale angels too.

A chain of warmth
Once again the GPEC Group is going to pre-
pare special attractions for all visitors at the 
Christmas Fair in Gdansk (on 13-14 Decem-
ber). This time, they will include creating 
a Christmas, ecological chain of warmth. 
The chain is supposed to be long enough to 
surround the whole Fair! And decorations 
made during a special workshop will adorn 
Christmas trees at Targ Weglowy. The GPEC 
Group zone will also offer art activities for 
children and teenagers, prize competitions 
and a visit of Santa Claus, who will patiently 
listen to children’s orders for gifts.

Gifts with soul
There will be almost 60 stands offering 
Christmas decorations, ornaments and 
gifts with soul: unique jewellery, felt prod-
ucts, hand-made hats, stuffed animals, 
artistic pottery, leather accessories and 
toys. And food stands will sell Christmas 
dumplings, Lithuanian smoked meat, 
sweets, gingerbread, dried fruit and nuts 
and even Turkish coffee and tea.

Angels are rejoicing!
What distinguishes the Fair in Gdansk from 
other similar events is the charity campaign 
organized for Father Eugeniusz Dutkiewicz 
SAC Hospice in Gdansk. Everyone will have 
a chance to support the hospice with any sum 
if only they use the merry-go-round or the 
rink. Donations will be also collected thanks 
to works sent for the art contest “Angels are 
rejoicing”. The best ones will be exhibited 
at the Fair. Last but not least, we will have 
a chance to admire the most beautiful cribs 
presented by the Art Centre GAK.
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Powstające nowe obiekty, dynamiczny rozwój nowoczesnych technologii i wymagający rynek – by utrzymać 
pozycję lidera należy się rozwijać. Dlatego zarząd spółki Hala Gdańsk-Sopot, operatora ERGO ARENY zdecydował 

się na warte 4 mln. 400 tys. zł netto inwestycje. Modernizacja hali na granicy Gdańska i Sopotu możliwa była dzięki 
projektowi „Przebudowa i wyposażenie ERGO ARENY” zrealizowanemu dzięki pożyczce z europejskiej inicjatywy 

JESSICA, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa pomorskiego na lata 2007-2013.

ZDJĘCIA
 źródło: ERGO ARENA

ERGO ARENA 
O PODWYŻSZONYM STANDARDZIE



91

INWESTOR / INVESTOR

E
fekty można było zobaczyć już 
podczas Mistrzostw Świata w siat-
kówce. Dla każdego hala 
dostępna była podczas Dnia 

Otwartego, a dodatkową atrakcją w tym 
roku była usytuowana wewnątrz areny meta 
biegu Verve 10k Run Sopot. Nawet stali 
bywalcy ERGO ARENY byli pod wrażeniem 
zmian przeprowadzonych w obiekcie.

– Najważniejszym zadaniem był zakup 
ekranów LCD – podkreśla Magdalena 
Sekuła, Prezes ERGO ARENY. – Dzięki inwe-
stycji na elewacji hali pojawił się ekran LED 
o powierzchni 120 m2, rozbudowano system 
informacyjny i reklamowo-identyfikacyjny. 
Jako jedyna hala w Polsce wewnątrz obiektu 
mamy ring złożony z band ledowych.

ERGO ARENA wzbogaciła się o nowe 
nagłośnienie i system kurtyn scenicz-
nych, które umożliwiają organizowanie 
mniejszych imprez. Aktualnie nawet w tak 
dużym obiekcie można realizować mniejsze 
koncerty, wystawy i inne wydarzenia, dla 
których niezbędny jest bardziej kameralny 
nastrój.

– Nowe, dodatkowe wyjścia ewakuacyjne 
dały możliwość powiększenia pojemności 
płyty głównej. Wcześniej podczas koncer-
tów mieściło się na niej pięć tysięcy osób, 
teraz będzie to siedem tysięcy – wyjaśnia 
Prezes Magdalena Sekuła.

Podniesiony został także standard 
przestrzeni konferencyjno-cateringo-
wych na kondygnacji VIP. Podczas imprez 
odbywających się w ERGO ARENIE goście 
specjalni mogą w komfortowych warunkach 
przeprowadzać spotkania biznesowe.

Od 2010 roku w ERGO ARENIE odbyło 
się 425 imprez, w których uczestniczyło 1 
475 400 widzów (tylko w ciągu ostatnich 

12 miesięcy ponad 418 tysięcy osób). Duża 
część imprez miała charakter sporto-
wy. Tylko w ubiegłym roku w 84 na 116 
wydarzeń uczestniczyli sportowcy. Wśród 
najważniejszych należy wymienić zorga-
nizowane w tym roku Halowe Mistrzostwa 
Świata w Lekkoatletyce i FIVB Mistrzo-
stwa Świata w piłce siatkowej mężczyzn.

E N G L I S H T E X T

Higher-quality ERGO ARENA

New facilities, dynamic development 
of new technologies and a demanding 
market – one has to keep developing 
to maintain the leading position in 
such conditions. This is why the 
management board of Hala Gdańsk-
Sopot, the company managing ERGO 
ARENA, has decided on investments 
worth PLN 4,400,000 net. It was possible 
to modernize the hall at the boundary 
between Gdansk and Sopot owing to the 
project “Conversion and equipment of 
ERGO ARENA” realized thanks to a loan 
granted from the European JESSICA 
initiative as part of the Pomorskie 
Regional Operational Programme 
2007–2013.

The effects could be seen already during 
the Volleyball World Championship   
and on the Open Day, when the hall was 
available for everyone. This year, as an 
additional attraction, the finishing line of 
the run Verve 10k Run Sopot was located 
inside. Even the regulars at ERGO ARENA 
were impressed by the changes the arena  
has undergone.

 “The most important task was to buy 
LCD screens,” says Magdalena Sekuła, 
President of ERGO ARENA. “Thanks  
to the investment in the facade of the 
building, we have installed a 120 square 
metre LED screen and developed the in-
formation system and the advertising and 
identification system. We are the only hall 
in Poland to have a ring composed of LED 
boards inside.”

ERGO ARENA is now also equipped 
with a new PA system and a system of 
stage curtains that helps to organize 
smaller events. One can now hold smaller 
concerts, exhibitions and other events 
demanding a more cosy atmosphere even 
in such a huge building.

“The new, additional escape routes 
made it possible to expand the capacity 
of the main platform. It used to hold five 
thousand people during concerts  
before. Now the number has increased 
to seven thousand,” explains President 
Magdalena Sekuła.

The standard of conference and catering 
area on the VIP storey has increased too. 
Special guests can organize business meet-
ings in perfectly comfortable conditions 
during events taking place in ERGO ARENA.

425 events have been organized in the 
ARENA since 2010. They were attended by 
1,475,400 spectators (including 418,000 
people within the last 12 months). A large 
part of these events concerned sport. 
Sportspeople participated in 84 out of 
116 events organized last year. The most 
important ones held in ERGO ARENA 
this year included the IAAF World Indoor 
Championships and the FIVB Volleyball 
Men’s World Championship.
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Z
a tym nieco tajemniczym hasłem 
kryje się ciekawa inicjatywa, 
w której udział bierze m.in. 
Fundacja Gdańska. Wraz 

z pięcioma innymi podmiotami tworzy ona 
Forum Inicjowania Rozwoju. Jego misją jest 
wspieranie rozwoju społeczno-gospodarcze-
go na Pomorzu przy wykorzystaniu 
potencjału płynącego ze współpracy 
międzysektorowej. Wspomniany fundusz 
jest osią, wokół której koncentrują się 
działania forum. Dzięki zaangażowaniu 
największych pomorskich firm, w tym 
Grupy LOTOS SA, ENERGA SA i Polpharma 
SA, zebrano w nim środki, które przysłużą 
się realizacji nowatorskich i potrzebnych 
przedsięwzięć międzysektorowych 
służących rozwojowi lokalnych społeczno-
ści i odczuwalnie poprawiających jakość 
życia mieszkańców naszego regionu.

W jaki sposób to się stanie? Otóż środki 
będą rozdysponowywane w postaci grantów 
o wartości 25 tys. zł, o które ubiegać się 
będą mogły partnerstwa międzysekto-
rowe składające się z minimum jednego 
podmiotu z sektora pozarządowego, sektora 
publicznego i sektora prywatnego. Liderem 
partnerstwa i jednocześnie wnioskodawcą 
musi być podmiot z sektora pozarządowego.

Tematyka projektów, jakie mogą być 
realizowane (od stycznia do końca listopada 

2015 r.) w ramach Funduszu jest bardzo 
szeroka - obejmuje obszary od kultury 
i edukacji, poprzez zdrowie, sport, turysty-
kę i promocję zdrowego trybu życia, ekolo-
gię i ochronę środowiska, aż do przedsię-
biorczości i spraw społecznych.

Fundacja Gdańska podjęła się opieki 
merytorycznej nad FIR, pomagając rów-
nież  przy organizacji i administra  
cji projektu.

Z własnego doświadczenia wiem, że 
partnerstwo międzysektorowe niesie za 
sobą wielki potencjał, a dzięki współpra-
cy z innymi podmiotami można osiągać 
wspólne, bardzo często naprawdę wielkie, 
cele. Dlatego jestem przekonany, że wśród 
projektów, które będą ubiegać się o grant 
FIR, znajdą się ciekawe i nietuzinkowe 
pomysły. Pomysły, które wdrożone w życie, 
zaowocują czymś zupełnie wyjątkowym 
i przynoszącym wiele korzyści naszej lo-
kalnej, pomorskiej społeczności.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 
w drugiej połowie grudnia tego roku.

E N G L I S H T E X T

FDI grants give chance to carry 
out interesting projects!

November is a peaceful month for many 
companies and institutions – after a very 
active summer season offices are often 
charged with a melancholic, autumn 
atmosphere. But it is not like that in 
Gdansk Foundation. This year’s autumn 
promises to be particularly hardworking 
and unique owing to the Fund for 
Development Initiatives.

Behind this mysterious term lies an in-
teresting project involving among others 
Gdansk Foundation. Together with five 
other entities, it creates the Forum for 
Development Initiatives. Its aim is to 
support social and economic development 

in Pomerania with the use of potential 
offered by cross-sectoral cooperation. The 
activities of the forum centre around the 
already-mentioned fund. Thanks to the in-
volvement of the biggest Pomeranian com-
panies, including LOTOS Group, ENERGA 
SA and Polpharma SA, the fund is now rich 
in resources to help realize innovative and 
necessary cross-sectoral initiatives sup-
porting development of local communities 
and significantly improving the quality of 
life in the region.

How will that happen? The resources 
will be distributed in the form of grants 
worth PLN 25,000 each. The grants will be 
available for cross-sectoral partnerships 
consisting of at least one entity from the 
non-governmental sector, one from the 
public sector and one from the private 
sector. The leading entity and at the same 
time the applicant has to represent the 
non-governmental sector.

The projects to be realized (from Janu-
ary to the end of November 2015)   
as part of the Fund can address various 
topics – from culture and education 
through health, sport, tourism, healthy 
lifestyle promotion, ecology and environ-
mental protection to entrepreneurship 
and social issues.

Gdansk Foundation has undertaken to 
monitor FDI and help with organizing and 
managing the project.

I know from my own experience that 
cross-sectoral partnership offers great po-
tential and that cooperation with various 
partners helps to achieve common, often 
very high aims. This is why I am con-
vinced that there will be a lot of interesting 
and extraordinary ideas among projects 
applying for FDI grants. When turned into 
action, these ideas will result in something 
completely unique and bring profits for 
our local, Pomeranian community.

The results of the competition will   
be announced in the second half of De-
cember 2014.

MATEUSZ  
 KUSZNIEREWICZ 

FOT. SYLWESTER CISZEK

Dla wielu firm i instytucji listopad to spokojny miesiąc – po bardzo aktywnym sezonie letnim melancholijna 
jesienna atmosfera nieraz wkracza do biur. W Fundacji Gdańskiej jest jednak inaczej. Szczególnie w tym roku 

zapowiada się niezwykle pracowity i wyjątkowy czas, a to za sprawą Funduszu Inicjowania Rozwoju.

GRANTY Z FIR SZANSĄ 
NA REALIZACJĘ CIEKAWYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ!
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P
unkty Informacji Turystycznej 
z charakterystycznym „i” nad 
wejściem to ważny element każdej 
turystycznej destynacji. To tam 

bardzo często swoje pierwsze kroki 
kierują turyści – szczególnie, jeżeli jest to 
ich pierwsza wizyta w danym mieście. 
Między innymi dlatego Gdańska 
Organizacji Turystyczna prowadzi punkty 
IT na gdańskim lotnisku (gdzie informacja 
turystyczna jest połączona z informacją 
lotniskową) oraz przy Dworcu Głównym 
PKP w Gdańsku, gdzie szczególnie 
w sezonie letnim przewijają się setki 
tysięcy turystów krajowych i zagranicz-
nych. Dużą popularnością wśród gości 
odwiedzających Gdańsk cieszą się również 
punkty IT na Długim Targu, Długiej oraz 
w Bramie Wyżynnej.

Zdecydowana większość osób, które 
odwiedziły punkty IT wysoko oceniła jakość 
obsługi i przydatność uzyskanych informacji. 
Źródła pozyskiwania informacji turystycz-
nych dynamicznie się jednak zmieniają i war-
to, aby za tymi zmianami nadążyły również 

tradycyjne punkty IT, które mogą przecież 
wykorzystać nietradycyjne narzędzia komu-
nikowania się z turystami. 

Ekrany dotykowe z dostępem do informa-
cji turystycznych zamiast materiałów druko-
wanych, wysyłanie dedykowanych informacji 
za pomocą narzędzia bluetooth, możliwość 
wypożyczenia tabletu lub smartphone z już 
zainstalowanymi mapami i listą atrakcji tu-
rystycznych – to tylko wybrane elementy no-
woczesnego punktu informacji turystycznej. 
Punkty IT mogą być też nie tylko miejscami, 
w których uzyskuje się ważne informacje 
o mieście czy regionie. Równie dobrze mogą 
stanowić po prostu przyjemne miejsca, w któ-
rych turysta korzystając z IT może napić się 
dobrej kawy i schrupać coś słodkiego. 

Na końcu warto pamiętać, że nowocze-
sne informacja turystyczna to nie tylko ta 

„naszpikowana” nowinkami technologicz-
nymi. Należy podkreślić, że sympatycznego 
informatora, który podpowie nam gdzie 
smacznie zjeść lokalne przysmaki oraz co 
poza wymienianymi w przewodnikach „must 
see” warto odwiedzić, nie zastąpi nawet naj-
mądrzejszy smartphone.

E N G L I S H T E X T

Modern tourist information

More than 271,000 tourists visited Tourist 
Information Centres in Gdansk between 
January and September 2014. Almost 
160,000 people reached for information 
about tourist attractions, accommodation 
and other facilities at the height of the sea-
son itself, that is from June to August.

Tourist Information Centres with the char-
acteristic letter “i” above the entrance are an 
important element of each tourist destina-
tion. They are the first places tourists come to 

Ponad 271 000 turystów odwiedziło Punkty Informacji Turystycznej w Gdańsku od stycznia 
do września 2014 roku. W samym szczycie sezonu, czyli od czerwca do sierpnia po informacje 

dotyczące atrakcji turystycznych, noclegów i innych sięgnęło prawie 160 000 osób! 

when they arrive at the place, particularly 
when they visit a given city for the first time. 
This is one of the reasons why Gdansk Tour-
ist Organization runs TI centres at Gdansk 
Airport (where tourists information is 
combined with airport information) and 
near the Main Railway Station in Gdansk. 
They are places crossed by hundreds of 
thousands of foreign and domestic tourists 
especially in the summer season. Moreover, 
visitors to Gdansk appreciate TI centres at 
the Long Market (Długi Targ), at the Long 
Lane (Długa street) and near the Highland 
Gate (Brama Wyżynna).

A straight majority of those who have 
visited TI centres in Gdansk appraised the 
quality of services and usefulness of informa-
tion they have received highly. But sources of 
tourist information change dramatically, and 
traditional TI centres should adapt to these 
changes. For instance, they can use untradi-
tional tools to communicate with tourists.

Touch-enabled screens with access to 
tourist information instead of printed mate-
rials, sending dedicated information via Blue-
tooth and offering tablets or smartphones 
with maps and a list of tourist attractions for 
hire are only several examples of solutions 
adopted in modern tourist information 
centres. But TI centres can do more than just 
offer information about the city or the region. 
They can become nice places where tourists 
access TI and at the same time drink coffee 
and gobble up something sweet.

Finally, it is worth mentioning that 
modern tourist information is not only the 
one larded with technological innovations. 
It has to be remembered that even the 
smartest phone will never replace a nice 
informant recommending good restaurants 
serving local delicacies or places worth 
a visit apart from the typical must-sees men-
tioned in guidebooks.

ŁUKASZ WYSOCKI

Prezes Zarządu Gdańskiej 
Organizacji Turystycznej

NOWOCZESNA
INFORMACJA TURYSTYCZNA
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województw skoncentrowało swoje dzia-
łania. Województwo pomorskie poszło 
o krok dalej i na wzór krajów takich jak 
Hiszpania czy Wielka Brytania rozszerzyło 
zakres możliwych do realizacji projektów 
m.in. o inwestycje związane z efektywno-
ścią energetyczną.

Opłaty za energię cieplną są sporym 
wydatkiem w budżecie każdej rodziny, 
szczególnie w naszym regionie, gdzie 
warunki klimatyczne powodują wydłu-
żenie sezonu grzewczego nawet do 7 
miesięcy. Wzrost cen energii zmobilizował 
mieszkańców do poszukiwania efektyw-
nych sposobów jej oszczędzania. Jednym 
z rozwiązań jest właśnie termomoder-
nizacja budynków mieszkalnych, która 
obejmuje m.in. izolację ścian, wymianę 
stolarki okiennej w częściach wspólnych 
budynków oraz docieplenie powierzchni 
dachowej. 

Ostatnia umowa inwestycyjna 
dotycząca termomodernizacji została 
podpisana pomiędzy BGK a Wspólnotą 

W
ciągu trzech lat od 
przekazania środków na 
realizację projektów 
miejskich przez Europejski 

Bank Inwestycyjny, pełniący rolę 
menadżera Funduszu Powierniczego 
JESSICA, do wybranych Funduszy 
Rozwoju Obszarów Miejskich, tj. do Banku 
Ochrony Środowiska S.A. oraz do Banku 
Gospodarstwa Krajowego, w wojewódz-
twie pomorskim podpisane zostały 32 
umowy inwestycyjne. Dzięki udzieleniu 
inwestorom atrakcyjnego finansowania 
o wartości około 243 mln zł realizowane są 
obecnie przedsięwzięcia o łącznej wartości 
około 545 mln zł. Inwestycje te nie miały-
by szans pozyskania środków na warun-
kach rynkowych. Ich realizacja możliwa 
była dzięki inicjatywie JESSICA, która 
wspiera projekty zawierające komponent 
społeczny. 

W Polsce inicjatywa JESSICA kojarzy 
się głównie z rewitalizacją i właśnie na 
tego typu przedsięwzięciach większość 

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, zarządzanego przez Urząd Marszałkowski Województwa 
Pomorskiego, wspólnotom i spółdzielniom mieszkaniowym udzielono około 11 mln zł atrakcyjnie 

oprocentowanych pożyczek. Pieniądze przeznaczono na termomodernizację budynków wielorodzinnych 
i dzięki preferencyjnym warunkom wsparcia obniżono rachunki za energię ponad 3000 mieszkańców.

Mieszkaniową Hoża 1 w Gdańsku w dniu 9 
października br. w siedzibie Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa 
Pomorskiego. Dzięki 20-letniej, atrakcyj-
nie oprocentowanej pożyczce (1% w skali 
roku) o wartości 485 tys zł spadnie poziom 
emisji dwutlenku węgla a także zmniejszy 
się zużycie energii końcowej, co obniży 
wysokość opłat za energię cieplną o około 
55 tys zł/rok. Ponadto dzięki wsparciu 
w wysokości około 2 mln zł w 9 wieloro-
dzinnych budynkach mieszkalnych 
w Gdańsku – Ujeścisku został zmieniony 
sposób ogrzewania lokali z elektrycznego 
na sieciowy, co w znaczący sposób obniży 
koszty ich eksploatacji przez około 1200 
mieszkańców. Pomimo że wartość 
finansowa tych umów jest stosunkowo 
niewielka, mają one ogromny wymiar 
społeczny i pokazują, że na pomorskim 
rynku pojawił się trwały produkt finanso-
wy, będący w stanie wspierać działania 
z zakresu efektywności energetycznej, 
także w budynkach wielorodzinnych.

JESSICA, 
CZYLI NIŻSZE OPŁATY 

ZA OGRZEWANIE



 
MIECZYSŁAW STRUK
Marszałek Województwa 

Pomorskiego: 

„Ciąży na nas wielka odpowiedzial-
ność za środowisko i ograniczenie 

zmian klimatycznych. Efektywność 
energetyczna to także doskonały 

sposób na ograniczenie wydatków z na-
szych domowych budżetów. Ogromny 

potencjał oszczędności ciepła w bu-
dynkach zadecydował o tym, że Zarząd 

Województwa Pomorskiego przezna-
czył ponad 135 mln euro w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego 
dla Województwa Pomorskiego na lata 

2014 – 2020 na działania związane 
z poprawą efektywności energetycznej, 
w tym działania termomodernizacyjne 

budynków użyteczności publicznej 
i mieszkaniowych”.
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WIESŁAW BYCZKOWSKI

Wicemarszałek Województwa  
Pomorskiego, Przewodniczący Rady 

Inwestycyjnej Funduszu Powierniczego 
JESSICA: 

„Liczba umów inwestycyjnych 
w ramach inicjatywy JESSICA oraz 
różnorodność projektów realizowa-
nych z tych środków, pokazuje skalę 

zainteresowania inwestorów oraz 
zakres potencjalnych przedsięwzięć, 

które można finansować dzięki 
środkom zwrotnym z Regionalnych 

Programów Operacyjnych – podkreśla 
wicemarszałek województwa Wiesław 

Byczkowski. Fundusze europejskie, 
niezależnie od formy, którą przybiera-

ją (dotacyjne czy zwrotne), wspierają 
ciekawe, wartościowe, uzupełniające 

się projekty”.

E N G L I S H T E X T

Cutting the cost of heating with 
JESSICA

Managed by the Pomorskie Marshal’s 
Office, the Regional Operational Programme 
has provided about PLN 11 million worth 
of loans to homeowners associations 
and housing cooperatives at attractive 
interest rates. The money has been 
spent on thermo-modernisation of multi-
family residential buildings. Thanks to the 
preferential terms of the support, more than 
3000 residents will now be able to reduce 
their energy bills.

Three years after the European Invest-
ment Bank, in its capacity as the Manager 
of the JESSICA Holding Fund, transferred 
funds for implementation of urban project 
to chosen Urban Development Funds, i.e. 
Bank Ochrony Środowiska S.A. and Bank 
Gospodarstwa Krajowego, the total of 32 
investment agreements have already been 
signed across Pomorskie Region. With 
some PLN 243 million made available to 
investors at very attractive terms, the 
overall value of supported investments 
is now PLN 545 million. These projects 
would not be able to secure funding at 
market conditions and could only be deliv-
ered under the JESSICA initiative thanks 
to its social component provisions. 

In Poland, JESSICA initiative is mainly 
associated with revitalisation projects, an 
area that most regions have focused on. 
The Pomorskie Region, however, took the 
next bold step, and following the example 
of countries such as Spain or the United 
Kingdom, extended the range of eligible 
projects to energy efficiency. 

Heating bills can be quite a drain on 
family budgets, especially in our region, 
which sees extended heating season of up 
to 7 months due to the cold weather. With 
energy costs rising, people are looking 
for effective ways to save energy, such 
as thermo-modernisation of residential 
buildings, which includes wall insulation, 
changing window frames in the com-
munal parts of the buildings, and roof 
insulation. 

The most recent thermo-modernisa-
tion investment agreement was signed at 

the Pomorskie Marshal’s Office between 
BGK and Homeowners Association Hoża 
1 in Gdańsk on 9 October 2014. The at-
tractive twenty year loan (1% per annum) 
of PLN 485 000 will help to reduce CO2 
emissions and the consumption of final 
energy, generating an annual saving on 
heating costs of about 55 000 PLN/year. 
In addition, nine multi-family residential 
buildings in Gdańsk – Ujeścisko have 
been granted about PLN 2 million worth 
of support to change the electric heating 
system into district heating. This will 
significantly reduce the costs for about 
1200 residents. While the financial value 
of the agreements is relatively low, their 
social dimension is very strong. They are 
a vehicle for communicating the availabil-
ity of a new, sustainable financial product 
on the Pomorskie market designed to im-
prove the energy efficiency of multi-family 
residential buildings. The positive effect 
on the environment and household bud-
gets is stressed by Mieczysław Struk, the 
Marshal of the Pomorskie Region: 

- We have to take responsibility for the 
environment and climate change. Energy 
efficiency is also a great way to reduce our 
energy bills. In view of the huge poten-
tial of savings on heat, the Management 
Board of the Pomorskie Region decided 
to allocate more than EUR 135 million 
under the Pomorskie Regional Operation-
al Programme for the years 2014–2020 
for energy efficiency measures, including 
thermo-modernisation of residential and 
public buildings.

- The number of investment agree-
ments signed under the JESSICA initiative 
and the diversity of the projects show 
the scale of investors’ interests and the 
scope of potential undertakings that can 
be funded through financial engineering 
instruments under Regional Operational 
Programmes – says Wiesław Byczkowski, 
the Deputy Marshal. EU funds in all their 
forms (whether grant or non-grant) sup-
port interesting, valuable and complemen-
tary projects.
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Inwestycje  
i Finanse

Już dawno wydarzenia w małym al-
pejskim kraju nie wywołały takiego 
popłochu nad Wisłą. Ostatniego dnia 
listopada w Szwajcarii odbędzie się re-
ferendum pod hasłem „Ratujmy nasze 
złoto”. – W najczarniejszym scenariu-
szu frank może umocnić się nawet do 4 
zł – stwierdził z tej okazji Marek Rogal-
ski, analityk DM BOŚ, czym wywołał pa-
nikę wśród setek tysięcy Polaków zadłu-
żonych w helweckiej walucie.

Sprawa błyskawicznie dotarła na naj-
wyższe szczeble władzy. Premier Ewa 
Kopacz zwróciła się nawet do Komisji 

Nadzoru Finansowego o sprawdzenie, 
czy banki w Polsce są gotowe na scena-
riusz gwałtownego skoku kursu franka. 
Politycy różnych partii prześcigają się 
w pomysłach rozwiązań, które miałyby 
pomóc przyciśniętym frankowiczom. – 
Na najbliższym posiedzeniu rządu prze-
analizujemy, co w trybie pilnym w tym 
obszarze możemy zrobić – obiecał wice-
premier Janusz Piechociński.

Dlaczego szwajcarskie złoto bu-
dzi takie emocje w Polsce? Cofnijmy 
się do roku 1999. Wtedy to Szwajcaria 
zmieniła konstytucję, nadała bankowi 

centralnemu (SNB) niezależny mandat 
i zerwała związek swojej waluty ze zło-
tem. Oznaczało to, że od tego momentu 
bank centralny mógł swobodnie decy-
dować o tym, w jaki sposób handlo-
wać szlachetnym kruszcem. W rezulta-
cie od 2000 roku do teraz złote rezerwy 
SNB skurczyły się z 2,6 tys. t (43 proc. 
całkowitych rezerw) do niewiele ponad 
1 tys. t (ok. 8 proc. rezerw). Nie wszyst-
kim podobało się to, że bank centralny 
pozbywał się złota, kiedy jeszcze kilka 
lat temu jego cena mocno rosła. Dys-
kusja o utraconych zyskach znalazła 

Frankowa gorączka  
złota nad Wisłą

▶▶Szwajcarskie referendum zmroziło polskich frankowiczów.

▶▶Frank po 4 zł? Analitycy mówią, że to bardzo mało prawdopodobne.



kwot przeznaczałby na zakup 
złota. Taki nakaz skompliko-
wałby mu skuteczne zarzą-

dzanie rezerwami, ale w żaden sposób 
nie wpłynąłby na możliwość utrzymania 
kursu franka powyżej 1,20 za euro. SNB 
może wyemitować dowolną ilość fran-
ków – wyjaśnia Kwiecień. 

W razie gdyby Szwajcarzy opowie-
dzieli się za „ocaleniem” złota, ich bank 
centralny ma jeszcze jedno wyjście. – 
Może przesunąć część rezerw w walu-
tach obcych do państwowego funduszu 
majątkowego, kontrolowanego przez 
Ministerstwo Finansów. Dzięki temu te 
środki nie będą uznawane za rezerwy 

walutowe – mówi 
Jarosław Janecki, 
główny ekonomista 
Société Générale.

W alpejskiej 
gorączce zło-
ta ekonomiści 
apelują o rozsą-
dek. – Ewentualne 
wprowadzenie pos 
tulatów inicjaty-
wy przyczyni się 
przede wszystkim 

do wzrostu cen złota i nie będzie miało 
istotnego wpływu na kurs franka wobec 
euro i złotego – uważa Jakub Borowski, 
główny ekonomista Crédit Agricole. – 
Podtrzymujemy naszą prognozę, zgod-
nie z którą do końca 2015 roku kurs 
franka będzie się kształtował w prze-
dziale 3,46–3,50 zł – dodaje. – Nie dziwi 
spore zainteresowanie tym tematem 
w Polsce, jednak straszenie krachem na 
rynku franka jest dzisiaj wyjątkowo nie-
odpowiedzialne – mówi Janecki.

—  Agnieszka Kamińska
Jednym słowem: Frank po 4 zł to bzdura – 
mówi przytłaczająca większość ekspertów. 
Jego umocnienie nikomu nie jest na rękę.

Analitycy mówią, że wynik 
referendum w sprawie 
rezerw złota w Szwajcarii 
nie wpłynie na kurs franka.

finał w zaplanowanym na 30 listopada 
referendum, do którego doprowadziła 
prawicowa Szwajcarska Partia Ludowa 
(SVP), ta sama, która chce się pozbyć 
z kraju imigrantów. 

Czego dokładnie chce SVP? Po pierw-
sze, żeby SNB już nigdy więcej nie sprze-
dawał złota, a wręcz odwrotnie – do-
kupił szlachetnych sztabek i docelowo 
zwiększył ich wartość w rezerwach do 
20 proc. Po  drugie – żeby szwajcarskie 
złoto trzymane było w kraju, a nie jak 
teraz w Londynie i Ottawie. 

– Jeżeli Szwajcarzy zagłosują za tą 
propozycją, będzie to oznaczało, że SNB 
przy zachowaniu obecnego poziomu 
rezerw zostanie zmuszony do zakupu 
niemal 1,6 tys. t złota, co stanowi ok. 
40 proc. całkowitego popytu na złoto 
w 2013 roku. Przy słabnącym popycie 
inwestycyjnym na złoto w fizycznej po-
staci taka decyzja z pewnością będzie 
miała pozytywny wpływ na jego noto-
wania – tłumaczy Piotr Jelonek, analityk 
Raiffeisen Polbanku. 

Ci analitycy, którzy sieją 
popłoch wśród polskich fran-
kowiczów, argumentują, że 
jeśli frank szwajcarski będzie 
miał większe pokrycie w zło-
cie, stanie się jeszcze bardziej 
wiarygodną walutą i jego 
wartość w relacji do innych 
walut wzrośnie. Jednak nie 
wszyscy się z tym zgadzają. 
– Jako całkowicie absurdal-
ne i niedorzeczne odbieramy 
stwierdzenia i predykcje, iż 
w przypadku przeforsowania 
takiej inicjatywy kurs franka 
miałby powrócić powyżej 4 zł 
– twierdzi Przemysław Kwiecień, głów-
ny ekonomista XTB. 

Rzeczywiście, trudno oprzeć się 
wrażeniu, że cała sprawa to burza 
w szklance wody. Po pierwsze, „Ratuj-
my szwajcarskie złoto” to inicjatywa 
polityczna, za którą – aby zyskała ona 
na znaczeniu – musiałaby zagłosować 
większość szwajcarskich obywateli. 
Partia SVP odnosiła już spektakularne 
sukcesy, nie dalej jak w lutym udało jej 
się zyskać poparcie dla ograniczenia 
napływu imigrantów. Najnowsze son-
daże pokazują, że „tak” dla złota może 
powiedzieć 44 proc. Helwetów, ale aż 
20 proc. jest niezdecydowanych. Na 
„nie” jest sam SNB. – Inicjatywa ogra-
nicza możliwości działania banku cen-
tralnego – przyznaje Thomas Jordan, 
prezes SNB. – Ucierpi na tym jego wia-
rygodność. Mam nadzieję, że obywate-

le odrzucą ten pomysł – mówi 
Fritz Zurbrügg, członek rady 
zarządzającej banku.

Pomysł nie ma też poparcia w szwaj-
carskim rządzie (mocny frank osłabiłby 
nastawioną na eksport gospodarkę) i obu 
izbach parlamentu. – To złota klatka dla 
SNB, który będzie dysponował środka-

mi ratunkowymi, ale nie będzie 
mógł ich użyć – twierdzi Andrea 
Caroni z Demokratycznej Partii 
Szwajcarii (FDP). 

Jednak nawet jeśli obywate-
le powiedzą „tak”, nie oznacza 
to, że z dnia na dzień SNB bę-
dzie musiał kupić ogromne ilo-
ści złota. Najpierw decyzja mu-
siałaby zostać zaakceptowana 
przez władze większości szwaj-
carskich kantonów, a nawet 
gdyby tak się stało, SNB miałby 
pięć lat na dostosowanie się do 
nowych regulacji.

Ci, którzy straszą rosnącym 
w siłę frankiem, zapominają o tym, 
że SNB w 2011 roku zobowiązał się do 
trzymania kursu franka w ryzach i nie 
pozwala mu się wspiąć powyżej grani-
cy 1,20 euro za franka. Dotąd obietnicy 
dotrzymał. Dlaczego miałby więc z niej 
zrezygnować? Można się spodziewać, że 
kontrola kursu franka, czyli w prakty-
ce skupowanie z rynku obcych walut, 
przy jednoczesnym nakazie zakupu zło-
ta może nieco ograniczyć elastyczność 
SNB, ale nie jego wydolność finansową. 
– SNB, zamiast lokować waluty w bez-
pieczne instrumenty dłużne, część tych 

 

Taki kurs euro 
utrzymuje od trzech 

lat Szwajcarski 
Bank Narodowy. 
Nikomu się nie 

opłaca, by przestał 
to robić.

1,20

„Ewentualne 
wprowadzenie 
postulatów 
referendum 
przyczyni się 
przede wszystkim 
do wzrostu cen 
złota i nie będzie 
miało istotnego 
wpływu na kurs 
franka wobec 
euro i złotego”.

– Jakub Borowski, 
główny ekonomista 
Crédit Agricole

„Chrońmy majątek 
narodowy”  

– głoszą plakaty 
zachęcające  

do udziału  
w referendum.



Firmy  
i Rynki

W medialnym imperium pracował od 20 lat. Przez 13 był prezesem Cyfrowego Polsatu.

Historia uczy, że szefowie z takim stażem miewają trudności z ułożeniem sobie życia na nowo.

Dominik Libicki uważany jest za archi-
tekta biznesowego sukcesu Cyfrowego 
Polsatu – największej w Polsce platformy 
satelitarnej, którą stworzył 13 lat temu. 
Zanim pod koniec października nieocze-
kiwanie rozstał się z grupą Zygmunta 
Solorza–Żaka, należał do menedżerów 
o najdłuższym stażu w jednej firmie.

Jakie ma plany na przyszłość – nie 
wiadomo, bo od czasu złożenia rezy-
gnacji milczy „nawet w sprawie po-
gody”. O pomyśle na życie zawodo-
we tym bardziej nie chce rozmawiać. 
„Wszystko, co miałem do powiedze-
nia, zostało zawarte w komunikacie” – 
odpisał na nasze pytania.

Oficjalnym powodem odejścia był 
„brak zgodności co do sposobów reali-
zacji strategii” – tak głosi ów komunikat. 
Nieoficjalnie mówi się, że największe róż-
nice zdań Libicki miał z Tobiasem Solo-
rzem, wiceprezesem Cyfrowego Polsatu 
i synem Zygmunta, który powoli przeka-
zuje mu władzę w swojej grupie bizne-
sowej. Następca miał podobno naciskać 
na zwiększenie zadłużenia Cyfrowego 
Polsatu, by z tych pieniędzy finansować 
inne przedsięwzięcia medialno–teleko-
munikacyjne. Na to Libicki ponoć nie 
chciał się zgodzić.

Jak mówią osoby z jego otoczenia, 
między nim a Solorzem juniorem miało 

też dochodzić do spięć w kwestii zarzą-
dzania Polkomtelem, operatorem sieci 
Plus. Po przejęciu spółki przez Cyfrowy 
Polsat to Libicki chciał wyznaczać kie-
runki jej rozwoju. Jednak Tobias Solorz 
jako prezes Polkomtelu miewał podob-
no inne zdanie w tych kwestiach. Mniej-
szy rządził większym. Dla właściciela 
Polsatu Zygmunta Solorza–Żaka wybór 
między wieloletnim, skutecznym i za-
ufanym menedżerem a przyszłym spad-
kobiercą imperium – choć niełatwy – był 
jednak oczywisty.

Historia Libickiego może budzić sko-
jarzenia z innym przypadkiem odejścia 
znanego menedżera. Na początku ubie-
głego roku po siedmiu latach kierowania 
międzynarodowym holdingiem nale-
żącym do Jana Kulczyka ze stanowiska 
prezesa zrezygnował Dariusz Mioduski. 

Zerwanie więzów z bogatym i wpływo-
wym właścicielem to niejedyna analogia 
do historii Libickiego. W obu przypad-
kach dymisje zbiegają się w czasie ze 
stopniowym przekazywaniem władzy 
biznesowej młodszemu pokoleniu miliar-
derów. U Kulczyków pierwsze skrzypce 
gra już nie Jan, lecz jego syn Sebastian. 
Jednak w tym przypadku nie było to spe-
cjalnym zaskoczeniem. Przygotowania 
do zmiany warty w rodzinnym holdingu 
trwały od lat. – Od początku było wiado-
mo, że to nastąpi, choć horyzont czasowy 
nie był dokładnie określony – przypomina 
Jarosław Sroka, członek zarządu Kulczyk 
Holding. Większą sensację Dariusz Mio-
duski wywołał na początku tego roku, gdy 
przejął większość udziałów w Legii War-
szawa. Dziś na swoim profilu na Twitterze 
przedstawia się jako „inwestor, przedsię-
biorca, filantrop, mąż i ojciec”. 

Osoby znające Libickiego uważają, że 
nie będzie miał problemu ze znalezie-
niem pracy ani w Polsce, ani za granicą. 
Nie dość, że ma sukcesy w rozwijaniu 
firmy na bardzo konkurencyjnym ryn-
ku, to płynnie mówi po angielsku i hisz-
pańsku. Niewielu spodziewa się jednak, 
że zacznie pracę dla konkurencji. – To 
guru w obszarze zarządzania telewizją 
i kontentem, jest niezwykle kompetent-
ny – mówi Piotr Muszyński, wiceprezes 

Zygmunt Solorz–Żak

Przygotowuje  
swojego syna  

na przejęcie władzy  
w medialno– 

–telekomunikacyjnej 
grupie.

Tobias Solorz

Wiceprezes  
Cyfrowego Polsatu  
i prezes Polkomtelu.  

To z nim Libicki miał się 
poróżnić w sprawie 

strategii.



cownicy podejrzewają, że może on z po-
wodzeniem zaangażować się w biznes 
szkoleniowy. Ich zdaniem ma umiejęt-
ności coacha i zapał, by edukować.

Atrakcyjnych ofert pracy dla byłych 
prezesów nie ma zbyt wiele w czasach, 
gdy wiele branż przechodzi konsolida-
cję. Zdaniem Borysława Czyżaka, jeśli 
ktoś przez lata z powodzeniem kierował 
firmą, wielokrotnie udowadniając swoje 
strategiczne i przywódcze kompeten-
cje, to rynek powinien szybko je docenić. 
Jednak w praktyce osoby rozstające się 
z firmą przechodzą często przez trudny 
okres poszukiwań nowej roli, co jest wy-
zwaniem nie tylko zawodowym, ale tak-
że osobistym i rodzinnym, szczególnie 
dla osób przyzwyczajonych przez lata do 
bardzo intensywnej aktywności. 

Na niekorzyść Libickiego przemawia 
długi staż na stanowisku prezesa. Wbrew 
pozorom nie musi to być atut. – Lepiej, 
jeśli kandydat na wysokie stanowisko 
ma różnorodne doświadczenia z kilku 
rynków, różnych kultur organizacyjnych 
– ocenia Zbigniew Płaza, partner zarzą-
dzający w firmie Boyden specjalizują-
cej się w rekrutacji top menedżerów. Jak 
zaznacza, to wła-
śnie dlatego wie-
le czołowych firm 
w swych progra-
mach kształcenia 
menedżerów tak 
mocno stawia na 
zbieranie doświad-
czeń z różnych 
krajów i różnych 
stanowisk. Wg Zbi-
gniewa Płazy opty-
malny staż to 5–10 
lat w jednym miej-
scu. Jeśli jest dłuż-
szy, to człowiek tak 
mocno przesiąka 
kulturą organiza-
cyjną swojej firmy, że traci kontakt z ze-
wnętrznym rynkiem. Jeszcze trudniej 
może być tym, którzy – jak Dominik Li-
bicki – sami tę kulturę tworzyli, mając 
dużą niezależność. Wtedy konieczność 
dopasowania się do innego korporacyj-
nego stylu zarządzania firmą może być 
dużym wyzwaniem.

—  Anita Błaszczak, Urszula Zielińska
Jednym słowem: Dominik Libicki podobno 
poróżnił się w wizji rozwoju Polsatu 
z Tobiasem Solorzem. Teraz zaczyna nowe 
biznesowe życie.

Orange Polska. Do zasług Libickiego zali-
cza stworzenie modelu płatnej telewizji 
z dobrze zdefiniowaną grupą docelową 
wsparte znakomitą komunikacją. – Spo-
dziewam się po nim pragmatycznej de-
cyzji co do własnej drogi dalszej kariery 
– mówi Muszyński. – I to niekoniecznie 
korporacyjnej – zaznacza.

Nie byłby pierwszym, który wybrał 
inną drogę. Byli prezesi odnajdują się 
bowiem często poza dotychczasowym 
nurtem własnej kariery. – Zakładają wła-
sne firmy. Inwestują w nieruchomości. 
Otwierają galerie sztuki. Przechodzą do 
pracy w radach nadzorczych i do dzia-
łalności doradczej. Pojawia się całe spek-
trum możliwości, których wcześniej nie 
mieli czasu rozważyć – mówi Borysław 
Czyżak, szef Sediba Consulting.

W telekomunikacji, gdzie w ostat-
nich latach nie brakowało rozstań mene-
dżerów z długim stażem w jednej fir-
mie, byli prezesi często parają się potem 
consultingiem, oddają się pasjom albo 

ponownie wchodzą do branży, choć już 
jako inwestorzy.

Marek Józefiak, który przez prawie  
10 lat związany był z Grupą Telekomu-
nikacji Polskiej (dziś Orange Polska), po 
odejściu z firmy trafił na kilka lat pod 
skrzydła firmy doradczej EY, a dziś jest 
członkiem rady nadzorczej analityczno–
doradczej firmy Algolytics. 

Mirosław Godlewski, szef Netii w la-
tach 2007–2014, jeszcze zanim złożył re-
zygnację, zapowiadał, że będzie w przy-
szłości inwestorem. Związał się silniej 
z funduszem MCI Tomasza Czechowicza, 
która to firma jest dziś jednym z więk-
szych akcjonariuszy Netii.

Niezależnym inwestorem jest także 
Janusz Arciszewski, w latach 2000–2011 
prezes i mniejszościowy akcjonariusz 
sieci kablowej Aster, kupionej ostatecz-
nie przez UPC Polska. Arciszewski dziś 
rozwija własne biznesy telekomunika-
cyjne i jest m.in. udziałowcem spółki 
Barista zarządzającej Hard Rock Cafe. 
Z kolei Simon Boyd, prezes UPC Polska 
przez 16 lat, dziś rozwija swoją sportową 
pasję – gra w golfa. 

Jaką drogę wybierze Dominik Libic-
ki? – Dla menedżerów jego skali w Pol-
sce dziś wyzwań nie ma. Jeśli natomiast 
sprawdzi się przepowiednia, że TVN 
trafi w ręce Time Warner, to byłby on 
dla Amerykanów odpowiednią osobą 
na odpowiednim miejscu, jako szef ta-
kiej telewizyjnej grupy – uważa Graży-
na Piotrowska–Oliwa. Jej zdaniem praca 
dla grupy specjalizującej się w nadawa-
niu telewizji nie stanowiłaby bezpośred-
niej konkurencji dla firmy, którą tworzył 
Libicki. Jak dodaje Piotrowska–Oliwa, 
każdej branży można się nauczyć. – Ale 
w spółkach Skarbu Państwa go nie wi-
dzę – zaznacza była członkini zarządu 
Orlenu i była szefowa PGNiG. Tajemnicą 
są też plany innego znanego menedżera 
z branży telekomunikacyjnej, Miroslava 
Rakowskiego, który z końcem paździer-
nika przekazał stery w T–Mobile Pol-
ska swojemu następcy, a do końca roku 
odejdzie z grupy Deutsche Telekom, 
w której pracował 12 lat. Jego współpra-

O tyle zmalała giełdowa wartość Cyfrowego 
Polsatu w dniu, w którym ogłoszono odejście 
Libickiego. Niewielu się tego spodziewało.

1mld zł

Dariusz Mioduski

Odszedł po siedmiu 
latach ze stanowiska 

prezesa Kulczyk 
Holding. Obecnie jest 

właścicielem Legii 
Warszawa.

Jan Kulczyk

Przekazał ster  
w biznesie synowi 

Sebastianowi. Sukcesję 
przygotowywał od lat. 
Odejście Mioduskiego 

to jej element.

„Jeśli sprawdzi się 
przepowiednia, 

że TVN trafi  
w ręce Time 

Warner, 
[Libicki] byłby 
odpowiednią 

osobą na 
odpowiednim 

miejscu jako szef 
takiej telewizyjnej 

grupy”.
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Bez nowego pomysłu  
na siebie nawet 
największe firmy czeka 
nieuchronny zmierzch.

Ile trwa  
w internecie
O Ello.co głośno było na przełomie 
września i października. Nowy serwis 
społecznościowy zapewnia, że „nie 
traktuje użytkownika jak produktu”, 
a na poparcie tych słów założyciele i in-
westorzy Ello podpisali w październi-
ku statut zakazujący sprzedaży danych 
o użytkownikach firmom trzecim lub 
reklamodawcom. Ello mimo aury eli-
tarności (dostęp tylko na zaproszenia) 
szybko zgromadziło ponad 1 mln użyt-
kowników, a media sięgnęły po nagłów-
ki sugerujące, że oto na rynku pojawił 
się kiler, który wykończy Facebooka.

Co było dalej? Michał Białek, dyr. ope-
racyjny serwisu Wykop.pl, mówi o „szyb-
kim spadku zainteresowania po pierw-
szym etapie wow”. Jak wygląda efekt wow 
i towarzyszący mu późniejszy zjazd – każ-
dy może z łatwością zobaczyć, wystarczy 
spojrzeć na obrazek poniżej. 

– W długiej perspektywie czaso-
wej wszystko można uznać za chwi-
lową modę. Generujący do niedawna 
rekordowe wyceny Foursquare dziś 
bez sukcesów walczy ze spadkami – za-
uważa Białek. Amerykański Foursqu-
are – czyli oparta na mechanizmach 

geolokalizacji aplikacja do „meldowa-
nia” światu swej obecności w określo-
nych miejscach (knajpach, hotelach, 
lotniskach etc.), z której korzystało 
50 mln użytkowników, podzieliła się 
w tym roku na dwa odrębne narzę-
dzia. Samo Foursquare bazuje teraz na 
spersonalizowanych rekomendacjach 
barów, restauracji i innych miejsc 
wartych odwiedzenia, a do meldowa-
nia się służy nowa aplikacja Swarm. 
Użytkownicy nie są z tego zadowoleni 
i popularność firmy spada.

Flagowym przykładem tego typu zja-
wisk był Second Life, wirtualny świat udo-
stępniony przez firmę Linden Lab w 2003 
roku. W latach 2006–2007 cieszył się gi-
gantyczną popularnością i był odwiedza-
ny przez miliony internautów – to wtedy 
Szwecja jako pierwsza otworzyła w nim 
swoją ambasadę, a później dołączyły do 

niej kolejne państwa, aby trafiać w ten 
sposób do młodych ludzi i dostarczać 
im informacji. – Nie będziemy wydawać 
paszportów czy wiz, ale z pewnością wy-
jaśnimy, jak je zdobyć w rzeczywistym 
świecie – komentował w 2007 roku Olle 
Waestberg, dyrektor Instytutu Szwedz-
kiego, który odpowiadał za prowadze-
nie wirtualnej ambasady. Wiele redakcji 
otwarło w Second Life wirtualne agencje 
prasowe, których zadaniem było informo-
wanie o życiu i przedsięwzięciach bizne-
sowych użytkowników wirtualnego świa-
ta. – Ludzie czują się tak, jakby tworzyli 
nowy świat, i właśnie to robią – mówił 
Philip Rosedale, dyr. generalny Linden 
Lab. Sukces Second Life okazał się jed-
nak tymczasowy. Emocje nagle ucichły, 
Linden rzadko wprowadzało aktualiza-
cje. Nastała stagnacja i internauci uznali, 
że Second Life przestał być interesujący. 
– A kiedy tak się dzieje, odpływ użytkow-
ników jest równie szybki jak wcześniej ich 
przypływ, gdy firma była na topie – mówi 
Michał Paradowski, partner w spółce do-
radczej 4 Results. 

Podobne zjawiska polscy internau-
ci znają dobrze z własnego podwórka. 

…zanosi się         na WOWsierpień 2014 wrzesień 2014
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Biznes online to specyficzna branża. „Szybka przemijalność jest wpisana w jego DNA”.

Ello.co przypomniał o nietrwałości sławy – czego ofiarą w Polsce jest m.in. Nasza Klasa.



…zanosi się         na WOW

Na początku tego roku w sieci pojawiło 
się kilka artykułów na temat zwolnień 
w nk.pl, dawnej Naszej Klasie. Pracę 
straciło ok. 40 osób z działu reklamy 
i badań, bo spółka redukowała kosz-
ty. Wprawdzie popularność serwisu 
jest wciąż jeszcze wysoka – wg bada-
nia Megapanel PBI/Gemius z sierpnia 

serwis odwiedza 
miesięcznie 5,6 
mln internautów – 
ale jest to już mniej 
niż połowa tego, 
co jeszcze pięć lat 
temu. Z czasów, 
gdy polskie knaj-
py zalewała fala 
sentymentalnych 
spotkań klasowych 
umawianych przez 
użytkowników ser-
wisu, nie zostało 
nic. Nasza Klasa 
oddała tych ostat-

nich Facebookowi, który odwiedza 
miesięcznie już ponad 17 mln Polaków. 
A pod koniec października przeszła 
audyt i została wystawiona na sprze-
daż. Już jako – zdaniem wielu komenta-
torów – biznes cokolwiek przebrzmiały. 

Fotka.pl i Grono.net to kolejne niegdyś 
bardzo modne firmy, które już dawno 
przestały być cool.  
Ta druga już nie istnie-
je – w pewnym 

momencie serwis społeczno-
ściowy, działający od 2004 roku, 
zmienił się w hosting plików, 
ale na tym rynku Grono nie od-
niosło już sukcesu. Także zało-
żone w 2000 roku Gadu–Gadu 
najlepszy czas ma już za sobą. 
Pozostaje największym rdzen-
nie polskim komunikatorem, 
ale ze Skype’em nie jest w sta-
nie konkurować. Zagrożeniem 
dla GG jest też funkcja czatu Fa-
cebooka. Widząc to, firma powoli od-
cina się od komunikatora, wierzy, że 
przyszłość tych narzędzi wyznacza 
rynek aplikacji mobilnych, i to na 
nim próbuje się skoncentrować. 

– Szybka przemijalność jest wpi-
sana w DNA biznesów interneto-
wych – komentuje Marcin Kotlarek, 
partner i dyrektor zarządzający firmy 
Boston Consulting Group Polska. – Po-
wodów takiego zmierzchu może być 
wiele – mówi Michał Białek – ale chy-
ba najważniejszy to utrata kontaktu ze 
swoimi użytkownikami, budowanie 
różnego rodzaju procedur, spowalnia-
nie organizacji, która wolniej adaptuje 
się do zmian otoczenia – mówi mene-
dżer Wykopu. W przypadku polskich 

firm dochodzi jeszcze jedno 
bardzo poważne wyzwanie. 
– Niestety, na rynku platform 
handlowych czy social media 
trudno im konkurować z glo-
balnymi graczami, o ile nie 
zdominowały rynku przed ich 
wejściem do Polski, jak np. Al-
legro – tłumaczy Bogdan Do-
brzeniecki z działu doradztwa 
biznesowego Ernst & Young. 

Ale można z tym zjawi-
skiem walczyć. – Są dwie główne 
ścieżki: wymyślanie się na nowo, 
czyli dobudowywanie nowych 
funkcjonalności po to, żeby zyskać 
lojalność klientów, albo tzw. aktyw-
na kanibalizacja, której mistrzem 
jest np. Apple – tłumaczy Kotlarek. 

Firma, chcąc pozostać na topie, 
musi więc eksperymentować. Zdaniem 
ekspertów uwagę powinna poświę-
cać też innym aspektom – tworzeniu 
zróżnicowanego zespołu specjalistów 
i dbałości o obecność w środowisku 
start–upowym, czyli na różnego typu 
programistycznych maratonach, spo-
tkaniach networkingowych czy szko-
leniach akceleracyjnych dla młodych 
przedsiębiorców. Na takich imprezach 
często można podpatrzyć, co robią inni, 
i wpaść na cenne pomysły związane 

z rozwojem własnego biznesu. 

październik 2014

„Najgorszym 
rozwiązaniem jest 
uparte trwanie 
przy pierwotnym 
pomyśle i modelu 
biznesowym. 
Należy pamiętać, 
aby nieustannie 
wchodzić w buty 
swoich klientów 

– koniec końców 
istniejemy dla 
nich”. 

— Klaudyna 
Długozima, prezes 
zarządu ConQuest 
Consulting

 

Tyle mln 
użytkowników 

odwiedza 
miesięcznie serwis 
nk.pl, dawną Naszą 

Klasę. To mniej  
niż połowa tego,  
co jeszcze pięć  

lat temu.
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Przedstawiciel Boston Consulting 
Group Polska zaleca też budowanie 

zespołów możliwie zróżnicowanych. 
– Trzeba od razu założyć, że potrzeba 
nam wielu różnych pomysłów i wielu 

autorów – argumentuje.
Utrzymywanie bieżą-

cego dogłębnego rozezna-
nia w branży to, wyda-
wałoby się, oczywistość. 
– Wielokrotnie jednak 
widziałem projekty, które 
przedstawiane były jako 
unikatowe, a po chwi-
li googlowania okazywa-
ło się, że podobny był już 
wcześniej realizowany 
w USA czy na zachodzie 
Europy – mówi Białek. 

I wreszcie słowo za-
klęcie. Pivot. Oznacza ono znaczą-
cą zmianę pierwotnej strategii 
w celu osiągnięcia lepszego do-
pasowania do oczekiwań rynku 

i sprawniejszego modelu bizneso-
wego.  To obecnie w świecie biznesu 
online bardzo popularne hasło. Kiedyś 
pivot doskonale sprawdził się choć-
by w Facebooku, gdy ten otworzył się 
na ludzi spoza rodzimej uczelni Marka 
Zuckerberga i zyskał dzięki temu mi-
liony nowych użytkowników. 

– W rzadko którym start–upie mo-
del biznesowy określony na początku 
okazuje się tym najlepszym i dopiero 
po kilku pivotach udaje się osiągnąć 
sukces – twierdzi Białek. 

A kiedy pojawiają się bariery wzro-
stu albo gdy firma zaczyna tracić udzia-
ły w rynku, Bogdan Dobrzeniecki 
z Ernst & Young podsuwa jeszcze inne 
wyjścia. – Pierwszym jest sprzedaż fir-
my w momencie, kiedy ma wciąż dobre 
wyniki, ale niewielki potencjał dalsze-
go wzrostu. Ponadto należy próbować 
zwiększyć koncentrację na podstawo-
wym biznesie, przejmując głównych ry-
wali lub łącząc się z nimi – doradza. 

Inaczej mówiąc – przedsiębiorca in-
ternetowy musi znacznie aktywniej niż 

„tradycyjny” korygować kurs. O czym 
firmy zapominają częściej, niż się zdaje. 
– Kiedy jakiś biznes online się rozrośnie 
i staje się wszechobecny, przez dłuży 
czas będzie na rynku mocno rozpozna-
walny – mówi Michał Paradowski z 4 Re-
sults. To zjawisko może bardzo skutecz-
nie uśpić czujność firmy. – Rzecz w tym, 
że sama rozpoznawalność nie wystarczy, 
by utrzymać się na powierzchni. Trze-
ba stale wprowadzać uaktualnienia, nie 

Żyć i umrzeć wraz z Second Life

W szczycie 
popularności 
wirtualnego świata firmy  
i instytucje (także  
z Polski) otwierały  
w Second Life 
wirtualne sklepy 
i salony. W każdym 
miesiącu setki tysięcy 
przedmiotów i obiektów 
było kupowanych  
i sprzedawanych  
za walutę wprowadzoną  
w grze – tzw. dolary 
Linden, które można 
było później wymieniać 
na gotówkę. Niektórzy 
dorobili się w ten 
sposób pokaźnych 
majątków  
– najlepsi przedsiębiorcy 
generowali ponad  
200 tys. dol. rocznie. 
A potem… wszystko się 
skończyło. 

Serwis 
ogłoszeniowy

Producent 
komputerów

Redakcja

można za długo bazować na jednym do-
brym pomyśle – dodaje Paradowski. – Je-
śli spoczniemy na laurach, będzie to błąd 
bardzo bolesny w skutkach. 

— Grzegorz Kubera
Jednym słowem: Łaska internautów na 
pstrym koniu jeździ. Doświadczają tego nie 
tylko takie efemerydy jak ostatnio serwis Ello.

My tu Gadu–Gadu, a Skype tymczasem… Czyli kilka danych pokazujących, jak kapryśna bywa popularność:

43,79% 45%Tyle wynosił wtedy zasięg komunikatora GG  
(wg badania gemiusAudience mierzącego 

 uruchomione aplikacje). 
  

2006 rok, 
marzec 

2014 rok, 
sierpień  

18,62% 

Skype był na 
drugiej pozycji  

z wynikiem
22,91%  

a komunikator GG 
tylko

Przez osiem lat sporo się 
zmieniło. Skype ma obecnie

„Z ubolewaniem 
muszę stwierdzić, 
że ich czas [Nasza 
Klasa, Fotka.pl  

– red.] już minął,  
i nie wierzę  
w możliwość 
powrotu dawnego 
sukcesu. Jedynie 
nowy pomysł  
na siebie może 
pomóc”. 

—Michał Białek,  
dyrektor operacyjny 
Wykop.pl
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Szlachetny kruszec w tym sezonie awansował.  

Upoluj najmodniejszy
 trend. 

woje trofeaT
WIĘCEJ 

o kosmetykach 
w złotej tonacji przeczytasz 

w magazynie Douglas 
w wersji na tablet  

i smartfon.
douglas magazyn pl



Szlachetny kruszec w tym sezonie awansował.  

Upoluj najmodniejszy
 trend. 

woje trofea
LAURA MERCIER

 Black Karat, 
wypiekany cień 

do powiek, 1,7 g,  
nr 606657

115 zł

Królewski kolor

COLLISTAR
 Double Effect Eye Shadow 

Wet & Dry nr 5, cienie do 
powiek z możliwością 
aplikowania na sucho 

i mokro, 2 g, nr 167511

65 zł

THIERRY MUGLER
Alien Eau Extraordinaire, nowa 
edycja słynnej wody toaletowej 
oferowana we flakonie  
z możliwością napełnienia, 
60 ml, nr 793192

249 zł

GUERLAIN
L'OR Pure Radiance Gold, odmładzająca 
baza pod makijaż wzbogacona 
24-karatowymi cząsteczkami
złota, 30 ml, nr 329734

279 zł

269 zł
ESTĒE LAUDER 
Revitalizing Supreme Global 
Anti-Aging Creme, krem intensywnie 
odmładzający o lekkiej konsystencji, 
30 ml, nr 656331

WYŁĄCZNIE
W DOUGLAS

WYŁĄCZNIE
W DOUGLAS

YVES SAINT LAURENT 
Touche Éclat nr 1, 

rozświetlający
korektor do twarzy,  
2,5 ml, nr 659771

189 zł

WYŁĄCZNIE
W DOUGLAS

DIOR
Diorshow Mono 653, unikalne 
cienie do powiek, które można 

aplikować na sucho i mokro, 
3 g, nr 726997

139 zł
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Michael

Kosmetyki sygnowane Pana 
nazwiskiem cieszą się w  Polsce 
ogromnym zainteresowaniem. 
Bardzo się cieszę, że nasze kosme-
tyki zostały w Polsce tak dobrze 
przyjęte! To znaczy, że klientki mają 
do nas zaufanie – a ja lubię myśleć, 
że wzbudzam zaufanie. Tylko ktoś, 
komu się ufa, może uczynić kobie-
ty piękniejszymi – a tym samym 
szczęśliwszymi. Doskonale zdaję 
sobie sprawę z tego, że każda 
kobieta musi codziennie godzić 
różne obowiązki: pracę, dom, spo-
tkania z przyjaciółmi – a przecież 
chce się dobrze prezentować.  

Dobra prezencja to bardzo 
szerokie pojęcie...
Dlatego właśnie powstała kolekcja 
zapachów: Sporty, Sexy, Glam. 
Zainspirowała mnie wielowymiaro-
wość kobiet. Dla przykładu moja 
mama zawsze była bardzo aktyw-
na, lubiła sport. Kochała opaleni-
znę, a na makijaż nigdy nie poświę-
cała więcej niż kilka minut. 

Tymczasem moja babcia była już 
prawdziwą damą w pełni zasłu-
gującą na to, aby określić ją 
mianem kobiety glamour, oto-
czonej zapachem perfum.

Jak Pan rozumie określenia: 
Sporty, Sexy i Glam?
Gdybym miał podać swoją defi-
nicję znaczenia podziału na 
Sporty, Sexy i Glam, odwołał-
bym się do wielkich gwiazd 
Hollywoodu. Bardzo „sporty” 
jest dla mnie Gwyneth Paltrow, 
zwłaszcza gdy pozuje na czerwo-
nym dywanie z włosami spiętymi 
w swobodny kucyk, nieprawdo-
podobnie „sexy” jest Angelina 
Jolie, a „glam” Jennifer Lopez. 
Moja kolekcja zapachów to 
zatem znacznie więcej niż  
moda czy wyznaczanie trendów. 
To wyraz zrozumienia tego,  
że kobieta ma różne oblicza  
i nastroje. Są dni, w których prze-
pełnia ją energia, są dni, kiedy chce 
się czuć seksowna, i jest też taki 

Ż Y C I E  W Y WIAD

KORS

Charyzmatyczny, utalentowany, wrażliwy i zakochany w kobietach. Nic zatem dziwnego, że one odwdzięczają  

mu się tym samym.  Michael  K
ors – amerykański projektant, którego kreacje,  

akcesoria i kosmetyki zawojowały także Polskę. 
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jest dla mnie Gwyneth Paltrow, 
zwłaszcza gdy pozuje na czerwo-
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zatem znacznie więcej niż  
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że kobieta ma różne oblicza  
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Ż Y C I E  W Y WIAD

KORS

Charyzmatyczny, utalentowany, wrażliwy i zakochany w kobietach. Nic zatem dziwnego, że one odwdzięczają  

mu się tym samym.  Michael  K
ors – amerykański projektant, którego kreacje,  

akcesoria i kosmetyki zawojowały także Polskę. 
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Michael

„JEŚLI BĘDZIESZ PEWNA 
SIEBIE, BĘDZIESZ  

WYGLĄDAĆ  
FANTASTYCZNIE.  

TO UNIWERSALNA  
ZASADA” 

Michael Kors



czas, kiedy przede wszystkim pra-
gnie być glamour. Kusi mnie idea 
stworzenia całej „szafy” zapachów 
dopasowanych do nastrojów. 

Dopasowywanie do nastroju 
kobiet wydaje się ideą łączącą 
wszystkie Pana kolekcje, także te 
związane z makijażem. 
Projektując, zawsze myślę o tym, 
aby kreacja była autentyczna. 
Wtedy będzie nie tylko luksusowa, 
ale także wygodna. Chodzi prze-
cież o to, aby kobieta dzięki kreacji, 
zapachowi czy makijażowi stała się 
najlepszą wersją samej siebie. Aby 
tak się stało, musi to być do niej 
dopasowane, prawdziwe. Dlatego 
kontynuowałem podział na kolek-
cję Sporty, Sexy i Glam. 

Kolekcję makijażu wzbogacił Pan 
o linię kosmetyków brązujących. 
Dlaczego?
Fundamentem pięknego makijażu 
jest perfekcyjna cera. Promienna, 
zdrowa skóra, która emanuje ener-
gią i radością. Piękny makijaż pod-
kreśla urodę kobiety. Nie może jej 
zasłaniać, nie może być maską. 
Jego aplikacja powinna też być na 
tyle prosta, aby zajmowała dosłow-
nie kilka sekund. 

Najnowszy zapach – wariacja na 
temat Sexy Amber – nosi nazwę 
Sexy Rio de Janeiro. Czym lub 
kim inspirował się Pan podczas 
tworzenia tego zapachu?
Nieustannie inspirują mnie kobie-
ty (śmiech). Myślałem o kimś, kto 
żyje szybko i wiele podróżuje.  
W limitowanej edycji Sexy Rio de 
Janeiro chcieliśmy utrzymać serce 
zapachu Sexy Amber – dodaliśmy 
ciepłe drzewo sandałowe, esen-
cję białych kwiatów i wanilię. 
Chciałbym, aby nosząca ten 
zapach kobieta czuła się wspania-
le i seksownie. 

Co prócz makijażu, noszonych 
kreacji i  zapachu decyduje Pana 
zdaniem o atrakcyjności kobiet?
Dużo podróżuję po świecie  
i zauważam, że najpiękniejsze są te 
kobiety, które doskonale czują się 
w swojej skórze. Te, które są pewne 
siebie i nie udają kogoś innego.  
To uniwersalna rada, zawsze działa. 

Monika Muraviova
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MICHAEL KORS SEXY 
Projektant nie kryje, że praca nad 

kolekcjami kosmetyków do makija-
żu przypomina projektowanie stro-

jów. Cel jest identyczny. Dzięki 
stworzonej przez niego kreacji,  

kobieta ma się czuć piękniejsza  
i tak też wyglądać.    

WIĘCEJ 
o Michaelu Korsie i jego 

kolekcji przeczytasz  
w materiale opublikowanym 

w magazynie Douglas  
w wersji na tablet  

i smartfon.
douglas magazyn pl

Ż Y C I E  W Y WIAD

ColorColor

Z A KU P Y

Expert
Nigdy wcześniej stworzenie doskonałego        makijażu nie było bardziej proste! 

Perfumerie Douglas jako jedyne w Polsce oferują bezpłatnie profesjonalny 
dobór koloru podkładu oparty na komputerowej 

analizie odcienia skóry.
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MOŻESZ MIEĆ GO Z AWSZE PRZ Y SOBIE .

Douglas Magazyn PL

EKSKLUZY WNY.  INTERAKT Y WNY.  MOBILNY.
NOW Y MAGA Z YN

JUŻ DO POBRANIA 

NA TABLET
I  SMARTFON

Warsztaty z ekspertami

Innowacyjny program gwarantuje  
perfekcyjne dopasowanie nie tylko  

podkładu, ale także pudru, korektora  
oraz kremu BB czy CC. 

Perfekcyjnie piękna cera nie jest już 
jedynie marzeniem. To rzeczywistość 

pozostająca w zasięgu ręki. Bezpłatna 
analiza Douglas Color Expert 

to rewolucyjna metoda bar-
dzo precyzyjnego określania 

koloru skóry. Indywidualna 
analiza kolorystyczna polega 
na komputerowym zbadaniu 
barwy skóry za pomocą uni-
katowego urządzenia, które 
dopasowuje odcień cery do 

znanej na całym świecie 
palety kolorów Pantone 

zawierającej aż 90 kolorów. 
Urządzenie Douglas Color 

Expert oferuje nie tylko  
określenie kolorystycznego 

DNA skóry. Podczas badania 
i wybierania odpowiednich 
kosmetyków brane są pod 
uwagę również takie cechy 

cery, jak poziom nawilżenia, 
wiek i wynikające z niego 

potrzeby oraz oczekiwania 
klientki, związane z pozio-

mem krycia wybranego  
produktu. 

Jak działa 
Douglas Color Expert?
Badanie koloru skóry trwa zaledwie kilka 
sekund. Niewielkich rozmiarów innowa-
cyjne urządzenie Douglas Color Expert 
określa barwę, mierząc ją w trzech miej-
scach na twarzy: na czole, policzkach 
oraz podbródku. Kolor jest mierzony 
przy zastosowaniu najnowszych techno-
logii. Rodzaj oświetlenia nie ma zatem 
wpływu na wynik. Efektem analizy jest 
otrzymanie spersonalizowanego 
Douglas Color Code i pełnego zestawu 
kosmetyków – począwszy od podkładu, 
pudru, korektora, a na kremie BB lub CC 
skończywszy. 

Ale to jeszcze nie wszystkie rewolucyjne 
udogodnienia dla kobiet. Niebawem 
usługa ta będzie dostępna w każdym 
miejscu na ziemi i o każdej porze.  
Będzie potrzebny tylko smartfon,  
aplikacja Douglas i nowa  
Douglas Color Card.  
Za pomocą niewielkiej karty będzie 
można samodzielnie zeskanować kolor 
swojej skóry i określić indywidualny  
kod kolorystyczny. Stworzenie pięknego 
makijażu nie będzie już zatem zarezer-
wowane jedynie dla profesjonalistów. 

Więcej szczegółów i wykaz perfumerii,  
w których jest dostępne badanie, znajduje 
się na stronie www.douglas.pl/dce.

Eksperci od makijażu podczas spotkania udzielają  
szczegółowych informacji, związanych z dobieraniem  
koloru kosmetyków. Podkreślają jednocześnie, 
że karnacja uzależniona jest od pory roku, dlatego  
pomiaru barwy cery warto dokonywać regularnie. 
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STAŁY DODATEK PORTU LOTNICZEGO GDAŃSK IM. LECHA WAŁĘSY

REGULAR SECTION OF GDANSK LECH WALESA AIRPORT



80-890 Gdańsk, ul. Heweliusza 13/17

+ 48 58 348 12 31

Check-in + 48 (58) 526 88 04

Punkt sprzedaży biletów  

/ Airport Ticket Office

+ 48 608 047 794,

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

Terminal Miasto / City Terminal + 48 58 526 88 03

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

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

+ 48 525 673 531 (32,33)

Informacja turystyczna  / Tourist Information + 48 58 348 13 68

Dział Cargo / Cargo Department + 48 58 348 12 02  

+ 48 58 348 12 75

Executive Lounge + 48 58 348 11 99

Urząd Celny / Customs Office + 48 58 348 12 78

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

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

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

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

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej 

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

DANE TELEADRESOWE LOTNISKA  
/ AIRPORT TELEADDRESS DATA

TERMINAL MIASTO / CITY TERMINAL

RECEPCJA PARKINGU / CAR PARK RECEPTION DESK

KASY BILETOWE LOTNISKA / AIRPORT TICKET OFFICE

T1 – PARTER  
/ HOL OGÓLNODOSTĘPNY  
GROUND FLOOR / HALL 

• Kantor / Exchange office 

• Wypożyczalnie samochodów / Rent a car

• Papa Bistro (gastronomia / gastronomy) 

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

• Baltona (sklep wolnocłowy / duty free shop)

• Flying Bisto (gastronomia / gastronomy)

• Baltona (salon prasowy / news-stand) 

T2 – PARTER / HOL OGÓLNODOSTĘPNY  
GROUND FLOOR / HALL 

• Business Shark (gastronomia / gastronomy)

• Relay (salon prasowy / news-stand)

• Linie lotnicze / Airlines LOT / SAS 

• Rainbow Tours (biuro podróży / travel agency)

• SO!COFFEE (gastronomia / gastronomy)

• Mario Violucci (butik / boutique)

• Starter (sklep / shop)

• Baltona (sklep ogólnobranżowy / shop)

• PKO Bank Polski

• Interchange  (kantor / exchange office)

• Poczta Polska / Post Office

• Wypożyczalnie samochodów / Rent a car 

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

• The Flame (gastronomia / gastronomy)

• Baltona  (sklep wolnocłowy / duty free shop)

• Silver & Amber (jubiler / jeweller’s)

• Virgin (salon prasowy / news-stand) 

• Coffee Express (gastronomia / gastronomy)

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

• Executive Lounge 

• Interchange (kantor / exchange office)

• Coffee Corner (gastronomia / gastronomy)

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

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

/ legend

/ Passenger Terminal

Krótkoterminowy
/ Short term

Średnioterminowy
/ Medium-term

Długoterminowy
/ Long-term

/ Passenger Terminal

/  Tri-city Ring Road

/  A1 highway/ ARRIVALS

/ DEPARTURES

/ Parking ticket dispenser

/ Parking reception

/ Public transport buses

/  Buses of organised groups, supply upon 
advance appointment

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

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

BEZPŁATNY 
PARKING KISS&FLY 

do 10 min  
/ to 10 min

do 20 min  
/ up to 20 min

każde następne 10 min  
/ each next 10 min

bezpłatnie / free 20,00 PLN 10,00 PLN

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

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

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

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

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

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

/ FREE OF CHARGE KISS&FLY CAR PARK



/ legend

/ Passenger Terminal

Krótkoterminowy
/ Short term

Średnioterminowy
/ Medium-term

Długoterminowy
/ Long-term

/ Passenger Terminal

/  Tri-city Ring Road

/  A1 highway/ ARRIVALS

/ DEPARTURES

/ Parking ticket dispenser

/ Parking reception

/ Public transport buses

/  Buses of organised groups, supply upon 
advance appointment
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Jeśli masz pytania lub uwagi na temat  
funkcjonowania Portu Lotniczego  
Gdańsk i Terminalu Miasto, napisz  
do nas: airport@airport.gdansk.pl

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

Z K M G D Y N I A

• z kierunku Banina (zachód) – ul. Nowatorów

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

• z kierunku Tczewa (południe) – trasa S6

• z kierunku Gdańska (północ) – ul. Słowackiego

• z kierunku Torunia, Bydgoszczy – trasa A1

• from Banino (west) – Nowatorów St.

• from Gdynia/Sopot (north) – route S6

• from Tczew (south) – route S6

• from Gdansk (north) – Słowackiego St.

• from Torun, Bydgoszcz – route A1

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

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

AUTOBUSY Z/DO GDAŃSKA 

AUTOBUSY Z / DO GDYNI

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

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

DOJAZD DO PORTU LOTNICZEGO GDAŃSK 
IM. LECHA WAŁĘSY

HOW TO GET TO GDANSK LECH WALESA AIRPORT

SAMOCHODEM

TAKSÓWKĄ

AUTOBUSEM

/ BY CAR

/ BY TAXI

/ BY BUS

Taxi rekomendowane przez Port Lotniczy 
Gdańsk im. Lecha Wałęsy  

Taxi recommended by Gdansk Lech Walesa 
Airport

TAXI

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

admin@poltaj.com    

"DAW" MARCIN WÓJCIK    

Marcin Wójcik 600 218 795       

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

86-300 Grudziądz    

NIWO TRANS SŁUPSK        

Marcin Wichański tel. 515 044 180    

WAGNER TRANSPORT   
MONIKA WAGNER                  

Monika Wagner 510 033 473   
 
 

MINIBUSY  
Z PORTU LOTNICZEGO

MINIBUS FROM AIRPORT



KIERUNKI LOTÓW
FLIGHT DESTINATIONS

DUBROWNIK www.airport-dubrovnik.hr

SPLIT www.split-airport.hr

ZADAR www.zadar-airport.hr

KOPENHAGA       www.cph.dk

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

TURKU         www.finavia.fi/airports/airport_turku

BARCELONA         www.barcelona-airport.com

ALICANTE www.alicante-airport.net

MALTA         www.maltairport.com 

AMSTERDAM            www.schiphol.com

EINDHOVEN  www.eindhovenairport.com

GRONINGEN www.groningenairport.nl

CORK   www.corkairport.com

DUBLIN      www.dublinairport.com

BERLIN  www.berlin-airport.de

DORTMUND www.dortmund-airport.de

FRANKFURT    www.frankfurt-airport.de

FRANKFURT HANN https://www.hahn-airport.de

HAMBURG-LUBEKA www.fhl-web.de

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

MONACHIUM www.munich-airport.de

PARYŻ-BEAUVAIS www.aeroportbeauvais.com

CHORWACJA / CROATIA

DANIA / DENMARK

FINLANDIA / FINLAND

HISZPANIA / SPAIN

MALTA / MALTA

HOLANDIA / NETHERLANDS

IRLANDIA / IRELAND

NIEMCY / GERMANY

FRANCJA / FRANCE

ALESUND  www.avinor.no

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

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

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

MOLDE beta.avinor.no

OSLO   www.osl.no

OSLO-RYGGE   www.en.ryg.no

OSLO-TORP www.torp.no

STAVANGER www.avinor.no/en/stavanger

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

GÖTEBORG  www.goteborgairport.se

MALMÖ-STURUP www.lfv.se/sv/Malmo

SZTOKHOLM-SKAVSTA www.skavsta.se

BIRMINGHAM www.birminghamairport.co.uk

BRISTOL www.bristolairport.co.uk

DONCASTER-SHEFFIELD www.robinhoodairport.com

EDYNBURG www.edinburghairport.com

GLASGOW-PRESTWICK www.gpia.co.uk

LEEDS-BRADFORD www.leedsbradfordairport.co.uk

LIVERPOOL www.liverpoolairport.com

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

LONDYN-STANSTED www.stanstedairport.com

MANCHESTER www.manchesterairport.co.uk

MEDIOLAN-BERGAMO www.sacbo.it

PIZA www.pisa-airport.com 

RZYM-CIAMPINO www.adr.it

KRAKÓW      www.krakowairport.pl

LUBLIN   www.portlotniczy.lublin.pl

WARSZAWA  www.lotnisko-chopina.pl

WARSZAWA –  
MODLIN www.modlinairport.pl

WROCŁAW       www.airport.wroclaw.pl

NORWEGIA / NORWAY

SZWECJA / SWEDEN

WIELKA BRYTANIA / GREAT BRITAIN

WŁOCHY / ITALY

POLSKA / POLAND

GLASGOW-PRESTWICK

DUBLIN

LIVERPOOL

LONDYN-LUTONBRISTOL

PARYŻ-BEAUVAIS 

EINDHOVEN

HAMBURG-LUBEKA

KOPENHAGA
MALMÖ - STURUP

SZTOKHOLM-SKAVSTA

GDAŃSK

OSLO-TORPSTAVANGER

KRISTIANSAND

GÖTEBORG

OSLO
OSLO-RYGGE

BERGEN

HAUGESUND

TRONDHEIM

MOLDE

TURKU

HELSINKI

KOLONIA-BONN
FRANKFURT

FRANKFURT HAHN

BARCELONA

MEDIOLAN-BERGAMO 

PIZA

RZYM-CIAMPINO

LONDYN-STANSTED

DONCASTER-SHEFFIELD

LEEDS-BRADFORD 

CORK

EDYNBURG

DORTMUND
BRUKSELA

BERLIN

WARSZAWA

LUBLIN

WROCŁAW

AMSTERDAM

ZADAR

SPLIT
DUBROWNIK

MANCHESTER

KRAKÓW

MONACHIUM
ZURICH

BIRMINGHAM

MALTA



GLASGOW-PRESTWICK

DUBLIN

LIVERPOOL

LONDYN-LUTONBRISTOL

PARYŻ-BEAUVAIS 

EINDHOVEN

HAMBURG-LUBEKA

KOPENHAGA
MALMÖ - STURUP

SZTOKHOLM-SKAVSTA

GDAŃSK

OSLO-TORPSTAVANGER

KRISTIANSAND

GÖTEBORG

OSLO
OSLO-RYGGE

BERGEN

HAUGESUND

TRONDHEIM

MOLDE

TURKU

HELSINKI

KOLONIA-BONN
FRANKFURT

FRANKFURT HAHN

BARCELONA

MEDIOLAN-BERGAMO 

PIZA

RZYM-CIAMPINO

LONDYN-STANSTED

DONCASTER-SHEFFIELD

LEEDS-BRADFORD 

CORK

EDYNBURG

DORTMUND
BRUKSELA

BERLIN

WARSZAWA

LUBLIN

WROCŁAW

AMSTERDAM

ZADAR

SPLIT
DUBROWNIK

MANCHESTER

KRAKÓW

MONACHIUM
ZURICH

BIRMINGHAM

MALTA

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

?



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

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

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

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

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

TERMINAL 
MIASTO TO:

CITY TERMINAL MEANS:

?

• licencjonowane biuro IATA, członek Polskiej Izby 
Turystyki

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

• minimum niezbędnych formalności

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

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

• możliwość skorzystania z usług restauracji Kansai 
Sushi podczas oczekiwania

• więcej czasu w mieście

• uniknięcie konieczności dojazdu na lotnisko 
z ciężkimi bagażami

         * nie dotyczy linii SAS, Ryanair, Finnair

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

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

• minimum necessary formalities

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

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

• access to the services of Kansai Sushi restaurant 
while waiting

• more time in the city

• no necessity to get to the airport with heavy 
luggage

          * n/a SAS, Ryanair, Finnair
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CITY TERMINAL MEANS:

AKTUALNOŚCI
PORTU LOTNICZEGO GDAŃSK IM. LECHA WAŁĘSY

GDANSK LECH WALESA AIRPORT NEWS

ENGLISH  
TEXT Love in the clouds

A unique event took place during a Wizz Air flight from Gdansk 
to Barcelona on 28 October. One of the passengers... proposed to 
his beloved one! Around 30 minutes after the takeoff in Gdansk, 
Monika was asked by the crew to come to the front of the airplane. 
Then – in front of the eyes of 150 passengers – Mateusz said he 
loved her and asked for her hand in marriage. She said “yes”. 
Congratulations and have many good flights! 

ENGLISH  
TEXT New ILS already installed

The installation of CAT II ILS at the airport in Gdansk has 
already begun. Thanks to the new system, it will be easier for 
pilots to land in Gdansk when visibility is not less than 300 
metres and when cloud base is not less than 30 metres. The 
investment is complicated because it includes renovating the 
runway surface at the same time. The works are divided into 
three stages. A one-kilometre section facing Banino was ren-
ovated with the end of November. The next stage is to begin 
in spring – it will involve a one-kilometre section facing the 
bypass of Tricity. No works will be carried out in winter, but 
during both stages, the runway will be 1,800-metre long in-
stead of the normal 2,800 metres. It is the minimum length 
allowing the airport to function. The first two stages will not 
disrupt the normal functioning at the airport.
The last stage of the ILS modernization works will begin in 
May and involve the middle section of the runway. This is 
when lamps in the axis of the runway will be installed. The 
works will be carried out at night so that the functioning of 
the runway is not disrupted. The airport will be closed on 13-14 
June – the old runway surface will be replaced with a new one 
then. All carriers have been already informed about the plans, 
and they will soon publish announcements whether they are 
going to cancel their f lights at that time or move them to other 
airports. If they choose to use other airports, passengers will 
be offered bus services.
Modernizing the ILS and replacing the runway will cost 60 
million zlotys. 

Podniebna miłość
Podczas lotu Wizz Air z Gdańska do Barcelony 28 października 
miały miejsce... zaręczyny! Około 30 minut po starcie z Gdań-
ska pani Monika została przez załogę poproszona o przejście na 
przód samolotu. W tym czasie Mateusz wyznał na oczach 150 
pasażerów swą miłość i poprosił Monikę o rękę. Usłyszał „tak”. 
Gratulujemy i życzymy pomyślnych lotów!

Nowy ILS już instalowany

Na gdańskim lotnisku rozpoczęła się instalacja systemu ILS 
drugiej kategorii. Dzięki temu piloci będą mogli bezpiecznie 
lądować w Gdańsku przy widzialności nie mniejszej niż 300 
metrów oraz podstawie chmur nie niższej niż 30 metrów. In-
westycja jest skomplikowana, bo przy okazji remontowana jest 
nawierzchnia pasa startowego. Prace podzielone są na trzy eta-
py. Wraz z końcem listopada zakończył się już remont kilome-
trowego odcinka od strony Banina. Kolejny etap rozpocznie 
się wiosną – obejmie on kilometrowy odcinek od strony ob-
wodnicy. Zimą nie będą się odbywać żadne prace, ale podczas 
obu etapów pas startowy będzie miał 1800 metrów długości 
zamiast 2800. To minimalna długość, jaka pozwala na funk-
cjonowanie lotniska. Dwa pierwsze etapy nie zakłócą normal-
ne pracy portu. 
Ostatnia część modernizacji systemu ILS, która rozpocznie 
się w maju, obejmie środkowy odcinek drogi startowej. Wte-
dy to instalowane będą lampy w  osi pasa. Prace odbywać się 
będą w nocy, by nie ograniczać funkcjonalności drogi starto-
wej. W dniach 13-14 czerwca lotnisko będzie zamknięte – wte-
dy nastąpi wymiana nawierzchni na tym odcinku. Przewoźnicy 
zostali już o planach poinformowani, wkrótce powinny pojawić 
się informacje o tym, czy odwołują w tym czasie loty, czy też 
przenoszą je tymczasowo na inne lotniska. W przypadku sko-
rzystania przez nich z usług innego portu lotniczego urucho-
miona zostanie dla pasażerów komunikacja autobusowa. 
Modernizacja systemu ILS oraz wymiana nawierzchni pasa 
startowego kosztować będzie 60 milionów złotych. 



Tekst i zdjęcia: Jakub Milszewski

Zdajemy sobie sprawę, że najlepszym momentem na narty jest czas między Bożym 
Narodzeniem a Sylwestrem. Dlatego prezentujemy subiektywną listę kierunków, 

w które warto się udać tej zimy.

NARTY!
NA



Oslo
Kilkanaście minut od centrum stolicy Norwegii umiejscowio-
no Park Zimowy, czyli największy ośrodek narciarski w okolicy. 
Narciarzom i snowboardzistom niczego tam nie zabraknie – do 
ich dyspozycji jest wiele świetnie przygotowanych tras i wyciągi, 
które na te trasy prowadzą. Charakterystyczne dla tego parku 
jest to, że leży blisko miasta. Dzięki temu prosto ze stoku można 
się wybrać do restauracji, a po całym dniu białego szaleństwa 
można wyskoczyć na dyskotekę.
Oczywiście poziom trudności stoków jest zróżnicowany – po-
czątkujący odnajdą tutaj bezpieczne zjazdy, na których mogą 
kształcić swoje umiejętności, zaś bardziej zaawansowani za-
wodnicy będą mogli szusować po szybkich i  stromych trasach. 
Wszystkie stoki są oświetlone. W Parku Zimowym czeka też je-
dyna w Europie rynna Superpipe (a tuż obok niej... piekarnia). 
Park posiada także pełną infrastrukturę towarzyszącą, czyli wy-
pożyczalnię sprzętu, warsztat, restaurację, a  także profesjonal-
ną szkółkę narciarską. Jeździć można od początku grudnia do 
kwietnia, dzięki systemowi armatek śnieżnych.
O  wszelkich pozanarciarskich rozrywkach nie trzeba pisać, 
wszak Oslo to stolica kraju.
Do Oslo można polecieć z Gdańska liniami: Norwegian/SAS, 
Ryanair oraz Wizz Air

Ålesund
Pięknie położone na zachodnim wybrzeżu Norwegii Ålesund też 
ma sporo do zaoferowania. Nie dość, że fiordy same w sobie sta-
nowią ogromną atrakcję (również zimą!), to jeszcze miasto tęt-
ni życiem, a  w  niewielkiej odległości od niego znajduje się kilka 
ośrodków narciarskich. Na dodatek można wykupić łączony karnet 
Alpepass, dzięki któremu będziemy mogli skorzystać ze wszystkich 
ośrodków. Jest ich łącznie sześć, a najdalsza odległość między nimi 
do 1,5 godziny jazdy. Łącznie Alpepass daje możliwość skorzystania 
z 29 wyciągów i niezliczonej ilości stoków do freerunu. Przy okazji, 
prosto z Ålesund można się dostać specjalnym busem do Stranda, 
które uchodzi za najlepszy ośrodek dla fanów off-piste.
Do Ålesund można polecieć z Gdańska liniami Wizz Air

Dolina Stubai
Dolina Stubai to cały kompleks miejscowości, otoczonych 
pięknymi górami i lodowcami doskonale oferującymi wspania-
le przygotowane stoki i  snowparki oraz zachwycające widoki. 
Stubai leży w  Austrii, niedaleko Innsbrucku, a  jego główną 
miejscowością jest Fulpmes. Narciarze i  miłośnicy snowboar-
du nie będą mogli narzekać – czeka na nich kilkadziesiąt tras 
przygotowanych na każdą ewentualność i przystosowanych do 
każdego poziomu, jest także pełna infrastruktura z  wypoży-
czalnią sprzętu, szkółką narciarską i  cenionymi restauracjami. 
Co ciekawe, na jednej z gór przygotowano stok do zjeżdżania 
na sankach.
Dolina Stubai praktycznie funkcjonuje dzięki narciarstwu, za-
tem znajdziecie tutaj bez problemu kwatery, przewodników, in-
struktorów, a także transport pod sam lodowiec.
Do Innsbrucku co prawda nie można dostać się bezpośrednio 
z Gdańska, ale na lotnisku w Monachium czekają specjalne busy, 
które dowożą narciarzy do Fulpmes. Droga trwa około 2 godzin.
Do Monachium można polecieć z Gdańska liniami Lufthansa

Andora
Małe państewko wciśnięte między Francję a  Hiszpanię siłą 
rzeczy nie może mieć wiele do zaoferowania, ale nie bez po-
wodu jest jednym z najpopularniejszych ośrodków narciarskich 

w Europie. Grandvalira Andora to największy ośrodek narciar-
ski w Pirenejach. Obejmuje sześć stacji narciarskich i oferuje 
łącznie 210 kilometrów tras, w tym 18 zielonych, 38 niebieskich, 
32 czerwone i 22 czarne, do tego 4 trasy dziewicze, snow parki, 
szkółki i wszystko, czego narciarska dusza zapragnie. Wszyst-
ko to razem spinają 74 wyciągi. Jeśli jeszcze mało Wam liczb 
to dorzucimy kolejne: Grandvalira Andora to 1926 ha terenów nar-
ciarskich rozciągających się na wysokości od 1710 do 2640 m n.p.m.
Do Andory najłatwiej dostać się z Hiszpanii. Prosto z lotniska 
w Barcelonie można dojechać do ośrodka w 3 godziny.
Do Barcelony można polecieć z Gdańska liniami Wizz Air

ENGLISH  
TEXT  Ski time!

We realize that the best time for skiing is 
between Christmas and the New Year’s Eve. 
This is why we would like to provide you 
with a list of directions it is worth taking 
this winter.

Oslo
Winter Park, the largest skiing centre in the region, is located 
just several minutes away from the capital city of Norway. There 
is everything skiers and snowboarders could wish for – perfectly 
prepared runs and ski lifts leading to the slopes. What is char-
acteristic for the park is that it is situated close to the city, which 
means that you can pop out to a  restaurant straight from the 
park and go to a disco after a whole day of skiing.
The difficulty level of the slopes here is obviously diversified 
– beginners can develop their skills on safer runs, while more 
advanced skiers can try faster and steeper tracks. All slopes 
are lit. Moreover, Oslo Winter Park offers the only Superpipe 
available in Europe (and a... bakery right beside). It is also 
equipped with all the necessary infrastructure: ski rental, a re-
pair shop, a  restaurant and a professional ski school. Thanks 
to snow cannons located at every track, you can ski here from 
December to April.
There is no need to describe all other attractions. After all, Oslo 
is the capital city of the country.
You can fly to Oslo from Gdansk with the following airlines: 
Norway, Ryanair and Wizz Air

NA



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

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

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

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

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

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

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

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

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

VIP SERVICES

www.airport.gdansk.pl

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

REKLAMA

Ålesund
Beautifully located on the west coast of Norway, Ålesund has 
a lot to offer too. Not only fiords themselves are a huge attrac-
tion (also in winter!). The city too is bustling with life, and there 
are several skiing centres located quite close to its centre. You 
can even buy Alpepass, a joined lift pass used to access all the 
available centres. There are six of them in total, and it takes 
only a  1.5-hour drive to cover the longest distance between 
them. Alpepass gives access to 29 lifts and a countless number 
of freeride slopes. By the way, you can take a special bus from 
Ålesund directly to Stranda, which is considered the best centre 
for off-piste lovers.
You can fly to Ålesund from Gdansk with Wizz Air airlines.

Stubai Valley
The Stubai Valley is a whole complex of cities surrounded by 
beautiful mountains and glaciers and offering excellent slopes 
and snow parks, as well as breathtaking views. The Stubai re-
gion is located in Austria, close to Innsbruck, and its main city 
is Fulpmes. It is a perfect place for all skiers and snowboarders 
– there are several dozen tracks prepared for all eventualities 
and adapted to each level, as well as full infrastructure with 
equipment rental, a  skiing school and valued restaurants. In-
terestingly, there is even a sledge run on one of the mountains.

The Stubai Valley is functioning practically thanks to skiing 
so you can easily find accommodation, guides, instructors and 
even transport towards the foot of the glacier here.
Although you cannot reach Innsbruck directly from Gdansk, 
there are special buses in Munich that take skiers to Fulpmes. 
The ride takes about 2 hours.
You can fly to Munich from Gdansk with Lufthansa Airlines.

Andorra
This small country squeezed in between France and the Neth-
erlands cannot naturally have much to offer, but it is still one 
of the most popular skiing centres in Europe, and not without 
reason. Grandvalira is the largest skiing centre in the Pyrenees. 
It consists of six different ski areas and offers altogether 210 
kilometres of runs, including 18 green, 38 blue, 32 red and 22 
black ones, as well as 4 off-piste routes, snow parks, schools and 
everything a skier’s heart desires. And all that connected by 74 
ski lifts. And if you still lack figures, here you are: Grandvalira 
means 1,926 ha of skiable area stretching at the altitude ranging 
from 1,710 to 2,640 m.
The easiest way to get to Andorra is from Spain. You can reach 
the centre in 3 hours from the airport in Barcelona.
You can fly to Barcelona from Gdansk with Wizz Air airlines. 



SYLWESTER
W SZAFARNI

Restaurant & Bar

250
zł/os

WENECKI BAL MASKOWY
KONKURSY Z NAGRODAMI

KOLACJA
ALKOHOLE
LIVE MUSIC




