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ANDRZEJ 
SARAMONOWICZ 

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

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

GRZEGORZ 
KAPLA 

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

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

 NASI AUTORZY

WOJCIECH 
ZAWIOŁA

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

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

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

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

MONIKA
SZAŁEK

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

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

JAKUB
MILSZEWSKI

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

ENGLISH The chief editor. He 
writes mainly about music and 
tourism, also on the blog 140db.
pl in the case of the former. One 
day he will become a rock star, 
but for the time being he sings 
in a choir. 

KASIA
WARNKE

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

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

MATEUSZ 
KUSZNIEREWICZ

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

ENGLISH A working man and 
a citizen of Gdansk by choice. Most 
of us know him as a sailor and an 
Olympic Champion, but he has se-
veral more aces up his sleeve. He is 
a businessman, a social activist and 
the CEO of Gdansk Foundation. 
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GRZEGORZ 
MAŁECKI

Mówi o sobie „aktor wyłącznie 
teatralny". Od osiemnastu lat 
związany Teatrem Narodowym 
w Warszawie. W rankingach kryty-
ków znajduje się w ścisłej czołówce 
najważniejszych aktorów polskiego 
teatru w XXI w. 

ENGLISH Says that he is "exclu-
sively a theatre actor", for many 
years now working with the Na-
tional Theatre in Warsaw. He is at 
the very top of the critics' ranks of 
21st century Polish theatre actors. 

KATARZYNA
ZDANOWICZ 

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

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

KAMIL
SADKOWSKI

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

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

ANNA 
NAZAROWICZ

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

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

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

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

SYLWIA 
GUTOWSKA

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

ENGLISH She talks, writes and ed-
its. She is interested in high, mid-
dlebrow and low culture because 
she is a true (post)humanist. She 
claims there is nothing better than 
a good book except for MC Ham-
mer’s video clips. 

TOMASZ 
SOBIERAJSKI

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

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

EDYTA
BARTKIEWICZ

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

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

SPOTKANIE ZE ŚWIATOWEJ KLASY ARTYSTKĄ OPEROWĄ POWINNO ONIE-
ŚMIELAĆ, PRAWDA? JA JEDNAK SZEDŁEM NA SPOTKANIE Z ALEKSANDRĄ 
KURZAK – JEDNYM Z NAJPIĘKNIEJSZYCH SOPRANÓW W DZIEJACH OPERY 
– Z ZASKAKUJĄCYM SPOKOJEM W GŁOWIE I W SERCU, JAKBYŚMY ZNALI 
SIĘ OD WIELU LAT. ROZMAWIALIŚMY SWOBODNIE I SZCZERZE. CZY NIE PO 
TYM POZNAJE SIĘ NAJWIĘKSZE GWIAZDY?

MO
    

DERN

M O D E R N  D I V A

DIVA



Królowa sopranu, primadonna, dobro narodowe. Które 
z tych trzech określeń lubisz najbardziej?
Szczerze mówiąc, to chyba żadne tak do końca do mnie 
nie pasuje. Może to trzecie...

Dobro narodowe?
Primadonną chyba się nie czuję… A co było pierwsze?

Królowa sopranu.
Nie chciałabym się sama koronować ani detronizować. 
Zatem wybieram „dobro narodowe”. Ładnie brzmi, 
a poza tym dla osoby, która rozsławia w świecie Polskę, 
swoja ojczyznę, to najpiękniejsze określenie.

A wydawało mi się, że artyści operowi światowej 
kasy, tak jak ty, są kosmopolitami. Masz szczególną 
więź z Polską?
Tak, jak najbardziej! Czuję się Polką. To są określone 
cechy charakteru, przywiązanie do tradycji, filmów, 
kuchni. Choć wszędzie na świecie czuję się dobrze. Nie 
mam poczucia braku swojego miejsca, domu, bo z powo-
du ciągłych podróży przyzwyczaiłam się do tego, że dom 
jest tam, gdzie wieszam swój kapelusz.

Zauważ, że wśród określeń, które wymieniłem, nie 
pojawiło się słowo „diva”, którym się często ciebie 
określa. Odnoszę wrażenie, że nie przepadasz za 
tą nazwą.
W samym określeniu nie ma nic złego. Jednak czasami 
ma bardzo pejoratywny wydźwięk. Tymczasem „diva” 
z włoskiego to coś boskiego, nieziemskiego, doskona-
łego – same dobre rzeczy. Czas dawnych, kapryśnych 
div minął bezpowrotnie. Okoliczności się zmieniły, 
żyje się szybciej. Trudno jest być divą, kiedy jest się 
też mamą i pakując walizki trzeba pamiętać nie tyle 
o zapakowaniu futer, kolii i strusich piór, co o zabraniu 
podgrzewaczy do mleka, kaszki i  ton zabawek. Poza 
tym dla mnie bycie śpiewaczką operową było bardzo 

...PI ĘK NO OPERY 
P OL E GA G Ł ÓW N I E 

NA T Y M, Ż E 
J E ST T O SZT U K A 

T R A DYC YJ NA , 
SI Ę GA JĄC A G Ł ĘBOKO 

D O KOR Z E N I

naturalne, ponieważ moja mama jest śpiewaczką i uwa-
żałam za normalne to, że wieczorem wychodzi z domu 
do opery i śpiewa. W doskonały sposób potrafiła pogo-
dzić zawód artystki z byciem mamą. I ja chcę tego sa-
mego dla mojej córki.

W znakomitej książce „Opera’s Second Death” 
Slavoj Žižek i Mladen Dolar piszą o tym, że mamy 
teraz czasy nowej opery, która przełamuje dawne 
bariery, odkrywa ten rodzaj sztuki dla współczesnego 
świata, zmodernizowanych społeczeństw. Czas div, 
które snują się po kulisach otulone futrami do ziemi 
przeminął, a jest czas na artystki, które są pewne 
swojej wartości i potrafią kierować swoją karierą – 
tak jak ty. Może jesteś divą na nowe czasy – 
modern divą?
Zmienił się świat i  siłą rzeczy również świat opery. 
Idziemy z duchem czasu. Ale nie można zapominać, że 
piękno opery polega głównie na tym, że jest to sztuka 
tradycyjna, sięgająca głęboko do korzeni, a unowocze-
śnianie jej na siłę nie wychodzi jej na dobre.

Określenie „modern diva” przyszło mi do głowy, kiedy 
zobaczyłem okładkę twojej płyty z ariami Rossiniego. 
Bardzo lubię ten album i często do niego wracam. 
Niemniej okładka pasuje bardziej do płyty gwiazdy 
pop, a nie śpiewaczki operowej…
Kiedyś w telewizji przez przypadek usłyszałam, jak jakiś 
dziennikarz krytykował tę okładkę, nazywając ją „cele-
brycką” i mnie określając mianem „celebrytki”. Bardzo 
mnie to rozbawiło.

Ciekawe czy ten pan wysłuchał płyty, czy tylko 
ocenił ją po okładce? Ja tę okładkę bardzo lubię. Jest 
kolorowa, wesoła – tak jak i ty.
Ja też ją bardzo lubię. Poza tym na tej płycie śpiewam 
Rossiniego, a ta muzyka jest pełna ekspresji, dynamiki, 
tryska optymizmem. Są tam koloratury, ciągłe improwi-
zacje. Okładka oddaje nastrój płyty.

Jesteś artystką światowej klasy. Niektórzy patrząc 
na to, co osiągnęłaś, na blask, który towarzyszy 
sławie, myślą, że to przyszło ot tak, po prostu, samo. 
Nie wiedzą, że kryła się i kryje za tym – oprócz 
nieprzeciętnego talentu – również bardzo, bardzo 
ciężka praca.
Oczywiście! Szkoła muzyczna była bardzo wymagająca. 
Od siódmego roku życia całe dnie spędzałam poza do-
mem. Po powrocie musiałam odrobić lekcje i ćwiczyć, 
ćwiczyć, ćwiczyć…

Bo przygodę z muzyką zaczęłaś od gry na skrzypcach, 
prawda?
Tak. Muzyka była dla mnie priorytetem. Wyobraź sobie, 
że do końca liceum nie byłam ani razu na dyskotece. Nie 
wiedziałam co to jest!
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SPECJALNE PODZIĘKOWANIA 
dla Muzeum Historii Żydów Polskich (ul. Mordechaja 
Anielewicza 6, Warszawa) za udostępnienie wnętrz na 
potrzeby sesji zdjęciowej oraz Bunny The Star 
(bunny@bunnythestar.com) za ubrania do stylizacji.

2 5 – 2 5

Może i dobrze?
Może… (śmiech)

Wróćmy do pracy… Jak ten wysiłek 
z dzieciństwa procentuje teraz?
Jest mi dużo łatwiej. Szybciej uczę się nowych 
partii, bo czytanie a vista nie jest mi obce. 
Biorę nuty i śpiewam. Nie potrzebuję korepe-
tytora, który pomagałby mi w pracy nad rolą.

Nie żałujesz niczego?
Nie. Miałam świetnych kolegów w szkole, gru-
pę przyjaciół. Dzięki temu czego nauczyłam 
się w szkołach muzycznych, tak dobrze sobie 
radzę teraz na scenie w swoim zawodzie, któ-
ry wymaga niezwykłej koncentracji.

No i ogromnego wysiłku fizycznego!
Tak. A do tego wszystkiego dochodzi kon-
frontacja z publicznością, jej zachowaniami, 
reakcjami, które czasem przypominają te ze 
stadionu, na przykład buczenie i niegrzecz-
ne zachowania niektórych loggionistów z La 
Scali. Na szczęście dziś – w przeciwieństwie 
do tego, co było kiedyś – nie rzucają w śpiewa-
ków pomidorami (śmiech).

To może poplotkujmy o publiczności. 
Ustalmy na początek, że polska publiczność 
jest wspaniała…
Jest kochana. W Filharmonii Narodowej skan-
dowali: „Warszawa kocha panią”. To przemiłe, 
przecudowne uczucie!

A wspomniani przez ciebie Włosi?
Nie chcę generalizować, bo włoska publicz-
ność jest bardzo różna. Niektóre jednostki po 
prostu myślą, że wiedzą więcej i mają prawo 
wyrazić swoje zdanie. Przychodzą na spek-
takl, żeby się wyżyć.

A w którym mieście publiczność na twoją 
cześć machała marynarkami?
To było w Nowym Jorku na moim debiucie 
w Metropolitan Opera.

To po tym występie twój tata powiedział, 
że kolejnym miejscem, na którym możesz 
zaśpiewać żeby to przebić, jest Księżyc?
Tak!

Mówiłaś o reakcjach publiczności.
Słuchacze operowi są niesamowici. Krzyczą, 
piszczą, tupią. Warto pamiętać, że liczba 
osób wiernych operze jest ogromna. Nikt 
z nas nie martwi się tym, że opera umiera. 
Bilety w teatrach są wyprzedawane na pniu. 
Kilkutysięczne sale są wypełnione do ostat-

niego miejsca. Ludzie godzinami stoją w kolej-
kach po bilety. Opera trzyma się świetnie od 
kilkuset lat i będzie trwać jeszcze bardzo długo.

Andy Gill – znany recenzent muzyczny 
piszący dla „Guardiana” – powiedział 
o tobie, co mi się niezwykle podobało, 
że niesiesz swoją muzyką „niewinny 
entuzjazm”.
A to bardzo miłe. Dziękuję.

Odnoszę wrażenie, że masz w sobie 
wiele entuzjazmu do życia. Szklanka jest 
dla ciebie do połowy pełna, z nadzieją 
patrzysz w przyszłość, cieszysz się na 
nowe wyzwania. Choć w swoim zawodzie 
osiągnęłaś już wszystko.
To prawda, że jest coś w moim charakterze, 
co pcha mnie do nowych wyzwań i sprawia, 
że chcę więcej, więcej, więcej. Nie lubię zamy-
kać się w ciasnym gorsecie. Lubię flirty mu-
zyczne. Takie jak współpraca z Sebastianem 
Karpielem-Bułecką przy płycie z kolędami, 
Noworoczny Koncert ze wspaniałym Krzysiem 
Cugowskim, z którym wystąpimy w tym roku 
w Lublinie. To wspaniały artysta i genialny głos.

Tak, to prawda.
Jedną z najpiękniejszych pochwał, jakie do-
stałam w życiu, był wpis na Facebooku, w któ-
rym Michał Urbaniak napisał, że choć wiele 
razy w życiu grał „Summertime”, to nigdy się 
nie wzruszył przy tej piosence tak bardzo, jak 
podczas wykonania jej ze mną. Taki wielki ar-
tysta i taka opinia. To mnie wzmacnia, buduje 
i sprawia, że chcę angażować się w takie „mu-
zyczne melanże”.

Czyli po raz kolejny – modern diwa?
Wiesz, zarzuca mi się, że występuję w ha-
lach widowiskowych. Ostatnio czytałam 
taką recenzję…

A co w tym złego?
Nie wiem. Jednego z krytyków ubodło to, że 
występuję w halach widowiskowych i na ga-
lach dla biznesmenów.

Czy według tego krytyka biznesmeni nie 
zasługują na kontakt z operą i twój piękny 
głos?
Co więcej, śpiewałam na tej gali z fantastycz-
ną orkiestrą NOSPR-u w ich pięknej sali. To był 
wspaniały koncert na najwyższym poziomie 
artystycznym. W pierwszej części poświęco-
ny Mozartowi, a w drugiej – operetce wiedeń-
skiej. Czy jest w tym coś złego?

Bardzo lubię w tobie to, że potrafisz 
powiedzieć o sobie, że jesteś dobra, bardzo 
dobra. Myślę, że warto się tego od ciebie 
uczyć. Tylko zastanawiam się, kiedy był 
ten moment, w którym poczułaś, że to co 
robisz, jest super.
Kiedy zaśpiewałam na wszystkich najważniej-
szych scenach operowych świata, to zdałam 
sobie sprawę, że jestem na szczycie. Ale nie je-
stem w sobie ślepo zakochana. Po prostu dążę 
do perfekcji…

Niemniej jest ci daleko do fałszywej 
skromności?
Taka postawa jest mi obca, bo jest nieszczera. 
Oczywiście, że jestem dobra. Inaczej bym nie 
była tu, gdzie jestem, ale zdaję sobie sprawę 
z tego, że jak każdy popełniam błędy i cały czas 
się uczę. Każda nowa partia to nowe wyzwanie. 
Tym bardziej, że mój głos się zmienił po naro-
dzinach córki. Dzięki temu mogę sięgnąć po 
inny repertuar, z czego bardzo się cieszę. Wiem, 
że czekają mnie w przyszłości piękne role.

To porozmawiajmy o przyszłości, tej 
najbliższej. W grudniu w Staatsoper 
w Berlinie, będziesz śpiewała rolę Mimi 
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w „Cyganerii”. W moim odczuciu jest to duże wyzwanie, 
ze względu na dramaturgię tej postaci.
Rzeczywiście, jak teraz uczę się tej roli, jak otwieram nuty 
w ostatnim akcie, w momencie bliskim końcowi opery, 
czyli śmierci Mimi, to... ściska mnie strasznie za gardło 
i nawet samo czytanie tekstu i tej muzyki, przepięknej mu-
zyki Pucciniego, wyzwala we mnie dużo emocji. Ale wiem, 
że muszę być bardzo profesjonalna, szczególnie śpiewając 
tę rolę, żeby mimo emocji gardło było swobodne i płakali 
widzowie, a nie ja na scenie.

Czy masz jakieś swoje sposoby na wyjście z roli, 
szczególnie po tak trudnych emocjonalnie partiach?
Nie należę do tego rodzaju artystów, którzy bardzo głęboko 
wchodzą w rolę i żyją nią 24 godziny na dobę. Ja wskakuję 
w rolę w chwili, w której podnosi się kurtyna i potrafię ją total-
nie zamknąć za sobą w momencie, kiedy schodzę ze sceny.

I wierzysz, że Mimi też uda ci się okiełznać?
Mam nadzieję… Być może uronię łzę, kto wie? Czasem 
tak bywa. Miałam bardzo ciekawy emocjonalny epizod 
z „Traviatą”, którą śpiewałam w Warszawie. Wydawało 
mi się, że to był fenomenalny spektakl i strasznie na nim 
płakałam. Zdarzyło się to chyba cztery razy. Kolejny raz 
zaśpiewałam, nie mogąc wydobyć gdzieś z głębi siebie tych 
emocji, które tak mną targały   wcześniej i usłyszałam od 
aktorów, którzy byli tego wieczoru na widowni, że akurat 
ten spektakl był genialny, lepszy od poprzednich, w czasie 
których tak mocno spalałam się emocjonalnie. Wokalnie 
te wszystkie spektakle były na równym poziomie, ale ak-
torsko ten ostatni był według nich najlepszy.

Wracając do przyszłości... Wiesz co ludzi najbardziej 
fascynuje, jeśli chodzi o śpiewaków operowych 
światowej klasy? 
Co?

To, że mają na tak daleko zapełniony kalendarz! (śmiech)
To prawda. U mnie zapełnia się w tej chwili 2020 rok.

Gratuluję. Uważam, że to genialne. Ja, choć nie jestem 
śpiewakiem operowym, kalendarz mam wypełniony na 
rok do przodu. Mnie daje to poczucie bezpieczeństwa. 
A tobie?
Mnie również! Jak najbardziej! Gdy ktoś jest freelancerem 
i nie ma comiesięcznej wpłaty na konto, zapełniony kalen-
darz daje niesamowite poczucie bezpieczeństwa finanso-
wego, które jest przecież bardzo ważne.

Ale ludzie mówią: „Jesteś taki bezwolny, ograniczony 
przez daty i kontrakty”…
Przecież jeśli oni chodzą do biura, to nie są w pełni wol-
ni, prawda? Myślę, że w  naszym świecie freelancerów 
mamy dużo większą wolność. Bo pomimo tego, że wiem, 
że będę śpiewać w Londynie, Nowym Jorku, Wiedniu, 
Monachium, to między spektaklami mam wolne dni 
i mogę z nimi robić to, co chcę. Nie czuję się ubezwłasno-
wolniona. Wręcz przeciwnie!

Oprócz „Cyganerii” w Staatsoper czeka cię jeszcze 
kilka ciekawych przygód w Niemczech w najbliższym 
czasie. To chyba ważny dla ciebie kraj? Uczyłaś się tam, 
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Among the names I've listed, there wasn't 
the name “diva”, which people often call 
you. It seems to me that you don't like it.
There’s nothing wrong with it. But it some-
times has a pejorative overtone. “Diva” in 
Italian means something divine, ethere-
al, perfect – it's absolutely positive. The 
times of capricious divas are long gone. 
Circumstances have changed, people live 
faster nowadays. It’s difficult to be a  diva 
when you’re a  mother at the same time. 
Packing up, apart from furs, necklaces and 
ostrich feathers, you have to remember to 
take milk heaters, baby food and tonnes of 
toys. Besides, being an opera singer comes 
natural to me because my mum is a singer, 
and it was natural that she would go out in the 
evening and sing. She could easily reconcile 
being an artist and being a mum. And that’s 
what I want for my daughter.

występowałaś też przez wiele lat. Potem 
była przerwa…
Tak, w 2007 roku skończyłam swój stały kon-
trakt z operą w Hamburgu i przez następne 
lata bardzo rzadko tam występowałam.

Zatęsknili za tobą? Wrócili do ciebie?
Coś w tym jest… W zeszłym sezonie wróci-
łam do opery monachijskiej i nieoczekiwanie 
wystąpiłam w innej roli niż ta zaplanowana. 
To była opera „Żydówka” Halévy'ego, gdzie 
zagrałam rolę tytułową. Zupełnie inny rodzaj 
sopranu. No i znakomicie to wyszło. Dostałam 
wspaniałe recenzje, co zaowocowało kolejny-
mi spektaklami w październiku. W bieżącym 
sezonie wystąpię jeszcze w Berlinie w „Napoju 
miłosnym”, w Monachium w „Opowieściach” 
Hoffmana w  roli Olympii, tej samej, którą 
debiutowałam w Metropolitan Opera, tam, 
gdzie pojawiły się te fruwające marynarki, 
o których wspominaliśmy. Przy czym teraz, 
po kilkunastu latach, mam okazję powrócić 
do tej opery i zaśpiewać wszystkie trzy, właści-
wie cztery postaci. Wszystkie...

To wielkie wyzwanie! 
Tak, bo każdy z tych sopranów jest zadedyko-
wany trochę innemu rodzajowi głosu i rzadko 
się zdarza, żeby śpiewaczka mogła sprostać 
temu zadaniu. To będzie dla mnie duża radość.

Bardzo dobrze znam Berlin, berlińczyków 
i jestem przekonany, że oni cię na nowo 
pokochają. Jako modern diva doskonale 
wpisujesz się w krajobraz kulturalny tego 
miasta.
Liczę na to, tym bardziej, że bardzo dobrze 
się czuję w tym kraju. Mieszkałam tam sześć 
lat, bardzo dobrze mówię po niemiecku. No 
i lubię ten niemiecki Ordnung. 

ENGLISH 

MODERN DIVA

Meeting a world class opera singer should be 
awe-inspiring, shouldn’t it? However, I was going 
to a meeting with Aleksandra Kurzak – one of the 
most beautiful sopranos in the history of Europe – 
surprisingly calm, both in heart and mind, as if we 
had known each other for years. We talked freely 
and earnestly. Isn't it how you recognise true stars?

The queen of soprano, a prima donna, a na-
tional treasure. Which of these three do you 
like to be called?
To be honest, none of them suits me complete-
ly. Maybe the third one…

A national treasure?
I don't feel like a prima donna… And what was 
the first one?

The queen of soprano.
I wouldn't like to crown or dethrone myself. 
So I choose the “national treasure”. It sounds 
well, and for a person who makes Poland, her 
homeland, renowned in the world, it is the 
most beautiful name.

And I thought that world class opera singers 
like you are cosmopolitans. Do you feel 
a special bond with Poland?
Yes, of course! I feel Polish. It's about specific 
features of character, attachment to Polish 
tradition, films, cuisine. Still, I feel good every-
where in the world. I don't feel homesick be-
cause due to my numerous journeys, I got used 
to the fact that my home is where my hat is.
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Don't you regret anything?
No, I  don't. I  had great friends at school, a  group of 
friends. Owing to what I  learnt at music schools, I’m 
getting on with my profession, which requires deep 
concentration.

And much physical effort!
Exactly. On top of that, you get confrontation with the 
audience, its actions, responses, which are sometimes 
similar to the ones at a football stadium, e.g. booing and 
other rowdy actions of some peanut gallery’s occupants 
in La Scala. Fortunately, as opposed to what it used to be 
like, people nowadays don't throw tomatoes at singers 
(laughing).

Let’s talk about the audience. At the beginning, let’s 
agree that the Polish audience is wonderful…
It’s lovely. In the Warsaw Philharmonic they cheered, 
“Warsaw loves you!” It’s a warm, wonderful feeling!

What about the Italians you've mentioned?
I don't want to generalise because the Italian audience is 
very diversified. Some people just think that they know 
better and they have the right to express their opinion. 
They come to a performance to take it out on someone.

In what city did the audience wave jackets in your 
honour?
It was in New York, when I made my debut in the Metro-
politan Opera.

Was it after that performance when your father said 
that the next place where you could sing to beat it 
was the Moon?
Yes!

You’ve been speaking about responses of the 
audience.
Opera listeners are remarkable. They scream, shout and 
stamp their feet. You should remember that the number 
of opera listeners in Poland is really high. Nobody wor-
ries about the fact that opera may die. Tickets to theatres 
are instantly sold out. Concert halls that can accom-
modate several thousand people are filled to capacity. 
People queue for hours to get a ticket. Opera has been 
doing well for several hundred years and it will last for 
a long time in the future.

Andy Gill – a renowned music reviewer for The 
Guardian said that your music has its own “innocuous 
enthusiasm”, which I really liked.
That’s very nice, thanks.

It seems to me that you are very enthusiastic about 
life. Your glass is half-full, and you look to the future 
with hope, you are happy to take up new challenges. 

In their remarkable book “Opera’s Second Death”, 
Slavoj Žižek and Mladen Dolar say that these are the 
times of a new opera – opera which removes any barri-
ers, reveals this type of art to the contemporary world 
and modern societies. The times of divas mooning 
around at the backstage in their long furs are gone, and 
this are the times of artists who know their value and 
are able to build their careers – just like you. Maybe 
you’re a diva of the new times – a modern diva?
The world has changed, and consequently, the world of 
opera has changed as well. We keep up with the times. But 
you can’t forget that the beauty of opera is in the fact that 
it’s a traditional type of art, deeply rooted in the past, and 
making it modern by force wouldn’t bring any good.

The expression “modern diva” came to my mind when 
I saw the cover of your album with Rossini arias. I like it 
very much and I often listen to it. Nevertheless, it looks 
like a cover of a pop music album, not an album of an 
opera singer.
One day, I heard by chance one journalist criticising the 
cover on television, calling it “celebrity-like” and calling 
me a “celeb”. It made me laugh.

I am wondering whether that journalist had listened to 
the album or only judged it by its cover… I like the cover 
very much. It’s colourful, positive – just like you.
I like it very much too. Besides, on this album, I am singing 
Rossini, and his music is very expressive, dynamic and op-
timistic. There are coloraturas, improvisations there. The 
cover reflects the ambience of the album.

You are a world class artist. Some people, when they 
look at what you’ve achieved, the fame you’ve risen to, 
think that it came easy to you, just like that. They don’t 
know that behind the success – apart from a remarkable 
talent – there has been much hard work.
Of course! The music school was very demanding. From 
the age of seven, I rarely spent time at home. When I final-
ly would come back home, I had to do my homework and 
practise, practise, practise…

You began your music adventure with the violin, 
didn’t you?
Yes, I did. Music was a priority to me. Imagine that I had 
never been to a disco until the end of high school. I didn't 
know what it was.

Maybe that’s better?
Maybe… (laughing)

Let’s go back to your work… Did it pay off now looking 
back?
It’s much easier now. I learn new parts faster because I can 
read a vista. I just take the score and sing. I don’t need an 
instructor to help me with a part.
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Even though you’ve already achieved 
everything in your profession.
It's true that there's something in me, which 
makes me take up new challenges and makes 
me want more, more and more. I don't like 
being limited to a tight bodice. I  like mu-
sic flirts. Such as working with Sebastian 
Karpiel-Bułecka on a carol album or on the 
New Year's Concert with wonderful Krzyś 
Cugowski, which will be held this year in 
Lublin. He's a wonderful artist and he has 
a great voice.

Yes, that’s true.
One of the most beautiful opinions I’ve heard 
was a post on Facebook. Michał Urbaniak 
wrote that even though he had played “Sum-
mertime” many times in his life, he had nev-
er been so moved as that time when he was 
performing it with me. Such a great artist and 
such an opinion. It gives me strength, moti-
vates me and makes me want to engage in 
such “music medley”.

So again – a modern diva?
You know, people accuse me of performing 
in concert arenas. Recently, I've had such 
a review…

And what's wrong with that?
I don't know. A critic blamed me for per-
forming in concert arenas and galas for 
businessmen.

According to that critic, don't businessmen 
deserve a contact with opera and your 
beautiful voice?
What’s more, at that gala, I performed with 
a wonderful Polish National Radio Symphony 
Orchestra (NOSPR) in a  beautiful concert 
hall. It was a remarkable concert, at the high-
est artistic level. The first part was dedicated 
to Mozart, the second – to Vienna operetta. Is 
there anything wrong with that?

What I like about you is the fact that you 
can say aloud that you're good, very good. 
I think that we should learn it from you. 
I’m wondering when you realised that 
what you do is wonderful?
When I had performed on all most import-
ant opera stages in the world, I realised that 
I was on the top. And I’m not blindly in love 
with myself. I just strive for perfection…

Still, you're far from being falsely modest?
Such an attitude is foreign to me because it's 
not honest. Of course I’m good. Otherwise, 
I wouldn't be where I’m now; but I know very 
well that like everyone, I  make mistakes 
and I  learn all the time. Every new part is 
a new challenge. The more so, as my voice 

has changed after my daughter was born. 
Now I  can choose a  different repertoire, 
which I am happy about. I know that some 
beautiful parts lie ahead of me.

Let's talk about the future, the nearest 
one. In December, you're singing the part 
of Mimi in “La bohème” in Staatsoper in 
Berlin. To me, it's a huge challenge due to 
a dramatic nature of the character.
Indeed, learning that part now, opening 
the score at the last act, when the opera is 
coming to an end, when Mimi dies… I have 
a  lump in my throat; even reading the 
text and the music, the beautiful music of 
Puccini, evokes many emotions. But I know 
that I must be very professional, especially 
when singing that part, so that despite my 
emotions, my throat will be free, to make 
the audience cry, not me.

Do you have any methods for getting out 
of the role, especially after such parts, 
difficult in terms of emotions?
I’m not an artist who gets very deep into the 
role and lives it 24 hours a day. I jump into 
the role when the curtain is up and easily 
get out of it when I leave the stage.

And you believe that you’ll manage to 
tame Mimi as well?
I  hope so... Maybe I’ll share a  tear or two, 
who knows? It happens from time to time. 
I had a very interesting emotional episode 
with “Traviata”, which I sang in Warsaw. It 
seemed to me that it was a wonderful opera, 
and it made me cry a lot. I suppose it hap-
pened four times. Once, when I was singing, 
I couldn’t find the emotions I had experi-
enced before, and afterwards, actors sitting 
in the audience that night told me that that 
particular performance was brilliant, far 
better than the previous ones, during which 
I was so filled with emotions. All the perfor-
mances were at the same level in terms of 
my vocal, but in terms of acting, the last one 
was the best according to them.

Coming back to the future… Do you know 
what people are fascinated by when it 
comes to world class opera singers? 
No, what?

That they plan a few years ahead! 
(laughing)
That's right. Now I’m planning performanc-
es for 2020.

Congratulations. I think it's wonderful. 
Although I’m not an opera singer, I plan 
a year ahead. It gives me a sense of 
safety. And you?

Me too, of course! If you're a freelancer and 
you don’t get paid every month, a full cal-
endar gives you a great sense of financial 
safety, which is very important.

And people say, “You’re so limited by 
dates and contracts…”
If they go to the office every day, they're 
not entirely free, are they? I think that free-
lancers have much more freedom. Even 
though I know I’m singing in London, New 
York, Vienna, Munich, I  have some free 
time between the performances and I may 
do whatever I want with it. I don't feel limit-
ed. On the contrary!

Apart from “La bohème”, you are going 
to have some other interesting adven-
tures in Staatsoper, in the nearest future. 
I suppose Germany is an important coun-
try to you, isn't it? You went to school 
there, you were performing there for 
many years. Then, you had a break…
Yes, my permanent contract with the opera 
in Hamburg expired in 2007, and I rarely 
performed there within the next years.

Did they miss you? Did they come back 
to you?
There must be something in it… Last sea-
son, I came back to the opera in Munich 
and unexpectedly played a different role, 
not the planned one. The opera was “The 
Jewess” by Halévy, and I played the title 
character. A completely different type of 
soprano. And it worked out great. I got very 
positive reviews, which resulted in more 
performances in October. This season, 
I am also appearing in Berlin in “L'elisir 
d'amore”, in Munich in “The Tales of Hoff-
mann” as Olympia, the same in which 
I made my debut in the Metropolitan Op-
era, the one with the flying jackets we’ve 
talked about. Now, after several years, 
I have a chance to come back there and 
sing the parts of all three or even four char-
acters. All of them…

It’s a great challenge! 
Indeed, as each of the sopranos is dedicat-
ed to a bit different voice, and it rarely hap-
pens that a singer can rise to such a chal-
lenge. It’ll be a great pleasure for me.

I know Berlin very well, I know Berliners, 
and I am sure that they’ll fall in love 
with you again. As a modern diva, you 
perfectly fit the cultural landscape of 
the city.
I hope so, as I feel very good in that country. 
I lived there for six years, I speak German 
very well. And I like the German Ordnung. 
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Z NAJBARDZIEJ PRZYTULNYCH MIAST STREFY SCHENGEN POMIMO 
TEGO, ŻE WIEJE TAM, ŻE GŁOWĘ URYWA. MAJĄ KILKA FAJNYCH 

RZECZY, KTÓRE KAŻĄ TAM SPĘDZIĆ CHOCIAŻ JEDEN DZIEŃ.

REYKJAVÍK: 
DOBRE 

PRAKTYKI
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ałe miasto można obejść wzdłuż i wszerz w ciągu 
jednego dnia. Ale najlepiej zrobić to po wycieczce 
po okolicznych krajobrazowych cudach, by zrozu-

mieć, że wszystko, od architektury po dekoracje w miesz-
kaniach, jest tu inspirowane wszechobecną naturą.

HARPA
To jedna z  kilku rzeczy, które zafascynowały mnie 
w Reykjavíku. Harpa Concert and Conference Center, 
siedziba islandzkiej opery i filharmonii, to architekto-
niczne cudo, wystające znad brzegu oceanu niczym 
skała. Obiekt stworzyły dwie firmy architektonicz-
ne, Henning Larsen Architects z  Danii i  Batteríið 
Architects z  Islandii, przy współpracy z duńsko-is-
landzkim artystą, Olafurem Eliassonem. Ten ostatni 
jest autorem koncepcji głównej fasady, która z daleka 
iskrzy się, ale ze smakiem. Eliasson słynie ze sztuki za-
angażowanej w problemy ochrony środowiska, zaś od 
strony estetycznej – z nowatorskiej gry ze światłem. 
W Harpie widać i jedno, i drugie. Jej szklany gmach 
to mozaika brył przestrzennych, przypominających 
bazaltowe formacje skalne, które można zobaczyć na 
tzw. Black Sand Beach w Vík y Mýrdal, około 180 km 
od Reykjavíku. A może te bryły miały przypominać 
kryształy lodu?

Budynek robi wrażenie także od środka. Kolorowe, 
nakładające się na siebie szkła, rzucają cienie na ścia-
ny i podłogi, a sufit jest stworzony z małych luster, wy-
krojonych w podobne figury geometryczne. Przez gi-
gantyczną szklaną ścianę można podziwiać – z jednej 
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H A R PA  C O NC E RT 
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strony miasto, z drugiej otwarty ocean. Choć Harpa 
została oddana do użytku dopiero w 2011 roku, już 
stała się wizytówką miasta. Porusza wyobraźnię, tak-
że tych, którzy o współczesnej architekturze czy rzeź-
bie wielkiego pojęcia nie mają. Przyznać muszę, że to 
wzorowanie się na naturze, tak modne w „dizajnie”, 
nikomu tak dobrze nie wychodzi jak Islandczykom – 
w końcu mają na czym się wzorować.

HALLGRÍMSKIRJKA
Katedra luterańska, najważniejszy kościół w Reykjavíku 
i znowu ciekawa bryła. Niby organy, niby bazalt, ewi-
dentnie ulubiona skała wulkaniczna Islandczyków. Na 
wieżę wjeżdża winda, z siedemdziesięciu trzech metrów 
podziwiamy cały Reykjavík. Z góry widać, że stolica 
Islandii się nie wywyższa, budynki w różnych odcie-
niach szarości estetycznie dopasowują się do pochmur-
nego nieba, gdzieniegdzie przebijają żywe kolory mura-
li czy zieleń trawnika na dachu. Byłam tam na początku 
października i jedną z frajd był szalejący wiatr. A przy 
zejściu z wieży można było poczytać o  tym, jak na 
Islandii panowało chrześcijaństwo zanim ktokolwiek 
się tam osiedlił (we wczesnym średniowieczu przypły-
wali tam irlandzcy pustelnicy) i jak kilka wieków póź-
niej na dobre rozgościł się luteranizm. 

ULICE I ROZKOSZE PODNIEBIENIA
Reykjavík wielkością przypomina mój rodzinny 
Olsztyn – dlatego przechadzając się ulicami, czułam 
się całkiem swojsko. Miasto nie za duże, nie za małe. 
Otwarte na Ocean Atlantycki, więc jest wszystko, cze-
go człowiekowi potrzeba. Nadzwyczaj rzadko widuje 
się tu ludzi z psami na smyczy, za to co rusz samopas 
przechadzają się koty – domowe, bo w  obróżkach. 
W jednym ze sklepów z pamiątkami wypatrzyłam ko-
szulkę z  rysunkiem przedstawiającym kocury wśród 
reykjavickiej zabudowy, z  podpisem: „Cats rule the 
town”. Pomyślałam: „Tak, tak powinno wyglądać mia-
sto!”. Jedynym minusem tamtejszej egzystencji musi 
być pogoda. Podczas mojej wizyty wiatr wiał z prędko-
ścią 50 km na godzinę. Choć i to było dość przyjemne. 
Wśród uroczych, nordyckich domków, wypatrzyłam 
jeden wyglądający na bardziej reprezentatywny. Taki 
mały dworek. Okazało się, że to islandzki parlament. 
I  znowu brawa dla nich za zachowanie właściwych 
proporcji. 

Jak ulice, to jedzenie uliczne. Trudno o cokolwiek 
innego, jeśli jest się turystą z  Polski (choć turyści-
-blogerzy i -vlogerzy z całego świata zgodnie mówią 
o Islandii: drogo!). Pylsa, czyli hot dog, w wersji naro-
dowego street foodu występuje z nieco inną kiełbaską, 
w tradycyjnej bułce. Do tego obowiązkowa cebula, sa-
łatka ziemniaczana, musztarda i inne sosy. A jeśli, tak 
jak ja, jesteście niepoprawnymi czekoladoholikami, 
uważajcie na słowo „lakrís” na papierkach – to zwod-
nicza lukrecja. Dodają ją do wszystkiego. No, chyba że ZD
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K AT E D R A  L U T E R A Ń S K A , 
N A J WA Ż N I E J S Z Y  KO Ś C I Ó Ł 
W   R E Y K JAV Í K U  I   Z N OW U 
C I E K AWA  B RY Ł A .  N I BY 
O RG A N Y,  N I BY  B A Z A LT, 
E W I D E N T N I E  U L U B I O N A 
S K A Ł A  W U L K A N I C Z N A 
I S L A N D C Z Y KÓW. 
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ktoś lubi. Jeśli zaś analiza pylsurów (liczba 
mnoga!) stanie się zbyt dogłębna i zachce 
się komuś szarpnąć na coś z wyższej półki 
(czytaj: zwyczajna restauracja), to można 
spróbować steku z walenia poprzedzonego 
przystawką z maskonura (taki ładny ptak, 
którego maskotkę można sobie kupić na 
pamiątkę). Jeśli ktoś lubi. Ja zadowoliłam 
się zupą z homara, wołowiną i skyrem – 
tamtejszym serkiem – na deser. A jeśli ktoś 
preferuje jeszcze bardziej odjechane klima-
ty, niech spróbuje specjalności o  nazwie 
hakarl. To nic innego jak sfermentowany 
rekin. Nie jadłam, nie wypowiadam się. 
Są jeszcze czipsy z suszonej ryby – może-
cie kupić je w markecie i zaskoczyć znajo-
mych. Znajomi mojego chłopaka spróbowa-
li, a na „Chcecie jeszcze?” odpowiedzieli: 
„Może później”. Kot spałaszował z głośnym 
mlaskaniem. Ale to nie koniec kulinarnych 
przeżyć w Reykjavíku! Są jeszcze „ichnie” 
wypieki, tłuste i z cynamonem, zapewnia-
jące odpowiednią izolację ciała.

Na koniec, jeśli będziecie przechadzać 
się po tych hipsterskich ulicach z poczu-
ciem, że jesteście wielce oryginalni, to nie 
zdziwcie się, gdy tu i ówdzie usłyszycie ro-
dzimą mowę. Polacy pracujący na Islandii 
są jedną z głównych mniejszości, a polscy 
turyści skrzętnie korzystają z nowo otwar-
tych połączeń lotniczych. Zawsze to miło. 

ENGLISH 

REYKJAVÍK AND GOOD HABITS

Its’ less than 120 thousand citizens make up 
almost half of the country’s population. Reykjavík 
is one of the cosiest cities in Schengen, despite 

the wind’s efforts to rip your head off. They have 
few cool things that make you spend at least 
a day there.

You can see the whole city within a day. But 
you should do that after taking a trip around 
the surrounding natural sights to under-
stand that everything here, from architec-
ture to home décor, is inspired by nature.

HARPA
Is one of the things that fascinated me in 
Reykjavík. Harpa Concert and Conference 
Centre, home to the Icelandic opera and 
philharmonic, is an architectonical gem 
hovering above an ocean like a  rock. It 
was designed by two architectonical com-
panies: Henning Larsen Architects from 
Denmark and Batteríið Architects from 
Iceland, in cooperation with a  Danish-
Icelandic artist, Olafur Eliasson. He is 
the designer of the main facade’s concept, 
which is shimmery yet tasteful. Eliasson 
is known for art that is involved with en-
vironment protection issues and, aesthet-
ically, for his innovatory experimentation 
with light. In Harpa you can see both the 
first and the latter. This glass building is 
a mosaic of geometrical shapes similar to 
basalt rock formations, which can be seen 
on the so called Black Sand Beach in Vík y 
Mýrdal, about 180km outside of Reykjavík. 
Or maybe these shapes should remind us of 
ice crystals?

Also on the inside the building is impres-
sive. Colourful, overlapping glass throws 
shades onto the walls and floors and the ceil-
ing is made of little mirrors, cut into similar ZD
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geometric shapes. Through a gigantic glass 
wall you can admire the city on one side and 
the ocean on the other. Although Harpa was 
opened to the public only in 2011 it has al-
ready become the city’s symbol. It feeds the 
imagination also of those who know little 
about modern architecture and sculpture. 
I have to admit that drawing from nature, 
so popular in design, is best done by the 
Icelanders. After all, they have plenty of na-
ture to draw inspiration from.

HALLGRÍMSKIRJKA
Is a Lutheran Cathedral, the most import-
ant church of Reykjavík and, once again, 
it has an interesting shape. Maybe organs, 
maybe basalt, evidentially Icelanders’ fa-
vourite volcanic rock... There is an eleva-
tor up to the tower; from 73m we can see 
all of Reykjavík. From the top you can see 
that Iceland’s capitol is not standing out; 
buildings kept in the shades of grey are aes-
thetically matching the cloudy sky and co-
lours are bursting only from a few murals or 
green grass patches on the roofs. I was there 
in the beginning of October and one of the 
attractions was the crazy wind. Coming 
down from the tower you could read about 
how there was Christianity on Iceland 
before anyone has even settled there (in 
early Medieval times Irish hermits would 
sail there) and how a  few centuries later 
Lutheranism took over.

THE STREETS AND 
TASTING PLEASURES
Reykjavík is about the size of my home-
town, Olsztyn, so walking down the streets 
I felt very comfortable. A city that is not too 
big, not too small. By the Atlantic Ocean, 
so it has everything it may need. You rare-
ly come upon people walking their dogs 
here but every few minutes you can see 
cats, which definitely have owners because 
they are all wearing collars. In one of the 
souvenir shops I  found a  t-shirt with an 
artwork of cats among the Reykjavík archi-
tecture and a phrase “Cats rule the town”. 
I thought to myself: “Yes, this is what a city 
should look like!” The only minus of living 
there must be the weather. During my visit 
the wind was reaching 50km/h. But even 
that was pleasant. Amongst cute, Nordic 
houses I found one that looked more repre-
sentative: a little manor. It turned out to be 
the Icelandic Parliament. And once again, 
pat on the back for keeping the appropriate 
proportions.

If streets then street-food. You will rare-
ly have anything else if you are a Polish 
tourist (and tourist-bloggers and vloggers 
from around the world all agree on one 
thing when it comes to Iceland: expen-
sive!). Pylsa, hot-dog in the national street-
food version is a different sausage in a tra-
ditional bun, with mandatory onion, potato 

salad, mustard and other sauces. And if 
you are, like me, chocoholics look out for 
the word lakrís on wrappers: it is the decep-
tive liquorice. Unless you like it. And if you 
grow tired of pylsurs (plural of pylsa) and 
want to reach for something from a high-
er shelf (meaning a restaurant) then you 
might want to try a whale steak proceed-
ed by a puffin appetiser (puffin is a pretty 
bird, a stuffed toy of which you can buy as 
a souvenir). If you like that. I went for lob-
ster soup, beef and skyr (their cheese) for 
dessert. And if you enjoy bizarre things 
you should try their speciality: hakarl. It is 
nothing other than fermented shark. I can-
not say anything about it; I have not tried 
it. There are also dried fish crisps, you can 
buy them in a supermarket and surprise 
your friends. My boyfriend’s friends tried 
them and when I asked if they wanted more 
they politely declined. But my cat swal-
lowed them whole. And this is not the end 
of culinary surprises of Reykjavík! They 
also have “their” pastries: greasy and with 
cinnamon, ensuring proper body isolation.

Lastly, if you will be walking around 
these hipster streets feeling that you are 
very original do not be surprised if you 
hear your native language. Poles working 
in Iceland are one of the biggest minorities 
and Polish tourists often take advantage of 
the newly established flight connections. 
That is always nice. ZD
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omysł utworzenia Muzeum II Wojny 
Światowej sięga 2007 roku, kiedy Do-
nald Tusk, ówczesny premier, przed-

stawił potrzebę uruchomienia placówki, 
która miałaby prezentować losy Polski w la-
tach 1939-1945 na tle całej Europy i świata. 
Niecały rok później, 1 września 2008 roku, 
premier przekazał pełnomocnictwo w kwe-
stii uzgadniania koncepcji muzeum prof. 
Pawłowi Machcewiczowi. Na siedzibę wy-
brano Gdańsk – miasto, w którym wszyst-
ko się zaczęło.

Dokładny wybór miejsca również nie 
jest przypadkowy. To ulica Wałowa nad Mo-
tławą. Leży ona w sąsiedztwie dwustu me-
trów od Muzeum Poczty Polskiej, około trzy 
kilometry od Westerplatte i  około dwóch 
kilometrów od Europejskiego Centrum So-
lidarności, które jest symbolem najnowszej 
historii Gdańska i Polski.

Samo Muzeum II Wojny Światowej nie 
będzie zamykać się na przyszłość – świad-
czy o tym koncept architektoniczny. Auto-
rami projektu budynku jest Studio Archi-
tektoniczne „Kwadrat” z Gdyni. Budynek 

TEKST Sylwia Gutowska

4 2 – 4 3 D E S T I N A T I O N :  P O M O R S K I E

WYDAJE SIĘ, ŻE O II WOJNIE 
ŚWIATOWEJ WIEMY WSZYSTKO. 
JEDNAK WIELE FAKTÓW 
HISTORYCZNYCH DLA SZERSZEJ 
PUBLICZNOŚCI POZOSTAJE 
TAJEMNICĄ. TAK ZRODZIŁA SIĘ 
POTRZEBA UTWORZENIA MUZEUM 
II WOJNY ŚWIATOWEJ W GDAŃSKU. 
JEDNYM Z CZOŁOWYCH WĄTKÓW 
INSTYTUCJI MA BYĆ OPOWIEŚĆ 
O ZWYKŁYCH LUDZIACH NA 
TLE WIELKIEJ POLITYKI.

ikonicznych budowli Gdańska, jak dźwigi 
stoczni i ceglane zabudowy Głównego Mia-
sta, a zarazem jest bardzo nowoczesna.

Gmach zajmuje powierzchnię 23 tysięcy 
m2, z  czego 5 tysięcy m2 przeznaczonych 
zostanie na wystawę stałą (czyniąc ją jed-
ną z największych wystaw wśród muzeów 
historycznych na świecie) i ponad tysiąc 
m22 pod wystawy czasowe. Wystawę stałą 
mają tworzyć trzy bloki narracyjne: „Dro-
ga do wojny”, „Groza wojny” i „Długi cień 

NA SI EDZ I BĘ W Y BR A NO 
GDA Ń SK – M I A S T O, 
W KT ÓRY M WSZ YS T KO 
SI Ę Z ACZ Ę Ł O. D OK Ł A DN Y 
W Y BÓR M I E JS C A RÓW N I EŻ 
N I E J E S T PR Z Y PA DKOW Y. 

P ma wyraźnie przemawiać do emocji zwie-
dzających, tworząc zarazem nowy symbol 
miasta. Podzielony jest na trzy części: prze-
szłość, zamkniętą w ekspozycjach ukrytych 
w podziemiach, teraźniejszość, uosobioną 
w przeszklonych przestrzeniach budynku – 
tam znajdą się biblioteka, sale dydaktyczne 
i pokoje pracowników – i otwarcie na przy-
szłość, symbolizowane przez wychodzący 
na miasto taras widokowy, gdzie mieścić 
się będzie kawiarnia. Bryła nawiązuje do 

MUZEUM II WOJNY 
ŚWIATOWEJ

ZDJĘCIA Mat. Prasowe



cide on details related to establishing the museum. The 
institution was to be set up in Gdańsk – the city where it 
all had begun.

The specific location is not accidental as well. The muse-
um is situated in Wałowa Street by the River Motława – 200 
metres from the Polish Post Office Museum, about three ki-
lometres from Westerplatte and about two kilometres from 
the European Solidarity Centre, which is the symbol for the 
contemporary history of Gdańsk and Poland.

The Museum of the Second World War will also look 
to the future – it is reflected by its architectural design. 
The building was designed by the Architecture Studio 
“Kwadrat” from Gdynia. It is to become a new symbol of 
the city and is supposed to evoke visitors’ emotions. The 
museum is divided into three sections: the past – closed 
in exhibitions hidden underground; the present – in 
glassed-in rooms, including a library, auditoriums and 
the staff rooms; and the future – symbolised by a terrace 
with a café with a view of the city. The design refers to 
iconic buildings in Gdańsk, such as shipyard cranes and 
brick buildings of the Main Town, and it is very modern 
at the same time.

The museum covers the total area of 23,000 m2, 
5,000 m2 of which is to be dedicated to the permanent 
exhibition (making it one of the largest exhibitions 
in historical museums all over the world) and over 
1,000  m2 to temporary exhibitions. The permanent 
exhibition is to comprise three narrative blocks: “The 
road to war”, “The horrors of war” and “The war’s long 
shadow”. Modern exhibition techniques will be used, 
combining the presentation of exhibits, multimedia and 
playing with space.

Civilians’ stories are to be one of the main narrative 
topics in the museum. The war’s military aspects will 
be presented in the background, a bit more quietly than 
usual. The museum wants to stress the fact that the Sec-
ond World War was different from the previous ones, as 
for the first time in history, civilians suffered the most.

Therefore, a section entitled “Everyday life” is lo-
cated in the main route of the permanent exhibition – 
in a 100 metres long corridor, which will also be a rest 
area for visitors. There will be genuine exhibits from the 
old times, such as toys or pieces of clothing. Moreover, 
documentaries will be shown. The museum has adopted 
a holistic approach – the stories of civilians will not be 
limited to inhabitants of Poland under occupation.

The Museum opens at the beginning of 2017.  

M U Z E U M  I I  W O J N Y  Ś W I A T O W E J

wojny”. Będzie wykorzystywać nowoczesne techniki 
wystawiennicze, łączące prezentację eksponatów, mul-
timedia i grę z przestrzenią.

Losy cywilów mają być jednym z głównych tematów 
narracji w Muzeum. Historia militarnej strony wojny 
będzie toczyć się w tle, nieco ciszej niż zazwyczaj jest 
to przedstawiane. Muzeum chce w ten sposób uwypu-
klić wyjątkowość II wojny światowej, w której po raz 
pierwszy w  historii największe ofiary poniosła lud-
ność cywilna.

Świadczy o tym umieszczenie sekcji pod nazwą „Ży-
cie codzienne” w głównej osi komunikacyjnej wystawy 
głównej – w liczącym 100 m długości korytarzu, który 
zarazem pełnić będzie funkcję przestrzeni wypoczyn-
kowej podczas zwiedzania. Zobaczymy tam między in-
nymi autentyczne eksponaty z tamtych czasów, jak dzie-
cięce zabawki czy części garderoby. Będzie też można 
obejrzeć filmy dokumentalne. Temat potraktowany zo-
stał całościowo – historie cywilów nie będą ograniczać 
się do mieszkańców okupowanej Polski.

Muzeum ma zostać otwarte na początku 2017 roku.  

ENGLISH

MUSEUM OF THE SECOND WORLD WAR

It might seem that we know everything about the Second World 
War. However, the general public is still unaware of many historical 
facts. That is how a need to set up the Museum of the Second 
World War in Gdańsk arose. The museum will focus on the story of 
ordinary people against the background of the world of politics.

The idea to set up the Museum of the Second World 
War emerged in 2007, when Donald Tusk, who was the 
Prime Minister then, spoke about the need to set up an 
institution that would present the Polish history of the 
years 1939–1945 in the context of Europe and the world. 
About one year later, on 1 September 2008, the Prime 
Minister authorised professor Paweł Machcewicz to de-

SUKNIA ŚLUBNA BETTY BRASS, ŻONY AMERYKAŃSKIEGO ŻOŁNIERZA, 
USZYTA Z MATERIAŁU SPADOCHRONOWEGO, KTÓRY JAMES BRASS 
PRZYWIÓZŁ Z JAPONII. 1946–1948, MUZEUM II WOJNY ŚWIATOWEJ.

OBUWIE WYKONANE Z OPON. ZE WZGLĘDU NA BRAK SKÓRY DO PRODUKCJI BUTÓW UŻYWANO TKANIN, 
DREWNA, SZNURKA I GUMY. ESPADRYLE CZY CHODAKI, DOTYCHCZAS KOJARZONE Z BIEDĄ, WESZŁY NA 
STAŁE DO ŚWIATA MODY. 1939–1945, MUZEUM II WOJNY ŚWIATOWEJ.
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17 LISTOPADA 2016, ROVANIEMI
Przygotowania do Bożego Narodzenia idą pełną parą. Ja 
i moi bracia jesteśmy już gotowi do lotu przez cały świat. 
Elfy w pocie czoła pakują na sanie worki pełne prezentów 
dla grzecznych dzieci. Dziś odbyła się także przedświątecz-
na odprawa ze Świętym Mikołajem. Dowiedzieliśmy się, 
jaki jest plan tegorocznej operacji „Prezenty pod choinkę”. 
Wyruszymy z bieguna 2 grudnia. 3 grudnia wylądujemy 
na Targu Węglowym w Gdańsku. Zaczyna się tam wtedy 
Jarmark Bożonarodzeniowy. Będziemy na nim stacjo-

PONIŻSZY FRAGMENT TEKSTU ZNALEŹLIŚMY NA 
WYCIERACZCE PRZED DRZWIAMI REDAKCJI ZARAZ PO 
PIERWSZYM W TYM ROKU ŚNIEGU. NASZE REDAKCYJNE 
ŚLEDZTWO KAŻE PRZYPUSZCZAĆ, ŻE JEST TO ZAGUBIONY 
KAWAŁEK DZIENNIKA WICHRA, JEDNEGO Z RENIFERÓW 
Z ZAPRZĘGU ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA. MAMY NADZIEJĘ, ŻE 
JEGO PUBLIKACJA POZWOLI LEPIEJ POZNAĆ ZWYCZAJE 
ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA ORAZ OGROM PRACY, KTÓRY KAŻDEGO 
ROKU CZEKA JEGO SAMEGO ORAZ ELFY I RENIFERY.

Z DZIENNIKA 
RENIFERA

nować od samego początku do samego końca, czyli do 23 
grudnia (oczywiście nie zapominamy o pracy – w nocy z 5 
na 6 grudnia polecimy w świat rozdawać prezenty z okazji 
Mikołajek, ale nad ranem wrócimy na Jarmark). 

To dobra wiadomość. Gdański Jarmark Bożonarodze-
niowy to miejsce, w którym czujemy się prawie jak w domu. 
Ja i moi bracia na Jarmarku odpoczywamy – pozujemy do 
zdjęć z grzecznymi dziećmi, pozdrawiamy przechodniów, 
przytupujemy do rytmu kolęd. Ale Święty Mikołaj ma tam 
trochę pracy. Przede wszystkim musi dostarczyć Ducha 
Świąt, więc o spóźnieniu nie może być mowy. Dlatego 
każdego roku przechadza się uliczkami Jarmarku – Aniel-
ską, Czekoladową, Cynamonową i… tą ulubioną – Renife-
rów! Podzwania dzwonkiem, podśpiewuje kolędy, życzy 
wszystkim wesołych świąt i – a jakżeby inaczej – rozdaje 
słodycze. Ale nim to nastąpi, musi  sprawdzić, czy Gdańsk 
i gdańszczanie są gotowi do Gwiazdki, czy sprzedawane na 
Jarmarku ozdoby są wystarczająco świąteczne, a smako-
łyki wystarczająco smaczne. I czy atrakcji jest dość. Musi 
sprawdzić, jak prezentuje się zimowy Gdańsk z perspekty-
wy 50 metrów nad ziemią (będzie pierwszym pasażerem 
Koła Widokowego AmberSky), przetestować jakość lodowi-
ska, obejść wszystkie piętra Anielskiego Młyna i przywitać 
z urzędującymi tam figurami aniołów i świętych. Aż wresz-
cie odpocznie w Zaczarowanej Karecie.

Na naszych saniach nie zabraknie specjalnych przepisów 
na świąteczne pierniki, pierogi, słodycze i nalewki, bo mu-
simy je dostarczyć wystawcom, którzy będą je sprzedawać 
na swoich kramikach. Jak co roku, każdy świąteczny rary-
tas, każdy wyrób musi zostać zatwierdzony przez samego 
Mikołaja. Zwłaszcza te wykonane ręcznie: wszystkie czapki, 
szaliki i ozdoby, które znajdziemy na Świątecznym Jarmarku 
Sztuki (tuż obok Koła Widokowego we wnętrzach zabytko-
wej Wielkiej Zbrojowni). Każdy, nawet najmniejszy drobiazg, 
jaki można będzie dostać podczas tego wydarzenia, musi 
mieć w sobie odpowiednio dużo Ducha Świąt. Nie zapominaj-
my też o specjalnym grzańcu, ulubionym napoju Świętego 
Mikołaja, którego można będzie skosztować w specjalnym, 
pamiątkowym kubku – bez tego smaku nie ma świąt!

Święty Mikołaj już teraz przy świetle swojej lampki wy-
pisuje setki pocztówek, które można będzie wysłać wprost 
z Gdańskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego – na każdej 
z nich znajduje się dedykacja: „Niech nie traci we mnie wia-
ry, ani duży, ani mały!” i własnoręczny podpis Mikołaja. Oj, 
będzie go bolała ręka od tych wszystkich podpisów!

Ale my też będziemy mieli na Jarmarku swoje zadania. 
Na początek sprawdzimy, czy cały Targ Węglowy został 
pięknie udekorowany. Muszę przyznać, że jeszcze nigdy 
nie zostaliśmy zawiedzeni, więc spodziewam się, że i w tym 
roku inspekcja przebiegnie poprawie i organizatorzy otrzy-



mają od nas pieczątkę w postaci odciśniętej re-
niferowej podkowy. Zajrzymy też do Przystani 
pod jemiołą, żeby błogosławić całującym się 
tam zakochanym. Mamy także sprawdzić, czy 
świąteczne animacje, jakie będą wyświetlane 
w weekendy na ścianie Muzeum Bursztynu 
między 16 a 21 odpowiednio pokazują ma-
gię świąt. No i najważniejsza sprawa: wraz ze 
Świętym Mikołajem, elfami, aniołami i innymi 
jurorami ocenimy świąteczne kartki pocztowe 
nadesłane w ramach konkursu plastycznego 
„Anieli grają dla hospicjum”. Nocami, kiedy 
nikt nie będzie patrzył, pewnie polatamy nad 
miastem razem z gdańskimi aniołami, które 
też czasem można spotkać na Jarmarku.

Gdański Jarmark Bożonarodzeniowy to 
dla nas ważny moment w przygotowaniach do 
operacji „Prezenty pod choinkę”. To stąd nocą 
23 grudnia wyruszymy naszym latającym za-
przęgiem, by obdarowywać grzeczne dzieciaki 
na całym świecie. Ale to właśnie tutaj od 3 grud-
nia będziemy budować nastrój świąt. Pomoże 
nam w tym kilkudziesięciu wystawców z całej 
Polski, Litwy i Węgier. Będzie też Wenecka 
Karuzela z rumakami, sto choinek i bombki 
giganty. Wszystko po to, żeby każdy, kto zawita 
do Gdańska na Jarmark Bożonarodzeniowy, 
poczuł ducha świąt i mógł go przekazać innym. 
Bo tu wszystko się zaczyna!

UWAGA OD REDAKCJI
Biorąc pod uwagę wydatną pomoc, jaką w or-
ganizacji Gdańskiego Jarmarku Bożonaro-
dzeniowego niosą Święty Mikołaj oraz jego 
renifery, nie dziwi nas, że impreza została w ze-
szłym roku doceniona przez ekspertów z firmy 
Colliers International Group Inc., którzy przy-
znali jej drugie miejsce w rankingu tego typu 
wydarzeń w Polsce. Ten osobliwy klimat Jar-
marku doceniają też turyści – z myślą o nich 
na jarmarku działa specjalny Punkt Informacji 
Turystycznej. 

ENGLISH

FROM A RAINDEER’S DIARY

We have found the following text on the door-
step of our editorial office right after the first 
snowfall of the year. Our investigation led us to 
believe that it is a fragment of Prancer’s, one of 

Santa Clause’s reindeers, lost journal. We hope 
that publicising this will help us better understand 
Santa’s habits and the amount of work Elves and 
Reindeers have each year.

NOVEMBER 17TH, 2016, 
ROVANIEMI
Christmas preparations are going on at full 
speed. My brothers and I are ready to fly across 
the world. Elves are tirelessly loading bags full 
of presents for nice children onto the sled. We 
also had our take-off meeting with Santa Claus 
today. We were told this year’s “Christmas 
Presents” operation plan. We are leaving the 
North Pole on December 2nd. December 3rd 
we will land on Targ Weglowy in Gdansk. This 
is when the Christmas Market opens there. We 
will be stationing there from the first to the last 
day, so up until December 23rd (of course we 
are not forgetting about our responsibilities; 
during the night of December 5th we will 
fly out to leave presents for Mikolajki [TN: 
in Poland children receive little gifts the 
night of December 5th] but we will be back 
before dawn).

This is good news. The Christmas Market 
in Gdansk is a place where we feel at home. 
My brothers and I  get to rest during the 
Market; we pose for photos with nice chil-
dren, greet the passer-byes and stomp our 
hooves listening to Christmas carols. But 
Santa has some work to do. This is why he 
walks up and down the streets of the Market: 
Angels’ Street, Chocolate Street, Cinnamon 
Street and... our favourite: Reindeers’ Street! 
He rings his bell, hums the carols, wishes ev-
eryone merry Christmas and, of course, gives 
out treats. But before all that can happen he 
has to check if Gdansk and its citizens are 
ready for Christmas: are decorations sold on 
the Market festive enough, are treats tasty 
enough and are there enough attractions. 
He has to check how Gdansk looks from 50m 
above the ground (he will be the first passen-
ger of the Amber Sky Sightseeing Eye), check 
the ice rink, go around all the floor of the 
Anielski Mlyn and say hi to all the sculptures 
of angels and saints. And, finally, he can rest 
in the magical carriage.

On our sled there will also be room for 
special recipes for Christmas gingerbread, 
pierogi [TN: Polish dumplings, traditional 
Christmas dish], treats and nalewki [TN: 
sweet, fruity strong alcoholic beverages] be-
cause we have to deliver them to the sellers 
that will be selling them in their stalls. Like 
every year, each Christmas treat must be 
approved by Santa Claus himself. Especially 
those that are hand-made: all hats, scarves 
and decorations that we will find on the 
Christmas Art Market (right next to the 

Z  D Z I E N N I K A  R E N I F E R A

Sightseeing Eye inside the historical Wielka 
Zbrojownia). Even the tiniest item on the 
Market must have enough Christmas Spirit. 
And we cannot forget about the special mulled 
wine, Santa’s favourite drink, which you will 
have a chance to try in a special cup: there is 
no Christmas without it! 

Santa Claus is sitting by his lamp right now, 
writing out hundreds of postcards, which you 
will be able to send right from the Gdansk 
Christmas Market. On each one there is the 
dedication: “Small or big: have faith in me!” 
with Santa’s signature. I am sure his hand will 
hurt really badly after signing all of them!

And we will also have responsibilities on 
the Market. To start with we will check if the 
Market is beautifully decorated. I have to ad-
mit, we have not yet been disappointed, so 
I expect that also this year’s inspection will 
run smoothly and the organisers will get our 
stamp of approval: the reindeer shoe.

We will also check out the harbour under 
the mistletoe to bless the kissing lovers. We 
also have to make sure that Christmas an-
imations that will be shown on the Amber 
Museum’s wall on the weekends between 
4pm and 9pm are showing the Christmas 
magic well. And the most important thing: 
with Santa Clause, elves, angels and other 
jurors we will judge the Christmas cards sent 
in as part of the “Angels Play for Hospice” art 
competition. During the nights, when no one 
will be looking, we will probably fly above the 
city with the Gdansk angels, who can also be 
sometimes seen on the Market.

Gdansk Christmas Market is an import-
ant part of our preparation for the “Christmas 
Presents” operation. On the night of 23rd 
December we will take off from here with 
our flying sled to bring gifts to nice children 
across the world. We will be helped by nu-
merous sellers from Poland, Lithuania and 
Hungary. There will also be a Venetian car-
ousel with horses, a hundred Christmas trees 
and gigantic Christmas ornaments. All this 
so that everyone who visits Gdansk to see 
the Christmas Market can feel the Christmas 
Spirit and be able to share it with others. 
Because everything starts here!

EDITOR’S NOTE
Taking into consideration the amount of help 
that is given by reindeers and the Santa Clause 
in the organisation of Gdansk Christmas 
Market we are not surprised that last year this 
event was recognized by the experts of the 
Colliers International Group Inc., who have 
awarded it with a second place in the ranks of 
such events in Poland. The Market’s special at-
mosphere is also noticed by the tourists: espe-
cially for them there is a Tourist Information 
Point on the Market. 

Jarmark Bożonarodzeniowy / Targ Węglowy
Świąteczny Jarmark Sztuki / Wielka Zbrojownia
3-23 grudnia 
poniedziałek-czwartek 11.00-20.00, 
piątek-niedziela 11.00-21.00 
bozonarodzeniowy.gda.pl
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ot do Nowego Jorku w dzień przed Hallo-
ween. Idealnie. Nie znoszę tego polskie-
go Święta Zmarłych, Wszystkich Świę-

tych czy też Zaduszek… Zawsze mi się myli. 
Kiedy byłem małym chłopcem, te cmentarne 
wycieczki wydawały się zabawne. Największą 
frajdą było zapalanie świeczek i grzebanie 
w rozpuszczonym wosku. Potem, kiedy by-
łem nastolatkiem, też było fajnie. Umawiali-
śmy się z dziewczynami na randki – świece 
zawsze wprowadzają romantyczny nastrój, 
a nagrobki kojarzą się w tym wieku z wiecz-
ną miłością. 

W pewnym momencie ten wdzięk cmen-
tarza przestaje jednak działać. Zaczynasz 
dostrzegać tragedie, które symbolizują płyty 
z gresu i marmuru, a także starych ludzi, którzy 
bywają na cmentarzu najchętniej, jakby chcieli 
oswoić to miejsce – ostatecznie już niedługo, to 
już pewne, tu właśnie trafią. Osobiście jestem 
wciąż zauroczony kojącym stwierdzeniem jed-
nego z klasyków (nie jestem erudytą, nie pa-
miętam nazwiska), że dopóki żyjemy śmierci 
nie ma, a kiedy ona się zjawia, my jesteśmy zde-
cydowanie nieobecni. W moim przekonaniu 
cmentarz to niepotrzebne marnowanie prze-
strzeni i jest mi całkowicie obojętne, co stanie 
się z moim ciałem, kiedy już nie będzie mi po-
trzebne… Dlatego uwielbiam amerykańskie 
podejście do tematu śmierci. Zróbmy z tego 
karnawał absurdu, skoro nie możemy nic po-

well as old people, who are the most willing to 
come to the cemetery as if they wanted to get 
used to that place – well, it won’t be long after 
all before they finally get there. Personally, 
I’m still enchanted with a  soothing state-
ment of one of the classics (I’m not an erudi-
te, I don't remember the name) that “as long 
as we live, when we are, death has not come, 
and, when death has come, we are not.” To 
me, the cemetery is an unnecessary waste of 
space, and I don’t really care what will hap-
pen to my body when I no longer need it… 
That’s why I love the American approach to 
death. Let’s make a carnival of absurdity out 
of it if we can't do anything about it and if it 
really – the Death – comes to everybody. At 
least in that case we are really equal.

And so I fly through Zurich. I check in, 
put my suitcase on the conveyor belt. I ask 
for a seat by the window. I look right and… 
I can’t believe my eyes. Bill Murray. A we-
ary pale face, spaniel’s eyes, a  little hat, 
a pink blouse, worn cargo pants and the look: 
“I don’t know what I’m doing here, but I’ll 
stay here for a while. Maybe something in-
teresting will happen?” I love that guy. I ba-
rely keep myself from foolish screams and 
asking for a photo with him. At the security 
check, I manage to resign myself to the fact 
that we are on the same flight, the guy is so 
close, and I can’t get any closer to him in any 
way. I’m a well-brought up person and I won't 
pester a guy who is certainly fed up with fans 
all around.

And so I sit down in my place by the win-
dow, and the man in the little hat sits down 
beside me and smiles, resigned in a  way. 
Bill, my dear! Well, so I smile too. I suppose 
I look like a fool who has just won a lottery. 
And I can't believe it when Bill introduces 
himself to me and offers me a drink. After 
all, with whom would you like to have a glass 
of whiskey? I would choose him! Seeing my 
eyes open wide with surprise, he says that 
there’s nothing to be surprised at. Being 
a star is awfully boring, and he hates being se-
parated from the ordinary world. That’s why 
he’s working at the counter at Greenpoint. 
He asked his son for a job in his bar. Maybe I’d 
like to pop in? Of course I would. So maybe 
we’ll go there straight from the airport? A fat-
ty will be having her fortieth birthday party, 
it’ll be fun. He loves fat women; they are the 
jolliest ones. And they’re so soft. Excuse me, 
blame it on the whiskey… 

Of course I’ll go with him to Greenpoint, 
to celebrate the fortieth birthday of the jolly 
fatty. Probably, I won't make it to the para-
de tomorrow because of an awful hangover. 
But it doesn't matter. Take it easy. Maybe I’ll 
live to the next parade? Cheers, Billy. Bill 
Murray, I can't believe it! 
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Aktorka, dramaturg, reżyserka. 
Ukończyła krakowską PWST, została zaangażowana 
do Teatru Starego w Krakowie, później dołączyła do 
zespołu TR Warszawa. Pracowała z Lupą, Jarzyną, 
Borczuchem, Klatą, Korczakowską. Wyreżyserowała 
swój tekst „Uwodziciel” w Teatrz e Nowym K. 
Warlikowskiego. Publikuje swoje teksty w „Zwykłym 
Życiu” i „K Mag-u”. Na premierę czeka jej debiut 
kinowy „W spirali” w reż. K. Aksinowicza.
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radzić w tej sprawie i naprawdę dotyczy ona 
– Pani Śmierć – każdego. Przynajmniej w tym 
naprawdę jesteśmy równi.

A więc lecę przez Zurych. Odprawiam się, 
kładę walizkę na taśmę. Jeszcze tylko prośba 
o miejsce przy oknie. Patrzę w prawo i… Nie 
wierzę. Bill Murray. Zmięta blada twarz, oczy 
spaniela, mały kapelusik, różowa bluza, wy-
tarte bojówki i ta postawa: „Nie wiem, co tu 
robię, ale zostanę jeszcze chwilę. Może zdarzy 
się coś ciekawego?”. Uwielbiam gościa. Ledwo 
powstrzymałem się od idiotycznych okrzy-
ków i próśb o pamiątkowe zdjęcie. Po przejściu 
przez kontrolę, udało mi się pogodzić się z tym, 
że lecimy tym samym lotem, że ten facet jest 
tak blisko, a ja w żaden sposób nie mogę się do 
niego zbliżyć. Jestem przecież kulturalną oso-
bą i nie będę zaczepiał gościa, który ma z pew-
nością dość nagabywania przez fanów.

Otóż siadam na swoim miejscu przy oknie, 
a obok mnie zajmuje miejsce mężczyzna w ka-
pelusiku i uśmiecha się jakoś tak zrezygnowa-
ny. Bill, kochany! Także tego… Też się uśmiech-
nąłem. Pewnie jak idiota, który wygrał w totka. 
I nie wierzę, kiedy Bill mi się przedstawia i pro-
ponuje drinka. No bo z kim chcielibyście się 
najbardziej napić whiskey? Bo ja właśnie z nim! 
Bill widząc moje wytrzeszczone z zaskoczenia 
oczy, stwierdza, że naprawdę nie ma się cze-
mu dziwić. Bycie gwiazdą jest okropnie nudne 
i nienawidzi tego odgradzania od normalne-
go świata. Dlatego teraz pracuje za barem 
na Greenpoincie. Poprosił syna, żeby mógł pra-
cować w jego knajpie. Może chciałbym wpaść? 
Jasne, że chciałbym. To może pojedziemy tam 
prosto z lotniska? Jedna grubaska urządza swo-
je czterdzieste urodziny, więc będzie w porząd-
ku. Uwielbia grubaski, to najweselsze dziewczy-
ny. No i takie miękkie. Sorry, to przez whiskey… 

Jasne, że pójdę z nim na Greenpoint, świę-
tować czterdzieste urodziny wesołej grubaski. 
Prawdopodobnie nie będę w stanie dotrzeć na 
jutrzejszą paradę z  powodu kaca giganta. To 
nic. Parada nie zając. Może dożyję następnej? 
Twoje zdrowie Billy. Bill Murray, ja nie mogę! 

ENGLISH

MY NAME IS GEORGE, EPISODE 11

A flight to New York on a day before Halloween. 
Perfect. I hate this Polish All Saints’ Day or All 
Souls’ Day… I always mix it up. When I was 
a boy, trips to the cemetery seemed funny. 
Lighting the candles and tampering with 
hot wax was the best part. Then, when I was 
a teenager, it was fun as well. We used to have 
dates with girls – candles always create ro-
mantic atmosphere, and at that age, you asso-
ciate graves with ever-lasting love.

At some point, however, the charm of the 
cemetery disappears. You begin to see tra-
gedies symbolised by marble tombstones as 

MAM NA IMIĘ 

GEORGE 
ODC. 11
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dziwne czasy trafili Rebel Babel. 
Zebrali się z różnych kątków Euro-
py, która przez chwilę była prawie 

jednością. Potrafili się dogadać, choć lepią od-
mienne melodie z tych samych nut. Udało im 
się znaleźć wspólny język, choć ich ojczyste 
się od siebie różnią. I zarejestrowali album, 
który do dzisiejszej społeczno-politycznej 
rzeczywistości pasuje jak pseudokibole Legii 
Warszawa do Ligi Mistrzów.

Rebel Babel to jest statek, który żegluje 
sobie dość brawurowo. Kapitanowie liczą, że 
uda im się odnaleźć Jeszcze Nowszy Świat, 
ale mój wrodzony pesymizm każe mi sądzić, 
że co najwyżej zrobią koło dookoła kuli i wró-
cą do punktu wyjścia. Nie dlatego, że są słabi, 
bo nie są. Nie dlatego, że są kiepscy w tym, co 
robią, bo nie są. Nie dlatego, że nie starczy 
im zapału lub ambicji, bo starczy. Dlatego, 
że Ziemia jest okrągła, a historia lubi się po-
wtarzać, więc prawdopodobnie jakiś bożek 
za chwilę się wkurzy i strzeli w Rebel Babel 
piorunem. Języków nie pomiesza, bo już są 
pomieszane. Ale może pomiesza w głowach.

Nie chciałbym tego. Projekt Rebel Babel, 
za sterami którego wydają się stać L.U.C i Jan 
Feat., mogę śmiało nazwać fenomenem. Fisz 
i Emade wydali ostatnio album „Drony”, swo-
ją drogą – jak to u nich bywa – znakomity. Na 
płycie bracia Waglewscy zadali pytania, któ-
re zrodziły się z obserwacji rzeczywistości. 
Wyszła im płyta dość smutna. Ekipa z Rebel 
Babel wzięła się za robotę inaczej. Spojrzeli 
w stronę świata, który chcieliby mieć dooko-
ła, postawili żagle i skierowali swoją muzycz-
ną arkę w  tamtą stronę, na przekór falom, 
prądom, wiatrom, wadliwym busolom i po-
tworom morskim. Wyszła im płyta wesoła. 
„Dialog 1” to pigułka nieskrępowanego opty-
mizmu w  otoczeniu polskiej błotnej jesieni 
i pasków z programów informacyjnych, które 
krzyczą, że wszyscy cię nienawidzą i nawołu-
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will lack enthusiasm or ambition as they will 
not. But because the Earth is round and what 
goes around comes around, so probably a god 
of some kind will get pissed off in a while and 
throw a thunderbolt at them. He will not con-
fuse their language, as it is already mixed up. 
But he may drive them mad.

I would not like that. It is safe to say that 
the initiative Rebel Babel, which appears to 
be driven by L.U.C and Jan Feat., is a phe-
nomenon. Fisz and Emade have recently 
released an album “Drony”, which is, by the 
way – as usually – brilliant. On the album, 
Waglewscy brothers ask questions arising 
in connection with observing the reality. 
Consequently, the album is quite sad. Rebel 
Babel got to work with quite a different ap-
proach. They focused on the world which 
they would like to live in, set sail and directed 
their music army towards that land despite 
waves, currents, winds, defective compasses 
and sea monsters. And they made a cheer-
ful album. “Dialog 1” is a pill with boundless 
optimism, Polish muddy autumn and news 
tickers shouting that everybody hates you 
and inciting you to hate them in return. And 
although Rebel Babel is a highly ambitious 
project in terms of logistics, it did not need 
much to be born. After all, it is all about tal-
ents, willingness and hearts – all that can’t 
be found in people with faces contorted in 
anger, bristling with rage while debating on 
ideological wars, who appear in newspapers 
or are shown on 24-hour channels with irrele-
vant news. However, “Dialog 1” is a brilliant al-
bum not only due to bold wading through the 
“muscle” ideology. It is also a breakthrough 
album, great in terms of structure, with the 
amazing sound, surprising and bringing the 
listener enormous pleasure. Songs such as 
“Manifest”, “Lingon Lingon”, “Jak słowo 
daję”, “Europa”, “Mańana”, “Tinderlations”, 
“Dialog”, “Bike Band” (I have listed almost 
all songs from the album) are real hits which 
may successfully be played both on what is 
left from music channels as well as on what 
is left from good radio stations. Hits and 
thoughts – this is what Rebel Babel is.

Dear Rebel Babel crew: L.U.C, Jan Feat., 
Promoe, Rapsusklei, Grubson, Mela Koteluk, 
Joka, Bisz, Woyza, Nemy, Adam Lepko – even 
though two paragraphs before I  foretold 
that you would perish during your cruise 
towards the isles of good and reason as the 
waves of reality had turned into tsunami 
long time ago, I will get on board of your ship 
with pleasure. I want to be a part of the crew 
of Davids coming face to face with Goliaths 
despite being aware that it's all for naught. 
It’s better to fight till the end for the world in 
full range of colours than to surrender to the 
everlasting darkness. 

W C H O D Z Ę  N A  P O K Ł A D

ją do tego, żebyś i ty ich nienawidził. I tak 
naprawdę, choć Rebel Babel to niebywale 
ambitny logistycznie projekt, to niewiele 
trzeba było, żeby się narodził. W  gruncie 
rzeczy ogranicza się to do talentów, chęci 
i serc. Czyli wszystkiego tego, czego nie mają 
ludzie, których pomarszczone od gniewu, 
powykrzywiane od rozważania ideowych 
wojen lica na wyścigi drukowane są w dzien-
nikach i odtwarzane z niezliczonych taśm 
w całodobowych kanałach z niepotrzebnymi 
niusami. Ale „Dialog 1” to płyta rewelacyj-
na nie tylko ze względu na śmiałe brnięcie 
w poprzek ideologi spod znaku muskułów. 
To też płyta przebojowa, świetna konstruk-
cyjnie, doskonale brzmiąca, zaskakująca 
i po prostu dostarczająca dużo, dużo radości 
słuchaczowi. Takie utwory, jak „Manifest”, 
„Lingon Lingon”, „Jak słowo daję”, „Europa”, 
„Mańana”, „Tinderlations”, „Dialog”, „Bike 
Band” (wymieniłem prawie całą płytę) to 
gotowe przeboje, które mogą śmiało hulać 
zarówno w tym, co zostało z telewizji muzycz-
nych, jak i w tym, co zostało z fajnych muzycz-
nych rozgłośni radiowych. Hity i myśli – oto 
zatem, czym jest Rebel Babel.

Załogo Rebel Babel: L.U.C-u, Janie Feat., 
Promoe, Rapsusklei, Grubsonie, Melo Koteluk, 
Joko, Biszu, Woyzo, Nemy, Adamie Lepko – 
choć dwa akapity wyżej wywróżyłem wam, 
że w swoim rejsie ku wyspom dobra i rozsąd-
ku polegniecie, bo fale rzeczywistości dawno 
już zamieniły się w tsunami, to chętnie wejdę 
na pokład waszego okrętu. Chcę być częścią 
ekipy Dawidów, którzy śmiało stają przeciw 
Goliatom, nawet mając świadomość, że to na 
nic. Lepiej do ostatniego tchu walczyć o świat 
w pełnej palecie kolorów, niż dać się pochłonąć 
powszechnej czerni. 

ENGLISH

GETTING ON BOARD

Strange days have found Rebel Babel. They 
came together from various parts of Europe, 
which was almost one for a while. They man-
aged to get along even though they write dif-
ferent melodies with the same notes. They 
managed to find a common language even 
though their mother tongues are different 
from each other. And they registered an al-
bum, which matches the present social and 
political reality as much as Legia Warszawa's 
hooligans match the Champions League.

Rebel Babel is a ship sailing like a daredev-
il. The captains hope they will succeed in find-
ing an Even Newer World, but my innate pes-
simism makes me think that at most, they will 
make a circle over the world and come back to 
the starting point. Not because they are weak 
as they are not. Not because they are poor at 
what they do as they are not. Not because they 
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TEKST Katarzyna Szewczyk

PRZYSZŁA ZIMA, PRZEDŚWIĄTECZNA 
GORĄCZKA JUŻ NAS WSZYSTKICH 
DOPADŁA, A ZREKOMPENSUJEMY JĄ 
SOBIE DOPIERO PRZY WIGILIJNYM 
STOLE. PÓŹNIEJ KILKA DNI 
ODPOCZYNKU OD TEGO SZALEŃSTWA 
I. . . SYLWESTER! PANIE, PANOWIE, 
CHYBA NAJWYŻSZY CZAS ZACZĄĆ JUŻ 
CZAS O TYM MYŚLEĆ, PRAWDA?

rzygotowania do Bożego Narodzenia 
bywają stresujące. Bieganina po cen-
trach handlowych w  poszukiwaniu 

idealnego prezentu dla najbliższych, stanie 
w ogromnych kolejkach, żeby przypadkiem 
niczego nie zabrakło do upieczenia naszego 
ulubionego ciasta... Wszystko to przysparza 
nam niemało nerwów. Pracownicy Polskiej 
Filharmonii Bałtyckiej doskonale to rozumie-
ją – w końcu ich też to dotyczy. Zdają sobie 
więc sprawę, że po Świętach każdemu przy-
da się „odstresowywacz”, a doskonałą okazją 
do zorganizowania takowego jest Sylwester 
i trwający po nim Karnawał.

Sylwestra każdy z nas chciałby spędzić 
w wyjątkowej atmosferze. Dlatego też, jak co 
roku, Filharmonia Bałtycka oferuje meloma-
nom coś niepowtarzalnego. Wieczorem 31 
grudnia, w ramach corocznych Koncertów 
Sylwestrowych (tego dnia odbędą się bowiem 
dwa – o godzinie 17:00 i 20:30), gdańscy filhar-
monicy zaproszą swoich gości do tańca przy 
starannie wyselekcjonowanym, stylowym 
repertuarze, zapewniając im rozrywkę naj-
wyższej klasy.

Tegoroczny Koncert Sylwestrowy nosi ty-
tuł „Zaproszenie do tańca” nie bez powodu. 
Dzięki Orkiestrze Symfonicznej PFB kierowa-
nej przez maestro Massimiliano Caldiego me-
lomani wkroczą w Nowy Rok przy akompania-
mencie tańców operowych, słynnych walców 
oraz kompozycji opartych na tańcach ludo-
wych. Program, który usłyszymy będzie bar-
dzo zróżnicowany – od „Walca kwiatów” z ope-
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ry „Dziadek do orzechów” Czajkowskiego, po-
przez współczesnego kilarowskiego poloneza 
z filmu „Pan Tadeusz” aż po szalonego „Can 
Cana” Jaquesa Offenbacha. Partie wokalne 
wykona znakomita sopranistka Katarzyna 
Hołysz, natomiast dopełnieniem koncertu bę-
dzie pokaz taneczny pary baletowej.

To nie wszystko, co czeka na melomanów 
tego wieczoru. Po zakończeniu drugiego 
z koncertów w Salonie Gdańskim rozpocznie 
się bal sylwestrowy, na który do tańca zapro-
szą tym razem Sergiej Kriuczkow i Riverboat 
Ramblers. Zgromadzeni na Ołowiance goście 
będą mogli bawić się przy dźwiękach jazzu 
i swingu, zapewniając sobie niezapomniane 
wspomnienia na zakończenie roku 2016. 
Dodatkowo sylwestrowicze mają możliwość 
zarezerwowania stolika i wybrania jednego 
z  przygotowanych specjalnie na tę okazję 
menu. Będzie to więc wieczór pełen symfonii... 
smaków! Warto więc już teraz sprecyzować 
swoje plany, bo szykuje się niezwykła noc z wi-
dokiem na Motławę i Długie Pobrzeże!

Polska Filharmonia Bałtycka nie zawiedzie 
melomanów także podczas Karnawału. W tym 
okresie wszyscy chcą oderwać się nieco od rze-
czywistości i spędzić czas w radosnej, miłej at-
mosferze, robiąc coś, czego nie robi się codzien-
nie. Nie każdego jednak zachęcają głośne kluby 
i dyskoteki, i dla tych właśnie Filharmonia pro-
ponuje alternatywę w postaci powracających 
co roku Balów Gdańskich, którymi będziemy 
mogli się cieszyć w każdą sobotę Karnawału, 
zaczynając 7 stycznia, a kończąc 25 lutego.

Wydarzenie to jest nawiązaniem do odby-
wających się każdego roku słynnych na całym 
świecie wiedeńskich koncertów karnawało-
wych. Co tydzień, po każdym z wyjątkowych 
występów, z  których każdy jest oryginalny 
i inny tematycznie od pozostałych, publicz-
ność ma okazję uczestniczyć w  specjalnie 
zorganizowanym bankiecie. Goście mogą 
wówczas nie tylko rozkoszować się znakomitą 
kuchnią, ale także potańczyć przy akompania-
mencie granej na żywo muzyki, a wszystko to 
w zabytkowych przestrzeniach starej elektro-
ciepłowni na Ołowiance.

Tym razem na Balach Gdańskich Filhar-
monia gościć będzie wyjątkowych wykonaw-
ców. 7 stycznia na pierwszym z koncertów 
usłyszymy grupę Janoska Ensamble z progra-
mem zawierającym między innymi tematy 
operetkowe połączone z muzyką bałkańską 
i rytmicznym tangiem. Tydzień później cze-
ka nas występ Orkiestry Symfonicznej PFB 
pod batutą dyrygenta Orkhana Ashimova. 
Filharmonicy wykonają utwory Bacha, Rim-
skiego-Korsakowa, Brahmsa i Chaczaturiana. 
21 stycznia na Ołowiance wybrzmią z kolei 
dźwięki akordeonu – na scenie pojawi się 
Marcin Wyrostek, któremu towarzyszyć będą 
inni instrumentaliści oraz wokalista Marcin 
Jajkiewicz. W programie koncertowym III 
Balu Gdańskiego znajdą się autorskie utwo-
ry Wyrostka, a także słynne tanga Piazzolli, 
twórczość  mistrza fortepianu Isaaca Alberniza 
oraz jazzmana Chicka Corei. Nie mniej emocji 
czeka na melomanów w ostatnią sobotę stycz-
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nia, na IV Balu Gdańskim. Równo o godzinie 19:00 swoje 
aranżacje zaprezentuje zebranej publiczności polski kom-
pozytor, skrzypek i jazzman Krzesimir Dębski w towarzy-
stwie zespołu Zagan Acoustic. A to tylko połowa tego, co 
Filharmonia przygotowała dla swoich słuchaczy w ramach 
przyszłorocznych Balów Gdańskich. Czeka na nas wszyst-
kich dużo więcej, także w lutym!

Oczywiście to nie wszystko, co nad wodami Motławy 
usłyszą zimą wielbiciele muzyki. Szczegółowy program 
znajdziecie Państwo na stronie internetowej PFB. Bilety na 
te i pozostałe wydarzenia Polskiej Filharmonii Bałtyckiej 
dostępne są w kasach na Ołowiance oraz w sprzedaży inter-
netowej na www.filharmonia.gda.pl. 

ENGLISH 

BEGIN THE NEW YEAR WITH OŁOWIANKA!

Winter has arrived, the Christmas fever is upon us and we will relax 
only at the Christmas table. Then a few days of rest and… New Year’s 
Eve! Ladies and Gentlemen, it is time to start planning it, is it not?

Christmas preparations are usually stressful. Searching 
the shopping malls for that one perfect gift for a loved one, 
standing in long queues to make sure we got all the ingre-
dients for our favourite cake… all of this creates stress. 
People from the Polish Baltic Philharmonic understand 
this perfectly; after all, they also experience it. They know 
that after Christmas celebrations everyone needs some 
sort of “treat” and New Year’s and following it Carnival are 
the perfect occasion.

Everyone would like to spend New Year’s Eve in a spe-
cial atmosphere. That is why, as every year, the Baltic 
Philharmonic offers music lovers something unique. On 
31th of December, as part of the yearly concerts (there are 
two on that day: at 5pm and 8:30pm), Gdansk artists will 
invite their guests to dance to specially selected, stylish 
repertoire, guaranteeing highest class entertainment.

This year’s concert is entitled “Zaproszenie do tańca” 
[TN: Invitation to dance] not without reason. Thanks to the 
Symphonic Orchestra of the Polish Baltic Philharmonic 
directed by maestro Massimiliano Caldi, music lovers will 
enter the New Year accompanied by ballroom dancing, 
famous waltzes and compositions based on folk danc-
es. The program is very varied, ranging from classics 
such as “Waltz of the flowers” from “The Nutcracker” by 
Tchaikovsky, through modern polonaise by Wojciech 
Kilar from the movie “Pan Tadeusz”, up to energetic “Can 
Can” by Jaques Offenbach. The vocals will be performed 
by a great soprano Katarzyna Holysz and the concert will 
be by a ballet performance. 

But this is not everything that awaits the music con-
noisseurs on this evening. After the second concert a New 
Year’s Eve ball will take place in the Gdańsk Salon. This 

time the dancing will be led by Sergiej Kriuczkow and the 
Riverboat Rambles. Guests gathered on the Ołowianka 
will have a chance to celebrate while listening to jazz and 
swing, gathering unforgettable memories to finish the 
year. Additionally, guests will be able to reserve a table 
and choose from one of the menus prepared especially 
for this night. So this will be an evening full of symphonies 
of… flavours! You should already make plans, because an 
amazing night by the Motława River and Długie Pobrzeże 
awaits you!

The Polish Baltic Philharmonic will not let you down 
also during the Carnival. During that time everyone 
wants to get away from the reality and spend time in 
a happy, pleasant atmosphere, doing something special. 
But not everyone is a fan of loud clubs and discos and 
for those the Philharmonic offers an alternative: yearly 
Gdańsk Balls, which you can attend every Saturday of 
the Carnival, starting from 7th of January and ending on 
February 25th.

This event is based on the world-renowned Wien carni-
val concerts. Every week after the unique performances, 
from which every single one is original and on a different 
theme, the audience has a chance to participate in an es-
pecially organised banquet. The guests can not only enjoy 
the exquisite cuisine but also dance to live music in the 
historical building of the old power plant on Ołowianka.

This year the Gdańsk Balls of the Philharmonic will 
host incredible artists. On the first concert, on January 
7th, we will hear the Janoska Ensamble group with a pro-
gramme including operetta themes, Balkan music and 
rhythmical tango. A week later the Symphonic Orchestra 
of the Polish Baltic Philharmonic will perform, led by 
Orkhan Ashimov. The artists will play musical pieces by 
Bach, Rimsky-Korsakov, Brahms and Khachaturian. On 
21st of January an accordion will sound on Ołowianka; 
Marcin Wyrostek will take the stage, accompanied by oth-
er musicians and the singer Marcin Jajkiewicz. The pro-
gramme of the 3rd Gdańsk Ball will include original piec-
es by Wyrostek, renowned tangos by Piazzolla, pieces by 
the fortepiano maestro Isaac Albeniz and jazzman Chick 
Corea. No less exiting will be the 4th Gdańsk Ball on the 
last Saturday of January. Exactly at 7pm a Polish compos-
er, violinist and jazzman, Krzesimir Dębski, will present 
his repertoire, accompanied by the Zagan Acoustic group. 
And this is only half of what the philharmonic has pre-
pared for its’ guests during the upcoming Gdańsk Balls. 
There is much more awaiting us, also in February!

Naturally this is not everything that the amateurs of 
music will hear by the Motława River. You can find the 
detailed programme on the Polish Baltic Philharmonic’s 
website. Tickets for these and other events in the Polish 
Baltic Philharmonic are available at ticket-offices on 
Ołowianka and online at www.filharmonia.gda.pl. 

... JA K  C O  ROK U,  F I L H A R MO N I A 
BA ŁT YC K A  OF E RUJ E  M E L OM A NOM 
C O Ś  N I E P OW TA R Z A L N E G O.
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ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA POTRAFIĄ DAĆ SIĘ WE ZNAKI KAŻDEMU Z NAS. PRZEDŚWIĄTECZNA 
BIEGANINA PO CENTRACH HANDLOWYCH W POSZUKIWANIU WYMARZONYCH PREZENTÓW 
DLA BLISKICH MOŻE WYCZERPAĆ NAWET „ZAWODOWCA”, WARTO WIĘC CHWILĘ ODPOCZĄĆ, 
NA PRZYKŁAD W TOWARZYSTWIE POLSKIEJ FILHARMONII KAMERALNEJ SOPOT.

TEKST PFK Sopot

5 2 – 5 3 K U L T U R A  /  C U L T U R E

oncerty Świąteczne PFK Sopot to już 
tradycja, pozwalająca melomanom na 
chwilę wytchnienia i refleksji w zabie-

ganym okresie przedświątecznej gorączki. 
W minionych latach sopoccy filharmonicy 
pod dyrekcją maestro Wojciecha Rajskiego 
wielokrotnie „kolędowali” nie tylko w swo-
im rodzimym mieście, ale także poza nim – 
w Gdańsku czy Wejherowie.

Również w tym roku Polska Filharmonia 
Kameralna Sopot zaprasza słuchaczy na 
Koncert Świąteczny, który odbędzie się już 17 

K grudnia w przepięknych neogotyckich wnę-
trzach sopockiego kościoła pw. św. Jerzego. 
Będzie to wydarzenie wyjątkowe, gdyż or-
kiestra Wojciecha Rajskiego przygotowała 
dla swoich gości nietuzinkowy program. Nie 
usłyszymy typowych polskich czy zagranicz-
nych kolęd, a najpiękniejsze świąteczne me-
lodie, znane przede wszystkim z repertuaru 
popkulturowego.

Na potrzeby koncertu muzycy zaaranżo-
wali znane utwory w zupełnie inny sposób, tak, 
aby móc w pełni wykorzystać walory orkiestry. 

(PRZED)ŚWIĄTECZN Y 
CZAS Z PFK SOPOT

Pianista Artur Jurek specjalnie dla PFK Sopot 
odświeżył znane wszystkim świąteczne szla-
giery, takie jak wykonywany między innymi 
przez Franka Sinatrę czy Deana Martina „Let 
it Snow” czy „Have Yourself a Merry Little 
Christmas”, śpiewaną przez Judy Garland 
w musicalu „Spotkamy się w St. Louis”. Nie 
zabraknie także polskich melodii – usłyszymy 
na przykład „Na całej połaci śnieg” z repertu-
aru Kabaretu Starszych Panów czy pastorałkę 
„Północ już była”. Głosem wieczoru będzie ce-
niona gdańska wokalistka Joanna Knitter. ZD
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( P R Z E D ) Ś W I Ą T E C Z N Y  C Z A S  Z  P F K  S O P O T

Martin ‘Let it Snow’ or ‘Have Yourself a  Merry Little 
Christmas’ sung by Judy Garland in the musical ‘Meet 
Me in St. Louis’. We will also hear Polish songs – for exam-
ple, ‘Na całej połaci śnieg’ by Kabaret Starszych Panów or 
a carol ‘Północ już była’. The voice of honour will be a sing-
er from Gdańsk – Joanna Knitter.

‘For a number of years, the Polish Chamber Philharmonic 
Orchestra has invited music lovers to Christmas con-
certs, giving them a chance to have a little break from the 
pre-Christmas craze, in which we are all immersed in that 
period. The initiative is very popular with the public, there-
fore we decided to record an album with the Christmas rep-
ertoire,’ says maestro Wojciech Rajski, Artistic Director of 
the Polish Chamber Philharmonic Orchestra.

The philharmonic began working on the album a few 
months ago. The support of ENERGA Group – the patron 
and sponsor of the album – made it possible to record an 
album entitled ‘The Sound of Christmas’ with Christmas 
songs arranged for string orchestra and jazz trio. The album 
released by the record label Universal Music Polska has 
been available in stores since the second half of November.

Apart from Joanna Knitter, other great musicians 
participated in the recording of the album. Wojciech 
Staroniewicz, a composer and saxophonist working with 
Polish Chamber Philharmonic Orchestra for years, made 
a guest appearance. Apart from making arrangements, 
Artur Jurek accompanied the orchestra on the piano along 
with his jazz trio composed of Janusz ‘Macek’ Mackiewicz, 
a double bass player, and Eric Allen and Roman Ślefarski, 
percussion instruments players. 

Dear Readers, slow down for a while, put Christmas 
preparations on hold for a moment and spend some time 
with the Polish Chamber Philharmonic Orchestra. You 
won't regret it, we promise! 

SPONSOR NAGRANIA 
PŁYTOWEGO

– Polska Filharmonia Kameralna Sopot od wielu lat 
zaprasza melomanów na koncerty bożonarodzeniowe, 
które pozwalają im oderwać się na chwilę od przedświą-
tecznego szaleństwa, jakie nas wszystkich wówczas ota-
cza. Ta inicjatywa cieszy się wśród publiczności ogromną 
popularnością, zatem naturalnie wynikła z tego decyzja 
o nagraniu płyty z programem świątecznym – tłumaczy 
maestro Wojciech Rajski, Dyrektor Artystyczny Polskiej 
Filharmonii Kameralnej Sopot.

Prace nad albumem sopocka filharmonia rozpoczęła 
już kilka miesięcy temu. Dzięki wsparciu Grupy ENERGA 
– mecenasa i sponsora nagrania płytowego możliwe było 
zarejestrowanie płyty „The Sound of Christmas”, na której 
usłyszeć można bożonarodzeniowe melodie w aranżacjach 
na orkiestrę smyczkową i trio jazzowe. Zarejestrowany na-
kładem wydawnictwa Universal Music Polska album do-
stępny jest w sklepach od połowy listopada.

W nagraniach, oprócz Joanny Knitter jako wokalist-
ki, wzięli udział inni znakomici muzycy. Gościnnie na 
albumie wystąpił kompozytor i saksofonista Wojciech 
Staroniewicz, od lat współpracujący z orkiestrą PFK Sopot. 
Artur Jurek, poza wykonaniem aranżacji, towarzyszył 
orkiestrze w roli pianisty wraz ze swoim trio jazzowym, 
w skład którego wchodzą również kontrabasista Janusz 
„Macek” Mackiewicz oraz Eric Allen i Roman Ślefarski, 
grający na instrumentach perkusyjnych.

Drodzy Czytelnicy, zwolnijcie na chwilę, porzućcie na 
moment przedświąteczne przygotowania i spędźcie chwilę 
z Polską Filharmonią Kameralną Sopot. Gwarantujemy – 
nie pożałujecie! 

ENGLISH

(PRE-)CHRISTMASTIME WITH POLISH CHAMBER 
PHILHARMONIC ORCHESTRA 

Christmas can really get on top of us. The pre-Christmas shopping 
craze and running around shopping centres in pursuit of perfect gifts 
for the nearest and dearest may be exhausting even for ‘a pro’. It 
may be a good idea to have a little break, for example in the com-
pany of the Polish Chamber Philharmonic.

Christmas concerts of the Polish Chamber Philharmonic 
Orchestra are already a  tradition that gives music lov-
ers a chance for a little break and reflection during the 
pre-Christmas craze. In the recent years, the musicians 
from Sopot under the baton of maestro Wojciech Rajski 
performed many times, not only in their hometown, but 
also in other cities – in Gdańsk or Wejherowo.

Also this year, Polish Chamber Philharmonic Orchestra 
invites all music lovers to the Christmas Concert, which 
takes place on 17 December in the remarkable neo-Goth-
ic St. George’s Church in Sopot. It will be a special event, 
as Wojciech Rajski’s orchestra prepared an extraordinary 
programme for the audience. We will not hear typical 
Polish or foreign carols, but the most beautiful Christmas 
songs, known primarily as pop culture hits.

For the occasion, the musicians arranged well-known 
songs in a completely different way so as to use the po-
tential of the orchestra to the fullest. Specially for Polish 
Chamber Philharmonic Orchestra, the pianist Artur 
Jurek, has refreshed well-known Christmas hits, such 
as the one sung among others by Frank Sinatra or Dean 
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TEKST Aleksandra Budka ZDJĘCIA Edyta Bartkiewicz

WYDAJE SIĘ TAKI NIEPOLSKI. Z KOLOROWYM 
SZALIKIEM WOKÓŁ SZYI, OPALONY, UŚMIECHNIĘTY. 
W WARSZAWIE LAŁO, A ON PRZYJECHAŁ 
NA SESJĘ ZDJĘCIOWĄ W OKULARACH 
PRZECIWSŁONECZNYCH. NA CO DZIEŃ MIESZKA 
W MALADZE, KTÓREJ KLIMAT NAPĘDZA GO 
DO ŻYCIA I PISANIA PIOSENEK. W POLSCE 
UKAZAŁ SIĘ WŁAŚNIE JEGO ALBUM W RYTMACH 
BOSSA NOVY. PAWEŁ ROSAK OPOWIADA 
O PASJI – DO MUZYKI, LUDZI I PODRÓŻY.

K AR MIĘ SIĘ  
SŁOŃCEM 
A NDALUZJI

K A R M I Ę  S I Ę  S Ł O Ń C E M  A N D A L U Z J I
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Która z kochanek jest gorętsza – muzyka czy 
Andaluzja?
Obie mają taką samą temperaturę i każda zasługuje na 
peany. Posiadają wspólny mianownik – pasję. Muzyka 
wypełniona pasją to muzyka, która przemawia do duszy 
i powoduje, że wibrujemy. Muzyką Andaluzji jest flamen-
co, które jest kwintesencją pasji, ale według mnie także 
zapomnienia i medytacji. W spektaklu flamenco tance-
rze są w innym wymiarze. Nazywa się to „el duende” – to 
zwrot nieprzetłumaczalny, oznaczający rodzaj medyta-
cji poprzez wejście w dźwięk i ruch. To dwa splecione ze 
sobą elementy, które mogą funkcjonować niezależnie – bo 
sama muzyka flamenco też się broni. Jednak spektakl fla-
menco to najbardziej zmysłowy pokaz, jaki można sobie 
wyobrazić. Dobra muzyka to taka, która rezonuje z tobą 
i twoją duszą, wywołuje cały wachlarz emocji.

Czym urzekła każda z tych kochanek?
Andaluzja wywołuje we mnie atawistyczne skojarzenia. 
Te związane z pełnią życia, samorealizacją, także z naturą 
w jej podstawowym ujęciu. W Andaluzji obcuję z morzem 
i górami, jestem częścią tego krajobrazu i czuję wręcz or-
ganiczny związek z naturą. To żadna eureka – wielu mi-
styków stawało się nimi kontemplując nad morzem. Tam 
dzieją się magiczne rzeczy.

A muzyka? Bo chyba ona była pierwszą miłością.
Muzyka poruszała mnie od dziecka, wcześnie stała się 
moją pasją. Pierwszeństwo oddaję więc dźwiękom. Ale 
Andaluzja jest przepięknym dopełnieniem pasji związanej 
z muzyką – uosobieniem piękna.

Jaka jest twoja Hiszpania?
To moja przestrzeń, w której nie ma żadnych intruzów. 
Bardzo trudno znaleźć takie miejsce. Mieszkałem kilkana-
ście lat w Londynie. Wydawało mi się, że jestem mieszczu-
chem. Dopiero dzięki przestrzeni, którą znalazłem na po-
łudniu Hiszpanii, okazało się, że to była iluzja. Teraz czuję 
się obco w dużym mieście, które odbieram jako sztuczny, 
zimny twór oderwany od natury. Może być piękny i fa-
scynujący – jak chociażby Nowy Jork – ale jest tworem. 
Andaluzja, Toskania i Prowansja to moja prywatna trójca 
magicznych miejsc w Europie. Mają coś wspólnego – nie 
tylko klimat – mają duszę, która jest bliska naturze.

Musisz być blisko natury, żeby tworzyć?
To nie jest warunek konieczny, bo pisałem w różnych 
miejscach. Natomiast spokój i  ukojenie znajduję tam, 
gdzie natura jest na pierwszym planie. Żeby opowiadać 

D OB R A  M UZ Y K A  T O 
TA K A ,  KT ÓR A  R E Z O N UJ E 

Z   T OBĄ  I   T WOJĄ  DU S Z Ą , 
W Y WO ŁUJ E  C A ŁY 

WAC H L A R Z  E MO C J I.

o  świecie, trzeba smakować różnych miejsc. Ponieważ 
piszę teksty piosenek, staram się opisywać świat takim, 
jakim jest. A neurozy tych wielkich miast także są częścią 
świata. Remedium na liczne choroby są właśnie te moje 
oazy spokoju. W Andaluzji urzeka mnie równowaga mię-
dzy cywilizacją a prostotą i tradycją, która jest częścią 
codziennego życia, a nie materiałem do pokazywania 
turystom. Wspólny lunch z rodziną to świętość. Kultury 
północne tego nie kultywują – nie ma silnych więzi w ro-
dzinie. Tego mi brakowało, takie wartości odnalazłem 
w Andaluzji.

Zalewa mnie właśnie fala goryczy i zazdrości, bo 
wyobrażam sobie, że pijesz rano kawę patrząc na morze.
I szczypię się. Jestem tam od wielu lat i do tej pory potrafię 
się uszczypnąć na potwierdzenie, że to nie sen. Faktycznie 
– bliskość morza mam na co dzień. Czasami ludzie pyta-
ją, czy można się do tego przyzwyczaić. Ale czy można 
przyzwyczaić się do piękna? Nie. Czasami trzeba zrobić 
przystanek i przypomnieć sobie o nim. Jednak piękno nie 
może się znudzić.

W czym się tam rozsmakowałeś?
To pełna paleta – od smaków duchowych do zmysłowych. 
Uwielbiam hiszpańską kuchnię, tapasy, całą kulturę jedze-
nia. Hiszpanie uwielbiają rozmawiać jedząc.

A u nas się mówi „Jak pies je, to nie szczeka”.
Tam nie ma barier, ludzie potrzebują się wygadać i robią 
to bez oporów. Wszystko jest przegadane, zagryzione tapa-
sem i popite sangrią. Urzeka mnie tamtejszy egalitaryzm. 
W barach spotykasz wszystkich – prawników, artystów 
i robotników.

Zróbmy krótką podróż po krajach, w których 
mieszkałeś, aż do momentu osiedlenia się w Maladze.
Zaczęło się od Polski. Dzieciństwo spędziłem w Warszawie, 
a po którymś wyjeździe na Wyspy, po prostu tam zosta-
łem. Pomieszkiwałem w Londynie i Cambridge, później 
w Szwajcarii we francuskojęzycznej części, która także 
była fascynująca. Tam nagrałem pierwszy singiel. Później 
podróżowałem do południowej Kalifornii, do Los Angeles. 
Te pobyty były tak długie, że można je zaliczyć do miesz-
kania w Stanach. Aż w końcu osiedliłem się na południu 
Hiszpanii. Dobrze odnajduję się w słonecznych miejscach, 
energia słoneczna mnie napędza.

Osiedliłeś się w Maladze na stałe, ale przecież „Love is 
a traveller”.
W naszym świecie nie ma nic stałego. Jesteśmy podróżni-
kami i musimy akceptować zmiany, które przynosi życie. 
Do niczego nie powinniśmy się za bardzo przywiązywać. 
Wyobrażam sobie długie lata w miejscu, w którym jestem 
teraz. Tekst do „Love is a  traveller” także napisałem 
w Andaluzji, tak jak zresztą większość tekstów na ostat-
niej płycie.

Przyjeżdżasz do Polski i pierwsze co robisz, to 
zakładasz ciepłe skarpetki?
To zależy od pory roku. (śmiech) Pogoda w Polsce często 
zaskakuje, także pozytywnie. Latem jest pięknie i zielono, 
ale aura późnojesienna i zimowa w ogóle mi nie sprzyja.
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Czy w Hiszpanii masz w ogóle coś takiego, 
jak skarpetki?
W Andaluzji temperatura zimą potrafi w nocy 
spaść poniżej 10 stopni na plusie, w  cią-
gu dnia jest około 18 stopni. Amplituda 
jest więc spora. Co ciekawe, Hiszpanie nie 
grzeją w domach, tylko cieplej się ubierają. 
Siedzą w domach przy otwartych drzwiach 
w  ciepłych kurtkach. Nie ma centralnego 
ogrzewania.

Gdy spotkaliśmy się w studiu radiowej 
Trójki, powiedziałeś, że jesteś w domu.
To jeden z moich domów i zawsze tak będzie. 
Przypominam sobie wielki hit Paula Younga 
„Wherever I Lay My Hat (That's My Home)”. 
Może coś w  tym jest – gdy człowiek prze-
mieszcza się po świecie, to właściwie mógłby 

funkcjonować wszędzie. I Trójka jest takim 
domem, od dwudziestu paru lat odwiedzam 
stację i  jestem tam regularnie zapraszany, 
mam tam przyjaciół.

Miałeś świetny pretekst do odwiedzin, bo 
przyjechałeś z nową płytą.
Każda płyta jest remanentem – podlicze-
niem tego, gdzie i kim się jest. Jest zamknię-
ciem i podsumowaniem jakiegoś etapu. Na 
tej płycie jest dużo podróży – bo przecież 
„Love is a traveller”. Powstawała dosyć dłu-
go, bo mam wobec siebie spore wymaga-
nia. Wiele piosenek nie było wartych tego, 
by je upubliczniać. Każda piosenka, która 
ostatecznie zalazła się na tej płycie, jest dla 
mnie ważna. Opowiada o  czymś, co było 
i wciąż jest istotne.

Czym jest bossa nova?
Przeczytałem kiedyś ciekawą definicję: 
„Bossa nova to taka samba, ale spowolnio-
na i zrelaksowana. Czasami też trochę me-
lancholijna”. Coś w tym jest. Samba to żywioł, 
to radość. A bossa nova jest pełna zadumy, ale 
wciąż jest ciepła, lekka i zmysłowa. Pulsuje 
wolnym rytmem i roztacza magię.

Ta plejada gwiazd wydaje się niemożliwa do 
zebrania na jednym albumie!
Czuję się niesamowicie uprzywilejowany 
i szczęśliwy, że w mojej podróży przez życie 
poznałem tylu niesamowitych ludzi. W więk-
szości nie były to tymczasowe spotkania 
muzyczne, a znaczna część przerodziła się 
w autentyczne relacje trwające lata, a nawet 
dekady. To były nietuzinkowe postaci. W show 
biznesie nie wszyscy zasługują na specjalną 
uwagę, ja trafiałem na prawdziwych artystów. 
Na mojej płycie pojawiła się legenda bossa 
novy – Oscar Castro Neves. Zamysł był taki, że 
zrobimy razem całą płytę. Oscar jednak nie-
stety zmarł w trakcie realizowania projektu. 
Płyta jest zadedykowana między innymi wła-
śnie jemu. Na albumie pojawia się także cała 
reszta wybitnych postaci – wirtuoz saksofonu 
Gary Meek z Kalifornii, mój przyjaciel gitarzy-
sta z Londynu Hugh Burns, Anna Maria Jopek 
czy Lulo Perez z Kuby i Miami.

K A Ż DA  PŁY TA  J E S T 
R E M A N E N T E M  – 

P O D L I C Z E N I E M  T E G O, 
G D Z I E  I   K I M  S I Ę  J E S T. 
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Zaufałeś jednak również polskim muzykom, bo na 
płycie gra znakomity perkusista Michał Dąbrówka.
Z Michałem łączą mnie więzi nie tylko muzyczne, ale 
i przyjaźń. Szanuję go jako muzyka i człowieka. To nie 
przypadek, że zaprosiłem właśnie jego. Podobnie jak 
basistę Roberta Kubiszyna. Niesamowite jest to, że na 
płycie zagrali ludzie z różnych kultur, a ona pozostała 
tak spójna.

Na tej płycie nie ma złego momentu. Jest zmysłowa 
i eteryczna. Czy w pewnym wieku mężczyzna 
dojrzewa do takiej subtelności?
To także kwestia indywidualnej wrażliwości. To, co dla 
ciebie i dla mnie jest zmysłowe, dla innego już takie być 
nie musi. Sprowadzić to można jednak do wrażliwości. 
Zawsze wierzyłem, że mówienie prawdy w muzyce rezo-
nuje u innych. Bo to też opowieść słuchaczy, którzy po-
czują to samo, co autor. O to chodzi w muzyce.

Jak odnajdujesz się wokalnie?
Zaczęło się od tego, jak to zwykle bywa, że nie było komu 
śpiewać. (śmiech) Ale kiedy Ben E. King – legenda ame-
rykańskiego soulu – powiedział, że fajnie śpiewam, po-
myślałem, że może coś w tym jest. Zacząłem to trakto-
wać serio.

Ty się w tym wokalu uśmiechasz.
Miałem taką radość nagrywając tę płytę, że to pewnie sły-
chać w moim głosie. Radość wynikała także z tego, że by-
łem sam sobie sterem, żeglarzem i okrętem. Realizowałem 
swoją wizję, nikt nie zaglądał mi przez ramię. Piosenka 
wymaga ubrania, czyli aranżu – i nikt mi nie dyktował, jak 
mam tę piosenkę ubrać.

Płyta nosi tytuł „Who knows”. Na jakie pytanie 
odpowiada?
Pierwszy, roboczy tytuł tego albumu brzmiał „Mysteries 
of the heart”. Był całkiem trafny, bo to płyta o życiu we-
wnętrznym. Jednak coś mnie tknęło i zastanowiłem się: 
„Czy to nie aby zbyt proste?”. Zadaję na tej płycie wiele 
pytań, na które nie ma odpowiedzi. Samo zadanie pyta-
nia także jest wartością. A to, że nic w życiu nie jest pew-
ne, to oczywistość. Dlatego „Who knows” jest lepszym 
tytułem, obejmującym te wszystkie pytania. 

Wrócisz kiedyś do Polski?
Who knows… 

ENGLISH

I FEED ON ANDALUSIAN SUN

Z  He looks so un-Polish. Tanned, with a colourful scarf around 
his neck and a broad smile on his face. It was raining in Warsaw, 
and he came for the photo shoot in sunglasses. He lives in 
Malaga, the climate of which gives him strength to live and write 
songs. In Poland, he has just released his album, on which we 
can hear the rhythms of bossa nova. Paweł Rosak talks about 
passion – for music, people and travels.

Which of the lovers is hotter – music or Andalusia?
Both have the same temperature and each deserves pae-
ans. They have one common denominator – passion. 

Music filled with passion is music that speaks to the soul 
and makes us vibrate. Music of Andalusia is flamenco, 
and it’s the quintessence of passion, but also of oblivion 
and meditation. In the spectacle of flamenco, dancers 
are in another dimension. It is called “el duende” – it’s 
an untranslatable term denoting a kind of meditation 
performed through sound and movement. They are two 
intertwined elements that can function separately – be-
cause music of flamenco alone defends itself sufficiently. 
But a flamenco spectacle is the most sensual show you 
can imagine. Good music is music that resonates with 
you and your soul, elicits a whole array of emotions.

What are the charms of each of your lovers?
Andalusia has atavistic associations for me. Those con-
nected to the completeness of life, self-development, and 
nature in its most basic understanding. In Andalusia, 
I commune with the sea and the mountains, I’m a part 
of this landscape and I feel an organic connection with 
nature. It’s not an eureka – a lot of people became mys-
tics through contemplation by the sea. Magical things 
happen there.

And music? Because it was music that was your first 
love?
Music has moved me since my childhood, it has become 
my passion very early. I  give priority to sounds. But 
Andalusia is a beautiful complement for the passion for 
music – the embodiment of beauty. 

What is your Spain like?
It’s my space in which there are no intruders. It’s very 
hard to find such a  place. I  lived for several years in 
London. I  thought that I was a townee. Thanks to the 
space I  found in the southern part of Spain, it turned 
out that it had been an illusion. Now I feel like a stranger 
when I’m in a big city. I perceive them as artificial cold 
creations separated from nature. They can be beautiful 
and fascinating – like New York – but they’re still artifi-
cial. Andalusia, Tuscany and Provence are my personal 
trio of magical places in Europe. They have something 
in common apart from the climate – they have a soul 
that is close to nature. 

Do you have to be close to nature to create?
It’s not a necessary condition, because I’ve written in dif-
ferent places. But I find peace and relief in places where 
nature is in the foreground. To talk about the world you 
need to taste various places. Because I write lyrics, I try 
to describe the world just as it is. And neuroses of those 
big cities are also a part of our world. My oases of peace 
are a remedy for many ailments. Andalusia charms me 
with its balance between civilization, simplicity and tra-
dition that is a part of everyday life and not some kind 
of material shown only to tourists. A common meal with 
your family is something sacred. Northern cultures 
don’t cultivate it – there are no strong ties in families. 
I missed it and I’ve found those values in Andalusia.

A wave of resentment and jealousy sweeps over 
me as I imagine you drinking coffee in the morning, 
gazing at the sea. 



my friend and a guitarist from London Hugh 
Burns, Anna Maria Jopek or Lulo Perez 
from Cuba and Miami.

You’ve trusted Polish musicians as well, 
because the percussion on your album is 
played by an accomplished musician, Michał 
Dąbrówka.
Michał is not only one of my colleagues, but 
also a friend. I respect him as a musician and 
a person. It wasn’t coincidence that I invited 
him to play on my album. It’s the same with 
the bass player, Robert Kubiszyn. It’s incred-
ible that so many people from all walks of life 
performed on the album, and yet it remained 
so consistent.

There are no bad moments on this album. 
It’s sensual and ethereal. Does a man 
mature to such subtlety at certain age?
It’s also a question of individual sensitivity. 
Something that may be sensual for you and 
me, doesn’t necessarily hold the same appeal 
for someone else. It boils down to sensitivity 
though. I’ve always believed that being hon-
est in music resonates with other people. 
Because it’s also the tale of listeners who’ll 
feel the same things as the author. This is what 
music is about.

How do you find yourself as a vocalist?
As it often happens, it all began from the fact 
that there was no one to sing (laughs). But 
when Ben E. King – the legend of American 
soul – said that my singing is cool, I thought 
that maybe there’s something in it. I started to 
treat it seriously.

You smile in this vocal.
I had such fun when I was recording this al-
bum that it must be heard in my voice. The 
joy stemmed also from the fact that I was my 
own boss. I realized my own vision, no one 
breathed down my neck. Any song needs 
clothes, in other words, arrangement – no one 
tried to tell me how to dress my songs.

The title of your album is “Who knows.” 
What question does it answer?
The first tentative title of this album was 
“Mysteries of the heart.” It was quite accu-
rate, because it’s an album about inner life. 
But something stroke me and I thought, “Isn’t 
it too simple?” I ask many questions on this al-
bum, and many of them have no answer. But 
the mere asking a question is a value in itself. 
And the fact that there’s nothing certain in life 
is obvious. That’s why “Who knows” is a bet-
ter title, combining all those questions.

Will you ever come back to Poland?
Who knows… 

And pinching myself. I’ve been there for 
many years, and I still pinch myself to prove 
that it’s not a dream. It is a fact – I am close 
to the sea every day. Sometimes people ask 
if you can get used to it. But can you get used 
to beauty? No. Sometimes you need to pause 
and remember about it. But you can’t become 
fed up with beauty.

What are your favourite flavors?
It’s a full array – from spiritual to sensual fla-
vours. I love Spanish cuisine, tapas, and the 
whole culture of eating. The Spanish love to 
talk while eating.

And in Poland we say, “When a dog eats, it 
doesn’t bark.”
There are no barriers there, people need to 
talk their hearts out, and that’s what they 
do. Everything is talked over at the table, 
over tapas and sangria. I’m charmed with 
their egalitarianism. In bars, you can find 
people from all walks of life – lawyers, art-
ists and workers.

Let’s do a short trip over the countries in 
which you lived before settling in Malaga.
It all began from Poland. I  spent my child-
hood in Warsaw, and after one of my travels 
to the United Kingdom, I simply stayed there. 
I  lived in London and Cambridge, then in 
Switzerland in its French-speaking part that 
also was fascinating. I recorded my first single 
there. Then I travelled to southern California, 
to Los Angeles. Those stays were long enough 
to be regarded as living in the States. And 
then I settled in the south of Spain. I feel great 
in sunny places where energy of the sun push-
es me onwards.

You’ve settled in Malaga for good, but then 
„Love is a traveller.” 
There’s nothing stable in our world. We’re trav-
ellers and we have to accept changes that our 
life brings. We shouldn’t get attached to any-
thing too much. I imagine living many years 
in the place I am now. I wrote lyrics to “Love 
is a traveller" in Andalusia as well, just like the 
majority of other lyrics on the latest album.

You come to Poland and the first thing you 
do is put on warm socks, I presume?
It depends on the season (laughs). The weath-
er in Poland can be surprising, also in a posi-
tive way. In summer, it is beautiful and green, 
but the aura of late autumn and winter is not 
favourable to me at all.

Do you have anything like socks in Spain 
at all?
In Andalusia, the temperature in winter can 
fall below 10°C, and during the day it oscil-

lates around 18, so the amplitude is quite 
big. Interestingly enough, the Spanish don’t 
have any heating in their houses, they just 
put on warmer clothes. They sit at home with 
open doors and in warm jackets. There’s no 
central heating.

When we met in the studio of the Polish 
Radio Three, you said you’re at home.
It’s one of my homes, and it will always 
be. I  remember a  great hit by Paul Young 
“Wherever I Lay My Hat (That’s My Home).” 
Maybe there’s something in it – when a per-
son moves around the world, they could 
function virtually everywhere. And the 
Polish Radio Three is such a home, I’ve been 
visiting the station for over twenty years, 
and I  receive regular invitations, I  have 
friends there.

You had a great excuse for visiting, because 
you came with a new album.
Each album is an inventory – summing up 
where you are and who you are. It’s a closure 
and a conclusion of a given phase. On this 
album, there is a lot of travelling – because 
“Love is a traveller.” The process of its record-
ing was relatively long, because I expect a lot 
of myself. Many of my songs were not worth 
making public. Each song that has found its 
way onto the album is very important for me. 
It tells about something that was and still is 
consequential.

What is bossa nova?
Once I’ve read a very interesting definition: 
“Bossa nova is a kind of samba, but slower and 
more relaxed. Sometimes it can be a little bit 
melancholic.” There’s something in it. Samba 
is an element, it’s joy. And bossa nova is full of 
reverie, yet warm, light and sensual. It pulses 
in a slow rhythm and casts magic.

This splendid ensemble of stars seems 
impossible to gather on one album!
I feel incredibly privileged and happy that 
I’ve met so many fantastic people in my 
life. Most of the time, those weren’t tempo-
rary music-related meetings, and many of 
them transformed into authentic relations for 
years or even decades to come. Those were 
extraordinary people. In show business, 
not everyone deserves special attention, 
and I  happened upon real artists. On my 
album, there appeared the legend of bossa 
nova – Oscar Castro Neves. The idea was to 
make the entire album together. But unfor-
tunately, Oscar died while we were realizing 
the project. The album is dedicated also to 
him, among other people. There are many 
other remarkable musicians – the virtuoso 
of saxophone Gary Meek from California, 
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RANDY SINGER, „ADWOKAT”, WYD. ŚWIĘTY 
WOJCIECH, POZNAŃ 2016.

„Pierwszorzędna drugorzędna literatura” – mówiono 
o książkach Henryka Sienkiewicza i to samo należy powie-
dzieć o powieści Randy’ego Singera. „Adwokat” wydaje się 
zresztą silnie inspirowany „Quo Vadis”, a wątek miłosny 
(szlachetny bohater – piękna kobieta w zagrożeniu – mężny 
gladiator) jest nieukrywanym zapożyczeniem od polskiego 
noblisty. Nie ma w tym jednak żadnej skuchy – „Adwokat” 
to soczysta epicka proza, która wciąga od pierwszych linijek 
i trzyma w przyjemnym napięciu do imponującego finału.

Tytułowym bohaterem jest Rzymianin o  imieniu 
Teofil. Poznajemy go w dzieciństwie, gdy w szkole Seneki 
ma zatarg z  lubującym się w  okrucieństwie kolegą 
Gajuszem Germanikiem, noszącym przezwisko Kaligula. 
Później towarzyszymy mu w  Judei, gdzie jako asesor 
Poncjusza Piłata jest świadkiem procesu żydowskiego 
buntownika imieniem Jezus. Gdy wraca do Rzymu, pra-
cuje jako wzięty adwokat, broniąc przeciwników Kaliguli, 
który w międzyczasie zostaje imperatorem. W finale tra-
fia ponownie do Judei, gdzie podejmuje się obrony oby-
watela rzymskiego, gorliwego wyznawcy wiary w Jezusa, 
znanego nam dziś jako Święty Paweł. To tylko opis fabuły 
z grubsza, ale na kilkuset stronach powieści aż roi się od 
wątków i wydarzeń: miłość Teofila do westalki Flawii, 
walki gladiatorskie, dworskie intrygi, zamachy, śmierć, 
okrucieństwo, opisy rzymskiego świata; w rozmachu fa-
bularnym Singera czytelnik łatwo odnajdzie niekłamaną 
przyjemność.

Najbardziej zachęcam jednak do poznania „Adwokata” 
w formie audiobooka. Krzysztof Gosztyła, który – mó-
wię to z pełnym przekonaniem! – czyta książki najlepiej 
w Polsce, podnosi wartość literatury Singera o kilka pozio-
mów, czyniąc z powieści, którą nieźle się czyta, powieść, 
której słucha się z zapartym tchem. 

ENGLISH

QUO VADIS. REACTIVATION

“Top class second-rate literature” – that is how people 
classified books by Henryk Sienkiewicz, and that is how 
Randy Singer’s novel should be classified. “The Advocate” 
seems to be strongly inspired with “Quo Vadis”, and the 
romantic plot (a noble hero – a beautiful lady in danger 
– a brave gladiator) is an overt borrowing from the Polish 
Nobel Prize winner’s work. However, no repentance is 
shown – “the Advocate” is an example of juicy epic prose, 
which engrosses readers from its very first lines and keeps 
them in suspense until an impressive ending.

The eponymous hero is a Roman named Theophilus. 
We meet him as a child, when at Seneca’s school he quar-
rels with Gaius Germanicus called Caligula, who delights 
in cruelty. Later, we follow Theophilus to Judea, where 
acting as Pontius Pilate’s assessor, he witnesses the pro-
cess of a Jewish rebel named Jesus. After he comes back 
to Rome, Theophilus works as a successful advocate, de-
fending opponents of Caligula, who becomes an emper-
or in the meantime. At the end, he finds himself back in 
Judea, where he undertakes to defend a Roman citizen, an 
arduous Christian, known today as Saint Paul. This is only 
a general description of the main plot, but a few hundred 
pages of the novel are full of plots and events: the love of 
Theophilus to Flavia – a vestal virgin, gladiators’ fights, 
intrigues at the court, assassinations, death, cruelty, 
descriptions of the Roman world; readers will easily find 
genuine pleasure in Singer’s writing panache.

Nevertheless, I encourage you the most to try an au-
dio book of “the Advocate”. Krzysztof Gosztyła, who – 
and I am sure of that! – is the best at reading books in 
Poland, raises the value of Signer's work by a few levels, 
by turning a novel that reads well into a novel which you 
listen to with bated breath. 

ANDRZEJ
SARAMONOWICZ

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

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

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

bestsellerową powieść „Chłopcy".
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amiętam początek swojej przygody 
z morąską wypożyczalnią. Budynek, 
w którym się znajduje mijałam wielo-

krotnie, ale nigdy nie zwrócił mojej uwagi – 
ot, szara bryła, jakich w połowie lat 90. było 
pełno. A jak już mama mnie do biblioteki za-
prowadziła, trochę się przeraziłam. Wielka, 
jak wszystko dla małego dzieciaka, ciemna, 
z podłogą z pseudomarmuru i dużymi kwia-
tami na korytarzu. Słowem – niezbyt zachę-
cająca dla kilkuletniej dziewczynki.
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KSIĄŻKA ŻYJE... 

NAPRAWDĘ!

WYDAWAŁOBY SIĘ, ŻE MORĄG NICZYM SIĘ NIE WYRÓŻNIA. MAMY 
PAŁAC CZY ZABYTKOWY RATUSZ OTOCZONY KAMIENICAMI, 
ALE TO PRZECIEŻ STANDARD. JEST TU JEDNAK MIEJSCE, KTÓRE 
SPRAWIA, ŻE TO WYJĄTKOWE MIASTO. TO BIBLIOTEKA.

Jakiś czas temu po latach wróciłam 
do mojej pierwszej biblioteki i... zatkało 
mnie. To, co znałam – zniknęło. Nie ma już 
szarości, brzydkich kwiatów i  ciemnych 
„marmurów”. Sztywne panie zniknęły zza 
biurek i uśmiechnięte krążą między rega-
łami, rozkładając książki, które zwrócone 
przez czytelników tonami zalegają na sto-
liku. Od razu nasunęło się pytanie – skąd 
taka zmiana? Bo przecież nie przez kolo-
rowe ściany.

TEKST Katarzyna Szewczyk ZDJĘCIA Hubert Kalinowski CHARAKTERYZACJA Aleksandra Arabasz



Odpowiedź przyszła z czasem. Dwa lata 
temu w telewizji usłyszałam rozmowę o ka-
lendarzu „Bibliotekarz – zawód glamour”. 
Jego podstawowym celem było pokazanie, 
że nie taki bibliotekarz straszny, jak go ma-
lują. „Fajna akcja” – pomyślałam. Jakie było 
moje zaskoczenie, kiedy po odwróceniu się 
w  stronę telewizora zobaczyłam znane mi 
z Morąga twarze! Otóż „moi” bibliotekarze 
wpadli na pomysł, aby odczarować swój wi-
zerunek. Wraz z fotografem Hubertem Ka-
linowskim podjęli wyzwanie i pokazali, że 
nie są tylko od tego, żeby odkładać książki 
na miejsce i nakładać na czytelników kary 
za spóźnienia. Udowodnili, że są ludźmi kre-

atywnymi, spontanicznymi i pełnymi zaan-
gażowania. Że współczesny bibliotekarz to 
nie pani w okularach siedząca za biurkiem.

Najważniejsze jest to, że idą za ciosem 
i robią to coraz lepiej. Właśnie powstał kolej-
ny projekt – „Książka żyje... Naprawdę!”, do 
którego biblioteka zaangażowała młodych 
czytelników, którzy od początku do końca 
pomogli w zorganizowaniu sesji. 

– Przygotowaliśmy dla młodzieży warszta-
ty ze specjalistami. Fotograf pomógł nam za-
projektować poprawne kompozycyjnie zdję-
cia, natomiast scenografka i kostiumografka 
– wykonać kostiumy dla bajkowych postaci 
i zastanowić się, jakimi elementami scenogra-
fii wypełnić kadr. Były też warsztaty z charak-
teryzacji, na których dowiedzieliśmy się, jak 
zmienić swoich kolegów w postaci z książek. 
Później wzięliśmy się do pracy! – powiedziała 
Paulina Kalinowska, jedna z organizatorek 
akcji, pracownica Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Morągu.

Uczniowie morąskich szkół zaangażowa-
li się w projekt do tego stopnia, że poświęcili 
dla niej swoje wakacje! Biblioteka nie była już 
tylko biblioteką, zmieniła się w  pracownię 
artystyczną i studio fotograficzne. Młodzież 
projektowała, szyła, malowała... I tak powsta-
ły między innymi Dziewczynka z zapałkami, 
walczący z Voldemortem Harry Potter, Ali-
cja z Krainy Czarów czy Faun Tumnus pro-
sto z Narnii. Głównym bohaterem każdego 
z dwunastu zdjęć nie jest jednak postać z baj-
ki, a  czytelnik wciągnięty w  książkę tak, że 
zaczyna żyć w jej rzeczywistości.

– Aktualnie w naszej bibliotecznej galerii 
jest prezentowana wystawa, która cieszy się 
ogromnym zainteresowaniem. Akcja zyskała 
popularność nie tylko w Morągu, ale i poza nim 
– w kolejce ustawiły się już kolejne instytucje. 
Czerpiemy stąd mnóstwo pozytywnej energii, 
jest to dla nas ogromna mobilizacja do dalszej 
pracy – powiedziała Magda Zaborowska, tak-
że zaangażowana w organizację projektu.

K S I Ą Ż K A  Ż Y J E . . .  N A P R A W D Ę !

W Ł A Ś N I E  P OW S TA Ł  KO L E J N Y 
P RO J E K T  –  „ K S I Ą Ż K A  Ż YJ E ... 
N A P R AW D Ę !”,  D O  K T Ó R E G O 
B I B L I O T E K A  Z A A N G A Ż OWA Ł A 
M Ł O DYC H  C Z Y T E L N I KÓW...



Morąscy bibliotekarze ciężką pracą, ale i  z  przy-
jemnością odczarowali bibliotekę. A może zaczarowa-
li czytelników? 
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THE BOOK IS ALIVE… FOR REAL!

It might seem that Morąg is nothing special. There is a palace 
there or a historic town hall surrounded by houses, but it is 
a standard. However, there is one place which makes the town 
special. It is a library.

I  remember the beginning of my adventure with the 
library in Morąg. I would pass the library building on 
many occasions, but it had never caught my attention 
– a gray structure, typical of 1990s architecture. And 

when my mum took me there for the first time, I was 
a bit afraid. It was enormous – like everything for a little 
child – dark, with a pseudo-marble floor and large flow-
ers in the hall. In brief, rather uninviting for a little girl.

Some time ago, I came back to my first library and… 
I was shocked. What I used to know – was gone. The li-
brary was no longer gray, there were no more ugly flow-
ers and there was no dark ‘marble’. The stiff ladies who 
used to sit behind the desks were gone; smiling ladies 
were moving among the shelves and putting back the 
multitude of books returned by readers. I asked myself 
immediately – what was the reason for it? Definitely not 
the colourful walls.

The answer came with time. Two years ago, I heard 
people talking on television about a calendar – ‘A librar-
ian – a glamour job’. Its basic aim was to show that librar-
ians are not so black as they are painted. ‘What a cool 
initiative,’ I thought. To my surprise, when I looked at 
the TV, I  saw people from Morąg whom I  knew! ‘My’ 
librarians came up with an idea to revive their image. 
Together with a photographer, Hubert Kalinowski, they 
took up a challenge and showed that they did not only 
put books back on the shelves and charge fines for re-
turning books late. They proved that they were creative, 
spontaneous and involved; that a contemporary librari-
an is not a lady in glasses sitting behind a desk.

What is the most important is the fact that they fin-
ish what they have started and do it even better. An-
other project has been launched – ‘The book is alive… 
For real!’ The library had involved young readers, who 
helped to prepare the session from the beginning to 
the end. 

‘We organised workshops with professionals for the 
young. The photographer helped us plan photographs 
with a proper composition, whereas the set designer 
and costume designer – make costumes for fairy-tale 
characters and select elements of the setting for the 
frame. There were also some workshops on makeup, 
where we learned how to change our friends into fairy-
tale characters. Later, we got to work!’ said Paulina Ka-
linowska, one of initiators of the project, working in the 
Local Public Library in Morąg.

Students from Morąg got involved in the project 
so much that they decided to spend their holidays on 
it! The library was no longer only a library, it became 
an atelier and a photographic studio. The students de-
signed, sewed, painted… And that is how Little Match 
Girl, Harry Potter fighting Voldemort, Alice in Wonder-
land or Mr Tumnus straight from Narnia were created. 
However, the main character of each of the twelve pho-
tos is not a fairy-tale character, but a reader immersed 
in the book so much that they begin to live in its fictional 
universe.

‘At present, in our library gallery, there is a very 
popular exhibition. The initiative is popular not only 
in Morąg – other institutions are also willing to par-
ticipate. For us, it is a source of positive energy and 
readiness for further work,’ said Magda Zaborowska, 
involved in the project implementation.

The librarians from Morąg, by working hard but also 
with pleasure, succeeded in reviving the image of the 
library. Or maybe they cast a spell on readers? 
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łużąca” jest aktem nostalgii por-
nograficznej, odnoszącej się ści-
śle do źródłosłowu porno graphos 

– „piszący o  nierządnicach”, a  zatem do 
czasów przedikonicznych, kiedy pokątne 
pragnienia zaspokajano występnymi lektu-
rami. Spuścizna de Sade’a zostaje tu zresztą 
przywołana bezpośrednio, kiedy bohaterka 
jest zmuszana do czytania (nie)stosownych 
fragmentów powieści libertyńskiej na spe-
cjalnych wieczorkach literackich. Panowie 
zamieniają się w słuch i oblizują wargi, pod-
czas gdy piękne dziewczę przysposabiane 
od dzieciństwa do sztuki głośnego czytania 
literatury erotycznej przywołuje perypetie 
niejakiej Julietty. Ale wiara w  skuteczną 
bezecność słowa nigdy nie była stuprocen-
towa, człowiek zawsze chciał zobaczyć to 
co usłyszał czymś więcej niż oczyma wy-
obraźni, stąd lubieżne ilustracje w zakaza-
nych wolumenach. Jedną z  nich, wydartą 

z książki jeszcze przed jej nabyciem przez 
porno-bibliofila bohaterka inscenizuje z ma-
nekinem podwieszonym na linach.

„Służąca” jest dość wierną adaptacją powie-
ści „Złodziejka” autorstwa Sary Waters – jednej 
z najgłośniejszych przedstawicielek literatury 
homoerotycznej. Chan-wook przeniósł akcję 
z wiktoriańskiej Anglii do przedwojennej Korei 
po upadku cesarstwa od ćwierci wieku okupo-
wanej przez Japończyków. Wyobrazić sobie 
pornograficzną powieść wiktoriańską to tro-
chę jakby pomyśleć o ateistycznej mszy, a jed-
nak taki zamysł udał się Waters znakomicie 
– reżyser ekranizacji, idąc za intencją pisarki, 
również interesuje się głównie rozwiązywa-
niem wiktoriańskiego gorsetu... Relacja ero-
tyczna bohaterek zaczyna się od naparstka, co 
jest zmyślnym paradoksem, bo właśnie scena 
spiłowywania zbyt ostrej części zęba, którym 
panna dziedziczka zraniła sobie dziąsło, jest 
zaczątkiem tego, co najostrzejsze. Kryptoni-
mowanie fellatio za pomocą palca i naparstka 
przywołuje inną scenę z antologii dalekow-
schodniego kina erotycznego – pamiętną 
scenę z arbuzem w „Kapryśnej chmurze” Taj-
wańczyka Tsai Ming-lianga. Co zaczyna się od 
naparstka, kończy się na kulkach gejszy, sza-
leństwa namiętności bohaterek pokazywane 
są dalej przez reżysera z odwagą równą twórcy 
„Życia Adeli”, jednak w wersji, by tak rzec, co-
kolwiek bardziej wysmakowanej.

Chan-wook wciąż pozostał reżyserem ze-
msty, panie pozbywają się tu męskiego kłopo-
tu z werwą i pomysłowością, napuszczone na 
siebie samce wykańczają się wzajemnie przy 
pomocy rtęci i  narzędzi introligatorskich, 
choć zachowują miejsce na swoje małe trium-
fy (na przykład śmierć zamiast kastracji).

Mocna rzecz, panie i panowie, polecam 
bezwstydnie. 

ENGLISH

THE HANDMAIDEN, DIRECTED BY PARK 
CHAN-WOOK

“The Handmaiden” is an act of pornographic 
nostalgia, referring directly to the etymology 
of porno graphos (meaning “someone writing 
about harlots”), and therefore to the pre-icon-
ic times, when illicit desires were satisfied by 
means of illicit books. The heritage of Sade is 
referred to directly, when the heroine is made 
to read (im)proper parts of a libertarian novel 
during special reading evenings. Men are all 
ears and are licking their lips when the beauti-
ful girl taught from an early age to read erotic 
literature aloud is speaking about the trials 
and tribulations of a certain Julietta. But the 
belief in effective perversity of word has nev-
er been absolute, people have always wanted 
to see what they have heard of with their own 
eyes, not only with their mind’s eye – that’s 
where lewd illustrations in forbidden volumes 
stem from. One of them, torn from the book 
even before it was bought by a porno-biblio-
phile, is acted out by the heroine, with the use 
of a mannequin hanging on ropes.

“The Handmaiden” is a quite faithful ad-
aptation of the novel “Fingersmith” by Sarah 
Waters – one of the best known representatives 
of homoerotic literature. Chan-wood moved 
the action from the Victorian England to pre-
war Korea, after the fall of empire, occupied 
by the Japanese for 25 years. To imagine a por-
nographic Victorian novel is like to think about 
an atheistic religious service, and still Waters 
brilliantly succeeded in implementing this idea 
– the director of the screen adaptation, follow-
ing the intention of the writer, is also mainly 
interested in undoing the Victorian corset. The 
erotic relationship of the characters begins with 
a thimble, which is a smart paradox because 
the scene of filing too sharp a part of a tooth, 
due to which the heiress hurt her gum, is the be-
ginning of the hottest part. Depicting fallatio by 
means of a finger and a thimble refers to anoth-
er scene from the Far East erotic cinema anthol-
ogy – a memorable scene with a watermelon 
from Tsai Ming-liang’s “The Wayward Cloud”. 
What begins with a thimble ends with Geisha 
balls, the intense passion between the heroines 
is depicted by the director with a courage simi-
lar to the one in “Blue Is the Warmest Colour”, 
but in a bit more sophisticated way, so to say.

Chan-wook has remained the director of 
revenge; women get rid of men’s inconvenient 
part in an energetic and inventive way, males set 
on each other finish it off by means of mercury 
and bookbinding tools although they still have 
some space to celebrate their own triumphs (for 
example, death instead of castration).

Quite a  thing, Ladies and Gentlemen, 
I recommend it shamelessly. 

„S
 Z

D
JĘ

CI
A

: Ź
R

Ó
D

ŁO
: K

IN
O

 Ś
W

IA
T 

(1)
, M

O
N

IK
A

 S
ZA

ŁE
K 

(2
)

6 8 – 6 9

WOJCIECH 
KUCZOK
 
Pisarz, scenarzysta, grotołaz, 
felietonista, fan piłki nożnej. Laureat 
Nagrody Literackiej Nike. Człowiek o wielu 
pasjach. Z nami będzie dzielił się tą 
filmową, co miesiąc polecając jeden obraz 
wart obejrzenia.

K U L T U R A  /  C U L T U R E

SŁUŻĄCA 
REŻ. PARK CHAN-WOOK
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TEKST Sylwia Gutowska ZDJĘCIA Edyta Bartkiewicz

ZNANA JEST POLAKOM JAKO „DZIEWCZYNA MISIA”. I PEWNIE BEZ 
JEJ SUGESTYWNEJ ROLI OLI KOBIETY W POLSCE NIE MÓWIŁYBY 
NA SWOICH MĘŻCZYZN „MISIU”. KRYSTYNA PODLESKA TO 
AKTORKA FILMOWA I TEATRALNA, POSIADAJĄCA NIEZWYKŁĄ 
HISTORIĘ ŻYCIA. SPOTKAŁYŚMY SIĘ LATEM PRZY OKAZJI 
PREMIERY JEJ KSIĄŻKI WYWIADU-RZEKI Z KLAUDIĄ IWANICKĄ.

BĘDĘ 
STARZAŁA SIĘ 
   BEZ ŻADNEJ 
GODNOŚCI

MAKE UP Justyna Polkowska STYLIZACJA Joanna Peczkis



B Ę D Ę  S T A R Z A Ł A  S I Ę  B E Z  Ż A D N E J  G O D N O Ś C I



7 2 – 7 3 L U D Z I E  /  P E O P L E



O całej historii polskiej emigracji. Podobno polskich 
emigrantów na świecie liczy się w milionach.
Dziś też wyjeżdżają. Rzeczywiście, mnie też bardzo boli to, 
że w Polsce ludzie zarabiają za mało pieniędzy. Są zmuszeni 
zarabiać w państwach zachodnich. To nie do pomyślenia, 
że młody człowiek po studiach może zarabiać jakieś 1500 
złotych. To powinno się zmienić. Nie jestem komunistką, 
ale coś tu jest nie tak.

Pani w Wielkiej Brytanii obracała się w artystycznym 
świecie. Nie we wszystkich środowiskach polonijnych jest 
tak kolorowo. Mówi się nawet, że za granicą najlepiej nie 
zadawać się z Polakami.
Myślę, że środowiska artystyczne wszędzie są mniej wię-
cej takie same. Artyści mają pewien pogląd na świat. Nie 
wiem, jak można nie odnajdywać radości w towarzystwie 
swoich rodaków. Moi rodzice bardzo dobrze zaaklimaty-
zowali się w Londynie – „When in Rome...”. Ale to jest siła 
wyższa! Ten sam język, ta sama kultura... Nie wiem, dlacze-
go niektórzy rodacy za granicą nie lgną do siebie.

Pani droga do aktorstwa? Na początku chciała być pani 
baletnicą.
Tak. Na początku moja mama zapisała mnie i siostrę do 
lokalnej szkółki baletowej. Chciała, żebyśmy nauczyły 
się ładnie ruszać. Moja siostra się w tym nie odnalazła, ale 
okazało się, że ja mam w tym kierunku predyspozycje. 
Zasugerowano, żebym z tej szkółki zdała do szkoły bale-
towej. Trafiłam tam, ale po drodze mnie... no... wywalili. 
Każdy wiedział, że kariera baletnicy zależy od tego, jak cię 
postrzegali. Ja ładnie tańczyłam, ale nie nadawałam się do 
tego rygoru. To nie byłam ja.

Aktorstwo dawało więcej swobody?
O tak, zdecydowanie. Oczywiście, że aktor też musi mieć 
technikę, móc powiedzieć długą frazę, nie biorąc wdechu, 
ale to nic w porównaniu z tą męczącą, ogromnie wymaga-
jącą dyscypliną baletu. Taniec bez przerwy trzeba ćwiczyć. 
Nie wiem, który aktor tak cały czas ćwiczy, na pewno nie ja.

K A Ż DY,  K T O  O D RY WA 
S I Ę  O D  W Ł A S N E G O 
O T O C Z E N I A ,  W Ł A S N E G O 
K R A J U,  M A  T RU D N Ą 
H I S T O R I Ę .  A L E 
W   W Y PA D K U  P O KO L E N I A 
M O I C H  RO D Z I C ÓW  T O 
N I E  B Y Ł  I C H  W Y B Ó R .

Nie wszyscy wiedzą, że ma pani taką ciekawą historię. 
Zacznijmy od korzeni.
Opowiadając o swoim życiu Klaudii Iwanickiej, sama po 
drodze dowiadywałam się wielu rzeczy. Teraz już mogę po-
wiedzieć, że ułożyłam całe puzzle. Moi rodzice to dwoje lu-
dzi z zupełnie różnych środowisk. Moja matka była pół-Po-
lką, pół-Niemką. Moi dziadkowie od strony matki rozstali 
się i dziadek został w Polsce, a babcia wróciła do Niemiec, 
skąd pochodziła. Zabrała ze sobą dzieci. Moja mama od 
piątego roku życia wychowywała się w Niemczech. Tata 
z kolei urodził się na Uralu, w głębi Rosji, bo jego ojciec był 
tam dyrektorem wielkiej firmy francuskiej produkującej 
piece. Potem nadeszła rewolucja i musieli uciekać. Ojciec 
miał wtedy cztery lata. Wylądowali w Warszawie, gdzie 
mój tata się wychował. Tak się jednak złożyło, że rodzice 
poznali się w Londynie podczas wojny. W związku z tym 
ja przyszłam na świat właśnie w Londynie. Nie będę zdra-
dzać, co się z nimi działo po drodze, bo to wszystko prze-
czytacie w książce.

Jako dziecko Polonusów czuła się pani kimś obcym? Ani 
Angielka, ani Polka?
Nie mówiłam po angielsku dopóki nie poszłam do szko-
ły. Miałam pięć lat, gdy zaczęłam edukację i nie dość, że 
pierwsze dni w szkole to zawsze lekka trauma, pamiętam, 
że nie rozumiałam, co do mnie mówią. Oczywiście bardzo 
szybko nauczyłam się angielskiego. Wychowywała mnie 
kochana pani Gebethner, która pochodziła z dobrego war-
szawskiego domu z tradycjami. To słynne przedwojenne 
wydawnictwo Gebethner i Wolff to właśnie jej rodzina. 
Ona nigdy by nie była nianią, gdyby nie wojna. Przyszła do 
naszego domu jako lokator i została nianią. Przelała w nas, 
mnie, roczne dziecko, i moją czteroletnią siostrę, całą swo-
ją miłość do ojczyzny. Byłam taką patriotką, chociaż długo 
nie wiedziałam, do jakiego kraju tęsknię. Chodziłam oczy-
wiście do harcerstwa, w soboty do polskiej szkoły, należa-
łam do zespołu polskiego tańca, ale Polskę zobaczyłam do-
piero, gdy miałam dziesięć lat. Przyjechaliśmy tam w 1958 
roku, mój tata nie widział swojej mamy dziewiętnaście lat.

Myśląc o emigracji pani rodziny nie sposób nie 
pomyśleć o dzisiejszej imigracji Polaków na Wyspy 
Brytyjskie. Zdaje się, że pani spędziła swoją emigrację 
w ciekawszych czasach, choć tak naprawdę każdy ma 
swoją historię.
Każdy, kto odrywa się od własnego otoczenia, własnego 
kraju, ma trudną historię. Ale w wypadku pokolenia moich 
rodziców to nie był ich wybór. To byli ludzie, którzy abso-
lutnie nie chcieli wracać do komunistycznej Polski, no i na 
ogół nie mogli. To byli AK-owcy, żołnierze Andersa – perso-
nae non grata.

Słyszała pani o Muzeum Emigracji w Gdyni? 
Przedstawia historie emigracji wszystkich Polaków na 
przestrzeni stuleci.
Nie słyszałam! To trzeba się tam zgłosić (śmiech). Ale tam 
jest też o emigracji w czasie rozbiorów?

B Ę D Ę  S T A R Z A Ł A  S I Ę  B E Z  Ż A D N E J  G O D N O Ś C I
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Co w pani zostało z tego baletu? 
Zamiłowanie do sportu?
Miałam zawsze w sobie wielką miłość do spor-
tu, po rodzicach, którzy byli bardzo aktywni. 
Tylko że w szkole baletowej nie za bardzo po-
zwalali nam uprawiać inne sporty.

Żeby mięśnie się nie rozrosły?
Tak, i żeby nie narażać się na kontuzje. Bardzo 
brakowało mi sportu. Lubiłam być wygim-
nastykowana, zrobić szpagat... Teraz myślę, 
że może powinnam była pójść w akrobację. 
Byłam najlepsza w gimnastyce.

Ma pani do dzisiaj szpagat?
Z  przykrością muszę stwierdzić, że nie. 
Staram się, ćwiczę, robię co mogę, ale ja już 
nie mam tej sprawności. Pewnych rzeczy 
nie przeskoczysz. Pamiętam, że w Londynie 
bywała Loda Halama, znana tancerka. Jak 
się ją spotkało gdzieś na przyjęciu, to unio-
sła nogę do góry, zrobiła szpagat... Była zja-
wiskowa. Ona miała dużo mężów, może na-
wet więcej niż ja. Kiedyś podeszła do mnie, 
a była już po paru drinkach, i powiedziała, 
że jak umrze to chciałaby mieć napisane 
na nagrobku: „Loda née Halama, wszystkie 
imiona mężów i  podpis: <Umarła znudzo-
na>”. To zrobiło na mnie wielkie wrażenie, 
bo miałam wtedy dopiero osiemnaście 
lat. Było mi dane poznawać właśnie takie 
osobowości.

Chciałam spytać o pani ambicje aktorskie. 
Grała pani w „Barwach ochronnych” 
Zanussiego, u Skolimowskiego, tu i tam, ale 
wszyscy znają panią z „Misia”.
Tak już jest. Ale dzięki Bogu, że tak jest, bo 
inaczej by mnie nikt nie znał. Bardzo dużo za-
wdzięczam „Misiowi”. To jest łut szczęścia, bo 
jednak zdaję sobie sprawę, że nie jestem Meryl 
Streep i nie byłabym znana za wybitne aktor-

stwo. Poza tym nigdy nie byłam skoncentro-
wana, zawzięta, nie dążyłam za wszelką cenę 
do celu. Raczej byłam dosyć uległa, nie było 
w mojej naturze walczyć o role. Faktycznie 
nie zaznałam wielkiej kariery, tak się stało 
i jestem za to bardzo wdzięczna. Wiem też, że 
moja rozpoznawalność to nie jest jakaś moja 
duża zasługa, tylko zasługa tego, że ten film 
jest tak lubiany i popularny, bo jest na pewien 
temat. Ludzie z tej tragedii, z tych lat niewoli, 
potrzebowali się po prostu śmiać. To nie były 
ciekawe czasy.

Tak, wiem, bo urodziłam się w 1988 roku 
i przeżyłam rok komunizmu.
O! I jak to odebrałaś? (śmiech) Ja też znam 
komunizm głównie z opowieści, bo miałam 
to szczęście, że do Polski tylko przyjeżdżałam, 
ale miałam paszport w kieszeni i zawsze mo-
głam wyjechać.

Dlaczego mówi pani, że nie zrobiła kariery?
Do dzisiaj gram w teatrze. Mój monodram 
„Mój boski rozwód” cały czas się ludziom 
podoba. To mi daje wewnętrzną satysfak-
cję, ale nie robi ze mnie wielkiej gwiazdy. 
Zresztą nigdy nie chciałam nią być. Nie 
wiem, może jestem za leniwa, żeby bez 
przerwy się gdzieś pokazywać, prezento-
wać pewien wizerunek, który nie jest praw-
dziwy, tylko kreowany przez media – to nie 
jest mój styl.

Ale ludzie lubią autentyczność u innych.
Ale skąd mają wiedzieć, co jest prawdą, a co nie? 
Wiem, musi być jakiś element mitu wokół akto-
ra. Nie tylko aktora. Myślę, że artyści i artystki 
we wszystkich branżach balansują pomiędzy 
twórczością a komercją. To trudne znaleźć tę 
linię, żeby nie zatracić samego siebie. Z dru-
giej strony jak uparcie stoisz przy „nie-komer-
cji”, to ludzie powiedzą ci „Dziękuję”. 

ENGLISH

I WILL BE GROWING OLD WITHOUT 
DIGNITY

She is known to Poles as “Teddy Bear’s Girl”. And 
probably without her suggestive role of Ola the 
women in Poland would not be calling their men 
“Bears” [TN: Teddy Bear is a cult Polish comedy 
from 1980 about the contemporary society]. 
Krystyna Podleska is a film and theatre actress 
with an incredible life story. We met during the 
summer, after the premiere of her book, a river-
interview with Klaudia Iwanicka.

M Y Ś L Ę ,  Ż E  A RT Y Ś C I  I   A RT Y S T K I 
W E  W S Z Y S T K I C H  B R A N Ż AC H 

B A L A N S U JĄ  P O M I Ę D Z Y 
T WÓ RC Z O Ś C I Ą  A   KO M E RC JĄ .  T O 

T RU D N E  Z N A L E Ź Ć  T Ę  L I N I Ę ,  Ż E B Y 
N I E  Z AT R AC I Ć  S A M E G O  S I E B I E .
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Not everyone knows that you have such an interesting 
story. Let us start from the beginning.
While telling Klaudia Iwanicka about my life I was finding 
out a lot about it myself. Now I can finally say that I have put 
all the pieces together. My parents come from entirely dif-
ferent environments. My mother was half-Polish, half-Ger-
man. My grandparents on my mother’s side divorced, 
grandfather stayed in Poland and grandmother returned 
to Germany. She took the children with her. My mum was 
raised in Germany from the age of five. My dad was born in 
the Ural region, in Russia, because his father was the head 
of a huge, French, stove producing company. Once the rev-
olution started they had to flee. My father was four then. 

They ended up in Warsaw, where my dad grew up. It so 
happened, though, that my parents met in London during 
the war. This is why I was born in London. I will not tell you 
what happened with them in the meantime because you 
can read all about it in the book.

Being a Poles’ child did you ever feel foreign? Not 
English yet not Polish?
I did not speak English until I started school. When I was 
five I started my education and on top of the first day in 
school, which is always a bit traumatic, I also remember 
that I  did not understand what was being said to me. 
Naturally, I picked up English really quickly. I was raised by 



tivated, I never pursued my goals at all costs. 
I was more passive, it was not in my nature 
to fight for roles. I did not have an enormous 
career and I am thankful for that. I also know 
that I am not recognized due to some great 
achievement of mine but thanks to the film, 
because it was so popular and liked, because 
it was on a certain topic. People needed to sim-
ply laugh at that tragedy, those years of slav-
ery. These were not interesting times.

Yes, I know. I was born in 1988 and so I lived 
through one year of communism.
Oh! And how did you like it? (laughs) I also 
know communism mostly from stories be-
cause I was lucky enough to just visit Poland. 
I had a passport in my pocket and I could leave 
at any time.

Why are you saying that you did not have 
a career?
I still act in the theatre. People still like my 
monodrama My Divine Divorce. This brings 
me satisfaction but does not make me a big 
star. And I  never wanted to be one. Maybe 
I am just too lazy to constantly make appear-
ances somewhere, present a certain image 
that is not real but created by the media… 
That is not my style.

But people like authenticity in others.
And how are they supposed to know what is 
real and what is not? I know that there has to 
be an element of myth surrounding an actor. 
And not just an actor. I think that artists in all 
industries are balancing on the edge of creativ-
ity and commercialism. It is hard to find that 
line to not lose yourself. On the other hand if 
you strongly stand on the “against commer-
cialism” side people will pass you over. 

the lovely Ms Gebethner who was from a very 
good, traditional, Warsaw home. That re-
nowned Gebethner and Wolff Publishing be-
longs to her family. She would have never been 
a nanny if it were not for the war. She came to 
our house as a tenant and became a nanny. 
She poured all her love for her motherland 
into us, into my then four year old sister and 
me. I was a patriot, although for a long time 
I did not know what country I am longing for. 
Of course I was a girl-scout, I attended Polish 
school on Saturdays, I was in a Polish dance 
team, but I have only seen Poland when I was 
ten. We went there in 1958, my dad has not 
seen his mum in nineteen years.

Thinking about your family’s emigration 
it is hard not to think about today’s 
emigration of Poles to Great Britain. It 
seems that your emigration happened in 
more interesting times, but then again 
everyone has their own story.
Everyone who is breaking away from his own 
environment, own country, has a difficult sto-
ry. But my parent’s generation did not have 
a choice. They were people who did not want 
to go back to communistic Poland and usu-
ally could not have done that. They were sol-
diers of the Home Army and General Anders, 
personae non grata. 

Have you heard about the Emigration 
Museum in Gdynia? It shows the emigration 
history of all Poles across the centuries.
I have not! I need to apply there. (laughs) Is it 
also about the emigration during the time of 
Partitions? 

About the whole history of Polish 
emigration. Apparently there are millions of 
Polish emigrants around the world.
They are also leaving now. Honestly, I  am 
very upset that Polish people do not make 
enough money in Poland and are forced to 
work in western countries. It is unthinkable 
that a  young graduate might make around 
1500PLN. This should change. I am not a so-
cialist but there is something wrong here.

In Great Britain you were a part of an artistic 
world. Not all Polish groups are so colourful. 
They even say that it is better not to come 
across Poles abroad.
I think that artistic groups are more or less the 
same. Artists have a certain worldview. I do 
not understand how you might not find joy 
amongst members of your nation. My parents 
acclimatised very well in London; “when in 
Rome…” But this is a force majeure! The same 
language, the same culture… I do not know 
why people of the same nationalities are not 
drawn to each other when abroad.

What was your route into acting? At first 
you wanted to become a ballerina.
Yes. At the very beginning my mum signed us 
up, my sister and I, to the local ballet studio. 
She wanted us to learn how to move gracefully. 
My sister was not very good at it but it turned 
out that I had some talent. They suggested that 
I try out for a ballet school. I got accepted but 
then… well… I got expelled. Everyone knew 
that a ballerina’s career depends on how oth-
ers see her. I danced well but I was not cut out 
for that strictness. It was not for me.

Acting gave you more freedom?
Oh, definitely. Naturally an actor also needs 
technique, be able to say a long phrase without 
taking in a breath, but it is nothing compared 
to the tiring, highly demanding discipline of 
ballet. You have to constantly rehearse danc-
ing. I  do not know which actor rehears this 
much, I definitely do not. 

What did you take out of ballet? Love for 
sport?
I always loved sport; I take after my parents, 
who were always very active. But while in bal-
let school I was not really allowed to do any 
other sports.

To avoid building muscles?
Yes and to not risk an injury. I missed sport 
a lot. I liked to be flexible, do the splits… Now 
I think that I should have tried gymnastics, 
I was the most flexible one.

Can you do a split today?
Unfortunately no. I try, practice, do every-
thing I  can but I  am not as fit as I  used to 
be. You cannot overcome certain things. 
I remember Loda Halama, the famous danc-
er, coming to London. If you ran into her at 
a party she would raise a leg, do a split… she 
was phenomenal. She had many husbands, 
even more than I did. She approached me 
once, and she already had a few drinks, and 
said that when she dies she would like to have 
this inscription on her tombstone: “Loda 
née Halama, all of her husbands’ names and 
‘passed bored’”. This has influenced me, 
I was only eighteen then. I had the opportuni-
ty to meet such personas.

I wanted to ask about your acting ambitions. 
You starred in Zanussi’s Camouflage, in 
Skolimowski’s films, here and there, but 
everyone knows you from Teddy Bear.
It is what it is. But thank God, because other-
wise no one would know me. Teddy Bear gave 
me a lot. I was lucky, because I am aware that 
I am not Meryl Streep and I would not have 
been known as a  renowned actress. Also, 
I have never been concentrated enough, mo-
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KRYSTYNA PODLESKA 
W ROZMOWIE Z KLAUDIĄ IWANICKĄ 
"Dziewczyna Misia"





akieś porównanie zatem mam. Brakuje jedynie dłuż-
szej perspektywy by obiektywnie ocenić Anno 
Domini 2016. Bo na gorąco wygląda to dość impo-

nująco, jak na stan polskiej piłki w ostatnich latach. Można 
się doszukiwać minusów, i to nawet nie będzie specjalnie 
trudne, ale pozytywy z łatwością je przesłaniają. Nie da się 
bowiem przecenić udziału reprezentacji w Euro a nawet jej 
wyniku, choć odpadła w ćwierćfinale.

Jeśli do tego dołożymy udział mistrza Polski w elitar-
nych i najbardziej pożądanych rozgrywkach klubowych 
na świecie czyli Champions League, to mamy dopełnie-
nie tego roku. Można się czepiać wszystkiego, choćby sła-
bego stylu w jakim awans został wywalczony. Ale jednak 
ten awans wreszcie jest. Mieliśmy zatem w tym roku to, 
czego chcieliśmy – drużynę w Lidze Mistrzów i reprezen-
tację w fazie pucharowej Euro. Mógłbym wymienić wiele 
elementów, których nie mieliśmy, ale po co? Potraktujmy 
ten rok jako ten pierwszy z wielu lat sukcesów. Potraktujmy 

go ulgowo i wiele wybaczmy. Nawet jeśli musimy wybaczać 
zakrapiane imprezy reprezentantów, który zresztą potem 
rozbili Rumunów na ich terenie w znakomitym stylu.

Rok ten zapamiętamy też dzięki transferom. Namnożyło 
się ich tego lata. Nasi gracze byli rozchwytywani, sprze-
dawani za miliony euro. To może być początek bumu 
na polskich piłkarzy. Coraz częściej wyrażenie „polski 
piłkarz” jest tożsame z wyrażeniem „piłkarz profesjo-
nalny”. Na zachodzie już o tym wiedzą i coraz częściej 
pytają o polskich futbolistów.

A mnie najbardziej cieszy, że po tyłkach oberwali ci 
urzędowi pesymiści, narzekacze i kpiarze. Ci, którzy na 
hasło „piłka nożna”, uśmiechali się ironicznie twierdząc, 
że to nuda, że poziom żenujący. Większość z nich zaczęła 
się fascynować reprezentacją. Reszta próbowała kpić na-
wet wtedy kiedy nasi wygrywali. Takie to już charaktery. 
W rozmowach z nimi wreszcie ma się solidne argumenty. 

ENGLISH

A GOOD YEAR

Can I remember a better year for Polish football? This is a tricky 
question because I remember a lot. My memory goes all the way 
back to the times of the Spanish World Cup in 1982. I can also 
remember the 1992 Olympics in Barcelona and the Widzewa-Legia 
match in the Champions’ League in mid 90s.

So I have plenty to compare. The only thing lacking is 
the wider perspective to objectively judge Anno Domini 
2016. Currently, it looks impressive considering the state 
of Polish football in recent years. It will not be difficult to 
find minuses but there will surely be more pluses. You can-
not underestimate the national team’s participation in the 
European Championships or its results, even though it did 
not get through the semi-finals.

If we add the participation of a Polish champion in the 
most prestigious and demanded club championships in 
the world, meaning the Champions’ League, we get a per-
fect year. You can complain about anything, even about 
the poor style in which this promotion was achieved, but 
we achieve it. Therefore, we got exactly what we wanted 
this year: our team in the Champions’ League and our rep-
resentation in the Euros Cup. I could name many things 
that we did not get but why bother? Let us treat this year as 
the first one amongst many successful years. Let us treat it 
kindly and with forgiveness. Even if we have to forgive team 
members their parties. After all, they did beautifully beat 
Romanians on their field after one of them.

I will also remember this year for the transfers. There 
were plenty of them this summer. Our players were in high 
demand and sold for millions of euros. This can be the be-
ginning of a real boom. The phrase “Polish player” is start-
ing to become a synonym for “professional player”. They al-
ready know this in the West and are often asking for Polish 
football players.

And I am very happy that all these council pessimists, 
whiners and jokers were taught a lesson. Those, who would 
smile ironically when hearing “football” saying that it is 
boring and the level is pathetic. Most of them became fas-
cinated with football. The rest tried to mock even when our 
team was winning. Some people are like that. But now we 
have strong arguments when talking to them. 
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WOJCIECH 
ZAWIOŁA
 
Obserwuje, a potem opisuje i komentuje. 
Głównie sport, ale ma w swoim dorobku 
dwie powieści. O życiu opowiadali mu też 
Mariusz Czerkawski i Robert Lewandowski, 
co spisał na kartach książek. Na co 
dzień dziennikarz NC+, ale też prezenter 
wiadomości w TVN i TVN24. Zbzikowany na 
punkcie sportu, oszalały na punkcie muzyki. 
Wielbiciel twórczości z duszą. Tu: autor 
felietonów i wywiadów.

DOBRY 
    ROK

CZY PAMIĘTAM LEPSZY ROK POLSKIEJ PIŁKI? TO DOŚĆ 
RYZYKOWNE PYTANIE, BO PAMIĘTAM WIELE. MOJA PAMIĘĆ 
SIĘGA BOWIEM CZASÓW HISZPAŃSKIEGO MUNDIALU 
Z 1982 ROKU. PAMIĘTAM TEŻ IGRZYSKA OLIMPIJSKIE 
W BARCELONIE W 1992 I MECZE WIDZEWA I LEGII W LIDZE 
MISTRZÓW W DRUGIEJ POŁOWIE LAT DZIEWIĘĆDZIESIĄTYCH.
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WSZĘDZIE 
DOBRZE, 
ALE TAM 
NAJLEPIEJ
PODOBNO JAK KOCHAĆ TO KSIĘCIA, JAK 
KRAŚĆ TO MILIONY. IDĄC ZATEM TYM 
TROPEM: JAK SAMOCHÓD, TO TYLKO 
NAJSZYBSZY. TRUDNO SIĘ NIE ZGODZIĆ, 
ŻE JEDYNYM I SŁUSZNYM WYBOREM 
BĘDZIE W TYM PRZYPADKU PORSCHE. 
PO SWÓJ WYMARZONY EGZEMPLARZ 
WARTO SIĘ WYBRAĆ NA PÓŁNOC POLSKI. 
A KONKRETNIE DO SOPOTU. TO SALON 
WYJĄTKOWY. RÓWNIEŻ NA MAPIE EUROPY.

ZDJĘCIA Tomasz Sagan



ANNA  
NAZAROWICZ

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

eden ze światowej klasy mówców mo-
tywacyjnych, Tony Gaskins powie-
dział kiedyś, że „jeśli nie zbudujesz 

swojego marzenia, ktoś inny cię zatrudni, 
abyś pomógł mu zbudować jego.” Rodzina 
Lellek budowę swojego marzenia rozpoczę-
ła pod koniec XIX wieku. Dziś na czele firmy 

J

wiem programem sprzedaży samochodów 
używanych – Porsche Approved. A to ozna-
cza, że możemy wybierać nie tylko spośród 
prawdziwych perełek wyłowionych przez 
doświadczonych pracowników działu, ale 
również modeli, które nie są już produko-
wane. Każdy z egzemplarzy podlega suro-
wej kontroli. Sprawdzenie aż 111 punktów 
w samochodzie ma wyeliminować wszelkie 
podejrzenia odnośnie pochodzenia i stanu 
technicznego. To, co jednak sprawia, że sa-
lon w Sopocie jest wyjątkowy, to oddzielny 
budynek przeznaczony na sprzedaż używa-
nych egzemplarzy Porsche. To jedyny de-
aler w całej Europie, który dysponuje osob-
nym salonem dla samochodów objętych 
programem Porsche Approved. Co więcej, 
na terenie firmy powstał również trzeci sa-
lon, dedykowany dla używanych samocho-
dów innych marek z  segmentu premium. 
Tu najczęściej trafiają świeże, zadbane i cza-
sami wyjątkowe egzemplarze, które właści-
ciele pozostawili w rozliczeniu przy zakupie 
samochodu Porsche. Zatem obok tych mo-
deli, do widoku których przywykliśmy już 
na ulicach polskich miast, możemy również 
zobaczyć takie wyjątkowe okazy jak Ferrari 
czy też Lamborghini.

Mimo to firma nie zwalnia tempa. Do-
wodem na to ma być rozbudowa salonu 
przeznaczonego do sprzedaży nowych sa-
mochodów. Jak rozległa? Plany są bardzo 
ambitne i zakładają spore zmiany. W końcu 
jak mawiał Napoleon Hill „wygrywa tylko 
ten, kto ma jasno określony cel i nieodpar-

W S Z Ę D Z I E  D O B R Z E ,  A L E  T A M  N A J L E P I E J

stoi już piąte pokolenie rodziny, a Grupa 
Lellek jest jedną z najprężniej rozwijających 
się grup dealerskich w  Polsce. W  swoim 
portfolio posiadają cztery marki samocho-
dów, w tym prawdziwą perłę, jaką niewątpli-
wie jest marka Porsche. 

Salon jest w posiadaniu grupy od listopa-
da 2010 roku. Przez lata Centrum Porsche 
Sopot konsekwentnie budowało swoją po-
zycję na rynku. Udało się. Dziś to miejsce, 
do którego przybywają nie tylko klienci 
z północnej części kraju, ale z całej Polski. 
Co decyduje o  takim wyborze? Trzonem 
firmy jest znakomity zespół. Składa się on 
z  41 osób, które samochody Porsche da-
rzą prawdziwym, płomiennym uczuciem, 
a obsługę klienta wznoszą na najwyższy po-
ziom. Doradzą nie tylko w kwestii wyboru 
samego samochodu, ale również przedsta-
wią szereg możliwości związanych z finan-
sowaniem zakupu oraz otoczą profesjonalną 
opieką podczas kolejnych wizyt w  serwisie. 
A o zakupowy zawrót głowy nie jest trudno, 
gdyż salon oferuje pełną gamą Porsche. Bez 
wyjątków: od legendarnej 911-tki, przez 
sportowe 718 Boxster/Cayman, luksuso-
wą Panamerę, wszechstronne SUV-y Macan 
i Cayenne, aż po niepowtarzalne Porsche 918 
Spyder. Dla kogo diabeł tkwi w szczegółach, 
ten w salonie ma również możliwość zakupu 
akcesoriów marki Porsche, które cieszą się 
dużą popularnością.

Kto zdecyduje się na używany egzem-
plarz, również nie będzie miał powodów do 
narzekań. Salon w  Sopocie dysponuje bo-
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„W YGRY WA  T Y L KO  T E N, 
KT O  M A  JA S NO  OK R E Ś L O N Y 
C E L  I   N I E ODPA RT E 
PR AGN I E N I E ,  A BY  G O 
O S I ĄGN ĄĆ”.  A   C E N T RU M 
P OR S C H E  S OP O T  C E L E 
Z   PEW NO Ś C I Ą  M A  A M B I T N E .

te pragnienie, aby go osiągnąć”. A centrum 
Porsche Sopot cele z pewnością ma ambit-
ne. Zresztą liczby same się bronią: firma 
co roku sprzedaje coraz więcej samocho-
dów bijąc wyniki innych salonów w Polsce. 
W poprzednim roku sprzedała ok. 300 aut. 
I zapewne w tym roku na takim wyniku nie 
poprzestanie. A  to tylko jest najlepszym 
dowodem na to, że jak kupować Porsche, to 
tylko w Sopocie. 

ENGLISH

THERE IS NO PLACE LIKE HERE

They say that if you love you should love 
a prince and if you steal you should steal millions. 
According to that pattern if you are getting a car 
you should get the fastest one. It is hard to dis-
agree with the fact that in this case the only choice 

ket. They made it. Today it is frequented by 
clients not only from the north of the country 
but from all of Poland. What makes them 
choose it? At the root of the company there 
is an amazing team. It is made of 41 peo-
ple, who have true, strong feelings towards 
Porsche and take customer service to the 
highest level. They will advise you not only 
on the choice of the car itself, but will also 
present you with a wide range of possibilities 
regarding financing your purchase and treat 
you with professional care during your next 
visits in servicing. And it is easy to lose your 
head, for the Porsche dealership offers a full 
range of Porsches. Without any exception: 
from the legendary 911, through sports 718 
Boxster/Cayman, luxurious Panamera, ver-
satile SUVs Macan and Cayenne, all the way 
to the unique Porsche 918 Spyder. Those who 
are meticulous can also buy less-popular 
Porsche accessories in the dealership.

If you decide on a used car you will also 
not be disappointed. The Sopot dealership is 
part of the used cars Porsche Approved pro-
gramme. And this means that we can choose 
not only from real pearls fished out by expe-
rienced unit workers, but also from mod-
els that are not produced anymore. Each 
model is under strict control. Checking of 
111 points in the car has to eliminate any 
suspicions of the origin or technical state of 
the vehicle. What makes the Sopot dealer-
ship unique is a separate building for sale of 
used Porsche cars. It is the only dealership 
in Europe that has a separate building for 
cars in the Porsche Approved programme. 
Furthermore, a  third dealership was es-
tablished on the grounds of the company, 
dedicated to selling cars of other brands 
from the premium segment. Here usually 
are fresh, well-cared for and sometimes 
unique cars, which their owners have left 
in a settlement when purchasing a Porsche. 
Therefore, next to the models that we have 
grown used to seeing on the streets of Polish 
cities, we can also see such unique cars as 
Ferrari or Lamborghini.

Nevertheless, the company is not slowing 
down. This is to be proved by the expansion of 
the new cars’ dealership. How big? The plans 
are very ambitious and introduce large chang-
es. In the end, as Napoleon Hill used to say, 
“Only he wins, who has a clearly established 
goal and a  strong desire to reach it”. And 
the Porsche Centre definitely has ambitious 
goals. The numbers speak for themselves: the 
number of sales increases every year, beating 
the results of other dealerships in Poland. 
Last year it sold around 300 cars. And this 
year it will surely not stop at that number. This 
is the best proof that if you are to buy Porsche 
you should do it only in Sopot. 

is Porsche. To get your dream model you should 
go to the north of Poland, to this unique dealership 
across in all of Europe.

One of the world renowned motivational 
speakers, Tony Gaskins, said once, that “if 
you do not build your dream someone else 
will hire you to help him build his”. The 
Lellek family started to build their dream 
at the end of the 19th Century. Today the 
5th generation is at the head of the compa-
ny and the Lellek Group is one of the fastest 
developing dealership groups in Poland. 
They have four brands of cars in their port-
folio, including the real gem that is undis-
putedly Porsche.

The dealership belongs to the group since 
November 2010. For years the Porsche Sopot 
Centre was building its position on the mar-
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STWORZONE 
DO ZADAŃ 
SPECJALNYCH
„TO MAŁY KROK DLA CZŁOWIEKA, ALE 
WIELKI KROK DLA LUDZKOŚCI” POWIEDZIAŁ 
NEIL ARMSTRONG STAWIAJĄC W 1969 
ROKU PIERWSZY KROK NA KSIĘŻYCU, TYM 
SAMYM DOKONUJĄC – WYDAWAŁOBY SIĘ 
– NIEMOŻLIWEGO. O TYM, ŻE NIEMOŻLIWE 
NIE ISTNIEJE, ŚWIAT NIEJEDNOKROTNIE 
MIAŁ OKAZJĘ SIĘ PRZEKONAĆ. CO JAKIŚ 
CZAS PRZEKRACZAMY PEWNE GRANICE. 
I WŁAŚNIE TAKIE CHWILE UPAMIĘTNIAJĄ 
ZEGARKI VOSTOK EUROPE.

TEKST Anna Nazarowicz ZDJĘCIA Mat.Prasowe
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zybciej, wyżej, mocniej – tak najkrócej moż-
na zdefiniować filozofię marki Vostok Europe. 
Litewski producent zegarków swoje produkty 

dedykuje właśnie tym, którzy cenią życie na krawę-
dzi. Nie jest tajemnicą, że ekstremalne warunki wy-
soko stawiają poprzeczkę. Nie tylko ludziom. Zegarek 
jest złożoną i delikatną konstrukcją. Jednak modele 
spod znaku Vostok Europe zdają się drwić z  wszel-
kich trudności, z jakimi przychodzi się im zmierzyć. 
Ten wizerunek mają utwierdzać ambasadorzy mar-
ki. Litwin Jurgis Kairys to jeden z najlepszych pilo-
tów akrobatyki powietrznej na świecie. Wielokrotny 
rekordzista oraz mistrz świata w kategorii Unlimited 
Aerobatics nigdy nie zajmuje miejsca za sterami samo-
lotu bez swojego zegarka z kolekcji Vostok Europe sy-
gnowanej jego nazwiskiem. Podobnie jak Benediktas 
Vanagas, litewski kierowca rajdowy. Na swoim koncie, 
oprócz licznych zwycięstw, ma przede wszystkim zaję-
cie pierwszego miejsca w rajdzie Dakar jako kierowca 
zespołu samochodów niefabrycznych. Tu powody do 
dumy mają również Polacy gdyż u boku Litwina, jako 
pilot, zasiadł Sebastian Rozwadowski. Piasek, kurz 
oraz wysoka temperatura – zegarek towarzyszący 
przez cały, najtrudniejszy na świecie rajd, skutecznie 
przezwyciężył te surowe warunki. Trzecim ambasado-
rem marki jest Litwin Zydrunas Savickas. Zwycięzca 
zawodów na najsilniejszego człowieka na świecie 
w 2009, 2010, 2012 oraz w 2014 roku na co dzień nosi 
zegarek z linii BIG Z.

Analizując historię wybitnych wyczynów ludzko-
ści trudno pominąć Związek Radziecki. Mocarstwo 
dysponowało bowiem inżynierami oraz naukowcami, 
których mógł im pozazdrościć cały świat. Nie dziwił 
zatem fakt, że to właśnie państwo sowieckie stoi za 
jednymi z największych dokonań w dziedzinie tech-
nologii. Wybranym z nich Vostok Europe oddało hołd 
w postaci specjalnych kolekcji. Almaz to linia która 
nazwę zaczerpnęła od stacji kosmicznej zbudowanej 
i  umieszczonej na orbicie w  latach 60-tych. Z  kolei 
Mriya to nazwa największego na świecie samolotu 
transportowego, który do dziś nie ma godnego sobie 
rywala. Lunokhod to kolekcja która nazwą nawiązuje 
do radzieckiego, bezzałogowego pojazdu przeznaczo-
nego do badań Księżyca. Expedition to z kolei zegarki, 
które mają upamiętniać wyprawę radzieckich bada-
czy na biegun Północny, a kolekcja Anchar ma przy-
pominać o  najszybszej w  historii łodzi podwodnej. 
Do tego zacnego grona właśnie dołączyła najnowsza 
kolekcja Energia. Inspiracją do jej powstania był je-
den z najbardziej ekstremalnych sportów, jakim jest 
nurkowanie. Energia swój debiut miała na światowych 
targach biżuterii w Bazylei. Potężna koperta o śred-
nicy 48 mm może być wykonana ze stali, tytanu lub 
brązu w połączeniu z lateksowym lub skórzanym pa-
skiem. Zegarek pozostaje wodoszczelny do 30 ATM, 
a dekiel jest zakręcany na cztery śruby. Dzięki temu 
bardzo dokładnie przywiera do koperty. Modele z linii 
Energia zostały również wyposażone w jednokierun-
kowy, obracany bezel z tradycyjną skalą dla nurków 
i punktem świetlnym na godzinie 12. Specjalny wen-
tyl helowy, obecny z boku koperty, jest odpowiedzial-
ny za regulację ciśnienia we wnętrzu zegarka. Dzięki 

S temu mechanizm nie ulegnie rozsadzeniu w momen-
cie, kiedy do jego wnętrza dostaną się cząstki helu 
będącego składnikiem mieszanki, którą oddycha płe-
twonurek. Upływający czas można odczytać nawet, 
jeżeli pod wodą zapanują ciemności egipskie. To za 
sprawą rurek z gazem trytium, którymi są oznaczone 
poszczególne godziny. Ich żywotność wynosi aż 25 lat. 
Po upływie tego czasu istnieje możliwość wymiany na 
nowe. Oryginalnym dopełnieniem ma być niecodzien-
ne opakowanie. To pokaźna, również wodoszczelna 
skrzynka która, dzięki ruchomym elementom, może 
być tak skonfigurowana, aby pomieścić aż cztery ze-
garki oraz cztery paski. Bardzo ładny zegarek w nie-
tuzinkowym opakowaniu. Taki zestaw to z pewnością 
nie lada gratka. Nie tylko dla fanów nurkowania. 

S Z Y B C I E J,  W Y Ż E J,  MO C N I E J 
–  TA K  N A J K RÓ C E J  MOŻ N A 
Z DE F I N IOWAĆ  F I L OZ OF I Ę 
M A R K I  VO S T OK  E U ROPE . 
L I T EWS K I  PRODUC E N T 
Z E G A R KÓW  S WOJ E 
PRODU KT Y  DE DY K UJ E 
W Ł A Ś N I E  T Y M ,  KT ÓR Z Y 
C E N I Ą  Ż YC I E  N A  K R AW Ę DZ I.
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DESIGNED FOR SPECIAL MISSIONS

“That's one small step for a man, one giant leap 
for mankind,” Neil Armstrong said upon taking 
the first step on the Moon in 1969, and thus 
achieving the – seemingly – impossible. On 
many occasions, the world has had a chance to 
learn that nothing is impossible. Every now and 
then, we go beyond some existing limits. Capture 
such moments with Vostok Europe watches.

Faster, higher, harder – it is the shortest 
way to define the Vostok Europe brand’s 
philosophy. The Lithuanian producer of 
watches dedicates its products to those 
who enjoy living on the edge. It is no se-
cret that extreme conditions set very high 
standards. Not only for people. A  watch 
is a  complex and fragile structure. Still, 

8 6 – 8 7

Lithuania is the third ambassador of the 
brand. He won the World's Strongest Man 
contest in 2009, 2010, 2012 and 2014. On 
a daily basis, Savickas wears a BIG Z edi-
tion watch.

Analysing the history of outstanding 
achievements of mankind, it would be im-
possible not to mention the Soviet Union. 
The country had at its disposal engineers 
and scientists that the whole world would 
envy. It was therefore no surprise that the 
Soviet Union is one of the countries which 
accomplished the most in technology. To 
some of these accomplishments, Vostok 
Europe paid homage by releasing spe-
cial editions of watches. Almaz is an edi-
tion named after a space station built and 
launched into orbit in the 1960s. Mriya 
is the name of the largest shipping plane 
in the world, which has been unbeatable 
so far. Lunokhod is an edition referring 
to Soviet unmanned vehicle designed for 
exploring and testing the surface of the 
Moon. The Expedition edition comprises 
watches intended to commemorate the 
expedition of Soviet explorers to the North 
Pole, whereas the Anchar edition refers to 
the fastest submarine that has ever been 
built. Recently, the brand has launched 
a new edition – Energia. It was inspired 
by one of the most extreme sports, that 
is diving. Energia made its debut during 
the Baselworld – The World Watch and 
Jewellery Show. The grand case 48 mm in 
diameter may be steel, titanic or bronze; 
the watch strap may be made of latex or 
leather. The watch is water resistant up to 
30 ATM, and the crown is held in place with 
four screws, which makes it adhere to the 
case perfectly. Models from the Energia 
edition are also fitted with a unidirectional 
rotating bezel with traditional divers’ scale 
and a  lighting dot at 12. A  special helium 
escape valve on the side of the case regu-
lates the pressure in the body of the watch. 
Thus, the watch will not be damaged when 
helium particles, which are a  component 
of a mixture divers use for respiration un-
der water, push their way into the watch 
body. It is possible to tell the time even 
with Cimmerian darkness under water 
owing to tritium tubes which mark partic-
ular hours. Their life span is up to 25 years. 
After that time, it is possible to replace 
them with new ones. Original packaging 
completes the image. It is a commodious, 
water resistant box, which may be set to 
contain even four watches and four straps 
owing to movable elements. A  beautiful 
watch in extraordinary packaging. Such 
a set is definitely a real treat. Not only for 
diving enthusiasts. 

Vostok Europe models appear to scoff at all 
dangers and difficulties which they come 
up against. The brand’s ambassadors are 
supposed to promote such an image. Jurgis 
Kairys from Lithuania is one of the best aer-
obatics pilots in the world. A multiple record 
holder and world champion in the Unlimited 
Aerobatics category, he never takes a seat be-
hind the rudder without his watch from his 
Vostok Europe signature edition. The same 
with Benediktas Vanagas, a Lithuanian ral-
ly driver. Among his multiple victories, the 
most important one is winning the privateer 
class of the Dakar rally raid as a driver. And 
Poles may be proud of the fact as well be-
cause Sebastian Rozwadowski was at his 
side as a pilot. Sand, dust and high tempera-
ture – the watch survived in these extreme 
conditions during the entire most difficult 
raid in the world. Zydrunas Savickas from 

T E C H N O L O G I E  /  T E C H N O L O G I E S
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o dupy. Skończyła się metafizyka. Ni 
ma. Koniec. Kropka. Jeszcze kilka lat 
temu gdzieniegdzie ktoś się czegoś 

bał. Ostatni raz koło roku 2000. Było mille-
nium, miała w nas huknąć kometa, miały paść 
wszystkie Nokie i w ogóle miało być pozamiata-
ne. I było git. Każdy stroił lekceważącą minę, że 
on to niby taki odważny i kwestia końca świata 
go nie tyka, ale i tak wszyscy robili w portki. Ja 
robiłem. Przyznaję się do tego po latach.

A dziś? Szkoda słów. Nikt nas niczym już 
nie straszy. Owszem, podają w gazetach, że 
napadną nas Ruscy, ale to akurat wie każdy 
przedszkolak i nie trzeba mieć do tego pro-
fetycznych uzdolnień. Zawód jasnowidza 
przeżywa kryzys. Być może to skutki rozsze-
rzania się wszechświata. Coraz dalej do róż-
nych gwiazd, więc coraz trudniej z nich coś 
wyczytać. Pewnie dlatego wróżbici siedzą te-
raz po nocach w Polsacie pod numerem 0-700 
i zamiast parać się prekognicją globalną odpo-
wiadają na pytania co ugotować dla szwagra 
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Mówi o sobie „aktor wyłącznie teatralny„.  
Od osiemnastu lat związany Teatrem 
Narodowym w Warszawie. Pracował 
z najwybitniejszymi reżyserami polskich 
i europejskich scen. W rankingach krytyków 
znajduje się w ścisłej czołówce najważniejszych 
aktorów polskiego teatru w XXI w. Od prawie 
dwudziestu lat próbuje napisać pracę 
magisterską w Akademii Teatralnej w Warszawie, 
ale wciąż nie znalazł tematu. Studiował również 
dziennikarstwo i nauki polityczne na UW, 
ale żadnego z tych kierunków nie ukończył. 
Twierdzi, że wolał odejść zanim go wywalą.

for the last time, I guess. There was the millen-
nium, a comet was supposed to hit the Earth, 
all Nokias were to break down and that’s it. 
And it's all goodie. Everyone put on a brave 
face to show that they're so brave and the end 
of the world didn't bother them at all, and 
eventually, they were all shit scared. I was too. 
I admit it after all these years.

And today? What can I say? Nobody scares 
us with anything. Indeed, the media report 
that we’ll be attacked by the Russians, but 
each and every child already knows that. The 
profession of a clairvoyant is in crisis. Maybe 
it's because of the fact that the universe is 
expanding. Stars are getting further and fur-
ther away, so it’s getting harder to see any-
thing in them. Maybe that's why fortune-tell-
ers spend their nights on the Polsat channel 
at phone No. 0-700 and, instead of dealing 
with global precognition, they answer ques-
tions like what to cook for my brother-in-law 
at the weekend. Apart from the fact that they 
stopped prophesying an imminent apoca-
lypse, they don't even bother to pretend that 
they’re in prophetic ecstasy. Oh, well; where 
are all these masters and alchemists now? In 
the past, Sibyl would fly off the handle, terri-
fying Pythia would sit surrounded by poison-
ous gas fumes, witches from “the Macbeth” 
would tell the future over a cauldron full of 
some crappy stuff, hordes of fasting hermits 
would have prophetic hallucinations, and 
half-savage fools for Christ would strike ter-
ror into the hearts of the Russians. Barefoot. 
Even our father Klimuszko didn’t ever tell the 
future without weed. Oh, the atmosphere of 
those days! The art. The emotions. We were 
shitty scared and we liked to be scared. In the 
half of 1980s, a caretaker told my terrified 
mother that she had analysed the Apocalypse 
of John, which states that we are done for. She 
supported her interpretation with the conclu-
sions of her friend, who in turn had studied 
Nostradamus’ works. Everyone at my prima-
ry school got the jitters when I told them that 
we would not be there for long.

I’m writing about it because the New Year 
is coming. I read papers thoroughly and I hav-
en't found any references to any itty-bitty me-
teorite that would put us in danger. Everyone 
is in an oddly calm state, they don't experi-
ence the fear of existence. Celebs as usually 
talk about recipes for Polish Christmas Eve 
beet soup, Małgorzata Rozenek instructs how 
to decorate the Christmas tree, Krzysztof 
Krawczyk sings carols, we do shopping, no-
body foretells any disasters and we’re fine in 
general. And I think to myself that maybe in-
deed we're not in danger. Or maybe the world 
has been gone for a long time. Maybe the com-
et hit us a long time ago, and we’ve been dead 
for years. But we haven't noticed it yet. 

8 8 – 8 9 F E L I E T O N  /  C O L U M N
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w weekend. Nie dość, że przestali wieszczyć 
rychłą apokalipsę, to już nawet nie starają 
się udawać, że odlatują w  profetyczne eks-
tazy. Ech, gdzie te czasy dawnych mistrzów, 
alchemików i chiromantów. Kiedyś Sybilla 
wpadała w  nieludzki szał, budząca strach 
Pytia siedziała w oparach trujących gazów, 
wiedźmy z Makbeta wróżyły nad kotłem peł-
nym wszelakiego świństwa, całe zastępy gło-
dujących pustelników doznawały proroczych 
halucynacji a na wpół dzicy jurodiwi wprawiali 
w trwogę całą Rosję. I to na bosaka. Nawet 
nasz rodzimy ojciec Klimuszko nie wróżył 
nigdy bez zielska. Oj, był klimat! Była sztuka. 
Były emocje. Baliśmy się na potęgę i lubiliśmy 
się bać. W połowie lat osiemdziesiątych dozor-
czyni oznajmiła mojej przerażonej matce, że 
przeanalizowała apokalipsę św. Jana, z której 
niezbicie wynika, że mamy ostro przekicha-
ne. Swoje badania poparła zresztą z badania-
mi znajomej, która z kolei studiowała dzieła 
Nostradamusa. Blady strach padł na całą szko-
łę podstawową kiedy im oznajmiłem, że nie-
stety długo nie pociągniemy. 

Piszę o tym dlatego, że zbliża się nowy 
rok. Śledzę dokładnie prasę i nigdzie nie było 
wzmianki nawet o maleńkim meteorytku, 
który miałby nam zagrozić. Nawet Cyganki 
są jakby bardziej powściągliwe. Wszyscy są 
przedziwnie spokojni, nie odczuwają lęku 
istnienia. Celebryci jak zawsze opowiadają 
o przepisach na barszcz wigilijny, Małgorzata 
Rozenek uczy jak przystroić choinkę, 
Krzysztof Krawczyk śpiewa nam kolędy, robi-
my zakupy, nikt nie przewiduje kataklizmów 
i w ogóle jest nam dobrze. I tak sobie myślę, że 
może rzeczywiście nic nam nie grozi. A może 
po prostu świat już zginął dawno temu. Może 
już dawno rąbnęła w nas kometa i od lat nie ży-
jemy. Tylko jeszcze tego nie zauważyliśmy. 

ENGLISH 

MANE, TEKEL, FARES

To hell with that. Metaphysics is over. Over. 
The end. Period. A few years ago, someone 
somewhere was afraid of something. In 2000, 
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MUCHA W ZUPIE

K U C H N I A  /  C U I S I N E

PO DRODZE 
Z  W I N EM

JEŚLI NIE PRACUJESZ W GASTRONOMII, ALE OBEJRZAŁEŚ 
PARĘ PROGRAMÓW I WYDAJE CI SIĘ, ŻE WIESZ O BRANŻY 
WSZYSTKO, TO ZAPEWNIAMY CIĘ – NIE WIESZ NIC. NA 
SZCZĘŚCIE PRZED NAMI NIC SIĘ NIE UKRYJE. AKADEMIA 
KULINARNA „FUMENTI” I „LIVE&TRAVEL” WSPÓLNIE 
POKAZUJĄ NAGĄ PRAWDĘ O KUCHNI – OD KUCHNI.

TEKST Kamil Sadkowski ZDJĘCIA Jakub Milszewski



A czy w przypadku win nie wynika z tego, że kultura 
spożywania tego trunku w Polsce dopiero u nas 
raczkuje?
Ta kultura u  nas się dopiero rozwija, ale z  drugiej 
strony jesteśmy mistrzami świata w  znajdowaniu 
usprawiedliwień.

Czyli będzie się to zmieniało?
Kultura picia wina to przede wszystkim edukacja, czyli 
rozumienie tego, co pijemy, skąd to się bierze, jak to po-
wstaje, jaka jest różnica między produktem A, a produk-
tem B, dlaczego jeden jest droższy od drugiego. Druga 
sprawa to sposób spędzania czasu. Jeśli się porówna jak 
spędzamy czas wolny dziś z tym, jak robiliśmy to dwadzie-
ścia lat temu, to już widać różnice, ale do tego zachodnie-
go stylu dużo nam brakuje. Dla ludzi z zachodu jest nie-
zrozumiałe, że ludzie przychodzą do restauracji na mega 
imprezę, będą jedli i pili sześć godzin, i nie chcą zamówić 
aperitifu, nie chcą szampana. Wypiją piwo. Naturalną rze-
czą jest, że jeżeli chcę mile spędzić czas to zaczynam od 
kieliszka szampana. On kosztuje 25 złotych, więc nie jest 
to kwestia ceny. Poza tym cały czas nam się spieszy. Jest 
super impreza, a my ciągle z zegarkiem. To problem.

Czy w świecie winiarskim i barmańskim zdarzają się 
jakieś przekręty?
Generalnie nie. Są inne problemy – wino bywa utlenio-
ne, bo za długo było otwarte. Restauracje oferują wino 
na kieliszki i kadra kelnerska nie potrafi go sprzedać 
w odpowiednim czasie. Naszym głównym problemem 
branżowym jest tak zwana kartoniada, czyli wina 
w  kartonach, które często są serwowane na karafki. 
Polacy potrafią dopowiedzieć filozofię do wszystkiego. 
Takie wino z kartonu rozlewane na karafki ma niby na-
wiązywać do filozofii włoskich trattorii, w których po-
dawane są wina domu. Ale to nie ma nic wspólnego z tą 
filozofią! Co ma taka casualowa restauracja wspólnego 
z włoską trattorią? Restauratorzy też czasami bazują na 
tym, że liczą marżę teoretycznie, czyli: jeżeli kupi wino 
za 30 złotych to wydaje mu się, że musi narzucić na to 

P O  D R O D Z E  Z  W I N E M

GRZEGORZ WEJER – popularyzator kultury wina. Współ-
pracuje z najlepszymi szefami kuchni i restauracjami 
w Polsce, którym pomaga tworzyć unikatowe miejsca, do 
których goście chętnie wracają, a wino jest nieodzownym 
elementem każdego posiłku. Organizuje degustacje i opo-
wiada o zakamarkach winiarstwa prostym, zrozumiałym 
dla każdego językiem.

Jak trafiłeś do branży winiarskiej?
Wszystko zaczęło się 10 lat temu. Pracowałem wcze-
śniej w  dużych firmach na bardzo odpowiedzial-
nych stanowiskach. W pewnym momencie nastąpił 
przesyt tą odpowiedzialnością, korporacyjnością. 
Postanowiłem, że trzeba to zmienić. Trafiłem do win. 
Z winem mi zawsze było po drodze. Pamiętam, że lu-
dzie zawsze pili wódkę, whisky, a ja zawsze byłem bli-
sko wina.

Jeżeli pijasz na mieście to gdzie? Czym się sugeru-
jesz przy wyborze takich miejsc?
Wino traktuję jako nieodłączny element dobrej im-
prezy w  restauracji. Dla mnie ważniejsze jest to, co 
ktoś stworzy na talerzu, bo ja sobie już sam poradzę 
z dobraniem do tego odpowiedniego wina. Kieruję się 
więc kuchnią: sprawdzam kto jest szefem kuchni, jak 
gotuje, co gotuje, co chce przez swoje dania przekazać. 
Wino to ważny składnik, ale daję sobie radę. Poza tym 
zauważmy, że jeśli mówimy o restauracjach, które mają 
dobrą kuchnię, to zazwyczaj mają chociażby przyzwo-
ity wybór wina.

Czy zdarzają się miejsca, w których jest dobra kuch-
nia, ale ma fatalne wino?
To standard. Właściciele i  inwestorzy często pakują 
tonowe pieniądze w  kuchnię, w  sprzęt, podczas kie-
dy wszystkie produkty dodatkowe – alkohole twar-
de, wina, kawa – są niskobudżetowe. Niestety taki 
dysonans istnieje. Polska gastronomia jest niby za-
rąbista, niby bardzo ładnie się rozwija, ale na are-
nie narodowej wygląda jak Legia w  Lidze Mistrzów. 
Uda nam się strzelić dwie bramki, przeciętny wynik 
traktujemy jako duży sukces, bo graliśmy dobrze. 
Restauracja to nie tylko jedzenie. To forma spędza-
nia miłego czasu. Rolą restauratora, czyli gospoda-
rza, jest dostarczać równego poziomu produkty ku-
chenne i pozakuchenne. Któraś z agencji robiła dla 
dużej sieci hoteli badania na temat tego, na jaką bu-
dowę zamówienia decydują się klienci w restauracji. 
Po pierwsze – na danie główne, po drugie – na zupę 
i  danie główne, po trzecie – na przystawkę i  danie 
główne, po czwarte – na zupę, danie główne i napój. 
Napój pojawia się dopiero w  czwartej konfiguracji, 
wino chyba dopiero w  dziewiątej. Uważam, że jest 
to spowodowane tym, że kadra kelnerska jest nie-
przeszkolona. Kelnerzy nie rozumieją swojej funk-
cji, tego, że są gospodarzami, osobami, które otoczą 
opieką swoich gości i będą dostarczały im spektrum 
wyboru różnego rodzaju produktów, począwszy 
od aperitifów, przez przystawki, zupy, do deserów. 
U  nas wizyta w  restauracji przebiega następująco: 
„Czy są państwo gotowi na złożenie zamówienia?”, 
„Dwa schabowe”, „Dobrze, dziękuję”.

R E S TAU R AC JA  T O  N I E 
T Y L KO  J E D Z E N I E .  T O 
F O R M A  S PĘ D Z A N I A 
M I Ł E G O  C Z A S U.  RO L Ą 
R E S TAU R AT O R A , 
C Z Y L I  G O S P O DA R Z A , 
J E S T  D O S TA RC Z AĆ 
RÓW N E G O  P O Z I O M U 
PRO D U K T Y  K U C H E N N E 
I   P O Z A K U C H E N N E .



sponsible positions. At some point I became 
overburdened with this corporate responsi-
bility. I decided to change my life and moved 
on to wine. Wine and I always got on great. 
I remember everyone reaching for vodka or 
whisky while I was always closer to wine.

If you go out for a drink where do you go 
to? How do you choose?
I  treat wine as an inseparable element of 
a  good party in a  restaurant. For me it is 
much more about what the chef creates on 
my plate because I can choose the correct 
wine myself. So my decision is based on the 
kitchen: I check who the chef is, what type 

czterokrotnie więcej, bo inaczej na tym 
nie zarabia. Ekonomia jest jednak taka, że 
nie zawsze to, co napiszemy na kartce, uda 
się zrealizować. Zrealizowana rzeczywista 
marża to ilość razy cena sprzedana, nie 
założona. Czasami lepiej sprzedać 10 bute-
lek wina taniej, niż 5 drożej. Restauratorzy 
muszą się nauczyć, że kuchnia przyciąga 
i to się nie zmieni, ale kadra kelnerska ma 
obowiązek prowadzić sprzedaż produktów 
dodatkowych. Wtedy z jednej strony zwięk-
sza się wartość rachunku, co jest rzeczą na-
turalną, ale z drugiej – zwiększa się także 
satysfakcja gościa z pobytu w restauracji. 
Jeżeli zjemy stek na sucho to nie będzie 
tak dobrze smakował, jak wtedy, gdy przed 
posiłkiem napijemy się wody, do steku za-
mówimy wino, a  po nim kawę lub coś na 
trawienie.

Czy słyszałeś o sytuacjach, w których 
kuchnia specjalnie dodaje do posiłków 
więcej soli, żeby sprzedać więcej 
napojów?
To są marginalne sytuacje. Dobra restaura-
cja nie może sobie na coś takiego pozwolić.

Skoro mówisz, że to sytuacje marginalne, 
to znaczy, że się jednak zdarzają.
Pewnie tak, ale ja jestem zatrudniany przez 
bardzo dobre lokale. Tam takie rzeczy nie 
przejdą. 

Wróćmy do przekrętów. Wy też 
pozyskujecie produkty od dystrybutorów 
i producentów. Czy zdarzają się wam 
sytuacje, w których widać, że ktoś was 
próbuje naciągnąć? Czy świat winiarski 
pod tym względem jest niebezpieczny?

Świat winiarski jest bardzo niebezpieczny, 
ale my jesteśmy postrzegani przez naszych 
klientów i kontrahentów jako bardzo do-
bry dostawca. Nikt nas nie próbuje zrobić 
w konia, bo sito ochronne jest tak duże, że 
nie ma takiej możliwości. Poza tym firma 
Winne Pola nie powstała w wyniku wyjaz-
du na wakacje czy narty, wypicia prosecco 
na stoku, stwierdzenia: „Ale zarąbisty biz-
nes” i przywiezienia w samochodzie trzech 
skrzynek. Zawsze pracowaliśmy z bardzo 
dobrymi merytorycznie ludźmi, którzy 
pokazywali nam pewne trendy, które odby-
wały się w gastronomii, tłumaczyli co jest 
dobre i dlaczego, więc jesteśmy przygoto-
wani do tego, że nie może być chały. 

ENGLISH

SPEAKING OF WINE

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

GRZEGORZ WEJER – is a wine connoisseur 
who works with best chefs from the best 
restaurants in Poland. He helps create unique 
places where guests return and wine is an ele-
ment of a complete meal. He also holds tast-
ings and talks about the details of winery in an 
easily understandable way.

How did you end up in the wine industry?
Everything began 10 years ago. Previously 
I  worked in large companies on very re-
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Z AW S Z E  PR AC OWA L I Ś M Y 
Z   B A R D Z O  D O B RY M I 

M E RY T O RYC Z N I E  L U D Ź M I , 
K T Ó R Z Y  P O K A Z Y WA L I 

N A M  PE W N E  T R E N DY, 
K T Ó R E  O D BY WA ŁY  S I Ę 

W   G A S T RO N O M I I ...
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of food he cooks and what he is trying to show with his 
dishes. Wine is an important ingredient but I can man-
age on my own. Besides, the restaurants with good cui-
sine usually have an ample selection of wine.

Are there places where there is good food but 
terrible wine?
Yes, plenty. Owners and investors often invest tons of 
money in the kitchen and equipment, while all the addi-
tional things, such as hard alcohols, wine and coffee are 
low quality. Unfortunately, this is often the case. Polish 
gastronomy is theoretically off the hook, well develop-
ing, but on the international arena it is like “Legia” in the 
Championships’ League. We occasionally manage to get 
two goals in; we treat mediocre results as good results 

because we played decently. Restaurants are not only 
food. It is a form of spending quality time. The role of the 
owner, the host, is to provide equal quality of both food 
and other products. Research carried out in one of the 
chain hotels shows what sort of meal sets guests prefer 
in a restaurant. The most popular one was only the main 
dish, second place was soup and main dish, third place 
was an appetiser and main dish, and last place was the 
full set: soup, main dish and drink. Only the fourth posi-
tion contains a drink and wine was maybe on the ninth 
position. I believe that this is due to the lack of training 
of servers. Waiters do not understand their job, the fact 
that they are hosts and should surround guests with care 
and provide a full spectrum of choice across all prod-
ucts, ranging from appetisers, through soups up to des-

P O  D R O D Z E  Z  W I N E M
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erts. Often restaurant visits looks like this: 
“Are you ready to order?”, “Two pork chops”, 
“Straightaway, thank you”.

Is it not because the wine culture in 
Poland is simply still in its infancy?
This culture is just developing but we are 
also masters of finding excuses.

So it will be changing?
The culture of wine drinking is mostly 
knowledge, understanding what we are 
drinking, where it comes from, how it is 
made, what is the difference between prod-
ucts, why one is more expensive than the 
other. The second thing is the way we spend 
time. If we compare how we spend our free 
time today with how we spent it twenty years 

ago you can see the differences, but we are 
still quite a distance away from the western 
lifestyle. Westerners do not understand that 
people coming to a restaurant to party will 
eat and drink for six hours but they do not 
want an aperitif or Champaign. They drink 
beer. It is natural that if I want to spend time 
pleasantly I begin with a glass of Champaign. 
It costs 25 PLN so it is not a matter of price. 
Besides, we are always in a hurry. The party 
is amazing and we are constantly checking 
the time. This is the problem.

Does fraud happen in the world of bars 
and wineries?
Generally no. There are other problems: 
wine is sometimes oxidized because it was 
open for too long. Restaurants sell wine by 

the glass and waiters cannot sell it quickly 
enough. Our business’s main problem is 
“boxed wine”, which is wine sold in card-
board boxes that is often served in carafes. 
Poles can add a philosophy to anything. 
This sort of wine served in carafes is sup-
posed to mimic the Italian trattoria, which 
serve house wine. But this has nothing to 
do with philosophy! What does this casual 
restaurant have in common with an Italian 
trattoria? Restaurant owners sometimes 
base their calculations on a  theoretical 
profit margin: if they buy wine for 30 PLN 
they think that they have to charge four 
times more or else they will not get profit. 
Economy works differently; just because 
we put something down on paper it does not 
mean that it will work in real life. Realised 
profit margin is the multiplication of the 
sold and not predicted number. Sometimes 
it is better to sell 10 bottles cheaper than 5 
bottles for a higher price. Restaurant own-
ers must learn that good food attracts and 
this will not change but the waiting staff is 
obliged to sell other products. Then, on one 
side, we naturally get an increase in sales, 
and on the other we get more satisfaction 
from the guest. If we eat steak by itself it 
will not taste as good as a steak preceded 
with a glass of water, accompanied by wine 
and followed with a cup of coffee or some-
thing for digestion.

Have you ever heard about cases in which 
restaurants add more salt to their meals to 
sell more beverages?
These are very rare cases. A good restaurant 
should never allow this.

You say that they are rare but they do 
happen.
I assume so, but I am working for very good 
venues. These things do not happen there.

Let us go back to the scams. You also 
acquire products from distributors and 
producers. Are there situations in which 
they are trying to trick you? Is the wine 
industry dangerous in this context?
The wine industry is very dangerous but we 
are seen by our customers and contractors 
as a very good distributor. Nobody is trying 
to do us wrong because the security net is so 
strong that it would be impossible. Besides, 
the company „Winne Pola” was not created 
after a  holiday where we had prosecco on 
a ski slope, said: „what a cool business!” and 
brought back three crates of wine in a trunk. 
We always worked with very skilled individu-
als, who showed us some trends in gastrono-
my, explained what is good and why. We are 
prepared to make sure we do not screw up. 
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PATRONI WYDARZENIA:

hoć na co dzień konkurują ze sobą o wa-
sze podniebienia prowadząc kuchnie 
w najlepszych trójmiejskich restaura-

cjach, każdej zimy już od czterech lat na ła-
mach naszego magazynu wspólnie, ramię 
w ramię, proponują niebanalne wariacje na 
temat świątecznym potraw. Po raz kolejny 
zatem przedstawiamy najlepszych trójmiej-
skich artystów noża i widelca i ich świątecz-
ne kreacje. Smacznych świąt! 

ENGLISH

CULINARY ARTISTS 2016

Although generally they compete for your 
approval in Tricity’s best restaurants ev-
ery winter (for four years now) they come 
together in our magazine to create unique 
variations of Christmas dishes. Once again 
we present Tricity’s best fork and knife art-
ists and their Christmas Creations. Have 
a tasty Christmas! 

C

TOMASZ 
SAGAN
 
Człowiek paradoks: fotograf, lekkoduch 
perfekcjonista, nie boi się być w centrum, ale 
stara się być niezauważalny. Jest ceniony za 
profesjonalizm, wyobraźnię i elastyczność. 
Lubi kontrasty, Bukowskiego i niestandardowe 
kadry. W fotografii nie boi się trudnych wyzwań 
– pracował już z największymi rodzimymi 
gwiazdami muzyki, kina, gastronomii, a najlepsze 
jest to, że to dopiero początek.



GDAŃSKI 
BOWKE

SZEF KUCHNI

MARCIN FALISZEK

Karp podany na soczewicy 
z karmelizowanym burakiem w sosie 
czekoladowo-orzechowym.
ENGLISH
Carp served on lentils with caramelized 
beetroot in chocolate-nut sauce.

ul. Długie Pobrzeże 11, Gdańsk
tel. 58 380 11 11

ART DECO 
HOTEL SOFITEL 
GR A ND SOPOT

SZEF KUCHNI

TOMASZ KOPROWSKI

Comber z sarny z pieczoną skorzonerą, 
pszenicą, dynią kaszubską i sosem 
rozmarynowym ze smardzami.
ENGLISH
Venison comber with baked black 
salsify, wheat, Kashubian pumpkin and 
rosemary-morel sauce.

ul. Powstańców Warszawy 12/14 Sopot
tel. 58 520 60 00



ZAFISHOWANI PIWNA 47

SZEF KUCHNI

DANIEL CHRZANOWSKI

Smażony filet halibuta na czarnej 
soczewicy z jarmużem, musem dyniowym 

i pastą chrzanową. 
ENGLISH

Fried halibut fillet on black lentils with 
kale, served with pumpkin mousse and 

horseradish paste.

ul. Tokarska 6, Gdańsk
tel. 661 511 811

SZEF KUCHNI

MARCIN FALISZEK

Sandacz z jadalnymi kasztanami 
i karmelizowaną pietruszką, emulsją 

z buraka i palonym porem. 
ENGLISH

Zander with edible chestnuts, caramelized 
parsley, beetroot emulsion and smoked 

leek.

ul. Piwna 47, Gdańsk
tel. 58 380 88 80



MORSKA HASHI SUSHI

SZEF KUCHNI

ADAM GŁOWIŃSKI

Matjas holenderski z orzechami pekan, 
musem z buraków i żurawiny, crème 
fraîche i boczniakiem ostrygowym.
ENGLISH
Dutch new herring with pecans, beetroot 
and cranberry mousse, crème fraîche 
and oyster mushroom.

ul. Morska 9, Sopot
tel. 58 351 35 55

Pantone 647 C

SZEF KUCHNI

PIOTR FALCZYŃSKI

Smażony kulbin z purée z edamame, 
tamaryndowym majonezem, 
kompresowanym ogórkiem i pianką 
tamaryndowo-kolendrową.
ENGLISH
Fried meagre with edamame puree, 
tamarind mayonnaise, compressed 
cucumber and tamarind-coriander mousse.

Gdynia ul. Przebendowskich 38
tel. 58 710 07 01
Gdańsk Al. Rzeczypospolitej 4/149
tel. 58 717 10 66 
Sopot ul. Dworcowa 7
tel. 58 340 37 37



BOCIAN 
MORSKI

SZEF KUCHNI

BARTOSZ ROZBIEGAŁA

Polędwica z dorsza z burakiem, zielonym 
groszkiem i pianą z czerwonego barszczu, 

krokietem z dorsza i liśćmi krwawnika
ENGLISH

Cod fillet with beetroot, peas and borsch 
foam, cod croquette and yarrow leaves

ul. Leśników 3, Pomlewo
tel. 58 692 07 80

KOZI GRÓD

SZEF KUCHNI

FILIP MIOTKE 

Pstrąg z blanszowanym szpinakiem, 
papają, ziemniakiem cherie, marchwią 

duszoną w maśle i orzechem nerkowca. 
ENGLISH

Trout with braised spinach, papaya, 
Cherie potatoes, carrot braised in butter 

and cashews.

ul. Generała Kazimierza 
Pułaskiego 19, Sopot

tel. 58 354 40 40



AMBER SIDE

SZEF KUCHNI

KAMIL HILDEBRANDT

Makrela z sosem pomarańczowo-
szafranowym z pierożkami nadziewanymi 
czarną soczewicą i borowikami. 
ENGLISH

Mackerel with orange-saffron sauce with 
black lentil and boletus stuffed dumplings.

Plac Solidarności 1, Gdańsk, 
budynek Europejskiego Centrum Solidarności
tel. 532 361 886

WHITE MARLIN

SZEF KUCHNI

ŁUKASZ DOMAGALSKI

Halibut z kiszoną kapustą, suszonymi 
grzybami i sosem z pieczonych warzyw.
ENGLISH
Halibut with sauerkraut, dried mushrooms 
and baked vegetable sauce.

al. Wojska Polskiego 1, Sopot
tel. 58 585 86 86



MAGIEL 
HOTEL ALMOND
BUSINESS & SPA

SZEF KUCHNI

PRZEMYSŁAW LANGOWSKI

Ikra z wędzonego karpia na piasku 
z pumpernikla z popcornem z kaszy pęczak 

i knedlem z pieczonej kiszonej kapusty 
w sosie maślanym beurre blanc. 

ENGLISH

Smoked carp caviar on pumpernickel 
sand with pearl barley popcorn with baked 
sauerkraut dumpling in beurre blanc sauce.

ul. Toruńska 12, Gdańsk
tel. 58 351 90 52 

SZEF KUCHNI

VITTORIO DI SORA

Dorsz gotowany na parze z sezonowymi
warzywami i sosem z buraka, szpinaku 

i białego wina.
ENGLISH

Steamed cod with seasonal vegetables and 
beetroot, spinach and white wine sauce.

ul. Bitwy pod Płowcami 59, Sopot
tel. 58 766 60 00

PESCATORE
MER A SPA HOTEL



VINEGRE

SZEF KUCHNI

EDGAR JAKUBOWSKI 
I PRZEMYSŁAW  HINC

Smażony ser gruyere z borowikiem, 
żółtym burakiem, paloną gruszką 
i vinegret z buraczków. 
ENGLISH

Fried gruyere cheese with boletus, yellow 
beetroot, smoked pear and beetroot 
vinaigrette.

ul. Zawiszy Czarnego 1B, Gdynia
tel. 798 080 798

CAFE 
CYGANERIA

SZEF KUCHNI

IGOR PLIS

Pierogi z kaszanką, smażonym foie gras 
i chutneyem jabłkowym.
ENGLISH

Dumplings with black pudding, fried foie 
gras and apple chutney.

ul. 3 Maja 27, Gdynia
tel. 58 620 77 22



BARYŁKAMERCATO

SZEF KUCHNI

KAMIL BARAN

Sałatka śledziowa z ziemniakami, ogórkiem 
konserwowym, tartymi buraczkami, jajkiem 

na twardo i parmezanem. 
ENGLISH

Herring salad with potatoes, pickle, shredded 
beetroot, hard-boiled egg and parmesan.

ul. Długie Pobrzeże 24, Gdańsk 
tel. 58 301 49 38

SZEF KUCHNI

PAWEŁ STAWICKI

Śledź marynowany na słodko-kwaśno 
ze słonecznikiem bulwiastym, cebulą 

i jabłkiem.
ENGLISH

Sweet and sour marinated herring with 
Jerusalem artichoke, onion and apple.

ul. Targ Rybny 1, Gdańsk
tel. 58 778 74 42
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siedli w  lotniskowej kawiarni obok 
mojego stolika. Małżeństwo w śred-
nim wieku, ze stażem, po którym 

już niczego się nie oczekuje. – To co zamó-
wimy? – zapytał on, siadając niepewnie na 
brzegu krzesła. Łokciami oparł się o stół. 
Na kolanach trzymał aparat i  „anużkę”, 
małą, poręczną torbę noszoną i skonstru-
owaną na zasadzie: a nuż się coś trafi. – Ja 
wezmę kawę – odpowiedziała ona, sadowiąc 
się wygodnie na krześle, moszcząc swoje 
półdupki tak, żeby idealnie trafiały w nie-
równości siedziska. – Kawę? – zapytał on 
niepewnie, studiując z uwagą ceny w kar-
cie. – Droga ta kawa tu – dodał tak, jakby 
gdziekolwiek było jakieś „tam”. No chyba, 
że u nich w mieście, w którym w cenie jed-
nej kawy „tu” można było kupić w „Biedrze” 
na rogu dwa słoiki rozpuszczalnej. Plus 
woda, plus prąd. W sumie grosze. Spocił się 
od tych wyliczeń i nerwowo potarł czoło. – 
Tak, kawy – powiedziała ona stanowczo, 
naciągając bluzkę na piersiach, żeby zakryć 
fałdy na brzuchu. – Macziato! – dorzuciła 
dumna z siebie. – Macziato… – powtórzył 

chair and placing her buttocks exactly in the 
indentations of the chair seat. ‘Coffee?’ he 
repeated uncertainly, perusing prices in the 
menu. ‘Pretty expensive, this coffee here,’ he 
added, as if there was any “there.” Well, may-
be in their hometown, where for the same 
amount of money you could buy two jars of 
instant coffee in the nearby Tesco. Plus some 
water, plus electricity. A couple of pennies 
in total. He got all sweaty after those calcu-
lations, and rubbed his forehead nervously. 
‘Yes, coffee,’ she said firmly, tugging at her 
blouse to cover her love handles. ‘Matsh-ia-
toh!’ she added, proud of herself. ‘Matsh-ia-
toh,’ he repeated unwittingly. His eyes moved 
to the top of the menu and he barely sup-
pressed a moan. Matsh-iat-oh was twice as ex-
pensive as eh-spress-oh. ‘And how about an 
eh-spress-oh?’ he asked with fake concern in 
his voice. ‘I’ll have eh-spress-oh at home, af-
ter we land.’ A waiter appeared by their table. 
‘Si, signore?’ he asked. ‘Er- We want a matsh-
ia-toh. One matsh-ia-toh,’ said the man, ges-
turing vigorously. ‘Scusate?’ asked the wait-
er, visibly surprised, and raised his eyebrows. 
‘Look, Jane, so handsome but so dense,’ said 
the man. ‘Matsh-ia-toh,’ he drew out each syl-
lable, drawing the shape of a huge cup of cof-
fee in the air. ‘No capito,’ said the waiter. ‘No 
capito, no capito,’ said the man impatiently, 
mocking the waiter. He waved the menu right 
in front of the waiter’s eyes. ‘I hear that all the 
time! What ignorance! They don’t speak any 
languages!’ ‘Excuse me, perhaps I can be of 
any help?’ I  leaned towards them. ‘Oh, re-
ally, that’d be great,’ he smiled sourly. ‘You 
see, the waiter doesn’t understand a word.’ 
‘Okay, then I’ll order your coffee, un caffee 
macchiato, prego,’ I  said, addressing the 
waiter. He winked understandingly in my 
direction, or maybe I was just seeing things. 
He bowed and left to prepare the coffee. ‘Oh, 
he understood you,’ the man said to me. 
‘Because you know, I speak many languag-
es, but when it comes to this strange Latin 
of theirs, it’s all Greek to me. And if you 
hadn’t been so picky,’ he addressed his wife, 
‘and had ordered an eh-spress-oh, I wouldn’t 
have made a fool of myself.’ 
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TOMASZ 
SOBIERAJSKI
 
Socjolog z zawodu i z pasji. 
Wytrawny badacz społecznych zjawisk 
i kulturowych trendów. Naukowiec 3.0 nie 
bojący się trudnych wyzwań, międzynarodowej 
współpracy i interdyscyplinaroności. Felietonista 
magazynu „Sens” i współpracownik DDTVN. 
Znakomity słuchacz oraz wnikliwy obserwator. 
Apostoł dobrej nowiny i przeciwnik złych emocji. 
Z zamiłowania podróżnik i sportowiec. Życiowy 
optymista. Dla nas będzie pisał o tym co jest 
ważne w ludziach i dla ludzi.

FCO. MACZIATO
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on bezwiednie. Wzrok pobiegł mu w dół kar-
ty i o mało nie jęknął. „Macziato” było dwa 
razy droższe od „ekspreso”. – A ekspreso? 
Nie wolałabyś ekspreso? – zapytał z  uda-
waną troską w głosie. – Ekspreso napiję się 
w domu, jak wylądujemy. Przy ich stoliku 
pojawił się kelner. – Si, signiore? – zapy-
tał. – Eeeeee… Chcemy macziato. Jedno 
macziato – powiedział on, uruchamiając do 
konwersacji obie ręce. – Scusate? – zapytał 
kelner, podnosząc brwi z zaskoczenia i nie-
zrozumienia. – No popatrz Grażynka, taki 
przystojny, a  taki niekumaty – powiedział 
on do żony. – Ma-czia-to – przesylabizował, 
kreśląc w powietrzu gest wyobrażający dużą 
kawę. – No capito – odpowiedział kelner. – 
No capito, no capito – przedrzeźniał kelnera 
on, machając nerwowo kartą przed oczami 
kelnera – Cały czas to słyszę! Co za nieuki! 
Nie znają żadnych języków – Przepraszam, 
mogę państwu pomóc? – nachyliłem się 
w  ich stronę. – A, pan z  Polski? – krzywo 
uśmiechnął się on – No sam pan widzi, że 
ten kelner nic nie rozumie. – Dobrze, to ja 
zamówię tę kawę, un caffe macchiato, prego 
– powiedziałem, zwracając się do kelnera. 
Dostrzegłem lekkie porozumiewawcze mru-
gnięcie w jego oczach, a może mi się tylko 
zdawało. Ukłonił się i poszedł przygotować 
kawę. – O! No widzi pan, a pana zrozumiał 
– powiedział do mnie jegomość – bo wie 
pan, ja to znam tyle języków, ale z tą ich ła-
ciną, to ja jakoś, proszę pana, ni za cholerę. 
A gybyś ty – i tu zwrócił się do małżonki – 
nie wydziwiała, tylko zamówiła ekspreso, 
to nie robiłbym z siebie głupka. 

ENGLISH

FCO. MATSH-IA-TOH

They sat down next to my table in an airport 
café. A middle-aged couple that had spent 
together so many years that you wouldn’t ex-
pect anything from them. ‘So, what shall we 
order?’ he asked, sitting down precariously 
on the very edge of his chair. He put his elbows 
on the tabletop. In his lap, there was a camera 
and a small convenient bag. ‘I’ll take a cof-
fee,’ replied she, sitting comfortably on her 
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ieruchomości to niezmiennie jedne z najlepszych 
i najpewniejszych inwestycji. W większości przy-
padków dają gwarancję długofalowych korzyści. 

Nie zapominajmy jednak, że aby móc czerpać je z wynaj-
mu, trzeba się nieruchomością opiekać, poświęcać czas 
i energię na rozliczenia, naprawy, remonty i inne bieżące 
sprawy. System zarządzania nieruchomościami daje jed-
nak możliwość scedowania tych obowiązków na zewnętrz-
ną, wyspecjalizowaną firmę. Dzięki temu można zatem 
zakupić mieszkanie i po prostu na nim zarabiać.

Odpowiednio zorganizowana inwestycja w systemie 
zarządzania nieruchomościami daje możliwość realnego 
zarobku i jest świetną alternatywą dla bardziej skompliko-

1 0 8 – 1 0 9

N

wanych i ryzykownych lokat kapitału. Najlepiej jest zain-
westować w nieruchomość, która powstaje z myślą o tym, 
byś mógł na niej zarobić. Takie projekty realizowane są 
najczęściej w atrakcyjnych lokalizacjach w popularnych 
turystycznie i biznesowo miastach, co dodatkowo zwięk-
sza bezpieczeństwo przedsięwzięcia.

Najlepszym przykładem tego typu inwestycji, czeka-
jącej wręcz na tych, którzy postanowią z niej skorzystać 
by zwiększyć swoje przychody, jest WolskaKwadrat. 
Deweloper, firma Dantex, realizuje ją w prężnie rozwijają-
cej się części Woli w Warszawie. Lokalizacja jest nieprzy-
padkowa – stolica kraju wciąż generuje największy ruch 
turystyczny i biznesowy (rosnący zresztą z każdym ro-
kiem o około 10%). Rosną także ceny wynajmu krótkoter-
minowego. Inwestycja WolskaKwadrat jest blisko serca 
Warszawy – 4 kilometry od ścisłego centrum miasta, 2,5 
kilometra od nowego centrum biznesowego. To atrakcyjne 
miejsce zarówno dla turystów, którzy chcą odpoczywać 
i zwiedzać, jak i dla biznesmenów, którzy wpadają do mia-
sta odbyć kilka formalnych spotkań. Dla takich klientów 
WolskaKwadrat jest atrakcyjniejsza niż hotel – nie dość, 
że oferuje wszystkie hotelowe usługi (parking, portier, ga-
stronomia), to zapewnia większą prywatność. Wszystkie te 
czynniki sprawiają, że inwestycja ta jest bardzo opłacalna 
dla potencjalnych inwestorów.

Już za blisko 150 tysięcy złotych netto można nabyć 
w pełni wyposażony i gotowy do zamieszkania mikroapar-
tament. Oczywiście nowy właściciel ma prawo dysponować 
swoją nieruchomością, jeśli jednak po zakupie zdecyduje 
się oddać lokal pod wynajem, ma pewność dobrej inwe-
stycji. Wynajmem, podobnie jak i  zarządzaniem całym 
budynkiem, zajmuje się zewnętrzna, wyspecjalizowana fir-
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SAMOCHÓD TRACI NA WARTOŚCI W MOMENCIE 
WYJAZDU Z SALONU. LOKATY BANKOWE I INNE FORMY 
INWESTYCJI GWARANTUJĄ CZĘSTO TAK NISKI ZWROT, 
ŻE NIE JEST TO WARTE ZACHODU. A MIESZKANIA?

TEKST Jakub Milszewski

WIĘCEJ INFORMACJI:
www.wolskakwadrat.pl
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ma Zespół Zarządzania Nieruchomościami. 
Sam właściciel mikroapartamentu nie musi 
się dzięki temu martwić o nic – ZZN zajmuje 
się wszystkim, począwszy od reklamy i rozli-
czeń, przez konserwację i administrowanie 
nieruchomością, na sprzątaniu, wymianie 
i praniu ręczników skończywszy. Choć jest to 
firma nowa na rynku, to bankowe gwarancje 
dają pewność, że oferowane przez nią profity 
zostaną wypłacone. Nabywca mikroaparta-
mentu w WolskaKwadrat ma zatem gwaran-
towany zwrot 35% wartości inwestycji w ciągu 
pierwszych pięciu lat (7% rocznie). W kolej-
nych pięciu latach operator (ZZN) proponuje 
podział zysku pół na pół lecz nie mniej niż 25% 
wartości inwestycji. Dzięki temu właściciel 
mikroapartamentu nie ponosi ryzyka osią-
gnięcia niższego zwrotu niż zakładany, jak to 
się często dzieje w przypadku samodzielnego 
wynajmu długoterminowego. To wszystko 
sprawia, że zakup i wynajem mikroaparta-
mentu w WolskaKwadrat jest jedną z najpew-
niejszych lokat kapitału. Wysokie gwaran-
towane stopy zwrotu czynią tę inwestycję 
także bardzo bezpieczną, idealną zatem dla 
młodych ludzi, którzy posiadają zdolność kre-
dytową i chcą ją wykorzystać jako trampolinę 
do osiągnięcia większych zysków. Klarowne 
i  jasne zasady sprawiają z kolei, że jest ona 
także o wiele prostsza niż inne instrumenty 
lokaty kapitału. Innymi słowy, zakup mi-
kroapartamentu w WolskaKwadrat i wynajem 
go w systemie zarządzanie nieruchomościami 
to prawdopodobnie najbardziej przejrzysta 
i najpewniejsza forma pomnażania zasobów 
finansowych.

Podobny system od lat jest ceniony na za-
chodzie Europy i w Stanach Zjednoczonych. 
Choć w  Polsce wciąż się dopiero rozpo-
wszechnia, to około połowa z oferowanych 
przez Dantex mikroapartamentów zosta-

ła już wyprzedana nawet mimo tego, że 
WolskaKwadrat zostanie oficjalnie oddana do 
użytku dopiero w czerwcu 2017 roku. 

ENGLISH

BUY AND EARN

A vehicle depreciates when it leaves the showroom. 
Bank deposits and other investment forms often 
guarantee such a low income that it is not worth the 
trouble. And what about apartments?

Real estates are still one of the best and safest 
investments. In most cases, they guarantee 
a longterm income. However, do not forget 
that to generate a leasing income, you have to 
take care of the property, dedicate your time 
and energy to settlements, repairs, refurbish-
ments and other daily matters. A real estate 
management system allows you to transfer 
these obligations to a specialised outsourcing 
company. As a result, you can purchase an 
apartment and just receive an income from it.

An appropriate investment in the real es-
tate management system makes it possible 
to earn money, and it is a great alternative 
to more complicated and risky capital in-
vestments. The best solution is to invest in 
a real estate aimed at generating an income. 
Such projects are usually implemented in 
attractive locations, in popular tourist and 
business destinations, which additionally 
secures them.

The best example of such an investment, 
for those who decide to take advantage of it 
to increase their income, is WolskaKwadrat. 
The project is executed by Dantex in a buoy-
ant part of Wola in Warsaw. The location is 
not accidental – Polish capital city still wit-
nesses the greatest tourist and business con-
centration (increasing every year by about 

10%). Prices of short-term lease rise as well. 
The WolskaKwadrat investment is located 
near the heart of Warsaw – 4 kilometres from 
the city centre, 2.5 kilometres from the new 
business centre. It is an attractive place both 
for tourists, who want to rest and explore the 
city, and businessmen, who come to the city 
for a few official meetings. To such clients, 
WolskaKwadrat is more attractive than a ho-
tel – not only does it offer all hotel services 
(a car park, a porter, a restaurant), but it also 
gives you more privacy. All these factors make 
the investment very profitable for prospective 
purchasers.

For about PLN 150,000, you can purchase 
a fully-equipped and ready to use micro apart-
ment. New owners are obviously entitled to 
freely manage their property; however, if they 
decide to let out the purchased apartment, 
they may be sure that the investment is good. 
A specialised outsourcing company Zespół 
Zarządzania Nieruchomościami (ZZN) deals 
with executing and maintaining those leases 
as well as managing the whole building. The 
owner does not have to worry – ZZN takes care 
of everything, beginning with advertisements 
and settlements, through maintenance and 
administration of the real estate, to cleaning, 
changing and washing towels. Even though it 
is quite a new company on the market, bank 
guarantees secure that the generated income 
will be paid. A purchaser of a micro apartment 
in WolskaKwadrat is guaranteed to receive 
a return on investment of 35% of its value with-
in the first five years (7% per year). Within the 
next five years, the operator (ZZN) offers a di-
vision of income half-and-half, but no less than 
25% of the investment value. As a result, the 
risk of ROI being lower than the projected one, 
as it often happens in the case of independent 
long-term lease, is not involved. Therefore, 
purchasing and letting a micro apartment in 
WolskaKwadrat may be regarded as one of 
the safest capital investments. Moreover, high 
guaranteed rates of return make the invest-
ment very safe, and consequently, perfect for 
young people who are creditworthy and want 
to take advantage of it to generate a higher 
income in the future. Clear and transparent 
rules make it also simpler than other capital 
investment instruments. In other words, pur-
chasing a micro apartment in WolskaKwadrat 
and letting it in the real estate management 
system is one of the safest and most transpar-
ent ways to generate income.

A similar system has been successfully 
operating in Western Europe and in the USA 
for years. Even though it has recently been 
introduced in Poland, about a half of micro 
apartments have already been sold despite 
the fact that WolskaKwadrat is to be officially 
commissioned only in June 2017. 

K U P  I  Z A R A B I A J



owiem wprost: dieta cud nie istnieje. Takie jest moje 
skromne, lecz wynikające z doświadczenia zdanie. 
Przetestowałem na sobie dziesiątki, jak nie setki róż-

nych sposobów żywienia. I powiem Wam jedno: najlepszy 
sposób na dobrą sylwetkę i dobre samopoczucie stosuję po-
przez tryb odżywiania wyniesiony ze sportu. 

Przy moim wzroście 193 cm i 100 kg masy ciała mam 
według ogólnie przyjętych norm 10 kg nadwagi. Żyję z tym 
w spokoju, świadom, że te dodatkowe kilogramy to pozosta-
łość po intensywnych treningach. Gdy zakończyłem karierę 
olimpijską – momentalnie przytyłem. Powód? Brak ruchu. 
Nie spalałem przyjętych z posiłków kalorii. Za dużo jadłem, 
za mało się ruszałem. Musiałem szybko na to zareagować. 
Z pomocą przyszła mi wiedza, jaką zdobyłem będąc czyn-
nym sportowcem. Żadne to science-fiction, tylko proste roz-
wiązania i zasady, które mogę ująć w trzech punktach.

Po pierwsze, kładąc się spać planuję na następny dzień 
czas i rodzaj posiłków. Dzięki temu odżywiam się świado-
mie, w zgodzie ze sobą, nie podjadam i nie dopuszczam 
do jedzenia przypadkowych, a tym samym często nie-
zdrowych rzeczy. 

Po drugie, jem dużo, ale zdrowo. Zawsze porządne śnia-
danie, lunch i kolację. Różnorodne potrawy. Raz w tygodniu 
steka. Dwa razy w tygodniu – rybę. Poza tym dużo owoców 
i warzyw. Unikam nabiału i produktów pszennych. Na deser 
pozwalam sobie dwa razy w tygodniu. 
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KUSZNIEREWICZ

Człowiek pracy, gdańszczanin z wyboru. 
Choć większość zna go jako żeglarza 
i Mistrza Olimpijskiego, to ma w rękawie 
jeszcze kilka asów. Jest biznesmenem, 
społecznikiem, prezesem Fundacji Gdańskiej, 
prowadzi szkolenia i wykłady motywacyjne. 
Na dodatek gra w golfa i w dalszym ciągu 
pływa, pomimo choroby morskiej. Nie 
narzeka na nudę. 

Po trzecie, nie jem po godzinie 18:00. Tak naprawdę: 
staram się nie jeść po tej godzinie. Wiemy, że nie jest to 
proste. Uważam, że w moim wieku – po czterdziestce – to 
właśnie spełnienie tego trzeciego warunku ma najwięk-
sze znaczenie i  przekłada się na moją figurę i  samopo-
czucie. Jeśli pilnuję godziny ostatniego posiłku, to może 
on być nawet dużych rozmiarów. Nie mam z tym proble-
mu, bo kiedy położę się spać, będzie już na pewno całko-
wicie strawiony. Mój żołądek będzie w nocy odpoczywał, 
co spowoduje, że w mojej przysadce mózgowej urucho-
mi się hormon wzrostu, mający olbrzymi wpływ na mój 
metabolizm. Rano obudzę się z poczuciem lekkości i ener-
gii. Kiedy tego pilnuję, waga mi spada i mogę śmiało wygi-
nać ciało na plaży.

Tak więc, Drodzy Czytelnicy, nie warto wierzyć w żad-
ne cudowne diety, których cud-efekty otaczają nas z każdej 
strony. To tylko obietnice bez przełożenia na rzeczywistość. 
Wystarczy zrównoważone żywienie i odrobina samozapar-
cia. Recepta najprostsza na świecie! 

ENGLISH 

MIRACLE DIET

I’ll be honest – there’s no such thing like a miracle diet. This 
is my humble opinion based on my own experience. I’ve test-
ed on myself dozens or hundreds different diets and I can tell 
you that the best way to achieve a good figure and feel good is 
a diet which I learned as a sportsperson. 

Being 193 cm tall and weighing 100 kg, I am – according 
to generally accepted standards – 10 kg overweight. I live at 
peace with that, as I am aware that these extra kilogrammes 
are a result of intensive workouts in the past. When I ended 
my Olympic career, I gained weight immediately. The rea-
son? Lack of physical activity. I didn’t burn calories I con-
sumed. I ate too much, I exercised too little. I had to do some-
thing about it fast. I applied the knowledge I had acquired 
as an active sportsperson. It’s no science fiction, but simple 
solutions and rules, which I can summarise in three points.

First, when I go to bed, I plan the time and types of meals 
for the next day. Thus, I eat consciously, at harmony with my-
self, I don’t snack and I don’t consume random – and conse-
quently unhealthy – food. 

Second, I eat much, but healthily. I always have a good 
breakfast, lunch and supper. Diverse meals. A steak once 
a week. A fish twice a week. Besides, a lot of fruit and veg-
etables. I avoid wheat and dairy products. I have a dessert 
twice a week. 

Third, I don’t eat after 6 p.m. To be honest: I try not to eat 
after that time at all. I know it’s not easy. I believe that at my 
age – in my forties – abiding by this rule is most important 
and affects the most my figure and mood. If I observe the 
time of my last meal, the meal may even be lavish. I don’t 
have a problem with that because when I go to bed, it will be 
fully digested. My stomach will be resting at night, which will 
make my pituitary gland produce the growth hormone that 
significantly affects my metabolism. In the morning, I will 
wake up light and full of energy. If I observe this rule, I lose 
weight and I may freely hit the beach.

So, my dear readers, it’s no use believing in miracle diets, 
the effects of which we can see all around us. These are only 
empty promises. A balanced diet and a bit of perseverance is 
enough. It’s as simple as this! 

1 1 0 – 1 1 1 F E L I E T O N  /  C O L U M N
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limat beztroskich i rodzinnych Świąt już od 15 lat 
z pasją tworzy sopocki Hotel Haffner. W tym roku 
Hotel przygotował dla swoich Gości specjalną 

atrakcję – powstałą specjalnie na tę okazję bajkę o małym 
Łabędziu, która czytana będzie najmłodszym. To jednak 
opowieść nie tylko dla dzieci, ale dla wszytskich, którzy 
chcą choć na chwilę przenieść się w świat bajkowego stare-
go Sopotu. Magiczną atmosferę opowieści dopełnią wyjąt-
kowe dekoracje hotelowego wnętrza.

Hotel Haffner pomyślał o tych,  którzy chcą połączyć 
świąteczny wypoczynek z odkrywaniem miasta i przygo-
tował dla swoich Gości wyjątkowy bożonarodzeniowy spa-
cer „Szlakiem Haffnera” – jednego z założycieli Sopotu. 
Wędrówka z przewodnikiem rozpoczyna się spod Hotelu 
Haffner, a  w  planie spaceru znalazły się najurokliwsze 

K

ZIMOWE MORZE TO JEDEN Z PIĘKNIEJSZYCH 
WIDOKÓW, JAKIE MOŻEMY SOBIE WYOBRAZIĆ. 
BOŻE NARODZENIE TO IDEALNY MOMENT BY 
ODKRYĆ MAGIĘ NADMORSKICH MIEJSCOWOŚCI, 
KTÓRE ZIMĄ ZYSKUJĄ NIEPOWTARZALNY 
UROK. TO TEŻ DOBRY PRETEKST DO TEGO, 
BY SPĘDZIĆ WIĘCEJ CZASU Z TYMI, NA 
KTÓRYCH NAJBARDZIEJ NAM ZALEŻY. 
MAGIA ŚWIĄT ZACZYNA SIĘ PRZECIEŻ OD 
SPOTKANIA Z NAJBLIŻSZYMI I RADOŚCI 
PŁYNĄCEJ Z PRZEBYWANIA RAZEM.

1 1 2 – 1 1 3

miejsca: ulica Bohaterów Monte Cassino z  bajkowym 
Krzywym Domkiem, Muzeum Sopotu urządzone w eklek-
tycznej willi, Latarnia Morska, z której szczytu rozciąga 
się fantastyczny widok na Trójmiasto i Zatokę Gdańską, 
wreszcie sopockie Molo i przepiękny Park Północny, z po-
mnikiem Haffnera. Spacer kończy się w strefie plażowej 
Hotelu, gdzie na Gości czekać będzie poczęstunek w po-
staci gorących przekąsek i napojów. 

Goście Hotelu będą mogli poczuć świąteczną atmos-
ferę już na etapie przygotowań do wigilijnego wieczoru. 
Hotel przewidział atrakcję dla najmłodszych – warsztaty 
z  pieczenia i  dekorowania pierniczków, które popro-
wadzi Michał Wiśniewski, Mistrz Polski Cukierników 
2015. Dzieci będą też robiły ozdoby choinkowe, który-
mi następnie udekorują choinkę. Wraz z pojawieniem 

TEKST I ZDJĘCIA Mat. Prasowe

BOŻE 
NARODZENIE 
W SOPOCIE
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się pierwszej gwiazdy, Goście usiądą do stołu. Kolacja 
Wigilijna odbędzie się w  świątecznie przystrojonej 
sali, z koncertem kolęd w tle. Nie zabraknie też wizyty 
Świętego Mikołaja. O wydobycie smaku tradycji z wigi-
lijnych potraw zadba jeden z najlepszych Szefów Kuchni 
w Polsce – Łukasz Szczepaniak. 

Pierwszego dnia Świąt na Gości czekał będzie bożona-
rodzeniowy brunch. Szef Kuchni przygotował prawdziwą 
ucztę dla podniebienia. Pieczony sandacz na klarowanym 
maśle pod beszamelową skorupką, dorsz na puree z ki-
szonej kapusty z migdałami, balotyna z kaczki na sosie 
demiglace z powidłami śliwkowymi czy udziec daniela 
szpikowany słoniną marynowaną w rozmarynie i czosnku 
z sosem myśliwskim – to propozycja, która z pewnością 
zadowoli największych smakoszów. Z oferty restauracyj-
nej mogą skorzystać wyłącznie goście hotelowi. 

Świąteczny czas to też okazja do tego, by zadbać o sie-
bie i podarować chwilę relaksu swoim zmysłom i ciału. 
Hotelowi Goście znajdą wytchnienie w Instytucie SPA 
& Wellness. W bogatej ofercie zabiegów znajdą między 
innymi zabieg na ciało Babor Spa Aroma Body Peeling and 
Massage. Zabieg rozpoczyna się od wyboru aromatyczne-
go peelingu, po którym wykonywany jest masaż całego 
ciała. Peeling o działaniu relaksującym, balansującym, 
energetyzującym – do Gościa należy wybór. Przed zabie-
giem warto skorzystać z sauny, która wpływa pobudzająco 
na skórę i ułatwia wchłanianie odżywczych składników 
zawartych w najlepszych kosmetykach. 

Miłośnicy bardziej aktywnego wypoczynku podczas 
świątecznego pobytu w Hotelu będą mogli korzystać z ba-
senu, jacuzzi i siłowni, a także zajęć aqua aerobicu.

Hotel zadbał również o najmłodszych Gości. Na dzie-
ci czekają zabawy z animatorami, nauka pływania pod 
okiem wykwalifikowanych instruktorów i zajęcia gim-
nastyczne. Razem z rodzicami będą mogły wziąć udział 
w turnieju gier planszowych lub odwiedzić hotelowe kino, 
gdzie codziennie wieczorem czekać na nich będą specjal-
ne świąteczne seanse. 

ENGLISH

CHRISTMAS IN SOPOT

Sea in wintertime is one of the most beautiful sights we can 
imagine. Christmas is the perfect time to discover the magic of 
seaside towns, which are especially charming during winter. It is 
also a perfect occasion to spend more time with those we care 
about. After all, the magic of Christmas comes from meeting with 
our loved ones and rejoicing in being together.

For 15 years now Haffner Hotel in Sopot creates an at-
mosphere for joyous, family Christmas’. This year it has 
a  unique attraction for its guests:  a  specially created 
story of a little Swan that will be read to the youngest 
guests. It is a tale not only for children but for anyone 
who wants to go back to the fairytale, old Sopot. The 

magical atmosphere will be enforced by the uniquely 
decorated interior of the hotel.

Hotel Haffner thought about those who want to con-
nect holidays with exploring the city and has prepared 
a unique, Christmas “Haffner’s Route” walk, inspired by 
one of the hotel’s founders. This guided tour sets off from 
the Haffner Hotel and goes around the most charming 
spots: Bohaterów Monte Cassino Street by the fairytale 
Crooked House, Sopot Museum located in an eclectic vil-
la, the Lighthouse from which you can take in the fantastic 
view of the Tricity and the Gdańsk Bay and, finally, Sopot 
Pier and the breathtaking North Park with Heffner’s mon-
ument. The tour ends on the Hotel’s beach, where guests 
will be awaited by hot snacks and beverages.

Guests will be able to experience the Christmas at-
mosphere already when preparing for Christmas Eve 
dinner. The Hotel will have activities for the youngest 
ones: gingerbread baking and decorating workshops led 
by Michał Wiśniweski, the Polish Confectionary Master 
of 2015. Children will also make Christmas ornaments 
and later decorate a tree. With the appearance of the first 
star the guests will be invited to the table. Christmas Eve 
dinner will take place in a decorated hall, with a carol con-
cert playing in the background. Traditional dishes will 
be perfected by one of the best Chefs in Poland, Łukasz 
Szczepaniak. And of course Santa Clause will stop by. 

On Christmas Day there will be a brunch for the guests. 
The chef preppers a real feast. Baked zander on clarified 
butter under a béchamel crust, cod on sauerkraut and al-
mond puree, stuffed duck on demi-glace sauce with plum 
marmalade or fallow deer leg stuffed with lard marinated 
in rosemary and garlic with venison sauce: it is a selection 
that will definitely satisfy even the biggest gourmands. The 
restaurant’s offer is only available to the Hotel’s guests.

Christmas is also a great time to take care of yourself, 
treating your body and senses to a moment of relaxation. 
The Hotel’s guests can get away from it all in the SPA & 
Wellness Institute. In the wide selection of treatments 
they will find Babor Spa Aroma Body Peeling and Massage 
treatment. It begins with a fragrant peeling, followed by 
a full body massage. The peeling can be relaxing, moistur-
izing, energizing: it is up to the guest to decide. Before the 
treatment it is recommended to visit the sauna to awaken 
the skin and help absorb nourishing ingredients from the 
best cosmetics.

Those who prefer to relax in a more active way will be 
able to use the Hotel’s swimming pool, Jacuzzi, gym and 
attend aqua aerobic classes.

The Hotel also remembers about its youngest guests. 
There are activities with animators, swimming lessons 
with qualified instructors and gymnastics. Accompanied 
by their parents they will be able to participate in a board 
game tournament or visit the hotel cinema, where ev-
ery evening there will be a screening of specially select-
ed Christmas films. 

K L I M AT  B E Z T R O S K I C H  I   R O D Z I N N YC H 
Ś W I ĄT  J U Ż  O D  15  L AT  Z   PA S J Ą  T WO R Z Y 
S O P O C K I  H O T E L  H A F F N E R . 
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M I E J S C A  /  P L A C E S

otel położony jest na terenie Parku 
Krajobrazowego Orlich Gniazd, na 
szczycie najwyższego wzniesienia 

Jury. Ten wyjątkowy obiekt mieści się w daw-
nym budynku telewizyjnej stacji przekaźni-
kowej. Miejsce, które dotąd szpeciło, poprzez 
wieloletnie starania jego nowych właścicieli 
przeobrażone zostało w subtelny i nowocze-
sny budynek, który dziś zaprasza do swoich 
wnętrz. Architekci tworzyli obecny projekt 
z głęboką świadomością miejsca człowieka 
na ziemi – tego, że jest częścią natury, której 
nie powinien obezwładniać, ale szanować.

Tu naprawdę możemy odzyskać kontakt 
z samym sobą. To idealne miejsce na odpo-
czynek z dala od zgiełku miasta. 42 komfor-
towych i eleganckich pokoi, w tym 6 aparta-
mentów, daje możliwość dobrania oferty do 
naszych indywidualnych potrzeb. Przy tym 
hotel ma naprawdę kameralną atmosferę 
z przyjaznym i pomocnym personelem.

H

TEKST Sylwia Gutowska ZDJĘCIE Mat. Prasowe

POZIOM 511 DESIGN HOTEL & SPA TO NOWOCZESNY, CZTEROGWIAZDKOWY 
OBIEKT WYPOCZYNKOWY, POŁOŻONY W SAMYM SERCU JURY 
KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKIEJ. DYSKRETNA ESTETYKA ŚWIETNIE 
WPASOWUJE SIĘ W MALOWNICZY KRAJOBRAZ NATURALNY. 
TRUDNO O LEPSZE MIEJSCE NA IDEALNY ODPOCZYNEK.

1 1 4 – 1 1 5

NOWOCZESNOŚĆ 
W ZGODZIE Z NATURĄ

Najlepszym sposobem na jesienną chan-
drę jest sesja SPA. Tu z pomocą przychodzi 
511 MEDI SPA, luksusowa strefa odnowy 
biologicznej z wyjątkową ofertą zabiegów na 
twarz i ciało i, oczywiście, wykwalifikowa-
nymi specjalistami. A po zabiegach warto 
odwiedzić Strefę Wellness. Dwudziestome-
trowy basen wypełniony źródlaną wodą 
głębinową zapewni odpowiedni poziom 
wysiłku fizycznego, zaś jacuzzi i wyjątkowa 
łaźnia parowa, wkomponowana w natural-
ną skałę wapienną, zapewnią nam relaks 
i ukojenie.

Miłośnicy aktywnego wypoczynku znaj-
dą tu coś dla siebie, także zimą. Poziom 
511 jest świetną bazą wypadową dla rowe-
rzystów (Jurajski Park Rowerowy Orlich 
Gniazd), biegaczy i narciarzy biegowych. 
Wyjeżdżając, nie musimy o nic się martwić 
– na miejscu można wypożyczyć sprzęt 
sportowy i pobrać mapy z trasami.

Poziom 511 to także wyśmienite kuli-
naria. Szefowa kuchni Oliwia Bernady jest 
mistrzynią łączenia kuchni tradycyjnej, 
polskiej i europejskiej, przygotowywanej 
na bazie świeżych, sezonowych skład-
ników. Wizyta w  restauracji 511 BAR & 
RESTAURANT to przeżycie całościowe – od 
przyjemności smakowania, poprzez zale-
ty prozdrowotne, po doznania estetyczne.

A jeśli o estetyce mówimy, w Poziom 511 
Design Hotel & SPA znajdzie się też coś dla 
tych, którzy bez kultury nie wyobrażają 
sobie wypoczynku. Hotel organizuje spo-



N O W O C Z E S N O Ś Ć  W  Z G O D Z I E  Z  N A T U R Ą

tkania z artystami, pisarzami i podróżnikami. Posiada 
też własną księgarnię, a ponadto uczestniczy w wyda-
rzeniach muzycznych i modowych.

A może by tak zaszyć się wśród wapiennych skał Jury 
Krakowsko-Częstochowskiej i spędzić czas w wyjątko-
wy sposób? Poziom 511 przygotował specjalne oferty, 
warto śledzić kalendarz wydarzeń. 

Na co czekać? Sprawdź, co Poziom 511 ma dla Ciebie. 

that used to mar the landscape was transformed into 
a welcoming, subtle and modern building. Designing 
the hotel, architects bore in mind what man's place 
in the universe is – that man is a part of nature and he 
should not try to tame it, but respect it.

In the hotel, you can reach your inner self. It is a per-
fect place for rest and relaxation, far away from the hus-
tle and bustle of city life. There are 42 comfortable and 
elegant rooms, including 6 suites, and you have a chance 
to select an offer tailored to your needs. The atmosphere 
in the hotel is cosy and congenial, and the staff are 
friendly and helpful.

The best remedy for the autumn blues is a SPA ses-
sion. 511 MEDI SPA, a luxury SPA centre housed in the 
hotel, offers a  wide range of treatments for face and 
body performed by qualified professionals. After the 
treatments, you may go to the Wellness Zone. You 
may take some exercise in a twenty metres long swim-
ming pool filled with deep spring water, whereas a vis-
it in the jacuzzi and sauna zone designed in harmony 
with a  natural limestone rock will soothe your body 
and mind.

Those who prefer active recreation will find there 
something for themselves as well, also in winter. Poziom 
511 is a great starting point for cycling trips (the Jurassic 
Cycle Trail of the Eagles) and a perfect location for ski-
ers and ski runners. And you do not need to worry about 
anything – you can rent sports equipment and download 
route maps on the spot.

Poziom 511 also offers exquisite dishes. Oliwia 
Bernady, the chef of the hotel restaurant, is adept at 
combining traditional Polish cuisine with European 
one, using fresh seasonal ingredients. A visit in the 
restaurant 511 BAR & RESTAURANT, during which you 
may taste delicious healthy dishes, is a sheer pleasure 
for both body and mind and an aesthetic experience.

And when it comes to aesthetics, in Poziom 511 
Design Hotel & SPA, there is also something for those 
who cannot imagine relaxation without culture. The 
hotel organises meetings with artists, writers and travel-
lers. It also has its own bookshop and takes part in music 
and fashion events.

What about hiding yourself in the surroundings of 
limestone rocks of the Krakow-Czestochowa Highland 
and spending time in a special way? Poziom 511 has 
prepared some special offers - have a look at the events 
calendar. 

There is nothing to wait for – go and see what Poziom 
511 has in store for you. 

ENGLISH

MODERNITY IN HARMONY WITH NATURE

Poziom 511 Design Hotel & SPA is a modern four-star hotel 
located in the heart of Krakow-Czestochowa Highland. Its 
discreet exterior design perfectly fits in with the picturesque 
natural landscape. It would be difficult to find a better place for 
rest and relaxation.

Situated on the top of the highest hill of the Polish Jura, 
on the Trail of the Eagles’ Nests in the national park, 
the hotel is housed in a former relay station's building. 
Thanks to many years of its new owners’ efforts, a place 

T U  N A P R AW D Ę  M O Ż E M Y 
O D Z Y S K AĆ  KO N TA K T  Z   S A M Y M 
S O B Ą .  T O  I D E A L N E  M I E J S C E 
N A  O D P O C Z Y N E K  Z   DA L A 
O D  Z G I E Ł K U  M I A S TA .

Więce j  na anywhere . p l



DLACZEGO I KIEDY 
POTRZEBUJĘ 
UBEZPIECZENIA KOSZTÓW 
LECZENIA? 
Ubezpieczenie kosztów leczenia jest najważ-
niejszym rodzajem ubezpieczenia. Choroba 
może przytrafić się również za granicą, gdzie 
koszty leczenia czy samego transportu do 
Polski mogą zdecydowanie przekroczyć nasze 
własne możliwości finansowe. Zatem kwestia 
ubezpieczenia podróży wydaje się czymś oczy-
wistym. Sprawdźmy zatem, czy sumy ubezpie-
czeniowe (głównie KL) w pakiecie organizatora 
są wystarczająco wysokie w kraju, do którego 
wyjeżdżamy. Być może istnieje konieczność 
doubezpieczenia, tak aby zapewnić sobie po-
czucie bezpieczeństwa w trakcie podróży.

DLA KOGO?
Dla wszystkich, którzy planują swoją podróż 
długoterminowo oraz oczekują pełnej ochro-
ny w trakcie realizacji wyjazdu. Już w trakcie 
planowania swojej podróży powinniśmy po-

1 1 6 – 1 1 7

jest możliwość anulacji polisy przed rozpo-
częciem wyjazdu, w przypadku odwołania 
podróży przez organizatora oraz jeżeli Klient 
zmieni cel podróży i dla nowej zostanie za-
warte nowe ubezpieczenie.  

ENGLISH

RECIPE FOR A SUCCESSFUL JOURNEY

We are sitting comfortably at the airport or on 
a plane on our way to longed-for, deserved holidays. 
Have we done everything to guarantee ourselves 
a safe holiday? Although we cannot decide about the 
weather, we can decide about the insurance type.

WHY AND WHEN DO 
I NEED MEDICAL EXPENSES 
INSURANCE?
Medical expenses insurance is the most im-
portant type of insurance. Illness may befall 
also abroad where the costs of treatment or 
transport to Poland might greatly overcome 
our own financial possibilities. So the case of 
travel insurance seems to be something ob-
vious. Let’s check whether the sum insured 
(mostly medical expenses) in the organizer’s 
package are high enough in the country we 
are going to. Maybe there is a need for supple-
mental insurance in order to provide yourself 
with travel safety.

FOR WHOM?
For everyone who plan their travel long-term 
and they expect full protection when realizing 
a trip. We should think about insurance while 
planning our travel. An unexpected situation 
which will cause us not to go may happen be-
fore we leave, and cancelling the journey may 
bring large costs.

It is good to provide yourself with the in-
surance cover when booking a trip, so it could 
come into force when we leave the agency. 
Cancellation cover or cancellation and/or 
interruption cover are the products which 
protect us from the moment of purchasing 
the insurance and paying a premium in case 
of fortuitous events. As the purpose of a can-
cellation you can state, for example, a sudden 
illness certified with a medical certificate on 
travel contraindications without hospitaliza-
tion required. Other fortuitous events which 
may occur between buying the insurance and 
realizing the travel are also accepted. A risk 
group consists also of family members or 
their guardians who do not take part in a trip, 
including in-laws, grandchildren, unmarried 
partners or siblings and others. The next ad-
vantage is a possibility to cancel the insurance 
before the trip if the organizer cancels it and 
if the Customer changes the destination and 
a new insurance will be arranged for it.  

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

SIEDZIMY JUŻ WYGODNIE NA LOTNISKU ALBO W SAMOLOCIE, 
W DRODZE NA UPRAGNIONE I ZASŁUŻONE WAKACJE. CZY 
ZROBILIŚMY WSZYSTKO, ABY ZAGWARANTOWAĆ SOBIE 
BEZPIECZNY URLOP? O ILE NA IDEALNĄ POGODĘ NIE MAMY 
WPŁYWU, TO NA KOMFORT UBEZPIECZENIA OWSZEM.

TEKST Sylwia Gutowska ZDJĘCIA Źródło: Mat. Prasowe

WIĘCEJ W BIURACH 
PODRÓŻY ORAZ NA: 
www.hansemerkur.pl
e-mail: bok@hansemerkur.pl
Tel. +48 22 890 78 40 

myśleć o ubezpieczeniu. Jeszcze przed wy-
jazdem może zdarzyć się nieprzewidziana 
sytuacja, która uniemożliwi wyjazd, a z tytułu 
odwołania podróży powstaną spore koszty.

Już przy rezerwacji wycieczki warto 
zagwarantować sobie ochronę ubezpiecze-
niową, tak aby mogła ona zadziałać tuż po 
naszym wyjściu z biura. Takim produktem 
jest ubezpieczenie odwołania lub/i odwoła-
nia i przerwania podróży, które chroni nas 
już od momentu zakupu polisy i opłacenia 
pełnej składki na okoliczność nieprzewidzia-
nych zdarzeń losowych. Wśród przyczyn 
rezygnacji wymienić można nagłe zacho-
rowanie poświadczone zaświadczeniem le-
karskim o przeciwwskazaniach do podróży, 
bez wymaganej hospitalizacji. Akceptowane 
są także inne zdarzenia losowe, które mogą 
się pojawić w  czasie pomiędzy wykupie-
niem a realizacją wyjazdu. Do osób ryzyka 
wliczają się również członkowie rodziny lub 
ich opiekunowie nieuczestniczący w wyjeź-
dzie, w  tym teściowie, wnuki, konkubenci 
czy rodzeństwo i inni. Dodatkowym atutem 

PRZEPIS NA 
UDANĄ PODRÓŻ
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PORAŻKA JEST 

SUKCESEM

1 1 8 – 1 1 9

ój syn ma dopiero 5 lat i już pała wielką miłością 
do telefonu komórkowego. Prawdziwego rzecz 
jasna nie ma, ale to bez znaczenia, może być na-

wet atrapa. Ważne by mógł – jak mówi – przeprowadzić 
ważne rozmowy.

Ostatnia była nawet nie tyle ważna, co pilna i krót-
ka, bo dotyczyła rzekomej przesyłki, którą miał dostać. 
Przebiegała mniej więcej tak: „Dzień dobry. Ma pan dla 
mnie przesyłkę? Nie. A mogę odebrać w innym termi-
nie? Też nie... A  to dziękuję, nie skorzystam... Do wi-
dzenia... Frajerze”.

Słowo „frajer” padło oczywiście po naciśnięciu przyci-
sku kończącego rozmowę, ale wprawiło mnie w lekkie osłu-
pienie. Pogawędka w stylu „nie wolno tak mówić” skończy-
ła się mało udanym rodzicielskim sukcesem, bo zamiast 
„przepraszam” usłyszałam: „lepiej frajer niż debil”…

Sięgam w pamięć i wertuję – nie zamawiam paczek, 
nie wyzywam. I nic mnie tak nie wkurza jak chamstwo. 
Musiałam zatem nieźle ochłonąć, ale nawet nie było na 
to chwili, bo kolejne stwierdzenie synka – już nie tak 
chamskie – jeszcze bardziej mnie zdziwiło. Maks podał 
mi zeszycik, w którym pani z przedszkola opisuje postę-
py dziecka w nauce, zaznacza aktywność dziecka ale też 
wpisuje uwagi. Do tej pory zeszyt od uwag był pusty, ale 
teraz na ostatniej stronie znalazłam pierwszy mało im-
ponujący wpis: „Maks leżał na ławce i przeszkadzał”. No 
i zaczęło się. Naturalnym jest, że każdy rodzić chce dowie-
dzieć się więcej, przede wszystkim o tym, skąd wzięła się 
uwaga. Naturalne jest też to, że oczekuje prostej odpowie-

dzi: – „Mamo, przepraszam”. Ale ponieważ moje dziecko 
do oczywistych dzieci nie należy, jego odpowiedź oczywi-
sta być nie mogła. Na pytanie dlaczego dostał uwagę, od-
powiedział: To nie uwaga, to tylko informacja dla ciebie. 

Trzeba przyznać, że przekucie błędu w sukces to dziś 
cecha bardzo cenna, pożądana i lubiana. Za pomysło-
wość daję 10 punktów w pakiecie z karą – zakaz telefo-
nu. Ale niewiele na tym ugrałam, bo rozentuzjazmowa-
ny syn usiał przy stole i powiedział: „Czas napisać list do 
Świętego Mikołaja”, a w nim tylko jedno życzenie – tele-
fon komórkowy. 

List zabrałam i ruszyłam do pracy... odpocząć, bo, jak 
mówią, mniejsze dziecko – mniejszy kłopot, większe – 
większy. Strach pomyśleć co będzie po nowym roku. 

ENGLISH 

FAILURE IS SUCCESS

My son is only 5 years old and already in love with a mobile 
phone.He obviously does not have a real one just yet but 
it does not matter, even a prop will do. He needs to, as he 
says, “make very important calls”. 

The last one was not as important as very urgent and 
short because it was about a parcel he was meant to re-
ceive. It more or less looked like the following: “Good 
morning, do you have the parcel? No. Can I retrieve it at 
a different date? Also no…. All right thank you, I will not be 
participating then… Good bye. Looser.”

The word “looser” was uttered after pressing the dis-
connect button but, nonetheless, it shocked me a bit. Our 
conversation about manners and behaviour ended with 
not a great parenting success because instead of hearing 
“I am sorry” I heard “better looser than idiot”…

I checked my memory to make sure but I do not order 
parcels and I do not insult people over the phone. Nothing 
pisses me off more than rudeness. It took me a while to 
calm down but there was no time for that because my son’s 
next statement (slightly less rude) shocked me even more. 
Maks gave me his notebook, in which his teacher com-
ments on his school work, marks his activity and some-
times puts down negative comments regarding behaviour. 
So far the section about misbehaving was empty but right 
now, on the last page was the very first negative comment: 
“Maks was lying down on the desk and disturbing the 
class”. And so it has begun. It is natural for a parent to want 
to know how this note came to be. It is also natural that he 
or she expects a simple answer of the “I am sorry, mum-
my” sort. But since my child does not belong to the obvious 
sort his answer was somehow confusing. When asked why 
he got the bad note, he answered: “This is not a bad note; it 
is simply information for you.”  

You have to admit that changing error into success is 
a very important and craved skill in today’s world. For his cre-
ative abilities I gave him 10 points with an extra punishment: 
no mobile phone. I did not manage to get much out of the 
punishment though, because my overly excited son sat down 
at the table and said: “It is time to write a letter to Santa” and 
in that letter there was a single request: a mobile phone.

I took the letter and went to work…. to have a rest, 
because, as they say: smaller children are smaller prob-
lems; bigger children are bigger ones. I am terrified of 
what will happen next year. 
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KATARZYNA 
ZDANOWICZ
 
Od 2012 roku pracuje w TVN24. 
W CV ma też „Gazetę Wyborczą” Polskie Radio 
PiK, Radio Gra, Polsat i Polsat News. Lubi kawę 
i rozmowy. Nie kończy na jednym pytaniu, 
ale unika ludzi, którzy mówią bez końca. Jest 
też uzależniona od newsa i książek. Nie lubi 
marnować czasu i brzydzi się plotami.

F E L I E T O N  /  C O L U M N
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1 2 0 – 1 2 1 M O D A  /  F A S H I O N



F A L L  I N  F A L L

MARYNARKA / JACKET: EWELINA KOSMAL

BLUZKA / BLOUSE: WŁASNOŚĆ STYLISTY

SPODNIE / TROUSERS: MASSIMO DUTTI

BUTY / SHOES: MANGO

FA LL 
I N 

FA LL



1 2 2 – 1 2 3 M O D A  /  F A S H I O N

MODELKA / MODEL:  
Pamela Nowak/
Specto Models

MAKIJAŻ / MAKE-UP: 
Justyna Polkowska 

ZDJĘCIA / PHOTOS: 
Edyta Bartkiewicz 
(edytabartkiewicz.com)

STYLIZACJA / STYLIST: 
Paulina Bolko

BLUZKA  / BLOUSE: H&M

SPÓDNICA  / SKIRT: MASSIMO DUTTI

BUTY / SHOES: MASSIMO DUTTI

TORBA  / BAG: MASSIMO DUTTI



F A L L  I N  F A L LF A L L  I N  F A L L

BLUZKA  / BLOUSE: EWELINA KOSMAL

SPÓDNICA  / SKIRT: EWELINA KOSMAL

PŁASZCZ / COAT: COS

KOLCZYKI / EARRINGS: H&M



1 2 4 – 1 2 5 M O D A  /  F A S H I O N

KOLIA  / NECKLACE: H&M X BALMAIN

BLUZKA / BLOUSE: MASSIMO DUTTI

KAPELUSZ / HAT: WŁASNOŚĆ STYLISTY



BLUZKA I KAPELUSZ / SHIRT AND HAT: 

WŁASNOŚĆ STYLISTY

SPODNIE / TROUSERS : COS

BUTY / SHOES: VAGABOND

F A L L  I N  F A L L

























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

facebook.com/AirportGdansk
twitter.com/AirportGdansk

STAŁY DODATEK PORTU LOTNICZEGO GDAŃSK IM. LECHA WAŁĘSY

REGULAR SECTION OF GDANSK LECH WALESA AIRPORT



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

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

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

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

4,50 PLN 7,00 PLN -P1

P2

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

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

BEZPŁATNY PARKING KISS&FLY 

do 10 min  
/ to 10 min

do 20 min  
/ up to 20 min

każde następne 10 min  
/ each next 10 min

bezpłatnie / free 20,00 PLN 10,00 PLN

/ FREE OF CHARGE KISS&FLY CAR PARK

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VIP SERVICES

www.airport.gdansk.pl

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

REKLAMA



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

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

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

POCIĄGIEM
/ BY TRAIN
 
Pociągi do i z Gdańska i Gdyni 
/ Trains to and from Gdańsk and Gdynia 
Rozkład / Timetable: www.skm.pkp.pl 

Z K M G D Y N I A

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

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

AUTOBUSY Z/DO GDAŃSKA 

AUTOBUSY Z / DO GDYNI

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

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

TAKSÓWKĄ

AUTOBUSEM

/ BY TAXI

/ BY BUS

Taxi rekomendowane przez Port Lotniczy 
Gdańsk im. Lecha Wałęsy  

Taxi recommended by Gdansk Lech Walesa 
Airport

• z kierunku Banina (zachód) – ul. Nowatorów

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

• z kierunku Tczewa (południe) – trasa S6

• z kierunku Gdańska (północ) – ul. Słowackiego

• z kierunku Torunia, Bydgoszczy – trasa A1

• from Banino (west) – Nowatorów St.

• from Gdynia/Sopot (north) – route S6

• from Tczew (south) – route S6

• from Gdansk (north) – Słowackiego St.

• from Torun, Bydgoszcz – route A1

SAMOCHODEM
/ BY CAR

AIR-TRANSFER.PL     
www.air-transfer.pl
Koszalin-Sławno-Słupsk-Lębork-
Port Lotniczy Gdańsk (i z powrotem)

WAGNER TRANSPORT    
wagnertransport.pl
Olsztyn-Ostróda-Port Lotniczy Gdańsk 
(i z powrotem)       

ARRIVA    
www.arrivabus.pl
Toruń-Gdańsk Dworzec PKS-
Port Lotniczy Gdańsk (i z powrotem)

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

TRANSLINEAIR
www.translineair.pl

PRZEWOŹNICY NIEREGULARNI:      

NIWOTRANS
www.niwo.pl

TRANSWAL
www.transwal.pl

DAW
www.bus-lebork.com

MINIBUSEM
/ BY MINIBUS

TAXI

TWOJBUS24PL
twojbus24.pl

OLIMPIC
www.olimpic.net.pl
Hel-Władysławowo

AD-MAR
www.admartransport.pl 
Grudziądz

Jeśli masz pytania lub uwagi na temat  
funkcjonowania Portu Lotniczego  
Gdańsk i Terminalu Miasto, napisz  
do nas: airport@airport.gdansk.pl

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

Wrzeszcz
Gdańsk Wrzeszcz

Gdańsk Politechnika

Gdańsk Stocznia

Gdańsk Główny

Gdańsk Zaspa

Gdańsk Przymorze Uniw.

Gdańsk Oliwa

Sopot

Sopot Wyścigi

Zatoka Gdańska

Gdańsk

Kołobrzeska

Armii Krajowej

Chwaszczyno

77

7

1

S6

S6

221

Nowatorów

Gdynia

Kierunek 
Gdynia

>

>

DOJAZD DO PORTU LOTNICZEGO GDAŃSK IM. LECHA WAŁĘSY

HOW TO GET TO GDANSK LECH WALESA AIRPORT



FLIGHT DESTINATIONS

BILLUND www.billund-airport.com

KOPENHAGA       www.cph.dk

TURKU         www.finavia.fi

HELSINKI www.finavia.fi

BARCELONA         www.barcelona-airport.com

ALICANTE* www.alicante-airport.net

MALTA         www.maltairport.com 

EINDHOVEN  www.eindhovenairport.com

GRONINGEN www.groningenairport.nl

BELFAST www.belfastairport.com

CORK   www.corkairport.com

DUBLIN      www.dublinairport.com

DORTMUND www.dortmund-airport.de

FRANKFURT AM MAIN www.frankfurt-airport.de

FRANKFURT HANN    www.hahn-airport.de

HAMBURG www.fhl-web.de

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

MONACHIUM www.munich-airport.de

PARYŻ-BEAUVAIS www.aeroportbeauvais.com

GRENOBLE www.grenoble-airport.com

DANIA / DENMARK

FINLANDIA / FINLAND

HISZPANIA / SPAIN

MALTA / MALTA

HOLANDIA / NETHERLANDS

IRLANDIA / IRELAND

NIEMCY / GERMANY

FRANCJA / FRANCE

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

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

MOLDE beta.avinor.no

OSLO -GARDERMOEN   www.osl.no

OSLO-RYGGE   www.en.ryg.no

OSLO-TORP www.torp.no

STAVANGER www.avinor.no/en/stavanger

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

GÖTEBORG  www.goteborgairport.se

MALMÖ-STURUP www.lfv.se/sv/Malmo

SZTOKHOLM-ARLANDA www.swedavia.se/arlanda

SZTOKHOLM-SKAVSTA www.skavsta.se

BIRMINGHAM www.birminghamairport.co.uk

BRISTOL www.bristolairport.co.uk

DONCASTER-SHEFFIELD www.robinhoodairport.com

LEEDS-BRADFORD www.leedsbradfordairport.co.uk

LIVERPOOL www.liverpoolairport.com

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

LONDYN-STANSTED www.stanstedairport.com

MANCHESTER www.manchesterairport.co.uk

NEWCASTLE www.newcastleairport.com

MEDIOLAN-BERGAMO www.orioaeroporto.it

PIZA* www.pisa-airport.com

KRAKÓW  www.krakowairport.pl

RADOM www.lotnisko-radom.eu

WARSZAWA www.lotnisko-chopina.pl

SZWECJA / SWEDEN

WIELKA BRYTANIA / GREAT BRITAIN

WŁOCHY / ITALY

POLSKA / POLAND

BRUKSELA- CHARLEROI     www.brusselsairport.be

BELGIA / BELGIUM

ABERDEEN www.aberdeenairport.com

GLASGOW-
INTERNATIONAL www.gpia.co.uk

EDYNBURG     www.edinburghairport.com

SZKOCJA / SCOTLAND

REYKJAVIK         www.kefairport.is

ISLANDIA / ICELAND

* Połączenia sezonowe / seasonal connections

KIERUNKI LOTÓW

KIJÓW airport.kiev.ua

UKRAINA / UKRAINE

ALESUND  www.avinor.no

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

NORWEGIA / NORWAY



GLASGOW

DUBLIN

LIVERPOOL

LONDYN-LUTONBRISTOL

PARYŻ-BEAUVAIS 

EINDHOVEN

HAMBURG

KOPENHAGA
MALMÖ - STURUP

SZTOKHOLM

GDAŃSK

OSLO-TORPSTAVANGER

KRISTIANSAND

GÖTEBORG

OSLO
OSLO-RYGGE

BERGEN

HAUGESUND

TRONDHEIM

MOLDE

TURKU

HELSINKI

KOLONIA-BONN
FRANKFURT

FRANKFURT HAHN

BARCELONA

MEDIOLAN-BERGAMO 

PIZA*

LONDYN-STANSTED

DONCASTER-SHEFFIELD

LEEDS-BRADFORD 

CORK

EDYNBURG

DORTMUND
BRUKSELA

WARSZAWA

MANCHESTER

KRAKÓW

MONACHIUM

BIRMINGHAM

MALTA

ALESUND

SZTOKHOLM-SKAVSTA

BILLUND

ABERDEEN

ALICANTE*

GRONINGEN

REYKJAVIK

RADOM

BELFAST
NEWCASTLE

KIJÓW

GRENOBLE 

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

?

* Połączenia sezonowe / seasonal connections



 TO BERGEN AND 
COPENHAGEN FROM GDANSK 
AIRPORT
In the summer 2017, Scandinavian Airlines SAS will open a new 
route from Gdańsk to Bergen and increase the number of flights 
to Copenhagen. Flights to Bergen will take place three times 
a week – on Mondays, Tuesdays and Fridays in the evening hours. 
The frequency of flights from Gdańsk to Copenhagen will be 
increased from four to five a  week. SAS also offers flights from 
Gdańsk to Oslo and Stockholm. 

OCTOBER WAS A PEAK 
MONTH
R  In October 2016, Gdansk Lech Walesa Airport served 352 772 
passengers. It is an increase of 12.6% as compared with Octo-
ber 2015. Since the beginning of the year, the airport has served 
over 3.4 million passengers, which is an increase of 6.9% as com-
pared with the corresponding period last year. Will the target 
of over 4 million passengers served will be achieved in the win-
ter season? We will see within the next few months. So far, this 
winter, Gdansk Airport offers about 50 destinations, including 
popular Helsinki, Reykjavik, Turku and Scandinavian capitals. 
Moreover, the airport still offers charter flights – to Las Palmas, 
Fuerteventura and Tenerife. 

GDANSK LECH WALESA AIRPORT NEWS

DO BERGEN I KOPENHAGI 
Z LOTNISKA GDAŃSK
W  sezonie letnim 2017 Skandynawskie Linie Lotnicze SAS 
otworzą nową trasę Gdańsk-Bergen oraz zwiększą liczbę lotów 
do Kopenhagi. Loty do Bergen będą odbywać się trzy dni w ty-
godniu – w poniedziałki, wtorki i piątki w godzinach wieczor-
nych. Częstotliwość połączeń z Gdańska do Kopenhagi zosta-
nie zwiększona z czterech do pięciu lotów tygodniowo. SAS ma 
także w swojej gdańskiej ofercie loty do Oslo i Sztokholmu. 

PAŹDZIERNIK REKORDOWYM 
MIESIĄCEM
W październiku 2016 roku Lotnisko Gdańsk im. Lecha Wałęsy 
obsłużyło 352 772 pasażerów. Stanowi to wzrost o 12,6% w sto-
sunku do października 2015 roku. Od początku roku lotnisko 
obsłużyło już ponad 3,4 miliony pasażerów, to z kolei stanowi 
wzrost na poziomie 6,9% w  stosunku do analogicznego okre-
su ubiegłego roku. Czy sezon zimowy przyniesie osiągnięcie 
upragnionego celu, jakim jest przekroczenie 4 milionów obsłu-
żonych pasażerów, pokażą najbliższe miesiące. Póki co Lotni-
sko Gdańsk oferuje zimą około 50 kierunków w  tym popular-
ne Helsinki, Reykjavik, Turku czy do stolic skandynawskich. 
Oprócz tego nadal funkcjonują loty czarterowe – do Las Pal-
mas, na Fuerteventurę i Teneryfę. 

AKTUALNOŚCI
PORTU LOTNICZEGO GDAŃSK IM. LECHA WAŁĘSY

EN 

EN 



TROCHĘ ŁAGODNIEJSZEJ POGODY DLA 
ODMIANY? ODWIEDŹCIE PÓŁNOCNE 
WŁOCHY. NA LOTNISKO MEDIOLAN-
BERGAMO DOSTANIECIE SIĘ BEZPOŚREDNIM 
LOTEM DZIĘKI RYANAIROWI.

GDZIE TO JEST?
Lotnisko Mediolan-Bergamo znajduje się 45 km od Mediolanu.

JAK DOJECHAĆ?
Lot trwa 2,5 godziny. Dojazd do centrum miasta autobusem bądź 
samochodem – autostradą A4 połączoną z  obwodnicą Mediolanu. 

CIEKAWOSTKI
Mediolan jest stolicą regionu Lombardia i drugim co do wielkości mia-
stem we Włoszech (po Rzymie). Oprócz tego, że jest stolicą mody, jest 
siedzibą wielu dużych włoskich firm, jak choćby Pirelli.

WARTO ZOBACZYĆ
Galeria Wiktora Emanuela II, jedna z  najstarszych galerii handlo-
wych na świecie – pochodzi z drugiej połowy XIX w.

Fresk „Ostatnia wieczerza” Leonarda daVinci, który znajduje 
się w Bazylice Matki Bożej Łaskawej (Basilica di Santa Maria delle 
Grazie).

Castello Sforzesco i przyległą do niego Pinakotekę, pełną arcy-
dzieł włoskiego malarstwa.

La Scala, czyli najsłynniejszą na świecie operę. Jeśli nie na ope-
rę, warto przynajmniej przejść obok tego klasycystycznego gmachu.

Katedra, znana jako Dom de Milan, to jedna z najsłynniejszych 
budowli tego miasta.

Via Dante – tę ulicę znają doskonale zakupoholiczki z  całego 
świata. Oprócz luksusowych butików znajdują się przy niej teatry, 
kina, restauracje i kawiarnie.

CO WZIĄĆ ZE SOBĄ?
Przewodnik po miejscach kulturalnych, bo jest z czego wybierać, aparat 
fotograficzny, a jeśli jesteście fashionistami – złotą kartę kredytową. 

EN  MILAN

WHAT ABOUT A LITTLE BIT OF MILDER WEATHER FOR 
A CHANGE? VISIT NORTHERN ITALY. YOU CAN GET TO 
MILAN BERGAMO AIRPORT TAKING A DIRECT FLIGHT WITH 
RYANAIR.

WHERE IS IT?
Milan Bergamo Airport is located 45 km from Milan.

HOW TO GET THERE?
The flight takes 2.5 hours. You can get to the city centre by bus or by car 
– taking the motorway A4 connected to Milan ring road.

INTERESTING FACTS
Milan is the capital of Lombardy and the second largest city in Italy (the first 
one is Rome). Apart from the fact that it is the capital of fashion, a number of 
large Italian companies like e.g. Pirelli have their seats there.

PLACES TO VISIT
Galleria Vittorio Emanuele II, one of the oldest shopping malls in the 
world, set up in the second half of the 19th century.

Leonardo da Vinci’s painting The Last Supper, in the Church of 
Holy Mary of Grace (Basilica di Santa Maria delle Grazie).

Castello Sforzesco, including the Pinacoteca, which displays 
a number of Italian painters’ masterpieces.

La Scala, the best known opera house in the world. Even if you 
decide against going to an opera, at least go and see this classicistic 
building.

Milan Cathedral, known as Dom de Milan, it is one of the best 
known buildings in the city.

Via Dante – all shopaholics know this street all too well. Apart from 
luxury boutiques, there are theatres, cinemas, restaurants and cafés 
there.

WHAT TO TAKE?
A guide describing cultural venues, as they are numerous there, a cam-
era, and if you are a fashionist – a gold credit card. 

Tekst: Sylwia Gutowska Zdjęcie: pixabay.com

MEDIOLAN



Porcie Lotniczym Gdańsk działa dwóch agentów han-
dlingowych. Jednym z  nich jest największa polska fir-
ma tego typu – LS Airport Services. To jej pracownicy 

są odpowiedzialni za odprawę bagażu, obsługę biletową oraz  przy-
gotowanie samolotu do rejsu. Jak to wszystko funkcjonuje?

O  zadaniach danego agenta handlingowego decydują umowy, 
jakie firmy te podpisują nie z  lotniskiem, a  liniami lotniczymi. 
To one zlecają agentom konkretne działania – zazwyczaj opiekę 
nad pasażerami i samolotami, ale czasami także inne zadania. LS 
Airport Services obsługuje w  Gdańsku rejsy LOT-u  oraz część li-
nii czarterowych. Warto dodać, że firma jest partnerem najwięk-
szych linii lotniczych i jest obecna także na innych polskich lotni-
skach, odpowiadając za obsługę większości pasażerów i samolotów 
w Polsce.

Pierwszy kontakt z  pracownikami LS Airport Services pasa-
żerowie mają już w  momencie podejścia do stanowiska odprawy 
bagażowo-biletowej. – W zasadzie od tego momentu, aż do chwili 

W wejścia na pokład samolotu, pasażer pozostaje pod naszą opieką. 
Wiemy, że pasażerom w podróży często towarzyszy stres, dlatego 
robimy wszystko co możliwe, by odprawa przebiegała sprawnie, 
profesjonalnie i w miłej atmosferze– mówi Agnieszka Koprowska 
z  gdańskiego oddziału LS AS. Kiedy podróżni oczekują na boar-
ding, inni pracownicy agenta handlingowego zajmują się ich baga-
żami. Odprawione na lot walizki przechodzą w ręce pracowników 
LS AS po kontroli i są przez nich transportowane do samolotu.

Odprawa zaczyna się dwie godziny przed odlotem. Po niej bagaż 
kierowany jest do sortowni, tam jest kontrolowany, ładowany na 
specjalny wózek i transportowany pod samolot. Z okien samolotu 
lub terminala można zatem zobaczyć pracowników firmy, którzy 
przywożą bagaże do samolotu wózkami z przyczepkami. Następnie 
bagaże ładowane są na taśmociągi, które transportują je do luku 
bagażowego samolotu. Zarówno wózki do przewożenia bagażu, jak 
i taśmociągi, są obsługiwane przez  pracowników LS AS. Firma ko-
rzysta także ze schodów i rękawów, którymi pasażerowie wchodzą 

PASAŻER 
W DOBRYCH RĘKACH
WIELU PASAŻERÓW SĄDZI, ŻE ODPRAWĄ PASAŻERSKĄ, BAGAŻAMI CZY 
PRZYGOTOWANIEM SAMOLOTÓW DO ODLOTU ZAJMUJĄ SIĘ PRACOWNICY 
LOTNISKA. NIC BARDZIEJ MYLNEGO – TO ZADANIA PRACOWNIKÓW FIRM, ZWANYCH 
AGENTAMI HANDLINGOWYMI.
Tekst: Jakub Milszewski Zdjęcia: Mat. Prasowe



EN  THE PASSENGER IS IN 
GOOD HANDS

MANY PASSENGERS BELIEVE THAT PASSENGER AND 
LUGGAGE CHECK-IN OR PLANE PREPARATION IS DONE 
BY THE AIRPORT’S EMPLOYEES. THEY ARE MISTAKEN, 
FOR THESE ARE ALL RESPONSIBILITIES OF COMPANIES’ 
WORKERS, CALLED HANDLING AGENTS.

There are two handling agents working at the Gdansk Airport. One 
of them is the largest such company in Poland: LS Airport Services. 
Their employees are responsible for luggage check-in, ticket servic-
ing and preparing the aircraft for take-off. How does it all work?

Handling agent’s responsibilities are decided on in contracts that 
these companies sign not with airports but with airlines. They are 
assigning specific tasks to the agents. These usually are tending to 
passengers and planes but can sometimes include other things. LS 
Airport Services is providing services in Gdansk for LOT flights and 
some charter flights. This company is also a partner of the largest 
airlines and is present on other Polish airports, taking responsibility 
for providing services for most passengers and aircrafts in Poland.

Passengers meet an LS Airport Services employee as soon as 
they approach the check-in counter. “Practically from this moment 
until he boards the plane the passenger is under our care. We know 
that passengers are often anxious; this is why we do everything in 
our power to ensure that the check-in is quick, professional and 
kept in a relaxed atmosphere” says Agnieszka Koprowska from the 
Gdansk LS AS branch. 

i wychodzą z samolotów, jak również holowników, które wypychają 
i holują samoloty po płycie lotniska. Do zadań agenta handlingowe-
go należy także podłączenie do samolotu odpowiednich mediów, 
jak choćby prądu (ale już nie paliwa – tankowaniem zajmują się 
inne jednostki), oraz sprzątanie maszyn.

Pracowników agenta handlingowego LS AS obsługujących spe-
cjalistyczne urządzenia i pojazdy można zobaczyć z okna samolo-
tu podczas boardingu przed startem maszyny i  po jej wylądowa-
niu, kiedy trwa rozładowywanie samolotu i  pasażerowie z  niego 
wysiadają.

Spora część pracowników LS AS pracuje też na terenie termi-
nalu pasażerskiego. Jedni zajmują się wspomnianą wcześniej od-
prawą biletowo-bagażową, inni zaś asystą PRM. Asysta to ważna 
część obowiązków LS Airport Services. Jest to usługa polegająca 
na udzieleniu pomocy tym pasażerom, którzy jej wymagają – oso-
bom starszym, niepełnosprawnym, dzieciom. Asysta jest usługą 
darmową. Można z niej skorzystać na kilka sposobów. 

Pierwszym z  nich jest zgłoszenie takiej potrzeby wcześniej, 
przez telefon komórkowy dzwoniąc pod numer 722 392 573 lub za  
pomocą witryny internetowej www.airport.gdansk.pl. – Należy 
wtedy wypełnić odpowiedni formularz z podstawowymi informa-
cjami o podróżującym i o planowanym locie. Pasażer powinien też 
poinformować w uwagach o wszystkich innych ważnych okoliczno-
ściach: jeśli leci z psem przewodnikiem, jeśli chodzi o kulach, ale 
potrzebuje wózka, jeśli jest świeżo po operacji... Może też poprosić 
na przykład o odebranie z taksówki pod terminalem o konkretnej 
godzinie. Podanie swojego numeru telefonu też ułatwi z nim kon-
takt – dodaje Koprowska.

O  asystę można także poprosić już na lotnisku. Biuro LS AS 
umiejscowione jest w hali odlotów naprzeciwko stanowisk check-
-in. – Pracownicy stanowisk check-in przekierowują do LS Airport 
Services pasażerów, którzy mogą takiej pomocy wymagać – tłu-
maczą członkowie zespołu asysty PRM. – Dbamy o to, żeby pasa-
żer trafił bezpiecznie do odpowiedniego samolotu. Jeśli jest taka 
potrzeba odbieramy pasażerów spod stanowiska check-in – doda-
ją. Asystę można także zawiadomić w jeszcze jeden sposób: na te-
renie całego portu lotniczego rozmieszczone są stanowiska SOS. 
Wystarczy nacisnąć przycisk i skontaktować się z LS AS. Wtedy od 
razu na miejsce zostanie skierowany pracownik, który udzieli nie-
zbędnej pomocy. Przyciski znajdują się również na lotniskowym 
przystanku Pomorskiej Kolei Metropolitalnej.

Jeśli pasażerowie chcą skorzystać z asysty po wylądowaniu na 
gdańskim lotnisku powinni zgłosić taką potrzebę już przy odpra-
wie w  porcie wylotowym. W  takim przypadku agent handlingo-
wy, który odprawia dany samolot, wysyła depeszę do LS Airport 
Services i  na jej podstawie asysta odbiera pasażera z  samolotu. 
Jeśli zaistnieje taka potrzeba, stosowane są specjalne wózki do 
transportu pasażera na pokładzie samolotu oraz maszyna zwana 
Ambuliftem. To specjalistyczny pojazd do transportu osób nie-
pełnosprawnych wyposażony w windę, za pomocą której pasażer 
może wygodnie opuścić pokład. Pracownicy LSAS posiadają spe-
cjalne uprawnienia, żeby móc  obsługiwać Ambulift. Wszystko to 
służy bezpieczeństwu i  komfortowi pasażerów. Z  asysty korzysta 
średnio kilkudziesięciu pasażerów dziennie, a  są też tacy, którzy 
regularnie latają i za każdym razem zwracają się do LSAS o pomoc.

Dzięki temu, że z LS Airport Services łatwo można skontakto-
wać się z dowolnego miejsca na terenie lotniska, pracownicy agen-
ta handlingowego są często pierwszymi osobami, które docierają 
do pasażerów potrzebujących pomocy. Na lotnisku, podobnie jak 
w  innych miejscach, zdarzają się omdlenia czy drobne wypadki. 
Kiedy zawiadomienie o takiej sytuacji dotrze do LS AS, pracownicy 
asysty biegną na miejsce, by udzielić niezbędnej pomocy i zawiado-
mić ratowników medycznych, jeśli zaistnieje taka konieczność.



While passengers await boarding other employees of the han-
dling agent take care of their luggage. Checked-in luggage is handed 
over to LS AS employees after the security check and is transported 
onto the plane by them.

Check-in begins two hours ahead of take-off. Afterwards the lug-
gage is taken into a sorting hall; it is there checked, loaded on a spe-
cial trolley and transported to the plane. From the aircraft’s or ter-
minal’s windows you can see the employees that are transporting the 
luggage to the plane on carts. Afterwards they are loaded onto a con-
veyor belt that transports them into the aircraft’s hold. Both the carts 
and conveyor belts are serviced by LS AS workers. The company is 
also servicing the stairs and sleeves which are used to board and 
leave the aircraft, as well as tugs that push the planes around the air-
port apron. The handling agent is also responsible for providing the 
aircraft with specific media, such as electricity (although not fuel: 
other units are responsible for refuelling) and cleaning the planes.

The LS AS employees controlling specialised equipment and ve-
hicles can be seen form the plane during boarding, before the flight’s 
take-off and after it lands, when luggage is unloaded and passengers 
are disembarking the aircraft.

A large number of LS AS employees are also working on the termi-
nal. Some of them at the previously mentioned check-in and others 
assist with PRM. Assistance is a large part of the LS Airport Services’ 
work. This is a service that helps those passengers that might need 
assistance: older people, disabled people and children. It is a free of 
charge service and there are a few ways to access it.

The first one is reporting such need earlier, calling 722 392 573 or 
through the www.airport.gdansk.pl website. “In such cases you have 
to fill in a form with basic information about the passenger and flight. 
The passenger should also provide any additional information that 
might be important: if he is travelling with a guide dog, if he is using 
crutches but needs a wheelchair, if he has recently undergone an op-

eration… He can also, for example, request to be picked up from a taxi 
in front of the terminal at a certain time. Providing us with a contact 
number will also allow us to get in touch with him” adds Koprowska.

Assistance can also be requested at the airport. The LS AS office is lo-
cated in the departures hall, opposite of the check-in counters. “Check-
in counters’ workers point passengers who might need such assistance 
to LS Airport Services” members of the PRM assist team explain. “We 
make sure that the passenger gets safely onto the right flight. If there is 
such a need we pick up the passenger from check-in” they add. 

Assistance can also be received in another way: located around 
the airport are numerous SOS stations. To contact the LS AS simply 
press a  button. An employee, that can provide needed assistance, 
will be immediately directed to your location. Such buttons are also 
located at the PKM train station.

If passengers will require assistance after landing in the Gdansk 
airport they should report such need at check-in before their flight. 
In such cases the handling agent that checks-in the flight sends a dis-
patch to LS Airport Services and on its basis the assistance picks up 
the passenger from his flight. If such need arises there are special 
wheelchairs for transporting the passengers are available, as well as 
a machine called Ambulift. It is a specialised vehicle used for trans-
porting disabled people, equipped with a lift with which the passen-
ger can comfortably disembark the aircraft. LSAS employees are au-
thorized to use the Ambulift. All this serves the comfort and safety of 
passengers. Few dozens of passengers use the assistance service every 
day and there are those that fly regularly and always ask LSAS for help.

Due to the fact that LS Airport Services can be easily contacted 
from any place on the airport’s grounds, the handling agent’s em-
ployees are often the first ones to reach the passenger in need. At the 
airport, just like in any other place, minor accidents can happen. If 
LS AS is informed of this the assistance employees run to provide the 
necessary help and inform paramedics if their help is required.






