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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. 

WOJCIECH 
ZAWIOŁA

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

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

Marudzi, poprawia, kłóci się. Sam 
już nie wie, czy woli pisać o mu-
zyce, turystyce, czy jedzeniu, więc 
pisze o czym akurat trzeba. Po-
łowa duetu stojącego za książką 
„Gastrobanda”.

ENGLISH He grumbles, corrects, 
argues. No longer knows, if he 
prefers to write about music, 
tourism, or cuisine, so he writes 
about anything what is needed in 
a moment. Half of a duo behind 
a "Gastrobanda" book. 

RAFAŁ
RUTKOWSKI

Aktor, dyrektor artystyczny „Teatru 
Montownia”. Specjalista od one-
man show i stand-upów. Słowem 
pisanym para się rzadko, ale za to 
długodystansowo. Pierwszy felieton 
w życiu pisał siedem miesięcy.

ENGLISH An actor and the Artistic 
Director of the Montownia Theatre. 
A specialist in one man shows and 
stand-up comedy. To him, writing 
is an occasional but long-term 
activity. It took him seven months 
to write his first feature. ZD
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 NASI AUTORZY

MATEUSZ 
KUSZNIEREWICZ

Człowiek pracy, marzyciel. Choć 
większość zna go jako żeglarza 
i mistrza olimpijskiego, ma w rękawie 
jeszcze kilka asów. Jest biznesme-
nem, inwestorem i społecznikiem. 
Zawsze ma wysoko zawieszoną 
poprzeczkę.

ENGLISH A working man and a dre-
amer. Most of you know him as a sa-
ilor and an Olympic champion, but he 
has several more aces up his sleeve. 
He’s a businessman, investor and 
social activist. He always aims high.
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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 i poszukiwacz smaków. 
Przeszedł przez wszystkie szcze-
ble w branży gastronomicznej. 
Współautor książki „Gastrobanda. 
Wszystko co powinieneś wiedzieć, 
zanim wyjdziesz coś zjeść”.

ENGLISH Maven and seeker of 
tastes. He went through all stages 
of the food industry. Co-author of 
the book "Gastrobanda. Wszystko co 
powinieneś wiedzieć, zanim wyjdziesz 
coś zjeść".
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ALEKSANDRA 
BUDKA 

Wymarzyła sobie, że zawodowo 
będzie słuchać muzyki. Dziś nie tylko 
muzyki słucha, ale też o niej opowiada 
i pisze. Pasjonatka radia i klimatu retro, 
kolekcjonerka płyt, okularów i torebek. 
Od wielu lat związana z radiową Trójką.

ENGLISH Her dream was to listen to 
music professionally. Today, she not 
only listens to music, but also talks and 
writes about it. She’s a passionate of 
radio and retro style, and collects CD 
albums, glasses and handbags. For 
many years, she's been involved with 
Polish Radio Three.

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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WOJTEK 
KALARUS

Aktor teatralny, filmowy i tele-
wizyjny. Reżyser, felietonista. 
Związany z Nowym Teatrem 
Krzysztofa Warlikowskiego.

ENGLISH A theatre, film and TV 
actor. A director and columnist. 
Actor in Krzysztof Warlikowski's 
Nowy Teatr.
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Z OKŁADKI NOWEJ PŁYTY PATRZY NA NAS PRZEZ 
CHARAKTERYSTYCZNE DLA SIEBIE OKULARY 
W GRUBYCH OPRAWKACH. OD PIĘĆDZIESIĘCIU LAT 
NA ŚWIECIE, OD PONAD TRZYDZIESTU NA SCENIE. 
Z NIEODŁĄCZNĄ MASZYNĄ DO TWORZENIA PIOSENEK, 
CZYLI PIANINEM, KTÓRE SŁUŻY MU DO PISANIA 
HISTORII POLSKIEJ MUZYKI. CHOĆ ŚPIEWA TAKŻE PO 
ANGIELSKU, TO NIE ŻADEN POLSKI MCCARTNEY, 
TYLKO JEDYNY, NIEPOWTARZALNY GRZEGORZ TURNAU.

TEKST Aleksandra Budka ZDJĘCIA Monika Szałek

WYWIAD WIDEO DOSTĘPNY 
NA ANYWHERE.PL

P I O S E N K I  Z  T A Ś M Y  C Z A S U

PIOSENKI 
   Z  TAŚMY 
CZASU
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Czy pan prosto z Krakowa?
Prosto to nigdy, bo kursuję i tu, i tam. Mam bardzo dobry 
kontakt z Warszawą i lubię tu być, chociażby ze względu na 
to, że moja rodzina ze strony mamy pochodzi z Warszawy 
i tu się zakorzeniła, a to, że funkcjonuję jako reprezentant 
Krakowa, jest konsekwencją naszej krakowskiej rodziny 
ze strony taty. W wielu rodzinach jest to połączenie, dla-
tego nie lubię pytań o to, skąd pochodzę. Bo pochodzę 
z miejsc, z których pochodzą moi przodkowie.

W takim razie nie lubi pan także pytań o Kraków?
Staram się odpowiadać na pytania, którym jestem 
w stanie sprostać. Nie jestem pewien swoich możliwo-
ści, jeśli chodzi o wszystkie pytania o Kraków, ale pod-
stawowe – czemu nie?

Muzycy z zespołu Kroke pochodzący z Krakowa 
zdradzili mi, że im dalej podróżują, tym więcej jest 
w nich rodzinnego miasta. Czy Kraków zawsze zabiera 
się ze sobą na drogę?
Każdy ma swój sposób na organizowanie pamięci, a ta, 
dopóki jest zdrowa i funkcjonuje, ma swoje półki jak 
w bibliotece. Jedna z tych półek w mojej głowie nazywa 
się Kraków C.K. przełomu XIX i XX wieku. Ale to nie jest 
Kraków, w którym ja teraz żyję. Nie jestem przywiązany 
do niego, nie jestem wyznawcą jednej wersji zachowa-
nia, elegancji czy stroju, które wpisane były w dzieje mo-
ich przodków. Ale półka jest, w związku z tym mam wie-
le różnych relacji z Krakowem jako miastem. Dotyczą 
artystów, osób, które przyszło mi poznać, ale są też rela-
cje historyczne, ze świadomością tego, jak moja rodzina 
funkcjonowała w Krakowie na przestrzeni wieków.

Wiele utworów z nowej płyty powstało w Krakowie. 
Rozszyfrujmy jej tytuł: L - jak labirynt, L - jak lamus, 
L - jak 50.
Bardzo wcześnie zacząłem składać piosenki, mieć pew-
nego rodzaju osiągnięcia w tej mierze. Byłem wtedy lice-
alistą – mamy L. Potem liceum przeszło w kolejne L, bo 
spędziłem jakiś czas w Anglii, śpiewałem po angielsku, 
a więc „love” było ważnym słowem. Działo się wiele róż-
nych rzeczy pod hasłem L. Dziś bawimy się tą aliteracją, 
jest wiele słów, które możemy ułożyć w szeregu logicz-
nym i semantycznym tak, żeby wszystkie rozpoczynały 
się od litery L. Ale nie po to jest to zrobione. Chciałem 
uniknąć celebrowania urodzin przez cyfry kojarzone 
bardziej z numerem ulicy czy wynikiem meczu 5:0. L 
jest bardziej otwarte, poza tym wygląda trochę jak fotel, 
więc można na nim usiąść jak w samolocie i powiedzieć 
sobie: Leć! Albo L – usiądź i leż. (śmiech) L daje swobodę 
interpretacji tego przedsięwzięcia.

A lamus?
Każdy ma jakiś lamus, coś gdzieś chowa, a potem znaj-
duje. I dowiaduje się, czy to, co schował, było do czegoś 
potrzebne. Jeżeli się od tak dawna, jak ja, porządkuje 
swoje papiery - bo uważam, że obowiązkiem każdego 
mężczyzny jest uporządkowanie papierów zanim go 

trafi szlag – to staram się też korzystać z takich okazji. 
A jedną z nich była pasja archeologiczna i detektywi-
styczna człowieka, który przychodził kiedyś na moje 
koncerty, a potem zajął się profesjonalnie archiwizowa-
niem nagrań – mówię o Wiktorze Czajkowskim, który 
jest właściwie autorem tej płyty. Gdyby nie jego deter-
minacja, tej płyty by nie było. Ja sam nie wpadłbym na 
to, żeby opublikować tyle różnych swoich staroci, które 
po latach wydają mi się na tyle ciekawe, że nadal, bę-
dąc starociami, są zaskakującym spotkaniem z samym 
sobą – jakimś obcym chłopcem, któremu dziś bym pew-
nie nie pożyczył pieniędzy. Tłumaczenie, czemu się wy-
daje płytę, z góry skazane jest na klęskę, bo wiadomo, 
że jeśli wydajemy, to chcemy to utrwalić i zachować. 
Uzasadnianie tego jest pretensjonalne.
 
Wydanie tego albumu nie było dla pana wygodne.
Wielokrotnie protestowałem, ale potem doszedłem do 
wniosku, że skoro ja cały czas dużo pracuję i piszę, to 
niechże tam komuś sprawi to przyjemność. Krzywdy to 
nikomu nie zrobi, niech sobie będzie.

Wyjaśnijmy – „L” to kompilacja wcześniej 
niepublikowanych nagrań.
Żadne z tych nagrań nie było publikowane na płycie. 
Były, owszem, pokazywane w telewizji w latach osiem-
dziesiątych i dziewięćdziesiątych. Jest na tej płycie 
piosenka, którą napisałem na duet ze Zbigniewem 
Wodeckim i była wykonana tylko raz, nie miałem na-
wet świadomości, że została nagrana. Mam nadzieję, że 
będzie przynosić uśmiech, bo jest piosenką pastiszową 
w stronę Kabaretu Starszych Panów, bardzo staroświec-
ką. Zbyszek bardzo ją polubił, ale nigdy - poza tym je-
dynym wykonaniem - nie nagraliśmy wersji studyjnej. 
Na płycie jest także wiele innych piosenek, które miały 
swoją genezę w programach telewizyjnych. Wiktor wy-
kopał je z cmentarzysk, chodził po nocy z motyką i ko-
pał, i kopał, i kopał… A jak wykopał, to dzwonił. A ja mu 
na to: Jak wykopiesz jeszcze jedną, to zakop. 

K A Ż DY  M A  S WÓJ 
S P O S ÓB  N A 
ORG A N I Z OWA N I E 
PA M I Ę C I ,  A   TA , 
D OP ÓK I  J E S T  Z DROWA 
I   F U N KC JO N UJ E ,  M A 
S WOJ E  P Ó Ł K I  JA K 
W   B I B L IO T E C E . 

P I O S E N K I  Z  T A Ś M Y  C Z A S U
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Napisał pan: „Wiersz był dla mnie zawsze 
podstawową inspiracją, powodem, dla którego pianino 
przestawało być zwykłym pianinem, a zamieniało 
się w maszynę do pisania piosenek”. I ta maszyna od 
wielu lat jest świetnie naoliwiona. Czy ten instrument 
zawsze traktował pan właśnie jako maszynę, 
narzędzie umożliwiające wykonywanie zawodu?
Maszyna jest instrumentem takim samym jak każde na-
rzędzie służące wytwarzaniu czegoś. Jako mały chłopiec 
rzuciłem się – jak tylko zobaczyłem, że istnieje – do ma-
szyny do pisania. Moje skojarzenie maszyny, która jest 
także instrumentem klawiszowym, z pianinem nie jest 
specjalnie oryginalne. Na maszynie się pisze i na piani-
nie się pisze, tylko klawisze są nieco inaczej ułożone. 
Uważam, że moja cała działalność od początku liceum, 
kiedy zacząłem składać piosenki do wierszy Joyce’a, aż 
do dzisiaj polega na tym, żeby pisać utwory oparte na już 
istniejącej konstrukcji literackiej. Bardzo rzadko zdarzało 
mi się pisać muzykę abstrakcyjną. Zawsze najbardziej cie-
szyła mnie możliwość zrobienia czegoś, co będzie drugim 
bytem tekstu już wcześniej stworzonego. W moim przy-
padku ta maszyna do pisania czy pianino, które się z nią 
rymuje, jest faktem – lubiłem maszyny, obcowanie z ist-
niejącymi już konstrukcjami, a wśród nich była właśnie ta 
maszyna do pisania piosenek, czyli pianino.
 
Na płycie znajdziemy duety z Dorotą Miśkiewicz, 
Andrzejem Sikorowskim, wspomnianym Zbigniewem 
Wodeckim, ale też najnowszy z Magdą Umer, czyli 
utwór „Kolęda dla tęczowego Boga”. To bardzo 
piękne, ale – grzeczne duety.
Bo ja w ogóle staram się być grzeczny, tak mnie wychowano.

A gdyby padła propozycja wywrotowego duetu?
Słuchaczy zdziwiłaby pewnie próba mojego uczestnic-
twa w przedsięwzięciu disco polo. Są pewne granice 
brawury. Od mojego debiutu minęło 30 lat. Jeżeli uznał-
bym, że moja obecność w świadomości słuchaczy zale-
ży od tego, że bardzo dziwnie zachowam mając lat 50 
plus, po to, żeby podtrzymać zainteresowanie – to jakoś 
nie pasuje mi to do tego, co robiłem do tej pory. A robi-

ZAWSZE NA JBA R DZIEJ 
CI E SZ Y Ł A M N I E 

MOŻLI WOŚĆ 
ZROBI EN I A CZEG OŚ, 

CO BĘDZI E DRUGI M 
BY TEM TEK STU 

J UŻ WCZE ŚN I EJ 
ST WOR ZON EG O.
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łem różne rzeczy - nagrywałem z jazzmana-
mi, orkiestrami, artystami jak Stanisław 
Soyka czy Andrzej Sikorowski albo z grec-
kim piosenkarzem Jorgosem Dalarasem. 
Nagrałem niedawno płytę, gdzie śpiewam 
tylko po angielsku. Ale jeżeli miałbym tyl-
ko po to, żeby ktoś zorientował się, że ist-

K A Ż DY  M O Ż E  Z RO B I Ć 
C O Ś  D L A  Ż A RT U,  P O D 

WA RU N K I E M ,  Ż E 
J E S T  O N  Z A B AW N Y.  

nieję, nagrać duet z kimś, kto porusza się 
w zupełnie innej niż moja stylistyce, tobym 
na pewno zrezygnował, nie jest mi to po-
trzebne do szczęścia. Dla żartu – oczywi-
ście. Każdy może zrobić coś dla żartu, pod 
warunkiem, że jest on zabawny. Dla mnie 
taki żart byłby mało śmieszny.

Jest jeszcze jeden wyjątkowy duet na 
tym krążku – duet Grzegorza Turnaua 
z Grzegorzem Turnauem. 
Do istniejącej piosenki „Koszula” ze słowa-
mi Tadeusza Śliwiaka – który zresztą, co 
przypominam młodszym odbiorcom, jest 
autorem hymnu „Ta nasza młodość” – do-
grałem swój głos. Taka urodzinowa przy-
goda, ale chyba nie najgorsza. Dzięki mojej 
córce i kilku osobom, które wymyśliły pla-
stykę tego przedsięwzięcia, jest to całkiem 
współczesna piosenka, choć pobrzmiewa 
katarynką, jak z „Amelii”.

I jest singlem.
Ja na szczęście jestem żonaty i mam w tej 
sprawie bardzo dobrze ułożoną harmonię. 
Zresztą podkreślę, że wiele pomysłów po-
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chodzi od mojej żony Maryny, która jest muzykiem i na-
grywała wszystkie te piosenki, brała udział we wszyst-
kich sesjach nagraniowych.

Planowałam pytanie, czy ten młody artysta, 
z którym pan tu śpiewa, rokuje na przyszłość, ale już 
usłyszałam, że nie pożyczyłby mu pan pieniędzy.
Wtedy nie. (śmiech) Przykładem głębszego zaufania 
w  możliwość rozwoju artysty jest ciężka i  archiwal-
na praca pana Czajkowskiego, który mimo wszystko 
przychodził na moje koncerty, a potem cierpliwie – jak 
w tym zespole Kombajn Do Zbierania Kur Po Wioskach 
– zbierał te moje kury po wioskach.

Choć rzadko zdarza mi się czytać komentarze 
internautów, znalazłam jeden, który bardzo mi się 
spodobał. Jeden ze słuchaczy napisał o panu: „Polski 
McCartney, ale o tym nie wie”. No to już pan wie.

To jest bardzo przyjemna wiadomość. Chciałbym zapy-
tać pana Paula McCartneya, czy miałby ochotę podzie-
lić się tantiemami. (śmiech) To świetne skojarzenie, bo 
jak mało kto stworzył naprawdę ogromną ilość przebo-
jów i fantastycznych piosenek, balansując pomiędzy 
muzyką ludową i taneczną a bardzo skomplikowaną 
fakturą aranżacyjną, i zawsze przywiązywał do tego 

J EŻ EL I M I A Ł BY M T Y L KO 
P O T O, Ż EBY KT O Ś 
ZOR I E N T OWA Ł SI Ę, Ż E 
IS T N I E J Ę, NAGR AĆ DU ET 
Z K I M Ś, KT O P ORU SZ A SI Ę 
W Z U PE Ł N I E I N N E J N I Ż 
MOJA ST Y L IST YC E , T OBY M 
NA PEW NO Z R EZ YGNOWA Ł... 
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wagę. Mam do niego ogromny szacunek i uwielbienie – 
choć mężczyzna pięćdziesięcioletni nie bardzo może 
mówić o uwielbieniu dla siedemdziesięciopięcioletnie-
go artysty, ale o McCartneyu można.
 
Jak będzie wyglądała trasa promująca nowe 
wydawnictwo?
Z zespołem, z którym współpracuję od dawna, oraz 
gośćmi mamy przed sobą kilkanaście koncertów w róż-
nych miejscach Polski. Będziemy grali piosenki niezna-
ne, średnio znane i najbardziej rozpoznawalne. Będzie 
to solidny dwugodzinny koncert, w  dopracowanej 
i zbliżonej albumowi oprawie. Nigdy nie byłem fanem 
celebracji urodzinowej. Wyszło nam to jako całość, dało 
nam to szansę popatrzeć na to, co się wydarzyło, po-
przez utwory niepublikowane. W tej trasie będzie sporo 
rzeczy mało znanych, tak tylko uprzedzam, bo są lu-
dzie, którzy uważają, że jak się gra koncert urodzinowy, 
to powinno się grać tylko „Hey Jude” albo „Małgośkę”. 
Ja niestety nie mam ani „Hey Jude”, ani „Małgośki”, 
mam trochę swoich piosenek, jak „Cichosza” albo 
„Bracka”. Mam też sporo utworów, których wcześniej 
nie było. Myślę, że to będzie dobrze połączone z tym 
dziwnym trzypłytowym, hybrydowym albumem.
 
Wojciech Waglewski mówi, że nie po to chodzi na 
koncert, żeby brzmiało tak jak na płycie. Tu koncert 
będzie brzmiał jak płyta, a płyta jak koncert. 
Wydaje mi się, że jeżeli się bardzo intensywnie koncertu-
je, to po jakimś czasie nie sposób nie zmienić stosunku 
do utworu, nie próbować dogiąć go tego, w jakim jest się 
nastroju w danej chwili. Jeżeli pisało się piosenkę, mając 
lat siedemnaście, na przykład „Znów wędrujemy” napisa-
łem zakochany w koleżance, która miała namiętność do 
Baczyńskiego, a teraz mam pięćdziesiąt lat i znam tę ko-
leżankę, nie mamy ze sobą nic wspólnego i nadal dla niej 
ją śpiewam – to się nie zmienia. Ona została w tej piosen-
ce i wyobrażeniu, dla kogo to wykonuję. Więc nie sposób 
mieć zawsze takiego samego stosunku, tej samej rytmiki 
i motoryki. Nie da się śpiewać tych samych piosenek tak 
samo, natomiast należy pilnować dyscypliny. Ktoś pierw-

szy raz w życiu słyszy Turnaua i chce usłyszeć, że „nie 
ma Mickiewicza i nie ma Miłosza” – czyli ten utwór, a nie 
wariację na jego temat. Zawsze liczę na to, że wydając 
jakąś płytę, zachęcę ludzi do tego, żeby jeszcze raz przy-
szli i posłuchali naszego koncertu. Bo te są naprawdę live 
przez wielkie L. Są żywe, nie pozwalamy sobie na odpusz-
czenie czegokolwiek, nie ma playbacku, podpierania się. 
Jesteśmy naprawdę live. Zatem let’s live. 

ENGLISH 

SONGS FROM A TIME TAPE

He is looking through unique-style, thick-rimmed glasses 
from the cover of his new album. He has been in the world for 
fifty years, with over thirty years on stage. Always with his 
inseparable machine for song-writing, that is the piano, on which 
he creates the history of Polish music. Although he also sings 
in English, it’s no Polish McCartney, but our own one-of-a-kind, 
unique Grzegorz Turnau.

Did you come straight from Cracow?
Not directly, I travel here and there. I often stay in 
Warsaw and I like the city, if only because my mother’s 
family is from Warsaw and they settled down here. The 
fact that I’m associated with Cracow stems from my fa-
ther’s family roots. Such a connection occurs in many 
families, that’s why I don’t like to speak about where 
I am from. I come from where my ancestors come from.

You don’t like questions about Cracow then?
I try to answer questions which I can handle. I’m not en-
tirely confident in my knowledge of Cracow, but of some 
basic information – why not?

The members of the band Kroke from Cracow once 
said that the further they travel, the more they feel 
their home town. Do you always take Cracow with 
you wherever you go?
Everyone has their own way of organising their mem-
ory, and as long as the memory functions well, it has 
shelves like in a library. One of the shelves in my head is 
called Cracow C.K. at the turn of the 19th and the 20th 
century. But that’s not the Cracow I live in now. I’m not 
attached to it; I don’t follow one standard of behaviour, 
elegance or attire, which were imperative in the times 
of my ancestors. But still, there is this shelf, and I have 
a number of different relations with Cracow as a city. 
They concern artists, people whom I’ve met, but there 
are also historical relations, since I know how my family 
have lived in Cracow over centuries.

 Z AW S Z E  L I C Z Ę  N A  T O,  Ż E 
W Y DA JĄC  JA K Ą Ś  PŁY T Ę, 

Z AC H Ę C Ę  L U D Z I  D O 
T E G O,  Ż E BY  J E S Z C Z E  R A Z 

PR Z Y S Z L I  I   P O S Ł U C H A L I 
N A S Z E G O  KO N C E RT U. 
B O  T E  S Ą  N A PR AW D Ę 

L I V E  PR Z E Z  W I E L K I E  L . 

GRZEGORZ TURNAU, „L”
Wydawca: Wydawnictwo Agora
Premiera: 13 października
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Your new album contains a number of songs that 
were written in Cracow. Let’s unravel its title: L as in 
labyrinth, L as in lumber room, L as in 50.
I began to write songs and achieve something in this 
field at an early age. I was a lad – we have an L. After 
high school, I encountered another L – I spent some 
time in England, I sang in English, so ‘love’ was an im-
portant word to me. Plenty of L-things have happened 
in my life. Today, we play with this alliteration, and 
there are many words beginning with an L that can be 
put in a logical and semantic order. But that’s not the 
point. I wanted to avoid celebrating my birthday with 
a number associated with a street number or a match 
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result 5:0. L is more open; besides, it looks a bit like an 
armchair, where you can sit back like on a plane and 
say: ‘Let’s fly!’ Or L – lay down. (Laughs.) L gives a free-
dom of interpretation.

And the lumber room?
Everyone has a lumber room, where they put away or 
find things. To see whether they would ever need what 
they put away. If you keep your documents in order like 
I do – I believe that every man must put his documents 
in order before he kicks the bucket – I try and take such 
chances. And one of them was a passion for archaeolo-
gy and investigations of a man who once used to attend 
my concerts and later professionally took up archiving 
records – I’m talking about Wiktor Czajkowski, who is 
actually the author of the album. But for his determi-
nation, the album wouldn’t come out. I wouldn’t think 
about releasing so many old songs, which now seem 
interesting to me. It’s an exciting meeting with myself 
– a stranger boy, whom I wouldn’t probably lend money 
these days. There’s no point in explaining why you re-
lease an album. It’s obvious that if you do it, you want to 
record and preserve the songs. Any explanations in this 
regard are just pretentious.
 
Releasing that album wasn’t convenient to you.
I objected many times, but finally I arrived at the con-
clusion that if I work and write a lot, I should let people 
enjoy it. It won’t do any harm, so let it be.

Let’s make it clear – ‘L’ compiles non-published songs.
None of these songs have ever come out on an album. 
Well, they were broadcast on television in the 80s and 
90s. The album contains a duet with Zbigniew Wodecki, 
which was performed only once. I didn’t even realise 
that it’d been recorded. I hope it’ll make people smile, 
because it’s a pastiche of Kabaret Starszych Panów, an 
old-fashioned one. Zbyszek liked it very much, but – ex-
cept for that one time – we never recorded it in a studio. 
The album also contains a number of other songs orig-
inating from TV programmes. Wiktor dug them out in 
cemeteries; he would take a hoe and dig, dig, dig… And 
when he found something, he called me. And I was like: 
If you find another one, bury it. 
 
You wrote, ‘Poems have always been my essential 
inspiration; a reason for which the piano was no 
longer an ordinary instrument, but became a machine 
for song-writing.’ And this machine of yours has been 
well-oiled for many years. Have you ever treated 
the instrument as a machine, a tool allowing you to 
practise your profession?
A machine is an instrument just like any other tool 
used for production. When I was a boy, I got fascinat-
ed by a typewriter as soon as I discovered it. The fact 
that I associate the typewriter with the piano is not 
really original, as they’re both keyboards. Both are 
used for writing, only the keys are different. I believe 
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that my whole work since high school, when I began to 
write songs to Joyce’s poems, has been about writing 
songs on the basis of already existing literary works. 
I’ve rarely written abstract music. What I’ve always 
enjoyed the most was a  chance to create a  second 
life for an existing piece. In my case, the typewriter 
or the piano, which rhymes with it, is a fact – I’ve al-
ways liked machines, dealing with already existing 
structures, and among them has been the machine 
for song-writing, that is the piano.
 
The album contains duets with Dorota Miśkiewicz, 
Andrzej Sikorowski, already mentioned Zbigniew 
Wodecki, as well as the latest song you recorded with 
Magda Umer, that is ‘Kolęda dla tęczowego Boga’. 
These are beautiful but gentle duets.
Well, I try to be gentle in general, I was brought up like that.

What would you say if you got a proposal for 
a revolutionary one?
I suppose the audience would be surprised if I decid-
ed to participate in a disco polo undertaking. There’s 
a limit to everything. It’s been 30 years since my debut. 
If I decided that I had to do something weird in my fifties 
to be still present on stage and keep the interest of the 
audience, it wouldn’t be in line with what I’d been doing 
so far. And I’ve done a variety of things – I’ve recorded 
songs with jazzmen, orchestras, artists like Stanisław 
Soyka or Andrzej Sikorowski, or Greek singer Jorgos 
Dalaras. Recently, I’ve recorded an album in English 
only. But if I were to record a duet with an artist follow-
ing a completely different style only to catch someone’s 
interest, I would surely give it up, I don’t need it. For 
a joke – of course. You can do everything for a joke as 
long as it’s funny. To me, such a joke would be just flat.

There’s one more unique duet on this album – a duet 
of Grzegorz Turnau and Grzegorz Turnau. 
I added my voice to the existing song ‘Koszula’ with 
lyrics by Tadeusz Śliwiak – who is, by the way, the au-
thor of the anthem ‘Ta nasza młodość’. It’s a birthday 
adventure, but I believe it’s quite a good one. Thanks to 
my daughter and a few other persons who came up with 
the idea for this undertaking, it’s quite a contemporary 
song, even though there’s an undertone of the hand or-
gan in it, like from ‘Amélie’.

And he’s single.
Luckily, I’m married and I live in a perfect harmony. I would 
also like to stress that my wife, Maryna, who is a musician, 
has made a huge contribution to the album – she recorded 
all these songs, she participated in all recording sessions.

I wanted to ask whether that young artist with whom 
you’re singing that song has a chance to become 
successful, but you’ve already said that you wouldn’t 
lend him any money.
Not at that time. (Laughs.) An example of confidence 
in the artist’s development is hard archive work of Mr 

Czajkowski, who attended my concerts no matter what 
and then patiently gathered what I left behind.

Although I don’t usually read comments on the 
Internet, I’ve found one which I really like. One of your 
listeners wrote, ‘It’s a Polish McCartney, but he isn’t 
aware of that.’ Well, now you know.
It’s really nice to hear that. I would like to ask Mr Paul 
McCartney whether he would share his royalties with 
me. (Laughs.) It’s a great comparison, because he is one 
of the few artists that have recorded such a huge num-
ber of hits and fantastic songs, balancing between folk 
and dance music and truly complex arrangements, and 
he’s always give weight to it. I really respect and admire 
him – even though a man in his fifties shouldn’t speak 
about admiration for a seventy-five years old artist, but 
McCartney is a different kettle of fish.
 
Your tour promoting your new record label, what it 
will be like?
I will give concerts in a number of venues in Poland, per-
forming with my guests and with a band with whom I’ve 
been co-operating for a long time. We will present songs 
that are unknown, relatively known and best known. It 
will be a decent two-hour concert, in a well-prepared 
setting similar to the one on the album. I’ve never been 
a huge fan of birthday celebrations. It worked out as 
a whole, and we had a chance to see the effects on the 
basis of the non-published songs. There will be plenty 
of lesser known songs; I’m just saying, because there 
are people who think that you should only play ‘Hey 
Jude’ or ‘Małgośka’ at your birthday concert. I have no 
‘Hey Jude’ or ‘Małgośka’, but I have some songs such 
as ‘Cichosza’ or ‘Bracka’. I also have a number of less-
er known songs. I think it will go well with this strange 
three-CD, hybrid album.
 
Wojciech Waglewski says that he doesn’t go to 
a concert to listen to songs performed like on the 
album. In this case, the concert will sound like the 
album, and the album like the concert. 
I suppose that if you give many concerts, after some 
time, you always change your attitude towards your 
songs, trying to express what you’re feeling at a partic-
ular moment. If you wrote a song at the age of seventeen 
– for example, I wrote ‘Znów wędrujemy’ when I was in 
love with a girl who adored Baczyński, and now I’m fifty 
and I have nothing to do with the girl, but I still sing the 
song for her – it doesn’t change. She’s stayed in the song, 
and I have an image of the person for whom I’m singing. 
So it’s impossible to have the same attitude, rhythm and 
motor control all the time. You can’t always sing in the 
same way, but you have to follow some rules. Someone 
goes to a Turnau’s concert to listen to a given song, not 
a variation on it. Every time I hope that when I release 
an album, I’ll encourage people to go to a concert and 
listen to the songs again. Because it’s live with a big L. 
The songs are alive, we don’t blow them off, there’s no 
playback or support. We’re really live. So let’s live. 

SPECJALNE PODZIĘKOWANIA 
Przystanku Miłość (Warszawa, Racławicka 99) za 
pomoc w realizacji sesji zdjęciowej oraz wywiadu.
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HISTORIA I WSPÓŁCZESNOŚĆ, PROSTOTA I LUKSUS, PĘD 
I POWOLNE ŻYCIE ŁĄCZĄ SIĘ TU W HARMONIJNĄ CAŁOŚĆ. 
ATENY. JEŚLI NIE BĘDZIE TO MIŁOŚĆ OD PIERWSZEGO WEJRZENIA, 
TO NA PEWNO ZAPRAGNIECIE TU WRÓCIĆ, BY LEPIEJ JE POZNAĆ.
TEKST I ZDJĘCIA Aleksandra Malinowska / 
www.atelierpodrozy.pl

ATEŃSKI 
CITY BREAK 
SUBIEKTYWNIE

 Atenach lotnisk jest aż... jed-
no. Jeśli dotrzesz wieczorem, to 
już jesteś wygrany, bo dostajesz 

w gratisie cudny widok oświetlonego mia-
sta z lotu ptaka. Kolejny plus to brak kor-
ków – raz, dwa, trzy i nocny autobus dowo-
zi cię na centralny Plac Syntagma. Wrzuć 
walizkę do hotelu i nie trać nocy. Wszystko 
jest blisko, a każdy spacer to odkrywanie 
skarbów schowanych w wąskich uliczkach. 
Pozwólcie sobie zabłądzić – to najlepszy 
sposób na poznanie każdego miasta. Niech 
punktem orientacyjnym będzie dla was im-
ponująco oświetlony Akropol. Koniecznie 
popytajcie o słynne „Schody Plaki”. Są tam 
najstarsze tawerny w stolicy. Znajdziecie je 
bez problemu, bo są oświetlone tysiącami 
lampek, a na wysokich stopniach siedzi 
masa ludzi. Polecenie wam kieliszka Ouzo 
byłoby truizmem, cóż więc lepszego niż 
Rakomelo? To miodowy likier domowej 
produkcji – smakuje najlepiej na ciepło, 
w świetle księżyca. Brzmi dobrze?

Kiedy obudzicie się następnego dnia 
rano ruszajcie na podbój Akropolu. O świ-
cie nie zalewają go jeszcze grupy wyciecz-
kowe. W drodze do Partenonu, zanim przej-
dziecie przez Propyleje (główną bramę 

W kompleksu), usiądźcie w cieniu jednego 
z drzewek oliwnych i poczytajcie o histo-
rii tego miejsca. Zarówno mitologiczna, 
jak i historyczna wersja idealnie wpisują 
się w jego dostojną urodę. Początkowo wa-
rownia, później przekształcona w miej-
sce kultu. To wzgórze było świadkiem 
licznych przemian, wojen, protestów, ale 
zapewne również wspaniałych historii mi-
łosnych i prawdziwych przyjaźni. Czujesz 
już dreszczyk? Partenon, najwspanialszy 
przykład doryckiej architektury jest w cią-
głym remoncie, ale od czego jest wyobraź-
nia... Dla tych, którzy mają jej mniej, ide-
alnym pomysłem będzie wizyta w Nowym 
Muzeum Akropolu. Na drugim piętrze 
można obejrzeć film z  profesjonalnymi 
wizualizacjami, a  nawet rekonstrukcję 
całego kompleksu wykonaną z... klocków 
lego! Jeśli nie zachwyci was doskonałość 
Partenonu, to może Erechtejon? Świąty-
nia poświęcona Posejdonowi i Atenie za-
chwyca wspaniałym portykiem wspartym 
na 6 kariatydach, czyli kolumnach-kobie-
tach (zawsze wszystko na naszej głowie). 
Co ciekawe, za czasów tureckich budynek 
ten pełnił funkcję haremu! Miał on więcej 
szczęścia niż Partenon – przerobiony na 
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MOŻE POCZ UJ ECI E 
TĘ M IST YCZ NĄ MOC, 

A MOŻE I NSPI R ACJ Ę? 
ZOBACZCI E PL A K Ę 
ZA DN I A, A POTEM 

PR ZEJ DŹCI E 
SI Ę W STRON Ę 

PL ACU OMON I A.



meczet, w czasie oblężenia miasta przez Wenecjan pełnił 
funkcję magazynu na proch. Tak oto w XVII w. wspaniała 
świątynia Ateny – bum! – wyleciała w powietrze. No i widok 
roztaczający się z Akropolu...nie do opisania. Schodząc 
w dół warto zajrzeć do Teatru Dionizosa, lub, idąc w drugą 
stronę, przysiąść na skale nad Agorą, z której nauczać miał 
święty Paweł. Może poczujecie tę mistyczną moc, a może 
inspirację? Zobaczcie Plakę za dnia, a potem przejdźcie się 
w stronę placu Omonia. Po drodze wypatrujcie dużej hali, 
to lokalny bazar. Znajdziecie tam nie tylko świeże mięso 
(głowy i flaczki też), ryby (u nas takich nie ma), owoce mo-
rza, warzywa i sery, ale też moje ulubione orzeszki tysiąca 
smaków. Potrzebujecie 2 euro by kupić wielką torbę pysz-
nych fistaszków prażonych w miodzie z sezamem. Kiedy już 
znudzi się wam chodzenie, wyposażeni w przekąski złap-
cie na placu Syntagma tramwaj jadący w stronę Glyfady. 
Rozsiądźcie się wygodnie i podziwiajcie widoki za oknem. 
Możecie dojechać do końca, a wracając wysiąść na jednym 
z przystanków w pobliżu plaży, która najbardziej wam się 
spodobała. Tramwaj jedzie wzdłuż wybrzeża, z widokiem 
na morze. Jeśli nie macie ochoty na plażing i morską ką-
piel, możecie wybrać tramwaj jadący prosto do Pireusu, 
jednego z największych portów Morza Śródziemnego. Stąd 
złapiecie prom płynący na greckie wyspy lub do Włoch, ale 
stąd też odpływają największe statki handlowe. Opinie na 
jego temat są podzielone, ale szczyci się najlepszymi ryb-
nymi tawernami. W czasie kryzysu, gdy grecki rząd sprze-
dawał włości hurtowo, Pireus trafił w ręce Chińczyków, 
trudno więc stwierdzić, jaka czeka go przyszłość. Kończąc 
pierwszy dzień zwiedzania, udajcie się na ucztę w greckim 
stylu – zimne piwo Mythos i prawdziwa sałatka grecka na 
przystawkę to MUST HAVE. Zanim zaczniecie jeść polejcie 
całość oliwą i octem winnym, a następnie wymieszajcie do-
brze z odrobiną soli i pieprzu – prawda, że smakuje inaczej? 
Wybór drugiego dania nie będzie łatwy, bo wszystko, co 
greckie, jest pyszne, ale polecam ucztować jak Grecy, przy 
Mezzee. Zamówcie kilka ciepłych i zimnych przystawek 
i dzielcie się nimi do woli. Teraz już powoli zaczynacie czuć, 
czym jest śródziemnomorski „slow life”. Po grecku tradycyj-
nie to „siga siga”, czyli bez pośpiechu, w dobrym towarzy-
stwie, delektując się każdą chwilą i czerpiąc radość z życia.

Następnego dnia przed wylotem będziecie mieli jesz-
cze wystarczająco czasu, aby przejść się do Anafiotiki. 
Jest to dzielnica oddająca klimat i  charakter greckich 

POZ WÓLCI E SOBI E 
ZA BŁ Ą DZIĆ – TO 
NA J LEPSZ Y SPOSÓB 
NA POZ NA N I E 
K A ŻDEGO M I A STA.
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wysp. Obowiązkowo zarezerwujcie sobie 2-4 godziny 
na Muzeum Narodowe, które zgromadziło imponujące 
zbiory z terenu całej Hellady. Potem zapewne wrócicie 
pod budynek Parlamentu na Plac Konstytucji, czyli 
Syntagma, by złapać autobus lub metro na lotnisko. 
Jeśli starczy wam czasu, kupcie kawę Frappe i przejdź-
cie się po znajdujących się na tyłach Parlamentu Ogro-
dach Narodowych.

Jeśli wybierzecie się do Aten, dajcie sobie chwilę, 
by poczuć klimat tego miejsca. Nie jest to typowa euro-
pejska stolica, szczególnie w kwestii cen. Choć z pozo-
ru wyda się chaotyczna, po jednym dniu będziecie się 
już świetnie orientować się w terenie. Będąc tu w nie-
dzielę o godzinie 11, wybierzcie się pod Parlament, by 
zobaczyć uroczystą zmianę warty pięknie ubranych 
Ewzonów, dzielnie maszerujących w swoich trzykilo-
wych butach. Co przywieźć do domu? Ja zawsze twier-
dzę, że to co jest tu najlepsze – oliwki, ser i naturalne 
kosmetyki Korresa (dostępne w  aptekach, kosztują 
znacząco mniej niż w Polsce). To co, widzimy się na 
wiosnę w Atenach?  

ENGLISH

CITY BREAK IN ATHENS. SUBJECTIVELY.

The past and the present, simplicity and luxury, rush and slow 
life form a harmonious whole here. Athens. If it’s not love at 
first sight, you’ll definitely wish to come back here to explore 
the city once again.

Athens boasts as many airports as… one. If you get 
here in the evening, you’re a  lucky one – you’ll get 
a  splendid bird’s eye view of the illuminated city. 
Also, you won’t get stuck in a traffic jam – a night bus 
will take you to the central square of Athens, the Syn-
tagma Square, in a short while. Leave your luggage 
at the hotel and enjoy your first night in the capital 
of Greece. Take a walk down the narrow streets and 
explore the treasures of Athens. Let yourself be lost 
– that’s the best way to get to know a city. The superb-
ly illuminated Acropolis will be your landmark. The 
first must-see spot is the Plaka stairs with the oldest 
taverns in the city. The stairs are easy to find – they’re 
illuminated by thousands of lights and crowds of peo-
ple usually sit on their top. It would be banal to recom-
mend a glass of Ouzo, so what about Rakomelo? It’s 
home-made honey liqueur – it’s best served hot, in the 
moonlight. Sounds great, doesn’t it?

When you get up the next day, go and explore the 
Acropolis. It’s not so overcrowded with tourists at 
dawn. On your way to the Parthenon, before you pass 
the Propylaia (the main gate of the complex), sit down 
under one of olive trees and read a bit about this place. 
Both myths and historical stories perfectly describe 
its grandeur. A former fortress, later transformed into 
a place of cult. This hill has witnessed numerous trans-
formations, wars, protests, as well as love stories and 
true friendships. Can you feel the thrill? The Parthe-
non, the greatest example of the Doric architecture, 
is under reconstruction, but you may always use your 
imagination… Or else you may visit the New Acropolis 
Museum. On the second floor, you may watch a  film 
with professional visualisations and even see a recon-
struction of the entire complex made from… Lego 
bricks! The next stop on your trip is the impressive 
Erechtheion – a  temple dedicated to Poseidon and 
Athena, boasting a magnificent porch with six cary-
atids, that is female figures supporting the structure 
(we always have to keep everything in order). What’s 
interesting, in the Ottoman period, this building used 
to be a harem. Anyway, it was luckier than the Parthe-
non, which was transformed into a  mosque and was 
used as a  gunpowder magazine during the Venetian 
siege of Acropolis. That’s how the grand temple dedi-
cated to Athena – boom! – blew up. And the view from 
the Acropolis is simply… indescribable. On your way 
down, don’t forget to visit the Theatre of Dionysus or, 
if you’re going another way, stop for a while and sit on 
rocks overlooking Agora, where St Paul was said to 
teach. Perhaps you’ll feel that mystical power or in-
spiration? Visit Plaka in the daytime and then head 
for the Omonia Square. On your way, you’ll see a large 
hall; it’s a local market. You’ll find there fresh meat 
(heads and tripe), fishes (which you won’t find in Po-
land), seafood, vegetables and cheese, as well as my 
favourite nuts in one thousand flavours. For EUR 2, 
you can buy a huge bag of scrummy peanuts roasted 
in honey with sesame. When you have enough of walk-
ing, get some snacks and catch a tram to Glyfada on 
the Syntagma Square. Sit back and enjoy the views 
behind the window. You may go the whole way and on 
your way back, get off the tram at one of the stops near 
the beach you’ve liked the most. The tram route goes 
alongside the coast and gives views of the sea. If you 
don’t feel like lying on the beach or bathing in the sea, 
you may pick a tram to Piraeus, one of the largest ports 

TER A Z J UŻ POWOLI ZACZ Y NACI E CZ UĆ, 
CZ Y M J E ST ŚRÓDZI EM NOMOR SK I 

„SL OW LI FE”. PO GR ECKU TR A DYC YJ N I E 
TO „SIGA SIGA”, CZ Y LI BEZ POŚPI ECH U, 
W DOBRY M TOWA R Z YST W I E...
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of the Mediterranean Sea. From there, you 
may catch a ferry to Greek islands or Italy; 
the port is also a departure point of the larg-
est trading vessels. Opinions are divided on 
the place, but it surely boasts the best fish 
taverns. In times of crisis, when the Greek 
government would sell the land at random, 
Pireus became the property of the Chinese, 
so it’s hard to say what will become of it in 
the future. Finish your first day of sightsee-
ing with a Greek feast – a must-have set is 
cold Mythos beer and a true Greek salad for 
a starter. Before you start eating, add olive 
oil and wine vinegar to the salad and season 
it with a bit of salt and pepper – it tastes dif-
ferent, doesn’t it? It won’t be easy to choose 
the second course. Every Greek dish is de-
licious, but I recommend feasting like the 
Greeks, with Mezzee. Order a few hot and 
cold starters and share them. You will see 
what the Mediterranean slow life is about. 
It’s called ‘siga siga’ in Greek, which means 
without a rush, in good company, celebrat-
ing every moment and enjoying your life.

On the next day, before the departure, 
you’ll have enough time to visit Anafioti-
ka. This district allows you to experience 
the atmosphere and character of Greek is-
lands. First, spend about 2–4 hours on vis-
iting the National Museum, which boasts 
impressive collections from entire Hellas. 
You’ll probably go back to the Parliament 
building on the Syntagma Square to catch 
a bus or tube to the airport. If you still have 

time, buy Frappe coffee and take a stroll in 
the National Gardens located behind the 
Parliament building.

While exploring Athens, take your time 
to feel the atmosphere of the city. It’s 
not a typical European capital, especially 
when it comes to prices. On the surface, it 
may seem a bit chaotic, but after one day, 
you’ll know where to go. If you’re here on 
Sunday at 11 o’clock, you can’t pass up 

the change of guards ceremony held in 
front of the Parliament building – beauti-
fully dressed Evzones marching in their 
three-kilogram boots. What should you 
take home? I always say that the best idea 
is to take what’s best here – olives, cheese 
and Korres natural beauty products (you 
may buy them at a pharmacy, they’re much 
cheaper here than in Poland). See you in 
Athens in spring!  
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KAPER PAWEŁ BENEKE RACZEJ NIE POLOWAŁ NA SZTUKĘ, CHOĆ JEŚLI MOŻNA BYŁO ZGARNĄĆ ZA 
NIĄ JAKĄŚ ŁADNĄ SUMKĘ LUB WYMIENIĆ NA JAKIEŚ PRZYDATNE USŁUGI, TO NIĄ NIE GARDZIŁ. 
W ŻYCIU BY JEDNAK NIE POMYŚLAŁ, ŻE BĘDZIE MU DANE ZRABOWAĆ Z POKŁADU NICZYM 
NIEWYRÓŻNIAJĄCEJ SIĘ GALERY OBRAZ, KTÓRY STANIE SIĘ SYMBOLEM JEGO MIASTA.

TEKST Jakub Milszewski

G D A Ń S K

ZDJĘCIE Muzeum Narodowe w Gdańsku

„SĄD OSTATECZN Y” 
W GDA ŃSKU

HANS MEMLING, SĄD OSTATECZNY, 1467 - 1473, MUZEUM NARODOWE W GDAŃSKU,



ałoga florencko-burgundzkiej galery 
„San Matteo” musiała spodziewać się 
problemów, kiedy pod koniec kwietnia 

1473 na horyzoncie zamigotała karaka „Peter 
von Danczk”, znana po polsku jako „Piotr 
z Gdańska”. Tym największym kaperskim 
okrętem Hanzy dowodził wszak Paweł Be-
neke, kapitan odważny i zuchwały, któremu 
udało się nawet kiedyś u wybrzeży Southamp-
ton zdobyć po zażartej walce statek, na po-

Z

" S Ą D  O S T A T E C Z N Y "  W  G D A Ń S K U

kładzie którego pojmał Thomasa Krigecka, 
burmistrza Londynu. Jeśli załoganci „San 
Matteo” mieli złe przeczucia, to znaczy, że ich 
instynkty, wyostrzone latami posługi na mo-
rzu, działały poprawnie. Sami płynęli z Brugii 
do Anglii, a przecież Hanza od jakiegoś czasu 
była w stanie wojny z Anglikami. To nie mogło 
się skończyć dobrze. 

I nie skończyło. Paweł Beneke zaatakował 
„San Matteo” bez litości i wkrótce jego ludzie 
plądrowali pokłady galery. Znaleźli tam mię-
dzy innymi namalowany na desce tryptyk 
„Sąd Ostateczny”, nad którym Niemiec Hans 
Memling pracował w pocie czoła przez cztery 
lata, by zadowolić poważnego zleceniodawcę 
– włoskiego bankiera Angelo di Jacopo Tanie-
go pracującego dla rodu Medyceuszy. Ołtarz 
miał docelowo zdobić kościół Badia Fiesolana. 
Beneke nic jednak o tym nie wiedział. Po przy-
biciu przy podziale łupów kaper i właściciele 
jego karaki Johann Sidinghusen, Tideman 
Valandt i Reinhold Niederhoff postanowili 
przekazać ołtarz Kościołowi Mariackiemu, by 
wyjednać sobie przychylne spojrzenie kleru. 
I w taki oto sposób – przez rabunek – tryptyk 
„Sąd Ostateczny” Hansa Memlinga (choć jego 
autorstwo było nieustalone aż do połowy XVII 
wieku, wcześniej przypisywano go błędnie 
braciom van Eyck) zamieszkał w Gdańsku.

Nie myślcie jednak, że to był koniec jego 
podróży. Jeszcze na początku XIX wieku 
„Sąd Ostateczny” trafił do paryskiego Luwru 
jako zdobycz wojenna wykradziona w trakcie 
działań wojsk napoleońskich. Po upadku Na-
poleona obraz (przez Berlin) wrócił nad Bał-
tyk, ale pod koniec II wojny światowej Niemcy 
wywieźli go po raz kolejny. Czerwonoarmiści 
odnaleźli go w Turyngii i dostarczyli – znów 
jako zdobycz wojenną – do Leningradu, gdzie 
był eksponowany w Ermitażu. Do Gdańska 
powrócił w  1958 roku i  do dziś ma swoje 
miejsce w Muzeum Narodowym w Gdańsku. 
W Kościele Mariackim można zaś oglądać 
jego wierną kopię.

Znając historię ołtarza „Sąd Ostateczny” 
trudno się dziwić, że stał się on jednym z naj-
bardziej rozpoznawalnych symboli Gdańska. 
Sam Gdańsk jest dumny z posiadania dzieła 
Memlinga i  celebruje ten fakt przy każdej 
możliwej okazji. 365 dni wchodzących w skład 
2017 roku to 365 kolejnych szans na przedsta-

wienie dzieła Memlinga jeszcze większej rze-
szy miłośników sztuki. W jego ramach zapla-
nowane zostały 32 przeróżne projekty, które 
w różnym stopniu i w różny sposób promują 
dzieło niderlandzkiego malarza. Niektóre 
z inicjatyw były co najmniej nietypowe i za-
skakiwały mieszkańców, jak choćby pomalo-
wanie jednego z gdańskich tramwajów na zło-
to – kolor kuli, na której stopy trzyma Jezus. 
Owa kula stała się też motywem przewodnim 
nowej kampanii wizualnej promującej „Sąd 
Ostateczny” – w mieście zawisły citylighty 
i plakaty z kulą.

Złota kula na czerwonym tle promowała 
Muzeum, ale ta sama kula na innych projek-
tach wtopiona była w tkankę miejską – lą-
dowała na płycie gdańskiego stadionu, klu-
czyła między stoczniowymi żurawiami, czy 
w końcu wciskała się między kamienice przy 
ulicy Mariackiej. W sklepach z pamiątkami 
pojawiły się nawiązujące do „Sądu Ostatecz-
nego” souveniry, a w sprzedaży dostępny jest 
już także komiks „Hans Memling. Malarz 
tego drugiego renesansu” autorstwa Łuka-
sza Pawlaka – komiks ten wygrał konkurs 
na powieść graficzną o Memlingu, jaki został 
zorganizowany przez Miejską Bibliotekę 
Publiczną. Wkrótce ukaże się także kalen-
darz na 2018 rok złożony z 13 plakatów bę-
dących różnymi wariacjami na temat tryp-
tyku, wykonanych przez młodych artystów 
i wyłonionych w internetowym konkursie. 
W przygotowaniu jest także książka dla dzie-
ci, a już niedługo odsłonięta zostanie multi-
medialna instalacja ceramiczna wykonana 
przez Nicolę Bocciniego. Radio Gdańsk 
systematycznie emituje kolejne audycje Ma-
rzeny Bakowskiej poświęcone „Sądowi Osta-
tecznemu”, a Muzeum Historyczne Miasta 
Gdańska zaprasza na kolejne wędrówki szla-
kiem „gdańskich sądów ostatecznych”. Od 
początku października mieszkańcy miasta 
mogą także cieszyć się grą miejską „Link do 
Memlinga”, a wkrótce czeka ich także spe-
cjalny koncert symfoniczny z muzyką Pawła 
Szymańskiego, inspirowaną dziełem Mem-
linga. Z  kolei na Zaspie podziwiać można 
olbrzymi mural Piotra Szwabego. Praca nosi 
tytuł „Sąd Ostateczny – żywy w pikselach” 
i przedstawia fragment tryptyku Memlinga 
pokazujący ważenie dusz na szalach. 

DO GDA ŃSK A POW RÓCI Ł W 1958 
ROKU I DO DZIŚ M A SWOJ E M I EJSCE 
W M UZEU M NA RODOW Y M W GDA ŃSKU. 
W KOŚCI ELE M A R I ACK I M MOŻ NA ZA Ś 
OGL Ą DAĆ J EG O W I ER NĄ KOPI Ę.
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Ciekawą propozycję dla melomanów ma 
także Opera Bałtycka w Gdańsku – 8 listo-
pada odbędzie się prapremiera opery „Sąd 
Ostateczny” Krzysztofa Knittla. To trzecia 
opera z cyklu zamówień kompozytorskich – 
Opera Gedanensis – powstających dla Opery 
Bałtyckiej w Gdańsku, pod mecenatem Pre-
zydenta Miasta Gdańska. Utwór Krzysztofa 
Knittla (muzyka) i Mirosława Bujki (libretto) 
opowiada o powstaniu i burzliwych losach 
dzieła Memlinga. Spektakl wyreżyseruje 
Paweł Szkotak, autorem scenografii jest Da-
mian Styrna, kostiumy zaprojektuje Anna 
Chadaj. Główne partie powierzone zostały 
utalentowanym solistom. W rolę Memlinga 
wcieli się Robert Gierlach. Projekt dofi-
nansowano ze środków Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego w ramach pro-
gramów: „Kolekcje” – priorytet „Zamówie-
nia kompozytorskie”, realizowanego przez 
Instytut Muzyki i Tańca na lata 2016-2017 
oraz programu „Muzyka” na rok 2017.  

ENGLISH

‘THE LAST JUDGMENT’ IN GDAŃSK

Privateer Paul Beneke wasn’t out for art, 
but if it meant a handsome sum of money 
or a possibility of exchanging loot for useful 
services, he wouldn’t say no to it. But he 
had no idea that one day he would loot an 
inconspicuous galley and seize a painting that 
would become a symbol of his city.

The crew of the Florentine and Burgundi-
an galley ‘San Matteo’ must have sensed 
trouble when at the end of April 1473, they 
saw on the horizon a  carrack ‘Peter von 
Danczk’, in English ‘Peter from Gdańsk’. 
The captain of that largest privateer vessel 
of the Hanseatic League was Paul Beneke, 
a  bold and daring sailor, who once had 
even attacked a ship off the coast of South-
ampton, boarded it after a fierce fight and 
captured Thomas Krigeck, the mayor of 
London. If the ‘San Matteo’ crew had a bad 
feeling about that, it means that their in-
stincts sharpened over the years on the sea 
were right. They were sailing from Bruges 
to England, and the Hanseatic League had 
been at war with England for some time. 
That couldn’t end well. 

And it didn’t. Paul Beneke ruthlessly at-
tacked ‘San Matteo’ and his people were soon 
plundering the galley. Among other things, 
they seized Hans Memling’s ‘The Last Judg-
ment’, a triptych painted on canvas board. 
The German painter had spent four years to 
create a work that would satisfy his important 
client – an Italian banker, Angelo di Jacopo 
Tani, working for the Medici. The painting 
was to be placed in the Badia Fiesolana 
church. But Beneke didn’t know about that. 
Having reached port, the privateer and the 
owners’ of his carrack, Johann Sidinghusen, 
Tideman Valandt and Reinhold Niederhoff, 
decided to donate the painting to the St. 
Mary’s Church to ingratiate themselves with 
the clergy. That’s how – by seizure – Hans 
Memling’s triptych (although his authorship 
wasn’t confirmed until the middle 17th cen-
tury, and the painting had been attributed 
to van Eyck brothers) ‘The Last Judgment’ 
found itself in Gdańsk.

But it was not the end of its journey. Already 
at the beginning of the 19th century, ‘The Last 
Judgment’ was seized and taken to the Louvre 
in Paris by the Napoleonic Army. After the fall 
of Napoleon, the painting came back to Gdańsk 
(through Berlin), but the Germans took it away 
again at the end of the Second World War. The 
Red Army soldiers found it in Thuringia and 
took it – as loot again – to Leningrad, where it 
was displayed in the Hermitage Museum. The 
painting was returned in 1958 and it has been 
exhibited in the National Museum in Gdańsk 
ever since, whereas its true copy can be found 
in the St. Mary’s church.

Given the history of ‘The Last Judgment’, 
it’s no surprise that it has become one of the 
most recognised symbols of Gdańsk. The city 
is proud of being in possession of Memling’s 
work and it takes every chance to celebrate 
this fact. 365 days in 2017 have been 365 oc-
casions to present Memling’s work to crowds 
of art lovers. 32 different projects aimed at 
promoting the Dutch painter’s work in a vari-
ety of ways have been planned for 2017. Only 
a dozen or so remain to be implemented, but 
a number of exciting events have already 
been held. Some initiatives were unusual, to 
say the least, and surprised Gdańsk inhabi-
tants, for example, painting one of city trams 
gold – it’s the colour of the ball Jesus is lean-

ing his feet on. The ball has also become the 
theme of the new visual campaign promoting 
‘The Last Judgment’ – city lights and posters 
depicting the ball were hanged in the city.

The gold ball against the red background 
promoted the Museum, but the very same ball 
was also blended into city structures – at the 
Gdańsk stadium, among shipyard cranes, 
or between historical buildings on Mariac-
ka Street. Souvenirs referring to ‘The Last 
Judgment’ appeared in souvenir shops, and 
Łukasz Pawlak’s comic book ‘Hans Memling. 
The painter of the second Renaissance’ is 
already available in shops, too. The comic 
book won the competition for the best graph-
ic novel about Memling organised by the City 
Public Library. A 2018 calendar consisting of 
13 posters being variations on the triptych, 
created by young artists and selected in an 
Internet competition is to come out soon. 
Moreover, a children’s book is in the mak-
ing, and a multi-media ceramic installation 
by Nicola Boccini is to be presented to the 
public. Radio Gdańsk regularly broadcasts 
Marzena Bakowska’s programme about ‘The 
Last Judgment’, and the Gdańsk History 
Museum holds regular events dedicated to 
‘Gdańsk last judgments’. A city game ‘Link 
to Memling’ was launched at the beginning 
of October, and a special symphonic concert 
inspired by Memling’s triptych, presenting 
Paweł Szymański’s compositions, is to be 
held. In the Zaspa district, you can find Piotr 
Szwabe’s huge mural entitled ‘Sąd Ostatec-
zny – żywy w pikselach’ [English: The Last 
Judgment – alive in pixels], which is a part of 
Memling’s triptych, depicting the weighing of 
souls on the scale. 

Another big event is held by the Baltic 
Opera in Gdańsk – the preview of Krzysz-
tof Knittel’s opera ‘The Last Judgment’ is 
held on 8 November. It’s the third opera 
produced as part of contemporary com-
posing commissions – Opera Gedanensis 
– for the Baltic Opera in Gdańsk under the 
auspices of the Mayor of Gdańsk. The work 
by Krzysztof Knittel (music) and Mirosław 
Bujko (libretto) tells a story of the creation 
and turbulent past of Memling’s painting. 
The opera is directed by Paweł Szkotak. Da-
mian Styrna is responsible for the stage set 
design, and Anna Chadaj is in charge of cos-
tumes. The leading roles are to be played by 
talented soloists, including Robert Gierlach 
as Memling. The opera was co-funded by the 
Minister of Culture and National Heritage 
within the programme Collections – the 
Composing Commissions priority, imple-
mented by the Institute of Music and Dance 
in 2016–2017, and within the programme for 
artistic activity and cultural education – the 
Music for 2017 priority.  

CI EK AWĄ PROPOZ YCJ Ę DL A M EL OM A NÓW 
M A TA K ŻE OPER A BA ŁT YCK A 

W GDA ŃSKU – 8 LISTOPA DA ODBĘDZI E 
SI Ę PR A PR EM I ER A OPERY „SĄ D 

OSTATECZ N Y” K R Z YSZTOFA K N IT TL A. 
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WYCHODZIĆ 
     NAPRZECIW 
OCZEKIWANIOM

O WYJĄTKOWYM BOGACTWIE TURYSTYCZNYM POMORZA WIE KAŻDY, KTO ZAGOŚCIŁ TU CHOĆ RAZ. 
Z ROKU NA ROK PRZEKONUJE SIĘ O TYM CORAZ WIĘCEJ PRZYJEZDNYCH Z CAŁEJ EUROPY, A NAWET 
ŚWIATA. O ROZWOJU TURYSTYKI W KONTEKŚCIE REGIONU POMORSKIEGO ROZMAWIAMY Z KRYSTYNĄ 
HARTENBERGER-PATER, DYREKTOR POMORSKIEJ REGIONALNEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ.
TEKST Paweł Durkiewicz ZDJĘCIA Hanna Jakóbczyk
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Czy w erze powszechnego internetu i większej 
mobilności człowieka turystyka jest tym samym, czym 
była, powiedzmy, jeszcze 20 lat temu?
Świat się zmienia, zmieniamy się my jako ludzie i jako kon-
sumenci. To wszystko wzajemnie się napędza. Jesteśmy 
bardziej świadomi swoich potrzeb, mamy większe ocze-
kiwania wobec życia. To wszystko bardzo wpływa też na 
turystykę, bo zmieniło się nasze podejście do spędzania 
czasu wolnego. Mamy inne motywacje, oczekiwania i po-
trzeby niż 20 lat temu. Turystyka to w tej chwili ładunek 
energetyczny. Poznawanie oczywiście też, ale poprzez 
emocje, doświadczanie, przeżywanie i gromadzenie baga-
żu pozytywnie napędzających wspomnień 

Teoretycznie konsekwencją rozwoju internetu powinna 
być ciągła poprawa jakości usług turystycznych – 
przecież i hotele, i restauracje, i obiekty takie jak 
muzea są oceniane online. Fama niesie się po całym 
świecie, dlatego trzeba się starać, by otrzymać 
komplet gwiazdek.
Jakość przede wszystkim, to wyznacznik sukcesu. Nie ma 
miejsca na niedociągnięcia. Płacimy i wymagamy, ale też 
coraz częściej sięgamy po oferty droższe, indywidualnie 
dopasowane do naszych potrzeb i oczekiwań.

Branża turystyczna bardzo się specjalizuje, chwaleni je-
steśmy za jakość usług, ich różnorodność. Hotele są bardzo 
dobrze przygotowane ofertowo. Wrażenie robią aranżacje 
wnętrz, dbałość o detale, wyczulenie na indywidualne pre-
ferencje. To, nad czym trzeba pracować, to jakość obsługi 
gości, bowiem nie ma nic gorszego w turystyce niż nieza-
dowolony klient. Poza tym wszelkie niedociągnięcia w ser-
wisie godzą w wizerunek miasta czy regionu. Z czasem nikt 
nie pamięta nazwy lokalu, w którym doszło do „wpadki”, 
tylko to, że było to np. w Gdańsku.

Skąd pochodzą zagraniczni turyści, którzy przybywają 
na Pomorze?
Przyjazdy indywidualne determinuje głównie siatka połą-
czeń bezpośrednich, przyjazdy grupowe mają nieco inna 
specyfikę organizacji. Uogólniając, trzy pierwsze miejsca 
to Skandynawia, Niemcy i Wielka Brytania. Ale mocno za-
znacza się także udział turystów z Rosji, Włoch, Hiszpanii, 
Francji. Pracujemy również mocno nad rynkiem izrael-
skim i holenderskim. Nie bez znaczenia są także rynki za-
morskie, takie jak Japonia czy Chiny, dla których jesteśmy 
częścią programu wycieczek objazdowych po Europie.
Każdy rynek ma swoją specyfikę, dlatego sposób działania 
i przekaz marketingowy są mocno dopasowane do prefe-
rencji odbiorców. Azjatów np. interesują u nas obiekty dzie-
dzictwa UNESCO, architektura, z kolei Skandynawowie 
chętniej korzystają z oferty spa&wellness lub przyjeżdżają 
na golfa. Wachlarz preferencji jest bardzo szeroki. Ważne, 
aby trafnie zdiagnozować sobie rynek i profil klienta, tak 
aby jak najlepiej wpisać się w jego gusta i dać mu to, czego 
w danym momencie potrzebuje. 

Poszukiwacz przygód ze smartfonem, zamożna rodzina 
z małymi dziećmi, biznesmeni szukający dobrego miejsca 
na inwestycję – jak tworzyć ofertę, która zadowoli 
wszystkich turystów?
Nie ma jednego uniwersalnego rozwiązania. Każdy turysta 
to indywiduum. Ważne, abyśmy jako region byli w stanie 

sprostać tym oczekiwaniom i postawić na te tematy, w któ-
rych jesteśmy mocni. Na szczęście oferta turystyczna Po-
morza jest bardzo zróżnicowana. Przygotowani jesteśmy 
zarówno na rodziny z dziećmi, jak i aktywnego poszuki-
wacza mocnych wrażeń. Rośnie też popyt na ofertę luksu-
sową, zainteresowanie wypoczynkiem w rytmie slow, czy 
specjalistyczną turystyka aktywną. Jednocześnie walczy-
my o wydłużenie sezonu i obalamy stereotypy postrzega-

ŚW I AT SI Ę Z M I EN I A, Z M I EN I A M Y 
SI Ę M Y JA KO LU DZI E I  JA KO 
KONSU M ENCI. TO WSZ YSTKO 
WZA J EM N I E SI Ę NA PĘDZA. 



nia regionu przez pryzmat wakacji. Dlatego 
cały czas stawiamy na alternatywne formy 
spędzania czasu. Małymi kroczkami idziemy 
do przodu. W tej chwili jesteśmy już na etapie, 
w którym właśnie turyści zagraniczni wypeł-
niają nam sezon niski i sprawiają, że jest on 
również dochodowy.

Jak na tle innych polskich regionów 
prezentują się statystyki ruchu 
turystycznego na Pomorzu?
Na przestrzeni kilku ostatnich lat region po-
morski odnotował sporą dynamikę wzrostu 
przyjazdów, co silnie pobudziło gospodarkę 
turystyczną regionu. Notowany jest stały 
wzrost przyjazdów zarówno z kraju, jak i za-
granicy, a Pomorze znajduje się w czołówce 
najczęściej odwiedzanych miejsc w Polsce. 
Również w tym sezonie pomorskie ponow-
nie było najchętniej wybieranym miejscem 
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na wakacje – zarezerwowano u nas aż 33,08 
proc. noclegów.

Jeszcze kilka lat temu liczba turystów 
kształtowała się na poziomie 5–5,5 mln tury-
stów rocznie. W tej chwili Pomorskie przyj-
muje ok. 9 mln gości. To ogromny progres, 
który niezwykle cieszy, ale też motywuje do 
dalszego działania. Priorytetem jest dla nas 
pokazywanie, że Pomorskie to destynacja ca-
łoroczna. Skupiając uwagę na sezonie niskim, 
mamy sporą szansę na wejście w ośmiocyfro-
we statystyki przyjazdów.

Jakie główne wyzwania stoją przed 
pomorską turystyką pod koniec 2017 roku?
Rok 2017 pomimo, że na pewno specyficzny, 
utrzyma wskaźniki na wysokim poziomie. 
Szacuje się, że zamkniemy go analogiczną 
do 2016 liczbą ok. 9 mln turystów. To bardzo 
ważne aby nie tylko skupiać się na progresie, 

ale też w trudniejszych sezonach nie dopuścić 
do spadku. Turystyka jak mało która dyscy-
plina jest podatna na to wszystko, co dzieje 
się w otoczeniu. Ważne zatem, aby szybko 
reagować i dostosowywać się do aktualnych 
zjawisk czy trendów. Kluczowe jest odpowied-
nie zaprogramowanie długofalowej polityki 
promocyjnej regionu i wykorzystanie pojawia-
jących się szans.  Dodatkowo należy brać pod 
uwagę zmiany społeczne, które w dłuższej 
perspektywie również mocno wpłyną na kie-
runek rozwoju oferty turystycznej. Przykład: 
starzenie się społeczeństw i stres jako choroba 
cywilizacyjna to elementy determinujące roz-
wój takich dyscyplin jak turystyka medyczna, 
srebrna, czy slow life tourism.

Na czym polegają trwające właśnie 
spotkania w ramach INComing Poland? 
Kto się na nich pojawia? Jakie są wymierne 
efekty kontaktów, jakie rodzą się w czasie 
takich eventów?
InComing Poland, Gdańsk&Pomorskie Re-
gion to największa impreza networkingowa 
w Polsce organizowana przez region, a dedy-
kowana branży turystycznej. Indywidualne 
spotkania to szansa na zawarcie nowych 
kontaktów biznesowych i trwałych relacji 
handlowych. Dla regionu to z kolei inwestycja 
w rozwój oferty przyjazdowej i realny wpływ 
na włączenie oferty pomorskiej do katalogów 
zagranicznych biur podróży. Stwarzamy wa-
runki do kontraktowania, ściągamy partne-
rów zagranicznych realnie zainteresowanych 
współpracą z pomorską branżą turystyczną.

Wydarzenie organizujemy już po raz 
czwarty. Udział w nim biorą zagraniczni tour 
operatorzy i przedstawiciele biur podróży. 
W tym roku do Gdańska przyjedzie aż 30 firm 
z 12 kluczowych dla regionu rynków takich 
jak Szwecja, Wielka Brytania czy Niemcy, ale 
staramy się cały czas identyfikować nowe, 
perspektywiczne rynki. Dlatego też nie za-
braknie przedstawicieli z  wspomnianych 
wcześniej Chin, Izraela czy Holandii, a po raz 
pierwszy gościmy także Islandię.  

ENGLISH

TO MEET THE NEEDS OF TOURISTS

Everyone who has ever been to Pomerania knows 
that the region is an extremely attractive tourist 
destination. Year by year, it is gaining in popularity 
among tourists from Europe and other continents. 
We are talking with Mrs. Krystyna Hartenberger-
Pater, the Director of the Pomeranian Regional 
Tourist Organisation, about the development of 
tourism in Pomerania.

In the age of the Internet and increased 
human mobility, is tourism the same as it 
was in, so to say, 20 years ago?

NA PR ZE STR ZEN I K I LKU 
OSTAT N ICH L AT R EGION POMOR SK I 
ODNOTOWA Ł SPOR Ą DY NA M I K Ę 
WZROSTU PR Z YJA ZDÓW, CO 
SI L N I E POBU DZI Ł O G OSPODA R K Ę 
TU RYST YCZ NĄ R EGION U. 
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W Y C H O D Z I Ć  N A P R Z E C I W  O C Z E K I W A N I O M

The world is changing, we’re changing as people and con-
sumers. One triggers the other. We’re more aware of our 
needs and we have higher expectations of life. All that 
greatly affects tourism, because our attitude towards lei-
sure has changed. We have different incentives, expecta-
tions and needs than we did 20 years ago. At present, tour-
ism is a charge of energy. It’s discovering, too, but through 
emotions, exploring, experiencing, and collecting positive, 
stimulating memories. 

In theory, the development of the Internet should 
result in ongoing improvement of the quality of tourist 
services – after all, hotels, restaurants and sites such as 
museums are rated online. The reputation and image are 
build up worldwide, so you have to do your best to get 
the best score.
Quality first, that’s the key to success. There is no room for 
shortcomings. Customers pay and they demand. But more 
and more often, they opt for more expensive offers, tailored 
to their individual needs and expectations.

The tourism industry is becoming specialised, the 
quality and variety of our services are appreciated. Our 
hotels have very attractive offers, boasting splendid inte-
rior decors, attention to detail, and custom solutions. But 
there is still room for improvement as regards the qual-
ity of customer service, because there’s nothing worse 
than a dissatisfied guest. Besides, all shortcomings in the 
customer service tarnish the image of the city or the re-
gion. Later, people don’t remember the name of the place 
where the ‘slip-up’ happened, but they say that it was in, 
for example, Gdańsk.

Where do foreign tourists visiting Pomerania come from?
Individual trips are determined by the schedule of direct 
flights, but the situation is different when it comes to organ-
ised trips. In general, the first three areas are Scandinavia, 
Germany, and the UK. But there are also many tourists 
from Russia, Italy, Spain, and France. We’ve also been 
working on the Israeli and Dutch markets. Other import-
ant markets include overseas countries, such as Japan or 
China, inhabitants of which visit us as part of Europe tours.

Every market has its own specific features, so strategies 
and marketing messages are adapted to the preferences of 
a given target group. Asians are interested in, for example, 
UNESCO sites and architecture, while Scandinavians opt 
for our spa & wellness offer or come to Poland to play golf. 
The range of preferences is really wide. It is crucial to identi-
fy the market and the client’s profile in order to satisfy their 
tastes, needs and expectations.

An adventurer with a smartphone, a wealthy family 
with little children, a businessmen looking for a good 
investment location – how to prepare an offer which will 
satisfy all tourists?
There is no universal solution. Every tourist is an individ-
ual. It is important that the region be able to satisfy their 
expectations and play to its strengths. Luckily, Pomerania 
boasts a remarkably diverse tourist offer. We’re ready to 
host both families with children and active adventurers. 
What’s more, we’ve observed a rise in the demand for lux-
ury offer, slow travel, or specialised active tourism. At the 
same time, we strive for the season extension and chal-

lenge stereotypes of the region as a summer holiday desti-
nation. That’s why we strongly promote alternative leisure 
activities. We take small steps to move forward. Now, we’ve 
reached a stage where foreign tourists visit Pomerania in 
low season and make it profitable, too.

What are the tourism statistics for Pomerania against 
the backdrop of other Polish regions? 
Over the last few years, Pomerania witnessed a consider-
able increase in the number of visitors, which was a boost 
to the tourism economy of the region. A constant increase 
in the number of tourists – both from Poland and abroad – 
has been observed, and Pomerania is one of the most often 
visited regions in Poland. Also this season, Pomerania was 
the most popular holiday destination again, with 33.08% of 
accommodation booking.

A few years ago, the number of tourists visiting Pomera-
nia stood at 5–5.5 million per year. Now, it’s about 9 mil-
lion visitors. It’s an impressive progress, and we’re both 
very pleased and motivated. Our prime goal is to promote 
Pomerania as an all-year destination. If we focus on the low 
season, we stand a good chance of achieving eight-digit sta-
tistics of visitors.

What are the main challenges of tourism in Pomerania at 
the end of 2017?
The year 2017 has been very specific, however, the in-
dexes will remain at a high level. It is estimated that the 
number of tourists will be similar to the one in 2016, that 
is about 9 million visitors. We shouldn’t only focus on 
progress, but also prevent the decline in more difficult 
seasons. Tourism is one of the areas most affected by cur-
rent circumstances. Therefore, fast response and an abil-
ity to adapt to current phenomena and trends are crucial. 
A long-term strategy for promoting the region should be 
developed, and all chances that come up should be seized. 
Also, social changes which will shape the tourist offer of 
the region in the long run should be taken into account. 
An example: population ageing and stress as a lifestyle 
disease determine the development of such fields as med-
ical, silver, or slow life tourism.

What’s the aim of the meetings held as part of INComing 
Poland? Who participated in the event? What are the 
measurable effects of such a form of networking?
InComing Poland, Gdańsk&Pomorskie Region was the big-
gest networking event in Poland organised by the region and 
dedicated to the tourism industry. Individual meetings were 
a chance to establish new business contacts and permanent 
business relations. On the other hand, for the region, it was 
an investment in developing its tourist offer and a chance to 
have an actual influence on including Pomerania in the offer 
of foreign travel agencies. We created conditions for con-
tracting and invited foreign partners truly interested in 
the co-operation with Pomerania’s tourism industry.

The event has been held for the fourth time. The partici-
pants included foreign tour operators and representatives of 
travel agencies. This year, as many as 30 companies from 12 
key markets such as Sweden, the UK, and Germany came to 
Gdańsk, but we also aimed at identifying new, prospective 
markets. That’s why we invited representatives from China, 
Israel, the Netherlands, and – for the first time – Iceland.  



WYDAWAĆ BY SIĘ MOGŁO, ŻE NIEDAWNO 
ZACZĘŁO SIĘ LATO, A TU NIESPODZIANKA 
– ZA OKNAMI JESIEŃ W PEŁNI. ALE CZY 
TO POWÓD DO ZMARTWIEŃ? PRZECIEŻ 
SEZON JESIENNO-ZIMOWY TAKŻE OBFITUJE 
W WYDARZENIA, NA KTÓRE WARTO CZEKAĆ!

KULTURA NIE ŚPI 
NAWET ZIMĄ
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TEKST Katarzyna Szewczyk ZDJĘCIA Paweł Klein

ówi się, że wiosną przyroda budzi się do życia. Tak 
samo jest z ludźmi – wychodzimy w końcu spod cie-
płego koca i zaczynamy więcej wychodzić z domu, 

bo „więcej zaczyna się dziać”. Tak naprawdę wystarczy się 
tylko rozejrzeć, bo przecież kultura nigdy nie śpi! A już na 
pewno nie w murach Polskiej Filharmonii Bałtyckiej.

Pretekstem do spędzenia miłego wieczoru poza domem 
mogą być Andrzejki, które PFB będzie świętowała 1 grudnia. 
Wróżb w gmachu na Ołowiance nie będzie, nie zabraknie za 
to muzycznych doznań. Na scenie pojawi się sekstet Affabre 
Concinui, którego nazwa, a jednocześnie credo, z łaciny 
oznacza tyle, co „idealnie współbrzmiąc”. Wychowankowie 
słynnych poznańskich chórów w towarzystwie Orkiestry 

M
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SPONSOR GŁÓWNY
- MECENAS KULTURY.

K U L T U R A  N I E  Ś P I  N A W E T  Z I M Ą

Symphonic Orchestra conducted by maestro 
Jan Walczyński, playing brilliant compo-
sitions of an American jazzman, Nat King 
Cole. The concert hall will reverberate with 
the sounds of, among others, beautiful bal-
lads ‘When I Fall in Love’ and ‘Unforgettable’, 
a Charlie Chaplin’s optimistic melody ‘Smile’, 
and prize-winning ‘Mona Lisa’ from the film 
‘Captain Carey, U.S.A.’.

But the most anticipated evening is the New 
Year’s Eve. Those who decide to spend it with 
the Polish Baltic Philharmonic won’t be disap-
pointed – traditionally, two New Year’s Eve con-
certs will be held on 31 December. This year the 
theme is ballet. Eduard Bablidze, a Georgian 
choreograph and renowned ballet artist, is in 
charge of production and choreography, where-
as George Tchitchinadze, the Artistic Director 
of PFB, will see to music and will conduct the 
PFB Symphonic Orchestra.

The first concert starts at 17:00. The au-
dience will be delighted with both visual and 
musical sensations. Soloists from Polish and 
Georgian ballet groups will appear on stage, 
including: Chinara Alizade, Ana Kipshidze, 
Maksim Woitiul and Eduard Bablidze him-
self, and they will dance to the compositions 
of prominent artists. The audience will have 
a chance to listen to Wojciech Kilar’s waltz 
from ‘Trędowata’, Pyotr Tchaikovsky’s ada-
gio from the second act of ‘the Swan Lake’, 
Camille Saint-Saëns’ ‘the Dying Swan’, and 
‘the Adagio of Spartacus and Phrygia’ from 
the ballet ‘Spartacus’ by Aram Khachaturian. 
The PFB Symphonic Orchestra will also per-
form without the ballet dancers and it will 
present Charles Gounod’s ‘Faust’ and Aram 
Khachaturian’s ‘Sabre Dance’.

The second part of the concert starts at 
20:30 and it will be as exciting as the first one. 
Compositions presented will include Ludwig 
Minkus’ ‘Don Quixote’, the Georgian dance 
‘Qartuli’ from the opera ‘the Twilight’ by 
Georgian composer Zachary Paliashvili, and 
other compositions from ‘the Swan Lake’. The 
PFB Orchestra will perform an excerpt from the 
ballet ‘The Sandman’ by Léo Delibes and ‘Le 
Cid’ by Jules Massenet. The climax of the eve-
ning will be Kilar’s ‘Polonez’ from ‘Pan Tadeusz’, 
when all the soloists will appear on stage.

As usual, after the second concert, the 
Philharmonic will hold a New Year’s Ball. 

EDF is the sponsor of this year's New 
Year's Eve concerts.

These are only examples of sensational 
events awaiting music fans in the Philharmonic 
this winter. Detailed information about the 
concerts is available at the PFB website. Tickets 
for these events as well as for other events held 
by the Polish Baltic Philharmonic are available 
in ticket offices in Ołowianka and online at 
www.filharmonia.gda.pl. 

Symfonicznej PFB pod batutą maestro Jana 
Walczyńskiego wykonają najznamienitsze 
utwory amerykańskiego jazzmana Nata King 
Cole'a. Melomani będą mieli okazję usłyszeć 
między innymi piękne ballady „When I Fall in 
Love” i „Unforgettable”, skomponowaną przez 
samego Charliego Chaplina optymistyczną 
melodię „Smile” czy oscarową „Mona Lisę” 
z filmu „Captain Carey, U.S.A.”.

Jednak najbardziej wyczekiwanym przez 
wszystkich wieczorem jest Sylwester. I tutaj 
Polska Filharmonia Bałtycka nie zawiedzie 
melomanów – tradycyjnie już 31 grudnia będą 
miały miejsce dwa Koncerty Sylwestrowe, 
które tym razem staną pod znakiem baletu. Za 
ich realizację i opracowanie choreograficzne 
odpowiada gruziński choreograf i ceniony arty-
sta baletu Eduard Bablidze, natomiast za sferę 
muzyczną – Dyrektor Artystyczny PFB George 
Tchitchinadze, który pokieruje Orkiestrą 
Symfoniczną gdańskiej Filharmonii.

Pierwszy z koncertów rozpocznie się o go-
dzinie 17:00. Przybyli na miejsce melomani 
będą mieli okazję doświadczyć zarówno 
wrażeń wizualnych, jak i muzycznych. Na 
scenie Filharmonii pojawią się bowiem soli-
ści polskich i gruzińskich baletów: Chinara 
Alizade, Ana Kipshidze, Maksim Woitiul oraz 
sam Eduard Bablidze, którzy wystąpią przy 

muzyce znamienitych artystów. Goście filhar-
monii usłyszą walca Wojciecha Kilara z filmu 
„Trędowata”, adagio z II aktu „Jeziora łabędzie-
go” Piotra Czajkowskiego, „Umierającego łabę-
dzia” Camile'a Saint-Saënsa oraz adadio Frygii 
i Spartakusa z baletu „Spartakus” Arama 
Chaczaturiana. Orkiestra Symfoniczna PFB 
wystąpi także bez solistów baletu, wykonu-
jąc „Fausta” Charlesa Gounoda oraz „Taniec 
z szablami” Arama Chaczaturiana.

Druga część koncertu, która rozpocznie 
się o godzinie 20:30 będzie równie ekscytu-
jąca. Melomani usłyszą dwie części „Don 
Kichota” Ludwiga Minkusa, gruziński taniec 
„Qartuli” z operu „Zmierzch” gruzińskiego 
kompozytora Zakarii Paliaszwiliego, po-
nownie wybrzmią również dźwięki „Jeziora 
łabędziego”. Orkiestra PFB wykona fragment 
baletu „Opowieść dziadka piaskowego” Léo 
Delibesa oraz „Le Cid” Julesa Masseneta. 
Ukoronowaniem wieczoru będzie kilarowski 
„Polonez” z filmu „Pan Tadeusz”, przy którym 
na scenie wystąpią wszyscy zaproszeni soliści.

Tradycyjnie już po zakończeniu drugiego 
z koncertów odbędzie się Bal Sylwestrowy. 

Sponsorem tegorocznych Koncertów Syl-
westrowych jest firma EDF.

Oczywiście to nie wszystko, co nad woda-
mi Motławy usłyszą zimą wielbiciele muzyki. 
Szczegóły dotyczące koncertów znajdzie-
cie Państwo na stronie internetowej PFB. 
Bilety na to i pozostałe wydarzenia Polskiej 
Filharmonii Bałtyckiej dostępne są w kasach 
na Ołowiance oraz w sprzedaży internetowej 
na www.filharmonia.gda.pl. 

ENGLISH 

CULTURE NEVER SLEEPS, NOT EVEN 
IN WINTER

It may seem that it hasn’t been a long time since 
summer began, and – surprise! – autumn is in full 
swing. But is it something to worry about? There 
are plenty of exciting events in the autumn and 
winter season, too!

Some say that nature bursts back into life in 
spring. It’s the same with people – we throw off 
our warm blankets and begin to go out more, 
because ‘there’s more going on.’ But one look 
around is enough to see that culture never 
sleeps. And especially not in the Polish Baltic 
Philharmonic (PFB).

St Andrew’s day celebrated in Ołowianka 
on 1 December may be a good occasion to 
have a nice evening out. There won’t be any 
fortune-telling, but the Philharmonic has 
many music attractions in store. Sextet Affabre 
Concinui, an ensemble composed of former 
members of renowned Poznań choirs, whose 
name and credo means in Latin ‘perfectly at-
tuned’, will perform in the company of the PFB 

Więce j  na anywhere . p l



Z A  U S Z A M I  /  A L L  E A R S4 8 – 4 94 8 – 4 9

DZIEŃ BYŁ CHYBA POGODNY, ZRESZTĄ NIEWAŻNE, NIE CHCE MI SIĘ ROZPISYWAĆ 
O POGODZIE. W KAŻDYM RAZIE JAK CO DZIEŃ WYSIADŁEM Z KOLEJKI I ZACZĄŁEM 
POWOLI POWŁÓCZYĆ NOGAMI W STRONĘ BUDYNKU, W KTÓRYM DOKONYWAŁEM 
ZAMIANY SWOJEJ MŁODOŚCI NA PIENIĄDZE, CZYLI PRACOWAŁEM.
ZDJĘCIA Jakub Milszewski

O PSIE , KTÓRY 
   CHODZIŁ KRZYWO



ie spieszyło mi się, bo jeszcze tego 
brakowało, żebym zatęsknił do tej 
pracy. W każdym razie szedłem so-

bie wolno, próbując oderwać myśli od tego, 
co mnie miało zaraz czekać. Aż spostrze-
głem tego psa. W sumie nie musiałem go 
jakoś specjalnie spostrzegać, bo szedł na 
smyczy dwa metry przede mną prowadzo-
ny przez swoją panią. Ponoć ludzie dzielą 
się na psiarzy i kociarzy, ale to po prostu 
skrajna głupota, która wmawia ci, że mu-
sisz być po którejś stronie barykady nawet 
w sympatii do zwierząt domowych. Ja za-
tem lubię koty, lubię psy, lubię też mojego 
chomika Barylaka. Ale tam szedł pies. Naj-
normalniejszy pies na świecie, nie tam żad-
na rasa za miliardy, nie w jakimś debilnym 
ubranku, po prostu sympatyczny kundel, 
taki, co to najchętniej na każdego mijane-
go przechodnia rzucałby się z wywalonym 
jęzorem i  rozmerdanym ogonem żeby się 
bawić albo chociaż zgarnąć kilka głasków. 
Fajny, słodki psiak, mógłbym takiego mieć.

Nagle rzuciło mi się coś w oczy. Ten faj-
ny psiak bardzo dziwnie chodził. Miał jakiś 
specyficzny defekt, który kazał mu cho-
dzić nieco bokiem, na dodatek dziwnie po-
sługując się prawą tylną łapą. Jakieś scho-
rzenie, jakaś niepełnosprawność, choć 
założę się, że psiak był w pełni sprawny, ga-
niał za piłką tenisową jak szalony i o swo-
jej domniemanej przeze mnie niepełno-
sprawności nie miał zielonego pojęcia. Ale 
to było widać. Coś było z jego kośćcem nie 
tak, skoro musiał człapać obok swojej pani 
w dziwny dla psa sposób.

No i teraz sedno sprawy – pomimo tego, 
że widziałem, że to nie jest pies idealny jak 
z katalogu albo innej wystawy, to niczego 
mu to nie odjęło. Wręcz przeciwnie – ta 
dziwna koślawość sprawiała, że wydawał 
się jeszcze fajniejszy. Miałem wrażenie, że 
to jest prawdziwy psi kumpel, zwierzak, 
któremu chce się pozwolić spać na swoim 
łóżku, choć się wierci i ślini.

N

JAKUB 
MILSZEWSKI
 
Marudzi, poprawia, kłóci się. 
Sam już nie wie, czy woli pisać o muzyce, 
turystyce, czy jedzeniu, więc pisze o czym 
akurat trzeba. Połowa duetu stojącego za 
książką „Gastrobanda”.

O  P S I E ,  K T Ó R Y  C H O D Z I Ł  K R Z Y W O
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„Welcome to Sky Valley” jest takim 
właśnie psem. Uwielbiam zespół Kyuss 
(nie mylić z Kiss, którego zdecydowanie 
nie uwielbiam) jak uwielbiam zwierzaki. 
Zresztą jak można nie doceniać zespołu, 
który położył podwaliny pod osobny gatu-
nek muzyki rockowej i w 1994 roku składał 
się z czterech genialnych jednostek, z któ-
rych każda prowadzi dalej bogatą karierę 
(oczywiście największym gwiazdorem jest 
Josh Homme, który w Kyuss grał na gitarze, 
a obecnie lideruje rockowemu hegemono-
wi Queens of the Stone Age i robi mnóstwo 
innej świetnej muzyki, ale i  przesympa-
tyczny basista Scott Reeder, hippisowski 
perkusista Brant Bjork i klasyczny rocko-
wy wokalista John Garcia mają nie mniej-
sze CV)? No i  ich czwarta, przedostatnia 
płyta ma dla mnie taki właśnie defekt – 
niespójne, nieczyste, zbyt mocno przydy-
mione brzmienie, które sprawia, że część 
elementów tej stosunkowo prostej mu-
zycznej układanki jest nieczytelna. Ale to 
jest, drodzy państwo, właśnie taki defekt, 
który sprawia, że tej płycie też pozwalam 
nocować na swoim łóżku. Nie jestem w sta-
nie nie wkręcić się w walec „Gardenia”, 
który, jakby nie patrzeć, jest klasyką de-
sert rocka. Uwielbiam też psychodeliczny 
„Asteroid”, pędzący jak Pendolino „100 
Degrees”, pustynny blues „Space Cadet”, 
grunge'owy „Demon Cleaner”. Nie dociera 
do mnie, jakim cudem w latach 90-tych 
Kyuss nie zrobili takiej kariery jak Pearl 
Jam czy Soundgarden, z którymi zresztą 
sporo koncertowali. Może byli zbyt dziwni, 
bo chodzili bokiem, a ich prawa tylna łapa 
niedomagała? 

ENGLISH

A DOG THAT WALKED SIDEWAYS

I suppose it was a bright day; well, forget it, 
I won’t rabbit on the weather. Anyway, as usual, 
I got off the train and trailed towards the building 
where I traded my youth for money or, in other 
words, I worked.

I wasn’t in a hurry – to say I’d missed that 
job would be utter nonsense. Anyway, 
I  was walking slowly, trying to take my 
mind off what was in store for me that day. 
And then, I spotted a dog. Well, it’s no sur-
prise I noticed him, as he was walking on 
a leash with his owner two metres ahead 
of me. People are said to be split into two 
camps, dog lovers and cat lovers. To me, 
it’s bullshit that makes you believe that 
you have to take up a stance even in such 
matters as pet preference. I like cats, dogs, 
and I also like my hamster, Barylak. But it 
was a dog that was walking there. An aver-

age dog, not a breed at an exorbitant price, 
not a pet in an idiotic outfit – it was just 
a nice mongrel, which would eagerly jump 
at every pedestrian, panting and wagging 
his tail to play or at least to be petted for 
a  while. A  great, cute one. I  could have 
a doggo like that.

But suddenly, I  noticed something. 
The dog was walking in a weird way. He 
had a kind of defect which made him walk 
sideways, and there was something wrong 
with his right back leg. It was a condition or 
a disability, but I bet that the dog was per-
fectly fit, could chase a tennis ball like cra-
zy and didn’t have the slightest idea of his 
alleged disability. But it showed. There was 
something wrong with his bones, which 
made him walk beside his owner in such 
a weird way.

Coming to the point, even though I saw 
that he’s not a perfect dog from a catalogue 
or a  dog show, it didn’t change a  thing 
about him. Quite the opposite; he seemed 
even cooler with this strange walk. I had 
an impression that he’s a true four-legged 
friend, a pet that you want to let sleep in 
your bed although he’s constantly fidget-
ing and drooling.

‘Welcome to Sky Valley’ is like this 
dog. I love the band Kyuss (don’t confuse 
it with Kiss, which I definitely don’t love) 
just like I love pets. After all, how could 
you not appreciate a band which laid the 
foundations of a  separate rock music 
genre and in 1994 was composed of four 
brilliant members, all of whom are still 
successful (of course, the biggest star is 
Josh Homme, who played the guitar in Ky-
uss, and now is the leader of a rock music 
hegemonist, Queens of the Stone Age, and 
makes lots of wonderful music, but also 
a likeable bass player, Scott Reeder, who 
is a hippie drummer in Brant Bjork, and 
classical rock singer John Garcia have an 
impressive CV, too)? Their fourth, last but 
one album has such a  defect – incoher-
ent, discordant, dim sounds, which make 
unclear some elements of this relatively 
simple music work as a  whole. But, La-
dies and Gentlemen, because of this kind 
of defect I let this album sleep in my bed 
at night. I can’t resist ‘Gardenia’, which 
is a classic of desert rock after all. I also 
love psychedelic ‘Asteroid’, flashing ‘100 
Degrees’, desert blues ‘Space Cadet’, and 
grunge ‘Demon Cleaner’. I can’t under-
stand how on earth in the 90s Kyuss didn’t 
make such a career as Pearl Jam or Sound-
garden, with whom they performed a lot 
by the way. Perhaps, they were too weird, 
because they walked sideways and limped 
on their right back leg?
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WSZYSTKO   
    O MUZYCE



10 LAT TEMU DWAJ PRZYJACIELE 
Z DZIECIŃSTWA, JOHAN GIJSEN 
I BOB VAN HEUR, POSTANOWILI 
STWORZYĆ WŁASNY FESTIWAL 
MUZYCZNY. ZAMIAST NARZEKAĆ 
NA HOLENDERSKĄ BRANŻĘ 
MUZYCZNĄ, Z ODWAGĄ 
SPRÓBOWALI. DZIŚ NA FESTIWALU 
LE GUESS WHO? W UTRECHCIE 
POJAWIA SIĘ PUBLICZNOŚĆ 
Z PONAD 50 KRAJÓW ŚWIATA. 
O TYM, JAK SIĘ ROBI WYDARZENIE 
MUZYCZNE O ZASIĘGU 
MIĘDZYNARODOWYM, I O TYM, CZYM 
JEST MUZYKA. O NASTROJACH, 
ICH ZMIENNOŚCI I EMOCJACH. 
O PIĘKNIE, KTÓRE W DŹWIĘKACH 
MOŻNA ZNALEŹĆ, ROZMAWIAMY 
Z JOHANEM GIJSENEM.

TEKST Marta Dudziak

W S Z Y S T K O  O  M U Z Y C E

Jak to było? Jak dwóch facetów wpadło na pomysł 
stworzenia własnego festiwalu? 
Dwóch przyjaciół z  dzieciństwa. Siedzieliśmy kiedyś 
w pewnym barze i narzekaliśmy na holenderską branżę 
muzyczną. W pewnym momencie powiedzieliśmy so-
bie „stop!”. Zdecydowaliśmy, że przestajemy narzekać. 
Zamiast tego zaczynamy z własnym festiwalem, który 
będzie prezentował odważną, niepopularną muzykę. 

Co z ideą, która miała przyświecać wydarzeniu? I czy 
ona zmieniała się i zmienia na przestrzeni lat? 
Nie. Idea po dziś dzień jest ta sama. Na początku, przez 
kilka lat, skupialiśmy się na muzyce alternatywnej, in-
die, rocku, muzyce pop. Od 5 lat Le Guess Who? to bar-
dziej festiwal z muzyką bez jakichkolwiek ograniczeń. 
To pewnego rodzaju platforma, ośrodek skupiający róż-
ne rodzaje muzyki. Jest tu sporo jazzu, free jazzu, sporo 
nowoczesnych kompozytorów. Jest też muzyka klasycz-
na, i wiele awangardy. Wszystko, co się tutaj dzieje, jest 
niepopularne. Oscylujemy wokół krańców muzycznego 
spektrum. Od samego początku z roku na rok program 
festiwalu jest coraz bardziej zróżnicowany, ale też coraz 
głębszy. Coraz liczniejsza jest też publiczność. Wreszcie, 
festiwal staje się coraz bardziej międzynarodowy. 

Mówisz „coraz głębszy”, co znaczy…
Mam na myśli głębię muzyki. To, żeby była jak najdalej od 
muzyki popularnej.  Z
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Co jest ważne przy organizacji takiego festiwalu? Na co 
zwraca się uwagę? 
Moim zdaniem chodzi przede wszystkim o odważną, 
ryzykowną muzykę, którą można znaleźć wszędzie pod-
czas Le Guess Who? Muzykę tę prezentujemy w różnych 
miejscach. Ważne jest, aby zwracać uwagę nie tylko na 
to, aby stworzyć najlepszy program jaki moglibyśmy 
sobie wymarzyć, ale myśleć też, w jaki sposób zdobyć 
nową widownię. Pomyśl, free jazz gra się dla miłośników 
free jazzu, muzykę klasyczną dla fanów muzyki klasycz-
nej. Tak to w większości działa na świecie. Mnie chodzi 
o to, żeby stworzyć nową, większą publiczność dla jazzu, 
muzyki afrykańskiej, chińskiej. To jest dla mnie, osoby 
tworzącej festiwal z instrumentalną i ryzykowną muzy-
ką, ważne i to jest moja misja. Dać ludziom możliwość 
posłuchać muzyki, o której wcześniej nawet nie słyszeli. 
To prawdopodobnie nie do końca odpowiedź na twoje py-
tanie, co? (śmiech)

Nie, ale fajnie powiedziane. Mówiąc o twojej 
festiwalowej misji, kiedy patrzysz wstecz na te 10 lat, 
co było najtrudniejsze? 
Chyba te wszystkie rzeczy, które dotyczą samych ze-
społów, muzyków, artystów występujących na festiwalu. 
Mowa o kontaktowaniu się, często przez menadżerów, 
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W S Z Y S T K O  O  M U Z Y C E

o tych wszystkich dokumentach. Według 
mnie przez ostatnie 15 lat rynek muzyczny 
bardzo się zmienił. Dziś jest jednym wielkim 
cyrkiem, z polityką, ego i pieniędzmi w tle. 
Jesteśmy pasjonatami muzyki, którym zale-
ży na tym, by budować jak najlepszy festiwal, 
ale jest w tym aktualnie wiele przemysłu. 
Jednocześnie jest wielu artystów, którzy są 
zaangażowani emocjonalnie w nasz festiwal. 
Rozmawiamy sporo ze sobą, i oni chcą grać. 
Kiedy mówię „przemysł” mam na myśli fakt, 
że artyści mają tych swoich menadżerów 
i agentów. To jest ekstremalnie trudne. Nie 
tylko dla nas, ale też dla samych artystów.

Co przeczytałeś najfajniejszego o swoim 
festiwalu? 
Tak wiele było tych rzeczy…

Jedna? 
Jest taki bardzo wpływowy magazyn. Nazywa 
się MOJO Magazine. Napisali w nim kiedyś 
„Oszołomieni, szczęśliwi, wyjeżdżamy przy-
pominając sobie ponad wszelką wątpliwość, 
że są muzyczne festiwale, i  jest Le Guess 
Who?”. Można chcieć więcej? 

Przeczytałem też „Le Guess Who? irytu-
je i inspiruje”, “Le Guess Who? jako uzdra-
wiające i łączące medium” oraz “Le Guess 
Who? udowadnia, że muzyka eksperymen-
talna nie musi być wyniosła i pozbawiona 
radości”. Nie o media jednak chodzi, tylko 
o muzyków i publiczność. 

Skąd się wzięła nazwa festiwalu? 
To długa historia. Zaczęliśmy jako festi-
wal kładący nacisk na kanadyjską muzy-
kę. W  tamtym czasie, czyli 10 lat temu, 
kanadyjski ruch był bardzo interesujący 
i śmiały. My szukaliśmy też swojego kon-
tekstu. Był więc kanadyjski zespół, który 
nazywał się The Guess Who. Oni śpiewają 
taką znana piosenkę „American woman”. 
Chcieliśmy, żeby ludzie wiedzieli, że ze-
spół pochodzi z Kanady, a nie z USA ,jak 
wielu myślało.

Ale tak w ogóle, czy „Le Guess Who?” 
cokolwiek znaczy? 
To, co ważne, to znak zapytania. Wszędzie 
bowiem jest mnóstwo znaków zapytania. 
Chodziło o to, żeby przyciągnąć nowych 
ludzi na festiwal i żeby posłuchali oni mu-
zyki, o  której wcześniej nie słyszeli. Ten 
znak zapytania jest symbolem zastana-
wiania się. Jest niczym myśl „Och, nigdy 
o  tym nie słyszałem. Skąd to pochodzi? 
Nigdy nie słyszałem takiego free jazzu. Co 
to takiego?”.

A miejsca, w których artyści występują? 
Jest ich dość sporo. 
Jest takie miejsce, które nazywa się 
Tivoli. Można tu znaleźć 6 pięknych sal. 
Wykorzystujemy każdą z nich. Pojawiamy 
się też w  starych gotyckich kościołach 
w Utrechcie. W zeszłym roku stawili się wi-
dzowie z ponad 50 krajów i chcieliśmy zachę-
cić ich do tego, żeby pospacerowali i pojeździ-
li po mieście rowerami. Zwracamy uwagę na 
kulturalne dziedzictwo i niezwykle inspirują-
cą atmosferę.

Dlaczego nie Amsterdam, tylko Utrecht? 
Ty tam mieszkasz, ale to jedyny powód? 
Tak, mieszkam tu, ale tak poza tym Utrecht 
to idealne miejsce, ponieważ centrum miasta 
jest niewielkie. Łatwo więc wszędzie dotrzeć. 
Ponadto wszelkie instytucje kulturalne i teatry 
są gotowe współpracować. W Amsterdamie 
jest wiele współzawodnictwa pomiędzy nimi. 
Kolejny powód to fakt, że każdy ma tutaj po-
czucie misji. Wszyscy ci ludzie pracują w tym 
samym celu. Właśnie tak to tworzymy, choć 
jest ciężko. Pewnie znacznie łatwiej byłoby 

J E S T E Ś M Y  PA S JO NATA M I 
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NA J L E P S Z Y  F E S T I WA L ...
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nam w takich miejscach jak Amsterdam czy 
Nowy Jork. Ale poza tym uważam, ze Utrecht 
jest ładniejszy od Amsterdamu (śmiech). 

Czy kiedykolwiek na festiwalu pojawił się 
ktoś z Polski? 
Tak. W  zeszłym roku grał zespół Stara 
Rzeka. W tym roku będzie zespół Circuit 
Jerzego Bielskiego.

Czy jest taki artysta, dla którego 
pojawienia się na festiwalu zrobiłbyś 
wszystko? 
Każdego roku staramy się zapraszać nowych 
artystów w charakterze kuratorów. Numerem 
1 jest dla mnie Björk. Marzę o niej, tak. 

Przyszłość festiwalu - jak ją widzisz?
Optymistycznie. Widzę nasz festiwal jako 
wydarzenie wysokiej klasy dla ludzi z całe-
go świata, którzy przybywają do Utrechtu. 
Chciałbym, żeby całe miasto zaangażowało 
się w festiwal, nie tylko ludzie, którzy kupują 
bilety, ale też dzieci w szkołach, starsi, skle-
pikarze w Utrechcie, wszyscy. To moje ma-
rzenie na przyszłość. Chciałbym, żeby cały 
festiwal stawał się coraz bardziej śmiały.

Masz poczucie misji kreując festiwal? 
To moje życie, moje dziecko. To sposób, w jaki 
mogę zmieniać rzeczy poprzez sztukę. Chcę 
robić coś, co inspiruje wielu ludzi. Jestem pe-
wien, że ludzie mogą zmieniać życie, słucha-
jąc jakiegoś piękna, o którym nigdy wcześniej 
nie słyszeli. To bardzo nierealistyczna rzecz. 
Wiesz, kiedyś pracowałem z  dziećmi, które 
nie mogły być w  swoich domach, bo ich ro-
dzice byli uzależnieni. Wciąż chcę robić coś 
pozytywnego dla społeczeństwa. 

Czym jest muzyka dla ciebie? 
Jest bardzo ważna. Jest emocją. Pomaga 
mi. Myślę, że jest moim najlepszym przy-

jacielem, choć to pewnie kiepsko zabrzmi. 
Muzyka jest ze mną, kiedy jestem bardzo 
smutny, i też wtedy, kiedy jestem szczęśliwy. 
Daje mi wspaniałe emocje. Cieszę się nią 
bardzo. Zmienia moje nastawianie, zmienia 
sposób, w jaki odczuwam. 

ENGLISH 

IT’S ALL ABOUT MUSIC

Ten years ago, two childhood friends, Johan 
Gijsen and Bob van Heur, decided to start their 
own music festival. Instead of complaining about 
the Dutch music industry, they gave it a shot. 
Today, music fans from over 50 countries attend 
the festival Le Guess Who? in Utrecht. We are 
talking with Johan Gijsen about holding an 
international music event and about the essence 
of music. About moods and their swings, and 
emotions. About beauty that can be found in the 
sounds of music.

How did it begin? How did two guys come 
up with an idea for starting their own 
music festival? 
Two childhood friends. Once, we were sit-
ting in a  bar and complaining about the 
Dutch music industry. At some point, we said 
‘enough!’ We decided to stop complaining 
and start our own festival instead; a festival 
that would present bold, non-popular music. 

What about the purpose of the festival? 
Has it changed over the years, too? 
No, it hasn’t. The purpose is still the same. 
At the beginning, for a few years, we focused 
on alternative music, indie, rock and pop 
music. Over the last five years, Le Guess 
Who? has rather been a  festival with no 
limitations as to the genre. It’s a kind of plat-
form, a centre gathering a variety of music 
genres, including a lot of jazz, free jazz, and 
many modern composers. There is classical 

T O  S P O S ÓB ,  W   JA K I 
MO GĘ  Z M I E N I AĆ 

R Z E C Z Y  P OPR Z EZ 
S Z T U K Ę.  C HC Ę  ROBIĆ 

C O Ś,  C O  I N S PI RUJ E 
W I ELU  LU DZ I. 
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music, too, and plenty of avant-garde. Everything going 
on here is non-popular. We move around the edges of 
music spectre. From the outset, year by year, the festival 
line-up has been becoming more and more diversified, 
but also deeper; it has attracted more and more music 
fans; and it’s been more and more international.

What do you mean by ‘deeper’?
I am referring to the depth of music. The quality of being 
far from popular music.

What is important when it comes to organising such an 
event? What do you pay attention to? 
To me, the key is bold, controversial music that can be 
found everywhere at Le Guess Who?. We present this mu-
sic in a variety of venues. It’s important not only to have 
the best line-up possible, but also to be able to win new 
participants. Think about it, free jazz is for free jazz fans, 
and classical music is for classical music fans. That’s the 
way it works. And I wish to win a new, bigger audience for 
jazz, as well as African and Chinese music. That’s what 
matters to me as a person holding a festival with instru-
mental and bold music, and that’s my mission. To give 
people a chance to listen to music they’ve never heard of 
before. But I suppose that’s not an answer to your ques-
tion, is it? (Laughs.)

Not really, but you’ve got a point. As regards your 
mission, when you look back on those ten years, what 
was the hardest part? 
I suppose it’s organisation as regards bands, musicians, 
artists appearing at the festival, that is contacting them, 
often through their managers, and handling all docu-
ments. In my view, the music industry has changed 
a lot over the last 15 years. Today, it’s nothing more than 
a circus, with politics, ego and money in the background. 
We’re music enthusiasts and we wish to build the best fes-
tival possible, but there’s much business about it now. At 
the same time, there are many artists who are emotion-
ally involved in our festival. We talk a lot, and they want 
to play. When I say ‘business’, I mean the fact that artists 
have their managers and agents. It’s extremely difficult. 
Not only for us, but also for artists themselves.
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What’s the best thing you’ve read about your 
festival? 
There have been many such things…

And if you were to pick the best one? 
An influential magazine, MOJO Magazine, 
once wrote, ‘Dazed, happy, we leave remind-
ed beyond doubt that there are music festi-
vals, and then there is Le Guess Who?.’ What 
more could I ask? 

I also read things like ‘Le Guess Who? irri-
tates and inspires’, ‘Le Guess Who? as a healing 
and unifying medium’, and ‘Le Guess Who? 
proves that experimental music doesn’t have to 
be haughty or bland.’ Still, it’s not about the me-
dia, but rather about musicians and the crowd.

How did you come up with the name of the 
festival? 
That’s a long story. We began as a festival focus-
ing on the Canadian music. At that time, that 
is ten years ago, the Canadian movement was 
really interesting and bold. We were looking for 
our context, too. There was a Canadian band 
called The Guess Who, and they played a well-
known song ‘American woman’. We wanted the 
crowd to know that the band was from Canada 
and not the USA, as many people thought.

By the way, does ‘Le Guess Who?’ mean 
anything? 
The important part is the question mark, as 
there are many question marks all around us. 
The idea was to attract new people to the festival 
and show them the music they’ve never heard 
of before. The question mark is a symbol of 

5 8 – 5 9 L U D Z I E  /  P E O P L E

wondering. It’s like a thought, ‘Oh, I’ve never 
heard it before. Where is it from? I’ve never 
heard such free jazz. What is it?’

Where do the artists perform? There are 
a number of venues. 
There is a place called Tivoli, boasting 6 
beautiful rooms. We use them all. We also 
appear in old, Gothic churches in Utrecht. 
Last year, music fans from over 50 countries 
attended the festival, and we wanted to en-
courage them to take walks and go cycling. 
We draw their attention to cultural heritage 
and deeply inspiring atmosphere.

Why Utrecht, and not Amsterdam? You 
live there, but is it the only reason? 
Yes, I do live here, but there’s more. Utrecht 
is a perfect place because the city centre 
is relatively small. It’s easy to get every-
where. Moreover, all cultural institutions 
and theatres are willing to co-operate. 
In Amsterdam, there’s more competition 
among them. Another reason is the fact that 
everyone here has a sense of mission. These 
people have the same goal. That’s how we do 
it, even though it’s hard. I guess it would be 
easier in such places as Amsterdam or New 
York. But besides, I think that Utrecht is 
more beautiful than Amsterdam. (Laughs.)

Has anyone from Poland ever participated 
in the festival? 
Yes. The band Stara Rzeka performed last 
year. This year, Jerzy Bielski’s band Circuit 
s going to appear.

Is there a kind of artist you eagerly 
await? 
Every year, we invite new artists who could 
be curators of the festival. My personal 
number one is Björk. That’s my dream.

How do you see the festival in the future?
I’m optimistic about it. I see our festival as 
a quality event for music fans from all over 
the world, who come to Utrecht. I  would 
like the whole city to get involved – not only 
those who buy the tickets, but also children 
at schools, the elderly, shopkeepers, every-
body. That’s my dream for the future. I’d like 
the festival to become bolder and bolder.

Do you believe that you have a mission? 
The festival is my life, my child. It gives me 
a  chance to make a  change through art. 
I want to do things that inspire many peo-
ple. I’m sure that people can change their 
life through listening to something beauti-
ful they’ve never heard before. It’s unrealis-
tic. You know, I used to work with children 
from troubled families, who couldn’t live 
in their homes because their parents were 
addicts. I still want to do something good 
for the society. 

What does music mean to you? 
It’s really important. It’s a feeling. It helps 
me. I believe it’s my best friend, but I know 
it sounds bad. Music is there for me when 
I’m dejected and when I’m happy. It gives 
me wonderful emotions. I delight in it. It 
changes my attitude and the way I feel.  Z

D
JĘ

CI
E:

 J
EL

M
ER

 D
E 

H
A

SS
 (7

), 





6 0 – 6 1 O P O W I A D A N I E  /  S T O R Y



ILUSTRACJA Katarzyna Gnacińska

JESIEŃ W PRALNI 

NA SMUTNEJ

na, nawet jeśli słońce wypala na jej 
nosie rude piegi, potrafi zorganizo-
wać sobie zawody w nieuśmiechaniu 

się na czas. Kiedy w upalny lipcowy dzień 
kupuje mineralną lekko gazowaną i  pacz-
kę cienkich mentolowch, a kasjer pokazu-
je uzębienie, upewniając się, czy o czymś 
przypadkiem nie zapomniała i czy w czymś 
jeszcze może pomóc, odechciewa się jej 
tego lata jeszcze bardziej.

Jesienią jest inaczej. Wtedy nawet sprze-
dawcy nie mają ochoty doradzić w wybo-
rze drożdżówki na śniadanie, wypowiadają 
dużo mniej słów, a to, że ona nie odzywa 
się do nich w ogóle, nie uznaje się za nie-
uprzejmość. Jesienią poczytywana jest za 
całkiem normalną. Przestaje być wyrzut-
kiem, dziwakiem, który nie lubi, jak jest 
ciepło, a lubi tę poetycką na wskroś słotę. 

O

ALEKSANDRA 
BUDKA
 
Wymarzyła sobie, że zawodowo 
będzie słuchać muzyki. Dziś nie tylko 
muzyki słucha, ale też o niej opowiada 
i pisze. Pasjonatka radia i klimatu retro, 
kolekcjonerka płyt, okularów i torebek. Od 
wielu lat związana z radiową Trójką.

J E S I E Ń  W  P R A L N I  N A  S M U T N E J

Normalni ludzie mają przecież zupełnie 
odwrotnie. W  październiku, gdy zatoki 
eksplodują z bólu, gdy wszyscy narzeka-
ją, poddają się wirusom grypy, a przede 
wszystkim łapią słynną depresję, ona na-
reszcie czuje się prawowitym członkiem 
tego porypanego społeczeństwa. 

Wcale nie jest wyjątkowa. Ona jest inna, 
swą innością ani zachwycona, ani przera-
żona. Ni to ją boli, ni pasjonuje, ot, po pro-
stu jest panią jesienią.

Kiedy inni dziedziczą po rodzicach do-
bre geny, które potem objawiają się dłu-
gimi nogami, nieprzeciętną inteligencją 
albo szlachecką niebieską krwią w żyłach, 
ona po matce wiośnie i ojcu lecie nie do-
stała nic, bo z połączenia tych dwojga wy-
szła pokręcona spirala DNA jesieni. W do-
datku stereotypowa. Bo kasztanowe loki 
na głowie może mieć tylko pani jesień. 
Wiatr z ochotą je rozwiewa, chodzi potem 
potargana jak pościel na łóżku, którego 
znowu nie zasłała. Kolejny raz nie pozbie-
rała z podłogi brudnej bielizny, tworzącej 
wstydliwy koronkowy labirynt prowadzą-
cy do sypialni. Musi w końcu posegrego-
wać pranie, koronki ustawić na trzydzie-
ści, bawełnę na czterdzieści, a ręczniki na 
sześćdziesiąt. Ma za mało bielizny, ręczni-
ków i ubrań, więc pralkę włącza rzadko, 
chociaż tak lubi dudniący odgłos jej pracy. 
Sortowanie tych markowych butikowych 
szmatek sprawia pani jesieni przyjemność 
i trochę podnieca. Najbardziej podnieca-
łoby ją pranie posiłowniowych męskich 
T-shirtów, ale nie ma w okolicy ani siłow-
ni, ani mężczyzn. 

AMATORZY. DOPIERO TERAZ ZACZNĄ NARZEKAĆ, JAKĄ TO 
ONI MAJĄ DEPRESJĘ, JAKĄ CHANDRĘ JESIENNĄ, JAK FATALNIE 
REAGUJĄ NA BRAK PROMIENI SŁONECZNYCH.



Mogłaby otworzyć pralnię i prać wszystkim zdespe-
rowanym albo zdeprecjonowanym ludziom ich smutki 
i stresy. A jesienią, wiadomo, pralniany interes idzie 
najlepiej. Przyjmowałaby te jesienne kurtki, płasz-
cze, palta, trencze i prochowce do czyszczenia, przy-
gotowywałaby je na deszcz, liście i listopadowe łzy. 
W małym głośniku grałby jazz, a nie pogodowe radio 
dla optymistów. Nie uśmiechałaby się do klientów, bo 
nie tego by oczekiwali. Stworzyłaby kultowe miejsce 
spotkań, chodziłoby się tam powdychać smutek i roz-
pacz, przesiąknięte byłyby nim nawet świeżo wyprane 
koszule. Byłaby znana z tego, że poprawia nastrój, po-
garszając go, ci podobni do niej, zmęczeni na przykład 
presją wiosennego obowiązku zakochania się, mówi-
liby: „Chodźmy na Smutną, do pralni pani jesieni, do 
ostatniego bastionu normalności w tym popieprzonym 
wesołym miasteczku zwanym miastem stołecznym!”. 
A  ona witałaby atrakcyjnym cennikiem płukania 
ubrań w płynie z goryczy, żalu i boleści duszy, a grzecz-
ne dzieci swoich gości nagradzałaby naklejką z chmur-
ką z piorunkiem.

Paliłaby przed wejściem te swoje cienkie mento-
lowe, nie przeszkadzałby jej deszcz, trzeba przecież 
czasem zmoknąć. Nie widać wtedy łez, bo pani jesień 
czasem by sobie płakała, jej też się coś od życia należy. 
Płakałaby też, słuchając jazzu nad żelazkiem parowym 
w swojej pralni na Smutnej, niezależnie od pory roku 
płakałaby za wszystkich zadowolonych niepopraw-
nych optymistów, za miliony szczęśliwych cierpiałaby, 
za tych, co oddają płaszcze do prania też uroniłaby łzę. 
Bo ona jesienią jest cały czas, a pozostali piorą che-
micznie swoje jesionki tylko raz w roku.

ENGLISH 

AUTUMN IN THE LAUNDRY ON SAD STREET

Amateurs. Only now will they begin to complain about their 
depression, autumn blues, and a lack of sunlight.

She can take on non-smiling challenges even if the sun 
brings out a sprinkling of golden freckles across her 
nose. When she buys a bottle of sparkling water and 
a pack of slim menthol cigarettes on a scorching hot 
July day, and the shop assistant gives her a toothy grin 
and asks whether she needs anything else, she’s even 
more fed up with summer.

It’s different in autumn. Shop assistants don’t feel 
like advising on the selection of buns for breakfast, 

they speak less and don’t consider her to be rude when 
she doesn’t say a word to them. She is regarded as quite 
normal in autumn. She’s no longer an outcast, a weir-
do who doesn’t like when it’s warm and prefers this 
poetic rainy weather. As opposed to normal people. 
In October, when sinuses ache badly and everybody 
complains, falls ill with the flue and gets the famous au-
tumn blues, she finally feels that she’s a true member of 
this mad community. 

She isn’t special at all. She is different, but it’s noth-
ing amazing or scary. She doesn’t feel particularly bit-
ter about it or fascinated by it; she’s just Ms Autumn.

Other people receive good genes from their par-
ents – genes for long legs, high intelligence or noble 
blue blood in their veins. She didn’t get anything 
from her parents, Mother Spring and Father Summer 
– the combination of the two created a twisted spiral 
of autumn DNA. On top of that, a stereotyped one. 
Only Ms Autumn may have chestnut, curly hair. The 
wind tousles it eagerly, so she looks messy like her 
unmade bed. Her underwear, which she left on the 
floor again, has created an embarrassing maze of 
laces leading to her bedroom. It’s high time she sort-
ed her laundry out, laces at thirty degrees, cotton at 
forty, and towels at sixty. She is short of underwear, 
towels and clothes, so she rarely does the washing 
even though she really likes the rumble of the wash-
ing machine. Sorting these designer outfits makes 
Ms Autumn happy and a  bit excited. She would be 
thrilled to wash men’s gym T-shirts, but there are no 
gyms or men near her. 

She could set up a laundry and wash sorrows and 
stresses of all desperate or belittled people. And every-
one knows that the laundry business does best in au-
tumn. She would take autumn jackets, coats, cloaks, 
trenches and wraps and prepare them for the rain, 
leaves and November tears. There would be jazz music 
in the background instead of weather forecasts for op-
timists. She wouldn’t smile at her clients, because they 
wouldn’t expect her to do that. It would be a cult meeting 
place, where people would come to breathe in sorrow 
and despair; even freshly washed shirts would be soaked 
in nostalgia. She would be known for keeping people’s 
spirits up by getting them down. Those fed up with the 
pressure of falling in love in spring would say, ‘Let’s go 
to Sad Street, to Ms Autumn’s laundry, to the last strong-
hold of normality in this crazy happy city called the cap-
ital!’ She would welcome them, offering attractive pric-
es of softening clothes in bitterness, regret and sorrow, 
and she would give stickers with a cloud and a thunder to 
well-behaved children of her guests.

She would smoke her slim menthol cigarettes in front 
of the entrance and she wouldn’t mind the rain at all – 
one has to get wet from time to time. Tears don’t show in 
the rain. Ms Autumn would sometimes cry, she deserves 
that, too. She would also cry while listening to jazz mu-
sic over a steam iron in her laundry on Sad Street; re-
gardless of the season, she would cry for all cheerful, 
incurable optimists, suffer for millions of happy people, 
and shed a tear for those who take their coats to the laun-
dry. Because she is autumn all the time, and others have 
their coats washed only once a year. 
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HERBERT ROSENDORFER, „BUDOWNICZY RUIN”, 
WYD. PIW, WARSZAWA 2017.

Jeśli istnieją książki życia, to „Budowniczy ruin” z pew-
nością jest moją. Od 1988 roku, kiedy przyjaciel poda-
rował mi ową powieść austriackiego pisarza Herberta 
Rosendorfera, popełnioną z  miłości do „Rękopisu 
znalezionego w Saragossie”, przeczytałem ją dziesiąt-
ki razy, zajeżdżając egzemplarz z jedynego wydania 
z 1972 roku do imentu. 

Przez całe lata tropiłem potem „Budowniczego” 
po zakurzonych antykwariatach w całej Polsce. Bez 
powodzenia. Szczęśliwie internet stworzył nowe szan-
se: sprzedawcy ksiąg używanych zaczęli publikować 
swoje oferty w sieci. W odpowiedzi zacząłem skupować 
wszystkie egzemplarze z 1972 roku, jakie się tylko po-
jawiały w sieci. Żona sugerowała terapię, bojąc się, by 
„Budowniczy ruin” nie stał się dla mnie katalizatorem 
podobnej manii, co „Buszujący w zbożu” J. D. Salingera 

dla zabójcy Johna Lennona. Ale ja nie dyszałem żądzą 
mordu. Wprost przeciwnie: pragnąłem ocalić powieść, 
którą uważałem za arcydzieło błyskotliwej rozrywki. 
Byłem więc dla książki Rosendorfera niczym wydrą-
żony w wiecznej zmarzlinie Spitsbergenu Globalny 
Bank Nasion dla roślin Matki-Ziemi. Zdarzało się, że 
obdarowywałem niektórymi egzemplarzami co god-
niejszych przyjaciół, ale przede wszystkim chroniłem 
„Budowniczego” przed miazgą nicości, od czasu do cza-
su namawiając polskich wydawców – niestety bezowoc-
nie - by go wreszcie wznowili. 

A kiedy już straciłem na to nadzieję, okazało się, że 
niemożliwe stało się możliwe. I dziś – po 45 latach od 
pierwszego wydania! - każdy bez problemu może już 
kupić i przeczytać tę mistrzowską, błyskotliwą i pełną 
ironii powieść szkatułkową, gdzie każde opowiadanie 
otwiera kolejne opowiadanie, w którym ktoś snuje opo-
wieść bez świadomości, że sam jest przedmiotem opo-
wieści nieznanego mu narratora.

Boże, jak ja Wam zazdroszczę, że będziecie to czytać 
po raz pierwszy! 

ENGLISH

THE NOVEL OF MY LIFE

The book of my life, if something like that exists, is ‘The 
Architect of Ruins’. Since 1988, when my friend gave me 
that novel of an Austrian writer, Herbert Rosendorfer, in-
spired by ‘The Manuscript Found in Saragossa’, I’ve read 
it dozens of times, exploiting to the full my copy of the 
one and only 1972 edition. 

For many years, I was searching for ‘The Architect of 
Ruins’ in stuffy second-hand bookshops all over Poland. 
Without success. Fortunately, the Internet offered new 
opportunities: second-hand books began to be sold on-
line. So I began to buy all available copies of the 1972 edi-
tion. My wife suggested that I should go see a shrink. She 
was afraid that ‘The Architect of Ruins’ might trigger 
a mania in my case just like J. D. Salinger’s ‘The Catcher 
in the Rye’ did in the case of John Lennon’s killer. But 
I wasn’t lusting for blood. Quite the contrary: I wished to 
save a novel that I regarded as a masterpiece of sophis-
ticated entertainment. So for Rosendorfer’s novel, I was 
what the Global Seed Vault sunk through deep perma-
frost on Spitsbergen is for Mother Earth plants. I would 
sometimes give a copy of the book to my friends who 
were worth it, but primarily, I sheltered ‘The Architect’ 
from the pit of nothingness, occasionally persuading, 
without success, Polish publishers to republish the book. 

And when I lost all hope, it turned out that the im-
possible became possible. And today – 45 years after its 
first publication! – everyone can easily buy and read this 
masterly-written, brilliant and full of irony Chinese-box 
novel, where every story opens another story, in which 
someone spins a yarn unaware that he himself is a char-
acter in a story told by an unknown narrator.

Oh, how I envy you that you will read it for the first time! 

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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RAZ 
ROBAK , 
A  RAZ 
SZYBA

OLGA BOŁĄDŹ – AKTORKA, MATKA, CÓRKA.. . 
PERSONA, KLAUN, PIERROT? JAKIE MASKI, 
POZA OCZYWISTĄ KREACJĄ POSTACI ZAKŁADA 
AKTOR? CZY MOŻNA OSIĄGNĄĆ TAKI POZIOM 
ŚWIADOMEGO RODZICIELSTWA, ŻEBY NIE 
ZASZCZEPIAĆ W DZIECKU SWOICH LĘKÓW? 
JAK ZDJĄĆ WSZYSTKIE KULTUROWE I SPOŁECZNE 
„KALKI” I DOTRZEĆ DO SIEBIE? I WRESZCIE, 
JAK NAUCZYĆ SIĘ ŻYĆ TU I TERAZ?
TEKST I ZDJĘCIA Aleksandra Michael 
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6 8 – 6 9

Chciałabym, żebyś mi powiedziała jak postrzegasz 
świat wokół siebie, jak się z nim komunikujesz. 
Czy zakładasz maski?
Chyba nie jestem mistrzynią w tej konkurencji. Jako ma-
skę rozumiem sumę tego, czym jest nasze wychowanie 
i tego, co nakłada na nas kultura. Można to nazwać maską, 
ale można też powiedzieć, że od dzieciństwa, w rezultacie 
wychowania przez naszych rodziców, a potem przez całą 
edukację i spotkania z innymi ludźmi, uczymy się dostoso-
wywać. Ja tak właśnie mam. Dostosowuję się do sytuacji. 
Czerpię z całego swojego doświadczenia, żeby wiedzieć, 
jak mam się w danej sytuacji zachować.

Czuję to teraz na bieżąco, wychowując mojego syna. 
Staram się go nauczyć funkcjonowania w społeczeństwie, 
będąc uważną na to, jakim jest człowiekiem. Bardzo mi za-
leży, żeby nie przysłonić tego jego wewnętrznego ja, które 
w nim odkrywam.

Masz poczucie dostępu do swojej prawdziwej siebie?
To jest proces, który udaje mi się czasem obserwować. 
Wiąże się to z tym, że na każdym kroku, na którym się 
oczywiście łapię, staram się być uważna na siebie. Wydaje 
mi się, że jestem teraz najbliżej prawdziwej siebie. Czuję 

P O C Z E T  K L A U N Ó W  P O L S K I C H



J E ST TA K I E 
P OW I EDZ E N I E , Ż E 
PI ERWSZ E O SI E M NA Ś C I E 
L AT T O W YC HOWA N I E , 
A DRUGI E O SI E M NA Ś C I E 
T O D O C HODZ E N I E D O 
T E G O, K I M SI Ę J E ST.

się najbardziej świadoma. Jest takie powie-
dzenie, że pierwsze osiemnaście lat to wycho-
wanie, a drugie osiemnaście to dochodzenie 
do tego, kim się jest. Dlatego na co dzień sta-
ram się żyć uczciwie sama ze sobą – ze wszyst-
kimi swoimi plusami i minusami.

Przeżyłaś moment, w którym naglę 
zaczęłaś dostrzegać samą siebie?
Nie. Nie spadło na mnie światło. Bardziej świa-
domość przychodząca z każdym doświad-
czeniem. Niestety przeważnie konstytuują 
nas trudne przeżycia, jednak mam nadzieję, 
że nauczę się budować też na tych dobrych, 
że będę świadoma tego, co się ze mną dzie-
je. Nie wiem, jak to ująć, bo nie znam się na 
karmach, ale chyba do nich właśnie bym to 
porównała. Zależy mi, żeby uczyć się na swo-
ich błędach. Chociaż to nie są błędy, to są ży-
ciowe doświadczenia, raz lepsze, raz gorsze. 
Podchodzę do życia spokojnie. Okres nasto-
letniego buntu mam już dawno za sobą.

Buntowałaś się? Jak to wyglądało?
Dobrze się bawiłam, tak to w każdym razie wy-
glądało z mojej perspektywy. Przechodziłam 
swoje bunty wśród przyjaciół, którzy do-
świadczali tego samego. I mimo że należeli-
śmy w liceum raczej do kręgu osób, które nie 
za bardzo przejmują się edukacją, to widzę, że 
każdy poszedł w stronę swoich pasji i zawal-

Wchodzenie w stany emocjonalne musi być 
trudnym, bardzo intensywnym procesem. 
W jakimś sensie „karmisz postać sobą”. Nie 
gubisz się czasem w tym, kim i gdzie jesteś?
Trudno mi się do tego ustosunkować, bo nigdy 
czegoś takiego nie doświadczyłam. Raczej 
granie na maksa okupuję dużym zmęczeniem 
i wewnętrznym dojrzewaniem. Uważam się za 
osobę wewnętrznie dorosłą, która przez całe 
swoje życie miała zalecenie i zapamiętała tę 
lekcję, że musisz ochronić w sobie wewnętrz-
ne dziecko, które ma mieć cały czas ochotę na  
zabawę. Mimo że kiedy płaczę na ekranie, to 
płaczę autentycznie, i dużo mnie to kosztuje. 
Ale nie mnie, Olgę Bołądź, tylko postać, któ-
rą gram. Wiem, że muszę utrzymać się w tym 
stanie skupienia, mając w perspektywie kolej-
ne duble. A kiedy jest już po scenie, to wiem, 
że moja postać już to przeżyła. I zastanawiam 
się raczej nad tym, co będzie przeżywała dalej. 
Nie przynoszę tych emocji do domu. Jedyna 
rola, którą tak silnie doświadczyłam, to rola 
Agaty Mróz. Przez cały film odnosiłam się do 
tego co naprawdę się wydarzyło. Prawdziwie 
to przeżywałam, byłam tym wykończona 
i  smutna. Ale kiedy skończyły się zdjęcia 
i przyszłam do domu, to była już tylko Olga, 
zmęczona po roli. Nie okupywałam tego nigdy 
swoją prywatną traumą.

Jesteś osobą emocjonalną?
Tak, bardzo. Czasem powinnam przyjmować 
pewne rzeczy na chłodno, a przyjmuję je „na 
gorąco”. Życiowo bardzo emocjonalnie anga-
żuję się w różne rzeczy. Dzięki temu mam ła-
twość wchodzenia w emocje różnych postaci.

czył o to, żeby być sobą. A wydaje mi się, że to 
jest w życiu najważniejsze.

Od samego początku byłaś pewna drogi, 
którą wybrałaś?
Wydaje mi się, że miałam mnóstwo szczęścia, 
że zaryzykowałam i poszłam w ten zawód. Że 
postawiłam na to i to się udało.

To było intuicyjne?
Tak. Raczej tak.

R A Z  R O B A K ,  A  R A Z  S Z Y B A



A potrafisz kontrolować swoje emocje?
Staram się. Można się tego nauczyć. Mój za-
wód jest blisko psychologii, może nie samej 
w sobie, ale jestem świadoma tych proce-
sów. Kiedy jestem w jakiejś emocji, to wiem, 
że ona się skończy. Mam instynkt przeżycia. 
Nie mam struktury skrajnej. Nie wpadam 
w takie stany, z których nie potrafię wyjść. 
Bardzo szybko się zapalam, ale równie szyb-
ko mi to przechodzi. Jestem impulsywna, 
ale też sama się studzę.

Rozum też potrafi wciągnąć...
Tak, co jakiś czas jesteśmy niewolnikami jed-
nej myśli.

Czytam teraz książkę, która zachęca do 
skupieniu się na tym co jest teraz.
Zgadzam się z tym. Jestem teraz na takim 
etapie życiowym, że zaczynam odkrywać, 
że w każdej filozofii i religii o to chodzi. 
Jeżeli ty jesteś szczęśliwy sam ze sobą, 
to będziesz wybierać dla siebie dobre roz-
wiązania. A te dobre rozwiązania będą też 
dobre dla innych. Nie zamęczysz się swo-
imi emocjami i nie będziesz projektować, 
tylko patrzeć na to, co jest rzeczywiste. To 
jest chyba coś, czym my kobiety się wyróż-
niamy, że za bardzo tkwimy w emocjach, 
za bardzo się im przyglądamy, nadając 
zbyt duże znaczenie. Ostatnio przeczyta-
łam (co bardzo mnie ubawiło) „Dwadzieścia 
cztery sentencje zen na wesoło”. Moja ulu-
biona sentencja to: „Pamiętaj, raz jesteś ro-
bakiem a raz szybą. Liczy się odniesienie”.

Cieszę się z dojrzałości, która przychodzi 
z wiekiem i doceniam, że wraz z upływem 
czasu mam lepszy kontakt z  samą sobą. 
Zależy mi na takiej sytuacji w życiu, żeby 
być jak najbliżej siebie. Cały świat mnie od-

bija ode mnie samej. Dlatego od kilku mie-
sięcy w ogóle nie oglądam telewizji. Kiedyś 
to uwielbiałam. Jestem tak zmęczona impul-
sami, które docierają i stymulują mój mózg, 
że postanowiłam odstawić telewizję. Sama 
wybieram to, czego słucham. Telewizja słu-
ży nam tylko do kanałów z bajkami.

Mamy to samo, choć wydaje mi się, że 
bajki też nasycane są coraz większą ilością 
podprogowych informacji.
Dlatego ja je filtruję. Mam dwa kanały, które 
puszczam i nie pozwalam mu oglądać bajek 
dla starszych dzieci. Uważam, że jest w nich 
zbyt dużo przekazów. Bajki mają być miłe. 
Nie chcę, żeby Bruno się bał.

Kiedyś kończyłam swój dzień z TVN24, 
teraz już tego nie robię. Nie chcę mieć do-
stępu do takiej szerokiej gamy informacji, 
bo zaczynam czuć się sterowana i zastra-
szana. Jest tyle złych rzeczy, że wydaje 
się, że wszystko zaraz ulegnie zagładzie. 
Wyłączam to, żeby chronić siebie. 

ENGLISH 

ONCE A BUG, ONCE A WINDSCREEN

Olga Bołądź – an actress, a mother, a daughter… 
a personage, a clown, a pierrot? Apart from the 
obvious creation, what masks does an actress 
put on? Is it possible to achieve such a level of 
conscious parenting at which you don't instil 
your own fears in your children? How to get rid 
of all cultural and social “copies” and reach your 
inner self? And finally, how to learn to live here 
and now?

Could you tell me how you perceive the 
world around you how you communicate 
with it? Do you put on any masks?

I suppose I’m not adept at that. I under-
stand a mask as a sum of what our upbring-
ing is and what culture imposes on us. You 
can call it a mask, but you can also say that 
since childhood, as a result of upbringing, 
and through the whole education period, 
when we meet other people, we learn the 
skill of adaptation. It’s the same with me. 
I adapt to a given situation. I use my entire 
experience to know how to act at particu-
lar circumstances.

Ż YC I E  J E S T  P O  T O,  Ż E BY 
PR Z E M I N Ę Ł O,  I   TA K  NA L E Ż Y 

J E  PR Z YJĄĆ.  N I E  C H RO N IĆ 
S I Ę  PR Z E D  Ś M I E RC I Ą . 

WS Z YS T KO  P OL E GA  NA 
OB E C NO Ś C I  T U  I   T E R A Z .
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I feel it all the time now, when I bring up my song. 
I strive to teach him how to live in the society, taking into 
account what kind of person he is. I really don’t want to 
supress his inner self I discover in him.

Do you feel you’ve reached your inner self?
It’s a  process, which I  can sometimes observe. At ev-
ery step, I try to be self-aware. I believe that now I’m the 
closest to my inner self as I’ve ever been. I feel the most 
self-aware. As saying goes, upbringing is the first eighteen 
years; in the next eighteen years, we find out who we real-

ly are. That’s why on a daily basis, I try to be honest with 
myself – with all my good and bad points.

Have you ever felt that you see the inner you?
No, I haven’t. The light hasn’t come upon me yet. It’s rather 
awareness gained with every experience. Unfortunately, 
we’re usually shaped by difficult experiences, but I hope 
that I’ll learn to build on the good ones as well; that I’ll be 
aware of what happens to me. I don’t know how I shall put 
it, because I don’t know much about karma. But I’d com-
pare it to karma. I’d really like to learn from my mistakes. 
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Even though they’re not ‘mistakes’, but life experienc-
es; sometimes better, sometimes worse. I have a calm 
attitude. My teenage rebellion period is long gone now.

Were you a rebel? In what way?
I had fun, or least I thought so from my perspective. I went 
through the rebellion period with my friends, who experi-
enced the same. And even though at high school, we didn’t 
really care about our education, I can see now that we all 
followed our passions and fought for being able to be our-
selves. And it seems to me that’s what matters the most.

Were you sure from the very beginning that the path 
you’d chosen was the right one?
I suppose I was really lucky to take the risk and choose 
my profession. To put all my eggs in one basket. And 
I succeeded.

Was it intuitive?
Yes. I think so.

Getting into various emotional states must be a difficult 
and really intensive process. Your characters ‘feed on 
you’ to some extent. Don’t you forget from time to time 
who and where you are?
It’s difficult to say, because I’ve never experienced some-
thing like that. Acting saps my energy, but it also makes me 
more mature. I consider myself to be emotionally mature. 
I’ve learned the lesson repeated over the years that I must 
protect my inner child, so that it continues to want to play. 
And even though when I cry on the screen, I cry for real, 
and it costs me a lot. But not me, Olga Bołądź, but a char-
acter whom I render. I know that I must keep that state of 
mind, with the perspective of many other takes. And when 
the scene is over, I know that my character has already 
gone through it. And I rather wonder what she’ll go through 
next. I don’t take these emotions home. The only role which 
has affected me really much was the role of Agata Mróz. All 
the time I was reffering to what really happened. It really af-
fected me, I was exhausted and sad. But when the shooting 
was over and I came home, there was only Olga, tired after 
the role. It’s never been a personal traumatic experience.

Are you an emotional person?
Yes, very much. I should sometimes distance myself from 
some things, but instead, I react ‘at the heat of the mo-
ment’. I emotionally engage in a variety of things, thanks 
to which I’m able to render emotions of various characters.

Are you able to control your emotions?
Well, I try. You can learn that. My profession has a lot in 
common with psychology, perhaps not psychology per 
se, but I’m well aware of these processes. When I expe-
rience an emotion, I know that it’ll end. I have a survival 
instinct. I don’t experience extreme emotions. I don’t 
get into states I can’t get out of. I get all fired up really 
fast, but it doesn’t take much to get over it. I’m impulsive, 
but I can calm myself down.

Reason can also engage…
That’s right, from time to time, we’re slaves to one thought.

I’m reading a book now which encourages you to focus 
on what’s here and now.
I agree. Now, I’m at a stage where I begin to discover that 
every philosophy and religion is about that. If you’re hap-
py with yourself, you will choose good solutions. And 
these good solutions will also be good for other people. 
You won’t drone on about your emotions and you won’t 
project, but you’ll look at what’s real. I suppose that’s 
characteristic of us, women, that we get too emotional, we 
analyse our feelings too closely and overestimate them. 
I’ve recently read (which made me laugh) ‘Dwadzieścia 
cztery sentencje zen na wesoło’ (English: Twenty-four zen 
sentences for fun). My favourite one is: ‘Remember, once 
you’re a bug, and once you’re a windscreen. It depends on 
the point of reference.’

I’m glad about the maturity which comes with age and 
I appreciate that over time, I have a better contact with 
myself. I’d really like to be as close to myself as possible. 
The whole world distances me from myself. That’s why for 
a few months, I haven’t watched television. I used to love 
it. But I’m so sick and tired of impulses stimulating my 
brain that I decided to quit. I choose what I listen to. We 
use television only to watch cartoons.

It’s the same with us, but I suppose that cartoons are 
also full of more and more subliminal stimuli.
That's why I filter them. There’re two channels which 
we watch, and I don’t let my son watch cartoons for 
older children. I think there is too much information 
in them. Cartoons are supposed to be nice. I don’t want 
Bruno to be afraid.

I used to finish my day with TVN24, but I don’t do that 
anymore. I don’t want to have access to such a wide range 
of information because I begin to feel controlled and in-
timidated. So many bad things happen in the world; it 
seems to me that everything will be annihilated. I turn it 
off to protect myself. 
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łopot w tym, że wszyscy będziemy łaknąć tych 
informacji, tak jak wszyscy krzyczeliśmy po me-
czu z Czarnogórą: „Jedziemy do Rosji”. Niestety 

słychać było także prorocze: „Zdobędziemy medal”. 
Tyle, że dwa ostatnie mundiale, na które jechaliśmy 
„po Puchar Świata” lub właśnie „po medal”, skończyły 
się dla Polski, łagodnie mówiąc, źle. Jedyne dwa suk-
cesy mundialowe odnieśliśmy kiedy w ogóle ich się nie 
spodziewano. W 1974 roku jechaliśmy do RFN jak żół-
todzioby, osiem lat później jako kraj brodzący w stanie 
wojennym i jako reprezentacja bez meczów sparingo-
wych. Warto byśmy pamiętali o tych faktach zanim pił-
karze wylecą do Moskwy.

Jednak po raz pierwszy od dawna mam wrażenie, że 
piłkarze reprezentacji są rozsądniejsi od kibiców i me-
diów. Oni nie będą powtarzać, ze ich celem jest Puchar 
Świata, medal czy podium. Oto i tak chodzi wszystkim 
sportowcom (w innym wypadku ich kariery nie mia-
łyby sensu). Oni będą mówić o  najbliższym meczu, 
bo jakkolwiek banalnie to brzmi, to takie nastawienie 
przynosi efekty. 

Ci piłkarze są świadomi. Świadomi tego, że szóste 
miejsce w rankingu FIFA nie oznacza, że jesteśmy szó-
stą drużyną świata. Świadomi tego, że nasza grupa eli-
minacyjna nie była „grupą śmierci”. Świadomi też tego, 
że gra o awans nie była idealna, że defensywa przysy-
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WOJCIECH 
ZAWIOŁA
 
Dziennikarz Canal Plus Sport i prezenter 
wiadomości w TVN i TVN24. Zbzikowany na 
punkcie sportu, oszalały na punkcie muzyki. 
Wielbiciel twórczości z duszą.
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PRZEZ NAJBLIŻSZE PÓŁ ROKU NIE BĘDZIE MIAŁO ZNACZENIA, 
CZY POLSKIE SPOŁECZEŃSTWO UWIELBIA, TOLERUJE, 
CZY NIENAWIDZI PIŁKI NOŻNEJ. KAŻDY Z NAS, NIE TYLKO 
PRZYPADKIEM, USŁYSZY COŚ NA TEMAT PIŁKARZY. INFORMACJE 
ZE ŚRODKA KADRY BĘDĄ NAS ZASYPYWAĆ JAK KULKI GRADU 
PODCZAS NAWAŁNICY. I BĘDĄ JAK SERIALE TELEWIZYJNE: 
NIEKTÓRE WARTOŚCIOWE, A INNE NIKOMU NIEPOTRZEBNE.

pia, że braków jest mnóstwo, że zetknięcie z nacjami 
pozaeuropejskimi może być czymś zbyt trudnym, że 
do czerwca jest czas, by coś z tym zrobić. W razie po-
trzeby będzie im o  tym przypominał kapitan, który 
bezpośrednio po meczu z Czarnogórą zamiast święto-
wać, dyskutował z trenerem o błędach w grze. Kapitan, 
który jest świadomy także własnego celu – do całkowi-
tego spełnienia brakuje mu sukcesu reprezentacji. I do 
niego będzie uparcie dążył. 

W tym widzę nadzieję. W tym krytycyzmie wobec 
siebie. W realnej ocenie swojej siły. Zbytnia pewność 
siebie na mundialu bezlitośnie zgubi. 

ENGLISH

TO THE WORLD CUP

For the next six months, it won’t matter if the Polish society 
loves, tolerates or hates football. Everyone will hear about our 
football team, not only by chance. We will be bombarded with 
inside information about our footballers; it will be falling on us 
like hailstones during a storm. And it will be like a TV series: 
some news will be interesting, while some – irrelevant.

The problem is that everyone will crave this information, 
just like we all cheered after the match against Monte-
negro: ‘We’re going to Russia.’ Unfortunately, prophetic 
cries could also be heard, ‘We’ll win a medal.’ But the two 
previous championships, where we were supposed to win 
‘the World Cup’ or ‘a medal’, ended up badly for Poland, 
to say the least. We have achieved success at the World 
Cup twice, and it was only when we didn’t expect that at 
all. In 1974, we went to the FRG as greenhorns, and eight 
years later, as a country under martial law and a team that 
hadn’t played any training matches. We should remem-
ber that before our footballers fly to Moscow.

But for the first time, I have an impression that Polish 
footballers act more reasonably than football fans and 
the media. They won’t repeat themselves, stating that 
their goal is to win the World Cup, a medal or to stand on 
the podium. We all know that all sportspeople primarily 
wish to win (otherwise their careers wouldn’t make any 
sense). They will speak about the next match, because, 
as obvious as it may seem, such an attitude allows you to 
achieve good results. 

And our footballers know that. They know that our 
sixth position in the FIFA World Ranking doesn’t mean 
we’re the sixth best team in the world. They know that 
our qualifier group wasn’t ‘a group of death’. They also 
know that our performance wasn’t perfect, that we have 
problems with defence, and there is much room for im-
provement; that playing against non-European teams 
may be difficult; that we still have some time to June to 
do something about it. Their captain may remind them 
of that if need be; the captain, who discussed mistakes 
with the coach after the game with Montenegro instead 
of cheering and celebrating. The captain who knows his 
own goal well – the only thing he needs to have it all is 
the national team’s success. And he’ll pursue that goal.

I see hope in that attitude. In self-criticism. In real-
istic evaluation of our strength. Overconfidence may be 
our undoing at the World Cup. 
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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.
 

KAŻDY, KTO CHOĆ RAZ ODWIEDZIŁ PRZYPADKOWO WYBRANEGO 
DENTYSTĘ, WIE, ŻE TAKA DECYZJA POTRAFI ODCISNĄĆ PIĘTNO NA 
PSYCHICE DO KOŃCA ŻYCIA. POD TYM WZGLĘDEM SAMOCHODY 
OD ZĘBÓW NIEWIELE SIĘ RÓŻNIĄ. I CHOĆ MAWIA SIĘ, ŻE REKLAMA 
JEST DŹWIGNIĄ HANDLU, TO W RZECZYWISTOŚCI O WYBORZE 
SERWISU DLA NASZEGO PORSCHE ZAWSZE ZADECYDUJĄ 
REKOMENDACJE ORAZ DOŚWIADCZENIE. TYCH W PORSCHE 
CENTRUM SOPOT NIE BRAKUJE. JAK ONI TO ROBIĄ?

JESTEŚ 
W DOBRYCH
RĘKACH



bserwując tempo rozwoju dzisiejszej 
motoryzacji, można odnieść wraże-
nie, że tu postęp porusza się w siedmio-

milowych butach. To, co wczoraj brzmiało jak 
„Odyseja Kosmiczna”, dziś staje się rzeczy-
wistością. Przeciwnicy takiego obrotu spraw 
podkreślają, że produkcja samochodów idzie 
w złym kierunku, ponieważ samochody stają 
się dla nas rzeką tajemnic. Z kolei zwolennicy 
technologicznych nowinek dostrzegają drugą 
stronę tego medalu. Bo jeszcze nigdy samo-
chody nie oferowały nam aż tyle. Zwłaszcza te 
spod znaku Porsche, z których nawet mucha 
nie chce wysiadać. Pod maską każdego z nich, 
obok stada dzikich koni, kryje się również nie 
mniejsza ilość elektroniki. Jest ona źródłem 
nie tylko takich przyjemności, jak nawigacja, 
podgrzewane czy też wentylowane fotele oraz 
automatyczna skrzynia biegów szybsza niż 
rumaki na torze wyścigowym Służewiec. To 

O
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właśnie ona czuwa również nad naszym bez-
pieczeństwem. Wszystko to sprawia, że dzi-
siejsze samochody są bardzo skomplikowaną 
technologicznie układanką, która wymaga 
specjalistycznego sprzętu oraz obszernej wie-
dzy. Co więcej, ta ostatnia dodatkowo wyma-
ga systematycznego uzupełniania. Bezpow-
rotnie zatem minęły czasy, kiedy za pomocą 
jednego klucza byliśmy w stanie naprawić 
swój samochód. Ale wtedy nikt też sobie nie 
wyobrażał, że jazda, obok szóstki w totolotka, 
może być źródłem aż takiej radości.

Mimo że samochody wciąż nie potrafią 
się z nami komunikować ludzkim głosem, 
pracownicy serwisu Porsche Centrum Sopot 
porozumiewają się z nimi bez słów. Załoga 
składająca się z 3 doradców oraz 7 mecha-
ników pracuje pod czujnym okiem kierow-
nika, którym obecnie jest Marcin Wiewiór, 
człowiek od lat związany ze światem Porsche, 
wcześniej piastujący to samo stanowisko w sa-
lonie Porsche we Wrocławiu.  Każdy z człon-
ków tego zespołu posiada ogromną wiedzę na 
temat samochodów Porsche. Co więcej, nie-
ustannie zdobywają nową na kolejnych szko-
leniach, czego najlepszym dowodem są liczne 
certyfikaty potwierdzające nabyte umiejęt-
ności. W końcu co roku na rynku pojawiają 

się nowe propozycje ze stajni niemieckiego 
producenta: jeszcze szybsze, jeszcze piękniej-
sze, jeszcze bardziej fascynujące, chociaż mo-
głoby się wydawać, że tych samochodów nie 
da się lepiej zbudować.

Oprócz napraw gwarancyjnych serwis 
Porsche Centrum Sopot świadczy również 
pogwarancyjne usługi serwisowe. Dla swo-
ich klientów serwis przygotował pomoc 
drogową, ale nie oznacza to bynajmniej, że 
samochody te cierpią na znaczne usterki. 
To raczej świadomość, że Porsche to ekstre-
malnie sportowe maszyny, o formę których 
powinni dbać tylko odpowiednio przeszkole-
ni ludzie dysponujący oryginalnymi częścia-
mi. Te ostatnie są niezwykle ważne, bowiem 
ich jakość oraz materiały, z jakich zostały 
wykonane, mogą zaważyć na naszym bez-
pieczeństwie. A tylko oryginalne części de-
dykowane do konkretnych modeli Porsche 
spełniają najwyższe wymagania jakościowe 
stawiane podczas produkcji. Tym samym są 
najlepszą gwarancją na długą i bezpieczną 
eksploatację. Do dyspozycji klientów serwisu 
pozostają oczywiście samochody zamienne 
oraz  możliwość przechowania opon. Tutaj, 
po uprzednim oczyszczeniu, zapewnia się 
im idealne warunki, w których mogą pocze-

OPRÓ C Z  N A PR AW 
GWA R A NC YJ N YC H  S E RW I S 
P OR S C H E  C E N T RU M  S OP O T 
Ś W I A D C Z Y  RÓW N I E Ż 
P O GWA R A NC YJ N E 
U S ŁUGI  S E RW I S OW E . 



kać do kolejnego sezonu. Na uwagę zasługuje 
fakt, że podczas przechowywania Porsche 
Centrum Sopot opony są objęte ubezpiecze-
niem. Bo tu każdy fragment Twojego samo-
chodu jest w najlepszych rękach. 

ENGLISH

YOU ARE IN GOOD HANDS

Everyone who has ever visited a randomly 
chosen dentist knows that such a decision can 
leave an imprint on one’s psyche for the rest of 
one’s life. In this respect, cars aren’t that much 
different from teeth. But even though it is said 
that advertisement is the engine of commerce, 
in reality it will always be recommendations and 
experience that will tip the scales and influence the 
choice of the car service centre for our Porsche. 
And when it comes to recommendations and 
experience, there is no lack thereof at Porsche 
Centrum Sopot. How do they do this?

Wię ce j  na anywhere . p l

Observing the pace of development of to-
day’s automotive industry, you can be un-
der the impression that progress moves for-
ward in seven-league boots. What yesterday 
sounded like something taken straight from 
“Cosmic Odyssey,” today becomes reality. 
Those who oppose such turn of events un-
derline that the production of cars heads 
in the wrong direction, and that cars are 
steadily becoming a  mystic river for us. 
Conversely, supporters of technological 
novelties emphasise the other side of the 
coin. For never before have cars offered us 
so much. Especially those of the Porsche 
make, since even flies don’t want to get out 
of them. Under the bonnet of every Porsche 
car, alongside an enormous herd of wild 
horses, we can discover an equally great 
amount of electronics. It’s the source of 
such pleasures as navigation, heated or ven-
tilated seats and automatic gearbox that not 

T U K A Ż DY F R AGM E N T 
T WOJ E G O SA MO C HODU J E ST 

W NA J L EP SZ YC H R ĘK AC H.
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only is faster than steeds on the Służewiec 
track for horseracing, but also watches over 
our safety. All those things render today’s 
cars a very complex technological jigsaw 
puzzle that requires both specialist equip-
ment and vast knowledge. What is more, the 
latter needs to be regularly broadened. As 
can be seen, gone are the days when we were 
able to fix our cars with the help of just one 
spanner. But back then, on the other hand, 
no one imagined that the drive – just as hit-
ting the jackpot – could be a source of such 
immense joy.

Even though cars still can’t communi-
cate with us in human language, the em-
ployees of the service centre Porsche Cen-
trum Sopot don’t need words to understand 
them. The crew is made up of three advisors 
and seven mechanics, and works under the 
watchful eye of the current manager, Mar-
cin Wiewiór, who’s been involved with the 
world of Porsche for years and earlier held 
the same position in Wrocław. Each of the 
team members is extremely well versed in 
the subject of Porsche cars. Moreover, they 
incessantly broaden their knowledge at nu-
merous trainings, the best proof of which 
are various certificates confirming their 
skills. After all, each year witnesses the ap-
pearance of new models designed by the 
German producer – even faster, even more 
beautiful and even more fascinating than 
ever before, although it would seem that 
those cars can’t possibly be improved.



Apart from warranty repairs, Porsche Centrum So-
pot provides non-warranty services. The centre has 
introduced the service of roadside assistance for their 
clients, but by no means does it mean that Porsche cars 
have any considerable shortcomings. The range of ser-
vices stems rather from the awareness that Porsche 
cars are out-and-out sports machines that should be 
taken care of only by appropriately trained people 
who have original replaceable parts at their disposal. 
And the originality of said parts is extremely import-
ant, as their quality and material can have an impact 
on our safety. Only original parts dedicated to specific 
Porsche models comply with the highest quality stan-
dards required during the process of production and 
only they are the best guarantee of a long and safe ex-
ploitation. Of course, clients of the centre can use re-
placement cars, as well as take advantage of the possi-
bility of tyre storage. There, tyres are properly cleaned 
and then stored in perfect conditions so that they can 
safely wait for the next season. What deserves particu-
lar attention is that the tyres are covered by insurance 
for the entire period of storage at Porsche Centrum 
Sopot. Because every element of your car is in the best 
hands there. 

J E S T E Ś  W  D O B R Y C H  R Ę K A C H



le nie lubię z Nicei wylatywać. Być 
może dlatego, że zostawiam za sobą 
niespotykany nigdzie indziej lazur 

wody w Beaulieu-sur-Mer, przytulne mu-
zeum z pracami Picassa w Antibes i obłęd-
ne, złote wschody Księżyca w  Monaco. 
Podczas wylotu lotnisko wydaje mi się 
chaotyczne, przygnębiające i  nieprzyja-
zne. W takich okolicznościach poznałem 
Pascala, który siedział obok mnie na hali 
odlotów i w pewnym momencie poprosił, 
żebym przypilnował jego babcię, bo musi 
iść do toalety. Po czym wręczył mi urnę 
z czarnego, żyłkowanego granitu, w kształ-
cie walca, ozdobioną srebrną różą. Kiedy 
wrócił z toalety i przejął ode mnie „babcię”, 
zaczął mówić, nie zwracając nawet uwagi 
na to, czy słucham. 

„Patrzyłem na Nią jak gaśnie. I nic nie 
mogłem zrobić. Przykucnąłem przy Jej łóż-
ku na krześle, które – kiedy siadała – sta-
wało się oparciem dla Jej rąk i zbyt cięż-

ing gold moonrises in Monaco. When I am 
to depart, the airport seems chaotic, de-
pressing and hostile. In such circumstanc-
es, I met Pascal, who was sitting next to me 
in the departure lounge and asked me to 
watch his grandma for a while, because he 
had to go to the restroom. He gave me a cyl-
inder-shaped urn made from black, veined 
granite, adorned with a silver rose. When 
he came back and took his ‘grandma’ from 
me, he began to talk. He didn’t care whether 
I was listening to him or not. 

“I saw her passing away. And there was 
nothing I could do. I sat down on a chair 
next to her bed, against which she would 
rest her hands and her too heavy head when 
she was sitting. I looked worried and afraid, 
and my legs were turned towards the door. 
A part of me wanted to be with her as long 
as possible, and the other part was devising 
a plan of escape from that stuffy room. Are 
the rooms of dying people always so stuffy? 
Why won’t anybody open the window? 
Perhaps people are afraid that the soul will 
slip out of the room sooner? With all win-
dows closed, it bangs on the walls, livid, as 
it can’t get out. So it torments the already 
tormented body of the sufferer even more. 

She put her head on the pillow, placing 
her hands with neat fingernails beneath 
her parchment cheek. She’s had enough. 
Her breath was heavy, and so were her eyes. 
I knew she wanted to die. ‘There’s nothing 
good about being old,’ I was told yesterday. 
‘Then why do we get old?’ I asked naively. 
Perhaps it gives us a chance to do things 
we didn’t have time to do when we were 
young? But when you’re old, you become 
listless and weak. So what’s the point then?

‘These flowers…’ she said quietly, point-
ing to a bouquet of tuberoses on the chest 
of drawers. ‘Yes?’  I  leaned over not to 
miss a word. ‘These flowers are from you. 
I  know it…’ And that was the last thing 
she was sure of.” 

A
ZD

JĘ
CI

E:
 M

O
N

IK
A

 S
ZA

ŁE
K

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.
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kiej głowy. Moja twarz wyrażała troskę 
i zalęknienie, a nogi skierowane były ku 
drzwiom. Część mnie chciała być z Nią jak 
najdłużej, a część szykowała plan ucieczki 
z tego dusznego pokoju. Czy zawsze w po-
kojach umierających osób jest tak dusz-
no? Dlaczego nie otwiera się w nich okien? 
Może bliscy boją się tego, że dusza szybciej 
się wymknie? A  tak, przy zamkniętym 
oknie, obija się o ściany i ze złości, że nie 
ma gdzie uciec, pastwi się jeszcze bardziej 
nad - i tak już umęczonym do granic możli-
wości - ciałem chorego. 

Przyłożyła głowę do poduszki, pod per-
gaminowy policzek włożyła ręce ze sta-
rannie opiłowanymi paznokciami. Miała 
dosyć. Ciężki był Jej oddech i  powieki. 
Wiedziałem, że chce umrzeć. W starości 
nie ma nic dobrego – powiedział mi ktoś 
wczoraj. To po co jest starość? – zapytałem 
naiwnie. Może po to, żeby zdążyć z tym, 
czego nigdy nie miało się czasu zrobić 
wcześniej? Ale przecież kiedy jest się sta-
rym, nie ma się już na to siły i ochoty. Więc 
po co? Po co?

– Te kwiaty… - powiedziała cichutko, 
wskazując na bukiet tuberoz, stojący na 
komódce. – Tak? – zbliżyłem ucho do Jej 
twarzy, żeby nie uronić ani jednego słowa. 
– Te kwiaty są od Ciebie. Ja to wiem… I to 
była Jej ostatnia w życiu pewność”. 

ENGLISH

NCE NICE

I really like to arrive at the airport in Nice. Planes 
turn above Saint-Honorat Island near Cannes and 
go down gently as if they were to land on water, 
not on the runway.

But I  don’t like to depart from Nice. 
Perhaps it’s because I  have to leave be-
hind the one-of-a-kind sky-blue waters in 
Beaulieu-sur-Mer, the cosy museum in 
Antibes housing Picasso’s works, and amaz-
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BARDZO LUBIĘ PRZYLATYWAĆ NA LOTNISKO W NICEI. SAMOLOTY SKRĘCAJĄ NA WYSOKOŚCI 
WYSPY ŚWIĘTEJ HONORATY KOŁO CANNES, A POTEM ŁAGODNIE KŁADĄ SIĘ W POWIETRZU 
- TAK, JAKBY MIAŁY WYLĄDOWAĆ NA WODZIE, A NIE NA PASIE STARTOWYM.

NCE NICEA
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apomnijmy o czasach, w których kuchnia stano-
wiła tylko robocze miejsce do przygotowywania 
posiłków. Dziś wiemy doskonale, że w środowi-

sku domowym jest to ta przestrzeń, w której zawsze 
chcemy czuć się komfortowo i wspólnie z najbliższymi 
osobami celebrować każdy dzień. Nie istnieje jeden 
czy nawet kilka wzorów na kuchnię idealną – każdy 
z nas ma nieco inne wyobrażenie o tym, jak powinna 
wyglądać oprawa tego wyjątkowego miejsca. Wła-
śnie dlatego misja firmy WFM KUCHNIE oparta jest na 

ZCZY JESTEŚ W STANIE WYOBRAZIĆ SOBIE SWOJE 
WYMARZONE DOMOWE WNĘTRZE? JEŚLI ODPOWIEDŹ 
BRZMI „TAK”, OZNACZA TO, ŻE JEGO REALIZACJA 
JEST MOŻLIWA! POMOGĄ W TYM SPECJALIŚCI Z WFM 
KUCHNIE, KTÓRZY SĄ GOTOWI URZECZYWISTNIĆ 
NAWET NAJBARDZIEJ WYMAGAJĄCE IDEE.

ZDJĘCIA Tomasz SaganTEKST Paweł Durkiewicz
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WIĘCEJ DLA 
TWOJEGO WNĘTRZA
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Bez względu na to, jakie cechy będzie 
mieć Twoja wymarzona kuchnia, jednego 
możesz być pewny – każdy wybrany przez 
Ciebie element zostanie wykonany z ma-
teriałów o najwyższej jakości znanych i in-
nowacyjnych marek europejskich i świato-
wych i wzornictwie zgodnym z najnowszymi 
trendami. Trwałość mebli potwierdza 5-let-
nia gwarancja, udzielana do każdej zamó-
wionej aranżacji. Za tą gwarancją stoi stabil-
ny podmiot z 72-letnią tradycją.

O tym wszystkim przekonać się można 
w nowym salonie WFM KUCHNIE w Gale-

rii City Meble przy al. Grunwaldzkiej 211 
w Gdańsku. Lokal ten znacząco różni się 
od standardowych obiektów o tym profilu, 
ponieważ oprócz biura sprzedażowego i eks-
pozycji stanowi on również tętniące życiem 
miejsce spotkań i multimedialnych even-
tów. Umożliwia to m.in. kompletnie wypo-
sażona, zainstalowana i gotowa do użytku 
kuchnia, na której odbywać się mogą efek-
towne pokazy live cooking. Nie brakuje rów-
nież przestrzeni dla architektów i projektan-
tów, gdzie w spokoju może dokonywać się 
praca koncepcyjna nad projektem. 

wartościach takich jak empatia i wsłuchi-
wanie się we wszystkie potrzeby klienta. 
Nowoczesność czy klasyka? Drewno czy 
metal? Biel czy ciepłe barwy? Certyfiko-
wani projektanci z bogatym doświadcze-
niem chętnie poznają Twoją wizję i używa-
jąc swojego know-how, nadadzą jej realne 
kształty, mając przy tym na uwadze funk-
cjonalność, ergonomię i estetykę zastoso-
wanych rozwiązań.

J E D N E G O  MOŻ E S Z  BYĆ  PEW N Y. 
K A Ż DY  W Y B R A N Y  PR Z E Z 
C I E B I E  E L E M E N T  Z O S TA N I E 
W Y KO N A N Y  Z   M AT E R I A Ł ÓW 
O   N A J W Y Ż S Z E J  JA KO Ś C I.
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MORE FOR YOUR INTERIOR

Are you able to imagine the interior design of your dreams? 
If the answer is yes, it means that it is possible to make your 
dream come true! You can achieve it with the help of specialists 
from WFM KUCHNIE who are ready to turn even the most 
challenging ideas into reality.

We can all say goodbye to the times when the kitchen 
was only a place of meal preparation. Today, we know 
perfectly well that kitchen constitutes this particular 
space of home environment in which we want to feel 
comfortable and celebrate each day with our dearest 
ones. There’s no ready formula for a perfect kitchen – 
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each one of us has a slightly different conception of what 
the design of this exceptional space should look like. 
That’s why the chief mission of WFM KUCHNIE is based 
on such values as empathy and attentive listening to 
clients’ needs. Modern style or classic design? Wood or 
metal? White or warm colours? Certified designers with 
vast experience will be more than happy to get to know 
your vision and, using their know-how, turn it into reali-
ty, at all times following the requirements of functional-
ity, ergonomics and aesthetics of applied solutions.

Irrespective of the features of your ideal kitchen, one 
thing is certain – each element that you choose will be 
made with the use of the highest-quality materials pro-
duced by renowned and innovative European and global 
brands, and will have a design consistent with the new-
est trends. The durability of furniture is confirmed by 
a 5-year guarantee that covers every ordered arrange-
ment. Behind the guarantee stands a stable company 
with 72 years of tradition. 

You can see it all for yourself in the new salesroom of 
WFM KUCHNIE in Galeria City Meble at 211 Grunwaldz-
ka Street in Gdansk. The place is considerably different 
from standard objects of this type, since apart from the 
sales office and expositions, it constitutes a lively meet-
ing place and a site for multimedia events – for example, 
it features a fully equipped kitchen, in which impressive 
live cooking shows take place. What’s more, architects 
and designers can take advantage of considerable space 
conducive to concept work on various projects. 

N I E BR A K UJ E RÓW N I EŻ 
PR Z E S T R Z E N I DL A 

A RC H I T EKT ÓW 
I  PROJ EKTA N T ÓW, GDZ I E 

W SP OKOJ U MOŻ E D OKON Y WAĆ 
SI Ę PR AC A KONC EP C YJ NA 

NA D PROJ EKT E M.
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od tym samym adresem – Grun-
waldzka 211 - odnajdziemy również 
galerię gotowych aranżacji wnętrz 

Szynaka Meble & moelke kuchnie. W prze-
stronnym salonie na własne oczy możemy 
zobaczyć 20 kolekcji mebli mieszkaniowych 
Szynaka Meble z linii Trend Line i Prestige 
Line. W ofercie są praktycznie wszystkie 
elementy, jakie mogą być przydatne w two-
rzeniu salonu, sypialni, jadalni, biura, czy 
pokoju dziecięcego. Będąc na miejscu, war-
to za jednym zamachem zobaczyć pomysły 
na realizacje przestrzeni kuchennych mo-
elke kuchnie. Bogata oferta łączy w sobie 
kreatywność i  oryginalność stosowanych 
rozwiązań z prostotą i atrakcyjnością cen. 
Dzięki połączeniu oferty mebli kuchennych 
i mieszkaniowych salon proponuje efekt sy-
nergii w postaci kompleksowej oferty mebli 
dla klienta w jednym miejscu. W końcu łą-
czenie pokoju dziennego z kuchnią to już 
ugruntowana tendencja, a przyszłość to po-
mieszczenia multifunkcyjne.

Przekonaj się sam! 
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COMPREHENSIVE OFFER IN ONE PLACE

In the same place – at 211 Grunwaldzka Street 
– we can also find a gallery of ready interior 
designs by Szynaka Meble & moelke kuchnie. 

In the spacious showroom, we can admire 
20 collections of Szynaka Meble apartment 
furniture of the Trend Line and the Pres-
tige Line. The assortment includes virtu-
ally every element that can be of use while 
designing the living room, the bedroom, 
the dining room, the office or the children’s 

room. As we visit the place, it would be 
worthwhile to see also the ideas for kitchen 
spaces designed by moelke kuchnie. The 
rich assortment combines the creativity 
and originality of applied solutions with 
simplicity and reasonable prices. Thanks 
to offering both kitchen and apartment fur-
niture, the salesroom achieves the effect of 
synergy that manifests itself in a wide array 
of furniture available in one place. After all, 
connecting the living room with the kitch-
en has already become a common trend, 
and multifunctional spaces are definitely 
the thing of the future.

Find out for yourself! 

KOMPLEKSOWA OFERTA 
W JEDNYM MIEJSCU 

P



lubogaleria Bunkier to największy, trójpoziomowy 
klub w Trójmieście. Co weekend odbywają się tam 
imprezy klubowe, jedyne na taką skalę w Gdań-

sku. W tygodniu natomiast nie braknie wydarzeń kultu-
ralnych i innych ciekawych rozrywek. Ale Bunkier słynie 
też z legendarnych wydarzeń specjalnych. Jednym z nich 
jest właśnie sylwester.

W tym roku 31 grudnia goście będą bawić się w kli-
macie starego kabaretu Moulin Rouge. I to od uczestni-
ków imprezy twórcy klubu oczekują fantazyjnych prze-
brań. Królować będą zmysłowe stroje i zdecydowane 
kolory. Muzyka, jak zwykle grana na dwóch poziomach, 
będzie płynąć przez całą noc, a zabawę urozmaicą po-
kazy kankana. Możecie więc spodziewać się balangi jak 
z przełomu wieków.

Jeśli chodzi o wstęp, opcji jest kilka. Można wybrać re-
zerwację miejsca z cateringiem bądź bez. Bunkier przewi-
dział też, że nie wszyscy chcą spędzić sylwestrowy wieczór 
w jednym miejscu, dlatego wprowadził opcję taniej wej-
ściówki na imprezę, bez rezerwacji miejsca siedzącego. Na 
przebranych czeka zniżka. Więcej informacji znajdziecie 
niebawem na stronie Klubogalerii Bunkier. 
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A FRENCH NEW YEAR’S EVE… IN GDAŃSK

The end of the year party is often the best party of the year. 
Provided that you celebrate in style and in good company. And 
you’ll find both in Bunkier.

Club and Gallery Bunkier is the largest, three-floor club 
in Tricity. It hosts vibrant parties every weekend, while 
attracting crowds to its cultural events and other attrac-
tions on weekdays. But Bunkier also boasts legendary 
special events. One of them is the New Year’s Eve Party.

The 31st December celebration is set to be huge, as 
this year’s theme is the old cabaret Moulin Rouge. Fan-
cy costumes are a must, with glamorous outfits and bold 
colours prevailing. Music will be played on two dance 
floors all night long, and cancan shows will be a special 
attraction. It’s going to be a pretty big bash!

There are several ticket options: You can opt for 
booking a ticket with catering included or not. Those 
who don’t want to spend the big night in one spot may 
go for cheaper entrance tickets with no seat reservation. 
Dressed-up party revellers will get a discount. More in-
formation will soon be available on Club and Gallery 
Bunkier’s website. 
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BUNKIER
Gdańsk, Olejarna st. 3
+48 530 917 788 
www.bunkierclub.pl

POŻEGNANIE ROKU TO CZĘSTO NAJLEPSZA IMPREZA W TYMŻE. 
OCZYWIŚCIE, JEŚLI ZADBAMY O DOBRE TOWARZYSTWO I OPRAWĘ. 
W BUNKRZE NIE ZABRAKNIE ANI JEDNEGO, ANI DRUGIEGO

FRANCUSKI 
SYLWESTER. . . 
W GDAŃSKU

TEKST Sylwia Gutowska ZDJĘCIA Klubogaleria Bunkier
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łównym piwowarem w  browarze PG4 
(Podwale Grodzkie 4) jest Niemiec Jo-
hannes Herberg, który po zadomowie-

niu się w Gdańsku, chce z jednej strony poka-
zywać tutejszym miłośnikom piwa gatunki 
z różnych stron globu, a z drugiej - odkrywać 
piwne tradycje, łączące się z grodem nad Mo-
tławą. Taką tradycją jest np. warzenie tzw. 
piwa jopejskiego, mocnego piwa popularnego 
już w średniowieczu! W PG4 już niebawem bę-
dzie można więc odbyć podróż w czasie.

- Nie ciąży na nas taka presja, jak na bro-
warach komercyjnych. Możemy swobodnie 
szukać inspiracji i spokojnie pracować nad do-
brym jakościowo piwem – opowiada browar-
nik. – W browarze PG4 mamy przy tym dosko-
nałe warunki, by własnoręcznie wytwarzać 
różne piwne style metodami rzemieślniczymi.

Wachlarz piwnych smaków PG4 stale się 
powiększa. Na kranach są już dostępne piwa 
w stylach Pils, Witbier, Starogdańskim, Okto-
berfest oraz – to nowości – wyrazisty Irish Red 
Ale oraz nieco łagodniejszy Weißbier klassi-
sch. Tak szeroki wybór to okazja do wspólnej 
degustacji podczas imprez okolicznościowych, 
kolacji firmowych, czy zbliżających się Andrze-
jek. Ciekawym pomysłem jest też piwny Sylwe-
ster, który w browarze PG4 odbędzie się po raz 
pierwszy. Szczegółowy kalendarz imprez moż-
na znaleźć na stronie www.pg4.pl, warto też 
śledzić facebookowy profil Browar PG4.

G

#PIWOTOLUDZIE

Nie trzeba jednak szczególnej okazji, by od-
wiedzić PG4. Wiadomo wszak, że na długie je-
sienne wieczory nie ma lepszego sposobu niż 
kufel pysznego piwa! 

ENGLISH 

#PIWOTOLUDZIE – BEER IS PEOPLE

This title is a hashtag of PG4 Brewery, which stands 
for the phenomenon of beer culture. Today, beer is 
more than merely a beverage – it’s a genuine passion 
connecting people from all over the world, who want 
to discover new flavours.

The main brewer in PG4 Brewery (Podwale 
Grodzkie 4) is Johannes Herberg from 
Germany, currently residing in Gdańsk, who 
wishes to introduce local beer lovers to beer 
types originating from different parts of the 
world as well as to explore beer traditions of 
the city by the Motława river. For example, 
a tradition of brewing so-called jopen beer, 
which is strong beer popular already in the 
Middle Ages. PG4 will soon take its guests on 
a journey in time.

‘We aren't under such pressure like com-
mercial breweries. We can freely look for in-
spiration and work on the quality of our beer,’ 
says the brewer. PG4 Brewery provides per-
fect conditions for producing a variety of beer 
types using craft brewing techniques.

ZDJĘCIE Mat. PrasoweTEKST Paweł Durkiewicz

BROWAR PG4
Podwale Grodzkie 4, 80-895 Gdańsk
tel: +48 668 215 608
www.pg4.pl
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The array of beer types available in PG4 is 
getting more and more diverse, ranging from 
Pils, Witbier, Starogdańskie and Oktoberfest 
to the latest items on the menu – savoury 
Irish Red Ale and slightly milder Weißbier 
klassisch. It’s a perfect chance to opt for beer 
tasting during special events, business din-
ners, or the St. Andrew’s Day celebration. This 
year, for the first time, PG4 Brewery is holding 
a Beer New Year’s Eve Party. A detailed calen-
dar of events is available at www.pg4.pl and on 
the facebook profile of PG4 Brewery.

But you don’t need a special occasion to 
visit PG4. As everybody knows, there’s no bet-
ter way to relax during a long, autumn evening 
than to have a jug of scrummy beer. 

POWYŻSZY TYTUŁ TO HASHTAG GDAŃSKIEGO BROWARU PG4, A ZARAZEM MYŚL, ZA KTÓRĄ KRYJE 
SIĘ ZJAWISKO KULTURY PIWNEJ. PIWO TO DZIŚ BOWIEM NIE TYLKO SAM TRUNEK, ALE I WIELKA 
PASJA ŁĄCZĄCA LUDZI Z CAŁEGO ŚWIATA PRAGNĄCYCH ODKRYWAĆ NOWE SMAKI.
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OSTANOWIŁEM NAPISAĆ FELIETON O NICZYM. KIEDY 
SKOŃCZYŁEM, ZADOWOLONY POBIEGŁEM DO REDAKTORA.
ZDJĘCIE Monika Szałek

FELIETON 
  O N ICZ Y M



le panie Rafale, ten felieton 
jest o niczym!
- No właśnie o to chodziło. 

- Pana chyba porąbało. Tekst musi być 
o czymś!

- Ale dlaczego? Uważam, że „nic” jest 
ciekawym tematem. Paru filozofów zjadło 
na tym zęby.

- Zjedli zęby, bo z biedy nie mieli co do 
garnka włożyć! A moje pismo ma zarabiać. 
Proszę napisać o czymkolwiek!

No i szybciutko skończyło się moje ruma-
kowanie. Więc wysmażyłem felieton „o czym-
kolwiek”. Redaktor nie był zachwycony.

- Co to ma być?
- Felieton o czymkolwiek! Tak jak pan prosił.
- Ale to jest o niczym!
- No bo z jakiegokolwiek tematu wybra-

łem „nic”.
- Widzę, że się nie rozumiemy. Pana felie-

ton ma się sprzedać! 
- Myślałem, że w czasach materialistycz-

nego podejścia…
- Niech się pan zamknie do jasnej cholery. 

Wiedziałem, że jak zatrudnię aktora, to będą 
same kłopoty. Panie, ja potrzebuję humoru, 
seksu i sensacji, a nie filozoficznego hamle-
tyzowania. Moje pismo czytają ludzie na lot-
niskach, a nie członkowie Klubu Inteligencji 
Katolickiej. Wynocha! Ma pan czas do jutra!

Nie miałem pretensji do redaktora. On miał 
swoje racje, a ja swoje. Wracałem do domu tak-
sówką. Kierowca całą drogę gadał o niczym.  

- …i mówię panu, ja bym to całe towarzy-
stwo pogonił w skarpetach... Sami złodzieje 
i oszuści… A w zeszłe lato zatrułem się starym 
piwem i dostałem sraczki… A mojej starej to 
już w ogóle nie rozumiem… Jak jedziesz, cioto!

RAFAŁ 
RUTKOWSKI
 
Aktor, dyrektor artystyczny „Teatru Montownia”. 
Specjalista od kultowych one-man show i stand-
up Komedy. Zawsze uważał że jego fach jest 
niepoważny, dlatego z wielkim szacunkiem odnosi 
się do grabarzy i tych, którzy pilnujących gablot 
w muzeach. Sam uchodzi raczej za lekkoducha, 
o czym dobitnie przypominają mu wizyty w urzędzie 
skarbowym. Słowem pisanym para się rzadko, ale za 
to długodystansowo. 

-A
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Jechaliśmy 20 minut, on nawijał, ja stara-
łem się zebrać myśli. I nagle mnie olśniło! No 
tak! Ten taksówkarz był geniuszem. Wyrzucił 
z siebie co najmniej 30 tysięcy znaków, a ja nie 
pamiętałem ani słowa! To jest to. Wbiegłem 
do domu, usiadłem przed komputerem i napi-
sałem felieton.

Rano redaktor wyglądał na zadowolonego.
- No, no panie Rafale. Muszę przyznać, że 

mnie pan zaskoczył. Nie spodziewałem się, że 
uda się panu napisać tekst o niczym, dodając 
jednocześnie trochę erotyki i humoru. To jest 
bardzo interesujące. To może być nowy trend 
w pisarstwie. Jeszcze tylko proszę wymyśleć 
tytuł i drukujemy!

Tytuł miałem już wymyślony. Ale chcia-
łem jeszcze potrzymać redaktora w napię-
ciu. Poszedłem do kawiarni, zamówiłem 
espresso. Na stole leżały jakieś kolorowe pi-
sma. Popijając kawę przeczytałem arcycie-
kawy wywiad z gwiazdą, o niczym. Z lekką 
zazdrością i podziwem pomyślałem, że jed-
nak nie byłem pierwszy. 

Wróciłem do domu. W drzwiach pogada-
łem jeszcze chwilę o niczym z sąsiadem, aż 
wreszcie zadowolony rozsiadłem się na kana-
pie przed telewizorem. Leciał program, w któ-
rym jacyś eksperci kłócili się o nic. Wypiłem 
drinka i włączyłem komputer. Jeszcze raz 
przeczytałem mój felieton. Był kompletnie 
o niczym, ale jednocześnie był zabawny, z lek-
ką nutką erotyzmu. Całkiem nieźle…

Aha, jeszcze tytuł: 
„Felieton o dupie Maryni” 
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 COLUMN ABOUT NOTHING

I decided to write a column about nothing. 
Pleased with myself, I put the final dot and ran 
to the editor.

“But Mr. Rutkowski, this column is about 
nothing!”
“Well, yes, that’s the point.”

“You must be out of your mind. An article 
must be about something!”

“But why? I  think ‘nothing’ is an inter-
esting topic. Quite a few philosophers have 
cut their teeth on it.”

“They cut their teeth, because they were 
so poor they didn’t have anything to eat! And 
my magazine is supposed to generate profit. 
Please write about anything, anything at all!”

With that, my cockiness came to an abrupt 
end. Mindful of the editor’s advice, I penned 
a column about “anything.”

The editor wasn’t particularly delighted.
“What’s this?”
“A column about anything! Just as you asked.”
“But it’s about nothing!”

“Well, it’s because from the broad sub-
ject of ‘anything’ I picked ‘nothing.’”

“I think we’re talking at cross purposes 
here. Your column is supposed to sell!”

“I thought that in the times of materialis-
tic approach…“

“Oh, for crying out loud, just shut up, will 
you? I knew that hiring an actor would end 
in a disaster. You need to understand that 
I  need humour, sex and scandal, and not 
some philosophical Hamletisms! My mag-
azine is read by people at airports and not 
by members of the Catholic Intelligentsia 
Club. Get out! You have till tomorrow!”

I didn’t hold a grudge against the editor. 
He had his reasons, and I had mine. I went 
home in a taxi. The driver blabbered about 
nothing all way long.

“Let me tell you, I would chase them all 
away… Thieves, thieves everywhere. And 
tricksters. And last year, I got food poison-
ing because of some old beer, and I had the 
shits. And as for my wife, I don’t get her at 
all. How are you driving, you idiot!”

We drove for twenty minutes. During 
this time, he kept on prattling away and 
I  tried to gather my thoughts. And then, 
suddenly, I was struck by a brilliant idea! 
Yes! That taxi driver was a genius! He spat 
out at least thirty thousand characters, and 
not a word of it stuck in my mind! That was 
it! I dashed into my house, sat in front of the 
computer and concocted a column.

Next morning, the editor looked pleased.
“Well, Mr. Rutkowski, I have to admit 

you surprised me. I  didn’t expect you to 
write a text about nothing, yet with a tad of 
eroticism and humour. It’s very interesting, 
very interesting indeed. Who knows, it may 
even become a new trend in writing. Just 
come up with a title and we can print it!”

As for the title, I already had one. But 
I wanted to keep the editor in suspense for 
a while longer. I went to a café and ordered 
an espresso. There were colourful maga-
zines scattered on the table. Sipping my cof-
fee, I read a truly fascinating interview with 
a star, about nothing. With some envy and 
admiration, I thought that perhaps I hadn’t 
been the first one after all.

I came back home. Standing on the thresh-
old, I engaged in a small talk about nothing 
with one of my neighbours; afterwards, I sat 
down comfortably on the couch in front of TV. 
I watched a program, in which some special-
ists argued about nothing. I drank a cocktail 
and turned on my computer. I perused my 
column once again. It was about absolutely 
nothing, but at the same time it was funny, 
with subtle erotic undertones. Not half bad…

Ah, and the title was, “Column about shit.” 
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TEKST I ZDJĘCIA Aleksander Domański 

LISTOPAD JEST MIESIĄCEM, W KTÓRYM TRO-
CHĘ ZWALNIAMY I CORAZ WIĘCEJ CZASU SPĘ-
DZAMY W DOMU. STĄD TEŻ PARĘ LAT TEMU 
NARODZIŁ SIĘ WE MNIE POMYSŁ, BY UROZ-
MAICIĆ JESIENNE WIECZORY I SPOTYKAĆ SIĘ 
Z PRZYJACIÓŁMI RAZ W TYGODNIU, BY UGOTO-
WAĆ OBIAD, ZUPEŁNIE INNY NIŻ NA CO DZIEŃ.
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rze około pół godziny. Wszystkie jej kawałki 
w tym czasie powinny idealnie zmięknąć. 
Mamy więc czas, żeby spokojnie zetrzeć 
imbir i trochę skórki z odparzonej cytryny 
– dodajemy to do naszej dyni. Na koniec 
wszystko należy zblendować i zostawić zupę 
jeszcze chwilę na ogniu. Kasztany obiera-
my i siekamy na drobniejsze kawałki tak, 
by każdą podawaną porcje posypać jeszcze 
garścią aromatycznych kasztanów (można 
je zastąpić prażonymi pestkami dyni, orze-
chami lub wszystkim innym, co mamy pod 
ręką i wydaje nam się smaczne).

Taki krem będzie dla nas prawdziwą 
bombą witaminową - począwszy od soku 
z pomarańczy, która zawiera potężną daw-
kę witaminy C, poprzez działający an-
tybakteryjnie i  przeciwwirusowo imbir, 
aż do samej dyni, która jest idealna dla 
cukrzyków, ponieważ podnosi poziom 
insuliny w naszej krwi. Do tego dochodzą 

, którzy nie do końca lubią pichcić 
lub też pichcenie ich stresuje, mo-
gliby nie widzieć niczego fajne-

go w  pomyśle takich wieczorów. I  wła-
śnie ten przepis dedykuję wszystkim tym, 
którzy mają trudności z kreatywnym go-
towaniem. Jest on dowodem na to, że pro-
sto i bez spędzenia połowy dnia w kuch-
ni  można wyczarować coś  wyjątkowego 
i całkiem efektownego.

Ale po kolei. Spotykamy się ze znajomy-
mi i  zaczynamy się zastanawiać, na jakie 
smaki mamy chęć, jakie sezonowe warzy-
wa są dostępne w listopadzie oraz jakie da-
nia możemy z nich wyczarować. Pierwszym 
i  chyba mało zaskakującym  warzywem, 
które przychodzi nam na myśl  w tym okre-
sie, jest dynia. Drugi pomysł to trochę mniej 
popularne u nas kasztany jadalne. Właśnie 
one, w  połączeniu z  dynią oraz przypra-
wami takimi jak pomarańcze, imbir i cy-
namon,   idealnie rozgrzewają w  jesienne 
wieczory. Szybko się przekonacie, że takie 
kremowe i rozgrzewające połączenie szyb-
ko stanie się Waszym ulubionym daniem 
w listopadowe dni.

Ci

Cały proces należy zacząć od ugotowa-
nia kasztanów. Do garnka wrzucamy pona-
krawane kasztany, szczyptę soli oraz laskę 
cynamonu. To nada kasztanom wyjątko-
wego korzennego aromatu. Dynię kroimy 
w kostkę i delikatnie podsmażamy na ma-
śle. W międzyczasie wciskamy sok z poma-
rańczy, po czym, gdy tylko dynia zacznie się 
rumienić, należy dodać wraz z bulionem. 
Dynia powinna się gotować w takim wywa-

S Z Y B KO  S I Ę  PR Z E KO N AC I E ,  Ż E 
TA K I E  K R E MOW E  I   ROZ GR Z EWA JĄC E 

P O Ł ĄC Z E N I E  S Z Y B KO  S TA N I E 
S I Ę  WA S Z Y M  U LU B IO N Y M 

DA N I E M  W   L I S T OPA D OW E  D N I. 
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SKŁADNIKI

1,5 kg dyni
4 pomarańcze
1,5 litra bulionu
1 cytryna

1 cm korzeń imbiru
30 g masła
Laska cynamonu
12 kasztanów
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kasztany, które skutecznie uzupełnią nam braki ma-
gnezu i również są idealnym źródłem witaminy C, któ-
rej jesienią nigdy nie za wiele.  

Zachęcam więc do złożenia wizyty w osiedlowym wa-
rzywniaku i ugotowania zdrowej, jesiennej zupy. Ciesz 
się z jej rozgrzewającej mocy wraz z przyjaciółmi! 

ENGLISH

NOVEMBER WARM-UP

November is a month in which we slow down a little bit and 
spend more and more time at home. That’s why several years 
ago I came up with an idea to spice up the long autumn evenings 
and meet with friends once a week to cook an unusual meal.

Those who don’t like cooking too much or simply find 
it stressing normally won’t find anything appealing in 
the idea of spending evenings on group cooking. And it 
is precisely for all those who have difficulties with cre-
ative cooking that I dedicate this recipe. Said recipe is 
a proof that you can conjure up something exceptional 
and impressive without much difficulty or being stuck in 
the kitchen for half a day.

But first things first. We meet with our friends and start to 
wonder what flavours we would like to eat, what seasonal 
vegetables we can buy in November, and what kind of dish-
es we can prepare with them. Perhaps unsurprisingly, one 
of the first vegetables that springs to our mind at this time 
of year is pumpkin. Another interesting idea involves sweet 
chestnuts, somewhat less popular in Poland. Chestnuts, in 
combination with pumpkin and such additives as orang-
es, ginger and cinnamon, can warm us up on autumn eve-
nings. Before you know it, this creamy and warming combi-
nation will become your favourite November dish. 

The procedure starts from cooking the chestnuts. We 
put incised chestnuts into the pot, and then add a pinch 
of salt and a cinnamon stick. It will give the chestnuts an 
exceptional, spicy aroma. Next, we cut the pumpkin into 
pieces and gently stir-fry them on butter. Meanwhile, we 
squeeze oranges to make orange juice – as soon as the 
pumpkin starts to turn brown, we add the orange juice with 
broth. The pumpkin should be cooked in the resultant brew 
for about half an hour. In this time, all the pieces should be-
come perfectly soft. Now, we have ample time to grate gin-
ger and some skin of a scalded lemon – then we add both 
ingredients to our pumpkin. We blend everything together 
and then leave the soup to cook for a little longer. Next, we 
peel the aromatic chestnuts and cut them into smaller piec-
es, so that we can sprinkle them on each served portion (in-
stead of chestnuts, we can use roasted pumpkin seeds, nuts 
or whatever is at hand and seems tasty).

A cream of this type makes a real vitamin bomb for us 
– starting from orange juice that contains a powerful dose 
of vitamin C, through antibacterial and antiviral ginger, to 
pumpkin that is perfect for those suffering from diabetes, 
as it raises the level of insulin in our blood. Sweet chestnuts, 
on the other hand, will successfully boost our magnesium 
levels and provide us with loads of vitamin C that is indis-
pensable especially in autumn.

With all that in mind, I heartily encourage you to visit 
your local greengrocer and cook a healthy autumn soup. 
Enjoy its warming power together with your friends! 

Z AC H Ę C A M  W I Ę C  D O  Z Ł OŻ E N I A 
W I Z Y T Y  W   O S I E DL OW Y M 

WA R Z Y W N I A K U  I   UG O T OWA N I A 
Z DROW E J,  J E S I E N N E J 
Z U P Y.  C I E S Z  S I Ę  Z   J E J 

ROZ GR Z EWA JĄC E J  MO C Y 
W R A Z  Z   PR Z YJAC IÓ Ł M I!
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KRZYSZTOF 
KOCZOROWSKI
 
Od kilkunastu lat zajmuje się projektowaniem marki. 
Na swoim koncie ma ponad 150 nazw, które stworzył 
na potrzeby powstających firm, wprowadzanych na 
rynek produktów oraz usług. Opracował i wdrożył 
kilkadziesiąt strategii komunikacyjnych zarówno dla 
międzynarodowych korporacji, jak i firm rodzinnych. 
Miłośnik dobrego jedzenia, kina oraz podróży.

kąd bierze się strach przed nowymi smakami, 
innymi wrażeniami, przed turystyczną najpraw-
dziwszą prawdą, która tak pięknie, niezauważal-

nie miksuje się z możliwą do odkrywania inną inno-
ścią? Mawia się, że to przez Janusza, Grażynę i Sebę, 
bo to takie niewybredne typki, co to wszędzie węszą 
zamach terrorystyczny, a bułgarskie plaże najchętniej 
przenieśliby w okolice Helu, Mielna i Władysławowa. 
Mówią, że 500+ wymusiło na biurach podróży posze-
rzenie oferty o narodowe akcenty, o swojskie klima-
ty, o bułkę, bigos i drożdżowy placek. Czy to jednak 
nie niezależna od politycznych upodobań, odrębna 
od historycznych zawirowań, cecha polska – musi 
być po naszemu, jak u babci? Tylko ma być ładnie, bo 
przecież w kraju pogoda zawsze zła – latem za gorąco, 
zimą mróz, śnieg i od niedawna jeszcze cały ten smog. 
Wszędzie jest piękniej, ludzie nie mają problemów, 
a u nas wyzysk, niedziele handlowe, zagraniczne kor-
poracje i polityka.

S

1 0 0 – 1 0 1 F E L I E T O N  /  C O L U M N

Więce j  na anywhere . p l

Czy nie można w Portugalii spróbować Pasteis de 
Natas, po dniu spędzonym na sycylijskiej plaży zamó-
wić Arancini, a przechadzając się chorwackimi ulica-
mi trzymać w ręku Burek ze szpinakiem? Można, choć 
wymaga to wyjścia ze strefy kulinarnego komfortu, 
a my lubimy po swojemu – „tradycyjna” włoska pizza, 
z ciastem grubym jak pajda chleba albo rozgotowa-
ny makaron z  sosem ze słoika. Do tego amerykań-
skie i greckie specjały z dyskontów oraz marketów, 
świecące od nadmiaru konserwantów, migoczące 
dodatkami, spulchniaczami i aromatami, identycz-
nymi z naturalnymi oczywiście. Wyjeżdżamy coraz 
częściej, coraz dalej, coraz chętniej. Przecież to jest 
prawdziwa okazja, żeby próbować, przyjrzeć się. Żeby 
się rozsmakować. 

ENGLISH

RE:SORT

A Polish zone – sausages, white scalded sausages, pork 
chops, and toasted baguettes with mushrooms. Whether in 
Greece, Italy, Egypt or Spain, you feel at home wherever you 
are. Why on Earth should you try seafood or wonder which 
piece of cutlery to use for slicing, dicing, mincing, or trimming? 
Holiday is holiday, don’t get exhausted. Sit back and relax!

Why are we afraid of new flavours, different experi-
ences, the whole truth subtly combined with the sub-
lime otherness waiting to be discovered? Some say 
it’s because of Average Joes and Plain Janes, who see 
terrorist attacks around every corner and would be 
glad to take Bulgarian beaches near Hel, Mielno and 
Władysławowo. The social programme 500+ is said to 
have forced travel agencies to expand their offer by 
introducing national accents, rusticity, bread rolls, 
Polish stew, and traditional pound cakes. Isn’t it, how-
ever, typical of Poles to have it their own, traditional 
way regardless of political opinions and historical cir-
cumstances? But the weather must be nice, because 
in Poland, the weather is always terrible – it’s too hot 
in summer and too cold in winter, and on top of that, 
there is snow and even smog recently. Every other 
place is better and more beautiful, and people don’t 
have any problems there. In Poland, we struggle with 
exploitation, Sunday trading, foreign corporations, 
and politics.

To try Pasteis de Natas in Portugal, order Arancini 
after a day on a Sicilian beach, and have Borek with 
spinach while walking streets in Croatia would be 
stepping out of our culinary comfort zone, and we pre-
ferred familiar flavours – a  ‘traditional’ Italian pizza 
with too thick and chewy crust or overcooked pasta 
with shop-bought sauce. On top of that, American and 
Greek specialties from discount stores and markets, 
heavy and glistening with preservatives, additives, 
rising agents, and aromas, identical to the natural 
ones, of course. We travel further, wider, and more 
and more often. It’s a great chance to try and have 
a closer look. To truly taste it. 

STREFA POLAKA - PARÓWKA, BIAŁA PARZONA, KOTLET 
SCHABOWY I ZAPIEKSY Z PIECZARKAMI. LECISZ DO GRECJI, 
DO WŁOCH, DO EGIPTU CZY HISZPANII? WŁAŚCIWIE TO 
NIEWAŻNE DOKĄD, WSZĘDZIE CZUJESZ SIĘ JAK W DOMU. 
PO CO PRÓBOWAĆ OWOCÓW MORZA, PO CO ZASTANAWIAĆ 
SIĘ NAD TYM, KTÓRY SZTUCIEC JEST DO DRĄŻENIA, 
ROZPOŁAWIANIA, PRZECINANIA, ODDZIELANIA? WAKACJE TO 
WAKACJE, NIE MA SENSU SIĘ MĘCZYĆ. TRZEBA ODPOCZYWAĆ!

RE:SORT
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ie wiem – odpowiedziałem  – Jest pierwsza trzy-
dzieści w nocy i właśnie zasypiałem!

– Zostałem milionerem, słuchaj! Jestem mi-
lionerem! – krzyczał Aron do słuchawki po drugiej stro-
nie Atlantyku. – Pamiętasz naszą historię w Krakowie 
z tymi studentkami ASP? – zapytał.

– Z jakimi studentkami, z jakiej ASP? Aron, jest druga 
w nocy, rano mam nagranie dla Deutsche Grammophon, 
czytam poezje Rilkego pod Tańce węgierskie Brahmsa, 
zlituj się proszę, zasypiam...

– Posłuchaj... – i tutaj zaczął swoją opowieść, którą 
nagrałem na dyktafon, bo Aron słynął z tego, że jak za-
czyna, to nie może skończyć. A ja naprawdę byłem zmę-
czony i postanowiłem zasnąć.

– Otóż, jak zapewne pamiętasz, te dwie studentki, 
u których spaliśmy wtedy w akademiku, a było to 25 
lat temu w Krakowie... więc jedna z nich zrobiła wielką 
karierę w przedziale – uważaj - luksusowych gadżetów 
dla pań w dziedzinie erotyki... Spaliśmy u nich, wiesz, 
było dużo wina itd., rano, jak zapewne pamiętasz, jed-
na z nich, ta ładniejsza, Eliza, powiedziała, że jest na 
rzeźbie i nie może nie zrobić mojego odlewu... Że jest 
zachwycona, i że zrobi go z pamięci, jak jakaś niewidzą-
ca osoba, że to dla niej pewnego rodzaju przekroczenie. 
Posłuchaj, więc ona zrobiła ten odlew wtedy, a po latach, 
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jak doszczętnie spaliła się jej przyczepa kempingowa, 
w której mieszkała później w Stanach w Alabamie, to tyl-
ko on się ostał, bo był połączeniem brązu, znalu i tytanu. 
Opowiedziała mi to wszystko! Słuchaj, to niesamowite, 
została z niczym dosłownie, i wtedy przyszedł jej do gło-
wy pomysł, aby wejść w ten biznes, to znaczy zrobić po-
nownie silikonowy odlew mojego penisa i sprzedać go na 
rynek azjatycki, ja pierdolę! Wiesz Wojtek, siedzę teraz 
i piję z tego wszystkiego, bo właśnie mnie odnalazła na 
Facebooku, namierzyła mnie! Rozumiesz? Przed chwilą 
rozmawialiśmy już drugi raz, otóż postanowiła podzielić 
się ze mną fortuną. W Singapurze, Tajlandii, Chinach, 
Turkmenistanie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich 
sprzedało się sto czterdzieści trzy miliony silikonowych 
penisów! Moich penisów! Jestem bogaty, jestem bogaty! 
– krzyczał, i tutaj się na krótko przebudziłem.

– Ona jest szlachetna, przecież mogła nic nie powie-
dzieć, ale zobacz! Powiedziała! To niesamowite, muszę 
ci się z czegoś zwierzyć, w zeszłym roku byłem na spły-
wie kajakowym na Missouri w Kansas City, nigdy ci tego 
nie mówiłem, ale jestem dwururą, tak, jestem dwururą. 
– Tutaj Aron się rozpłakał, nastąpiło długie milczenie.

– Miałem faceta, słuchaj, po tylu latach miałem fa-
ceta i było mi dobrze z nim. Wiesz, co mnie uderzyło? 
Uderzyło mnie, że trzyma pod namiotem silikonowego 
penisa na spływie kajakowym! Zastanawiałem się po co. 
Nagle, kiedy wyciągałem teleskopowe wiosło z jego wo-
doszczelnego plecaka, wypadł srebrny, uważaj, srebrny 
kutas jak z rtęci. Cały twardy, że konserwę można otwo-
rzyć.(Tutaj zrozumiałem, że Aron jest już wstawiony, bo 
zaczął się śmiać i trwało to dwie, trzy minuty).

– Kurwa, niezły, pomyślałem i schowałem go po lewej 
stronie pod kapok. Kiedy wieczorem wróciliśmy, patrzy-
łem na niego pod namiotem w blasku latarki i nie mogłem 
uwierzyć, że można bawić się czymś takim bez lubrykan-
tów. Ma na imię Eni, jest meksykańskim Żydem, ojciec 
urodził się na Hawajach, pod koniec roku byliśmy u nich. 
Jego matka nie żyje. Ale muszę ci powiedzieć, że coś mnie 
tknęło, znałem tego kutasa, znałem go prawie jak własną 
kieszeń, ale nie sądziłem, że to mój! Może dlatego Eni jest 
ze mną? Tego najbardziej się boję. Bo go kocham.
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WOJTEK 
KALARUS
 
Aktor teatralny, filmowy i telewizyjny. 
Reżyser, felietonista. Związany z Nowym 
Teatrem Krzysztofa Warlikowskiego.

BĘDĘ 
MILIONEREM
OBUDZIŁ MNIE W NOCY TELEFON. MÓJ DAWNY PRZYJACIEL Z CZASÓW 
STUDIÓW, MIESZKAJĄCY OBECNIE W KANADZIE, ZADZWONIŁ DO 
MNIE Z RADOSNĄ NOWINĄ I RZEKŁ: – WIESZ, CO SIĘ STAŁO?
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Tutaj przerwało połączenie, ale Aron po 
kilku minutach znów zadzwonił, ja w mię-
dzy czasie wstałem i zrobiłem sobie herbaty.

– Jesteś? Posłuchaj! Eliza chce mi od-
dać dwadzieścia procent! Dwadzieścia pro-
cent, a  jeden kutas kosztuje od czterech 
dolarów w biednych regionach do sześciu 
stów w Emiratach! Teraz pomnóż proszę sto 
czterdzieści trzy miliony razy średnio 10 do-
larów, zaniżam! – krzyknął. – I dla mnie jest 
dwadzieścia procent!

– Aron posłuchaj, muszę ci coś powie-
dzieć, to bardzo ważne. Masz tego silikono-
wego kutasa przy sobie?

– Tak, mam – odpowiedział. – Tylko mu-
szę pójść do sypialni. Eni śpi, odpoczywa, 
właśnie wrócił z pracy.

– Nie budź go, nie budź Eniego, tylko 
wyjmij kutasa z szafy i przynieś do telefo-
nu, chyba że jesteś na bezprzewodowym. 
Możesz to zrobić? – poprosiłem stanowczo.

– Tak, mogę, już idę. 
– Jesteś, Aron?
– Tak. 
– Posłuchaj, dwa centymetry od nasady 

z lewej jest blizna?
– Poczekaj, włożę okulary. Tak, jest, 

o cholera...
– Aron?.
– Tak?
– To mój kutas. To ja was rucham. 

Powiedz Elizie, że dwadzieścia pięć lat temu 
spała ze mną, byliśmy wszyscy bardzo pija-
ni. Teraz ty posłuchaj, dasz jej ten numer, 
pod który dzwonisz, a  ja dam ci trzy pro-
cent, cztery powiedzmy, za to, że o  mnie 
pamiętasz, inaczej dzwonię do prawników. 
I tak będziesz bogaty. Ciesz się!

I sprzedałem tę historię Q.T. 

ENGLISH 

I’LL BE A MILLIONAIRE

I was woken up by a phone call. An old friend from 
my student time, now living in Canada, called me 
with a piece of joyous news and said, “Guess what!”

„What?” I replied. “Listen, it’s 1.30 am, and 
I was already dozing off!”

“I’ve just become a millionaire, you have 
to listen to this! I’m a millionaire!” roared 
Aron to the receiver on the other side of 
the Atlantic. “Remember our adventure in 
Cracow with those female students from the 
Academy of Fine Arts?” he asked.

“With what female students, from 
what Academy of Fine Arts? Aron, it’s 2 
am, I’m having a  recording session for 
Deutsche Grammophon in the morning, 
I’m supposed to read Rilke’s poems to 
Brahms’ “Hungarian dances”! Show mer-
cy, I’m falling asleep…“

“Listen,” Aron started to spin his yarn, 
so I recorded it on a voice recorder, since 
Aron was famous for being unable to stop 
talking once he started. And because I was 
really exhausted, I decided to go to sleep. 

“As you probably remember,” Aron 
continued, “there were those two female 
students… We once crashed at their place 
in their dorm, and it was like twenty-five 
years ago in Cracow. So, one of them hit 
it big in the branch of – now listen care-
fully – luxurious erotic gadgets for wom-
en! We slept in their room, you know, 
there was a  lot of wine and such, and in 
the morning, the prettier of them, Eliza, 
said that she was studying sculpture and 
that she couldn’t possibly forgo making 
a  cast of my… you know. She said that 
she was delighted and that she’d make it 
from memory, like a  blind person, that 
it was some kind of a rite of passage for 
her. Now listen to this! She did make that 
cast and, after years, when the camper in 
which she had lived in Alabama in the US 
burned to ashes, the only thing that sur-
vived was that cast, because it was an al-
loy of bronze, zamak and titanium. She 
told me everything! Listen, it’s amazing, 
she was left with literally nothing, and 
then she came up with the idea to venture 
into this business, and she made another 
cast of my penis, this time a silicone one, 
and decided to sell it in the Asian market, 
holy fuck! You know, Wojtek, I’m now sit-
ting here and drinking to process all that, 
because she’s just found me on Facebook, 
she traced me! Do you get it? We’ve just 
talked for the second time, and she decid-
ed to share her fortune with me! She has 
sold over one hundred forty three million 
silicon penises in Singapore, Thailand, 
China, Turkmenistan and the United 
Arab Emirates! My penises! I’m rich, I’m 
rich!” he bellowed, and it was then that 
I woke up for a short while. “She’s so fair 
and noble-minded, she didn’t have to tell 
me anything, you know? But she told me 
everything! It’s amazing, I have to tell you 
something, last year I went on a canoeing 
trip on the Missouri River in Kansas City, 
I’ve never told you that but I’m bisexual, 
yes, I am bisexual.”

Here Aron burst into tears, and a long si-
lence ensued.

“I had a boyfriend, you know, after all 
those years I had a boyfriend, and it was 
great. And you know what struck me? It 
struck me that he kept a silicone penis in his 
tent on a canoeing trip! I wondered for what. 
Because suddenly, when I was pulling out 
the telescopic paddle from his waterproof 
backpack, a  silver, listen to this, a  silver 

dildo fell out, and it looked as if it had been 
made of mercury. All hard and stuff, you 
could open a can with it.” 

It was then that I came to realize that 
Aron was tipsy, because he broke into 
laughter and calmed down only after two or 
three minutes.

“Holy fuck, nice shit, I thought and I hid 
it under my cork jacket, on the left side, 
you know. When we came back to our tent 
in the evening, I examined it by flashlight, 
and I couldn’t believe that you could actual-
ly play with something like this without any 
lubricants. His name is Eni, he’s a Mexican 
Jew, his father was born in Hawaii, and we 
went to visit him by the end of last year. His 
mother died. But I have to tell you that some-
thing made me suspicious, I knew that dildo 
from somewhere, I knew it like the back of 
my hand, but I  couldn’t possibly imagine 
that it was mine! Maybe it’s the only reason 
why Eni is with me? I’m really scared to find 
out. Because I love him.”

Here our call got disconnected, but Aron 
called again after several minutes; mean-
while, I got up and made myself a cup of tea.

“You still there? Listen! Eliza wants to give 
me twenty percent! Twenty percent, and one 
dildo costs from four dollars in poorer areas 
to six hundred in the United Arab Emirates! 
Now multiply one hundred forty three mil-
lion by ten dollars on average, at least!” he 
exclaimed. “And twenty percent is for me!” 

“Listen, Aron, I  have to tell you some-
thing, it’s very important. Do you have this 
silicon dildo at hand?”

“Yes, I do,” replied he. “But I need to go to 
the bedroom. Eni is sleeping there, he’s just 
come back from work, so he’s resting.”

“Don’t wake him up, you don’t have to 
wake him up, just pull the dildo out of your 
drawer and take it to the phone, unless you 
call from a cordless one. Can you do this?” 
I asked in a firm voice.

“Sure, I’ll go fetch it.”
“You there, Aron?”
“Yes.”
“Listen, is there a scar two centimetres 

from the base on the left-hand side?”
“Wait a sec, I’ll put on my glasses. Yes, 

there is! Holy shit!”
“Aron?”
“Yes?”
“This is my dildo. You all get fucked by 

me. Tell Eliza that it was me that she slept 
with twenty-five years ago, we were all very 
drunk. Now you listen to me. You’ll give her 
my number, and I’ll give you three percent, 
maybe four, for remembering about me, oth-
erwise I’ll call a lawyer. You’ll be rich any-
way. Rejoice!”

And I sold this story to Q.T 

B Ę D Ę  M I L I O N E R E M
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owy projekt rozporządzenia zakła-
da, że raz na trzy lata dyrektorzy 
szkół mieliby oceniać postawę mo-

ralno-etyczną nauczycieli. Co dokładnie 
- tego nie wiadomo. A skoro nie wiadomo, 
to kryteria mogą być różne, bo mamy 20 ty-
sięcy szkół i 20 tysięcy różnych regulami-
nów. Nie muszę dodawać, że pomysł mini-
sterstwa uważany jest przez nauczycieli za 
chory, poroniony i niepotrzebny. Po pierw-
sze dlatego, że zasady, normy i postawy, ja-
kich oczekujemy od uczących, spisane są 
w preambule ustawy o systemie oświaty. 
Po drugie, obowiązki nauczyciela dokład-
nie określa Karta Nauczyciela.

Po co zatem badać moralność? I jak? 
Czy to dyrektor będzie ustalał kryteria? 
Wtedy może powstać bałagan, bo to, co dla 
jednego jest moralne, dla drugiego być nie 
musi. A może odgórnie, z centrali zostanie 
przesłany do szkół jeden dokument z odpo-
wiednimi kryteriami? Tylko kto je będzie 
tworzył? Minister edukacji, ksiądz, czy 
kuratorzy? Skoro już na początku wszyst-
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ko jest mgliste, słusznie rodzą się w nauczy-
cielach obawy. Na forach nauczycielskich aż 
wrze. Zastanawiają się, czy tępiony będzie 
światopogląd, którego nie podziela szef, 
a może udział w strajkach czy brak udziału 
w niedzielnej mszy. Pamiętamy przecież na-
uczycielki popierające Czarny Protest. Panie 
sfotografowały się w czarnych strojach, soli-
daryzując się z kobietami walczącymi o swoje 
prawa. Zrobiły to po godzinach pracy, ale ktoś 
uprzejmy doniósł. A co z postawą donosicie-
la? Tu kryteria mogą być inne. Zawsze można 
uznać, że działał dla dobra szkoły i wyznawa-
nych przez nią wartości moralno-etycznych.  
Nauczyciele zastanawiają się, czy niemoralne 
będzie życie z partnerem tej samej płci czy 
w  konkubinacie. W  końcu wiele osób żyje 
w związkach partnerskich, zwłaszcza mło-
dzi. Być może zwierzchnik uzna, że skoro 
to niezgodne z nauczaniem Kościoła, to zagra-
ża kształtowaniu postaw uczniów. Dorzucę do 
tego jeszcze jedno pytanie. Czy nauczyciel nie 
będzie mógł wyrazić swojego zdania? Bo co, 
jeśli powie, że Powstanie Warszawskie było 
błędem? Albo że Polacy mordowali Żydów? 
Zostanie zwolniony, nie dostanie awansu za-
wodowego czy premii?

Wielu ma nadzieję, że test moralności nie 
wejdzie w życie. Oznaczałby wojnę świato-
poglądową,  wypowiedzianą dla hodowania 
jednej właściwej postawy i… swojego elek-
toratu. A co z prawem, które jasno mówi, że 
nikt nie ma prawa ingerować w nasz świato-
pogląd. Oby w tym przypadku nadzieja nie 
była matką głupich. 

ENGLISH 

MORALITY TEST

I was naïve in thinking that the most serious result 
of the education reform in Polish schools would be 
a program change and dismissal of several thousand 
teachers. Of course, it was all carried out all right, 
but that isn’t the end of it. Have you heard of the 
morality test?

Wię ce j  na anywhere . p l

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.

The newest project of the ordinance assumes 
that once every three years headmasters 
would have to evaluate the moral-ethical at-
titude of their teachers. What does it mean 
exactly – no one knows. And since no one 
knows, the criteria can vary, as we have 
20 000 schools and 20 000 different internal 
regulations. I don’t have to add that the min-
isterial idea is regarded by teachers as sick, 
absurd and unnecessary. The first reason for 
the backlash is that rules, norms and attitudes 
that are expected from teachers are all stated 
in the preamble to the Act on Education. The 
other reason is that teachers’ duties are pre-
cisely specified in the Teacher’s Card. 

So why evaluate morality? And in what way? 
Will it be the headmaster who’ll set the criteria? 
If so, it might result in chaos, because what’s 
moral for one person doesn’t necessarily have 
to be moral for someone else. Or perhaps the 
higher-ups, the authorities, will provide schools 
with a directive with appropriate criteria? But 
who’ll create them? The Minister of Education, 
priests or school superintendents? Since every-
thing is so vague already from the get-go, teach-
ers have every right to feel anxious. There’s 
a heated debate on the internet. Teachers 
wonder whether views that the boss does not 
share will be eradicated, or whether it will be 
taking part is protests or not attending Sunday 
Mass that will be frowned upon? Because we 
all remember the case of some female teach-
ers supporting the Black Protest. The women 
took a picture of themselves in black clothes, 
expressing their solidarity with women fighting 
for their rights. They did it after work, but some-
one “kind” reported it. One could ask, “what 
about the attitude of the informer?” Here the 
criteria may be different. It can always be con-
cluded that he acted for the sake of the school 
and its moral-ethical values. Teachers wonder 
whether being in a same-sex relationship or liv-
ing in cohabitation will be considered immoral. 
After all, many people do live in cohabitation, 
especially younger generation. Perhaps the su-
pervisor will conclude that since it’s contrary 
to the teachings of the Church, it poses a threat 
and has a bad influence on the process of shap-
ing students’ attitudes. I’ll add one more ques-
tion. Will teachers be forbidden from voicing 
their own opinions? What if they say that the 
Warsaw Uprising was a mistake? Or that Poles 
murdered Jews? Will they be fired, not promot-
ed or deprived of an employee bonus?

Many hope that the morality test won’t 
come into force. It would mean a war of views, 
levied in order to shape one proper attitude 
and… the future electorate. And what about 
the law that unambiguously states that no one 
can interfere in our convictions? Let’s hope 
that in this particular case hope won’t prove to 
be the mother of fools. 

TEST 
MORALNOŚCI
JAKŻE BYŁAM NAIWNA, MYŚLĄC, ŻE NAJWIĘKSZYM SKUTKIEM 
REFORMY EDUKACJI BĘDZIE ZMIANA PROGRAMOWA I ZWOLNIENIE 
KILKU TYSIĘCY NAUCZYCIELI. TAK OCZYWIŚCIE SIĘ STAŁO, ALE 
NA TYM NIE KONIEC. CZY SŁYSZELIŚCIE O TEŚCIE MORALNOŚCI?



Więce j  na anywhere . p l



1 0 6 – 1 0 7 M O D A  /  F A S H I O N

M A T E R I A L 
G I R L



M A T E R I A L  G I R L



1 0 8 – 1 0 9 M O D A  /  F A S H I O N



MODELKA / MODEL:  
Angelika, Natalia 
/ Specto Models 

ZDJĘCIA / PHOTOS:  
Weronika Kosińska

WŁOSY I MAKIJAŻ  
/ HAIR & MAKEUP: :  
Patryk Nadolny, Aga Brudny

PROJEKTANCI / DESIGNER:  
Waleria Tokarzewska-
Karaszewicz
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twitter.com/AirportGdansk

STAŁY DODATEK PORTU LOTNICZEGO 
GDAŃSK IM. LECHA WAŁĘSY

REGULAR SECTION OF GDANSK LECH WALESA AIRPORT



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

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

REKLAMA

VIP 
SERVICES

ODLATUJESZ LUB PRZYLATUJESZ - 
SKORZYSTAJ Z USŁUG VIP

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.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod następującym numerem 
telefonu:

+48 608 047 635
vip@airport.gdansk.pl

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 scheduled 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.

For more information please call:

+48 608 047 635
vip@airport.gdansk.pl

www.airport.gdansk.pl



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

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

POCIĄGIEM
BY TRAIN
 
Pociągi do i z Gdańska i Gdyni 
/ Trains to and from Gdańsk and Gdynia 
Rozkład / Timetable: www.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 4A (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

TWOJBUS24PL
twojbus24.pl

MINIBUSEM
BY MINIBUS

TAXI

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



FL IG HT  DEST INAT IONS

KIE RUNKI  LOTÓW

AARHUS www.aar.dk

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

WILNO         www.vilnius-airport.lt

AMSTERDAM  www.schiphol.nl

EINDHOVEN www.eindhovenairport.com

GRONINGEN www.groningenairport.nl

CORK www.corkairport.com

DUBLIN   www.dublinairport.com

BERLIN www.berlin-airport.de

DORTMUND www.dortmund-airport.de

FRANKFURT AM MAIN    www.frankfurt-airport.de

FRANKFURT HAHN 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

DANIA / DENMARK

FINLANDIA / FINLAND

HISZPANIA / SPAIN

LITWA / LITHUANIA

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-TORP www.torp.no

STAVANGER www.avinor.no/en/stavanger

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

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

GÖTEBORG  www.goteborgairport.se

MALMÖ-STURUP www.lfv.se/sv/Malmo

SZTOKHOLM-ARLANDA www.swedavia.se/arlanda

SZTOKHOLM-SKAVSTA www.skavsta.se

VÄXJÖ www.smalandairport.se

ABERDEEN www.aberdeenairport.com

BELFAST www.belfastairport.com

BIRMINGHAM www.birminghamairport.co.uk

BRISTOL www.bristolairport.co.uk

DONCASTER-SHEFFIELD www.robinhoodairport.com

EDYNBURG www.edinburghairport.com

GLASGOW-
INTERNATIONAL www.gpia.co.uk

LEEDS-BRADFORD www.leedsbradfordairport.co.uk

LIVERPOOL www.liverpoolairport.com

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

LONDYN-STANSTED www.stanstedairport.com

MANCHESTER www.manchesterairport.co.uk

NEWCASTLE www.newcastleairport.com

MEDIOLAN-BERGAMO www.orioaeroporto.it

NEAPOL www.aeroportodinapoli.it

PIZA* www.pisa-airport.com

KRAKÓW  www.krakowairport.pl

RADOM www.lotnisko-radom.eu

WARSZAWA www.lotnisko-chopina.pl

WROCŁAW www.airport.wroclaw.pl

SZWECJA / SWEDEN

WIELKA BRYTANIA / GREAT BRITAIN

WŁOCHY / ITALY

POLSKA / POLAND

BRUKSELA- CHARLEROI     www.brusselsairport.be

BELGIA / BELGIUM

EJLAT         www.iaa.gov.il

TEL AVIV www.telaviv-airport.com

IZRAEL / ISRAEL

* Połączenia sezonowe / seasonal connections

KIJÓW airport.kiev.ua

UKRAINA / UKRAINE

ALESUND  www.avinor.no

NORWEGIA / NORWAY

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

REYKJAVIK         www.kefairport.is

ISLANDIA / ICELAND

LIZBONA     www.lisbon-airport.com

PORTUGALIA / PORTUGAL

MALTA         www.maltairport.com 

MALTA / MALTA

RYGA         www.riga-airport.com

ŁOTWA / LATVIA
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Szczegółowy rozkład połączeń znajdą Państwo na stronie: 
Detailed flight schedule available on:
 www.airport.gdansk.pl/schedule/departures-schedule
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* Połączenia sezonowe / seasonal connections



THIRD QUARTER WITH 
A POSITIVE RESULT
In October, Gdansk Lech Walesa Airport released the statistics show-
ing air traffic in the previous season. The number of passengers served 
by the airport in the third quarter of 2017 stood at 1.4 million. Since 
the beginning of the year, the airport has served 3 559 522 passengers, 
which is a  16.2% increase as compared with the corresponding peri-
od in 2016. The figures for July, August and September were close on 
half a million of passengers served. According to Tomasz Kloskowski, 
the CEO of Airport Gdansk, this is thanks to both successful charter 
flights and permanent routes. The number of passengers who travelled 
on summer charter flights from Gdańsk was close on 160 thousand. All 
that resulted in a good financial outcome. From January to September, 
the company turned a profit of PLN 27.6 million, and its net cash flow 
from operating activities stood at PLN 40.6 million. 

NEW DESTINATION: ATHENS
Ryanair has announced the launch of a  new route Gdańsk–Ateny. 
The route is to be launched on 11  May 2018, and regular flights to 
the capital of Greece will be added to Gdansk Airport summer flight 
schedule running until the end of October. Flights will be operated 
twice a week. Ryanair’s passengers will be able to benefit from new 
enhancements introduced by the airline as part of the ‘Always Getting 
Better’ programme. These include a lower hold luggage fee – PLN 105 
for 20 kg, 20 transatlantic routes from Madrid, connecting flights via 
Rome Fiumicino and Milan Bergamo airports, special discounts for 
students as part of the partnership with Erasmus Student Network, 
and voice-controlled bookings. 

TRZECI KWARTAŁ NA PLUSIE
W październiku Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy ogłosił sta-
tystyki podsumowujące ruch lotniczy w  ubiegłym sezonie. Trzeci 
kwartał 2017 roku lotnisko zakończyło z wynikiem 1,4 milionów obsłu-
żonych pasażerów. Od samego początku roku natomiast obsłużono tu 
3 559 522 pasażerów, co dało wzrost o 16,2% w stosunku do analogiczne-
go okresu 2016 roku. W lipcu, sierpniu i wrześniu wyniki sięgały niemal 
pół miliona obsłużonych pasażerów. Jak mówi Tomasz Kloskowski, 
Prezes Zarządu Portu Lotniczego Gdańsk, to zasługa świetnie działa-
jących połączeń czarterowych, ale i tras stałych. Liczba pasażerów, 
którzy skorzystali z letnich czarterów odlatujących z Gdańska, wy-
niosła blisko 160 tysięcy. Dane te przełożyły się na wyniki finansowe. 
Od stycznia do września spółka wygenerowała zysk w wysokości 27,6 
milionów złotych. Przepływ pieniężny netto z działalności operacyjnej 
wyniósł natomiast 40,6 milionów złotych. 

NOWY KIERUNEK: ATENY
Ryanair ogłosił nową trasę Gdańsk-Ateny. Nowy kierunek ma zostać 
otwarty 11 maja 2018 roku i na stałe zagości w przyszłorocznej letniej 
siatce połączeń z  Gdańska, obowiązującej do końca października. 
Do stolicy Grecji będziemy mogli polecieć dwa razy tygodniowo. 
Pasażerowie Ryanaira będą mogli skorzystać z nowych udogodnień 
w  ramach programu „Always Getting Better”. Wśród nich będzie 
obniżona opłata za bagaż rejestrowany – 105zł za 20 kg, 20 tras tran-
satlantyckich z  Madrytu, loty łączone z  przesiadką na lotniskach 
Rzym Fiumicino i Mediolan Bergamo, specjalne zniżki dla studen-
tów, wypracowane we współpracy z  Erasmusem, a  także głosowa 
rezerwacja lotów. 

EN 

EN 
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GDANSK LECH WALESA AIRPORT NEWS

AKTUALNOŚCI PORTU LOTNICZEGO GDAŃSK IM. LECHA WAŁĘSY



GDANSK LECH WALESA AIRPORT NEWS

NAJBARDZIEJ WYSUNIĘTY NA PÓŁNOC KIERUNEK 
Z LOTNISKA GDAŃSK. OD 16 GRUDNIA BĘDZIEMY MOGLI 
POLECIEĆ DO JEDNEGO Z NAJWIĘKSZYCH MIAST KOŁA 
PODBIEGUNOWEGO.

GDZIE TO JEST?
Na północy Norwegii, 350 km w głąb koła podbiegunowego.

JAK DOJECHAĆ?
Bezpośrednim lotem z Lotniska Gdańsk. Z lotniska do centrum mia-
sta dojedziemy autobusem w około kwadrans.

CIEKAWOSTKI
Tromsø to trzecie – po rosyjskich Murmańsku i Norilsku – pod wzglę-
dem wielkości miasto leżące w granicach koła podbiegunowego. Jed-
nak najniższe odnotowane temperatury w  najchłodniejszych miesią-
cach wyniosły około  -18 stopni Celsjusza.

Z tego miasta wywodzą się gwiazdy alternatywnej muzyki elektro-
nicznej – formacja Röyskopp i Biosphere.

WARTO ZOBACZYĆ
Polaria – akwarium polarne, w którym znajdziemy dwa gatunki fok 
(w  tym jedyne osobniki żyjące poza wolnością fokowąsy brodate) 
i ryby arktyczne.

Tromso Botaniske Hage – najbardziej wysunięty na północ ogród 
botaniczny w Europie.

Most na wyspę Tromsøya, na której znajduje się miasto.
Tromso Ice Domes, czyli hotel z lodu. Ta nowa, unikatowa atrakcja 

turystyczna ukryta w górach na peryferiach Tromsø, zostanie otwarta 
w grudniu 2017 roku.

Husky safari – jedna z  wielu aktywnych atrakcji turystycznych, 
polegająca na przejeździe zaprzęgiem ciągniętym przez psy rasy 
husky. Miłośnicy sportów zimowych i psów nie mogą odmówić sobie 
takiej przygody!

Zorza polarna. Być na Północy i nie widzieć zorzy jest niedopuszczal-
ne. Fenomen natury można często obserwować na niebie nad miastem.

CO WZIĄĆ ZE SOBĄ?
Ciepłe, wygodne ubranie i buty trekkingowe. 

EN  TROMSØ
THE NORTHERNMOST GDANSK AIRPORT DESTINATION. 
FROM 16 DECEMBER, PASSENGERS WILL BE ABLE TO FLY 
TO ONE OF THE LARGEST CITIES OF THE ARCTIC CIRCLE.

WHERE IS IT?
In the north of Norway, 350 km north of the Arctic Circle.

HOW TO GET THERE?
Take a direct flight from Airport Gdansk. The city centre is just with-
in a 15 minutes bus ride from the airport.

INTERESTING FACTS
Tromsø is the third – following Russian Murmansk and Norilsk – largest 
city of the Arctic Circle. The lowest temperature recorded in the coldest 
months is about -18 °C.

The city is the origin of a number of celeb artists in alternative elec-
tronic music, including Röyskopp and Biosphere.

PLACES TO VISIT
Polaria – a polar aquarium boasting two seal species (including the only 
bearded seals in captivity) and Arctic fish.

Tromsø Botaniske Hage – the northernmost botanic garden in Europe.
The bridge to the Tromsøya island, where the city is located.
Tromso Ice Domes, that is an ice hotel. This brand new, unique tour-

ist attraction hidden in the mountains on the outskirts of Tromsø is to be 
opened in December 2017.

Husky safari – one of numerous active tourist attractions, which 
is a husky-drawn sled ride. This one is a must for those who love winter 
sports and dogs!

Aurora. When in the North, you simply can’t pass it up. The phenome-
non may often be observed in the sky over the city.

WHAT TO TAKE?
Warm, comfortable clothes and trekking boots. 

Tekst: Sylwia Gutowska Zdjęcie: pixabay.com

TROMSØ



Tekst: Jakub Milszewski Zdjęcia: Mat.Prasowe

CODZIENNIE Z USŁUG POLSKICH LOTNISK 
KORZYSTAJĄ SETKI TYSIĘCY PASAŻERÓW 
REGULARNYCH LINII LOTNICZYCH. KAŻDY Z NICH 
MOŻE ZDECYDOWAĆ SIĘ NA OFEROWANE PRZEZ 
PORTY USŁUGI VIP. SPRAWDZILIŚMY, JAK WYGLĄDA 
PRZYGOTOWANA DLA NICH OFERTA W GDAŃSKU.

pełnianiem życzeń VIP-ów i operowaniem specjalnymi for-
mami obsługi pasażerskiej zajmują się pracownicy Portu 
Lotniczego Gdańsk. Do dyspozycji pasażerów w terminalu 

pozostają choćby salony VIP (ukryte w podziemiach budynku) oraz 
Executive Lounge, z którego skorzystać może każdy pasażer po-
dróżujący w odpowiedniej klasie biletowej, posiadacze specjalnych 
kart, uczestnicy programów lojalnościowych lub ci, którzy wykupią 
taką usługę na miejscu.

Pasażerowie VIP są pod opieką pracowników Portu Lotniczego 
w zasadzie przez cały czas pobytu na terenie portu. W ich przypad-
ku nie obowiązują żadne klasy rezerwacyjne biletów czy programy 
lojalnościowe – z usług VIP może skorzystać każdy, kto taką usługę 
zleci i uiści opłatę. Jeżeli klient przylatuje na lotnisko, pracownicy 

S

KAŻDY MOŻE 
BYĆ VIP-EM



Wejście do salonu Executive Lounge znajduje się w strefie bez-
pieczeństwa Portu Lotniczego Gdańsk. Tam pasażer może w miłej 
i kameralnej atmosferze czekać na swój samolot, z dala od tłumu 
i zgiełku terminala. Do jego dyspozycji są napoje, posiłki, świeża 
prasa czy miejsca do pracy. Jeszcze wyższy standard posiada salo-
nik VIP, znajdujący się dla odmiany w podziemiach terminalu gdań-
skiego lotniska. Posiada on swój własny parking zewnętrzny, dzięki 
czemu korzystający z niego pasażerowie w ogóle nie muszą pojawiać 
się w głównej hali terminalu. Do samego salonu prowadzi czerwony 
dywan. Na miejscu, w dyskretnej atmosferze odbywa się zarówno 
check-in, jak i kontrola bezpieczeństwa. Znajdują się w nim nie tylko 
miejsca, w których można się zrelaksować, poczytać prasę, czy po-
oglądać telewizję, ale także specjalne stanowiska do pracy biurowej 
wyposażone w niezbędne złącza i podstawowy biurowy sprzęt, jak 
choćby drukarkę czy kserokopiarkę. Na gdańskim lotnisku salon 
jest również uzupełniony o salki konferencyjne oraz mniejszy, osob-
ny pokój, w którym można nie tylko odpocząć, ale również skorzy-
stać z prysznica. Oczywiście salonik VIP dostępny jest w ofercie „all 
inclusive”, co oznacza, że jego goście mogą do woli i bez dodatko-

PO PRZEJŚCIU KONTROLI 
PASAŻEROWIE MOGĄ 
ZRELAKSOWAĆ SIĘ 
W SPECJALNYM 
SALONIKU EXECUTIVE 
LOUNGE

zajmują się nim od momentu wyjścia z samolotu – odbierają jego 
bagaż i przewożą go autem BMW 7 do saloniku VIP. Stamtąd może 
wyjść bezpośrednio na podziemny parking, skąd może dostać się do 
miasta własnym autem, wypożyczonym wozem lub taksówką. Jeżeli 
pasażer VIP chce odlecieć z gdańskiego lotniska, zostaje odebrany 
przez jego pracowników na parkingu, sam może odpocząć w salo-
niku, tam przejść odprawę i kontrolę bezpieczeństwa. Do samolotu 
będzie odwieziony limuzyną należącą do Portu Lotniczego. Z kolei 
pasażerowie wylatujący bez obsługi VIP odprawiają się sami, mogą 
skorzystać z szybkiej ścieżki kontroli bezpieczeństwa Fast Track, 
która pozwala uniknąć czekania w kolejkach (jeżeli posiadają ta-
kie uprawnienia wynikające z rodzaju biletu, kart członkowskich 
lub po prostu taką usługę wykupią). Po przejściu kontroli pasażero-
wie mogą zrelaksować się w specjalnym saloniku Executive Lounge 
w oczekiwaniu na boarding.



wych opłat korzystać z baru i menu. Do samolotu mogą także udać 
się prosto z niego dzięki specjalnym limuzynom, które odwiozą ich 
prosto pod maszynę. Pasażerowie i członkowie załóg wielokrotnie 
podkreślali, że salon VIP w Gdańsku jest jednym z najładniejszych 
i najwygodniejszych, z jakimi mieli do czynienia.

Ze specjalnych usług gdańskiego lotniska korzystają nie tylko 
biznesmeni, politycy zajmujący najwyższe stanowiska i koronowa-
ne głowy, ale także gwiazdy showbiznesu i sportu. Praktycznie za 
każdym razem, gdy w Trójmieście ma miejsce wydarzenie kultu-
ralne czy polityczne o statusie międzynarodowym, jak choćby me-
cze sportowych reprezentacji czy festiwale muzyczne, ich uczest-
nicy lądują w Porcie Lotniczym Gdańsk.

EN  EVERYONE CAN BE A VIP

EVERY DAY POLISH AIRPORTS PROVIDE SERVICES TO 
HUNDRED THOUSANDS OF PASSENGERS TRAVELLING 
WITH REGULAR AIRLINES. EVERY PASSENGER MAY OPT 
FOR VIP SERVICES. HAVE A LOOK AT OUR REVIEW OF 
THOSE OFFERED BY AIRPORT GDANSK.

Airport Gdansk staff provide special passenger services and do 
their best to meet VIP passengers’ needs. At their disposal, passen-
gers have the VIP lounge (on the basement floor of the building) and 
the Executive Lounge for all passengers flying in a relevant booking 
class, holders of special cards, members in loyalty programmes, or 
those who have bought such services on the spot.

Airport Gdansk staff provide assistance to VIP passengers in 
all airport processes. Regardless of the booking class or loyal-
ty programmes, the VIP services can be used by all passengers 
who book them and make the payment. The staff assist the VIP 
passenger from the moment of their arrival at the airport – the 
staff collect their luggage and take them to the VIP lounge in 
a BMW 7. From the lounge, the passenger may directly assess 
the underground parking area and get to the city centre by their 

own car, rented vehicle or taxi. If the VIP passenger wishes to 
depart from Airport Gdansk, they are picked up by the staff 
from the parking area and taken to the VIP lounge, where they 
may check in and undergo a security check. Then, they are tak-
en to their plane in a limo. Passengers who don’t use the VIP ser-
vices check in themselves; they may use a  Fast Track security 
check, which allows them to skip the queue (if they are entitled 
to do so – if they travel in a relevant booking class, they hold loy-
alty cards or simply purchase such a service). After the security 
check, passengers may relax and wait for boarding in the special 
Executive Lounge.

The entrance to the Executive Lounge at Airport Gdansk is locat-
ed in the security area. Passengers may enjoy cosy and relaxed atmo-
sphere of the lounge and wait for their plane far away from the hustle 
and bustle of the terminal. Meals and beverages, latest papers and 
working space are available. The VIP lounge on the basement floor of 
the airport terminal boasts even a higher standard. Passengers may 
use a private parking area, so they don’t even need to go to the main 
terminal. There is a red carpet leading to the lounge. Check-in and 
security control take place inside, in discreet and comfortable atmo-
sphere. Passengers may enjoy a relaxing zone, where they can read 
papers or watch TV, but there is also special working space with all 
necessary connections and basic office equipment, such as a print-
er or a photocopier. The VIP lounge also boasts conference rooms 
and a small, separate room where passengers may take a shower. It 
is available in the ‘all inclusive’ offer, which means that all bar and 
menu items are included free of charge. Special, dedicated limos 
take passengers to their planes straight from the lounge. Passengers 
and crew members have praised and recommended the VIP lounge 
at Airport Gdansk as one of the best and most comfortable lounges 
they have ever visited.

Clients of special services at Airport Gdansk include business-
men, top politicians and country leaders, as well as show business 
and sport celebrities. Whenever an international cultural or politi-
cal event is held in Tricity, such as a national team match or a music 
festival, the event participants arrive here, at Airport Gdansk.






