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rozkladówka Marcin

Marine Chronometer Manufacture
Manufacture chronometer movement with Silicium technology. 

Self-winding. Water-resistant to 100 m. 18 ct rose gold case. 

Available also on leather strap or gold bracelet.
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MATEUSZ  
KUSZNIEREWICZ

Człowiek pracy, gdańsz-
czanin z wyboru. Choć 

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

biznesmenem, społeczni-
kiem, prezesem Fundacji 

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

narzeka na nudę.

FOT. SYLWESTER CISZEK

E N G L I S H T E X T

A working man and 
a citizen of Gdansk by 

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

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

and the CEO of Gdansk 
Foundation. He offers 

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

and continues to swim in 
spite of his seasickness. 

Mateusz Kusznierewicz is 
never bored.

ALICJA STAŃSKA- 
-STRYJECKA

Projektantka i założyciel-
ka marki STANSKA firmy 
STANSKADECOR. Rzuciła 

już drugie studia, by 
doskonalić się w tym co 

kocha najbardziej – haute 
couture w samym jego 

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

tatuaże, Depeche Mode 
i Titusa z Acid Drinkers. 

Na co dzień otacza się 
przyjaciółmi, mężem 
i swoim największym 

szczęściem, kotem Bo-
bem. Bezgranicznie odda-

na miłości do Salvadora 
Dalego i Gabriel Chanel. 

E N G L I S H T E X T

The designer and the 
founder of the brand  

STANSKA belonging to STAN-

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

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

Depeche Mode and 
Titus, leader of the Acid 

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

She is unconditionally 
devoted to Salvador Dali 

and Gabriel Chanel.

PIOTR METZ

Człowiek-instytucja, 
którego przedstawiać 

raczej nie trzeba. Dzien-
nikarz radiowy, prasowy, 

w telewizji też o niego 
nietrudno. Ale przede 

wszystkim dziennikarz 
muzyczny, chodząca 

encyklopedia współcze-
snej muzyki. Jeśli poleca 

jakąś płytę to znaczy, 
że nie można obok niej 

przejść obojętnie.

FOT. WOJCIECH DUSZENKO

E N G L I S H T E X T

A one-man institution, 
who needs no introduc-

tion, especially in Poland. 
A radio reporter and 

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

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

ignore it.

MARCIN  
KĘDRYNA

Zawsze podkreśla, że 
na samochodach się 

jakoś specjalnie nie zna. 
Nie przeszkadza mu 

to w pisaniu o nich, bo 
przez dwadzieścia lat 

poniewierki po różnych 
mediach się nauczył, że 

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

w mediach?

FOT. JACEK PIĄTEK

E N G L I S H T E X T

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

Which does not prevent 
him from writing about 

them, because for twenty 
years of wandering round 

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

is it only the case with the 
media?

GRZEGORZ 
KAPLA

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

tylko spotykać ludzi. 
No i lubi być w drodze, 

kupować płyty w sklepie 
z płytami a nie w sieci, 

pomidorową i kabriolety. 
Kiedyś, dzięki dwojgu 

mądrym ludziom pojął, 
że nie trzeba pisać tylko 

o polityce. Że można 
pisać o świecie. 

E N G L I S H T E X T

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

a gift. The only thing 
he likes more than 

writing is meeting other 
people. He also likes 

being on the road, buying 
albums in stores (not 

online), tomato soup and 
convertibles. Two wise 

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

about the world.
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W wielkiej ściemie odnajdujemy prawdziwego Bartłomieja Topę.

ROZMAWIAŁ
Jakub Milszewski

ZDJĘCIA
Monika Szałek

Ś C I E M A
B A R T Ł O M I E J  T O P A

MAKE-UP
Justyna Szczęsna
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Rzadko zdarza mi się robić wywiady 
z aktorami. Częściej trafiam na muzyków.
Co ja ci mogę powiedzieć, chłopaku? Akto-
rzy to ściemniacze.

Pan poza teatrem i planem gra?  
W życiu codziennym?
Każdy gra.

Zdarza się, że przemawia przez  
pana postać?
To tak nie pracuje. Każda sytuacja wyzwala 
kolejne sytuacje. Jak pan przeprowadza 
wywiad to jest pan skupiony na rozmówcy, 
jak pan skończy i wychodzi to pan myśli 
o tym, co tamten facet powiedział, czy pa-
dły te pytania, które pan chciał zadać, czy 
usłyszał pan to, co chciał usłyszeć. To jest 
rola, w którą pan wszedł. Kluczem do tego, 
żeby coś z tego życia wyciągać, jest uwaga. 
Musimy dysponować swoją obecnością po-
śród wszystkich obecnych, ale ważne jest to, 
żebyśmy się słuchali.

Czyli co, gombrowiczowskie gęby 
wszędzie i zawsze?
Absolutnie tak. Nawet jeśli sobie tego nie 
uświadamiamy to każdy gra jakąś rolę. 
Człowieka, matki, ojca, syna, córki. To są 
role. Życie opowiada dzisiaj takie historie, 
że gdybyśmy podglądali co się dzieje w do-
mach to mamy kino. I w zasadzie mamy 
kino już wszędzie, bo mamy wszędzie 
kamery, mamy GoPro, mamy wszystkie 
urządzenia, które mogą nas nagrywać. 
Wyciągamy to wszystko co jest prozaiczne, 
co jest codzienne. I nieustająco gramy, 
wchodzimy w te role.

Zatem gdybym zapytał „kim jest 
prawdziwy Bartłomiej Topa”, to pan by 
mnie spytał: „ale który?”.
Ja sam nie wiem kim jestem.

No to ustalmy to. W jaki sposób  
się pan definiuje?
Widzę, że dochodzimy do sedna. Czy jeste-
śmy tym co robimy? Czy jesteśmy tacy, jak 
nas ludzie odbierają przez media? Czy jeste-
śmy tym co czujemy, co myślimy, tym co 
mamy w ciele? Jesteśmy instrumentami, ge-
nialnymi biologicznymi komputerami. Mam 
taką teorię, że tak naprawdę to wszystko to 
jest totalna ściema. Fantastyczna ściema.

Teatr.
Totalny teatr. I tak naprawdę niewiele 
osób sobie zdaje z tego sprawę, że ten drugi 
wymiar to jest jakaś genialna scena, jakaś 
kompozycja barw, smaków, dźwięków, fak-
tur, tego wszystkiego co możemy odbierać 
zmysłami. I nic więcej!

Zatem to nie jest poważne.
To jest super poważne! I na dodatek dość 
radosne, przynajmniej z jednej strony. Bo 
z drugiej strony, jak sobie zdasz sprawę, że 
za chwilę możesz umrzeć no to się trochę 
zmienia. Bo co potem? Umieramy i co?

Być może przechodzimy na backstage.
Ale co tam jest? Czy tam są tylko aktorzy? To 
jest kolejna historia. Tam nie ma przyciąga-
nia ziemskiego, jest rozrzedzone, jest osiem 
razy rzadziej. Tam jest tylko... Tam jest ina-
czej. Ale jest ta sama ściema! (śmiech)

A kiedy się pan zorientował, że jest pan 
dobry w tym co robi?
Wie pan kiedy? Jak miałem 9 lat i ojciec mi 
kazał wyczyścić buty. Te buty były wyglan-
cowane, natarte dobrą pastą do butów. Nie 
taką z gąbeczką, jak dzisiaj można kupić, 
że pan przetrze i się panu świeci. Ojciec mi 
kazał wziąć prawdziwą pastę, dobrą szczotę, 
wyszorować te buty, a potem je tak wyglan-
cować tą szczoteczką. Wtedy poczułem, że 
to ma sens, że to jest realna robota, że to 
jest praktyczne, bo tam się sól nie dostanie, 
woda nie wleje, jest czysty but. To takie ele-
menciki, na które się składa jakieś spełnie-
nie, satysfakcja, precyzja wykonania czegoś.

W kinie widać efekt końcowy, można go 
obejrzeć wiele razy bo się nie zmienia. 
Można wypożyczyć na DVD, na VHS-ie, 
można iść do kina kilka razy. W teatrze 
stojąc na scenie nie jest pan jednocześnie 
widzem. Nie widzi pan efektu końcowego.
Widzę. Jesteśmy aktorami i widzami jedno-
cześnie. Oczywiście mam inną perspektywę 
stojąc na scenie, ale widzę. Jest jakiś szósty 
zmysł, który pozwala nam na odbiór, na za-
mykanie tej przestrzeni w teatrze. Jestem na 
scenie z partnerem, rozmawiamy wyuczo-
nymi tekstami, raz lepszymi, raz gorszymi, 
ale mamy słuchacza, widza, który nas mo-
tywuje i wspiera albo rzuca pomidorami lub 
zgniłymi jajami jeśli coś jest nieprawdziwe. 
My to czujemy. Jeżeli jesteśmy pozbawiani 
albo sami się pozbawiamy tego zmysłu to nie 
mamy czego szukać w tym zawodzie.

Więc kiedy przyszedł ten moment,  
że po zagraniu jakiejś roli w teatrze  
lub filmie stwierdził pan: „cholera, 
jestem dobrym aktorem”?
Błagam, nie da się tak. Nie chcę wartościo-
wać, że jestem dobry albo jestem zły. Dla 
mnie najważniejsze jest to, że postacie, 
które udaje mi się kreować przy współpracy 
ze wspaniałymi aktorami, reżyserami i całą 
ekipą, mają jakąś mięsistość, jakąś barwę, 
są na granicach swoich obecności. To mnie 
ciekawi. A co to znaczy, że coś jest dobre 

albo złe? Jednym się coś podoba, ktoś inny 
powie „pan se to może to kosza wyrzucić”. 
Kino jest materią, która jest kreacją wielu 
osób. Jest operator, kostiumograf, facet od 
światła, dyżurny planu, katering, monta-
żysta, producent, dystrybutor... Na to się 
składa mnóstwo kreacji. Jeżeli produkt 
oddziałuje i rezonuje z widzem i widz chce 
go oglądać, albo wręcz przeciwnie – mówi 
„kur**, nie będę tego oglądał, nie chce mi 
się, to jest za trudne dla mnie, nie godzę się 
na takie pokazywanie świata” to wiadomo, 
że to jest przynajmniej jakieś. Prawdziwe, 
rezonuje, wpływa na mnie jakoś, inspiruje 
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mnie albo sprawia, że chcę wyjść i uciąć 
kotu łeb. Albo pocałować dziewczynę.  
To jest wyznacznik.

Ale żeby film miał taką moc 
oddziaływania, to ludzie przy nim 
pracujący muszą się na swojej robocie 
znać. Więc muszą być w niej dobrzy. 
Jeśli facet, który gra główną rolę łysego 
policjanta Króla będzie słaby, to cały film 
padnie, choć reszta ekipy będzie świetna.
Smarzowski postawił sobie bardzo wysoko 
poprzeczkę w rzemiośle. U niego ta kreacja 
od początku do końca jest przygotowana, 

pełna, napisana z różnych perspektyw. 
Dzięki temu wrzucił na stół coś, czego nie 
można było pominąć. Trzeba to było wziąć 
takie jakie jest. Postawić swoją osobę na taki 
poziom, żeby to miało sens. Więc najpierw 
jest pomysł, potem pisarz, czyli scenarzy-
sta, potem rozsyła to aktorom, potem jest 
producent. Więc Smarzowski skupia wokół 
siebie ludzi, którzy mówią „tak, chcę w tym 
uczestniczyć, dam kawałek swojego serca, 
umiejętności, rzemiosła”. Z tego powstaje 
coś wyjątkowego albo nie. A jaka jest wery-
fikacja czy coś jest wyjątkowe czy nie? Dwa 
miliony widzów w kinie? Milion?

Czy jesteśmy tym 
co robimy? Czy 

jesteśmy tacy, jak nas 
ludzie odbierają przez 
media? Czy jesteśmy 
tym co czujemy, co 

myślimy, tym co 
mamy w ciele? 

D
zi

ęk
uj

em
y 

te
at

ro
w

i S
tu

di
o 

B
uff

o 
za

 u
do

st
ęp

ni
en

ie
 w

nę
tr

z 
do

 s
es

ji 
zd

ję
ci

ow
ej

.





17

STREFA VIP / VIP ZONE

Przy okazji premiery „Drogówki” 
w każdym wywiadzie pana pytano,  
czy miał pan już styczność z drogówką  
na trasie. Wszędzie pan odpowiadał,  
że jeszcze nie.
No i już miałem. Ostatnio jechałem, przekro-
czyłem prędkość. Dostałem dziesięć punk-
tów i musiałem pięć stów zapłacić. W Krako-
wie. Dwupasmówka, piękna pogoda...

Poznali pana?
Tak, ale to nie ma żadnego znaczenia.. 
Przekroczyłem prędkość, trzeba piętnować. 
Zapłaciłem. Nie było rozmowy. Żadnej!

Wróćmy do tych masek. W każdej postaci, 
w którą aktor się wciela, jest coś z aktora 
– jego ciało, głos, emocje. A odwrotnie? 
Czy zostaje coś z postaci w aktorze?
Dzisiaj usłyszałem bardzo kontrowersyjny 
dla mnie, trudny może, czasami, a może 
nie, nie wiem, zastanawiam się nad tym, 
w każdym razie cytat z Konwickiego, który 
od nas odszedł, że on się bał ludzi pewnych 
siebie, ponieważ mu bardzo wiele przykro-
ści sprawili. Długo się nad tym zastana-
wiałem co to znaczy być pewnym siebie. 
I szybko zapominam pytania...

Czy w aktorze zostaje coś z postaci?
Ach! Jak mi pan zadawał to pytanie to 
myślałem właśnie o tym, że zostaje mi 
jakaś pewność siebie. Te postaci mnie uczą 
wielu rzeczy, przede wszystkim uważności 
na człowieka. Druga sprawa: pewności 
w podejmowaniu decyzji, ale też pewności 
w takim człowieczeństwie, byciu, żeby so-
bie zadać pytania na temat oddechu, wody, 
pożywienia, ruchu. Jeżeli te elementy są 
w iluś tam procentach spełnione to wtedy 
te relacje międzyludzkie są zdrowe. Czyli te 
postaci mnie uczą.

A gdyby przyszło panu zagrać rolę 
osoby, która jest chorobliwie nieśmiała, 
Woody’ego Allena, ale jeszcze bardziej, to 
też by pana nauczyło pewności siebie?
Jestem tego pewien. Bo matrycę mamy 
taką samą cały czas. Jest to matryca, którą 
nazwałbym matrycą obojętności. Możemy 
dzięki niej wybrać, czy jesteśmy ekstremi-
stami, czy jesteśmy liberałami. Ale libera-
łowie też są ekstremistami w swoim libe-
ralizmie. Więc jak pan widzi to są wybory. 
Historia nas uczy pewnych konsekwencji, 
ale my zapominamy o wojnach, nieszczę-
ściach i prowokujemy się po to, żeby się 
antagonizować. I to jest wielkie, nieświa-
dome nieszczęście tego świata i mam na 
to niezgodę, a jednocześnie uczestniczę 
w tym po to, żeby może drobinkę tej myśli 
zaszczepić w świadomości zbiorowej ludz-

kości, że to jest kłamstwo! Pan widzi jak się 
emocjonuję. Bo to jest ściema!

Słowo „ściema” urasta nam do rangi 
słowa-klucza tej rozmowy.
Ja mam suczkę, którą nazwałem Ściema. 
Kłamczucha moja kochana, wspaniała, 
cudowna. Zwierzęta to są w ogóle programy 
biologiczne, to są komputery idealne!

Matrycę mają tę samą co my?
Oczywiście.

Zagrałby pan zwierzę?
Nie potrafiłbym. Jestem tak nasączony tym 
światem, złem, dobrem, że nie potrafiłbym 
tego zrobić, bo zwierzęta są z natury dobre.

Dla mnie – laika – aktorstwo polega na 
tym, że obserwuje się życie, a potem się 
je odtwarza. Ze zwierzętami byłoby tak 
samo. Weterynarz też musi obserwować 
zwierzęta i uczyć się ich życia.
To wynika z atencji na innych, z takiego 
obejmowania sobą wszystkich istnień. 
Wszyscy jesteśmy tacy sami: chorujemy na 
nowotwory, nie mamy nóg, rąk, cierpimy na 
Alzheimera, na autyzm. W każdym razie psa 
byłoby mi ciężko zagrać.

A kota? Leniwca?
(śmiech) Kota? Leniwca? Może słonia... 
Lwa...? Pokażę zęby i co. Że niby jestem 
głodny i dumny? Ale może kameleona? Bo 
się zmienia. Są jeszcze inne zwierzęta, które 
się zmieniają w konary, patyki, źdźbła tra-
wy... Natura jest piękna. Cholera, czego pan 
ode mnie oczekuje, co?!

Recepty na życie. Już wiem,  
że mam oddychać.
Podstawowa rzecz. Jakby pan przestał oddy-
chać to jak długo będzie pan żył?

Pewnie nie za długo.
No ile? Siedem minut, dziesięć, dwadzie-
ścia? Są tacy co nurkują i nie oddychają po 
piętnaście, dwadzieścia minut. Czyli co jest 
najważniejsze? Oddech! Bo jak nie będziesz 
oddychał to umrzesz.

Przyjmując szerszą perspektywę to ważny 
jest też seks, bo to przedłużenie gatunku.
Ale jak pan nie będzie oddychał to się 
pan nie będzie seksił. No nie będzie pan! 
(śmiech) Jak pan będzie miał oddech to 
jest początek. Żeby dostać energię musi się 
pan napić wody. Ta woda musi być dobrą 
wodą, musi być alkaliczna, mineralizo-
wana, przepełniona miłością. Woda ma 
pamięć i pan doskonale wie o tym. Musimy 
pić dobrą, źródlaną wodę, nie z plastiko-

wych butelek. A dziś jaką mamy wodę, 
w tych betonach żyjemy...

To skąd mam brać tę wodę?
Ja sobie robię wodę. Mam takie urządzenie 
i robię sobie żywą, alkaliczną wodę. Ma pH 
przynajmniej 9. Są tylko dwa źródła w Pol-
sce, które mają wodę z pH powyżej 9. Krew 
ma pH 7,3-7,4. Wszystko to, co jest powyżej, 
jest zasadowe. Coca-Cola ma np. 2, truje, 
zakwasza strasznie. Oczywiście człowiek 
jest w stanie to w jakiś sposób zbalansować, 
ale w którymś momencie, za ileś lat, ta nie-
ustająca destrukcja powoduje, że umieramy 
na nowotwory i inne cywilizacyjne choroby. 
Trzeba pić wodę. Kolejny czynnik to dobre 
pożywienie. Ostatnia rzecz to ruch, bo przy-
ciąganie ziemskie jest tak wielkie, że ściąga 
nas do siebie, żeby umrzeć, żeby się położyć 
w ziemi. Ale chcemy żyć jakoś, wyrobić 
jakiś program – 80 lat, 100. 

Kiedy się u pana pojawiła ta teoria, 
wiedza o żywieniu, piciu wody,  
ruchu i oddychaniu?
Żadna wiedza. Cały czas się uczę. Przesta-
łem jeść mięso w 1990 roku. Z biedy. Nie 
miałem nic, żona mnie opuściła. Powiew 
historii zawiał i wszystko się zmieniło. Już 
wtedy byłem w Warszawie. Potem były róż-
ne próby, błędy, szukanie. Ech, chciałbym 
już zamilknąć...

Dlaczego?
Wie pan, tak sobie myślę... Konwicki napisał 
mnóstwo przepięknych książek, wspania-
łych tekstów. Mamy genialnych pisarzy. 
Mamy wspaniałych aktorów, reżyserów, 
dziennikarzy, fotografów wyciągających coś 
nieuchwytnego. Mamy mnichów.

Mamy wszystko i jesteśmy dobrzy.  
To chyba dobrze.
Jestem niecierpliwy. Chciałbym, żeby ten 
genotyp, który jest gdzieś w nas osiągnął 
swoją pełnię. Żebyśmy mogli już przecho-
dzić przez ściany. Chciałbym tego.

W amerykańskich komiksach są ci 
superbohaterowie, którzy przechodzą 
przez ściany i w ogóle.
Dla mnie „Matrix” był takim momentem 
istotnym dla świadomości ludzkości. Pew-
nie nie wszyscy obejrzeli, wiadomo, że nie, 
ale sporo osób zobaczyło, że można ten 
świat naginać.

Wtedy w ogóle wchodziła cały czas na 
szeroką skalę komputeryzacja i ludzi 
się zorientowali, że w tej naszej ściemie 
może być jeszcze jedna ściema.
No i właśnie o tym mówię! To jest to!
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Chyba zaczynam łapać.
(śmiech)

Nie myślał pan o hokeju żyjąc  
w Nowym Targu?
Myślałem. Jest tyle rozwiązań poprowadze-
nia krążka z piątką zawodników... To jest 
genialne. Nigdy krążek nie toczy się tym 
samym torem.

Śledzi pan rozgrywki?
Teraz już nie, kiedyś śledziłem bardzo. Cho-
dziłem na mecze Podhala Nowy Targ z oj-
cem i bratem, zdzierałem gardło. Mógłbym 
być takim szalikowcem hokejowym.

A sam pan grał?
Grałem, ale ojciec mi potem położył troszkę 
szlaban: „synu, trzeba się zacząć uczyć… 
geografii, matematyki, gry na fortepianie?”. 
Hokej jest dyscypliną po części siłową i to 
jest fajne. Myślę, że każdy chłopak powinien 
na przykład boksować, żeby gdzieś tę ener-
gię z siebie wyzwolić. Jesteśmy facetami! 
Mamy jaja! Powinniśmy iść w podróż, zbie-

rać patyki i budować szałasy, bo tacy jeste-
śmy. Powinniśmy polować.

Polować i nie jeść mięsa?
Nie no, jeść mięso. Wie pan, każdy genotyp 
i grupa krwi ma swoją ścieżkę jedzenia.

Pan ma jaką?
0Rh+.

Powinien pan jeść mięso.
No powinienem.

Wiem, bo mam tę samą.
No widzi pan. Dlatego się spotkaliśmy.  
Nie wiem, może jak się spotkamy za rok to 
mnie to przekona i pójdziemy na steka. A mia-
łem już taki moment, ale mi nie smakowało! 
Z pięć, sześć lat temu chodziliśmy z kumpla-
mi na takie półkrwiste steki, ale coś mi nie 
pasowało. A to było dobre, naprawdę dobre 
mięso, argentyńska wołowina.

Trzeba się na nowo przyzwyczaić.
Pan spłaszcza słowa. Przyzwyczajenie. Co to 

Zaczyna się 
ściemniać. Jest 

ściema na ściemie. 
I jest to zajebiste, 

bardzo to lubię. Wtedy 
istniejemy tylko 

ja i partner. Mamy 
tak z Szymkiem 

Bobrowskim. 
Graliśmy już ponad 
setkę razy ten sam 

spektakl i zdarza się, 
że ja go wybijam albo 

on mnie, mówimy 
teksty zupełnie  

od czapy.
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jest przyzwyczajenie? Lubię kawę, jestem do 
niej przyzwyczajony.

Ale jakby pan wyjechał na pół roku 
gdzieś, gdzie nie ma kawy, to by się pan 
odzwyczaił.
Pewnie bym znalazł jakieś ziółko, trawkę, 
kwiatek, który by działał tak samo. Może 
by inaczej smakował, ale nie mam z tym 
problemu, bo gdzie wieszam kapelusz tam 
się czuję dobrze.

Bo wszędzie jest ta sama ściema.
Bo wszędzie jest ta sama ściema. Tylko cier-
pienia coraz więcej...

Ależ pan to smutno powiedział, takim 
aktorskim głosem...
Srorskim! Nienawidzę! Co znaczy aktorskim?

Ładny, doniosły, z dobrą dykcją.
Żeby docierała informacja, przekaz, to 
muszę wyraźnie powiedzieć. Mówi się nie-
wyraźnie żeby coś zachachmęcić albo żeby 
pokazać, że się jest nieśmiałym.

A jak się zapomina tekstu na scenie?
To jest masakra. Zaczyna się ściemniać. Jest 
ściema na ściemie. I jest to zajebiste, bardzo 
to lubię. Wtedy istniejemy tylko ja i partner. 
Mamy tak z Szymkiem Bobrowskim. Grali-
śmy już ponad setkę razy ten sam spektakl 
i zdarza się, że ja go wybijam albo on mnie, 
mówimy teksty zupełnie od czapy.

Czyli robicie to specjalnie.
Oczywiście! Żeby było przyjemniej, żeby 
było inspirująco. Wiele by pan oddał za 
twarz, wzrok i emocje partnera, który jest 
w totalnej dupie i nie wie co zrobić (śmiech).

Zdarzało się panu buchnąć śmiechem 
podczas spektaklu w jakiejś smutnej 
scenie, kiedy ktoś umiera?
Zdarzało mi się buchnąć śmiechem, to jest 
najprzyjemniejsze. Ale nigdy w takiej sce-
nie, mam nikłe doświadczenie teatralne, 
gram raczej w takich sztuczkach ze skórką 
od banana. Nie ma to nic wspólnego z Szek-
spirem, Bułhakowem, Tołstojem. Czekam 
na swojego… Godota.   

Cały wywiad dostępny na Anywhere.pl
 

E N G L I S H T E X T

Rubbish
We find the true Bartłomiej Topa in 
a huge load of rubbish.

I rarely happen to hold interviews with 
actors. I usually come across musicians.
What can I tell you, boy? Actors are bull-
shitters.

Do you act outside the theatre and off set? 
In your everyday life?
Everyone does.

Does it happen that your characters speak 
through you?
It doesn’t work this way. Each situation 
triggers off new situations. When you 
carry out an interview, you’re focused on 
the interlocutor. And when you end and 
leave, you start wondering what the guy 
said, whether the questions you’d planned 
were actually asked and whether you heard 
what you’d wanted to hear. This is the role 
you assume. Attention is the key to drag-
ging something out of this life. We have to 
administer our presence among everyone 
else present, but it is also important that 
we listen to each other.

So do you mean that we put on masks 
everywhere, always?

Absolutely. Even if we don’t realize it, every-
one performs some kind of a role. The role 
of a human being, a mother, father, son or 
daughter. They are roles. Life tells such sto-
ries today that if we watched what happens at 
homes, we would have cinema. And as a mat-
ter of fact we do have cinema everywhere 
because wherever we go there are cameras, 
there is GoPro and there are all kinds of devic-
es that can record what we’re doing. We reveal 
all prosaic, everyday matters. And we act all 
the time, we assume those roles.

So if I asked you who is the real Bartłomiej 
Topa, you’d ask “which one?”.
I don’t know myself who I am.

So let’s try to establish that. How do you 
define yourself?
I see we’re getting to the bottom of the matter. 
Are we what we do? Are we the kind of people 
others see in the media? Are we what we feel, 
what we think, what we have in our body? 
We’re instruments, brilliant biological com-
puters. I have such a theory that it’s all actual-
ly total rubbish. Fantastic rubbish.

Theatre.
Total theatre. And strictly speaking, few 
realize that the other dimension is some 
kind of a fantastic stage, a composition 
of colours, flavours, sounds, textures and 
everything else we can learn through our 
senses. And nothing more!

So it is not serious.
It’s extremely serious! And it’s even quite 
cheerful, at least from one side. Because look-
ing from the other side, when you realize you 
can die in a moment, it changes a bit. Because 
what’s next? We die and what?

Perhaps we go backstage.
But what is there? Are there only actors? 
That’s a different story. There is no gravity, 
it’s diluted, it’s eight times rarer. There’s 
only... It’s different there. But there’s the 
same rubbish! (Laughs)

And when did you realize that you are 
good at what you do?
You know when? When I was 9 and my 
father told me to clean a pair of shoes. 
And they were already shining, treated 
with a good shoe polish. Not the one with 
a sponge you can buy today, with which you 
just wipe your shoes so that they start shin-
ing immediately. My father told me to take 
a true polish, a good brush, brush those 
shoes and then polish them with a smaller 
brush. I felt then that it made sense, that 
it was a real job, that it was something 
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practical because salt or water wouldn’t 
get in, that those shoes were clean. These 
are small elements that make up our ful-
filment, satisfaction and precision with 
which we do things.

What we see in the cinema is the end 
result. We can watch it many times 
because it doesn’t change. We can rent 
a DVD, a VHS or simply go to the cinema 
several times. When you enter the stage, 
you are not a spectator any more. You 
don’t see the end result.
I do. We’re actors and spectators at the same 
time. I obviously have a different perspective 
when I stand on the stage, but I do see. There 
is a sixth sense of some kind, which lets us 
perceive what happens and close the space in 
the theatre. I stand on the stage with my part-
ner, we speak from memory, better or worse, 
but we have the listener, the spectator, who 
motivates and supports us or throws tomatoes 
or rotten eggs at us if something’s unreal. We 
can feel it. If we’re deprived of this sixth sense, 
or if we deprive ourselves of it on our own, we 
have nothing to look for in this profession.

So when did it happen that you thought 
“damn, I’m a good actor” after playing 
a role in a theatre or a film?
Please, that’s not the way these things work. 
I don’t want to evaluate myself saying that 
I’m either good or bad. What matters for me 
most is the fact that the character I create in 
cooperation with excellent actors, directors 
and the whole crew, are fleshy, on the verge of 
their presence, have some kind of colour. This 
is what interests me. And what does it mean 
that something is good or bad? Some may like 
it, others may say “get rid of that trash”. Cine-
ma is a matter that has been created by many 
people. There is the cameraman, the costu-
mier, the lighting designer, the stage man, the 
catering staff, the editor, the distributor... It 
consists of many acts of creation. When the 
product affects the spectator, resonates with 
him and the spectator wants to watch it or – 
quite the opposite – says “fu**, I’m not going 
to watch it, it’s too difficult for me, I don’t 
agree to such a vision of the world”, you know 
that it has some character of its own. It’s real 
and resonates, influences me, inspires me or 
makes me want to leave and cut a cat’s head 
off. Or kiss a girl. This is the determinant.

But for a film to have such a power of 
influence, people who work on it have to 
know their job. So they have to be good 
at it. If a guy that plays the leading role 
of a bald policeman is weak, the whole 
film will flop, even if the rest of crew 
were excellent.

Smarzowski raised very high standards 
for himself in this craft. As far as he is 
concerned, this creation is prepared from 
beginning to end. It’s full and written from 
various perspectives. This is why he put on 
the table something we couldn’t pass over. 
We had to take it as it was. Reach such a lev-
el as to ensure it would all make sense. So 
first there’s an idea, then the screenwriter, 
who later sends it to the actors, and finally 
there’s the producer. Smarzowski surrounds 
himself with people who say “yes, I want 
to participate in that, I’ll give a piece of my 
heart, my skills, my craft”. And it results in 
something unique or not. And what is the 
way to verify whether something is unique 
or not? Two million spectators in the cine-
ma? One million?

When Drogówka (Traffic Department) 
was premiered, they asked you during 
each interview if you had had contact with 
traffic police. And you always said no.
And now I have. I was fined for speeding. 
I got ten points and had to pay five hundred 
zlotys. In Cracow. A dual carriageway, beau-
tiful weather...

Did they recognize you?
Yes, they did, but it didn’t matter. I was 
speeding, it has to be stigmatised. I paid. We 
didn’t talk. Not at all!

Let’s go back to the masks. There is 
something from the actor in each character 
he plays – his body, voice, emotions. And 
the other way round? Is something left in 
the actor from his character?
I heard a very controversial, a difficult 
perhaps, sometimes, or maybe not, I don’t 
know, I don’t think about it... Anyway, 
I heard a quotation from Konwicki, who 
left us in this world, that he was afraid of 
self-confident people as they hurt him a lot 
many times. I was wondering what it means 
to be self-confident for a long time. And 
I forget questions easily...

Is something left in the actor from  
his character?
Ah! When you were asking the question, 
I thought precisely of the fact that there 
is some self-confidence that stays in me. 
These characters teach me many things, 
most of all attention to people. Moreover, 
they teach me self-confidence in making 
decisions, but also in such humanity and 
being as to be able to ask myself questions 
about breathing, water, food, exercise. If 
these elements are fulfilled in a certain 
number of percents, human relationships 
are healthy. So characters teach me.

And if you were to play the role of 
a painfully shy person, a Woody Allen, 
or even shyer, would it teach you self-
confidence too?
Yes, I’m sure about that. Because we have 
the same matrix all the time. I would call it 
the matrix of indifference. Thanks to that 
matrix, we can choose whether we want 
to be extremists or liberals. But liberals 
are extremists, too, in their liberalism. So, 
as you can see, these are choices. History 
teaches us some consequences, but we 
forget about wars, disasters and provoke 
others to antagonize them. And it’s a huge, 
unconscious tragedy of this world, and 
I don’t agree to that but at the same time 
participate in it to infect the consciousness 
of humankind with at least a bit of this 
thought that it’s a lie! You can see how I get 
excited. Because it’s rubbish!

The word “rubbish” turns into a keyword 
of this conversation.
I have a dog called Rubbish. She’s my 
dearest, sweet, gorgeous liar. Animals are 
in general biological programmes, they’re 
ideal computers!

Do they have the same matrix as we do?
Of course.

Would you play an animal?
I couldn’t. I’m soaked with this world, this 
good and evil so much that I couldn’t do it 
because animals are good by nature.

For me, a layman, acting consists in 
observing life and then reconstructing it. It 
would be the same with animals. A vet has 
to observe animals and learn their lives.
It results from attention to others, from 
grasping all beings with oneself. We are all 
the same: we develop tumours, we don’t 
have hands or legs, we suffer from Alzhei-
mer’s or autism. Anyway, it would be hard 
for me to play a dog.

What about a cat? Or a sloth?
(Laughs) A cat? A sloth? Perhaps an ele-
phant... A lion...? I’d show my teeth and...? 
To show I’m hungry and proud or some-
thing? Or perhaps a chameleon? Because it 
keeps changing. There is a bunch of other 
animals that change into limbs, sticks, 
blades of grass... Nature is beautiful. Damn, 
what do you expect from me, huh?!

A recipe for life. I already know that 
I need to breathe.
That’s the fundamental thing. If  
you stopped breathing, how long  
would you live?
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I guess not too much.
How much? Seven, ten, twenty minutes? 
There are people that dive and don’t breathe 
for fifteen or twenty minutes. So what’s the 
most important thing? Breathing! Because 
if you don’t breathe, you’ll die.

To adopt a wider perspective, sex is 
important too because it saves mankind.
But if you don’t breathe, you won’t have sex 
either. You won’t! (Laughs) Breathing is the 
beginning. You need water to have energy. 
And it should be good water, alkaline and 
mineral water filed with love. Water has 
memory, and you perfectly know it. We have 
to drink good, spring water, not the one from 
plastic bottles. And what kind of water do we 
have now? Living in all that concrete...

Where can we find this water?
I make water myself. I have such a device 
and make myself live, alkaline water. It has 
pH of at least 9. There are only two springs 
in Poland with water having pH above 9. The 
pH of blood is 7.34–7.45. Everything above 
is basic. For example, Coca-Cola has 2 and 
acidifies terribly. Man is of course able to 
balance that in a way, but there will come 
a moment, in several years’ time, when we 
will die from tumours and other diseases of 
affluence because of this continuous pro-
cess of destruction. We have to drink water. 
Good food is another issue. The last one is 
exercise because gravity is so huge that it 
drags us down so that we die and lie down 
in the ground. But we want to live somehow, 
carry out some plan – 80, 100 years.

When did this theory, knowledge about 
eating, drinking water, exercising and 
breathing, come to you?
It’s no knowledge. I keep learning all the 
time. I stopped eating meat in 1990. Out 
of poverty. I had nothing, my wife left me. 
But a waft of history came and everything 
changed. I was already in Warsaw. And 
then there were various rehearsals, mis-
takes, searching. Ah well, I’d rather stop 
talking now...

Why?
You know, I’m thinking... Konwicki wrote lots 
of beautiful books, excellent texts. We have 
brilliant writers. We have wonderful actors, 
directors, journalists, photographers who 
catch the intangible. We have monks.

We have everything and we’re good. It’s 
OK, isn’t it?
I’m impatient. I’d like this genotype hidden 
somewhere in us to reach its peak. So that we 
could walk through walls. I’d like that.

American comic books are full of all those 
superheroes who can walk through walls 
and stuff like that.
Matrix was for me such a crucial moment for 
social consciousness. I guess not everyone 
has seen it, well, that’s quite obvious, but 
many people saw that this world can be bent.

There was computerization entering our 
world on a large scale then, and people 
realized that there can be one more rubbish 
in all the rubbish we already had.
And this is precisely what I’m talking about! 
That’s it!

I guess I’m starting to catch your drift.
(Laughs)

Didn’t you think about hockey when you 
lived in Nowy Targ?
I did. There are so many ways in which you 
can lead a puck with five competitors...  
It’s brilliant. The puck never follows the  
same path.

Do you follow the matches?
No, I don’t do it any more, but I used to. 
I would go to see matches played by Podhale 
Nowy Targ with my father and brother 
and shout at the top of my voice. I could be 
a hockey hooligan.

Did you play yourself?
I used to, but my father stopped me. He said: 
“son, you’d better start learning... geography, 
mathematics, how to play the piano?”. Hock-
ey is partially a strength sport, which is cool. 
I think every boy should for example do a bit 
of boxing to release all the energy they have. 
We’re men! We have balls! We should go on 
a journey, collect sticks, build shelters. This is 
who we are. We should hunt.

Hunt and not eat meat?
No, we should eat meat. You know, each 
genotype and blood type have their own 
eating paths.

And what’s your blood type?
0 positive.

You should eat meat.
Yes, I should.

I know because that’s my type too.
Well, this is why we met, you see. I don’t 
know, perhaps when we meet in a year’s 
time, it will convince me and we’ll have 
a steak. And I’ve already had such a mo-
ment, but I didn’t like it! I used to have 
medium-rare steaks with my mates five or 
six years ago, but something was wrong with 

them for me. But it was good meat, a really 
good one, Argentine beef.

You need to get accustomed to it anew.
You flatten words out. Customs... What are 
they? I like coffee, I’m accustomed to it.

But if you went for half a year to a place 
where they don’t have coffee, you would 
disaccustom yourself.
I’d probably find myself some herb, grass or 
flower that would have the same effect. Per-
haps it would taste different, but I don’t have 
a problem with that, because home is where 
I hang my hat.

But there’s the same rubbish everywhere.
Because there is the same rubbish every-
where. And more and more suffering...

You said it in such a sad voice, such 
a theatrical one...
Bullshit! I hate it! What does it mean  
“theatrical”?

It means it was nice, sonorous, with 
perfect diction.
I have to speak distinctly so that the infor-
mation, the message is conveyed.  
We speak indistinctly to muddle things up 
or show we’re shy.

And what happens when one forgets the 
script on the stage?
It’s a massacre. You start talking rubbish. 
There’s rubbish on rubbish. And it’s great, 
I love it. There’s only me and my partner then. 
I have such moments with Szymon Bobrows-
ki. We’ve given the same performance more 
than a hundred times already, and I some-
times put him off his stride or he does the 
same to me. We start talking bullshit.

So you do it on purpose.
Of course! We do it so that it gets nicer and 
more inspiring. You’d really give a lot to see 
the face, look and emotions of a partner 
who’s in deep shit and doesn’t know what  
to do. (Laughs)

Have you ever burst into laughter on  
the stage during a sad scene when 
someone dies?
I did burst into laughter sometimes, it’s 
the most pleasant thing. But never during 
such a stage. I have poor drama experience, 
I usually perform in small plays with ba-
nana skins. They have nothing to do with 
Shakespeare, Bulgakov or Tolstoy. I’m wait-
ing for my... Godot.

For the whole interview see anywhere.pl. 



Kilka lat temu z Gdańska można było dostać się do Kłajpedy promem. Miało to większy 
sens, niż podróż samochodem, bo jeśli coś łączy oba miasta to na pewno morze.To smutne, 

że promy wypływające z Kłajpedy omijają Zatokę Gdańską szerokim łukiem, ale można 
z tym żyć. Niemniej jednak Kłajpeda bardziej kojarzy mi się z morzem niż Gdańsk.

TEKST I ZDJĘCIA
Jakub Milszewski
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KŁAJPEDA. 
P o r t  z  m i a s t e m
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K
łajpeda jest niewielka. To mnie 
zdziwiło kiedy po raz pierwszy 
postawiłem stopę na tamtejszym 
bruku, bo przecież znam to 

miasto jeszcze z licealnych podręczników 
historii i geografii. Miasta, które tak często 
w podręcznikach się pojawiają, nie mogą być 
małe. Zazwyczaj są okazałe albo przynaj-
mniej mają coś, co przypomina o ich 
doniosłej historii. Oczywiście Kłajpeda coś 
takiego posiada, a jakże, ale nie widać tego na 
pierwszy rzut oka.

Wysiadłem zatem z autobusu niemal 
w samym centrum miasta. Do niewielkiej 
starówki prowadziło mnie kilka typowych, 
osiedlowych uliczek, przy których stały 
domy, szkoły, sklepy. Wydawało by się, że 
nic specjalnego. To, co Kłajpeda ma do za-
oferowania najlepszego, to woda i wszyst-
ko co z nią związane.

Jedną z głównych ulic, szeroką Naujoji 
Uosto, skierowałem się na południowy-

-wschód. Ulica biegnie wzdłuż wybrzeża, 
ale w pewnym oddaleniu od niego. Wzdłuż 

niej pną się niewysokie budynki, w dużej 
części posiadające wartość historyczną, 
choć z drugiej strony wiem, że około 60% 
z nich to rekonstrukcje – miastu oberwało 
się mocno podczas II wojny światowej.

Kiedy dostrzegam rzekę Dangę oraz wi-
szący nad nią most wiem, że jestem w starej 
części miasta. Władze zadbały, by starówka 
służyła nie tylko turystom do wylegiwania 
się. Nie miały zresztą wyjścia – to tutaj, 
właściwie zaraz za rogiem, kryje się jedno 
z najważniejszych miejsc w mieście.
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Zanim jednak do niego doszedłem, 
zatrzymałem się na moście. Rzeka Danga 
zapewniała miejscowej ludności życie 
jeszcze w XIII wieku, kiedy Krzyżacy 
postanowili wybudować w okolicy zamek, 
który nazwali Memelburg od nazwy oko-
licznej osady nazywanej przez nich Memel 
(do dziś Niemcy nazywają Kłajpedę w ten 
sposób). Na niewielkiej połaci terenu na 
prawym jej brzegu rozciąga się kłajpedz-
ka starówka – kilkanaście ciasnawych 
uliczek przecinających się pod kątem 
prostym, świątynie, restauracje, budynki 
użyteczności publicznej i niewielkie 
placyki tętniące życiem przede wszystkim 
latem. Wprawne oko znajdzie tu wiele 
obrazów charakterystycznych dla bałtyc-
kich miast, jak choćby klasyczne pruskie 
domy. Warto tu też wpaść do restauracji 
na rybę – chyba jedynie skandynawskie 
dania rybne mogą przebić klasyczną litew-
ską kuchnię, bliską przecież temu,  
co jadamy w Polsce.

Danga uchodzi do Zalewu 
Kurońskiego, który 

oddzielony jest od Bałtyku 
Mierzeją Kurońską, która 

ciągnie się od Obwodu 
Kaliningradzkiego. 

Kłajpeda leży na 
samym końcu Mierzeji 
z jej północnej strony. 

Dlatego też znajduje się 
tu największy litewski 

port, który posiada także 
bogatą historię. Wokół 
niego toczy się życie.  

Mam jednak wrażenie, że do dziś życie 
toczy się w Kłajpedzie wokół Dangi – to 
przy jej nabrzeżu jest najwięcej spacerowi-
czów, tutaj też znajdują się najbardziej ob-
legane restauracje. Przy jednym z mostów 
zacumowany został przed laty imponujący 
żaglowiec Meridianas – dzieło fińskiej 
stoczni w Turku przekazane Sowietom 
w ramach reparacji wojennych w 1949. 
Początkowo służył studentom kłajpedzkiej 
szkoły żeglarskiej, teraz mieści na swoim 
pokładzie restaurację.

Danga uchodzi do Zalewu Kurońskiego, 
który oddzielony jest od Bałtyku Mierzeją 
Kurońską, która ciągnie się od Obwodu 
Kaliningradzkiego. Kłajpeda leży na sa-
mym końcu Mierzeji z jej północnej strony. 
Dlatego też znajduje się tu największy 
litewski port, który posiada także bogatą 
historię. Wokół niego toczy się życie. 
Z okien restauracji umieszczonej w budyn-
ku stojącym na pograniczu starej przystani 
promowej i portu można obserwować jego 
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pracę – majestatyczne żurawie unoszące 
się nad industrialnymi zabudowaniami. 
Jeśli odwrócić głowę w drugą stronę to 
wzrok padnie na nowy terminal statków 
pasażerskich, nad którym królują imponu-
jące promy. A żeby do tego miejsca dojść 
wystarczy ze starówki iść wzdłuż Dangi, 
uśmiechać się do rybaków, którzy wyciąga-
ją swoje wędki nad rzeką i robić zdjęcia no-
wym, lśniącym łodziom bogatych turystów 
oraz ciekawszym, starym krypom, które 
cumują tu i wypływają stąd na Bałtyk od 
niepamiętnych czasów.

Samemu też można wypłynąć. Z dworca 
promowego można się przeprawić w kil-
kanaście minut na drugą stronę Zalewu 
Kurońskiego. To tam są najlepsze w okolicy 
plaże. Stamtąd można też w całej okazałości 
obejrzeć port i miasto. Ale jeśli ktoś poczuje 
w sobie krew wilka morskiego i stwierdzi, że 
za długo już stąpa po twardym lądzie, może 
wypuścić się dalej. Szwedzkie Karlshamn 
i niemiecki Kiel czekają. Tylko do Polski 
jeszcze nie pływa żaden prom.

E N G L I S H T E X T

Klaipeda. Harbour and city
Several years ago, you could reach Klaipeda 
from Gdansk by ferry. It was certainly more 
sensible than travelling by car because  
if there is something that connects both 
cities, it is certainly the sea.It is sad that 
ferries leaving Klaipeda bypass Gdansk  
Bay, but you can get used to that. Still, 
I find Klaipeda more associated with the  
sea than Gdansk.

Klaipeda is small. Which surprised me when 
I set foot on its pavement for the first time be-
cause I had known the city from high school 
geography and history textbooks. Cities that 
are mentioned in textbooks so often cannot 
be small. They are usually magnificent or at 
least have something that reminds us about 
their momentous history. Klaipeda obviously 
has something like that, too, but it cannot be 
seen at first glance.

I got off the bus almost in the very centre 
of the city. Several typical local streets led me 
to the small Old Town with houses, schools 
and shops located on both of their sides. 
Seemed nothing special. But the best thing 
Klaipeda has to offer is water and everything 
connected with it.

I took one of the main streets, the wide 
Naujoji Uosto, to the south east. It runs 
along the coast, slightly further from the 
shore. Quite low buildings line the street, 
most of which are of historical value, al-
though I realize that around 60% of them 

are reconstructions – the city suffered 
quite considerable hardship during the 
Second World War.

When I notice the Danė River and the 
bridge hung above, I know that I am in the 
old part of the city. The authorities saw to it 
that the Old Town serves as more than just 
a place to lie around for tourists. And they 
actually had no other choice – it is here, just 
round the corner, that hides one of the most 
important places in the city.

But before I reach it, I stop on the bridge. 
The Danė River provided for local people 

still in the 13th century, when the Teutonic 
Knights decided to build a castle in its vicinity 
and named it Memelburg after a settlement 
located nearby they called Memel (Germans 
have been calling Klaipeda that way to this 
day). The Old Town stretches on a small piece 
of land on the right bank of the river: several 
narrow streets running at right angles, tem-
ples, restaurants, public buildings and tiny 
squares bustling with life, especially in the 
summertime. Attentive ones will spot many 
images characteristic of Baltic cities here, 
like for example classic half-timbered houses. 
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It is also worth trying fish in local restaurants. 
Probably only Scandinavian fish food can 
beat traditional Lithuanian cuisine, which is 
actually so close to what we eat in Poland.

But I have the impression that life in 
Klaipeda is still revolving around the Danė 
River. It is its bank that attracts the greatest 
number of strollers and offers the most pop-
ular restaurants. Meridianas, an impressive 
sailing boat produced in a Finnish shipyard in 
Turku and handed over to the Soviet Union as 
part of war reparations in 1949, is moored at 
one of the bridges. It was initially used by the 
students of the Klaipeda sailing school, but to-
day there is a restaurant located on its board.

The Danė flows into the Curonian 
Lagoon, which is separated from the 
Baltic Sea by the Curonian Spit stretching 
from the Kaliningrad Oblast. Klaipeda is 
located at the very end of the spit on its 
northern side. This is why it has the largest 
Lithuanian harbour, which can also boast 
a rich and fascinating history. Around this 
harbour centres the life of local people 
and visitors to Klaipeda. You can watch its 
everyday functioning from the windows of 

a restaurant located on the border of an old 
ferry point and the harbour and admire ma-
jestic cranes towering above the industrial 
buildings. And if you turn away, you will see 
a new terminal for passenger ships dominat-
ed by impressive ferries. And to reach this 
place the only thing you have to do is walk 
from the Old Town along the Danė, smile to 
fishermen who take out their fishing rods 
by the river and take photographs of new, 
shining boats owned by rich tourists and in-
teresting, old barges that have been docking 
here and sailing out to the Baltic Sea from 
the harbour for time immemorial.

You can go out to the sea yourself too and 
in just several minutes reach the other side 
of the Curonian Lagoon from the ferry termi-
nal. And there you will find the most beauti-
ful beaches and enjoy a spectacular view over 
the harbour and the whole city. And if you 
feel the blood of a sea dog flowing through 
your veins and think that you have had your 
feet on the firm ground for too long, you can 
set out on a longer journey. Karlshamn in 
Sweden and Kiel in Germany await you. Only 
Poland is out of ferries’ reach.

www.marekkondrat.pl

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

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

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

KONDRAT  Wina Wybrane
Wybieramy i pomagamy w wyborze

KONDRAT  Selected Wine
We choose and help choosing

REKLAMA
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MASZ BABO PLACEK
Świat schodzi na psy. Kobiety przestają gotować twierdząc stanowczo, że nie sprawia im to radości. Rewolucja, 

która ma miejsce, bo inaczej tego nie można nazwać, powoduje jednocześnie, że wielu przedstawicieli płci 
brzydszej spełnia się w kuchni. Dla jednych mężczyzn to przyjemność, dla innych to męcząca codzienność. 

Role się odwracają i zdaję sobie sprawę, że wiele kobiet gotowało z „przymusu społecznego”.
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ZDJĘCIA

JOANNA OGÓREK 
 

Fotograf kulinarny i dziennikarz. Zawsze 
w biegu, zadaje mnóstwo pytań. Aktualnie 
współpracuje z lokalną prasą, magazyna-
mi, a przede wszystkim szefami kuchni, 

uwieczniając ich dania. Zajmuje się wyłącz-
nie fotografią kulinarną, bowiem wciąż jest 

głodna... nowych zdjęć. Najlepiej pracuje 
jej się w restauracyjnej kuchni. Lepszego 
obiektu do sfotografowania niż jedzenie 
dotychczas nie znalazła, oczywiście nie 

licząc syna. Do swoich szczególnych umie-
jętności zalicza bieganie na obcasach, a za 

cel zawodowy obrała tworzenie zdjęć, które 
oddają zapach i smak.

KAMIL SADKOWSKI 
 

Codziennie gotuje ambitny posiłek dla 
bliskich. Jego konikiem jest kuchnia japoń-
ska, którą ubóstwia i wznosi na piedestały. 
Nie z jednego pieca jadał chleb, podróżując 

u boku Roberta Makłowicza, zaglądając 
w zakamarki miejsc zakazanych dla 

zwykłego śmiertelnika. Chwile spędzone 
w tych ogrodach rozkoszy kulinarnych 

zawsze nosi w pamięci. Kulinarny obieży-
świat i poszukiwacz intensywnych sma-

ków. Współzałożyciel Akademii Kulinarnej 
Fumenti w Gdańsku.

TEKST

29

KUCHNIA / CUISINE

Nie upoważnia to jednak żadnej 
z nich do omijania szerokim 
łukiem zakamarków kuchni. 
Najbardziej kuriozalne 

stwierdzenie jakie zawsze słyszę rozbija się 
o czas, a w zasadzie jego brak. Myślę, że 
głównym powodem jest brak chęci 
poznawania i tworzenia nowych smaków.

Szanowne Panie, jesteście w stanie 
zadowolić swoich wszystkich domowników 
spędzając zaledwie kwadrans w kuchni.

Niewiarygodne? Jak najbardziej prawdzi-
we. Jest wiele potraw, które jesteście w stanie 
przygotować i nie są to dania gotowe, które 
wystarczy odgrzać w piekarniku lub kuchen-
ce mikrofalowej. Sztandarowym daniem 
na początki w kuchni jest pizza. Oczywiście 
znajdą się tacy, co nie przepadają za smakiem, 
ale spójrzmy prawdzie w oczy: większość ją 
kocha. Ten pospolity placek, który wbrew po-
zorom kryje w sobie wiele sekretów, na pewno 
zadomowi się w niejednym domu.

Zanim przejdę do pomysłu przepisu na 
ciasto, podzielę się kilkoma ciekawostkami.

Pizza kiedyś uważana była za placek dla 
ubogich. Pochodzenie swoje zawdzięcza 
drożdżowemu plackowi o nazwie focaccia. 
Przygotowywany był już w starożytności 
z różnymi dodatkami. Pizza znana jest 
w rejonie całego Morza Śródziemnego, gdzie 
znajdziemy jej wiele różnych rodzajów. 
Jednak miejscem, w którym należy szukać 
korzeni pizzy, jest Neapol, gdzie między 
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innymi została otworzona pierwsza pizzeria. 
Szefowie kuchni w znaczniej mierze ignoro-
wali ten placek, identyfikowali go z jadłem 
biednych ludzi, mało kreatywnym daniem. 
Wydarzeniem, które rozsławiło pizzę, była 
wizyta królowej Małgorzaty w Neapolu. 
Zasmakowała w jednej, która zawierała pomi-
dory, bazylię i ser mozzarella. Kolory na pizzy 
reprezentowały flagę Włoch. Od tego czasu 
na cześć królowej nazywamy ją Margherita. 
Ot, i tak wygląda pokrótce opowiedziana 
historia placka, który zwojował świat.

Zawsze twierdziłem, że pizza powinna być 
na cienkim cieście, krojona w trójkąty, o zde-
cydowanej strukturze ciasta, tak aby skład-
niki na górze nie spadały podczas trzymania 
kawałka. Czar wizji ciasta jednak prysł, kiedy 
rozsmakowałem się w pizzy podawanej na 
Sycylii – na grubym cieście, z fenomenalnymi 
dodatkami i o dziwo krojonej w kostkę.

Zapewne przepisów na ciasto jest tyle, 
ile gospodyń domowych we Włoszech. 
Mam jeden sprawdzony, którym się podzie-
lę. Potrzebna będzie ciepła woda – jakieś 

350 ml, mąka pszenna typu 550 w ilości 
0,5 kg, drożdże – całe 20g, pół łyżeczki 
cukru, łyżeczka soli i dwie łyżki oliwy. 
Jeżeli macie możliwość dodania mąki 
Semoliny to warto, zabrałbym wtedy 0,1 
kg wspomnianej wcześniej mąki i dodał 
Semolinę. Pizza będzie wtedy bardziej 
stabilna i chrupka. Mieszamy wodę z droż-
dżami, solą i cukrem i dodajemy mąkę. 
Znów mieszamy do uzyskania jednolitej 
konsystencji i odstawiamy nakrywając płó-
cienną ściereczką aż wyrośnie. Dzielimy 
wtedy na kulki wielkości pięści i odkłada-
my. Właściwe byłoby pozostawienie w tym 
stanie w lodówce na kilkanaście godzin, 
ale rzadko ta sytuacja ma miejsce. 

Sos to pomidory, bazylia czy oregano, 
sól i cukier, leniwi mogą zmiksować. Roz-
prowadzamy niewielką ilość na przygo-
towanym placku. Dodatki to już totalna 
dowolność, chociaż szczerze gardzę pizzą 
z ananasem. Wszelakie składniki od an-
chovies czy kaparów, poprzez karczochy, 
oliwki, kończąc na szynce czy pepperoni 

są mile widziane. Ser mozzarella na górę 
i gotowe na przygodę w piecu.

Teraz zaczynają się schody. Temperatu-
ra, jaka potrzebna jest do wypieku, to mini-
mum 230-240 st. C. Niewiele piekarników 
osiąga taką temperaturę. Proponuję nawet 
temperaturę wyższą, osiągającą nawet 280-
300 st. C. Taki efekt można osiągnąć wypie-
kając pizzę na grillu z przykrywą. Idealny 
pod ciasto będzie kamień szamotowy.

Wystarczy obserwować wypiekane 
ciasto i po kilku lub kilkunastu minutach 
wypiekania w temperaturze 230 st. C. 
mamy gotowy posiłek dla całej rodziny.

Jest jeszcze coś o czym należy pamię-
tać. Nie ma nic gorszego niż spożywanie 
pizzy z ketchupem lub co gorsza sosem 
czosnkowym. Nie wiem skąd ten idiotyzm 
totalnie profanujący pizzę pojawia się 
czasami w propozycjach dodatków w miej-
scach gdzie się wypieka ten pospolity 
aczkolwiek zacny placek.

Osobiście polecam kilka kropel oliwy 
Extra Vergine i basta!
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As easy as a pie

The world sinks low. Women stop cooking 
declaring firmly that it’s no pleasure for 
them. The revolution (as it can’t be called 
otherwise) currently taking place results at 
the same time in many representatives of 
the opposite sex finding fulfilment in the 
kitchen. Some men derive pleasure from 
cooking, others just consider it a monoto-
nous daily routine. The roles are reserved, 
and I realize that many women cooked 
only because of “social coercion”.

But it doesn’t permit any of them to give 
the corners of their kitchens a wide berth. 
The most peculiar statement I always hear 
concerns lack of time. I think that the main 
reason is lack of willingness to get to know 
and create new tastes.

Dear Ladies, you are able to satisfy your 
whole household by spending only fifteen 
minutes in the kitchen.

Unbelievable? But it’s definitely true. 
There are many dishes you can prepare, and 
they’re not ready-made food you’d just have 
to warm up in the oven or microwave. Pizza 
is a flagship example for cooking beginners. 
There are of course people who don’t like it, 
but let’s face the truth: most of us love pizza. 
This common pie, which in spite of all appear-
ances hides many great secrets, will surely 
settle in many houses.

But before I move on to the recipe for the 
perfect pizza dough, I’d like to share several 
side notes with you.

Pizza was once considered food for the 
poorest. It owes its origin to a leavened bread 
called focaccia. It used to be baked with vari-
ous ingredients already in the ancient times. 
Pizza is famous in the whole Mediterranean 
Basin, where we can find many varieties of this 
dish. But the place to look for its origins is Na-
ples. It was here that for example the first piz-
zeria was opened. Most chefs would disregard 
this pie associated with the poor and hardly 
creative food. But pizza was luckily rendered 
famous thanks to Queen Margherita’s visit 
in Naples. She liked particularly the one with 
tomatoes, mozzarella and basil. The colours 
on the pizza symbolised the Italian flag. Since 
then on, this type of pizza has been called Mar-
gherita in her honour. And this the long story 
of the pie that conquered the world cut short.

I’ve always claimed that pizza should be 
cut into triangles and have a thin crust and 
firm structure so that the ingredients on the 
top don’t fall down when you hold your piece. 
But the spell of my vision was broken when 
I acquired a taste to pizza served in Sicily 

– with thicker crust, phenomenal ingredients 
and – what do you know! – cut into squares.

There are probably as many recipes for 
dough as there are housewives in Italy. But 
I have one sure recipe I’d like to share with 
you. You’ll need warm water (around 350 ml), 
wheat flour type 550 (0.5 kg), yeast  
(20 g), sugar (half a teaspoon), a teaspoon of 
salt and two spoons of olive oil. If you have 
a chance to use semolina, take 0.1 kg of the 
already-mentioned flour and add semolina. 
The pizza will be more stable and crispy. Mix 
water with yeast, salt and sugar and add flour. 
Once again mix everything until uniform and 
leave it covered with a linen cloth to rise. Now 
divide the dough into fist-size balls and put 
them aside. The best thing to do would be to 
leave them like that in the fridge for several 
hours, but we rarely have such a possibility.

Prepare the sauce: take tomatoes, basil or 
oregano. More lazy ones can mix it. Spread 
a thin layer of the sauce on the pie. Add any 
other ingredient you like, although I must 
honestly admit I despise pizza with pineapple. 

All ingredients like anchovies, capers, 
artichokes, olives, ham and pepperoni are 
welcome. Place mozzarella on top and put the 
pizza inside the oven.

And now the hard part begins. The tem-
perature you need for baking pizza is at least 
230-240 degrees Celsius. Few ovens reach 
such a temperature. I’d suggest even higher 
temperature, reaching 280-300 degrees. 
Such an effect can be achieved grilling the 
pizza under a lid. It would be ideal to put 
a chamotte stone under the pie.

Now all you need to do is watch the crust 
and take out the ready dish, which will un-
doubtedly satisfy the whole family, after just 
several minutes spent in 230 degrees Celsius.

But there’s one more thing you have to 
remember. There’s nothing worse than eating 
pizza with ketchup or garlic sauce. I have no 
idea why this idiocy profaning pizza appears 
sometimes in menus of restaurants offering 
this common but noble pie.

I personally recommend several drops of 
extra virgin olive oil and basta!
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dla ludzi jest mało pomocna. Dla porówna-
nia, nikt nie wpadł na pomysł by zbadać 
zależności rozmiaru buta i zdrowia stóp, 
by potem zalecać mieszkańcom najzdrow-
szy rodzaj obuwia.”

Czyli to nie te stwory z szafy zszywają nam 
ubrania? Ratunku! Jeśli nie one, to kto?

E N G L I S H T E X T

About those that sit in our 
wardrobes and take our clothes in 

January. Time to make our resolutions 
come true. Time for a guilty conscience 
after Christmas gluttony. Wherever I go, 
I hear comments like “Gooooosh! Look at 
all that cellulite! I must do something about 
myself! Oh no! I look terrible, I must lose all 
that! All the fat! My bottom! Everything!”. 
And there is often one idea behind that: 
everything because of calories!

Wait a minute... Calories meaning what? 
Those horrible creatures that hide in our 
wardrobes to take in our clothes?

Seriously, how can we fight them?Ah! 
It’s simple. A light diet consisting of low-fat 
food only: without fatty products, without 
added fats, without oils... Simply – as few 
calories as possible. And I’m not speaking 
about fat from a home-made ham or her-
ring... You can’t touch even an avocado! 
That’s pure fat after all! Really?

In his book under the strong title How 
Eating Healthy Can Make You Sick, Udo 
Pollmer argues convincingly that calories 
(not only as far as dieting goes) are... a mis-
take! The very way of preparing calories 
charts raises many serious doubts (even 
in producers themselves), not to mention 
the changes regularly introduced in the 
charts, which ruin the so-far accepted di-
etary norms (especially for diabetics). And 
on top of all that information published 
10 years ago is said to be valueless today. 
Clearly, daily calorie intake is different for 
everyone, and you can’t read it out from 
charts and tables. Pollmer adds that “there 
is research that indicates that overweight 
people statistically do not consume more 
calories than slim ones. The attempt at de-
termining the number of calories required 
for people is of little help. For comparison, 
nobody has proposed the idea to examine 
the interrelation between shoe size and 
feet health in order to recommend the 
most healthy type of footwear.”

You mean that these are not the little 
monsters from our wardrobes that take  
in our clothing? 

Help! If not, then who is it?

Udo Polmer w książce pod mocnym ty-
tułem „Chorzy z powodu zdrowego jedze-
nia” w przekonujący sposób uzasadnia, że 
kalorie (nie tylko w temacie odchudzania) 
to … pomyłka! Już sam sposób opracowy-
wania tabelek kaloryczności produktów 
budzi wiele wątpliwości (nawet u samych 
twórców), nie mówiąc już o zmianach, 
jakie co jakiś czas są na nie nanoszone, 
rujnując dotąd przyjęte normy dietetyczne 
(ważne zwłaszcza dla diabetyków). A do 
tego informacje sprzed 10 lat są już ponoć 
bezwartościowe. Najwyraźniej zapotrzebo-
wanie na kalorie jest bardzo indywidualne 
i nie da się go odczytać z tabel. Udo pisze 
również: „istnieją badania, które pokazują, 
że ludzie z nadwagą statystycznie nie spo-
żywają więcej kalorii niż ludzie szczupli. 
Próba wyznaczenia liczb zapotrzebowań 

S
tyczeń. Czas realizacji postano-
wień. Czas wyrzutów sumienia 
po świątecznym obżarstwie. 
Zewsząd docierają do mnie głosy: 

„rrrrany, jaki mam cellulit! Biorę się za 
siebie! No nie, wyglądam strasznie, muszę 
to zrzucić! Sadło! Pupę! Motylki!”. 
I koncepcja jest często jedna: to wszystko 
przez kalorie!

Zaraz, zaraz… Kalorie, czyli co?  
Te wstrętne istoty które zwężają nam  
w szafie ubrania?

A serio, jak z nimi zawalczyć? Ach! 
To proste. Dieta light, posiłki chude, bez 
tłustych produktów, bez tłuszczów doda-
nych, bez oleju czy oliwy, czyli po prostu 
minimum kalorii. I nie mówię o tłuszczu 
z babcinej szyneczki czy śledzia… Nie 
wolno tknąć nawet awokado! Toż to czysty 
tłuszcz! Czyżby?

IWONA ZASUWA 
FOT. MAGDALENA PAWLAK 

 
food designer (blog: Smakoterapia.pl), 
zafascynowana leczeniem za pomocą 

naturalnego żywienia, autorka warszta-
tów kulinarnych dotyczących zdrowego 

odżywiania, mama małego alergika, 
muzyk i pedagog. Na co dzień pracu-
je na scenie, od 17 lat u boku Kayah. 

Posiada niezwykłą łatwość wymyślania 
ciekawych przepisów mimo ograniczeń 

dietetycznych, jakie musiała zastosować 
w swojej kuchni. Przez Czytelników na-

zywana Królową Kaszy Jaglanej. Pracuje 
nad pierwszą częścią książki. 

Dieta light, posiłki 
chude, bez tłustych 

produktów, bez 
tłuszczów dodanych, 
bez oleju czy oliwy, 

czyli po prostu 
minimum kalorii. 

I nie mówię o tłuszczu 
z babcinej szyneczki 

czy śledzia… Nie 
wolno tknąć nawet 

awokado! Toż to 
czysty tłuszcz! 

Czyżby? 
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Sierra Apartments

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

Inwestycja 
z gwarancją zysku przez 5 lat.

 
 

  

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

Gwarantujemy wynajem zakupionego 
przez Ciebie apartamentu w okresie 
5 lat od daty zakupu.
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Prawdziwa miłość jest podobno jedna na całe życie, reszta to zakochania. 
Jeśli tak, to prawdziwe wesele też może być tylko raz.

N
iewiele jest ważniejszych rzeczy 
przy organizacji takiego 
wydarzenia, niż dobór właściwe-
go miejsca, a takim jest bez 

wątpienia Delmonico Cut. Sprawdźmy...
Pojemne ale kameralne? Tak jest! 

Romantyczne otoczenie? Jak najbardziej! 
Eleganckie i z klasą? Jakżeby inaczej? Zna-
komita kuchnia? O lepszą ciężko w tym 
kraju. No i – czy kosztuje to majątek? 
Okazuje się, że wcale nie!

Miłośnicy najlepszych steków świetnie 
znają tę restaurację, która staje się coraz 
popularniejsza również wśród weselników. 
Trudno się w niej nie zakochać. Otoczona 
od trzech stron prastarym, sopockim lasem 
odcina się wyraźnie stylową architekturą 
z muru pruskiego, którą dzieli z przyległym 
hotelem Opera. Eleganckie wnętrza za-
trzymały się gdzieś w pół drogi między pa-
ryskim art nouveau a wiejskim dworkiem. 
Na miejscu czekają trzy sale i niezrównana 
kuchnia, doceniona przez ekspertów z Culi-
nary-prestige, którzy wyszukują największe 
perełki kuchni Pomorza.

To wszystko jest oczywiście bardzo ważne. 
Ale tak naprawdę ostatecznym argumentem 
są dziesiątki zorganizowanych wesel i sto 
procent zadowolonych młodych par. Możesz 
do nich dołączyć – zapraszamy!

TEKST
Łukasz Tamkun

E N G L I S H T E X T

Love at first sight
They say there is one true love in a life-
time and the rest are just fascinations. 
If that is the case, there can be only one 
wedding too.

There are few more important issues in 
wedding preparations than choosing an 

appropriate place, like for example Del-
monico Cut. Let’s see...

Spacious but cosy? Right! Romantic 
surroundings? Guaranteed! Elegant and 
classy? Of course! Excellent cuisine? It 
would be difficult to find better one in this 
country. Finally, does it cost a fortune? It 
turns out that not at all!

Lovers of the best steaks in the world 
know this restaurant, which becomes 
more and more popular also among 
wedding planners and engaged cou-
ples. It is hard not to fall in love with it. 
Located in Sopot and surrounded by an 
old forest from three sides, it is clearly 
distinguishable by its stylish architecture 
and half-timbered walls shared with the 
adjacent Opera hotel. Its elegant interior 
stopped somewhere halfway between Pari-
sian art nouveau and a manor house. Del-
monico Cut offers three rooms and superb 
cuisine. The latter has been appreciated by 
Culinary-prestige experts, who search for 
absolute gems of Pomeranian cuisine.

All of that is obviously very important. 
But it is dozens of weddings organized here 
and a hundred percent of satisfied couples 
that makes the strongest, conclusive argu-
ment. And you can join them. Feel invited 
to Delmonico Cut!
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David Bowie – Nothing Has Changed
wyd. Sony

Trzypłytowy przekrojowy album intryguje 
od pierwszego momentu, podobnie jak nie-

spodziewany powrót Davida kilkanaście 
miesięcy temu. Genialny i jakże logiczny 
pomysł generalnie odwrotnej chronologii 

zdarzeń pozwala nam razem z artystą 
spojrzeć wstecz i dotrzeć do korzeni jego 
muzyki. Sporo tu niespodzianek,a całość 
tworzy jakby zremiksowaną współcześnie 

przez artystę inną odsłonę jego własnej 
kariery. Genialne wydawnictwo. Słowo 

„składanka” absolutnie tu nie pasuje.

E N G L I S H T E X T

David Bowie – Nothing Has Changed
released by Sony

The triple, cross-sectional album in-
trigues from its very first minute, just like 

David’s unexpected comeback several 
months ago. The brilliant and perfectly 

logical idea of reversed sequence of 
events lets us take a look back together 

with the artist and reach the roots of 
his music inspirations. The album is 

full of surprises and as a whole creates 
as if a version of the artist’s career path 

remixed today by the artist himself. 
A masterly record. The word “medley”  

is completely out of the question here.

D’Angelo and the Vanguard – 

Black Messiah
wyd. Sony

Powrót, i to jaki, po czternastu latach 
od epokowego dzieła czarnej muzyki – 
albumu „Voodoo”. Ta płyta to nie tylko 
niezwykła encyklopedia muzyki soul 

– od lat sześćdziesiątych i Hendrixa po 
Prince’a, swing, jazz i hip-hop – sięga też 
w przyszłość mieszając ją w unikatowy 
sposób z psychodelią, punkiem,swin-

giem i wszystkim innym co wychwycimy 
słuchając płyty po raz kolejny. Obecnie 

tylko D’Angelo wydaje się być nadzieją na 
stawienie czoła muzycznemu światu rzą-

dzonemu przez Timbalanda i Pharrella.

E N G L I S H T E X T

D’Angelo and the Vanguard –  
Black Messiah
 released by Sony

An amazing comeback after fourteen 
years since Voodoo, an epoch-making 

album for black music. This record is not 
only an extraordinary encyclopaedia 
of soul (from the sixties and Hendrix 

to Prince, swing, jazz and hip-hop), but 
it also looks ahead and combines in 

a unique way the future with psychedelia, 
punk, swing and everything else we hear 

listening to this album once again. It is 
currently D’Angelo that seems to be the 
only hope for change in the music world 

ruled by Timbaland and Pharell.

poleca
FOT. WOJCIECH DUSZENKO
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Tie Break Box 
wyd. Jasna Chmura

Jedno z najbardziej niezwykłych i  naj-
trudniejszych do sklasyfikowania zjawisk 

polskiej sceny muzycznej ostatniego 
dwudziestolecia XX wieku. Zmuszeni działać 

niemal w podziemiu, Pospieszalcy, Yanina 
Iwański i Gralak wraz z poprzednikami stwo-
rzyli wokół niebezpiecznie dla niechętnej im 
rzeczywistości i mediów brzmiącego przesła-
nia Young Power całe muzyczne środowisko, 

którego wpływ odczuwamy do dziś. Nie-
zwykła historia zebrana w jednym pudełku 
prezentuje oprócz nielicznych oficjalnych 

wydawnictw sesje radiowe o lata wyprzedza-
jące „debiutancki” album, świetne rockowe 

projekty Svora z Soyką i Woo Boo Doo.

E N G L I S H T E X T

Tie Break Box
released by Jasna Chmura

One of the most original phenomena on the 
Polish music scene of the last twenty years 

of the 20th century. And one of the most 
difficult ones to classify too. Forced to work 

almost in the underground, Pośpieszalski 
brothers, Yanina Iwański, Gralak and 

their predecessors created a whole music 
environment centred around the so-called 
Young Power generation, whose message 

was dangerous for the unfavourable media 
and reality. Their influence has been felt 

to this day. A fascinating history gathered 
in one box that, apart from sparse official 
publications, contains also radio sessions 

organized years ahead of the “debut” album 
and great rock projects undertaken by Svora 

and Soyka and Woo Boo Doo.
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Z
pewnością na uwagę zasługuje 
oferta Filharmonii Bałtyckiej im. 
F. Chopina w Gdańsku. Filharmo-
nia nie dość, że zachęca do 

spędzenia karnawałowych wieczorów 
z gwiazdami, to na dodatek w wielkim stylu 
oraz z wysmakowanym repertuarem. 
W lutym zaskoczy melomanów także 
zupełnie nowym projektem.

Nowy Rok Filharmonia Bałtycka 
rozpoczęła z przytupem, bo od dziesiątej 
odsłony Balów Gdańskich. To kultowe już dla 
Gdańska wydarzenie kulturalne przywo-
dzące na myśl legendarne, wiedeńskie bale 
karnawałowe. Formuła, którą pokochali 
nie tylko gdańszczanie jest prosta: sobotni 
koncert w wykonaniu zaproszonych artystów, 
a po nim uroczysty bal w malowniczych wnę-
trzach Filharmonii na Ołowiance z widokiem 
na przepływającą obok Motławę, z dobrą 
kuchnią i muzyką graną na żywo.

Niestety, Bale Gdańskie są już na półmet-
ku. Szkoda, bo ich tegoroczny repertuar, 
jak na jubileuszową edycję przystało, 
jest wyjątkowo zróżnicowany i powinien 

Karnawał w pełni, mamy więc doskonałą okazję do tego, aby spędzić czas na balach i karnawałowych 
szaleństwach. Jakie propozycje karnawałowe przygotowało dla nas Trójmiasto?

zaspokoić gusta nawet najbardziej wybred-
nej publiczności. I tak już 31 stycznia uroki 
argentyńskiego tanga przed melomanami 
odkryje przed prawdziwy wirtuoz akorde-
onu Marcin Wyrostek i jego zespół Tango 
Corazon. Na kolejnym balu, 7 lutego, usły-
szymy Orkiestrę Kameralną Filharmonii 
Kaliningradzkiej, która wystąpi pod batutą 
Aleksandra Andreeva, zaś najpiękniejsze 
arie operetkowe wykona sopranistka 
Anait Mkrtczjan. Program tego wieczoru to 
prawdziwa noc karnawałowych przebojów, 
bo obok takich utworów, jak choćby aria 
Sylvy z „Księżniczki Czardasza”, publicz-
ność będzie mogła wysłuchać także m.in. 
uznawanego za jednego z najpiękniejszych 
„Walca wiedeńskiego” J. Straussa, skocznej 
„Tarentelli Napoletana” G. Rossiniego czy 
słynnego, nastrojowego „Libertango” A. 
Piazzolli. Tę edycję Balów Gdańskich poże-
gna z nami Jose Torres z zespołem.

Z uwagi na fakt, że 14 lutego to także 
Walentynki, artyści zabiorą publiczność 
w romantyczną muzyczną podróż, podczas 
której usłyszeć będzie można najpiękniejsze 

piosenki o miłości. Podczas koncertu 
pojawią się m.in. znane tematy miłosne, jak 
„Amor, amor”, „Como fue” czy „Lagrimas 
Negras”. Program uzupełni para taneczna 
prezentując gorącą, zmysłową kubańską 
salsę, wytworne son i cha chę, mambo oraz 
romantyczne bolero.

Styczeń i luty w Filharmonii Bałtyckiej, to 
jednak nie tylko Bale Gdańskie. W kalenda-
rzu znalazły się także propozycje dla miłośni-
ków typowych koncertów symfonicznych. 30 
stycznia I dyrygent Orkiestry Symfonicznej 
PFB Massimiliano Caldi powraca do „swoje-
go” Gdańska, aby zadyrygować Koncertem 
na dwa flety i orkiestrę Bieleckiego i Dopple-
ra, a także „Symfonią Fantastyczną” Berlioza. 
Ta ostatnia jest najbardziej znaną i najczęściej 
wykonywaną symfonią kompozytora; symbo-
lem jego idei i języka. Maestro Caldi dodaje: 
„Jest także prawdziwym wyzwaniem dla 
orkiestry i dla mnie. Pamiętajmy, że utwór ten 
zalicza się do największych dzieł muzyki sym-
fonicznej obok kompozycji takich twórców, 
jak Bártok, Rimskij-Korsakov czy Mahler. 
Poza tym, dyrygowanie właśnie tą symfonią 

TEKST
Magdalena Malara

ZDJĘCIE
Źródło: PFB

Jose Torres

Czas na 
K AR NAWAŁ!
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to dla mnie szczególna przyjemność. Jest 
to bowiem utwór, który pokochałem już 
w młodości, w okresie nauki gry na fortepia-
nie, kiedy jeszcze nie myślałem o studiowaniu 
dyrygentury. I, mimo że wykonywałem już 
go z wieloma orkiestrami symfonicznymi, 
jestem przekonany, że dzięki doskonałej 
Orkiestrze Symfonicznej PFB nabierze on 
nowego kolorytu”. Styczniowy koncert będzie 
także okazją do spotkania ze wspaniałymi 
flecistami: Łukaszem Długoszem i Agatą 
Kielar-Długosz, którzy zagrają Koncert d-moll 
na dwa flety i orkiestrę Dopplera.

6 Lutego Filharmonia startuje także 
z zupełnie nowym projektem pt. „Kinopera”. 
Pomysł został zainspirowany licznymi re-
transmisjami The Metropolitan Opera, gdzie 
widzowie za pośrednictwem ekranu mogą 
uczestniczyć w największych wydarzeniach 
artystycznych świata bez konieczności 
ruszania się z foteli sal lokalnych filharmonii. 
Magdalena Malara-Świtońska – Rzecznik 
PFB: „Program naszej propozycji «Kino-
pery» to możliwość przeniesienia się za 
pośrednictwem ekranu do największych sal 
koncertowych świata. Przygotowaliśmy trzy 
koncerty, z których pierwszy to unikatowe 
połączenie muzyki na żywo z retransmisją 
wielkich wydarzeń, największych inter-
pretacji w wykonaniu gwiazd światowego 
formatu. Po prezentacji pierwszej części 
koncertu, w której w wykonaniu Orkiestry 
PFB usłyszymy kompozycje S. Prokofiewa 
oraz D. Szostakowicza, widzowie będą mieli 
unikalną możliwość wysłuchania najsłyn-
niejszej i najczęściej wykonywanej symfonii 
na świecie – V Symfonii L. van Beethovena 
w interpretacji Filharmoników Berlińskich, 
pod batutą jednego z największych dyrygen-
tów XX wieku, Claudio Abbado”.

Sprzedaż biletów na to wydarzenie już 
ruszyła. Są do kupienia zarówno w kasach 
Filharmonii na Ołowiance: 0 58 320 62 62, jak 
i w systemie rezerwacji on-line: bilety@filhar-
monia.gda.pl i na www.filharmonia.gda.pl.

Wygląda na to, że Nowy Rok w Filhar-
monii Bałtyckiej rozpoczął się od trzęsienia 
ziemi w postaci wielkich wydarzeń, a później 
napięcie i liczba atrakcji tylko rosną!

E N G L I S H T E X T

Time for carnival!

We are at the height of carnival and thus 
have a perfect chance to spend our time 
on balls and high jinks. What carnival 
proposals have Tricity prepared for us?

We should certainly pay attention to the 
offer of the Baltic F. Chopin Philharmonic 
in Gdansk. Not only does the Philharmonic 

encourage us to spend carnival evenings 
with stars, but it also ornaments its offer 
with grand style and sophisticated rep-
ertoire. Moreover, it is going to surprise 
music lovers with a completely new project 
starting in February.

The Baltic Philharmonic began the New 
Year with the tenth edition of Gdansk Balls. 
Already a cult cultural event in Gdansk, the 
balls remind its participants of legend-
ary Vienna carnival balls. Their format, 
loved by more than just the inhabitants 
of Gdansk, is simple: Saturday concerts 
performed by guest artists followed by 
ceremonial balls in the picturesque halls of 
the Philharmonic on Ołowianka Island with 
a view over the Motława River, excellent cui-
sine and live music.

Unfortunately, Gdansk Balls have already 
reached their halfway point. Which is a pity 
because this year’s repertoire, as befits a ju-
bilee edition, is very diverse and should meet 
the requirements of even the most fastidious 
audience. On 31 January, Marcin Wyrostek, 
a true accordion virtuoso, and his band Tango 
Corazon will reveal great charm of Argentine 
tango. The next ball, organized on 7 February, 
will be honoured by the Kaliningrad 
Philharmonic Chamber Orchestra conducted 
by Alexander Andreeva and the most beauti-
ful operetta arias performed by the soprano 
Anait Mkrtczjan. The programme of the eve-
ning promises a true night of carnival hits: the 
audience will hear such songs as for example 
Silva’s aria from Die Csárdásfürstin, as well as 
for example Vienna Waltz by J. Strauss, con-
sidered today one of the most beautiful pieces 
of its kind, the lively Neapolitan Tarantella 
by G. Rossini or the famous, romantic 
Libertango by A. Piazzolla. Jose Torres and its 
band will end this edition of Gdansk Balls.

Because of the fact that 14 February 
is Saint Valentine’s Day, the artists will 
take their audience on a romantic, music 
journey filled with the most beautiful love 
songs. The concert will consist of famous 
love topics, like for example Amor, Amor, 
Como Fue or Lagrimas Negras. Its pro-
gramme will be enriched with the presence 
of a dancing couple performing the lively 
and sensual Cuban salsa, refined son and 
cha-cha, mambo and romantic bolero.

But January and February in the Baltic 
Philharmonic are not only Gdansk Balls. Its 
calendar includes also an offer for the lovers 
of typical symphony concerts. Massimiliano 
Caldi, the Principal Conductor of the PBP 
Symphonic Orchestra, returns to “his” 
Gdansk on 30 January to conduct Bielecki’s 
and Doppler’s Concerto for Two Flutes and 
Orchestra and Berlioz’s Symphonie fan-
tastique. The latter is the most famous and the 

most often performed symphony by this com-
poser, a symbol of his idea and language. As 
Maestro Caldi says, “It is also a true challenge 
for the orchestra and for me too. We have to 
remember that the piece is counted among 
the greatest works of symphonic music, apart 
from compositions of such artists as Bartok, 
Rimskij-Korsakov or Mahler. Besides, I find 
particular pleasure in conducting precisely 
this symphony. It is a piece I fell in love with as 
a young man, when I was learning how to play 
the piano still unaware of the fact that I would 
choose conducting studies. And, although 
I have already performed it with numerous 
symphony orchestras, I am convinced that it 
will gain a new colour thanks to the excellent 
PBP Symphonic Orchestra.” The January 
concert will be also a chance to meet brilliant 
flutists: Łukasz Długosz and Agata Kielar-
Długosz, who will play Doppler’s Concerto for 
Two Flutes and Orchestra.

The Philharmonic also starts a complete-
ly new project entitled “Kinopera” in the New 
Year. The idea was inspired by numerous 
rebroadcasts of The Metropolitan Opera, 
whereby the audience can participate in 
the greatest artistic events of the world via 
screens without the need to rise from comfy 
couches in local philharmonics. Magdalena 
Malara-Świtońska – PBP Spokeswoman: 
“The programme of ‘Kinopera’ gives 
a chance to move to the biggest concert halls 
in the world through the screen. We have 
prepared three concerts, the first of which 
is a unique combination of live music and 
a rebroadcast of major events, the greatest 
interpretations performed by world stars. 
After the first part of the concert, which 
will include compositions by S. Prokofiev 
and D. Szostakowicz performed by the PBP 
Orchestra, the audience will have a unique 
chance to listen to the Berlin Philharmonic’s 
interpretation of the most popular and most 
frequently performed symphony in the 
world, Beethoven’s Symphony No. 5, under 
the baton of Claudio Abbado, one of the 
greatest conductors of the 20th century.”

Tickets for this event are already on sale. 
They can be bought in both offices of the 
Philharmonic on Ołowianka (+ 48 58 320 62 
62) and online (bilety@filharmonia.gda.pl 
and www.filharmonia.gda.pl).

It looks like the New Year in the Baltic 
Philharmonic began with a revolution in the 
form of huge events. And the tension and 
number of attractions are still growing!
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Odnaleziony manuskrypt  
i Sopot w Bydgoszczy
Gioacchino Rossini urodził się w lutym 1792 
r. we włoskim miasteczku Pesaro. Ojciec 
Gioacchino był trębaczem i inspektorem 
w miejskiej rzeźni. Pod jego czujnym okiem 
dziesięcioletni wówczas kompozytor pobie-
rał lekcje śpiewu i harmonii, gry na klawesy-
nie, a później także na waltornii. Później-
sza dwuletnia nauka w konserwatorium 
bolońskim owocuje pierwszą operą buffa 
Rossiniego „La cambiale di Matrimonio”. 
Wówczas przed młodym kompozytorem 
otwierają się bramy wielkich teatrów w We-
necji, Bolonii, Rzymie, Mediolanie, Ferrarze 
i Neapolu. W roku 1813 pisze „Włoszkę 
w Algierze” i odtąd każda jego kolejna opera 
jest głośnym sukcesem. Trzy lata później 
tworzy, ponoć w niespełna dwa tygodnie, 
dzieło swojego życia - „Cyrulika Sewilskie-
go”. Mimo, że publiczność Europy uwielbia 
dzieła Rossiniego, środowisko muzyczne 
poddaje go nieustannej krytyce. Oklaski-
wany na scenach światowych za kurtyną 
nazywany jest „włoskim kataryniarzem” 
i okrzykiwany symbolem tandety oraz 

Artystyczna podróż kompozytora 
do Sopotu
Mikołaj Górecki często bywa nazywany 
„wielkim synem wielkiego ojca”. Urodził się 
w lutym 1971 r. w Katowicach, gdzie ukończył 
studia kompozytorskie w klasie swojego ojca 
- Mikołaja Henryka Góreckiego. Po sukcesach 
w polskich konkursach kompozytorskich 
dwa kolejne lata spędza w Kanadzie, gdzie 
doskonali swój warsztat kompozytorski dzięki 
stypendiom The Banff Centre for the Arts. 
W 2000 r. otrzymuje doktorat z kompozycji na 
Indiana University w Bloomington w Stanach 
Zjednoczonych. W USA Górecki już pozo-
staje i obecnie mieszka i pracuje w Laredo 
w Teksasie. W 2012 r. przyjechał do Sopotu 
aby uczestniczyć w nagraniu swoich dzieł 
w miejskim kościele NMP Gwiazdy Morza. 
W projekcie, obok orkiestry Polskiej Filharmo-
nii Kameralnej Sopot pod batutą Wojciecha 
Rajskiego, biorą udział Piotr Pławner – jeden 
z najwybitniejszych i najbardziej kreatyw-
nych skrzypków swojej generacji, a także 
wywodzący się z wielkiej tradycji francuskiej 
szkoły klarnetowej – Jean-Marc Fessard oraz 
znany polski klarnecista – Roman Widaszek. 
W sopockiej świątyni trwają prace nad takimi 
kompozycjami Mikołaja Góreckiego, jak 
„Concerto Notturno na skrzypce i orkiestrę 
smyczkową”, „Uwertura na orkiestrę smyczko-
wą”, „Divertimento na orkiestrę smyczkową”, 
„Trzy fragmenty na orkiestrę smyczkową 
i czeslestę ad. lib” oraz „Trzy Intermezza na 
dwa klarnety i orkiestrę smyczkową”.

Jesienią 2012 r. stara sopocka świątynia 
staje się jednak nie tylko miejscem nagrania, 
lecz przede wszystkim miejscem dialogu 
pomiędzy kompozytorem, który tłumaczy 
muzykom swoje dzieło, a muzykami, którzy 
ukazują twórcy jak je odczytują, interpretują. 
Powstała płyta jest niejako zapisem tego dialo-
gu i wspólnej wnikliwości, czego znakiem jest 
nie pozostawiająca niedomówień harmonia 
i spójność nagrania.

Symfonie Ludwiga van 
Beethovena
Symfonie Ludwiga van Beethovena, najwięk-
szego z klasyków, stanowią trzon jego twór-
czości. W każdej kolejnej kompozycji twórca 
pokazuje nowatorskie podejście do tej formy 
muzycznej, aż do IX Symfonii, kiedy to jako 
pierwszy w historii wprowadza do utworu 
partię chóralną - opartą na tekście poematu 
symfonicznego Schillera „Odę do radości”. 
Premiera tej wielkiej kompozycji Beethove-
na miała miejsce 7 maja 1824 r. w Wiedniu. 
Kompozytor, który z powodu całkowitej głu-
choty nie był już w stanie dyrygować swoim 
dziełem, stał podczas koncertu za plecami 
dyrygenta, tyłem do publiczności. Nie mógł 
zatem zauważyć burzliwych owacji po zakoń-

TEKST
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łatwej rozrywki. Załamany Rossini, nękany 
dolegliwościami fizycznymi, nie chce lub 
nie może jak dawniej tworzyć już arcydzieł 
wdzięku i lekkości.

Odnaleziony w latach 30. manuskrypt 
partytury opatrzony jest tytułem „6 sonat 
napisanych przez pana Gioacchino Rossi-
niego w wieku lat dwunastu w Rowennie, 
w roku 1804”. Dla świata muzyki staje się 
to wielkim odkryciem, a później – źródłem 
inspiracji dla sopockich kameralistów. 
Polska Filharmonia Kameralna Sopot, 
pod batutą swojego założyciela i Dyrek-
tora Artystycznego Wojciecha Rajskiego, 
realizuje nagranie odnalezionych utworów 
w lutym 1992 r. – w dwusetną rocznicę 
narodzin włoskiego twórcy. Sala koncerto-
wa Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy 
rozbrzmiewa dźwiękami zapisanymi przed 
laty dziecięcą ręką. Urzekają one bezpre-
tensjonalnością, lekkością, wdziękiem 
i spontanicznością, a po dziś dzień zadzi-
wiają niespotykaną dojrzałością. Kto wie, 
może tak właśnie wygląda nutowy zapis 
dziecięcych marzeń o wielkich europej-
skich scenach teatralnych?

4242

KULTURA / CULTURE

Patrząc na dorobek fonograficzny Polskiej Filharmonii Kameralnej 
Sopot, zawierający blisko 60 płyt, odnosi się wrażenie, że nie mamy do 
czynienia jedynie z zarejestrowanym dźwiękiem, a ze swoistego rodzaju 

księgozbiorem, na kartach którego zapisana została historia muzyki.
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czeniu utworu. Podeszła do niego wówczas 
jedna ze śpiewaczek i odwróciła go w stronę 
zachwyconych słuchaczy. Na widok żywioło-
wej reakcji Beethoven bardzo się wzruszył. 
Warto wspomnieć, że początkowo symfonie 
miały stanowić wyraz poglądów rewolucyj-
nych kompozytora, a III Symfonia „Eroica” 
miała być nawet apoteozą Napoleona.

Polska Filharmonia Kameralna Sopot od 
wielu lat sukcesywnie pracuje nad nagrania-
mi kolejnych symfonii wielkiego kompozy-
tora. Nagrania, które miały miejsce w 2007 
r. (I i II Symfonia), 2008 r. (V i VI Symfonia), 
2009 r. (VII i VIII Symfonia) i w 2010 r. (III 
„Eroica” i IV) weszły w cykl wydawniczy 
wytwórni TACET. Trwają przygotowania do 
nagrania IX Symfonii. Wobec tego rok 2015 
będzie dla sopockich kameralistów szczegól-
ny, zamknie się bowiem wieloletni cykl pracy 
nad dziełami Mistrza.

E N G L I S H T E X T

History of music hidden 
 in records

To look at the phonographic oeuvre 
of the Polish Chamber Philharmonic 
Sopot, one has the impression that 
they do not only deal with recorded 
sounds but also with a kind of a book 
collection that tells the fascinating 
history of music.

Discovering a manuscript and 
Sopot in Bydgoszcz
Gioacchino Rossini was born in February 
1792 in the Italian town of Pesaro. His father 
was a horn player and inspector in the 
local slaughterhouse. The then ten-year-old 
composer took singing and harmony lessons 
and learned how to play the harpsichord and, 
a bit later, the French horn under his father’s 
vigilant eye. He spent two years studying at 
the Conservatorio di Bologna, which resulted 
in his first opera buffa La cambiale di matri-
monio. Thanks to this achievement, the doors 
to great theatres in Venice, Bologna, Rome, 
Milan, Ferrara and Naples opened before the 
young composer. In 1813, he wrote L’italiana 
in Algeri and since then on every opera he 
composed was a great success. Three years 
later, he wrote The Barber of Seville, the 
work of his life. They say it took him only two 
weeks. Although the European audience 
loved Rossinini’s pieces, the composer met 
with criticism from music circles all the time. 
Applauded on world stages, he was called an 
“Italian organ-grinder” and hailed as a symbol 
of trash and light entertainment behind 
the curtains. Depressed and plagued with 
physical troubles, Rossini did not or could 

not create as many beautiful and charming 
masterpieces as before.

In the 30s, a manuscript of his score was 
found with following title: Six Sonatas Written 
by Mr. Gioacchino Rossini at the age of 12 in 
Ravenna in the year 1804. It became one of 
the most important discoveries for the whole 
music world and later also a source of inspira-
tion for the chamber musicians from Sopot. 
The Polish Chamber Philharmonic Orchestra 
Sopot under the baton of its Artistic Director 
Wojciech Rajski recorded the discovered 
pieces in February 1992, on the two-hundredth 
anniversary of the Italian composer’s birthday. 
The concert hall of the Pomeranian Philhar-
monic in Bydgoszcz resounded with music 
written in a child’s hand years before. They 
are enchanting in their unpretentiousness, 
lightness, grace and spontaneity and at the 
same time surprising in their unusual maturity. 
Who knows, perhaps this is precisely what the 
score of children’s dreams about the greatest 
theatrical stages looks like.

Composer’s artistic trip to Sopot
Mikołaj Górecki is often called “a great son 
of a great father”. He was born in February 
1971 in Katowice, where he graduated in 
composition from the class of his father, 
Mikołaj Henryk Górecki. After his achieve-
ments in Polish composer competitions, he 
spent next two years in Canada developing 
his skills as a composer thanks to The Banff 
Centre for the Arts scholarship. In 2000, 
he received a doctorate in composition at 
Indiana University in Bloomington in the 
United States. Górecki has stayed in the US 
and currently lives and works in Laredo, 
Texas. In 2012, he came to Sopot to take part 
in a recording session of his pieces in St. Mary 
Star of the Sea church in Sopot. Apart from 
the Polish Chamber Philharmonic Orchestra 
Sopot under the baton of Wojciech Rajski, the 
project included also Piotr Pławner, one of the 
most outstanding and creative violinists of 
his generation, as well as Jean-Marc Fessard, 
who follows the great traditions of French 
schools, and Roman Widaszek, a well-known 
Polish clarinettist. The sounds echoing in the 
church in Sopot included such compositions 
by Mikołaj Górecki as Concerto Notturno 
for Violin and String Orchestra, Overture for 
String Orchestra, Divertimento for String 

Orchestra, Three Pieces for String Orchestra 
and Celesta ad lib. and Three Intermezzi for 
Two Clarinets and String Orchestra.

But in the autumn of 2012 the old temple 
became not only a recording place, but most 
of all a place of dialogue between the compos-
er, who explained his works to the musicians, 
and the musicians themselves, who showed 
the author how they interpreted them. The 
album became to some extent a recording of 
this dialogue and its authors’ thoroughness, 
which is visible in the clear and perfect har-
mony and coherence of its content.

Ludwig van Beethoven’s 
symphonies
The symphonies by Ludwig van Beethoven, 
the greatest of all classics, are the core of his 
artistic works. The composer implemented an 
innovative approach to this form of music in 
every one of its compositions, and finally for 
the first time in history introduced a chorus 
to the Symphony No. 9. The chorus was based 
on Schiller’s Ode to Joy. This great Beetho-
ven’s composition was premiered on 7 May 
1824 in Vienna. As due to his total deafness 
the composer could not conduct his work, he 
spent the concert standing behind the con-
ductor with his back to the audience. So he 
could not see the thunderous ovation after the 
performance. One of the singers approached 
him then and turned him towards the 
delighted listeners. Beethoven was extremely 
touched by their spontaneous reaction. It is 
worth mentioning that the symphonies were 
initially to express the composer’s revolution-
ary views, and the Symphony No. 3 (Sinfonia 
Eroica) was even supposed to be a paean to 
Napoleon Bonaparte.

The Polish Chamber Philharmonic Or-
chestra Sopot has been working on recording 
the next symphonies of the great composer 
for many years. The recordings, which took 
place in 2007 (Symphonies No. 1 and 2), 2008 
(Symphonies No. 5 and 6), 2009 (Symphonies 
No. 7 and 8) and 2010 (Symphonies No. 3 and 
4), were included in a publishing cycle re-
leased by the record label TACET. Currently, 
the Orchestra is preparing to record the Sym-
phony No. 9. This means that the year 2015 is 
going to be special for the chamber musicians 
from Sopot as they will end their long work on 
the Master’s compositions.
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Pomorskie to znacznie więcej niż Gdańsk, Gdynia i Sopot. 
Oddalony o 120 kilometrów od Trójmiasta Słupsk kryje 

w sobie prawdziwy kulturalny skarb. Znajdziecie go 
w muzeum mieszczącym się w Zamku Książąt Pomorskich.

W
Słupsku przy ulicy Sienkiewi-
cza 21 stoi niepozorna 
kamienica, na której znajduje 
się pamiątkowa tablica 

z zaskakującym napisem: „Stanisław Ignacy 
Witkiewicz (1885-1939) w dniach 5 – 15 lipca 

1936 r. nie przebywał w tym budynku. Bawił 
bowiem w Jastarni, w pensjonacie Gryf.” 
Klasyczny witkacowski zabieg. Podobnych 
zabiegów jest pełen cały Słupsk. Podświetlane 
słupy z reprodukcjami artysty, linia autobuso-
wa nr 1 poświęcona artyście, wielkoformato-

we portrety na blokach i liczne inspirowane 
jego twórczością graffiti. I o co tyle hałasu, 
skoro Witkacego nigdy w Słupsku nie było?

Stanisław Ignacy Witkiewicz urodził się 
w 1885 roku w Warszawie jako syn architekta 
Stanisława Witkiewicza, który stał się znany 
jako twórca tak zwanego stylu zakopiań-
skiego. To właśnie z Zakopanem związał się 
Stanisław Ignacy. Jako że chciał się odróżnić 
od swojego ojca, przyjął pseudonim artystycz-
ny „Witkacy”, z połączenia drugiego imienia 
i nazwiska. W ciągu swojego burzliwego życia 
stworzył ponad trzydzieści dramatów, trzy 
powieści (nie licząc ostatniej, nieukończonej), 
liczne wiersze, rozprawy, eseje filozoficzne 
i niezliczoną liczbę obrazów, w tym portretów. 
Eksperymentował z narkotykami, których 
używał, jak twierdził, świadomie, pod nadzo-
rem lekarza, w celach twórczych. Skrupulat-
nie dokumentował efekty przyjmowanych da-
wek rozmaitych używek, wliczając w nie kawę 
i papierosy. Był zagorzałym zwolennikiem 
indywidualizmu i jako jeden z pierwszych 
myślicieli w Europie z przerażeniem wieścił 
nadejście kultury masowej. To bez wątpienia 
jeden z najważniejszych polskich artystów XX 
wieku, znany na arenie międzynarodowej.

Witkacego w Słupsku nie było, ale są 
jego prace. Największa kolekcja na świecie, 
o czym często nie wiedzą nawet miejscowi. 
Dzieła malarza przybyły w latach 60. XX 
wieku z pobliskiego Lęborka, wykupione od 
syna Teodora Białynickiego-Byruli, jednego 
z najbliższych zakopiańskich przyjaciół 
Witkacego. Co ciekawe, propozycję przy-
jęcia prac odrzuciły wcześniej m.in. muzea 
w Gdańsku i Warszawie. Artysta w ludowej 
Polsce był uważany za zbyt wywrotowego, 
by wprowadzać go na salony. Zgłosił się po 
nie ówczesny dyrektor Muzeum Pomorza 
Środkowego, Janusz Przewoźny. Można 
powiedzieć, że zrobił wtedy interes życia. 
Zbiór ponad 100 prac kupił za niecałe 100 
tysięcy złotych. Tyle dziś kosztuje jeden 
obraz mistrza. Do zakupionych obrazów 
konsekwentnie były dodawane kolejne. Dziś 
słupska kolekcja liczy 253 obrazy, które dają 
pełny przekrój twórczości Witkacego – od 
wczesnych, awangardowych prac, przypa-
dających na lata działania tzw. ruchu formi-
stów, do ostatnich lat Firmy Portretowej. 

Od kilku lat największy polski ekscen-
tryk konsekwentnie wychodzi z muzeum 
na ulice. Słupsk jest dziś prawdopodobnie 
jedynym miastem w Polsce, gdzie obok 
wielkich banerów zachwalających promocje 
w supermarketach wiszą reprodukcje 
„Autoportretów”. Konsekwentnie można 
również spotkać tu koszulki i torby z prze-
drukami jego dzieł. Zresztą, witkacowskie 
widzenie rzeczywistości coraz częściej 
napędza działania kulturalne w mieście. 

TEKST
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Rok temu ze Słupska wysłano list rozpo-
czynający się od słów „Najdroższa – byłem 
okropnie zaniepokojony Twoim długim 
milczeniem”. List miał na celu promocję po-
staci artysty i jego pośmiertnej obecności 
w Słupsku. Dostali go mieszkańcy Słupska, 
burmistrz Zakopanego, a także... Władimir 
Putin i Barack Obama. I tak oto Witkacy, 
bez względu na to, co mówią przeciwnicy 
teorii jakoby w 1939 upozorował swoje 
samobójstwo, pozostał żywy.

Ekspozycję stałą obrazów Witkacego moż-
na oglądać w Muzeum Pomorza Środkowego  
przy ulicy Dominikańskiej w Słupsku.

E N G L I S H T E X T

Witkacy’s last lark

Pomorskie means much more than Gdansk, 
Gdynia and Sopot. Situated 120 kilometres 
away from Tricity, Słupsk hides a true cul-
tural treasure. You can find it in a museum 
located in the Pomeranian Dukes’ Castle.

There is an inconspicuous tenement at 21 
Sienkiewicza street in Słupsk. On its wall 
hangs a plate with the following, surprising 
inscription: “Stanisław Ignacy Witkiewicz 
(1885-1939) was not in this building between 
5 and 15 July 1936. He was in Jastarnia, in 
Gryf Boarding House”. A classic joke of his 
kind. The whole Słupsk is full of similar 
ones. Illuminated poles with the artist’s 
reproductions, bus line no. 1 devoted  
to Witkacy, large-format portraits on resi-
dential blocks and numerous pieces  
of graffiti inspired by his works. But what is 
all this fuss about if Witkacy actually  
never visited Słupsk?

Born in 1885 in Warsaw, Stanisław Ignacy 
Witkiewicz was a son of architect Stanisław 
Witkiewicz, who became famous for creating 
the so-called Zakopane Style. And it was 
precisely Zakopane that Stanisław Ignacy 
bonded with. He wanted to make himself 
distinct from his father so he adopted the 
pen name “Witkacy” combining his middle 
and last name. During his chequered life, 
he created more than thirty dramas, three 
novels (excluding the last, unfinished one), 
many poems, treatises, philosophical essays 
and countless paintings, including portraits. 
He experimented with drugs, which he 
took, as he claimed himself, intentionally, in 
consultation with his doctor and with artistic 
aims. He meticulously documented the ef-
fects and doses of various stimulants he took, 
including coffee and cigarettes. Witkacy was 
an ardent supporter of individualism and one 
of the first thinkers in Europe to announce 
the terrifying coming of mass culture. He was 
undoubtedly one of the most important Polish 
artists of the 20th century and a well-known 
painter in the international arena.

Witkacy was never in Słupsk, but his works 
are. The biggest collection in the world, which 
is sometimes a surprise even to local people. 
The painter’s works came to Słupsk in the 
1960s from the nearby city of Lębork. They 
were bought from the son of Teodor Białynic-
ki-Birula, one of the closest Witkacy’s friends 
from Zakopane. What is interesting is that the 
offer to accept his works had been previously 
rejected for example by museums in Gdansk 
and Warsaw. During the Polish People’s 
Republic, the artist was considered too subver-
sive to introduce him into society. So Janusz 
Przewoźny, who was then the director of the 
Museum of Central Pomerania, accepted the 

offer. One could say that this move earned him 
a lifetime’s profit. He bought the collection 
of slightly more than 100 works for less 
than 100,000 zlotys. Today, one painting by 
Witkacy costs that much. He kept adding new 
paintings to the one he had bought. As a result, 
the collection now consists of 253 works, all 
of which represent a wide cross-section of 
Witkacy’s oeuvre – from early, avant-garde 
works produced during the so-called “formist” 
artists’ activities to the last pieces drawn in the 
times of his Portrait Company.

The greatest Polish eccentric has been 
consistently going out the museum into the 
streets for several years. Słupsk is today 
probably the only city in Poland with streets 
decorated with copies of Witkacy’s self-por-
traits hanging right next to huge banners 
recommending special offers in supermar-
kets. You can also find bags and T-shirts with 
reprints of his works in local shops. Actually, 
Witkacy’s perception of reality more and 
more often stimulates cultural activities 
in the city. Last year, a letter was sent from 
Słupsk beginning with the followings words 
“Dearest! I was deeply worried about the 
long period of your silence”. The letter was 
to promote the artist and his posthumous 
presence in Słupsk. It was sent to the inhabi-
tants of Słupsk, the mayor of Zakopane and... 
Vladimir Putin and Barack Obama. And this 
way, regardless of what the opponents of the 
theory that he faked his suicide in 1939 claim, 
Witkacy has remained alive.

The permanent exhibition of Witkacy’s  
paintings can be seen in the Museum of  
Central Pomerania on Dominikańska  
street in Słupsk.
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ZUZANNA   
CISZEWSKA

K
ażdy człowiek ma taką listę. Ilu 
ludzi tyle zdań, istnieje jednak 
lokalizacja, którą każdy 
szanujący się obywatel 

powinien szczególnie wyróżnić. Pogrubić, 
podkreślić i powiększyć. Galerie handlo-
we. Twór znany wszystkim, każdy lubi, 
każdy bywa, każdy wraca. Raj spacerowi-
czów, macaczy, gapiów i upierdliwców. 
Codzienność na pasażu jest swego rodzaju 
fenomenem, a nierzadko totalnym 
przełomem w życiu przeciętnego pracow-
nika lokalu. Pierwsza sprawa: ludzie. 
Choćbyś posiadał dar największej 
możliwej wyrozumiałości i sympatii do 
bliźnich, zostaniesz tego pozbawiony. 
Choćbyś uśmiechał się od ucha do ucha, 
przestaniesz. Choćbyś istotą był gadatli-
wą, zamilkniesz. Może nie na zawsze 
i może nie absolutnie, ale w sposób 
zupełnie odmienny niż dotychczas ważyć 
będziesz słowa. Klientela będzie więc 
największym wrzodem na powierzchni 
twojego tyłka. Twojego, który jest takim 
samym tyłkiem jak wszystkie te, w które 
będziesz musiał odtąd wchodzić. Ale jest 
przecież jeszcze inny obiekt uboczny 
istnienia handlowych molochów. 
Sąsiedzkie społeczności towarzyskie. Koła 
gospodyń sklepowych. I, mimo sporej 
nienawiści, którą poczujesz do wszystkich 
pracujących w garnkach, ręcznikach, 

szmatach i stanikach osób, lepiej trzymaj 
sztamę, bo nie znasz dnia ani godziny. 
Choć lepiej żebyś znał, bo jak spóźnisz się 
do pracy to z góry wlepią ci taką karę, że 
zapomnisz, że kiedykolwiek chciałeś coś 
zarobić. Ponadto uleje ci się coverami 
świątecznych hitów, pękną ci zatoki, 
gardło wysiądzie ci od klimatyzacji, a oczy 
od sztucznego światła. Miejsce we łbie, 
w które strzeliłabym sobie przez miejsce 
pracy. Sam-środek-czoła. Szczęśliwego 
Nowego Roku.

E N G L I S H T E X T

Workplaces that would make 
me shoot myself after one week

Everyone has such a list of their own. There 
are as many opinions as there are people, 
but there’s one location every decent citi-
zen should particularly highlight. Under-
line, enlarge and put it in bold. Shopping 
centres. A creation we all know, like, visit 
and return to. A paradise for strollers, 
gropers, gawkers and stroppy clients. 
Eveready life in a shopping arcade is a kind 
of a phenomenon of its own, and often also 
a historic breakthrough for an ordinary 
shop worker. First of all, people. Even if 
you had the gift of the greatest understand-
ing and kindness towards others, you’d be 
certainly deprived of it. Even if you used 
to grin from ear to ear, you’d no longer 
smile. Even if you were the most talkative 
person, you’d fall silent. Perhaps not for-
ever and not completely, but you’d choose 
your words much more carefully than you 
used to so far. Customers will become your 
greatest pain in the arse. Your own arse, 
which is exactly the same as all those you 
would have to kiss from now on. But the 
existence of shopping behemoths has after 
all one more side effect. Neighbourly social 
circles. Shopping freaks’ associations. 
And, despite the deep hatred you’d feel 
towards all those working in pots, towels, 
rags or bras, you’d better cotton up to them 
because you know neither the day nor 
the hour. Though you’d rather know them 
because if you’re late to work, they’ll slap 
such a fine on you that you’ll forget you 
wanted to earn something at all. Besides, 
you’ll burp with covers of Christmas hits 
and have sinus trouble, your throat will 
conk out because of air conditioning and 
your eyes – because of artificial lighting. 
The place I’d shoot myself in because of 
this workplace... Right in the middle of my 
forehead. Happy New Year.

FELIETON / COLUMN

Każdy człowiek 
ma taką listę. Ilu 
ludzi tyle zdań, 
istnieje jednak 

lokalizacja, którą 
każdy szanujący się 
obywatel powinien 

szczególnie 
wyróżnić. Pogrubić, 

podkreślić 
i powiększyć. 

Galerie handlowe. 
Twór znany 

wszystkim, każdy 
lubi, każdy bywa, 
każdy wraca. Raj 
spacerowiczów, 

macaczy, gapiów 
i upierdliwców. 

MIEJSCA PRACY, 
PRZEZ KTÓRE PO TYGODNIU 

STRZELIŁABYM SOBIE W ŁEB



KONCERTOWY ROK

2015
W

ERGO ARENIE

05.02
06.02
07.02
14.02
21.02
20.03
21.0321.03
28.03
08.04
30.05
08.08

Kabaret Mumio (EXODUS / Zimowy Zjazd)
Hillsong (EXODUS / Zimowy Zjazd)
Fismoll, Lans Night Show (EXODUS / Zimowy Zjazd)
Walentynki 2015 Live Show!
Polska Noc Kabaretowa 2015
Younity Fusion Fest 2015 
Thomas Anders i Modern Thomas Anders i Modern Talking Band
Bryan Adams
Thirty Seconds to Mars
André Rieu
Lenny Kravitz

KUP BILETY NA: 
WWW.ERGOARENA.PL
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MARCIN GŁUSZEK

W
wielu dyscyplinach jeszcze 
długo nie będziemy mistrza-
mi, ale jest taka w której już od 
dawna wygrywamy. Mimo że 

masowo uprawiana w domach, kawiarniach 
i na ulicach, popularna prawie jak kopanie 
piłki w Brazylii, niesamowicie trudno znaleźć 
dla niej stosowną nazwę. Mogłaby się 
nazywać przyrzeczeniem świątecznym lub 
noworocznym albo poniedziałkowym, bo 
naturalnie w ciągu całego roku oddajemy się 
jej w też w każdy pierwszy dzień tygodnia. Ma 
częstotliwość występowania wyprysków na 
twarzy nastolatka i jest nietrwała niczym 
chińskie pistolety na wodę.

Nasze obietnice dotyczą wszystkich dzie-
dzin życia. Wyróżniamy, te związane z fizycz-
nością typu: Od nowego roku nie słodzę kawy 
sześcioma łyżeczkami cukru, redukuję je do 
dwóch. Maksimum cztery batoniki dziennie 
z tych nie tylko dla dzieci. Zgubię wtedy wagę 
z 102 na 99 kilo...

Można też w drugą stronę. Od sylwestra 
nabiorę takiej masy na siłowni, że Krępy 
z Grunwaldzkiej dostanie lanie. Jego Andżela 
będzie wtedy moja. 

Zmiany pór roku również nastrajają do 
zmian, często związanych z nałogami. Jak 
zdam prawo jazdy to rzucam palenie, muszę 
tylko kilka razy przejechać się z fajką. Jako 
student, ograniczę też picie piwa tylko do im-
prez, włącznie z tymi w akademiku...

Mające nastąpić zmiany mają też popra-
wić stosunki wśród naszych najbliższych. 
Nigdy już jej nie uderzę, chyba że doprowadzi 

mnie do ostateczności. Na szkolnej dyskote-
ce będę się całować z nie więcej niż  jednym 
chłopakiem – nie musi być mój.

Są też mniej spektakularne związane 
z nauką angielskiego, odkurzaniem pokoju, 
dbałością o zęby, zwiększeniem częstotliwo-
ści obcinania paznokci u stóp, czy znalezie-
niem nowej dziewczyny. Te są jednak na tyle 
nudne, że nie warto marnować klawiatury 
komputera – jest przecież obliczona na z góry 
zaplanowaną liczbę kliknięć.

A jakby zlikwidować sylwestra, święta, po-
czątek wiosny i nieśmiertelne poniedziałki. 
Czy nie byłoby niczego? – cytując klasyka.

Z pewnością doznawalibyśmy mniejszych 
rozczarowań i może żylibyśmy zdrowiej. Po-
jawiający się efekt jo-jo przy niezrealizowanej 
obietnicy spadku wagi i stres z tym związany, 
a w konsekwencji zwyżka poziomu chole-
sterolu, nie doprowadzałby do zapchania 
naszych żył. Niepowodzenie w ograniczeniu 
liczby spożywanych napojów alkoholowych, 
nie kończyłoby się utkwieniem w szponach 
nikotynizmu. Obiecane nieudane znalezie-
nie nowej dziewczyny nie zwiększałby ilości 
spożywanych środków psychotropowych. 
Reasumując, likwidacja wszelkich punktów 
zaczepienia w naszym kalendarzu to spore 
oszczędności dla państwowej służby zdrowia. 
Do przemyślenia.

E N G L I S H T E X T

Beginning from Christmas, from 
the New Year, from Monday...

It would take us a lot of time to become cham-
pionships in all sports, but there is one disci-
pline we’ve been outright winners for long. 
Although it’s practiced by many at homes, in 
cafes and in the streets and almost as popular 
as football in Brazil, it’s very difficult to find 
a good name for this sport. It could be called 
a Christmas, a New Year’s or a Monday prom-
ise because we’re naturally involved in this 
sport every first day of each week during the 
whole year. Its frequency could be compared 
to the one with which pimples pop on a teen-
ager’s face and its durability – to the one of 
water pistols made in China.

Our promises concern all fields of life. We 
highlight those connected with our bodies, 
like for example: “I won’t take six teaspoons 
of sugar but reduce them to two beginning 
from New Year’s Day.” “Maximum four choc-
olate bars (not only those for children) a day. 
I’ll lose weight from 102 to 99 kilos then...”

We can also try the other way round. “I’ll 
pump so much iron in the New Year that the 
stocky bloke from the neighbourhood will get 
a thrashing. His Bertha will be mine.”

The fact that the seasons change disposes 
us to change ourselves too, which is often 
connected with our addictions. “When I pass 
my driving test, I’ll quit smoking. I just have 
to take a ride or two with the fag first. As a stu-
dent, I’ll also limit drinking to parties only, 
including those in the dorms...”

The changes that are supposed to take 
place are also believed to improve our 
relations with our friends and families. “I’ll 
never hit her again, unless she makes me 
furious.” “I’ll be kissing no more than one 
boy at a school disco. And he doesn’t have 
to be mine.”

There are also less spectacular promises 
involving learning new languages, vacu-
uming our rooms, caring about our teeth, 
clipping our nails more often or finding a new 
girlfriend. But they’re so boring that it’s not 
worth wasting the keyboard on them. It’s after 
all calculated to reach the already-planned 
number of clicks.

And what would happen if we got rid of 
New Year’s Day, Christmas, the beginning 
of spring and immortal Mondays? What 
would be left?

We’d certainly face smaller disappoint-
ments and probably start living healthier 
lives. The yo-yo effect resulting from the 
unfulfilled weight loss promise, the related 
stress and the resulting increase in cholester-
ol level wouldn’t lead to blocked veins. Failing 
to limit the intake of alcoholic beverages 
wouldn’t end in falling into the grip of nico-
tinism. And the broken promise to find a new 
girlfriend wouldn’t increase the intake of psy-
chotropic drugs. To sum up, eliminating all 
those starting points in our calendars would 
mean considerable savings for the national 
health service. Think it over.

FELIETON / COLUMN

Od świąt, od nowego roku, 
od poniedziałku...



OMEGA Pilzno ITiS  
Godawski & Godawski Sp. z o.o.

ul. Kraszewskiego 44,
39-220 Pilzno
www.omega-pilzno.com.pl
tel. (+48 14) 670 71 24, (+48 14) 672 20 23
fax (+48 14) 672 19 94
e-mail: info@omega-pilzno.com.pl

GRUPA OMEGA PILZNO
DYNAMICZNY OPERATOR LOGISTYCZNY

Ponad 20 lat  
doświadczenia

Najwyższe standardy obsługi

Kompleksowe usługi logistyczne

Obsługa na terenie całej Polski i Europy

Najnowocześniejsze zaplecze 
transportowo-logistyczne i spedycyjne

1000 pracowników
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Przed makijażem
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M
akijaż rozpoczynamy od wyrównania twarzy przy 
pomocy podkładu Estee Lauder Perfectionist, pod 
oczy zaś nakładamy korektor Shiseido Sheer Eye Zone 
Corrector (odcień 103 Natural). Utrwalamy makijaż 

przy pomocy sypkiego pudru transparentnego marki Sensai. Aby 
uwydatnić kości policzkowe, stosujemy bronzer marki Pupa (odcień 
02). Linie brwi podkreślamy kredką Estee Lauder Double Wear Stay 
in Place Brow Duo (odcień 02 Highlight Rich Brown).

Makijaż powiek wykonujemy używając paletki cieni Shiseido 
(odcień GR412) – na wewnętrzny kącik oka nakładamy najjaśniej-
szy, jasnobłękitny odcień, dalej cieniujemy w kierunku kącika 
zewnętrznego oka poruszając się zgodnie z kolorystyką na palecie 
– przez pośredni odcień turkusu po szmaragdową zieleń, którą 
dodatkowo wzmacniamy czekoladowym cieniem Clinic (odcień 
Soft Matte French Roast). Zagłębienie powieki modelujemy przy 
pomocy cienia Pupa (odcień 401). Następnie rysujemy czarną kre-
skę eyelinerem Clarens (3Dot). Linie przy dolnej powiece najpierw 
pokrywamy szarą kredką NYX (912 Charcoal), a następnie używa-
my tej samej palety cieni, której używaliśmy do górnej powieki.

Dziewczęcego uroku nada róż do policzków marki Pupa – Like 
A Doll Luminys Blush (102), a także usta w kolorze pudrowego 
różu pomalowane pomadką Isadora (odcień 163), które dodat-
kowo uwypuklimy błyszczykiem Rouge Bunny Rouge (79 Rahat 
Lokum). Miejsce pod łukiem brwiowym pokrywamy matowym 
cieniem, który nada oku naturalnego wyglądu (Clinic French Va-
nilla Soft Matte). Na końcu tuszujemy rzęsy czarną mascarą Dior 
(Diorshow Iconic Overcurl).

Kolory w tonacji zieleni używane są obecnie 
w makijażach bardzo sporadycznie. Wynika 

to z faktu, że obawiamy się ich użycia, by nie 
uzyskać zbyt przerysowanego kolorystycznie 

efektu. Niemniej odpowiednio stonowane 
naturalnymi odcieniami wyglądają niezmiernie 

elegancko i szykownie, co w panującym 
obecnie czasie karnawału jest interesującą 

propozycją makijażu wieczorowego.



B U N N Y 
T H E  S T A R
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Bunny the Star – dwie kobiety, matki, zakochane w wygodnym stylu, w wysokiej jakości tkanin i pastelowych kolorach. 
Realizują własny pomysł i spełniają marzenia wielu klientek o eleganckich i niewymuszonych stylizacjach.

 Bunny the Star – two women, mothers, in love of casual style, high-quality fabrics and pastel colours. They put their 
own idea into action and make many clients’ dreams about elegant and unaffected clothing come true.
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ŁUK ASZ JEMIOŁ

WIOSNA/LATO 2015

LUKSUSOWE 
HIPPI

  ARTYSTYCZNA 
 BOHEMA

NOWOCZESNY LOOK

KOLEKCJA PREMIUM

FO
T

O
: F

IL
IP

 O
K

O
P

N
Y

jemiol.com



LA MANIA

 M
IN

IM
A

L
IZ

M
 I

 P
E

R
F

E
K

C
JA

 F
O

R
M

Y

 NOWOCZESNEGO SEMI-COUTURE

 GRAFICZNE 
 CIĘCIA

FO
T

O
: F

IL
IP

 O
K

O
P

N
Y

KOLEKCJA WIOSNA/LATO 2015

la
m

an
ia

.e
u



MACIEJ ZIEŃ

KOLEKCJA WIOSNA/LATO 2015

 LINEARNY WITRAŻ

WSPÓŁCZESNA 
KOBIECOŚĆ

 MOCNY 
 DETAL

FOTO: MARCIN PALICKI/ ZOOM.
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Nie od dziś wiadomo, że nic tak dobrze nie poprawia nastroju kobiety, 
jak babski weekend poza domem. Korzystając z tej wiedzy i na przekór 
aurze za oknem postanowiłyśmy skorzystać z oferty Mera Hotel Spa.

w S PAni ał y  weeke n d 
W MERA SPA HOTEL

ZDJĘCIA
Monika Szałek

ENGLISH 
TEXT

STARTS AT 
PAGE 64



J
ako matki-wariatki przyjęłyśmy 
opcję „niedaleko od domu“. 
Niedaleko było bardzo, bo tylko 
kilka kilometrów, ale okazało się, że 

na dwa dni przeniosłyśmy w inny świat. Do 
Mery. I choć dotarłyśmy do hotelu 
z zamiarem korzystania ze wszystkich 
dostępnych atrakcji wewnątrz i na zewnątrz, 
to Mera przekonała nas do tego, że można 
przez cały weekend oglądać morze tylko zza 
szyby hotelowej ze świadomością, że nie 
tylko nic nie tracimy, ale jeszcze zyskujemy.

Pobyt zaczęłyśmy od kolacji w restau-
racji, gdzie personel świetnie trafił w nasze 
gusta kulinarne serwując nam pyszne dania 

z owocami morza – jak na nadmorską 
miejscowości przystało. Wieczór zakończy-
łyśmy drinkiem powoli łapiąc klimat tego 
uroczego miejsca. Choć sam budynek jest 
duży i przestronny to wystrój i atmosfera 
czyni to miejsce kameralnym i ciepłym. 
Zaczęłyśmy zdawać sobie sprawę, że  
to był dobry wybór.

Pokój, choć niewielki, idealnie wpa-
sował się w naszą potrzebę bycia razem 
z zachowaniem swojej indywidualnej 
przestrzeni. Duże wygodne łóżko, idealna 
temperatura powietrza, piękny widok 
z okna i przytulna łazienka dały nam po-
czucie komfortu. Dzięki temu, wypoczęte, 
po dobrze przespanej nocy rozpoczęłyśmy 
dzień pełen wrażeń. Zaczęłyśmy od śniada-
nia, gdzie szeroki wybór smakołyków nie 
pozostawiłby nikogo obojętnym. Przedpo-
łudniową leniwą kawę wypiłyśmy spogląda-
jąc z hotelowego lobby na wzburzone przez 
orkan Aleksander morze. 

Im bardziej za oknem hulał wiatr, tym 
my mocniej cieszyłyśmy się na czekające 
nas zabiegi w SPA, które rozpoczęłyśmy 

od relaksacyjnego masażu całego ciała. 
Przyjemnie spędzona godzina okazała się 
idealnym wstępem do kolejnych zabie-
gów, na które czekałyśmy w wyjatkowym 
pokoju relaksacyjnym, gdzie na miękkich 
szezlągach popijąc zieloną herbatę i wsłu-
chując się w łagodną muzykę podziwiały-
śmy panoramę morza. Cudownie rozleni-
wione poddałyśmy się z pełnym zaufaniem 
kolejnym zabiegom wykonywanym przez 
profesjonalną obsługę SPA. Ten wspaniały 
dzień zakończyłyśmy jeszcze wspanialszą 
kolacją w restauracji Pescatore. Jako miło-
śniczki kuchni włoskiej przy lampce wina 
i cudownej muzyce wykonywanej na żywo 
oczekiwałyśmy na wybrane przez nas 
dania. Przystawka z ośmiornicy przeszła 
nasze najśmielsze oczekiwania, a dalej 
było już tylko lepiej...

Ostatni dzień naszego pobytu postano-
wiłyśmy zacząć od sauny, po której przy-
jemnie było wskoczyć do przestronnego 
basenu. Na koniec jeszcze chwila w jacuzzi 
i naładowne endorfinami i pozytywną 
energią ruszyłyśmy w stronę domu.
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Żegnając Merę wiedziałyśmy, że to nie 
był nasz ostatni weekend w tym miejscu. 
Przekonałyśmy się, że wcale nie trzeba 
wyjeżdżać daleko, żeby na tych kilka chwil 
zapomnieć o dzieciach i domowych kłopo-
tach. I choć niezmiennie uważamy, że to 
nie miejsce jest ważne, ale towarzystwo, to 
Mera okazała się idelanym tłem do naszego 
wSPAniałego weekendu.

E N G L I S H T E X T

SPArkling weekend  
in Mera Spa Hotel

It is quite a well-known fact that nothing 
cheers women up more than a girls’ 
weekend away from home. So using this 
knowledge and in defiance of the weather 
outside we decided to see what Mera 
Hotel Spa had to offer.

As crazy moms, we chose the “not-far-from-
home” option. And as a matter of fact it was 
very close, but it turned out that we actually 
moved to a different world for these two days. 

To Mera. And although we had reached the 
hotel with the intention of using all the avail-
able indoor and outdoor attractions, Mera 
convinced us that one can watch the sea from 
the hotel window all weekend and remain 
aware that they not only do not lose anything, 
but actually gain a lot.

We began our stay with a dinner in the 
restaurant. Serving us seafood, as befits 
a seaside town, its staff perfectly satisfied our 
culinary tastes. We ended the evening with 
a drink, slowly starting to sense the atmo-
sphere of this charming place. And although 
the building itself is large and spacious, its 
decor and the mood inside make this place 
warm and cosy. We began realizing that we 
had made a good choice.

Small as it was, the room perfectly fit 
our need to be together and at the same 
time maintain our private space. A large, 
comfortable bed, ideal air temperature, 
a beautiful view from the window and 
a cosy bathroom gave us a sense of com-
fort. As a result, we could begin our day 
full of new impressions and well-rested 
after a good night’s sleep. Firstly, we had 
breakfast offering a wide range of great 

delicacies. We drank our lazy morning 
coffee looking outside the hotel lobby at the 
sea churned up by hurricane Alexandra.

The more the wind raged outside, the 
more we enjoyed the thought of the SPA treat-
ments awaiting us. We began with a relaxing 
full-body massage. The pleasant hour turned 
out to be a perfect introduction to further 
treatments we waited for in a unique relax-
ation room. Sipping green tea and listening to 
soft music, we admired the panorama of the 
sea. Having become wonderfully indolent and 
with absolute confidence in the services we 
were offered, we underwent next treatments 
provided by the professional SPA staff. This 
excellent day ended with an even more excel-
lent dinner in restaurant Pescatore. Definitely 
in love of Italian cuisine, we awaited the food 
we had ordered over a glass of wine with 
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wonderful live music performed in the back-
ground. The octopus served as an appetizer 
exceeded our wildest expectations, and it 
became even better later on...

We decided to begin the last day of our 
stay in Mera with a sauna, after which we 
took the pleasure to jump into a spacious 
swimming pool. Finally, we spent a moment 
in a jacuzzi and went back home charged 
with endorphins and positive energy.

When we were leaving Mera, we already 
knew that it had not been our last weekend 
in this place. We understood that one does 
not have to go somewhere far to forget about 
children and everyday troubles for a mo-
ment or two. And although we still think 
that it is not the place but the company that 
counts, Mera turned out to be a perfect 
background for our SPArkling weekend.
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W grudniu w Sky Clubie w gdańskim Olivia Business Centre odbyło się spotkanie z cyklu 
Star Speakers. Mówcą specjalnym był Derek Redmond, brytyjski olimpijczyk i mistrz świata 

w lekkoatletyce, a dziś mówca motywacyjny. W 1992 roku na Olimpiadzie w Barcelonie, 
w życiowej formie, podczas biegu doznał kontuzji. W jednej chwili zawalił mu się świat. 

O wytrwałości, optymizmie i przekuwaniu porażki w sukces opowiedział Sylwii Gutowskiej.

ROZMAWIAŁA
Sylwia Gutowska

ZDJĘCIA
Źródło: Mat. prasowe

KOCHAĆ 
GRĘ

Po wszystkich pozytywnych 
słowach, które wygłosiłeś podczas 
swojej prezentacji, zacznę od nieco 
katastroficznego pytania. Powiedziałeś, 
jak wielką rolę w twoim życiu odgrywa 
autorytet, osoba, którą podziwiasz. Co 
zrobisz, kiedy tę jedną osobę stracisz?
O kurczę, to ciężkie pytanie. Jeśli stracisz 
tę jedną osobę, którą podziwiasz, chyba 
jedyną rzeczą, jaką możesz zrobić, to spró-
bować poszukać kogoś innego. Większość 
z nas ma w życiu kilkoro ludzi, z któ-
rych bierze przykład. Niektórych może 

w ogóle nie poznał, zna ich tylko z różnych 
przekazów. Bardzo dużo sportowców ma 
swoich idoli w świecie sportu, których 
podziwia, a których prawdopodobnie 
nigdy nie pozna. Mogą przeczytać za to 
ich autobiografie i inne książki. Przeczy-
tałem w swoim życiu mnóstwo autobio-
grafii znanych sportowców. A przecież 
tą inspirującą osobą wcale nie musi być 
jakiś wielki bohater, to może być ktoś, 
kto przeszedł przez trudny okres w życiu, 
możesz dowiedzieć się o nim i wyciągnąć 
z tego coś dla siebie. Trudniej, jeśli tracisz 

kogoś bardzo bliskiego. Oczywiście nigdy 
nie byłem w takiej sytuacji i nie musiałem 
zastanawiać się nad tym, czy szukać kogoś 
innego. Nie można zastąpić człowieka, ale 
wierzę, że uczymy się nie tylko od jednej 
osoby, lecz od różnych ludzi. Tak więc jest 
nadzieja, że jeśli już ktoś znajdzie się w tej 
katastrofalnej sytuacji, nadal jest wielu 
innych ludzi, z których może czerpać.

Powróćmy do słynnego momentu z 1992 
roku. Kiedy twój ojciec podbiegł do 
ciebie, rozpłakałeś się na dobre. Czy 
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w tamtej chwili pomógł ci, czy jeszcze 
bardziej cię rozemocjonował?

Czy ja wiem? Na pewno to, że miałem obok 
siebie kogoś, kto znał i rozumiał moją 
sytuację bardzo dodało mi otuchy. Mój 
tata był przy mnie przez ostatnie miesiące, 
wiedział, przez co przechodzę z wszystkimi 
moimi kontuzjami. Dobrze było mieć wte-
dy przy sobie kogoś spoza drużyny. Nawet, 
gdyby nie było go tam, i tak ukończyłbym 
wyścig. Gdyby nie mój ojciec, byłby tam 
mój trener, jeśli nie na torze, to na mecie. 
Ale oczywiście wspaniale było mieć kogoś 
jeszcze. To było pocieszające do pewnego 
stopnia, ale nie zrekompensowało całej tej 
sytuacji, w której zerwałem ścięgno udowe 
i nie mogłem pobiec w wyścigu. Nic tego 
nie mogło zmienić, to się stało, nie może-
my cofnąć czasu i zmienić wyniku.

Musiało być ci ciężko przezwyciężyć 
emocje...
O tak, oczywiście, było ciężko. Zajęło 
mi dwa lata, aby móc o tym rozmawiać, 
zmierzyć się z tym. W tamtym czasie było 
bardzo ciężko, jasne, że tak. Nawet z moim 
tatą u boku, po dwóch latach, z całą moją 
rodziną, przyjaciółmi, trenerem, nadal 
było mi ciężko. Musiałem sam się z tym 
uporać, nikt nie mógł tego zrobić za mnie. 
Jeśli mam być szczery, ludzie mogą udzie-
lić wsparcia, ale tak naprawdę, to ja byłem 
tym, który musiał sobie z tym poradzić. Nie 
miałem na to ściśle określonego czasu, nikt 
nie przyszedł i nie powiedział: „Masz czas 
do 1 stycznia”, to przyszło w swoim czasie. 
Mi zajęło to dwa lata.

Zainteresowałeś się innymi 
dyscyplinami sportu. Czy dają ci one tyle 
samo satysfakcji?
Szczera odpowiedź brzmi, nie, ale jest bli-
sko. Lubię rywalizację, chociaż nie jestem 
w żadnym z tych sportów tak dobry, jak 
w lekkoatletyce. Tak więc nie, nie czerpię 
takiej samej satysfakcji. Uwielbiam sport, 
karmi mojego ducha rywalizacji, a jeśli 
jestem głodny wrażeń, mam coś, czym 
mogę się nasycić. Uwielbiam wyzwania, 
uwielbiam trenować swoje ciało. Czasem 
myślę sobie: „Po co to robię? Dlaczego po 
prostu się nie zatrzymam?” Ale gdy się 
zatrzymuję, brakuje mi tej adrenaliny. 
Uwielbiam to uczucie. Mam teraz 49 lat 
i nie mogę wyjść na stadion i przebiec 400 
metrów w 44 sekundy. Wiek mnie dogania 
i nie mogę uprawiać sportu na tym samym 
poziomie, co kiedyś. Ale cieszę się tym, co 
robię teraz. Co robiłem kiedyś, to robiłem 
kiedyś, a co robię teraz, robię teraz. Nie 
mogę do końca jednym zastąpić drugiego, 

ale mogę robić, co w mojej mocy w każdym 
momencie swojego życia. Tak działam.

Nigdy się nie zatrzymujesz?
Nigdy.

Całość wywiadu przeczytacie na 
Anywhere.pl.

E N G L I S H T E X T

Love the game
In December in Gdańsk’s Sky Club, Olivia 
Business Centre, there was a meeting as 
part of Star Speakers events. This time 
the guest was Derek Redmond, a British 
Olympic athlete and world champion in 
running, one of the fastest men in the 
world. In 1992 in Barcelona, in his life form, 
his whole world fell in one second. On 
persistence, optimism and making good out 
of bad he talked with Sylwia Gutowska.

After all the positive words in your 
speech I would like to start with a little 
catastrophic question, sorry. You told 
us about the role model that is a very 
important part of your life. What do you do 
if you lose that one person you look up to?
Oh, blimey, that’s a tough one. If you lose 
that one person you look up to I guess the 
only thing you can do is try to find someone 
else you can sort of look up to. Most people 
in their lives have more than one person 
they look up to. Some of those people maybe 
they don’t know, or they know them but have 
never met them and they read about them, 
find out about them. A lot of sports people 
have sport idols they admire but possibly 
will never meet them. But they have autobi-
ographies, books. I’ve read lots of autobi-
ographies on sports people. And it doesn’t 
necessarily have to be your hero, it could 
be someone who’s gone through some chal-
lenging times and you can learn about it and 
take bits from it. Tough if you lose someone 
who is very close, of course, I’ve not been in 
that situation, so I’ve not have to sort of look 
at that and try and find someone else. No 
one can be replaced, but I do believe that we 
can learn not just from one person, but from 
different people. So hopefully, if somebody is 
in that catastrophic situation, there are still 
other people they can learn from.

Back in that moment in 1992 when you 
fell and your father came to you, you 
collapsed in tears. Was he helpful or 
made you even more emotional?
I don’t know, was it helpful? It was very 
comforting to have someone who knew and 

understood my situation. My dad was with 
me for the previous months, he knew what 
I’ve been through with all my injuries, he 
understood me, he knew what was going 
on, so it was good to have somebody apart 
from my team at that point. Had or had not 
he been there, I still would have finished 
the race, if he wouldn’t have been there, my 
coach would have been there, maybe not on 
the track, but at the end of the finish line. 
But of course it’s great to have someone 
close. It was comforting to certain degree, 
but it didn’t make up for the situation of me 
pulling my hamstring and not being able to 
finish the race. Nothing was gonna change 
that, that’s what happened and we can’t go 
back in time and change the outcome.

It must have been hard to overcome those 
emotions...
Oh yeah, of course it was. It took me two 
years to be able to talk about it and deal with 
it. It was very hard at the time, of course it 
was. Even with my dad being there and two 
years after with my family and my friends 
and my coach, it was still tough. It was 
something that I had to overcome myself, no 
one could do it for me. To be honest, people 
could support, but really I was the person 
that was gonna get over it. It happened when 
it happened, there was no time limit, like 
you’ve got time till January 1st  to get over it. 
And for me it took two years.

You’ve found interest in other disciplines 
of sport. Does it give you as much 
satisfaction playing another sport?
Honest answer is not quite, but it’s close. 
I enjoy competing, I’m not as good at any of 
those sports as I was at athletics, that was the 
one I was obviously very good at. So no, I don’t 
get the same satisfaction. I love competing, it 
feeds my competitive anger, and if I’m hungry 
for competition I can go and do something to 
fill myself up with that. I love the challenge, 
challenging my body and taking on these 
things. Sometimes I think: “Why am I doing 
this? Why don’t I just stop?” But if I stop, 
I want to do it, so I like that feeling. I’m 49 
years of age now and I can’t get out on track 
and run 400 metres in 44 seconds. So, age is 
catching up and I can’t keep doing it at that 
level. So now I enjoy what I do. What I did then 
is what I did then and what I do now is what 
I do now. I can’t really use one to make up for 
the other, I can only do what I can in every 
moment in my life. That’s how I operate.

So you never stop?
Never stop.

For whole interview, go to Anywhere.pl.
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Z Żanetą Geltz, inicjatorką idei Happy Evolution 
rozmawiali Jakub Milszewski i Łukasz Tamkun.

ZDJĘCIA
Źródło: Mat. prasowe

Mamy przed sobą Twój magazyn 
„Hipoalergiczni”. Co to za wydawnictwo? 
Czym różni się od tego, co pokazujesz na 
stronie hipoalergiczni.pl?
To pierwsza edycja magazynu, która 
trafiła do druku. Jest tutaj kilka rzeczy 
ekstra, których nie da się przeczytać na 
www.hipoalergiczni.pl, ale idea jest ta 
sama. Wydaliśmy tę edycję z okazji zjazdu 
szkół rodzenia w Szklarskiej Porębie, 
na prośbę położnych. Dotychczas, jeśli 
chodzi o alergeny, naszym nośnikiem 
były głównie ulotki informacyjne, 
zawierające zestawienia substancji, 
których warto unikać w ciąży jeśli chodzi 
o kosmetyki, chemię, żywność, etc. 
Zawarte były również składniki, które 
zaburzają gospodarkę hormonalną, co jest 

szczególnie ważne w przypadku kobiet 
w ciąży. W magazynie chcieliśmy pokazać 
więcej porad, wywiadów. Docelowo 
jednak chcemy wyjść z tą tematyką poza 
kobiety w ciąży, które zawsze jednak 
będą dla nas bardzo ważne. Chcemy 
przekroczyć też temat alergii i rozwinąć 
formułę magazynu, myślimy o dystrybucji 
w kioskach. Mój najważniejszy projekt 
w chwili obecnej to Happy Evolution.

Czyli? 
To projekt w zasadzie dla każdego, 
nastawiony na edukację oraz propago-
wanie zdrowego stylu życia i ma cha-
rakter non-profit. Pomysł narodził się 
podczas rozmów z ludźmi już w zeszłym 
roku. Okazało się bowiem, że wiele osób 

ŻANETA GELTZ 
 

Żaneta Geltz – właścicielka agencji, trener 
biznesu, marketer, negocjator, a także 

redaktor naczelna Magazynu Hipoalergicz-
ni.pl. Od 2003 r. pod szyldem agencji GELTZ 

Consulting Media & Marketing prowadzi 
działania e-commerce, public relations, 
buduje wizerunek osób, marek, sklepów 

internetowych, a także oferuje wiele nowo-
czesnych rozwiązań marketingowych.

E W O L U C J A
ku szczęściu
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ma fajne pomysły na życie, na to, żeby 
poprawić jego jakość i na dodatek chcą 
się nimi dzielić. Niektórzy wprowadzają 
fajne innowacje w swojej przestrzeni, inni 
w jedzeniu, jeszcze inni w sporcie. Przy-
kładem jest Arkadiusz Kościuch, z którym 
zrobiliśmy wywiad dotyczący warsztatów 
z gimnastyki tybetańskiej, z którą oso-
biście zapoznałam się już kilka miesięcy 
wcześniej. To taki rodzaj holistycznej 
gimnastyki, energetyzującej, bardzo zdro-
wej, odmładzającej. Happy Evolution to 
filozofia dzielenia się wiedzą, a nie akcja 
czy kampania, która ma jakiś wąski cel 
a potem się kończy. To ma trwać, rozwijać 
się. Traktuję to zresztą jako swoje hobby, 
na takiej zasadzie jak inni na przykład 
jazdę konną. Chcę „zaszczepić” trochę 
skandynawskiego stylu życia, udostęp-
niać inspirujące wywiady przeprowa-
dzone z ciekawymi ludźmi, dać solidne 
przykłady na to, że można samemu wiele 
osiągnąć, praktycznie bez kosztów,  
własną pracą. 

Jak to ma w ogóle działać? Strona 
internetowa? Nowy magazyn?
Niekoniecznie, teraz to jest fanpage na 
facebooku i grupa towarzyska, w którą 
chcemy włączyć jak najwięcej osób, które 
osiągnęły jakąś formę stanu równowagi 
i chcą tym zarazić innych. Podzieliliśmy 
Happy Evolution na cztery światy: „Back 
to the Roots” to zdrowa żywność, zioła i re-
gionalne przysmaki, uważne gotowanie; 
„Less is More” to zachęta do ogranicza-
nia obecności zbędnej chemii w naszym 
życiu; „Do it Yourself” to slow design, slow 
fashion, recykling i upcykling, eco i po 
prostu bardziej przemyślana organizacja 
różnych aspektów życia; „Your Move” to 
promocja aktywnego stylu życia, sportu, 
gimnastyki, ale i minimalizmu i terapii 
naturalnych, regularnego badania swojego 
organizmu, uważność.

I to działa?
Zauważyłam, że osoby, które na przykład 
podpatrzą w jakiejś knajpce meble z upcy-
klingu, kupią sobie je i postawią na tarasie, 
zaczynają myśleć inaczej o kolejnych 
sferach życia. Zwracają większą uwagę na 
to co jedzą, w co się ubierają... Ale widzą 
to też ich znajomi, sami zaczynają się nad 
tym zastanawiać. To naprawdę działa. Na 
tym projekcie nikt nie zarobi, korzystają 
jednak uczestnicy, dzięki innym uczest-
nikom dyskusji i wzajemnej wymianie in-
formacji. Planujemy założyć fundację lub 
inną formę organizacji, która będzie w sta-
nie rozwijać ten nurt. Będziemy starannie 
dobierać partnerów do współpracy.

Projekt wirusowej inspiracji Happy 
Evolution doprawiła kreacją Interaktywna 
Agencja Lucky You.

E N G L I S H T E X T

Evolving into happiness

Jakub Milszewski and Łukasz Tamkun 
talk to Żaneta Geltz, the initiator of 
Happy Evolution.

ŻANETA GELTZ – an agency owner, busi-
ness coach, marketer, negotiator and chief 
editor of Hipoalergiczni.pl. She has been 
involved in e-commerce, public relations 
and image building for people, brands and 
online stores and offered many up-to-date 
marketing solutions since 2003 under 
the aegis of GELTZ Consulting Media & 
Marketing Agency.

We have your magazine Hipoalergiczni 
(The Hypoallergenic) in front of us. 
What is this publication about? In what 
way is it different from what you show 
on your website hipoalergiczni.pl?
This is the first edition of the magazine 
that went to press. There are several extras 
here you won’t find on www.hipoalergiczni.
pl, but the idea is the same. We published 
this edition at midwives’ request on the 
occasion of a meeting of antenatal classes 
taking place in Szklarska Poręba. As far 
as allergens are concerned, we so far used 
mainly leaflets as our main medium of 
communication. They included lists of 
substances in cosmetics, chemicals, food 
etc. that pregnant women should better 
avoid, as well as ingredients that disturb 
the hormone balance, which is of great 
importance especially during pregnancy. 
We wanted the magazine to contain more 
advice and interviews. But our ultimate 
aim is to reach also other people with this 
topic, not only pregnant women, although 
they will be still very important to us. We 
also want to go beyond the subject of aller-
gy and develop the format of our magazine, 
and we think about distribution in stands. 
But for the time being Happy Evolution is 
the most important project for me.

What is it?
It is in fact a project for everyone, oriented 
towards education and healthy lifestyle 
promotion. And it is non-profit. The idea 
was born when I was talking to various 
people last year.  It turned out that many 
of them have great ideas for their life 
and ways to improve its quality and that 
they want to share them with others too. 

Some introduce innovations in their own 
surroundings, some in food and others in 
sports. For example Arkadiusz Kościuch 
– he gave us an interview about Tibetan 
gymnastics, with which I had personal-
ly familiarized myself already several 
months before. It is a kind of holistic gym-
nastics that is very healthy, energizing and 
rejuvenating. Happy Evolution is a philoso-
phy of knowledge sharing, not a campaign 
with a limited aim that would quickly end. 
It is supposed to last and develop. And 
I actually think of it as my hobby, just like 
others treat for example horse riding. 
I want to instil a bit of Scandinavian life-
style in people, share inspiring interviews 
held with interesting people and give solid 
proofs that one can actually achieve  
a lot on their own at no cost, through  
their own efforts.

How is it supposed to work? A website? 
A new magazine?
Not necessarily. Now we have a fanpage on 
Facebook and a social group, to which we 
would like to invite as many people that 
have already achieved a certain balance 
with which they want to infect others as 
possible. We divided Happy Evolution into 
four worlds: “Back to the Roots” is healthy 
food, herbs and local delicacies and care-
ful cooking; “Less is More” encourages 
to limit the number of chemicals in our 
lives; “Do it Yourself” is slow design, slow 
fashion, recycling and upcycling, eco and 
simply a better-thought-out arrangement 
of various aspects of our lives; “Your Move” 
is promotion of active life, sports and gym-
nastics, as well as minimalism and natural 
therapies, regular medical examinations 
and carefulness.

And it works?
I noticed that people who for example 
saw upcycled furniture in a restaurant, 
bought them and put them on their own 
balcony, start thinking differently about 
other aspects of life too. They pay more 
attention to what they eat and what they 
wear... And their friends start to notice 
that and think about it as well. It really 
works. Nobody is going to earn on this 
project, but its participants will gain a lot 
thanks to other discussion members and 
the exchange of information. We are plan-
ning to open a foundation or other type of 
organisation that would be able to develop 
the idea. We will carefully choose partners 
to cooperation.

The viral project of Happy Evolution 
was spiced with creation by Lucky  
You Interactive.
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Stany Zjednoczone rok 1969, pewien mężczyzna chce zakupić 
bieliznę dla swojej żony. Poszukuje seksownego kompletu, 
niestety spotyka się z arogancją ekspedientek i brakiem 

jakiegokolwiek wyrafinowanego zestawu. Tym mężczyzną jest Roy 
Raymond, założyciel jednej z największych marek bieliźnianych 

na świecie, człowiek, który osiem lat później odmienił rynek, 
człowiek, który dał kobietom markę Victoria’s Secret.
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T
rzeba wiedzieć, że mimo bardzo 
dobrej sprzedaży przez pierwsze 
lata, marka nie była tak 
seksowna jak dzisiaj, co 

przyczyniło się do powolnego bankructwa 
firmy. Na szczęście w 1982 roku pojawia się 
kupiec – Leslie Wexner i zmienia 
całkowicie oblicze marki. Od tej pory nie 
tylko mężczyźni czują się dobrze kupując 
tu bieliznę, teraz także kobiety pragną 
posiadać nowo wychodzące kolekcje.

Oprócz nowej oprawy, Leslie wprowa-
dza na początku lat 90-tych także pokazy 
mody, do których zatrudnia top modelki. 
Od tej pory, do dnia dzisiejszego, są to naj-
głośniejsze pokazy na rynku  bieliźnianym 
na świecie, a słynne Aniołki Victoria’s 
Secret kradną serca wielu fanom na całej 
kuli ziemskiej. Bycie Aniołkiem to więcej 
niż bycie zwykłą modelką. 

Lata 90-te to początek wielkiego sukce-
su marki i tragiczny koniec jej założyciela, 
który dokładnie w 1993 roku popełnia 
samobójstwo.

Nie będę skupiać się na dalszych losach 
firmy oraz na jej ofercie. Chciałabym, abyś 
Ty, czytelniku, skupił się na rzemiośle, 

a nie na Aniołkach czy też walorach este-
tycznych marki.

Jeżeli firma posiada Aniołki, to Aniołki 
muszą posiadać skrzydła, jak na anioły 
przystało. Ponadto na pokazach zawsze 
występuje dość specyficzny komplet skła-
dający się z biustonosza i majtek, którego 
nazwa to „fantasy bra”. To najdroższy eks-
ponat całego pokazu wykonywany przez 
wielu rzemieślników z najszlachetniejszych 
kamieni dostępnych w branży jubilerskiej.

Na każde skrzydło rzemieślnicy 
poświęcają około 2053 tysięcy godzin. 
W początkowej fazie projektu powstaje 
szkic, następnie wizualizacja kompute-
rowa. Przy skrzydłach produkowanych 
dla Victoria’s Secret pracują rzemieślnicy 
z całego świata. Np. w Paryżu jest kobieta, 
która zajmuje się tylko i wyłącznie pióra-
mi, Martin Izquierdo zajmuje się projek-
tem, a w Wietnamie powstają dodatki do 
skrzydeł. To tylko mała próbka, gdyż co 
roku skrzydła są inne i za każdym razem 
pracuje przy nich sztab ludzi.

Osobiście uwielbiam projekt wykonany 
przez Jenny Manik Mercian. To 36-letnia 
projektantka, która na co dzień tworzy 
biżuterię dla kobiet. W firmie VS pełni 
rolę „crystal couture maker„, czyli damy 
od kryształowego detalu. Ta zdolna pro-
jektantka ma w swoim portfolio pracę dla 
takich osobistości jak Vivinn  Westwood, 
John Galliano, Kate Moss, Heidi Klum 
i wielu innych. 

Dokładnie w 2011 roku Jenny MM za-
projektowała i tworzyła przez 5 miesięcy 
wspaniałe skrzydła dla VS, które liczyły 
około 100 tysięcy kryształów ręcznie 
mocowanych przez projektantkę. Złote 
skrzydła zawierały w sobie kryształy 
Swarovskiego w odcieniach szafiru, perły, 
różu i turkusu. Zachęcam Was do zapozna-
nia się z tym projektem, gdyż naprawdę 
zapiera dech w piersiach.

TEKST

ALICJA 
STAŃSKA-STRYJECKA

www.stanska.eu
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Mouwad to firma istniejąca od 1890 
roku. Specjalizuje się w produkcji luksuso-
wej biżuterii tworzonej przede wszystkich 
ze złota i diamentów, a także linii luksuso-
wych zegarków. Victoria’s Secret posiada 
w swojej wyjątkowej kolekcji bieliznę, 
o której wcześniej wspomniałam,  
czyli „fantasy bra”, wykonane właśnie 
przez tą firmę.

Dokładnie w 2013 roku Mouwad stwo-
rzył dla marki komplet wart 10 milionów 
dolarów. Całość składała się z dwóch 
elementów: stanika i majtek. Obie części 
kostiumu są ręcznie pokryte diamen-
tami, szafirami oraz rubinami w złocie. 
W dokładnej kolejności prac rzemieśl-
niczych możemy wymienić etapy, które 
zaowocowały jednym z najlepszych kom-
pletów stworzonych dla marki VS: szkic, 
wizualizacja, wydruk 3D, odlew ze złota, 
tworzenie formy silikonowej odpowiedniej 
do rozmiaru modelki, ręczne wysadzanie 
najszlachetniejszymi kamieniami i osta-
teczne osadzanie na formie.

Doskonale pamiętam moment, który 
został uwieczniony na filmie VS, gdy jedna 
z modelek marki Candice Swanepoel po 
raz pierwszy widzi komplet, który będzie 
miała na sobie w trakcie wielkiego show, 
jakim jest coroczny pokaz Victoria’s 
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Most expensive wings  

in the world
The United States, year 1969. A man wants 
to buy underwear for his wife. He looks 
for a sexy set, but unfortunately meets 
with shop assistants’ arrogance and lack 
of any sophisticated offer. The man is Roy 
Raymond, one of the founders of the largest 
retailers of lingerie in the world, a man who 
changed the market eight years later and 
the one who gave women Victoria’s Secret.

But we have to know that despite good 
sales in its early years, the brand was not as 
sexy then as it is today, which contributed 
to the company going slowly bankrupt. 
Fortunately, Lexlie Wexner decided to  
buy the brand in 1982 and completely 
changed its image. Since then not only men 
have felt good buying underwear there, but 
also women wanted to have all the  
new collections.

Apart from refreshing the brand’s 
image, Leslie started organizing fashion 
shows in the early 90s and employing top 
models. To this day his shows have been 
the best-known ones on the lingerie market 

Secret. Najpierw boi się dotknąć owego 
cacka, później reprezentuje je dumnie na 
wybiegu niczym królowa wchodząca  
na dwór do swoich poddanych. Wtedy  

zrozumiałam na czym polega walka  
wśród Aniołków.
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and the famous Victoria’s Secret Angels 
have been stealing the hearts of fans from 
the whole world. Being an Angel is more 
than being just a model.

The 90s are the beginning of the brand’s 
huge success and the tragic death  
of his founder, who committed suicide  
precisely in 1993.

I don’t want to focus on the further 
history of the company or its offer. I would 
like you, dear Reader, to focus on craft,  
not on the Angels or the aesthetic values  
of the brand.

If the company has Angels, they need 
to have wings, as befit angels. The shows 
always include quite a specific set com-
prised of a bra and panties named “fantasy 
bra”. It is the most expensive exhibit of the 
whole show made by many craftsmen from 
the most precious stones available in the 
jewellery industry.

They spend around 2053 hours to pre-
pare each wing. In the initial stage, they 
produce a draft, then a computer visual-
ization. Craftsmen from the whole world 
work on the wings produced for Victoria’s 
Secret. There is for example a woman 
in Paris who prepares feathers only. The 
design is produced by Martin Izquierdo, 
and all the additions to the wings are made 
in Vietnam. This is just a small sample 
because the wings are different every year. 
One thing they all have in common is that 
there is always a whole panel of experts 
working on their beauty.

I personally love the design developed 
by Jenny Manik Mercian. This 36-year-
old designer creates jewellery for women. 
At VS, she serves the role of the so-called 
“crystal couture maker”. The talent-
ed designer has cooperation with such 

personalities as Vivienne Westwood, John 
Galliano, Kate Moss, Heidi Klum and many 
others on her scorecard.

Jenny MM designed her gorgeous wings 
for VS in 2011. She was working on her mas-
terpiece composed of around 100,000 crys-
tals she fastened to the structure by hand 
for 5 months. Her gold wings were decorated 
with sapphire, pearl, pink and turquoise 
Swarovski crystals. I encourage all of you to 
take a look at her breathtaking design.

Mouawad is a company established in 
1980. It specializes in producing luxury 
jewellery made especially of gold and dia-
monds, as well as luxury watches. The “fan-
tasy bra” found in Victoria’s Secret’s unique 
collection of underwear I mentioned earlier 
was made by this very company.

Mouawad created the set worth 10 
million dollars in 2013. It consists of two 
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elements: a bra and panties. Both pieces 
were manually covered with diamonds, 
sapphires and rubies in gold. We could list 
all the stages that resulted in the produc-
tion of one of the best sets created for VS: 
preparing a draft and a visualization, 3D 
printing, making a gold cast, producing 
a silicone form matching the model’s size, 
setting the set with the most precious 
stones and finally fixing it to the form.

I perfectly remember the moment 
in a film recorded for VS when Candice 
Swanepoel, one of the brand’s models, saw 
the set she was to wear during the major 
annual Victoria’s Secret show. Initially 
afraid of touching the masterpiece, she 
later proudly presented it on the catwalk 
like a queen entering the court to meet her 
subjects. And then I understood what the 
fight between the Angels is about.

SZTUKA / ART
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W tym miesiącu prezentujemy Wam dwa przykłady perfekcyjnego 
zaprojektowania wnętrz: w pracy i w miejscu odpoczynku, w restauracji.
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Nankin Lab
autorzy: Pau Garcia, Pol Trias 

Laureat platynowej nagrody A’Design. Ten 
projekt korporacyjnego wystroju wnętrz 
skupia się na połączeniu fizycznej esencji 
marki z jej cyfrową stroną. Twórcy inspiro-
wali się efemerycznością aktów destrukcji 
przedmiotów: burzenia budynku, podarcia 

kartki papieru, przekłucia balonu. W myśl 
ich koncepcji takie zdarzenia przekładają 
się na efektywność: można działać dłużej 
w szybszym czasie. Szybkość i intensyw-
ność, symbolizowane przez energetyczny, 
żółty kolor, to słowa klucze, które kore-
spondują z pracą w biurze. Wizualna strona 
oparta została na idei Tangramu – chińskiej 
układanki, stworzonej na bazie kwadratu, 
który przełamany na siedem części może 
tworzyć nowe kształty, w zależności od 
wyobraźni składającego. Żółty to także 
kolor tytułowego nankinu, rodzaju chińskiej 
tkaniny. Prosta, pogrubiona czcionka w ko-
lorze czarnym podkreśla geometryczność 
i zdecydowanie w działaniu.

Osaka – Sao Paulo
autor: Ariel Chemi / AGCH 
arquitectos

Inspiracją projektu jest jadanie w restaura-
cji jako multisensoryczne doświadczenie. 

Restauracja Osaka mieszcząca się w Sao 
Paulo, dzielnicy Itaim Bibi, łączy tradycyj-
ny japoński styl z tropikalną, brazylijską 
atmosferą. Dzięki swojemu wnętrzu z dumą 
prezentuje swoje dania, oferując przy tym 
przytulne otoczenie we wszystkich swoich 
przestrzeniach. Taras wychodzący na ulicę 
tworzy nowoczesny miejski dziedziniec, 
będący połączeniem wnętrza, zewnętrza 
oraz natury. Wnętrze sali oświetla ogromne 
wiszące „gniazdo”, wprowadzające ilumi-
nację i odpowiednią skalę przestrzenną. 
Główne materiały użyte do wystroju to 
m.in. drewno, stal, kamienie, winyl i szkło. 
Osaka – Sao Paulo to szykowne, nowo-
czesne i nieformalne rozwiązanie przy 
jednoczesnym zachowaniu najwyższych 
standardów architektonicznego designu. 
To miejsce, w którym klienci czują się zre-
laksowani i uczestniczą w doświadczeniu 
typu „wszystkie zmysły zaangażowane”. 
Projekt świetnie wykorzystuje duży obiekt 
trzypiętrowej restauracji o łącznej po-
wierzchni 540 metrów kwadratowych. 
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A’Design Award masterpieces

This month we would like to show you 
two examples of perfect interior design: 
in a workplace and in a restaurant.

Nankin Lab 

by Pau Garcia, Pol Trias

A Platinum A’Design Award Winner. This 
design of corporate interior is aimed at 
combining the physical essence of the 
brand and its digital side. Its authors were 
inspired by the ephemerality found in acts 
of destruction: demolishing buildings, 
tearing a sheet of paper and pricking 
a balloon. According to their idea, such 
events translate into effectiveness: one 
can act longer in a shorter time. Speed 
and intensity symbolized by the energetic, 
yellow colour are the keywords that 
correspond to office work. The visual 

side of the design was based on the idea 
of the tangram, a Chinese puzzle laid out 
as a square, which is broken into seven 
pieces and put together to form new 
shapes, depending on one’s imagination. 
Yellow is also the colour of the title 
nankin, a type of Chinese fabric. Simple, 
bold and black font emphasizes the 
geometric figures and determination.

Osaka – Sao Paulo 
by Ariel Chemi / AGCH arquitectos

Eating in a restaurant perceived as 
a multi-sensory experience was the main 
inspiration for this design. Osaka Restau-
rant, located in the district of Itaim Bibi in 
Sao Paulo, combines traditional Japanese 
style with tropical, Brazilian culture. 

Thanks to its interior, the restaurant can 
proudly show its food and at the same time 
offer its guests a cosy atmosphere in all its 
spaces. The terrace opened in the street 
creates a modern urban yard and joins 
interior, exterior and nature together. 
There is a huge hanging “nest” in the main 
restaurant room that provides illumi-
nation and an appropriate spatial scale. 
The main materials used in this design 
are wood, steel, stone, vinyl and glass. 
Being a chic, modern and casual solution, 
Osaka – Sao Paulo still maintains the 
highest standards of architecture design. 
It is a place whose guests can feel relaxed 
and participate in an “all senses involved” 
experience. The design perfectly makes 
use of a large, three-storey restaurant with 
a total area of 540 square metres.
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Navara to był wielki sukces rynkowy Nissana. Nie był to samochód specjalnie 
ładny. Specjalnie wygodny. Specjalnie dobrze wyposażony. Normalne rolnicze 

auto. Niezłe właściwości terenowe, skrzynia, pięcioosobowa kabina. Świetna rzecz 
dla robotników leśnych, drogowych, budowlanych. Proste użytkowe auto.

ZDJĘCIA
Żródło: Mat. prasowe

NA WIEŚ, 
NIE AUTOSTRADĘ
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W
Polsce Navara była używana 
przez właścicieli firm. 
Dlatego wersja, którą 
dostałem, miała skórzane 

siedzenia, automat, dwustrefową 
klimatyzację i stosunkowo mocnego diesla.

Dlaczego właściciele polskich firm ku-
powali farmerskie auto? Przez urzędników 
Ministerstwa Finansów. Przez lata można 
było odliczać pełen VAT od samochodów ze 
skrzynią ładunkową. Ktoś właściwie mógłby 
się doktoryzować na temat wpływu urzęd-
ników na rynek motoryzacyjny w Polsce. 
Kratki, bankowozy, skrzyniowe limuzyny. 
W zeszłym roku, przez błąd Ministerstwa 
Finansów, przez moment miało sens kupowa-
nie samochodów z kratką. W związku z tym 
Volvo w ciągu pierwszych trzech miesięcy 
sprzedało – przepraszam za wyrażenie – wo-
lumen, jaki miało sprzedać przez cały rok.

Pewnie wciąż piją zdrowie tego urzędnika, 
który się pomylił. 

VAT to jedna sprawa. Drugą jest akcyza. 
Ma utrudniać bezsensowne wydawanie 
pieniędzy. Samochody z silnikami trzy-
litrowymi są obłożone wyraźnie większą 
akcyzą, niż te dwulitrowe. Doświadczenie 
mówi, że trzylitrowe diesle lepiej jeżdżą, 
mniej palą – są więc wyraźnie bardziej 
ekologiczne. Co z tego, skoro przez akcyzę 
mniej opłaca się je kupować.Polityka fiskal-
na bywa pozbawiona sensu.

Ale wróćmy do nissana. To właściwie 
zabawne – Navara na autostradzie pali tyle, 
co pięciolitrowa klasa-G. Z tym że nissan 
ropy, a mercedes benzyny. Bluetooth nie 
przekazywał muzyki, nie ma gniazda USB, 
jest za to wejście z małym jackiem (zupełnie 
jak w prasowym audi R8). 

Można narzekać, że na autostradzie szu-
mią relingi, tylne okna. Ale po co. Z VAT-em 
nie jest już tak fajnie, więc jeżeli kupujemy 
ten samochód to raczej nie po to, żeby 
jeździć nim po autostradach. To samochód 
do pracy. Do lasu. Na wieś. I w tej roli się 
sprawdza świetnie.

MARCIN KĘDRYNA  
FOT. JACEK PIĄTEK

TEKST
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In the countryside,  
not on highways
The Navara was a huge market success 
of Nissan. It wasn’t a particularly good-
looking car. It wasn’t particularly comfortable 
or particularly well-equipped either. It was 
a typical agricultural car. It had pretty good off-
road properties, a gearbox and a can for five. 
A perfect thing for forest, road or construction 
workers. A simple, functional car.

In Poland, the Navara was used by company 
owners. So the version I got had leather up-
holstery, an automatic transmission, dual 
zone air conditioning and quite a powerful 
diesel engine.

Why did Polish company owners buy this 
farmer’s car? Because of the people working 
at our Ministry of Finance. You could deduct 
full VAT from cars with a pickup bed. One 
could actually get his or her doctorate in the 
influence of office workers on the Polish car 
market. Bars, cash-in-transit vans, dropside 
limousines. Buying a car with bars, registered 
as a truck, made sense for a moment last year 
thanks to the mistake made by the Ministry of 
Finance. Which is why Volvo in the first three 

months sold the whole – please excuse my 
word – volume it was supposed to sell  
within the whole year.

They probably still drink the health of the 
clerk who made the mistake.

VAT is one thing. Excise tax is another. It’s 
supposed to make pointless money spending 
difficult. Cars with three-litre engines are 
taxed at a much higher rate than those with 
two-litre ones. Experience teaches us that 
three-litre diesels drive better and use less 
fuel so they’re more environmentally friendly. 
So what? Excise makes them less affordable.

Fiscal policy is sometimes devoid  
of any meaning.

But let’s go back to Nissan. It’s actually 
funny, the Navara on the highway uses up as 
much fuel as the five-litre G-Class. But in the 
case of Nissan, we’re talking about diesel, 
and in the case of Mercedes – about petrol. 
Bluetooth didn’t transfer music, there’s no 
USB socket, but there is a mini jack one (just 
like in the press Audi R8).

One could complain that the roof rails and 
back windows keep buzzing on the highway. 
But what for? It’s not that nice with VAT any 
more. So if someone buys that car, they don’t 
do it to drive highways. It’s a car to be used at 
work. In the forest. In the countryside. And 
it’s excellent in this role.
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Co robimy, jeśli chcemy wstać o godzinie, o której normalnie byśmy nie wstali?
TEKST

Marcin Kędryna

U
stawiamy alarm w komórce.  
No to sobie wyobraźmy, że nie 
mamy telefonu komórkowego. 
Mamy telefon stacjonarny? 

Możemy zamówić budzenie. Możemy? 
Chyba możemy, choć nie jestem pewien. 
Kiedyś to była dość popularna usługa. 
O ustalonej godzinie dzwonił telefon, 

podnosiło się słuchawkę, by usłyszeć 
pytanie: Jaki numerek? 

Paniom czasem numery się myliły, 
dochodziło więc do mocno abstrakcyjnych 
sytuacji, kiedy obudzony o 3:30 człowiek 
zapytany o numerek podawał ten buta, 
kołnierzyka, lub sześć liczb, które we śnie 
właśnie mu dawały wygraną w totolotku. 

No dobrze, ale wyobraźmy sobie sytu-
ację, że potrzebujemy urządzenia, które 
da nam znać, że minęła ustalona przez nas 
godzina, ale jednocześnie, że nie możemy 
zaufać żadnemu urządzeniu zasilanemu 
elektrycznie. Zostaje nam analogowy 
budzik. Nakręcany. Można go oczywi-
ście nosić w kieszeni płaszcza, można na 
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sznurku, ale nie wszystkim coś takiego 
przystoi. Cóż więc robić?

Najpierw jednak trzeba się cofnąć (ale 
tylko na chwilkę) do roku 1858, w któ-
rym to Maurice Ditisheim otworzył w La 
Chaux-de-Fonds warsztat, w którym 
rozpoczął produkcję zegarków kieszon-
kowych. Nie byle jakich, takich, których 
produkcję można określić Haute Horloge-
rie (jeżeli ktoś nie wie, co to znaczy, niech 
sobie sprawdzi słowniku. W każdym razie 
jest to coś bardziej skomplikowanego niż 
„haute couture”).

Zegarki produkowane przez rodzinę 
Ditisheim bardzo szybko zaczęły zbierać 
nagrody na międzynarodowych targach. 
No i właśnie w tym warsztacie powstał 
pierwszy zegarek marki Vulcain.

W 1947 roku kierowana przez Roberta 
Ditisheima firma stworzyła naręczny zega-
rek z budzikiem. Nie był to pierwszy taki 
zegarek z alarmem na świecie. Te wcze-
śniejsze miały niestety jedną zasadniczą 
wadę – nie były w stanie nikogo właściwie 
obudzić. Vulcain Cricket (cricket – ang. 
świerszcz) potrafił to zrobić. 

Czternaście lat później pojawił się 
Vulcain Cricket Nautical – zegarek dla 
nurków, którego dzwonienie pomagało 
nurkom bezpiecznie przechodzić dekom-
presję (dokładniej: alarm sygnalizował, 
kiedy należy rozpocząć dekompresje, 
a specjalna tarcza pomagała w obliczeniu 
jej czasu). Z takim właśnie zegarkiem  
Hannes Keller zanurkował na głębokość 
222 metrów. I nurek, i zegarek wyszli  
bez szwanku.

Nurkowanie to jednak dość herme-
tyczny sport. W 1947 roku Cricketa ktoś 

pokazał prezydentowi Trumanowi. Harry 
Truman dał się wcześniej poznać jako czło-
wiek, który lubi technologiczne nowinki. 
(Skoro USA zbudowały bombę atomową, 
która zasadniczo mogła skrócić wojnę, 
to szkoda, żeby się marnowała w jakimś 
magazynie). No i podobnie się stało z Cric-
ketem. Prezydent Truman mianował go 
zegarkiem prezydenckim. Od tego czasu 
Crickety pełnią zaszczytną służbę na 
rękach amerykańskich prezydentów. Wy-
jątki były trzy. Carter. Bush. I Bush. 

Tak więc jeżeli ktoś chcę się poczuć 
przez chwilę jak prezydent Stanów Zjed-
noczonych Ameryki, wystarczy, że ustawi 
Cricketa na jakąś godzinę. I zaczeka, aż 
rzeczony Cricket zadzwoni. A wszystko za 
rozsądne pieniądze. Niewiele przekracza-
jące limit wymagający wpisania zegarka 
do oświadczenia majątkowego. Cóż, jeżeli 
Vulcain Cricket zadzwoni kilka razy, jest 
szansa, że się o tym nie zapomni.
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Time for everything 

What do you do when you want to get up at 
a time you would normally never get up at?

You set the alarm in your mobile phone. So 
let’s imagine that you don’t have a mobile. 
Do you have a landline phone? You can 
book a wake-up call. Can you? I guess you 
can, though I’m not sure. This service used 
to be quite popular once. There was a call 
at a given time, you answered the phone 
and heard a question: What number?

The ladies often confused phone num-
bers so quite highly abstract situations 
happened. For example men were woken 
up at 3:30 and asked the question about 
the number. So in reply they gave their 
registration or account numbers or six 
numbers supposed to make them win a lot-
tery they were dreaming about.

But let’s imagine the following situa-
tion: you need a device that would let you 
know that the time you set has passed. But 
at the same time you can’t trust any device 
that is electrically powered. The only 
thing left is an analogue watch. A wind-up 
one. You can obviously keep it in the pock-
et of your coat or on a string, but I don’t 
know if such things are still appropriate. 
So what can you do?

First of all, you need to move back to 
1858 (only for a moment), which is when 
Maurice Ditisheim founded a workshop 

in La Chaux-de-Fonds producing pocket 
watches. And they were no mean watches. 
Their production process could be called 
haute horlogerie (if you don’t know what 
that means, look it up in the dictionary. 
Anyway, it’s something much more compli-
cated than haute couture).

Watches produced by the Ditisheim 
family soon started collecting awards  
at international fairs. And it was in this 
workshop that the first Vulcain watch  
was manufactured.

In 1947, the company led by Robert 
Ditisheim created a wind-up watch with an 
alarm. It wasn’t the first alarm watch in the 
world. But the earlier ones had one serious 
fault – they weren’t able to wake up anyone. 
The Vulcain Cricket could do it.

The Vulcain Cricket Nautical appeared 
fourteen years later. It was a watch for 
divers, and its alarm let them carry out 
decompression safely (to be more pre-
cise, the alarm signalled when to begin 
decompression, and a special dial helped 
to calculate its time). Hannes Keller used 
precisely this watch to reach a depth of 222 

metres. Both the diver and the watch came 
out of this unharmed.

But diving is a rather hermetic sport. 
Someone showed the Cricket to President 
Truman in 1947. Harry Truman had earlier 
proved himself as a man who enjoyed 
technological innovations. (Since the USA 
constructed a nuclear bomb that could 
basically shorten the war, it would be a pity 
to waste it in some warehouse). And it was 
similar with the Cricket. President Truman 
called it “The Presidents’ Watch”. Since 
then on, Crickets have been on honourable 
duty on the wrists of American presidents. 
There were just three exceptions. Carter. 
Bush. And Bush.

So if you want to feel like the president 
of the United States of America for a mo-
ment, you just need to set a Cricket to any 
time. And wait for the Cricket to ring. And 
everything for a reasonable sum of money, 
which slightly exceeds the limit demand-
ing that the watch be included in a proper-
ty statement. Well, if the Vulcain Cricket 
rings several times, the chances are good 
that you forget about it.
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A
by podziwiać gwiazdę, która 
zawita do nas już 25 stycznia nie 
trzeba mieć szczęścia do 
warunków pogodowych. 

Wygodna i nowoczesna Filharmonia 
Bałtycka na Ołowiance zapewnia do tego 
optymalne warunki.

Tym razem gwiazdą wieczoru będzie po-
chodząca ze Stanów Zjednoczonych Lakecia 
Benjamin. To niezwykle charyzmatyczna 
i utalentowana saksofonistka i kompozytorka, 
która występowała już z takimi gwiazdami, 
jak: Stevie Wonder, Alicia Keys, The Roots 
czy Macy Gray. Podobnie jak w ubiegłych la-
tach zapraszamy na spotkanie z artystką, któ-
ra ma już na swoim koncie pokaźny muzyczny 
dorobek i cieszy się uznaniem recenzentów 
i słuchaczy w swoim kraju, ale u nas pozostaje 
jeszcze stosunkowo nieznana. Innymi słowy, 
staramy się odkrywać gwiazdy.

Gwarantujemy magiczny, nastrojowy 
wieczór z muzyką soulową i chyba trud-
no o piękniejszy początek Nowego Roku, 
szczególnie, choć nie tylko, dla melomanów. 
Bilety na wydarzenie można nabywać drogą 
elektroniczną poprzez serwis ticketpro.pl lub 
tradycyjnie w kasach Filharmonii, a ich ceny 
zaczynają się już od 59 złotych. 

Nie sposób nie wspomnieć, że Koncert  
jest ukoronowaniem innego dużego i waż-
nego wydarzenia – Święta Gdańskiej Nauki 
im. Jana Heweliusza. Co tu dużo pisać, 

chyba każdy, kto wziął w nim udział każde-
go roku chętnie do niego wraca. Tym razem 
rozpoczynamy 19 stycznia i świętujemy 
przez kolejnych 9 dni!

Wzorem poprzednich lat organizato-
rzy wprowadzili dodatkowe urozmaicenia 
i tematyczne zmiany, a przede wszystkim za-
planowali moc atrakcji. Do wyboru są m.in.: 
wystawa plenerowa poświęcona wybitnym 
naukowcom związanym z Gdańskiem, tema-
tyczne spacery z przewodnikami, inspirują-
ce zajęcia antropologiczne, wciągająca gra 
miejska, warsztaty historyczne oraz liczne 
spotkania naukowe i prezentacje.

Wszystko zakończy się 28 stycznia 
plenerowym widowiskiem na skwerze 
przy Wielkim Młynie poświęconym życiu 
i śmierci patrona Święta – Jana Heweliu-
sza. Wydarzenie jest niezwykle różnorod-
ne, dlatego nie sposób wymienić wszyst-
kich szczegółowych informacji,  
ale znajdziecie je Państwo na stronie  
www.janheweliusz.pl.

Pomimo niskich temperatur panujących 
za oknem – zapraszam naprawdę gorąco!

E N G L I S H T E X T

Starlit Gdansk

Due to its short days and long nights, 
January is a perfect month to look up at 
the stars. All the more so because you 
can watch the New Year Concert – Stars 
on Gdansk Sky organized this year by 
the City of Gdansk, Gdansk Foundation 
and Energa SA.

You do not have to be fortunate in the weath-
er to see a star that is going to visit Gdansk 
on 25 January. The comfortable and 
modern Baltic Philharmonic on Ołowianka 
creates ideal conditions for that.

This time, we will have the pleasure to 
listen to Lakecia Benjamin from the Unit-
ed States. She is an extremely charismatic 
and talented saxophonist and composer, 
who have already performed with such 

stars as Stevie Wonder, Alicia Keys, The 
Roots or Macy Gray. Just like in the previ-
ous years, we invite everyone to meet the 
artist, who has quite many music achieve-
ments on her scorecard and is highly 
regarded by critics and listeners in her own 
country, although still remains relatively 
unknown in Poland. In other words, we are 
trying to discover stars.

We guarantee a magical, atmospheric 
evening with soul music. A more beautiful 
beginning of the New Year is hard to find, 
especially as far as music lovers (but not 
only!) are concerned. Tickets for the event 
can be bought online on ticketpro.pl or 
traditionally in Philharmonic ticket offices. 
Their prices start from PLN 59.

It also has to be mentioned that the 
Concert is the coping stone of another 
major and important event, the Johannes 
Hevelius Feast of Gdansk Science. What 
can I say, I guess that everyone who once 
participated in the event is more than will-
ing to attend its next editions. This time we 
begin on 19 January and keep celebrating 
for the next 9 days!

Following the tradition established in 
the previous years, the organizers once 
again increased the diversity of the event, 
introduced thematic changes and, most 
of all, planned lots of attractions. You 
can choose from among for example the 
following: an open-air exhibition devoted 
to outstanding scientists connected with 
Gdansk, thematic walks with guides, inspir-
ing anthropological classes, an entertaining 
urban game, history workshops and various 
scientific meetings and presentations.

It will all end on 28 January with an 
open-air performance that will be orga-
nized on the square next to the Great 
Mill and devoted to the life and death of 
Johannes Hevelius, the patron of the Feast. 
The event is extremely diverse, which is why 
it is impossible to describe all its details. For 
more information see www.janheweliusz.pl.

Despite the low temperatures outside, 
you are most warmly invited to celebrate!

MATEUSZ  
 KUSZNIEREWICZ 

FOT. SYLWESTER CISZEK

Styczeń, ze względu na krótkie dni i długie noce, jest świetnym miesiącem do obserwacji gwiazd. 
Tym bardziej, że jest to także czas tradycyjnego Koncertu Noworocznego – Gwiazdy na Gdańskim 

Niebie, na który w tym roku zapraszają Miasto Gdańsk, Fundacja Gdańska oraz Energa SA.

GDAŃSK W BLASKU GWIAZD
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Co czeka miasto w ciągu 365 najbliższych dni? O to zapytaliśmy Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.

ROZMAWIAŁ
Jakub Milszewski

GDAŃSK AD 2015

Nowy rok, nowa kadencja – czy wszystko 
będzie nowe? Czy w Ratuszu nastąpią 
jakieś zmiany, czy dotychczasowa linia 
zarządzania miastem pozostanie aktualna?
Zmiany się już zaczęły. Jest dwóch nowych 
zastępców prezydenta. Gdańsk, jako 

pierwsze miasto w Polsce przystąpiło do 
polityki otwartości. To proces, który pole-
ga na udostępnianiu obywatelom danych 
gromadzonych przez miasto i używaniu 
nowych technologii do wspierania przej-
rzystego rządzenia. Zakłada stopniowe 

uwalnianie nowych zbiorów danych 
publicznych, publikowanych w otwartych 
i uporządkowanych formatach umożliwia-
jących ich ponownie wykorzystywanie. Jej 
celem jest stworzenie warunków dla inno-
wacyjnego zastosowania informacji oraz 
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inspirowanie przedsiębiorczości. Konse-
kwencją wprowadzenia polityki otwartości 
Miasta Gdańska jest powstanie Portalu 
Otwartych Danych, za pośrednictwem któ-
rego miasto stopniowo będzie publikowało 
dane publiczne o określonym standardzie. 
Dane udostępniane za pośrednictwem por-
talu będą: dostępne, aktualne, kompletne, 
maszynowo odczytywalne, udostępnia-
ne bez dyskryminacji i bez ograniczeń 
licencyjnych.

2015 będzie ważny z punktu widzenia 
inwestycji – kilka bardzo ważnych 
właśnie w ciągu najbliższych 12 
miesięcy zostanie zakończonych. Po ich 
oddaniu do użytku co będzie pańskim 
najważniejszym celem inwestycyjnym?
Wiele inwestycji się kończy, ale nie 
wszystkie. W 2016 roku nadal realizować 
będziemy Budowę krytej pływalni przy ul. 
Siedleckiego w Gdańsku Osowej, termo-
modernizacje w obiektach użyteczności 
publicznej, budowę Centrum Sportu Mło-
dzieżowego GOKF przy Al. Grunwaldzkiej, 
a także będziemy kontynuowali budowę 
i modernizację boisk oraz realizowali 
kolejne zadania Gdańskiego Programu 
Przeciwpowodziowego. Z perspektywy 
miasta ważna jest dalsza rewitalizacja ko-
lejnych dzielnic – np. Biskupiej Górki i Oli-
wy. Przygotowujemy się też do kolejnych 
inwestycji komunikacyjnych, takich jak 
budowa Nowej Bulońskiej Północnej, Nowej 
Jabłoniowej, czy ciągu ul. Nowa Małomiej-
ska – ul. Nowa Podmiejska. Wymieniam te 
najpilniejsze, ale jest ich znacznie więcej. 
Rama komunikacyjna miasta to również 
Nowa Politechniczna, czyli połączenie dro-
gowe i tramwajowe Wrzeszcza z dzielnica-
mi południowymi z pominięciem centrum 
miasta. Ile z tych inwestycji uda się zreali-
zować i jak szybko, zależy od pozyskanych 
funduszy unijnych, o które się ubiegamy.

Co z rewitalizacjami dzielnic? Poza 
Nowym Portem, Brzeźnem czy Dolnym 
Miastem na swoją kolej czeka też np. 
Oliwa, która już straciła dawny blask.
Oliwa nie straciła nic ze swojego blasku! 
Mieszkańcy dbają o swoją dzielnicę, czego 
przykładem są bardzo liczne w Oliwie 
staranne remonty wspólnotowych ka-
mienic czy remont schodów na Pachołek 
w ramach budżetu obywatelskiego. Są 
tu miejsca przyciągające turystów jak 
Katedra Oliwska czy park, o które dbają 
ich właściciele. W obszarze Starej Oliwy 
są liczne nowe inwestycje mieszkaniowo-
-usługowe wprowadzające nowe funkcje 
w stary zespół zabudowy. Wyjątkową 
wartość mają różnego rodzaju artystyczne 

wydarzenia organizowane prze oliwskie 
stowarzyszenia. Rewitalizacja jest proce-
sem długotrwałym i kosztownym. Dzięki 
środkom europejskim udało się w Gdańsku 
rozpocząć programy rewitalizacyjne czte-
rech dzielnic (Nowy Port, Letnica, Dolny 
Wrzeszcz i Dolne Miasto). Mamy zamiar 
kontynuować programy rewitalizacyjne 
w mieście, a ich zakresem objąć również 
inne dzielnice, w tym Oliwę czy Bisku-
pią Górkę. Objęcie dzielnicy programem 
rewitalizacyjnym nie zależy od miasta – to 
Urząd Marszałkowski określa wskaźniki, 
które wskazują problemy infrastruktural-
ne i społeczne zaniedbanych dzielnic i na 
tej podstawie wyznacza się obszar przezna-
czony do włączenia do programu rewitali-
zacji. Obecnie te kwestie są przedmiotem 
uzgodnień i konsultacji z Urzędem Mar-
szałkowskim, od których zależeć będzie 
zakres interwencji i ich program.

W zeszłym roku odwiedzało nas sporo 
Rosjan, cały czas Gdańsk cieszy się 
popularnością pośród Skandynawów 
i Niemców. Ale w rankingach 
popularności pod względem turystyki 
cały czas przegrywamy choćby 
z Krakowem. Jakie działania podejmuje 
miasto by zwiększyć ruch turystyczny?
Zacznijmy od najważniejszego – jesteśmy 
w absolutnej czołówce turystyki przyjaz-
dowej w Polsce, na 1-2 miejscu, czasem 
zamiennie z Krakowem. Badania wykazują 
największą dynamikę wzrostu przyjaz-
dów turystów do Gdańska w porównaniu 
z innymi dużymi polskimi miastami; otrzy-
mujemy również bardzo wysokie oceny 
i deklaracje rekomendacji Gdańska innym 
za: niespotykany gdzie indziej klimat mia-
sta, bezpieczeństwo, atrakcyjną architek-
turę, gościnność mieszkańców, sprawność 
organizacyjną.

Jakie działania marketingowe sprzyjają 
budowaniu wizerunku turystycznego 
Gdańska? 
Branża turystyczna jest jedną 
z wiodących gałęzi gdańskiej, jak 
również metropolitalnej, gospodarki. 
Już w Strategii Marki Gdańsk do roku 
2013 zwiększenie liczby turystów, 
szczególnie w okresie poza głównym 
sezonem turystycznym, uznano za 
jeden z pięciu celów strategicznych. 
Najważniejsze działanie w skrócie, to: 
rozwój infrastruktury stricte turystycznej 
jak i sprzyjającej rozwojowi turystyki 
przyjazdowej, w tym budowa, rozbudowa 
dróg i węzłów komunikacyjnych, 
rozbudowa i unowocześnienie portu 
lotniczego, budowa Airport City, skokowy 

rozwój zróżnicowanej, dostępnej na każdą 
kieszeń bazy noclegowej (szczególnie 
w związku z EURO2012), rozwój sieci 
restauracji, klubów i kawiarni – ilościowy, 
ale również jakościowy (także pod 
względem promocji specyfiki tradycji 
i nowoczesnych trendów w gdańskich 
kulinariach – kilkuletnia realizacja 
projektu Rozsmakuj się w Gdańsku oraz 
współpraca z PROT w ramach realizacji 
projektu Gdańsk-Pomorskie Culinary 
Prestige), rozwój sieci handlowej, 
szczególnie eleganckich centrów 
oferujących produkty marki premium, 
ściąganie do Gdańska ważnych, 
spektakularnych międzynarodowych 
wydarzeń (sportowe: EURO 2012, CEV 
VELUX Mistrzostwa Europy w Piłce 
Siatkowej Mężczyzn 2013, Mistrzostwa 
Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 
2014 czy Mistrzostwa Europy w Piłce 
Ręcznej Mężczyzn 2016; koncerty gwiazd 
na PGE Arenie, w hali Ergo Arena), 
które z jednej strony stymulują rozwój 
infrastruktury, z drugiej prezentują 
atrakcyjność Gdańska, dają najlepszy 
dowód nowoczesności, sprawności 
organizacyjnej, wreszcie gościnności 
i bezpieczeństwa; w efekcie przyczyniają 
się do pozytywnej popularyzacji 
(media, turyści, kibice – rekomendują 
miasto innym!). A poza tym ciągłe, 
konsekwentne komunikowanie coraz 
większej dostępności (wzrost liczby 
kierunków i połączeń, lotniczych, 
w tym tanich) i wyjątkowych atrakcji 
turystycznych, krajowe i zagraniczne 
kampanie promocyjne realizowane od 
co najmniej 10 lat (ostatnio: promująca 
Gdańsk – Miasto Gospodarza UEFA EURO 
2012, internetowa reklamująca atrakcje 
Turystyczne Gdańska w Skandynawii – 
2014), współpraca z liniami lotniczymi 
w promocji nowych połączeń do Gdańska; 
organizowanie dedykowanych wizyt 
studyjnych krajowych i zagranicznych 
dziennikarzy i touroperatorów oraz 
nowej grupy liderów opinii – znanych 
blogerów, strategiczna komunikacja 
w mediach społecznościowych, promocja 
podczas najważniejszych strategicznie 
międzynarodowych targów turystycznych, 
stymulowanie rozwoju turystyki 
kongresowej do Gdańska (szczególnie 
intensywnej poza głównym sezonem) 
oraz promocja miasta wśród uczestników 
konferencji i kongresów zagranicznych 
odbywających się w Gdańsku, w tym 
pozyskiwanie i organizacja kongresów 
i konferencji zagranicznej branży 
turystycznej połączonych z prezentacją 
atrakcji miasta i regionu.



E N G L I S H T E X T

Gdansk 2015 AD

What can Gdansk expect within the next 
365 days? We addressed this question to 
Mayor of Gdansk Paweł Adamowicz.

New year, new term of office – is 
everything going to be new? Are you 
planning any changes in the City Hall or 
will you maintain the previous approach to 
city management?
Changes have already begun. There are two 
new deputy mayors. Gdansk is the first city in 
Poland to implement the openness policy. It 
is a process that consists in making data gath-
ered by the city public and using new tech-
nologies to support transparent governance. 
It is about a gradual release of new public 
databases published in open and well-ordered 
formats so that they can be easily used again. 
Its aim is to create conditions for innovative 
use of information and to inspire entrepre-
neurship. As a consequence of introducing 
the openness policy, the City of Gdansk has 
developed the Open Data Portal, through 
which the city will gradually publish public 
data of a specific standard. The data accessed 
via this portal will be: up-to-date, complete, 
machine-readable and available without dis-
crimination and licence restrictions.

2015 will be important as far as 
investments are concerned – several 
important projects are going to be 
completed within the next 12 months. 
What will be your most important 
investment aim when they are finished?
Many projects are being completed, but not 
all of them. In 2016, we will continue build-
ing the indoor swimming pool on Siedleck-
iego street in Gdansk-Osowa, improving 
thermal efficiency in public utility buildings 
and building the GOKF Youth Sports Centre 
on Grunwaldzka street. We will also build 
and modernize playing fields and perform 
next tasks included in the Gdansk Flood 
Protection Programme. It is also important 
for the city to continue revitalizing next 
districts, for example Biskupia Górka and 
Oliwa. We are also preparing for further 
transportation investments, for instance the 
construction of Nowa Bulońska Północ-
na, Nowa Jabłoniowa and the route Nowa 
Małomiejska – Nowa Podmiejska. I mention 
the most urgent projects, but there are more 
of them. The transportation framework of 
the city includes also Nowa Politechniczna, 
that is a tram and road link between Wrz-
eszcz and southern districts, which bypass-
es the centre of the city. The exact number 

of projects and the time of their implemen-
tation depend on how much EU funding we 
apply for will be awarded to Gdansk.

What about revitalizing districts? Apart 
from Nowy Port, Brzeźno or Dolne 
Miasto, there is also for example Oliwa 
awaiting its turn, which lost its old 
sparkle a long time ago.
Oliwa has lost nothing of its old sparkle! Its 
inhabitants take care of their district, which 
is for example proven by numerous, careful 
repairs of old cooperative tenements or the 
repair of stairs leading to the Pachołek Hill 
as part of the participatory budget. The 
district is rich in places that attract tourists, 
like for example the archcathedral or Oliwa 
Park, of which its owners take great care. 
There are various new housing and service 
investments within Stara Oliwa (Old Oliwa), 
which introduce new functions into the old 
building complex. Moreover, associations 
from Oliwa organize different artistic events, 
all of which are of exceptional value. Revital-
ization is a long and costly process. Thanks 
to EU funding, revitalization programmes 
in four districts of Gdansk (Nowy Port, 
Letnica, Dolny Wrzeszcz and Dolne Miasto) 
were implemented. We want to continue 
the revitalization programme in the city 
and to include other districts, for example 
Oliwa or Biskupia Górka, in these plans too. 
But it does not depend on the city whether 
a district will be included in a revitalization 
programme. It is the Marshal’s Office that de-
termines indicators showing infrastructural 
and social problems of neglected districts, 
which serves as a basis for outlining an area 
intended for revitalization. These issues are 
currently the subject of negotiations and 
consultations with the Marshal’s Office. 
They will decide on the scope and pro-
gramme of the renovation process.

Many Russians visited us last year. Gdansk 
is also popular among Scandinavians 
and Germans. But as far as tourism is 
concerned, we still lose for example to 
Cracow in popularity rankings. What does 
the city do to increase tourist traffic?
Let us start with the most important issue – 
we are in the very lead as regards inbound 
tourism in Poland. We take the 1st or 
2nd place, interchangeably with Cracow. 
Research shows the most rapid increase 
in tourists’ arrivals to Gdansk compared 
to other large Polish cities. Gdansk is also 
given very high marks and declarations of 
recommendation for example for: the excep-
tional atmosphere of the city, its attractive 
architecture, hospitality of its inhabitants 
and organizational efficiency.

What marketing activities help to build the 
tourist image of Gdansk?
The tourism industry is one of the leading 
branches of the economy within Gdan-
sk and the whole metropolis. Increasing 
the number of tourists, especially out of 
the tourist season, was considered one of 
the five strategic aims already in Gdansk 
Brand Strategy to the Year 2013. General-
ly the most important activities include: 
development of strictly tourism infrastruc-
ture and infrastructure that enhances the 
increase of inbound tourism (including the 
construction and expansion of roads and 
transport junctions), expanding and mod-
ernizing the airport, building Airport City, 
rapid development of diverse, affordable 
accommodation (connected especially 
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with EURO 2012), both quantitative and 
qualitative development of the restaurant, 
club and cafe network (including pro-
motion of traditions and innovations in 
Gdansk cuisine – the project “Rozsmakuj 
się w Gdansku” [Delight in Gdansk] carried 
out for several years and cooperation with 
PROT as part of the programme Gdansk-Po-
morskie Culinary Prestige), development of 
the commercial network (especially elegant 
centres offering premium products) and 
attracting important, spectacular, inter-
national events to Gdansk (sport events: 
EURO 2012, the CEV VELUX Volleyball 
Men’s European Championship 2013, the 
FIVB Volleyball Men’s World Championship 
2014, the European Men’s Handball Cham-
pionship 2016; stars’ concerts in PGE Arena 

and Ergo Arena), which on the one hand 
stimulate infrastructural development and 
on the other show how attractive Gdansk 
is and give the best proof of its modernity, 
organizational efficiency, hospitality and 
security. They thus contribute to positive 
popularization (the media, tourists and 
sports fans recommend our city to others!). 
Moreover, we can mention the continuous, 
consistent communication of the city’s in-
creasing accessibility (increase in the num-
ber of destinations and flight connections, 
including low-cost flights) and its unique 
tourist attractions; domestic and interna-
tional promotional campaigns conducted 
for at least 10 years (the last one promot-
ing Gdansk as the host city of UEFA EURO 
2012, the 2014 online campaign advertising 

tourist attractions in Gdansk addressed to 
Scandinavia); cooperating with air lines to 
promote new flights to Gdansk; organizing 
dedicated studio tours for Polish and for-
eign journalists, tour operators and famous 
bloggers, a new group of opinion leaders; 
strategic communication in social media; 
promotion during the strategically most 
important international tourism fairs; stim-
ulating the development of convention tour-
ism in Gdansk (especially out of the main 
season) and promoting the city among 
the participants of foreign conferences 
and conventions taking place in Gdansk, 
including attracting and organizing conven-
tions and conferences of the foreign tour-
ism industry combined with presentations 
of local and regional attractions.
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Jako architekta i dewelopera z nowatorskim, nastawionym na wysoką efektywność podejściem, najbardziej fascynuje 
mnie tworzenie i kreowanie wyjątkowych rozwiązań – mówi Łukasz Szykuć, główny architekt i właściciel TLS Developer.

F
irma TLS Developer to połączenie 
pracowni architektonicznej 
z firmą developersko-budowlaną. 
Zatrudnia bardzo zdolnych 

architektów, a przy powstawaniu projektu 
obecny jest architekt wnętrz. Zespół 
wykonawczy składa się z sprawdzonych, 
najlepszych na rynku pracowników 
budowlanych. To dzięki tak dobranej ekipie 
powstające domy są piękne i funkcjonalne.

– Dużą satysfakcję sprawia mi plano-
wanie prac i ich realizacja. Cieszy mnie, że 
mogę towarzyszyć moim klientom przez 
cały proces – od koncepcji do realizacji – 
i brać za to pełną odpowiedzialność – mówi 
Łukasz Szykuć, główny architekt i właści-
ciel TLS Developer. – Dbam o zadowolenie 
wszystkich klientów, niezależnie od tego, 
czy wprowadzają się na osiedle Słoneczna 

Przystań czy do wybudowanego przez nas 
domu na własnej działce.

Od pomysłu do realizacji – 
Słoneczna Przystań k. Szczecina
W 2006 roku narodził się pomysł projektu 
i budowy wyjątkowego osiedla domów jed-
norodzinnych – Słoneczna Przystań. Wy-
jątkowego, bo znajduje się na wzniesieniu, 
z którego rozpościera się przepiękny widok 
z jednej strony na dolinę Odry, z drugiej 
na Szczecin. W pobliżu znajdują się szlaki 
spacerowe i rowerowe, a z oddalonej o 450 
m przystani można wybrać się na wyprawę 
kajakową po Międzyodrzu. Przemyśla-
na lokalizacja osiedla pozwala na szybki 
dojazd zarówno do centrum Szczecina, 
na prawobrzeże miasta lub autostradę A6 
prowadzącą do Berlina.

Spójnie i nowocześnie
W zajmującej ok. 6 ha Słonecznej Przystani 
TLS Developer przewidział 49 domów jed-
norodzinnych na atrakcyjnych działkach, 
ok. 1000 m2  każda. W tej chwili zamiesz-
kanych lub w trakcie realizacji jest już 19 
domów. Od początku zamysłem dewelopera 
była budowa wygodnych domów na sporych 
działkach. Dzięki temu odległości między 
budynkami są wystarczająco duże, żeby cie-
szyć się komfortem i niezależnością.

Osiedle już na pierwszy rzut oka wyróżnia 
spójność i harmonia. Jego projekt zakłada 
wykonanie domów o nowoczesnej formie, 
z wysokiej jakości materiałów, utrzymanych 
w bieli, szarości, kolorze piaskowca, z elemen-
tami drewnianymi i klinkierowymi.

– Tworzymy wyjątkowo przyjazne miej-
sce, przyjemne w odbiorze i komponujące się 

ZDJĘCIA
Żródło: Mat. prasowe

ROBIĘ TO CO LUBIĘ 
I ROBIĘ TO NAJLEPIEJ JAK POTRAFIĘ
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ze środowiskiem, w którym wszyscy poczują 
się dobrze – tłumaczy Łukasz Szykuć.– Tu 
łatwo o relaks i odizolowanie od hałasu szyb-
kiego miasta. Kupując dom od na naszym 
osiedlu nie trzeba się martwić o wygląd 
otoczenia, żyje się tu w symbiozie z przyrodą 
w sąsiedztwie obszaru Natura 2000.

Dom także na działce klienta
Słoneczna Przystań to tylko jedna z propo-
zycji TLS Developer. Biorąc pod uwagę dzi-
siejsze tempo życia, możliwości techniczne 
i chęć przebywania w pięknych przestrze-
niach, firma opracowała i oferuje swoim 
klientom ofertę domu kompletnego.

– Domy na indywidualne zamówienie 
projektujemy w oparciu o wypracowane 
przez nas ekonomiczne rozwiązania i mode-
le – mówi główny architekt. – Zdejmujemy 
z głowy zamawiającego praktycznie wszyst-
kie formalności, jak uzyskanie warunków 
przyłączeniowych, wszelkie uzgodnienia, 
pozwolenia na budowę. Projektujemy i kom-
pleksowo budujemy dom na działce klienta 
w średnim czasie około 12 miesięcy.

Ta forma współpracy cieszy się dużym 
uznaniem. Klienci firmy to ludzie inteligent-
ni i wymagający. Dużo pracują i nie zawsze 
mają czas na prowadzenie spraw związa-
nych z budową. Do TLS Developer trafiają 
z głowami pełnymi pomysłów, z mnóstwem 
gazet i materiałów.

– Każdego klienta słuchamy wnikliwie 
i analizujemy, pomagając zebrać kluczowe 
punkty i ułożyć myśli – zapewnia Szykuć. 

– W wyniku wspólnej pracy przedstawia-
my koncepcję, prezentujemy wizualizacje 
projektu, dopracowujemy szczegóły. Często 
na życzenie wykonujemy także komplekso-
wo aranżację i wyposażenie wnętrz.

TLS Developer
arch. Łukasz Szykuć
www.tlsdeveloper.pl

601 561 777
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I do what I like  
and I do it as best as I can
As an architect and developer with an 
innovative approach geared towards high 
effectiveness, I am most of all fascinated by 
developing and producing unique solutions,” 
says Łukasz Szykuć, the primary architect 
and owner of TLS Developer.

TLS Developer is a combination of an 
architectural studio with a development 
and building company. It employs very 
talented architects, and there is always an 
interior designer present when designs are 

developed. The executive team consists of 
reliable building engineers, who are the best 
of their kind on the market. It is thanks to 
such a select team that their buildings are 
beautiful and functional.

“I derive much satisfaction from planning 
works and carrying them out. I am happy to 
accompany my clients throughout the whole 
process – from the idea itself to its implemen-
tation – and to take complete responsibility 
for that,” says Łukasz Szykuć, the primary ar-
chitect and owner of TLS Developer. “I see to 
it that all of my clients are satisfied, regardless 
of whether they move in to our housing estate 
Sunny Haven or to a house we have built on 
their own plot.”

From idea to action – Sunny 
Haven near Szczecin
 In 2006, there evolved an idea to design and 
build a unique single-family housing estate, 
the Sunny Haven (Słoneczna Przystań). It 
owes its uniqueness to its location on a hill 
with a magnificent view over the valley of the 
Oder on the one side and Szczecin on the oth-
er. There are walking and biking trails located 
nearby and a marina situated 450 metres 
away from the estate, from which one can set 
out on a canoe trip around Międzyodrze. The 
well thought-out location of the estate lets its 
inhabitants quickly reach both the centre of 
Szczecin or its right-bank districts and the A6 
highway leading to Berlin.

Coherent and modern
TLS Developer planned 49 single-fami-
ly houses located on attractive plots of 
around 1000 sq m each in the 6-hectare 
Sunny Haven. There are 19 houses that are 
already inhabited or under construction. 
From the very beginning the developer’s in-
tention was to build comfortable houses on 
large plots. This is why distances between 
the buildings are large enough to enjoy 
comfort and independence.

What makes the estate unique at first 
glance is coherence and harmony. Its 

design incorporates houses built in an in-
novative form with the use of high-quality 
materials. They are white, grey and sand-
stone in colour and decorated with wooden 
and clinker elements.

“We create an extraordinarily friendly and 
pleasant place that harmonizes with the envi-
ronment and makes everyone feel good,” says 
Łukasz Szykuć. “One can easily relax here 
and escape the noises of a busy city. When 
you buy a house on our estate, you don’t have 
to worry what the surroundings looks like. 
Here you can live in symbiosis with nature 
and in the vicinity of a Natura 2000 site.”

House on the client’s plot
The Sunny Haven is just one out of many 
proposals offered by TLS Developer. Taking 
into account today’s pace of life, technologi-
cal advancements and the need to spend time 
in beautiful surroundings, the company has 
developed a comprehensive offer of houses.

“We design houses to order on the basis 
of the economic solutions and models we 
have developed,” says the primary architect. 
“The client practically does not have to worry 
about formalities, like for example conditions 
for connection, all kinds of agreements and 
the building permit. We design and compre-
hensively build houses on our clients’ plots in 
approximately 12 months.”

This form of cooperation enjoys consid-
erable popularity. The clients of TLS Devel-
oper are intelligent and demanding people. 
They work a lot and rarely have time to take 
care of all the matters involved in building 
a house. They come to TLS Developer with 
their heads full of ideas and their hands full 
of magazines and materials.

“We listen carefully to what each and ev-
ery client has to say. We analyse that and help 
them gather the key points and formulate 
their thoughts,” says Szykuć. “As result of our 
cooperation, we define the concept, present 
visualizations of the design and polish up the 
details. If requested, we take care of interior 
decoration and furnishings too.”



Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością 

spółka komandytowa 
– ki diabeł? Cz. II
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W poprzednim numerze opisałem optymalizację podatkową jako pierwszą z zalet 
coraz częściej spotykanej w praktyce biznesowej konstrukcji spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością spółki komandytowej (sp. z o.o. sp.k). Czas przejść do kolejnej, 

czyli większego niż np. w spółce z o.o. (nie mówiąc już o jednoosobowej działalności 
gospodarczej) bezpieczeństwa dla majątku osobistego osób, które zdecydowały 

się na prowadzenie działalności gospodarczej w tym modelu biznesowym.

ZDJĘCIE
Sylwester Ciszek

spółce z o.o. w sytuacji jej 
niewypłacalności za jej 
zobowiązania, odpowie-
dzialność ponoszą członko-

wie zarządu, którzy mogą się z niej zwolnić 
składając w odpowiednim momencie 
wniosek o ogłoszenie upadłości tej spółki. 
Diabeł tkwi jednak w szczegółach. Teore-
tycznie bowiem niewypłacalność powstaje 
z chwilą zaprzestania regulowania długów. 
Sytuacja jednak, w której członkowie 
zarządu składają wniosek o upadłość już 
z chwilą powstania kilku długów, których 
spółka nie chce lub nie może spłacić, jest 
równie rzadko spotykana co ambitny tekst 
piosenki disco polo. Najczęściej bowiem 
sytuacje są niejednoznaczne i zarząd 
liczy na to, że wygra sprawę w sądzie lub 
w międzyczasie pozyska środki na spłatę 
zadłużenia. Jeśli jednak się to nie uda, to 
później może już być za późno. 

W sp. z o.o. sp.k. całą działalność 
gospodarczą prowadzi spółka komandy-
towa. Spółka z o.o. jest tylko wspólnikiem 
zarządzającym tą strukturą, którego wła-
sna działalność gospodarcza ograniczona 
jest do minimum. W przypadku niewy-
płacalności spółki z o.o. sp.k. za jej długi 
odpowiadają wspólnicy: komandytariusze 
do sumy komandytowej – najczęściej 1 
lub 2 tysiące złotych, a komplementariusz 
(spółka z o.o.) bez ograniczenia. Komple-
mentariusz jednak najczęściej nie posiada 
własnego majątku, a kapitał zakładowy 
wynosi zazwyczaj minimalne 5 tys. złotych 
lub niewiele więcej. Stąd majątek osobisty 
osób zaangażowanych w tą konstrukcję 
biznesową jest praktycznie niezagrożony. 

Tak więc teraz z powodzeniem możecie 
państwo odbierając paragon czy fakturę 
w sklepie funkcjonującym w formule sp. 
z o.o. sp.k. spytać sprzedawcę: A więc 

komplementariuszem w państwa firmie 
jest spółka z o.o., a kto jest komandytariu-
szem? Mina sprzedawcy? Bezcenna.

E N G L I S H T E X T

Limited liability limited 
partnership – what the hell? 
Part 2
In the last issue, I described tax optimi-
zation as one of the benefits delivered by 
the increasingly popular form of a busi-
ness entity known as the limited liabil-
ity limited partnership (LLLP). It is now 
time to move to the next benefit, that is 
increased (compared to a limited liability 
company, not to mention sole proprietor-
ship) security for the private property of 
those who decided to conduct their busi-
ness activities in this form.

In the case of insolvency of a limited liability 
company, all board members bear liability 
for its obligations, although they can release 
themselves from this liability if they file 
a bankruptcy petition in the right time. But 
the devil’s in the detail. Because in theory, 
a company becomes insolvent when it stops 
settling its debts. But it seldom happens that 
board members file the bankruptcy petition 
already when the company starts incurring 
debts that it cannot or does not want to repay. 
What happens most often are ambiguous situ-
ations. The board hope they will win the case 
in court or in the meantime acquire enough 
financial means to pay their debts. But if they 
fail to do so, it can be too late.

In an LLLP, the whole business activity is 
conducted by the limited partnership. The 
limited liability company is only a part-
ner that manages the whole structure and 
whose own business activity is reduced to 
a minimum. In the case of insolvency of an 
LLLP, the liability for its debts is borne by 
the partners. Limited partners’ liability is 
limited to the commandite sum (which in 
Poland usually amounts to 1000 or 2000 
zlotys) and the liability of the general 
partner (the limited liability company) is 
unlimited. But the general partner usually 
does not have its own property, and the seed 
capital is usually the minimum 5000 zlotys 
or slightly more. This is why the personal 
property of people involved in this kind of 
business entity is practically secure.

So now, when you receive a receipt or 
invoice in a shop operating in the form of an 
LLLP, you can ask the assistant: “So it is the 
limited liability company that is the general 
partner in your partnership. And who is the 
limited partner?” You just have to see the look 
on the assistant’s face!

W
TEKST

Wojciech Kawczyński
radca prawny / www.kklaw.pl



OMEGA Pilzno ITiS  
Godawski & Godawski Sp. z o.o.

ul. Kraszewskiego 44,
39-220 Pilzno
www.omega-pilzno.com.pl
tel. (+48 14) 670 71 24, (+48 14) 672 20 23
fax (+48 14) 672 19 94
e-mail: info@omega-pilzno.com.pl

GRUPA OMEGA PILZNO – DYNAMICZNY OPERATOR LOGISTYCZNY

• Ponad 20 lat doświadczenia
• Kompleksowe usługi logistyczne
• Najwyższe standardy obsługi
• Obsługa na terenie całej Polski i Europy
• Najnowocześniejsze zaplecze transportowo-logistyczne i spedycyjne
• 1000 pracowników
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Jeszcze nie wiemy jaka będzie pogoda 28 lutego, ale nawet gdyby była pod psem i na dodatek taka, że psa 
z budy nie wygonisz, to mamy zamiar uprawiać wtedy triathlon. I będziemy go uprawiać In Da House.

ZDJĘCIA
Żródło: Mat. prasowe

B
ędziemy pływać, jeździć na 
rowerze i biegać. Będziemy 
walczyć o najlepszy wynik, 
może nie najlepszy na świecie, 

w Polsce czy nawet na zawodach, ale 
o najlepszy w naszym życiu. Będziemy 

swoje wyniki wykręcać w grupie 72 
zawodników podczas TORUS TRIATHLON 
In Da House – jedynej w Polsce imprezy 
triathlonowej pod dachem.

Grupie śmiałków dachu nad głową 
użyczy Alchemia w Gdańsku. Kto był 

– wie dlaczego. Nie trzeba mieć nawet 
bardzo uważnego oka żeby zauważyć, że 
Alchemia jest obiektem w swojej kategorii 
unikalnym. Firma Torus, która budynek 
stawiała i nim zarządza, urządziła w nim 
olbrzymią strefę sportowo-rekreacyjną. 

TEKST
Jakub Milszewski

TRIATHLON IN DA HOUSE 
PODNIEŚ RĘKAWICĘ

ENGLISH 
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Fit Stacja, Sport Stacja i Aqua Stacja na co 
dzień służą nie tylko pracownikom firm 
wynajmujących powierzchnie w Alchemii, 
ale także mieszkańcom miasta. A w ostat-
ni dzień lutego zamienią się w tor zmagań 
dla śmiałków biorących udział w TORUS 
TRIATHLON In Da House. Pośród nich 
znajdą się także znane osobistości oraz 
profesjonaliści. Do jednych i drugich nale-
ży Iwona Guzowska, partnerka inicjatywy, 
wielokrotna mistrzyni Polski i świata w kic-
k-boxingu i boksie, a od kilku lat miłośnicz-
ka triathlonu. – Kiedy uprawiałam zawo-
dowo boks, a wcześniej kick-boxing, byłam 
postrzegana jako twarda zawodnicza. 
Wiadomo, parając się takimi dziedzinami 
trzeba mieć wytrzymałość, odpowiednią 

psychikę, ale i zacięcie – wspomina Guzow-
ska. – Kiedy będąc takim twardzielem, 
aktualną Mistrzynią Świata, usłyszałam 
o wyścigu w Kona na Hawajach, czyli tym 
najbardziej spektakularnym, pomyślałam: 
„prawie 4 km płynąć, 180 km na rowerze 
i jeszcze przebiec maraton – to są ludzie 
najtwardsi z najtwardszych”. Od tego czasu 
zakochałam się w triathlonie.

Głównym organizatorem TORUS 
TRIATHLON In Da House jest firma Torus, 
deweloper znany ze swoich osiągnięć na 
polu budowania i komercjalizacji obiektów 
biurowych. Teraz Torus chce iść dalej. – 
Strefa rekreacji i sportu w Alchemii, Aqua 
Stacja, Sport Stacja i Fit Stacja, to trzy 
elementy, od których wyszliśmy. Dają nam 
możliwość zorganizowania imprezy, na tę 
chwilę jedynej w Polsce – tłumaczy Monika 
Brzozowska, menedżer ds. marketingu 
i komercjalizacji w Torusie. – Już dziś anga-
żujemy siły finansowe i organizacyjne na 
rzecz tej imprezy bo widzimy korzyści dla 
całego środowiska. Chcemy poprzez cha-
rakter wydarzenia promować Alchemię, 
ale i samego Torusa, chcemy, żeby nasz 
wizerunek był powiązany z tym co robimy. 

Pod egidą Torusa trenuje już grupa 
triathlonistów amatorów uzupełniana 
zawodowcami – Torus Triathlon Team. 
Deweloper stawia sobie za cel stworzenie 
zawodnikom jak najbardziej komfortowych 
warunków do osiągania wyników spor-
towych, a swoim najemcom do osiągania 
wyników biznesowych. – Nie chcemy an-
gażować się w suchy sponsoring polegający 
na tym, że wyłożymy pieniądze, założymy 
ręce i będziemy czekać aż coś się wydarzy. 
Dlatego zdecydowaliśmy się na organizację 
Triathlon In Da House, bo przecież mamy 
ku temu możliwości – sumuje Brzozowska. 
Jak tłumaczy, zadaniem, jakie postawili 
sobie pracownicy Torusa, było zbudowanie 
pod szyldem Alchemii przestrzeni, która 
będzie żyła też po godzinach pracy. Kluczo-
wą okazała się formuła work-life balance. 
– Alchemia ma być miejscem modnym, 
w którym chce się bywać, które będzie 
łączyć pracę, odpoczynek, spotkania 
biznesowe, z przyjaciółmi czy rodzinne. 
Możemy śmiało stwierdzić, że nam się to 
udało. Operator strefy rekreacji i sportu sil-
nie kładzie nacisk na relacje rodzinne, stąd 
przebogata oferta skierowana właśnie do 
tej grupy. No i świetnie to wygląda, kiedy 
po jednej stronie przepierzenia szklanego 
przestrzeni basenowej maluszki uczą się 
pierwszych kontaktów z wodą, a po drugiej 
stronie biznes kręci na pływalni wyni-
ki – tłumaczy Brzozowska, która także 
przyznaje się do swoich sportowych fascy-
nacji – w sierpniu zeszłego roku, zaledwie 

rok po urodzeniu dziecka, wdrapała się na 
Mont Blanc. – Wiem po sobie, że świetnie 
nakręcam się do pracy, kiedy w ciągu roku 
wejdę na jakiś szczyt albo osiągnę jakiś cel 
związany z fizycznym wysiłkiem. Czuję się 
silniejsza psychicznie kiedy wiem, że moje 
prywatne wyniki są też na wysokim pozio-
mie – dodaje zapytana, czy pracownicy 
firm mieszczących się w Alchemii przeno-
szą swoje zawodowe ambicje na ławeczkę 
na siłowni lub ergonometr. 

– Dzięki swojej unikalnej formule Torus 
buduje inne relacje z klientami. Firmy, 
które mieszczą się w Alchemii, dzięki strefie 
rekreacji i sportu nie są miejscem, w którym 
pracuje się osiem godzin i szybko ucieka, 
ale raczej miejscem, z którym się człowiek 
związuje – zauważa Iwona Guzowska.

Związek mistrzyni z Torusem zaczął się 
przypadkiem. – Chciałam wynająć jakiś 
budynek na swoje potrzeby. Chodziłam, 
oglądałam różne miejsca, a potem przyje-
chałam tutaj, pracownicy oprowadzili mnie 
po tej strefie, która wtedy była jeszcze to-
talnie surowa, w budowie. Stwierdziłam, że 
przecież tutaj jest to, czego potrzebuję. To 
idealne miejsce dla triathlonu, nie ma lep-
szego. No i jak pokazać szerszemu gronu lu-
dzi, że tu jest takie fajne miejsce? Triathlon 
w naturalny sposób łączy możliwości tego 
miejsca, a nasze zawody, które są normal-
nym wydarzeniem sportowym, nie tylko 
imprezą medialną, to udowodnią.

Iwona zapewnia, że 72 miejsca dla 
zawodników to niedużo. Obawia się nawet, 
że wszystkie rozejdą się w dwa dni. Zostaną 
one podzielone na kilka kategorii – dla ko-
biet przygotowano dwie kategorie wiekowe, 
dla mężczyzn trzy, do tego jeszcze jedna – 
profesjonaliści. Oprócz zwycięzców każdej 
klasyfikacji wyłonieni zostaną też najlepsza 
zawodniczka i najlepszy zawodnik. – Jak 
przyjdziecie na zawody to zobaczycie, 
że to będzie mega dawka adrenaliny, ale 
też takiej szczerej radochy, bo emocje się 
udzielają nie tylko tym, którzy biorą udział, 
ale także tym, którzy przyszli popatrzeć, 
pokibicować – tłumaczy mistrzyni. – We 
Frankfurcie na zawodach jest tak, że na 
przygotowanych kilka dni przed wyścigiem 
trybunach w centrum miasta jest ogromny 
telebim, na którym lecą ujęcia z wyścigu. 
Siedziałam tam, patrzyłam na ten zapętlo-
ny filmik i ryczałam. To jest taka dawka 
emocji i niesamowitej mocy! Kiedy wbie-
gałam potem na scenę byłam w euforii. Jak 
się dobiega do mety ma się świadomość, że 
pokonało się samego siebie.

Taką świadomość będą też mieli zawod-
nicy, którzy zgłoszą się do Triathlon In Da 
House. Zapisy już wystartowały. Podczas 
internetowej rejestracji należy podać swoje 
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czasy – na zawodach trzeba przecież poko-
nać 750 metrów na basenie, 20 kilometrów 
na rowerze, 5 kilometrów biegiem.  
Nie przelewki.

Po co Torusowi takie wydarzenie? 
Czy nie mógł poprzestać na zwyczajnym 
budowaniu biurowców, jak inni? – Jako de-
weloper jesteśmy przygotowani, trzymając 
się terminologii sportowej, do wykręcania 
wyników w budowaniu. Ale formuła tego 
projektu od samego początku zakładała, 
że będziemy trendsetterami nie tylko  na 
lokalnym rynku, ale też w całej Polsce – 
mówi Monika Brzozowska. – Otworzyliśmy 
Alchemię stosunkowo niedawno. Po roku 
w naszej strefie mamy ponad 3,5 tysięca 
klientów. Liczba użytkowników świadczy 
o tym, że wszystko ma ręce i nogi i przycią-
ga. Dlatego też wnikliwie analizujemy to, 
jak powinniśmy wychodzić z informacją na 
zewnątrz, jak powinniśmy komunikować 
się z naszymi najemcami. To super intry-
gujące  odkrywanie nowych płaszczyzn do 
działania. Jedną z nich jest sport, w tym 
triathlon, ale nie tylko… 

– Poza tym, gdybyś się przeszedł po 
naszym biurze to w paru miejscach pod 
biurkami zobaczysz torby ze sprzętem 
sportowym – dodaje Monika, patrząc na 
nas z Iwoną Guzowską znacząco. Wiemy, 
że właśnie rzuciły nam rękawicę. Idziemy 
więc trenować do Alchemii, bo czasu do 
zawodów już niewiele.

E N G L I S H T E X T

Triathlon In Da House.  
Take up the gauntlet

We don’t know yet what the weather is 
going to be like on 28 February, but even 
if it was so horrible that you wouldn’t put 
a dog out, we are going to practice triathlon. 
And we are going to do it In Da House.

We’re going to swim, ride bicycles and run. 
We’re going to fight for the best results, 
perhaps not the best ones in the world, 
Poland or even in the competition, but the 
best ones in our lives. And we’re going to 
do all of that in a group of 72 during TORUS 
TRIATHLON In Da House, the only indoor 
triathlon event in Poland.

Its adventurous particpants will be provid-
ed with a roof over their heads by Alchemia 
in Gdansk. Those who have been there know 
why. One doesn’t even need a highly trained 
eye to notice that Alchemia is a unique object 
in its class. Torus, the company that built and 
manages the building, has prepared a huge 
sport and recreation zone inside. Fit Stacja, 
Sport Stacja and Aqua Stacja are regularly vis-
ited by not only those employed at companies 
renting offices in Alchemia, but also by the 
inhabitants of the whole city. The three zones 
will turn into a field of struggle for daredev-
ils taking part in TORUS TRIATHLON In Da 

House. They include well-known personali-
ties and professionals too. Iwona Guzowska, 
a partner to the initiative, belongs to both 
groups. She is a multiple Polish kick boxing 
and boxing champion and at the same time 
a lover of triathlon for several years now. 
“When I professionally practiced boxing and 
earlier kick boxing, I was perceived as a tough 
competitor. When someone’s involved in such 
disciplines, they of course need stamina, 
resilience and verve too,” says Guzowska. 
“When I was such a tough guy, the then World 
Champion, and heard about the champion-
ship in Kona, Hawaii, which is the most spec-
tacular one, I thought: swimming almost 4 
km, cycling 180 km and running a marathon 
– these are the toughest of the tough. And 
I fell in love with triathlon.”

Torus is the main organizer of TORUS 
TRIATHLON In Da House. The developer is 
famous for its achievements in constructing 
and commercializing office buildings. Now 
Torus wants to move forward. “Aqua Stacja, 
Sport Stacja and Fit Stacja, which alto-
gether constitute the sport and recreation 
zone of Alchemia, are three elements we 
began with. They give us the possibility of 
organizing this event, which – for the time 
being – is the only one of its kind in Poland,” 
says Monika Brzozowska, Marketing & 
Leasing Manager at Torus. “We’ve already 
started investing financial and organization-
al strength in this event because we notice 

TRIATHLON
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its benefits for the whole environment. We 
want to promote Alchemia but also Torus 
itself through the character of the event. We 
want to establish a connection between our 
image and the things we are doing.”

There is a group of amateur triathletes 
and professionals, the Torus Triathlon 
Team, training under the aegis of Torus. The 
developer aims at creating as comfortable 
conditions as possible for the competitors 
to achieve good scores and for its tenants to 
achieve business results. “We don’t want to 
get involved in dry sponsorship consisting 
only in putting up a sum of money and waiting 
idly for something to happen. This is why we 
decided to organize Triathlon In Da House. 
After all, we have everything we need to do 
it,” adds Brzozowska. As she explains, the 
task the employees of Torus set themselves 
was to create a sphere in Alchemia that would 
stay alive even after working hours. The 
work-life balance formula turned out to be 
crucial for them. “Alchemia was supposed to 
be a fashionable place which combines work 
and recreation with meetings with business 
partners, friends and family. People were 
supposed to want to come here. And it is now 
safe to say that we’ve managed to achieve 
this aim. The operator of the sport and rec-
reation zone places particular emphasis on 
family relations, which is where the rich offer 
addressed particularly to this group comes 
from. Moreover, it looks great when children 
get in their first contact with water on the one 
side of the glass partition and business trains 
in the swimming pool on the other side,” 
explains Brzozowska, who admits to her sport 
fascinations too. She climbed Mont Blanc last 
year in August, only a year after the birth of 
her baby. “I know from my own experience 
that I whip myself into a working frenzy when 
I climb to the top of a mountain or achieve 
any other aim involving physical activity 
once a year. I feel mentally stronger when 
I know that my private results are up to the 
mark too,” she says when asked whether the 
employees of companies located in Alchemia 
move their professional ambitions to a bench 
or stationary bicycle in the gym.

“Torus builds a different kind of rela-
tions with its clients owing to its unique 
format. Thanks to the sport and recreation 
zone, companies from Alchemia are not 
places from which you quickly escape after 
eight hours of hard work but those you get 
attached to,” Iwona Guzowska notices.

Her relationship with Torus began acci-
dentally. “I wanted to rent a building for my 
own purposes. I kept walking and examining 
various places, but when I came here, I was 
shown around this zone, which was then just 
a shell still under construction. I thought that 

it had everything I needed. It is an ideal place 
for triathlon, there is no better than that. 
Besides, how can you show a wider circle of 
people that there is such a nice place here? 
Triathlon joins together the possibilities of 
this place in a natural way, and our competi-
tion, which is a typical sport event, not only 
a media one, will prove it.”

Iwona asserts that 72 places for compet-
itors are not much. She’s even afraid that 
they will sell within two days. They will be 
divided into several groups: two age groups 
for women, three for men plus one more – 
for professionals. Apart from the winners in 
each group, the best male and female com-
petitors will also be announced. “If you come 
to the competition, you will see this huge 
dose of adrenalin and sheer fun, too, because 
emotions infect not only those that take 
part in the event, but also those that come 
to watch and support the competitors,” says 
the champion. “During competitions taking 
place in Frankfurt, they put a large outdoor 
screen showing shots from the race in a stand 
erected several days before the event. I was 
sitting there and watching this tangled film, 
crying. It is such a huge dose of emotions and 
such an amazing power! When I was later 
running onto the stage, I was euphoric. When 
you reach the finishing line, you know that 
you have managed to overcome yourself.”

This is also what the competitors who 
enter Triathlon In Da House are going to 

feel. Enrolment has already begun. One 
has to provide their times during the on-
line registration process – after all, they 
have to cover 750 m in a swimming pool, 
20 km on a bike and 5 km on the running 
track. It’s no picnic.

Why does Torus need such an event? 
Could it not make do with building office 
blocks, just like others? “As a developer, we 
are prepared to – using the sport terminol-
ogy – score hits in the building industry. 
But the format of this project has always 
assumed that we would be trendsetters not 
only on the local market, but also in the 
whole Poland,” says Monika Brzozowska. 
“We have opened Alchemia quite recently 
and now have more than 3500 clients in our 
zone after just one year. The number of its 
users proves that everything that makes 
sense attracts people. This is why we care-
fully analyse how we should relay informa-
tion and communicate with our tenants. It’s 
a really intriguing process of discovering 
new spheres of activities. One of them is 
sport, including triathlon, but not only...”

“Besides, if you took a walk around our 
office, you’d see bags with sport equipment 
under several desks,” says Monika as she and 
Iwona Guzowska give us a meaningful look. 
We know that they have just thrown down the 
gauntlet to us. So we go to Alchemia to get 
some training because there’s not much time 
left before the competition begins.



Za nami rok 2014. Dla ERGO ARENY  
był to rok podobny do poprzednich  
czy może wyjątkowy? 
W zasadzie każdy rok jest inny, ale muszę 
przyznać, że ten ubiegły był wyjątkowy. 
W ERGO ARENIE odbyły się cztery imprezy 
sportowe w randze mistrzostw świata. To fre-
estyle motocross i superenduro, siatkówka 
zakończona pięknym sukcesem polskiej re-
prezentacji i najważniejsza z naszego punktu 
widzenia impreza, czyli Halowe Mistrzo-
stwa Świata w lekkoatletyce Sopot 2014. 
Najważniejsza, bo to pracownicy hali wraz 
z zespołem złożonym ze specjalistów z SKLA 
Sopot i Urzędu Miasta Sopot odpowiedzialni 

byli za przygotowanie tak skomplikowa-
nego przedsięwzięcia, jakim były zawody 
lekkoatletyczne w hali i to najwyższej rangi, 
której w Polsce do tej pory nikt nie organizo-
wał. To było wiele miesięcy wytężonej pracy 
zakończonej sukcesem, tym sportowym, jak 
i organizacyjnym. Miło mi słyszeć opinie, że 
sopockie mistrzostwa uznawane są za najlep-
sze jakie do tej pory się odbyły.

To sporo jak na jeden rok. Aby 
zrealizować takie imprezy, ERGO ARENA 
zatrudnia zapewne armię fachowców? 
Z tą armią to spora przesada. Faktycz-
nie, w spółce, którą mam przyjemność 

kierować, pracują profesjonaliści, ale jest 
to czterdziestoosobowy, sprawdzony w na-
prawdę różnych sytuacjach zespół. Oczywi-
ście podczas imprez ta liczba się zwiększa. 
Dzięki wydarzeniom w hali zatrudnienie 
znajduje od kilkudziesięciu do kilkuset 
osób. Ta liczba uzależniona jest oczywiście 
od charakteru i wielkości imprezy.

Jaki będzie rok 2015 dla hali? Patrząc 
na kalendarz imprez tylko w pierwszym 
półroczu czeka nas koncertowy boom.
To fakt, tylko w pierwszym półroczu mamy 
zakontraktowanych już 9 koncertów i to ta-
kich wykonawców jak Lenny Kravitz, Bryan 
Adams, André Rieu czy Thirty Seconds 
to Mars. Czekają nas też dwa wieczory 
z czołówką polskich kabaretów. Nie odkryli-
śmy jeszcze wszystkich kart, intensywnie 
pracujemy nad tym, by wypełnić kalendarz 
imprez. Na pewno nie zabraknie też wyda-
rzeń, które usatysfakcjonują fanów sportu. 
Emocje związane z siatkówką i koszykówką 
dostarczają kibicom zespoły regularnie 
grające w ERGO ARENIE: PGE Atom Trefl 
Sopot, LOTOS Trefl Gdańsk i Trefl Sopot.

Miejsc, gdzie można organizować 
koncerty przybywa, tymczasem liczba 
wydarzeń muzycznych w ERGO ARENIE 
wzrasta – jak to się dzieje?
Na taki efekt składa się kilka elemen-
tów. Światowy rynek, czyli agencje oraz 
menadżerowie gwiazd, którzy przekonali 
się, że warto organizować w naszym kraju 
imprezy. Jesteśmy przygotowani pod wzglę-
dem infrastruktury, powstały nowoczesne 
hale i stadiony i, co najważniejsze, jest za-
potrzebowanie na rozrywkę na najwyższym 
poziomie. Niełatwo nam jest konkurować, 
i to z wielu względów, z Łodzią, regionem 
śląskim czy Warszawą. Potencjał Trójmia-
sta i Pomorza jest jednak coraz większy, a to 
także przekłada się na liczbę koncertów 
w ERGO ARENIE. Funkcjonujemy na rynku 
już piąty rok, hala ma wyrobioną renomę, 
ten fakt na pewno ma znaczenie w trakcie 
negocjacji dotyczących imprez.

To już piąty rok działalności obiektu 
– jak pani oceni wymiar biznesowy 
tej inwestycji? Czy hala nadal jest 
samowystarczalna?
Mieszkańcy Gdańska i Sopotu od mo-
mentu otwarcia hali nie dopłacają do jej 
funkcjonowania i w tej kwestii nic się nie 
zmieniło. Spółka zarządzająca obiek-
tem nie tylko pokrywa koszty bieżącego 
utrzymania, ale i inwestuje. W sumie to już 
ponad 7 milionów złotych, jakie z wypraco-
wanych i pożyczonych z banku BGK w ra-
mach inicjatywy Unii Europejskiej Jessica 

O dotychczasowej działalności i planach na przyszłość 
rozmawiała z nami Magdalena Sekuła – prezes spółki Hala 

Gdańsk-Sopot Sp. z o.o., operatora ERGO ARENY.

ZDJĘCIA
Źródło: Mat. prasowe
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PIĘĆ LAT 
DOBREJ PASSY



środków zainwestowaliśmy w podniesienie 
standardu tego obiektu. Patrzymy w przy-
szłość i myśląc o rozwoju hali niezbędne 
są  właśnie kolejne inwestycje. W minio-
nym roku podnieśliśmy standard czwartej 
kondygnacji, na której znajdują się loże 
VIP, zainwestowaliśmy w ekrany LED na 
zewnątrz i wewnątrz hali. To zwiększyło 
atrakcyjność ERGO ARENY, ale daje nam 
też dodatkowe narzędzia do uzyskiwania 
przychodów. Myślimy też o otoczeniu hali. 
Wokół tego typu obiektów powstają za-
zwyczaj obiekty, które uzupełniają ofertę. 
Poszukujemy partnerów do wybudowania 
hotelu, centrum handlowo-biurowego 
z parkingiem. Na razie to plany, ale w per-
spektywie najbliższych lat jest to cel, który 
chcemy zrealizować.

E N G L I S H T E X T

Five years of plenty

Magdalena Sekuła, Chairperson of Hala 
Gdańsk-Sopot Sp. z o.o., a company that 
manages ERGO ARENA, told us about its 
recent activities and plans for the future.

The year 2014 is behind us. Was it similar 
to the previous years for ERGO ARENA  
or was it unique?
Every year is in a way different, but I must 
admit that the last one was special. ERGO 
ARENA hosted four sport events of world 
championships rank. They included 
motocross and superenduro, volleyball 
ended with a beautiful success of the Polish 
national team and the IAAF World Indoor 
Championships Sopot 2014, the most 
important event from our point of view. We 
consider it the most important because peo-
ple working in the hall together with a team 
composed of specialists from SKLA Sopot 
and Sopot City Hall were responsible for 
preparing such a complicated undertaking 
as a track and field competition of top rank 
no one has ever organized in Poland. These 
were months of hard but successful work, 
both as far as sport itself and organizational 
issues are concerned. I am happy to hear 
opinions that the championships in Sopot 
were the best ones organized so far.

It is a lot of activities for one year.  
ERGO ARENA surely employs an  
army of specialists to organize such 
events, doesn’t it?
Saying that it is an army is a bit of an exag-
geration. Indeed, there are professionals in 
the company I have the pleasure to manage, 
but it is a team of forty people, who proved 
themselves in various situations. The 

number is obviously higher during events. 
From several dozen to several hundred 
people find jobs in the hall thanks to its 
undertakings. Of course, it depends on the 
character and size of the event.

What will the year 2015 be like for ERGO 
ARENA? To look at the calendar of events, 
there is a true concert boom awaiting us in 
the first half of the year only.
You are right. We have already contracted 9 
concerts for the first half of 2015. They are 
performances of such great artists as Lenny 
Kravitz, Bryan Adams, André Rieu and 
Thirty Seconds to Mars. We also organize 
two evenings with top Polish cabarets. We 
have not shown our hand completely yet but 
keep working intensely on filling the calen-
dar of events. There will be certainly many 
undertakings addressed to sport fans too. 
PGE Atom Trefl Sopot, LOTOS Trefl Gdansk 
and Trefl Sopot, the teams that regularly play 
at ERGO ARENA, provide fans with intense 
emotions connected with volleyball and 
basketball.

There are more and more concert venues, 
and yet the number of music events held 
at ERGO ARENA keeps growing. How is 
that possible?
There are several factors that contribute to 
this effect. First of all, the global market, that 
is agencies and managers of celebrities who 
understood that it is worth organizing some-
thing in our country. We are prepared as far 
as infrastructure is concerned: we have built 
modern halls and stadiums and, most impor-
tantly, there is demand for top-quality enter-
tainment. We do out of many reasons find it 
difficult, however, to compete with Lodz, the 

Silesian region or Warsaw. But the potential 
of Tricity and Pomerania is increasing, which 
translates into the number of concerts orga-
nized at ERGO ARENA. We have been present 
on the market for five years already and the 
hall has established its position, which is cer-
tainly of importance during negotiations for 
various events.

Five years have already passed since 
the hall was opened. What do you 
think about the business aspect of the 
investment? Is it still self-supporting?
The inhabitants of Gdansk and Sopot have 
never paid extra for the functioning of the hall 
since it was opened. Nothing has changed 
here. The company managing the facility 
does not only cover maintenance costs, but 
also keeps investing. We have already invest-
ed altogether more than 7 million zlotys in 
improving the standard of the object. These 
resources were acquired by ourselves and 
borrowed from BGK bank as part of the Eu-
ropean Union JESSICA programme. We look 
ahead and know that further investments are 
necessary if we want to develop. Last year, 
we raised the standard of the fourth storey, 
which includes VIP boxes, and invested in 
LED screens located outside and inside the 
hall. This has made ERGO ARENA even more 
attractive and at the same time given us 
additional tools to generate income. We also 
think about the area around the hall. Such 
buildings are usually surrounded by facilities 
that supplement their offer. We are looking 
for partners who would build a hotel and an 
office and commercial centre with a parking 
lot. These are just plans for the time being, 
but they constitute the aim we would like to 
accomplish within the next years.
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Z Markiem Ciszewskim, dyrektorem gdyńskiego Centrum Handlowego 
Riviera rozmawiali Sylwia Gutowska i Łukasz Tamkun.

NIE BOIMY SIĘ 
WYRÓŻNIAĆ

Dlaczego Riviera jest lepsza od 
wszystkich innych centrów handlowych?
Składa się na to wiele czynników. Historia 
Riviery sięga kilkunastu lat. Nie pracowałem 
tutaj od początku, do zespołu dołączyłem 
kilka lat temu. Wcześniej wynajmowałem 
w Centrum Wzgórze sklepy. Ale już wtedy, 
prowadząc ten pierwotny wynajem z dużymi 
kontrahentami, wydawało mi się, że jest to 
coś niesłychanie ciekawego: i lokalizacja, 
i kształt obiektu. Ale tak naprawdę doceniłem 
Rivierę dopiero wtedy, kiedy przyjechałem 
do Gdyni. Dopiero wtedy zauważyłem, że 

Riviera jest wyjątkowa, bo jest usytuowana 
w wyjątkowym miejscu w Polsce. Współ-
istnieje tu bilans energii i spokoju. Dlatego 
odniosłem wrażenie, że Gdynia, która jest 
tak specyficzna, potrzebuje specyficznego 
produktu. Do tego zespół osób skupionych 
wokół tego projektu miał podobne odczucia, 
zaczynając od architektów.

Architektura „Riviery” wtapia się 
w linię miasta, które samo w sobie 
jest perełką. Nie jest nachalna ani 
awangardowa. Zamierzony efekt?

Dzisiejsza tendencja w architekturze wyma-
ga, aby nie budować obiektu w oderwaniu 
od rzeczywistości, od otoczenia, ludzi, od 
miasta. Tu była świetna współpraca architek-
tów i dewelopera z władzami Gdyni. Pomimo 
ogromu fasady – bo przecież Riviera to wielki 
budynek i reklama sama w sobie – jest on 
wkomponowany w tkankę miasta. Obiekt bę-
dzie cały zielony, porośnięty bluszczem – to 
się stanie za kilka lat, teraz bluszcz wspina się 
po fasadzie. I będzie to wyglądać wspaniale 
– Riviera wtopi się w krajobraz, we wzgó-
rze, które jest za nami. Poza tym obiekt jest 

ZDJĘCIA
Sylwester Ciszek
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skonstruowany tak, by służyć klientom, by 
czuli się tu dobrze. Nie atakujemy zbyt dużą 
ilością bodźców, poczynając od muzyki, po 
kolorystykę. Zrezygnowaliśmy też z nachal-
nych reklam – te pozostawiamy naszym na-
jemcom. Dla naszego klienta tworzymy miłą 
atmosferę, w której będzie czuł się dobrze, 
a zakupy sprawiały mu przyjemność.

Przyjemność z zakupów?
Tak. Mam wrażenie, że w naszej kulturze 
wstydzimy się powiedzieć jasno, jak ważny 
jest handel. Stawiamy na kulturę, sztukę, 
a handel toczy się gdzieś z boku, na margi-
nesie. Zapominamy, że kupowanie napędza 
nam gospodarkę. Przecież kupując płaszcz, 
daj Boże, wyprodukowany w polskiej firmie, 
dajemy komuś pracę. Ktoś ten płaszcz 
musiał zaprojektować, uszyć, wyproduko-
wać. Kupowanie powoduje, że każdy z nas 
ma z czego żyć. Konsumpcja istnieje wtedy, 
kiedy pieniądz jest w obrocie. Jedno z na-
szych haseł brzmi „shopping is fun”. Przed 
świętami niektóre media huczały: „Nie daj 
się zwieść sprzedawcy. On czyha na twoje 
pieniądze!” Kaman, ludzie! Dlaczego mamy 
odbierać sobie przyjemność? Dlaczego 
kupowanie ma powodować u nas wyrzuty 
sumienia?  Jeśli rzeczywiście ktoś będzie 
miał „kaca” po zakupie, może w ciągu kilku 
dni zwrócić towar do sklepu. Oczywiście 
nie mówimy, żeby takie zachowanie trąciło 
hedonizmem. Chodzi tylko o to, żeby nie 
mówić ludziom, że ktoś na nich czyha. Tak, 
to jest gra, to jest zabawa. 

Kiedy Riviera powstawała, często 
powtarzały się opinie, że na tak duży 
obiekt nie ma miejsca na Pomorzu.
Myślę, że jednak jest. Faktycznie tu jest poten-
cjał, bo żyją setki tysięcy mieszkańców aglo-
meracji. Chcemy być liderem – liderem świa-
domości. Jeśli istnieje w Gdyni, na Pomorzu 
tak duży obiekt, to może on zwiększyć swoje 
oddziaływanie. Z badania klientów otrzymu-
jemy dane, że przyjeżdżają do nas na zakupy 
z Lęborka, ze Słupska – z całego regionu, nie 
tylko z Trójmiasta. Do tego mamy świetne 
połączenia lądowe, wodne czy powietrzne 
z innymi krajami, więc mamy naprawdę duży 
potencjał oddziaływania i spory rynek do 
zagospodarowania. 

W Stanach są takie centra, gdzie można 
zaspokoić każdą swoją potrzebę, łącznie 
z duchową. Centra budują się tam 
z kościołami. A wy?
(śmiech) Nie, my jesteśmy w pełni 
ekumeniczni.

W takim razie jakie inne potrzeby 
można u was zaspokoić?

Mamy kino, będzie fitness, który zostanie 
otwarty na początku jesieni 2015 To, co naj-
ważniejsze oferujemy. Nie chcemy popadać 
w przesadę, żeby ludzie rozkładali się u nas 
z przysłowiowymi kanapami i spędzali 
24/7/365. Staramy się dbać także o tę inną 
formę uczestnictwa w kulturze.

Na przykład?
Inicjatywa, którą wymyśliłem i zrealizowa-
łem po raz pierwszy dziewięć lat temu na Ślą-
sku to organizacja spektakli teatralnych dla 
dzieci. To prawdziwy występ, raz w miesiącu 
Teatru Lalki „Tęcza” ze Słupska. Nie chcemy 
zastąpić uczestnictwa w kulturze w trady-
cyjnym teatrze, chodzi o pierwszy kontakt 
i zaszczepienie potrzeby wśród dzieci i ich 
rodziców. Sacrum teatralne to jest coś, czego 
nie da się zastąpić. Myślę, że jeśli mądry 

rodzic zobaczy, że jego dziecko pozytywnie 
reaguje na naszą Scenę Riviera to następnie 
zabierze je do prawdziwego teatru. To nasza 
mała misja. To, że zarządzam tym obiektem, 
dzięki spółce Mayland, której jestem bardzo 
wdzięczny, to spora odpowiedzialność. Wyda-
je mi się, że moje pomysły udaje się z powo-
dzeniem wdrażać. Nie mam ambicji, żeby 
centrum handlowe przypominało dom kultu-
ry. Chodzi o równowagę i element budowania 
więzi. Rzeczą bardzo ważną dla centrum 
handlowego jest to, żeby ludzie coraz częściej 
tu przychodzili i wytwarzali tzw. efektywny 
footfall. Trudno inaczej zmierzyć lojalność 
klienta wobec centrum handlowego. Dlatego 
ważna jest odpowiedzialność społeczna 
i więź centrum-klient. Przepraszam, jestem 
do bólu komercyjny, ale staram się, aby szła 
za tym jakaś legitymizacja.
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Unafraid of standing out 

Sylwia Gutowska and Łukasz Tamkun talk 
to Marek Ciszewski, Director of the Riviera 
Shopping Center.

Why is Riviera better than any other 
shopping centre?
There are various reasons for that. The histo-
ry of Riviera is more than ten years old. I have 
not worked here since its beginning, I joined 
the team several years ago. Before that, I had 
been renting out shops in Wzgórze Centre. 
But even then, when I was working with large 
clients, it seemed to me that it is something 
extraordinarily interesting: both the location 
and the shape of the Centre. But I got to 
truly appreciate Riviera only when I came to 
Gdynia. Only then did I realize that Riviera is 
unique because it is located in a unique place 
in Poland. It maintains a balance between 
peace and energy. This is why I got the impres-
sion that Gdynia, which is so special, needs 
a special product. Moreover, the whole team 
working on this project had similar feelings, 
from architects onwards.

The architecture of Riviera blends in 
with the line of the city, which is a real 
gem in itself. It is neither aggressive nor 
avant-garde. Is this an intended effect?
Contemporary architectural tendencies 
demand that buildings are not constructed 
in isolation from the reality, surroundings, 
people and the city. In the case of Riviera, we 
had excellent cooperation between archi-
tects, developers and Gdynia authorities. 
Despite the huge facade (because the Centre 
is an enormous building and an advertise-
ment in itself), it is integrated into the city 
structure. In several years’ time, the Centre 
will be all covered in green ivy. Now the ivy 

is climbing up the facade. And it will look 
beautiful because Riviera will be blended into 
the background, the hill located behind the 
Centre. Besides, the building is constructed 
in such a way as to serve its clients and make 
them enjoy their time spent there. We do not 
attack them with a large number of stimuli 
like music or colours. We also gave up ag-
gressive advertisements, leaving them to our 
tenants, and create a nice atmosphere for our 
clients so that they enjoy themselves and find 
pleasure in shopping.

A pleasure from buying?
Yes. It seems that we are ashamed in our 
culture to clearly admit that commerce is 
important. We count on culture and art, 
and commerce is left somewhere behind 
and put on the sidelines. We forget that 
buying spurs our economy. Because when 
we buy a coat, we give somebody a job. And 
it is even better when – God willing – the 
coat was produced by a Polish company. 
Someone had to design, sew and produce 
it. Buying gives everyone resources to live 
on. Consumerism happens when mon-
ey keeps flowing. One of our mottos is: 
“shopping is fun”. Some media warned us 
before Christmas: “Don’t let shops deceive 
you! They just want your money!” Come on, 
people! Why do we have to deny ourselves 
the pleasure? Why should shopping give us 
a bad conscience? If someone really feels 
guilty after they bought something, they 
still have several days to return the product. 
We obviously don’t want such behaviour to 
smack of hedonism. It is all about not telling 
people that someone lurks waiting for their 
money. Yes, it’s a game. It’s fun.

When Riviera was being built, we  
often heard comments that there is  
not enough space for such a large  
complex in Pomerania.

I think that actually there is. There is a really 
huge potential here, because hundreds of 
people live in the conurbation. We want to be 
a leader – the leader of consciousness. If there 
is such a huge complex in Gdynia, in Pomer-
ania, it can increase its influence. Consumer 
research indicates that clients from Lębork, 
Słupsk, and in fact from the whole region 
come to Riviera to do the shopping. What is 
more, we have excellent land, water and air 
connections with other countries and as a re-
sult also a considerable potential for influence 
and a large market to develop.

In the US, there are centres that serve 
all their customers’ needs, including the 
spiritual ones. Americans build centres 
combined with churches. What about you?
(Laughs) No, we are completely ecumenical.

So what other needs can one fulfil in 
Riviera?
We have a cinema, and we will soon have a fit-
ness facility to be opened at the beginning of 
autumn 2015. These are the most important 
things we offer. We avoid extremes and do not 
want people to spend whole days and weeks 
in the Centre. We also try to see to a different 
form of participating in culture.

For example?
The initiative I came up with for the first 
time in Silesia nine years ago is about 
organizing theatrical performances for 
children. Once a month the puppet theatre 
“Tęcza” from Słupsk gives a real perfor-
mance. We do not want to be a substitute 
for the real theatre. It is rather about put-
ting children in contact with drama and 
instilling the need for art in them and their 
parents. One cannot replace the sacred 
of the theatre. I think that when clever 
parents see that their children react posi-
tively to our Riviera theatre, they will later 
take them to a real one. This is our small 
mission. The fact that I manage this centre 
thanks to Myland company, which I am very 
grateful to, is a huge responsibility. I think 
that we manage to successfully implement 
my ideas. I do not have an ambition to turn 
shopping centres into community ones. It 
is all about maintaining balance and estab-
lishing relationships. It is very important for 
a shopping centre to make people willing to 
return to it and create the so-called effec-
tive footfall. Measuring customers’ loyalty 
to a shopping centre in a different way is 
difficult. This is why social responsibility 
and relationships between the centre and 
its clients are important. Excuse me for my 
being so commercial, but I want some kind 
of legitimization to follow that.
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Inwestycje  
i Finanse

SKOK:  
„Oscylator” 2.0

▶▶Upadłość kas stworzyła dla niektórych okazję do łatwego i niekoniecznie etycznego zarobku.

▶▶Jak ustaliliśmy, bankructwo Wspólnoty i Wołomina pochłonęło już prawie 3 mld zł.

– Teoretycznie mogą wystąpić sytu-
acje ponownego lokowania w innych 
SKOK–ach środków wypłaconych 
członkom upadłych kas w ramach 
gwarancji BFG. Dane na temat ogólnej 

kwoty depozytów 
w spółdzielczych 
kasach wskazują 
jednak na to, że 
w ostatnim okre-
sie spadek depo-
zytów w sektorze 
SKOK–ów nawet 
przewyższa wiel-
kość depozytów 
SKOK–ów obję-
tych działaniami 

restrukturyzacyjnymi, w tym upadło-
ści – uspokaja Przemysław Kuk z biura 
prasowego NBP. 

Do większej rozwagi zmuszał daw-
ny system gwarantowania lokat ban-
kowych. Przed kryzysem finansowym, 
do jesieni 2008 roku, pełna, czyli 
100–procentowa, ochrona obejmowa-
ła tylko kwotę do 1 tys. euro, a wyż-
sza (do 22,5 tys. euro) tylko 90 proc. 

Pierwsza z kas pochłonęła prawie 800 
mln zł z Bankowego Funduszu Gwaran-
cyjnego, a do końca 7 stycznia klien-
ci SKOK–u Wołomin odebrali 2 
mld zł, czyli 88 proc. środków 
gwarantowanych. Część tych 
pieniędzy z powrotem trafia do 
systemu SKOK–ów. – Klienci do-
stają pełną kwotę depozytów 
wraz z odsetkami i mogą te pie-
niądze zanieść do kolejnej kasy, 
która może za chwilę upaść 
i znowu dostaną pełną kwotę 
plus odsetki, a pieniądze zno-
wu wypłaci BFG – mówi nam 
anonimowo jeden z bankow-
ców. – Z funduszu latami gro-
madzonego przez banki i ich 
klientów – dodaje.

Z punktu widzenia klientów zagro-
żonych upadłością kas nie ma żadne-
go ryzyka – dostają pełną kwotę wraz 
z odsetkami, a do tego wypłaty z BFG 
uruchamiane są błyskawicznie i realizo-
wane bardzo sprawnie. – To jest moral-
ny hazard. Nic nie motywuje klientów, 
żeby wpłacali pieniądze do bezpiecznej 
i dobrze zarządzanej instytucji, więc 

idą tam, gdzie oferuje im się wyższe 
oprocentowanie lokat – mówi jeden 
z naszych rozmówców. Oprocentowa-

nie w bankach to obecnie 
ok. 2 proc., maksymalnie 3 
proc. Tymczasem w ofertach 
niektórych SKOK–ów można 
znaleźć lokaty oprocentowa-
ne na 4, a nawet 5 proc.

Wg informacji BFG ok. 80 
proc. kwoty środków wy-
płaconej deponentom SKOK-

–u Wspólnota zostało zre-
alizowane jako przelewy na 
rachunki w innych podmio-
tach, z czego 6 proc. na ra-
chunki w innych SKOK–ach 

– podał Fundusz. Ok. 20 proc. 
stanowiły wypłaty gotówko-

we. Gdzie docelowo trafiły te pienią-
dze – nie wiadomo.  

 

Tyloma mld zł 
dysponuje BFG po 

akcji ratunkowej dla 
SKOK–ów. W kasach 
wciąż leży 16 mld zł 

depozytów.

 10

Łączne koszty ratunku 
SKOK–u Wspólnota  
i SKOK–u Wołomin.
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„To jest moralny 
hazard. Nic nie 
motywuje klientów, 
żeby wpłacali 
pieniądze do 
bezpiecznej  
i dobrze 
zarządzanej 
instytucji, więc idą 
tam, gdzie oferuje 
im się wyższe 
oprocentowanie 
lokat”.

– menedżer jednego 
z polskich banków
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wartości lokaty. Obecnie gwarancje 
obejmują lokaty zarówno bankowe, 
jak i w SKOK–ach (od listopada 2013 
roku), pełną kwotę wraz z odsetkami, 
do wysokości 100 tys. euro. Powrotu 
do starej zasady być nie może, bo po 
pierwsze, są to przepisy unijne, a po 
drugie, regulatorzy ich nie chcą, bo 
ich zdaniem byłoby to niebezpiecz-
ne. – Zmiana na gruncie prawa krajo-
wego nie jest możliwa, gdyż te kwe-
stie reguluje dyrektywa KE. Warto też 
pamiętać, że współgwarantowanie 
nawet w niewielkiej części może przy 
upadłości doprowadzić do paniki, co 
uwidoczniło się np. w przypadku Nor-
thern Rock [piąty co do wiel-
kości bank Wielkiej Brytanii; 
brytyjski rząd znacjonalizo-
wał go w 2008 roku po wy-
buchu kryzysu finansowego 

– red.]. Po doświadczeniach 
ostatniego kryzysu uznano, 
że współgwarantowanie jest 
nieefektywne i ryzykowne, 
a w znanych nam rozwiąza-
niach prawnych nie jest już 
stosowane – odpowiada Ma-
riusz Mastalerz, dyrektor ga-
binetu prezesa BFG. 

Podobną argumentację 
przedstawia Komisja Nadzo-
ru Finansowego. – System opiera się 
na zasadzie solidaryzmu, ma wspie-
rać zaufanie do sektora finansowego. 

Szczególnie że wiele osób nie odróż-
nia SKOK–ów od banków – tłumaczy 
Łukasz Dajnowicz z KNF. Z kolei biuro 
prasowe Ministerstwa Finansów w od-
powiedzi na nasze pytania stwierdza, 
że zmiana zasad byłaby nieuzasadnio-
na. „Jakiekolwiek ograniczenie ochro-
ny deponentów kas (tym bardziej 
w kontekście obserwowanych obecnie 
negatywnych zjawisk w sektorze) mo-
głoby spowodować drastyczny spadek 
zaufania do sektora SKOK, co skut-
kowałoby masowym wycofywaniem 
depozytów z obawy przed ich utratą, 
nawet jeśli miałoby to dotyczyć tylko 
części ulokowanej kwoty środków. To 

z kolei powodowałoby gwał-
towne narastanie problemów 
płynnościowych w kasach 
i zwiększało prawdopodo-
bieństwo wystąpienia ryzyka 
o charakterze systemowym” – 
twierdzi MF.

Bankowcy są poirytowa-
ni, bo płacą za nie swoje błędy. 
I płacą coraz więcej. W tym 
roku ich składka na BFG wzro-
sła dwukrotnie i będzie o 1 
mld zł wyższa niż w ubiegłym. 
Łącznie sektor bankowy za-
płaci na ten cel 2,2–2,4 mld zł. 

Choć nikt tego oficjalnie nie 
powiedział, to wiadomo, że powodem 
podwyżki składek jest konieczność rato-
wania kas (te wnoszą niewielkie składki 
dopiero od 2013 roku). Wg najnowszych 
szacunków w BFG jest 10 mld zł (już 
po uwzględnieniu wypłat dla SKOK-

–u Wspólnota oraz SKOK–u Wołomin). 
Choć łączna kwota depozytów złożo-
nych w SKOK–ach się nieco zmniejszy-
ła, to na koniec III kwartału było to 16 
mld zł. Oczywiście nie wszystkie kasy są 
w złej kondycji. „Sytuacja sektora SKOK–
ów jest złożona, jednak nie można za-
kładać, że scenariusz upadłości będzie 

dominujący. Ostatnie miesiące pokazały, 
że restrukturyzacja sektora odbywa się 
również poprzez przejęcia. Przy takim 
rozwoju sytuacji nie będziemy mieli do 
czynienia z zagrożeniem [konieczności 
wypłat środków]” – odpowiada biuro 
prasowe NBP. Wypłaty gwarancji to nie-
jedyny koszt ratowania kas. BFG wypła-
ca także dotacje bankom, które zdecy-
dują się restrukturyzować kasy poprzez 
ich przejęcie. Alior przejął SKOK im. św. 
Jana z Kęt (otrzymał na to 15,9 mln zł), 
a Pekao – SKOK im. Kopernika.

Łukasz Dajnowicz z KNF podkre-
śla przy tym, że przywołany problem 
w równym stopniu dotyczy banków pro-
wadzących działalność w sposób bar-
dziej ryzykowny od konkurencji czy też 
oferujących klientom wyższe oprocen-
towanie. – Dlatego w UE trwają prace re-
gulacyjne, aby system opłat na systemy 
gwarancji w większym stopniu obciążał 
podmioty prowadzące działalność bar-
dziej ryzykownie – dodaje. 

Jednak zdaniem naszych rozmów-
ców powinien być też mechanizm zmu-
szający do większej rozwagi samych 
klientów. – Obecna och rona w zbyt 
dużym stopniu zwalnia ich z odpowie-
dzialności za to, jakiej instytucji powie-
rzają swoje pieniądze. Moim zdaniem 
gwarancje nie powinny obejmować 
odsetek od depozytów i taka zasada po-
winna dotyczyć zarówno SKOK–ów, jak 
i banków – mówi przedstawiciel duże-
go banku. 

—  Monika Sajewicz
Jednym słowem: Niektórzy wolą wpłacać 
pieniądze do kas na skraju upadłości. Dostaną 
je wraz z odsetkami, a zapłaci za to BFG.

800 mln zł kosztowały BFG 
gwarantowane wypłaty 

depozytów SKOK–u Wspólnota.

„Obecna ochrona  
w zbyt dużym 
stopniu zwalnia  
z odpowiedzialno-
ści za to, jakiej 
instytucji powierza 
się swoje 
pieniądze. 
Gwarancje nie 
powinny 
obejmować 
odsetek od 
depozytów”.

— przedstawiciel 
dużego banku
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i pomoże ci obniżyć rachunki za prąd” – 
radził lektor przerażonemu konsumen-
towi. Reklamówka telewizyjna była 
częścią kampanii na rzecz zwiększania 
efektywności energetycznej 
naszej gospodarki. Działania 
wynikające z unijnych celów 
mają doprowadzić do reduk-
cji emisji CO2 o 20 proc. i ta-
kiego samego wzrostu efek-
tywności do 2020 roku.

W ciągu ostatnich 10 lat 
energochłonność w Polsce 
spadła o prawie jedną trzecią 

– podaje MG. Oprócz wyższej 
klasy urządzeń w naszych 
domach wpływ na to miało 
też m.in. docieplanie domów 
czy wymiana żarówek na te 
energooszczędne. Efekt – konsumpcja 
prądu rośnie dużo wolniej niż gospo-
darka. Z najnowszych danych Eurosta-

tu wynika, że średnie zużycie energii 
w polskich domach w latach 2008–2012 
wzrosło tylko o 4,4 proc., podczas gdy 
PKB – o ponad 18 proc. Na razie nasze 

zapotrzebowanie na ener-
gię, choć w niewielkim 
stopniu, nadal rośnie 
(0,5–1 proc. rocznie). 

I dlatego na razie 
sytuacja cenowa jest 
jeszcze w miarę spo-
kojna. Arkadiusz Wi-
cik, dyrektor w oddzia-
le agencji ratingowej 
Fitch na Europę, Bliski 
Wschód i Afrykę, nie wi-
dzi na razie przesłanek 
do dalszego znaczącego 
wzrostu cen w Polsce. 

Jego zdaniem dużo zależeć będzie od 
kosztów zakupu węgla. Eksperci nie 
spodziewają się dalszych spadków cen 

Wkrótce może się zwiększyć presja na wzrost cen prądu.

Pierwsi w kolejce do płacenia wyższych rachunków będą przedsiębiorcy.

Firmy nie 
wyborcy, mogą 
płacić wyższe 

rachunki…

 “If we can 
have satellites 
that are really 

small and really 
cheap, it will 

be interesting 
to see what 

some guy in his 
garage will be

„Sprzedawcy 
będą się starali 

odbić sobie 
wyższe koszty, 

podnosząc 
ceny dla 
klientów 

najbardziej 
zyskownych…

Ceny 

energii
pod napięciem

Kampania telewizyjna z kwietnia ubie-
głego roku sfinansowana przez Mini-
sterstwo Gospodarki przypominała 
znany skądinąd spot wyborczy Prawa 
i Sprawiedliwości sprzed lat. W klipie 
z wypełnionej po brzegi lodówki nagle 
znikało jedzenie. Tym razem nie cho-
dziło jednak o pozyskanie głosów. „Jeśli 
twoja lodówka za dużo zżera, wybierz 
tę o najwyższej klasie energetycznej, bo 

jest o 50 proc. efektywniejsza 

czarnego złota, z którego pochodzi pra-
wie 90 proc. wytwarzanej w naszym 
kraju energii. Ale mało kto spodziewa 
się również tego, by nasz węgiel mocno 
zdrożał, bo ten kupowany za granicą 
jest i tak już tańszy od polskiego. 

Języczkiem u wagi co do cen energii 
w tym roku będzie natomiast koszt zaku-
pu uprawnień do emisji CO2. – Ich cena 
będzie pod presją procesu decyzyjnego 
w sprawie utworzenia rezerwy stabiliza-
cyjnej. Kluczowych decyzji o zasadach 
funkcjonowania rezerwy, m.in. terminu 
jej wprowadzenia, oczekuje się w koń-
cówce lutego – mówi Wojciech Hofman, 
makler DM Consus, zajmującego się han-
dlem uprawnieniami. Wycofanie z rynku 
części certyfikatów znacznie wpłynie na 
ceny emisji CO2. Niewykluczone, że już 
w pierwszym półroczu ceny uprawnień 
zbliżą się do poziomu 8 euro.

To z kolei może wpłynąć na ceny 
hurtowe prądu. W III kwartale ubie-
głego roku ceny w kontrak-
tach terminowych na 2015 
rok sięgały 175 zł za MWh. – 
W kontraktach na 2016 rok 
widać już 180 zł, ale musimy 

poczekać do połowy roku, 
by ustalić wiarygodny 

poziom cen – stwierdza 
Flawiusz Pawluk, ana-

lityk UniCredit CAIB. 
W następnych latach 

spodziewa się deli-
katnych zwyżek aż 

do momentu rozpoczęcia 
produkcji przez pierwsze 
bloki węglowe budowa-
ne dziś przez najwięk-
sze grupy energetycz-

ne. – Wejście do systemu 
Kozienic Enei za trzy lata 

spowoduje delikatny spa-
dek cen. Poziom 185 zł za 

MWh (przy cenie 6 euro za 
uprawnienie do emisji CO2) wystar-
czy, by nowe jednostki węglowe były 
opłacalne – zauważa Pawluk. Z wypo-
wiedzi prezesów największych spółek 
energetycznych – Marka Woszczyka 
z PGE i Dariusza Lubery z Tauronu – 
wynika, że nowe siłownie w Opolu czy 
Jaworznie będą rentowne przy cenie 
180–200 zł/MWh. Michał Suska, pre-
zes Energomixu i ekspert ds. efektyw-
ności energetycznej BCC, twierdzi, że 
takie poziomy zobaczymy już w 2015 
roku w kontraktach terminowych na 
kolejne lata. On też nie spodziewa się 
spadków cen w hurcie aż do 2018 roku. 

Wyższe ceny hurtowe i brak rekom-
pensaty ze strony Urzędu Regulacji 
Energetyki wzrostu kosztów sprzeda-
ży energii (pieniądze pójdą na wspar-
cie dla kogeneracji, czyli jednoczesnego 
wytwarzania prądu i ciepła) sprawia, że 
spółki mogą w tym roku przenosić na 
odbiorców końcowych. Gospodarstwa 
domowe tak bardzo tego nie odczu-

ją – ceny dla najdrobniej-
szych odbiorców za-
twierdza URE i nie ma 
co liczyć na podwyżki 
w roku wyborczym. Ich 
miesięczne rachunki 
wzrosną w tym roku 
średnio o 1–2 zł. Sprze-
dawcy będą starali się 
więc odbić sobie wyż-
sze koszty, podnosząc 
ceny dla klientów naj-
bardziej dotąd zyskow-

nych, czyli małych i średnich przedsię-
biorców. Pawluk podejrzewa, że ceny 
w taryfie C mogą pójść w górę średnio 
o 5–7 proc. (dziś średnio sprzedaje się 
za 270–300 zł za 1 MWh w tej taryfie bez 
kosztu kolorowych certyfikatów). – Ale 
taka podwyżka zaledwie skompensu-
je spółkom wzrost kosztów. Dlatego nie 
zdziwiłbym się, gdyby niektórzy zawal-
czyli o więcej i podnieśli cenę o 10 proc. 
dla sektora MSP. Jednak gdy zobaczą od-
pływ klientów, wrócą do poprzednich 
poziomów – zaznacza Pawluk.

Potwierdza to zmiana strategii PGE, 
która zapowiedziała, że nie będzie 
walczyć już o zwiększanie wolume-
nu, ale bardziej skupi się na marżach. 
To każe przypuszczać, że na korzyst-
ne oferty dla przedsiębiorców raczej 
nie ma co liczyć. W kontraktach dla 
największych odbiorców (grupy tary-
fowe A i B) ceny mają pójść w górę aż 
o 20 proc. – mówią „Businessweekowi” 
nieoficjalnie osoby z rynku. Ale nawet 
w takiej sytuacji PGE będzie miała co 

najwyżej minimalny zarobek na tych 
klientach, co świadczy o skali rabatów, 
jakie poprzednio dawała.

Z kolei Enea zamierza położyć na-
cisk na walkę o klientów indywidual-
nych. Sławomir Krenczyk, rzecznik 
Enei, spodziewa się jej zaostrzenia 
w tym roku. Enea wyemituje w telewi-
zji spoty promocyjne, dołączając do 
Energi, Tauronu czy PGE, których re-
klamy już możemy oglądać. Kampanii 
nie wyklucza też spółka RWE, która 
planuje m.in. pakietową sprzedaż pro-
duktów pozwalających na osiągnięcie 
większej efektywności energetycznej 
przez klientów, w tym instalacji foto-
woltaicznych. Oprócz edukacyjnego 
przekazu przez pokazywanie możliwo-
ści zmiany sprzedawcy energii firmy 
oferują też inne korzyści. Przykładowo 
Energa mówi o niezawodności dostaw, 
Tauron promuje techniki obniżania zu-
życia prądu i obiecuje klientom bonus 
pieniężny, a także możliwość wypró-
bowania usługi Elektryk 24h za darmo 
przez trzy miesiące. – Na razie apetyt 
wielkich grup energetycznych na pozy-
skanie gospodarstw jest niewielki, bo 
skurczyły się marże ze sprzedaży w tej 
grupie – uważa Michał Suska. – Dziś 
waha się ona w granicach 5 proc., bio-
rąc pod uwagę cenę zakupu energii ze 
wszelkimi obowiązkami. Sprzedawcy 
niewiele zarabiają na klientach indy-
widualnych, a muszą ponosić znaczą-
ce koszty ich obsługi (w porównaniu z 
przychodami) wynikające np. z wysył-
ki papierowych faktur czy zatrudnie-
nia sieci handlowców i pracowników 
biur obsługi – dodaje. Mimo to prze-
widuje, że ze względu na dużą liczbę 
niezależnych sprzedawców, m.in. tele-
komów i operatorów kablówek, który 
sprzedają swoje produkty w pakiecie 
z energią, nasza skłonność do przeno-
szenia rachunku się zwiększy. Wg Suski 
w tym roku na takie migracje może się 
decydować ok. 20–25 tys. gospodarstw 
miesięcznie, a pod koniec roku ich licz-
ba sięgnie nawet 0,5 mln.

To oznaczałoby podwojenie obec-
nej liczby. Jak wynika z danych URE, 
do końca listopada 2014 roku zmiany 
sprzedawcy dokonało niemal 278 tys. 
gospodarstw (ponad połowa zrobiła to 
w okresie od stycznia 2014 roku) i nie-
mal 122 tys. firm.

—  Aneta Wieczerzak–Krusińska
Jednym słowem: Rok wyborczy zahamuje 
podwyżki cen dla gospodarstw domowych. 
Wyższe koszty wytwarzania prądu pokryją firmy.

O tyle mogą wzrosnąć rachunki największych 
odbiorców – mówią nieoficjalnie osoby z rynku.
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i pomoże ci obniżyć rachunki za prąd” – 
radził lektor przerażonemu konsumen-
towi. Reklamówka telewizyjna była 
częścią kampanii na rzecz zwiększania 
efektywności energetycznej 
naszej gospodarki. Działania 
wynikające z unijnych celów 
mają doprowadzić do reduk-
cji emisji CO2 o 20 proc. i ta-
kiego samego wzrostu efek-
tywności do 2020 roku.

W ciągu ostatnich 10 lat 
energochłonność w Polsce 
spadła o prawie jedną trzecią 

– podaje MG. Oprócz wyższej 
klasy urządzeń w naszych 
domach wpływ na to miało 
też m.in. docieplanie domów 
czy wymiana żarówek na te 
energooszczędne. Efekt – konsumpcja 
prądu rośnie dużo wolniej niż gospo-
darka. Z najnowszych danych Eurosta-

tu wynika, że średnie zużycie energii 
w polskich domach w latach 2008–2012 
wzrosło tylko o 4,4 proc., podczas gdy 
PKB – o ponad 18 proc. Na razie nasze 

zapotrzebowanie na ener-
gię, choć w niewielkim 
stopniu, nadal rośnie 
(0,5–1 proc. rocznie). 

I dlatego na razie 
sytuacja cenowa jest 
jeszcze w miarę spo-
kojna. Arkadiusz Wi-
cik, dyrektor w oddzia-
le agencji ratingowej 
Fitch na Europę, Bliski 
Wschód i Afrykę, nie wi-
dzi na razie przesłanek 
do dalszego znaczącego 
wzrostu cen w Polsce. 

Jego zdaniem dużo zależeć będzie od 
kosztów zakupu węgla. Eksperci nie 
spodziewają się dalszych spadków cen 

Wkrótce może się zwiększyć presja na wzrost cen prądu.

Pierwsi w kolejce do płacenia wyższych rachunków będą przedsiębiorcy.

Firmy nie 
wyborcy, mogą 
płacić wyższe 

rachunki…

 “If we can 
have satellites 
that are really 

small and really 
cheap, it will 

be interesting 
to see what 

some guy in his 
garage will be

„Sprzedawcy 
będą się starali 

odbić sobie 
wyższe koszty, 

podnosząc 
ceny dla 
klientów 

najbardziej 
zyskownych…

Ceny 

energii
pod napięciem

Kampania telewizyjna z kwietnia ubie-
głego roku sfinansowana przez Mini-
sterstwo Gospodarki przypominała 
znany skądinąd spot wyborczy Prawa 
i Sprawiedliwości sprzed lat. W klipie 
z wypełnionej po brzegi lodówki nagle 
znikało jedzenie. Tym razem nie cho-
dziło jednak o pozyskanie głosów. „Jeśli 
twoja lodówka za dużo zżera, wybierz 
tę o najwyższej klasie energetycznej, bo 

jest o 50 proc. efektywniejsza 

czarnego złota, z którego pochodzi pra-
wie 90 proc. wytwarzanej w naszym 
kraju energii. Ale mało kto spodziewa 
się również tego, by nasz węgiel mocno 
zdrożał, bo ten kupowany za granicą 
jest i tak już tańszy od polskiego. 

Języczkiem u wagi co do cen energii 
w tym roku będzie natomiast koszt zaku-
pu uprawnień do emisji CO2. – Ich cena 
będzie pod presją procesu decyzyjnego 
w sprawie utworzenia rezerwy stabiliza-
cyjnej. Kluczowych decyzji o zasadach 
funkcjonowania rezerwy, m.in. terminu 
jej wprowadzenia, oczekuje się w koń-
cówce lutego – mówi Wojciech Hofman, 
makler DM Consus, zajmującego się han-
dlem uprawnieniami. Wycofanie z rynku 
części certyfikatów znacznie wpłynie na 
ceny emisji CO2. Niewykluczone, że już 
w pierwszym półroczu ceny uprawnień 
zbliżą się do poziomu 8 euro.

To z kolei może wpłynąć na ceny 
hurtowe prądu. W III kwartale ubie-
głego roku ceny w kontrak-
tach terminowych na 2015 
rok sięgały 175 zł za MWh. – 
W kontraktach na 2016 rok 
widać już 180 zł, ale musimy 

poczekać do połowy roku, 
by ustalić wiarygodny 

poziom cen – stwierdza 
Flawiusz Pawluk, ana-

lityk UniCredit CAIB. 
W następnych latach 

spodziewa się deli-
katnych zwyżek aż 

do momentu rozpoczęcia 
produkcji przez pierwsze 
bloki węglowe budowa-
ne dziś przez najwięk-
sze grupy energetycz-

ne. – Wejście do systemu 
Kozienic Enei za trzy lata 

spowoduje delikatny spa-
dek cen. Poziom 185 zł za 

MWh (przy cenie 6 euro za 
uprawnienie do emisji CO2) wystar-
czy, by nowe jednostki węglowe były 
opłacalne – zauważa Pawluk. Z wypo-
wiedzi prezesów największych spółek 
energetycznych – Marka Woszczyka 
z PGE i Dariusza Lubery z Tauronu – 
wynika, że nowe siłownie w Opolu czy 
Jaworznie będą rentowne przy cenie 
180–200 zł/MWh. Michał Suska, pre-
zes Energomixu i ekspert ds. efektyw-
ności energetycznej BCC, twierdzi, że 
takie poziomy zobaczymy już w 2015 
roku w kontraktach terminowych na 
kolejne lata. On też nie spodziewa się 
spadków cen w hurcie aż do 2018 roku. 

Wyższe ceny hurtowe i brak rekom-
pensaty ze strony Urzędu Regulacji 
Energetyki wzrostu kosztów sprzeda-
ży energii (pieniądze pójdą na wspar-
cie dla kogeneracji, czyli jednoczesnego 
wytwarzania prądu i ciepła) sprawia, że 
spółki mogą w tym roku przenosić na 
odbiorców końcowych. Gospodarstwa 
domowe tak bardzo tego nie odczu-

ją – ceny dla najdrobniej-
szych odbiorców za-
twierdza URE i nie ma 
co liczyć na podwyżki 
w roku wyborczym. Ich 
miesięczne rachunki 
wzrosną w tym roku 
średnio o 1–2 zł. Sprze-
dawcy będą starali się 
więc odbić sobie wyż-
sze koszty, podnosząc 
ceny dla klientów naj-
bardziej dotąd zyskow-

nych, czyli małych i średnich przedsię-
biorców. Pawluk podejrzewa, że ceny 
w taryfie C mogą pójść w górę średnio 
o 5–7 proc. (dziś średnio sprzedaje się 
za 270–300 zł za 1 MWh w tej taryfie bez 
kosztu kolorowych certyfikatów). – Ale 
taka podwyżka zaledwie skompensu-
je spółkom wzrost kosztów. Dlatego nie 
zdziwiłbym się, gdyby niektórzy zawal-
czyli o więcej i podnieśli cenę o 10 proc. 
dla sektora MSP. Jednak gdy zobaczą od-
pływ klientów, wrócą do poprzednich 
poziomów – zaznacza Pawluk.

Potwierdza to zmiana strategii PGE, 
która zapowiedziała, że nie będzie 
walczyć już o zwiększanie wolume-
nu, ale bardziej skupi się na marżach. 
To każe przypuszczać, że na korzyst-
ne oferty dla przedsiębiorców raczej 
nie ma co liczyć. W kontraktach dla 
największych odbiorców (grupy tary-
fowe A i B) ceny mają pójść w górę aż 
o 20 proc. – mówią „Businessweekowi” 
nieoficjalnie osoby z rynku. Ale nawet 
w takiej sytuacji PGE będzie miała co 

najwyżej minimalny zarobek na tych 
klientach, co świadczy o skali rabatów, 
jakie poprzednio dawała.

Z kolei Enea zamierza położyć na-
cisk na walkę o klientów indywidual-
nych. Sławomir Krenczyk, rzecznik 
Enei, spodziewa się jej zaostrzenia 
w tym roku. Enea wyemituje w telewi-
zji spoty promocyjne, dołączając do 
Energi, Tauronu czy PGE, których re-
klamy już możemy oglądać. Kampanii 
nie wyklucza też spółka RWE, która 
planuje m.in. pakietową sprzedaż pro-
duktów pozwalających na osiągnięcie 
większej efektywności energetycznej 
przez klientów, w tym instalacji foto-
woltaicznych. Oprócz edukacyjnego 
przekazu przez pokazywanie możliwo-
ści zmiany sprzedawcy energii firmy 
oferują też inne korzyści. Przykładowo 
Energa mówi o niezawodności dostaw, 
Tauron promuje techniki obniżania zu-
życia prądu i obiecuje klientom bonus 
pieniężny, a także możliwość wypró-
bowania usługi Elektryk 24h za darmo 
przez trzy miesiące. – Na razie apetyt 
wielkich grup energetycznych na pozy-
skanie gospodarstw jest niewielki, bo 
skurczyły się marże ze sprzedaży w tej 
grupie – uważa Michał Suska. – Dziś 
waha się ona w granicach 5 proc., bio-
rąc pod uwagę cenę zakupu energii ze 
wszelkimi obowiązkami. Sprzedawcy 
niewiele zarabiają na klientach indy-
widualnych, a muszą ponosić znaczą-
ce koszty ich obsługi (w porównaniu z 
przychodami) wynikające np. z wysył-
ki papierowych faktur czy zatrudnie-
nia sieci handlowców i pracowników 
biur obsługi – dodaje. Mimo to prze-
widuje, że ze względu na dużą liczbę 
niezależnych sprzedawców, m.in. tele-
komów i operatorów kablówek, który 
sprzedają swoje produkty w pakiecie 
z energią, nasza skłonność do przeno-
szenia rachunku się zwiększy. Wg Suski 
w tym roku na takie migracje może się 
decydować ok. 20–25 tys. gospodarstw 
miesięcznie, a pod koniec roku ich licz-
ba sięgnie nawet 0,5 mln.

To oznaczałoby podwojenie obec-
nej liczby. Jak wynika z danych URE, 
do końca listopada 2014 roku zmiany 
sprzedawcy dokonało niemal 278 tys. 
gospodarstw (ponad połowa zrobiła to 
w okresie od stycznia 2014 roku) i nie-
mal 122 tys. firm.

—  Aneta Wieczerzak–Krusińska
Jednym słowem: Rok wyborczy zahamuje 
podwyżki cen dla gospodarstw domowych. 
Wyższe koszty wytwarzania prądu pokryją firmy.

O tyle mogą wzrosnąć rachunki największych 
odbiorców – mówią nieoficjalnie osoby z rynku.
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Technologie 

Gorączka 
grafenu

Wyścig światowych koncernów high–tech o patenty związane z grafenem nabiera tempa.

Widać, że w tę dziedzinę warto inwestować. Polska już zarabia na niej pierwsze pieniądze. 

Grafen to materiał 
złożony (modelowo) 
z pojedynczej 
warstwy atomów 
węgla, ściśle 
powiązanych  
w sześciokątną  
kratkę. Jest tak 
cienki, że kiedy 
Andrej Geim 
i Konstantin 
Nowosiołow  
z University of 
Manchester 
dostali w 2010 
roku Nagrodę 
Nobla z fizyki 
za swoje badania 
w tej sferze, 
został zakwalifi-
kowany jako 
dwuwymiarowy. 

W Polsce 

prowadzonych jest  

już kilk
a projektów 

związanych 

z grafenem. N
a 

wdrożenie oparty
ch 

na nim
 in

nowacji 

NCBiR przeznacza  

60 m
ln zł w

 latach 

2013–2016. 

„Jeżeli 
chcą się 
rozwijać, 

muszą sięgnąć 
do nowych 

materiałów”.

– Globalne firmy technologiczne stoją 
w obliczu nieprzekraczalnych granic, 
jeżeli chodzi o sprzęt i wzornictwo – 
mówi Hong Byung Hee. Ten profesor na 
Seulskim Uniwersytecie Narodowym 
opatentował technologię pozwalającą na 
masową produkcję wyświetlaczy opar-
tych na grafenie. I, jak twierdzi, dostaje 
w tej sprawie liczne zapytania od m.in. 
takich producentów elektroniki jak 
Samsung, Apple czy Google. – Bo jeżeli 
te firmy chcą przejść na następny po-
ziom, muszą sięgnąć do nowych ma-
teriałów – mówi Hong Byung Hee.

Nad Wisłą hasło „grafen – mate-
riał przyszłości” jest doskonale zna-
ne. Dzięki osiągnięciom naszych 
naukowców i badaczy w tej dzie-
dzinie uznano go za jedną z nadziei 
polskiej gospodarki. Na wdrożenie 
innowacji opartych na wykorzy-
staniu grafenu Narodowe Centrum 
Badań i Rozwoju w latach 2013–

2016 przeznacza 60 mln zł w ramach 
programu Graf–Tech (kwota dotyczy 

wszystkich projektów w Polsce).
Komercyjną sprzedaż grafenu przed 

rokiem rozpoczęła spółka NANO Car-
bon, która dziś jest częścią Polskiej Grupy 
Zbrojeniowej. Pierwszych klientów zdo-
była niemal natychmiast. Najtańszy w in-
ternetowym sklepie spółki jest grafen wy-
hodowany na folii miedzianej – kwadracik 
1x1 cm jednorodnej tzw. monoatomowej 
warstwy kosztuje 120 zł. Znacznie droższy 
jest podobnego rozmiaru grafen usytu-
owany na węgliku krzemu – tu ceny sięga-
ją 2–3 tys. zł. W 2014 roku NANO Carbon 
sprzedał już kilkaset różnego rodzaju pró-
bek dla kilkudziesięciu odbiorców. Wśród 
klientów są m.in. instytucje badawcze 
w Polsce i na świecie. 

– Proces komercjalizacji grafenu jest 
złożony i czasochłonny – zaznacza Zbi-
gniew Mularzuk, prezes NANO Carbon. – 
Obecnie „wyścig” ma miejsce głównie 
w obszarze jego zastosowań w różnych 
dziedzinach przemysłu – dodaje. Widać 

to na świecie. Nowy materiał na razie 
nie wszedł jeszcze na etap maso-

wych zastosowań w elektronice 
użytkowej dostępnej w sklepach, 

ale jest przedmiotem coraz 
ostrzejszej walki o własność 

intelektualną, która ma do 
nich prowadzić. Z naj-

nowszych danych wyni-
ka, że tylko w ame-
rykańskim urzędzie 
patentowym od 2004 

roku złożono już nie-

Polski reaktor

Urządzenie do 
produkcji dużych 
arkuszy grafenu 
uruchomione  
w  grudniu jest 
dziełem polskich 
inżynierów ze 
spółki Seco/
Warwick oraz 
z ITME. Prototyp 
powstał dzięki 
dotacji NCBiR 
i na razie służy 
tylko do celów 
naukowych. 

Wyścig w USA
Gdy ok. 10 lat temu w laboratoriach wytworzono materiał 200 razy mocniejszy niż stal i będący 
70–krotnie lepszym przewodnikiem niż krzem, szybko zdano sobie sprawę, że może on zrewo-
lucjonizować wiele dziedzin. Od 2004 roku do listopada 2014 tylko do amerykańskiego urzędu 
patentowego wpłynęło 1165 wniosków ze słowem „grafen” w tytule. 

*ŹRÓDŁO: U.S. PATENT AND TRADEMARK OFFICE
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Na razie 21 proc. 
już przyznanych 
„grafenowych”  

patentów w USA  
ma IBM. Samsung  

ma ok. 10 proc.

„To urządzenie jest 
jednym 
z najbardziej 
wydajnych na 
świecie. Testy 
potwierdziły,  
że można 
produkować w nim 
grafen 
o wymiarach 
50x50 cm. ”. 

– Wojciech Modrzyk, 
wiceprezes  
Seco/Warwick

mal 1,2 tys. wniosków związa-
nych z grafenem. 

Wrażenie robią także marki 
firm zaangażowanych w ten 
wyścig – a są to m.in. IBM, Xe-
rox, Foxconn Industries, Fujitsu 
czy Apple. Wygląda jednak na 
to, że na świecie do najaktyw-
niejszych należy południowo-
koreański koncern Samsung Electro-
nics, który złożył już globalnie setki 
wniosków patentowych dotyczących 
nowego materiału (co uwidoczniło 
się już w raporcie brytyjskiego Intel-
lectual Property Office za 2013 rok). W sa-
mych Stanach Samsung ma 38 patentów 
i 17 złożonych wniosków. Być może nie 
wszystkie z nich zostaną rozpatrzone po-
zytywnie, ale ta skala pokazuje jego de-
terminację, by wykorzystywać „materiał 
przyszłości” na skalę komercyjną.

Dlaczego lider na rynku smartfonów, 
telewizorów i chipów pamięci groma-
dzi patenty związane z grafenem? Bo 
jest to materiał supercienki, przejrzysty, 
giętki i doskonale przewodzi elektrycz-
ność. Rozciągnięty na powierzchni tele-

fonu lub tabletu może zamienić 
dowolne urządzenie w ekran 
dotykowy. Zalety grafenu (m.in. 
wspomniana zdolność do prze-
wodzenia elektryczności) ozna-
czają, że znajdzie on również za-
stosowanie w chipach pamięci 
i telewizorach – czyli produk-
tach, w których Samsung wal-

czy o utrzymanie dominującej pozycji. 
Koreańscy badacze eksperymentują 
także z akumulatorem do telefonów 
komórkowych, który można dołado-

wać w ciągu 15 min i używać go przez 
tydzień – co oznaczałoby pokonanie bar-
dzo poważnej bariery ograniczającej roz-
wój elektroniki mobilnej. 

– Wszystko, do czego stosuje się gra-
fen, wychodzi dobrze – kwituje Jiwoong 
Park, profesor na prestiżowym amery-
kańskim Cornell University, który kie-
ruje tam grupą 10 naukowców pracu-
jących nad technologią grafenu. A że 
mówimy głównie o dziedzinach, które 
same z siebie czeka szybki wzrost (np. 
z szacunków firmy badawczej Yankee 
Group wynika, iż globalna sprzedaż 
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Wyścig światowych koncernów high–tech o patenty związane z grafenem nabiera tempa.

Widać, że w tę dziedzinę warto inwestować. Polska już zarabia na niej pierwsze pieniądze. 

Grafen to materiał 
złożony (modelowo) 
z pojedynczej 
warstwy atomów 
węgla, ściśle 
powiązanych  
w sześciokątną  
kratkę. Jest tak 
cienki, że kiedy 
Andrej Geim 
i Konstantin 
Nowosiołow  
z University of 
Manchester 
dostali w 2010 
roku Nagrodę 
Nobla z fizyki 
za swoje badania 
w tej sferze, 
został zakwalifi-
kowany jako 
dwuwymiarowy. 

W Polsce 

prowadzonych jest  

już kilk
a projektów 
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ln zł w

 latach 

2013–2016. 

„Jeżeli 
chcą się 
rozwijać, 

muszą sięgnąć 
do nowych 

materiałów”.

– Globalne firmy technologiczne stoją 
w obliczu nieprzekraczalnych granic, 
jeżeli chodzi o sprzęt i wzornictwo – 
mówi Hong Byung Hee. Ten profesor na 
Seulskim Uniwersytecie Narodowym 
opatentował technologię pozwalającą na 
masową produkcję wyświetlaczy opar-
tych na grafenie. I, jak twierdzi, dostaje 
w tej sprawie liczne zapytania od m.in. 
takich producentów elektroniki jak 
Samsung, Apple czy Google. – Bo jeżeli 
te firmy chcą przejść na następny po-
ziom, muszą sięgnąć do nowych ma-
teriałów – mówi Hong Byung Hee.

Nad Wisłą hasło „grafen – mate-
riał przyszłości” jest doskonale zna-
ne. Dzięki osiągnięciom naszych 
naukowców i badaczy w tej dzie-
dzinie uznano go za jedną z nadziei 
polskiej gospodarki. Na wdrożenie 
innowacji opartych na wykorzy-
staniu grafenu Narodowe Centrum 
Badań i Rozwoju w latach 2013–

2016 przeznacza 60 mln zł w ramach 
programu Graf–Tech (kwota dotyczy 

wszystkich projektów w Polsce).
Komercyjną sprzedaż grafenu przed 

rokiem rozpoczęła spółka NANO Car-
bon, która dziś jest częścią Polskiej Grupy 
Zbrojeniowej. Pierwszych klientów zdo-
była niemal natychmiast. Najtańszy w in-
ternetowym sklepie spółki jest grafen wy-
hodowany na folii miedzianej – kwadracik 
1x1 cm jednorodnej tzw. monoatomowej 
warstwy kosztuje 120 zł. Znacznie droższy 
jest podobnego rozmiaru grafen usytu-
owany na węgliku krzemu – tu ceny sięga-
ją 2–3 tys. zł. W 2014 roku NANO Carbon 
sprzedał już kilkaset różnego rodzaju pró-
bek dla kilkudziesięciu odbiorców. Wśród 
klientów są m.in. instytucje badawcze 
w Polsce i na świecie. 

– Proces komercjalizacji grafenu jest 
złożony i czasochłonny – zaznacza Zbi-
gniew Mularzuk, prezes NANO Carbon. – 
Obecnie „wyścig” ma miejsce głównie 
w obszarze jego zastosowań w różnych 
dziedzinach przemysłu – dodaje. Widać 

to na świecie. Nowy materiał na razie 
nie wszedł jeszcze na etap maso-

wych zastosowań w elektronice 
użytkowej dostępnej w sklepach, 

ale jest przedmiotem coraz 
ostrzejszej walki o własność 

intelektualną, która ma do 
nich prowadzić. Z naj-

nowszych danych wyni-
ka, że tylko w ame-
rykańskim urzędzie 
patentowym od 2004 

roku złożono już nie-

Polski reaktor

Urządzenie do 
produkcji dużych 
arkuszy grafenu 
uruchomione  
w  grudniu jest 
dziełem polskich 
inżynierów ze 
spółki Seco/
Warwick oraz 
z ITME. Prototyp 
powstał dzięki 
dotacji NCBiR 
i na razie służy 
tylko do celów 
naukowych. 

Wyścig w USA
Gdy ok. 10 lat temu w laboratoriach wytworzono materiał 200 razy mocniejszy niż stal i będący 
70–krotnie lepszym przewodnikiem niż krzem, szybko zdano sobie sprawę, że może on zrewo-
lucjonizować wiele dziedzin. Od 2004 roku do listopada 2014 tylko do amerykańskiego urzędu 
patentowego wpłynęło 1165 wniosków ze słowem „grafen” w tytule. 

*ŹRÓDŁO: U.S. PATENT AND TRADEMARK OFFICE
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Na razie 21 proc. 
już przyznanych 
„grafenowych”  

patentów w USA  
ma IBM. Samsung  

ma ok. 10 proc.

„To urządzenie jest 
jednym 
z najbardziej 
wydajnych na 
świecie. Testy 
potwierdziły,  
że można 
produkować w nim 
grafen 
o wymiarach 
50x50 cm. ”. 

– Wojciech Modrzyk, 
wiceprezes  
Seco/Warwick

mal 1,2 tys. wniosków związa-
nych z grafenem. 

Wrażenie robią także marki 
firm zaangażowanych w ten 
wyścig – a są to m.in. IBM, Xe-
rox, Foxconn Industries, Fujitsu 
czy Apple. Wygląda jednak na 
to, że na świecie do najaktyw-
niejszych należy południowo-
koreański koncern Samsung Electro-
nics, który złożył już globalnie setki 
wniosków patentowych dotyczących 
nowego materiału (co uwidoczniło 
się już w raporcie brytyjskiego Intel-
lectual Property Office za 2013 rok). W sa-
mych Stanach Samsung ma 38 patentów 
i 17 złożonych wniosków. Być może nie 
wszystkie z nich zostaną rozpatrzone po-
zytywnie, ale ta skala pokazuje jego de-
terminację, by wykorzystywać „materiał 
przyszłości” na skalę komercyjną.

Dlaczego lider na rynku smartfonów, 
telewizorów i chipów pamięci groma-
dzi patenty związane z grafenem? Bo 
jest to materiał supercienki, przejrzysty, 
giętki i doskonale przewodzi elektrycz-
ność. Rozciągnięty na powierzchni tele-

fonu lub tabletu może zamienić 
dowolne urządzenie w ekran 
dotykowy. Zalety grafenu (m.in. 
wspomniana zdolność do prze-
wodzenia elektryczności) ozna-
czają, że znajdzie on również za-
stosowanie w chipach pamięci 
i telewizorach – czyli produk-
tach, w których Samsung wal-

czy o utrzymanie dominującej pozycji. 
Koreańscy badacze eksperymentują 
także z akumulatorem do telefonów 
komórkowych, który można dołado-

wać w ciągu 15 min i używać go przez 
tydzień – co oznaczałoby pokonanie bar-
dzo poważnej bariery ograniczającej roz-
wój elektroniki mobilnej. 

– Wszystko, do czego stosuje się gra-
fen, wychodzi dobrze – kwituje Jiwoong 
Park, profesor na prestiżowym amery-
kańskim Cornell University, który kie-
ruje tam grupą 10 naukowców pracu-
jących nad technologią grafenu. A że 
mówimy głównie o dziedzinach, które 
same z siebie czeka szybki wzrost (np. 
z szacunków firmy badawczej Yankee 
Group wynika, iż globalna sprzedaż 
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Technologie

urządzeń mobilnych ma w 2016 roku 
sięgnąć 847 mld dol., a do tego dochodzi 
kiełkujący rynek elektroniki noszonej, 
który wg Jupiter Research w ciągu pię-
ciu lat rozrośnie się 14–krotnie, do 19 mld 
dol.), to komercyjny potencjał grafenu 
może być ogromny. 

– W 2015 roku liczymy na znaczny 
skok możliwych zastosowań, m.in. z po-
wodu uruchomienia prototypowego 
urządzenia pozwalającego wytwarzać 
grafen na folii miedzianej w dużych 
formatach i o bardzo wysokiej jako-
ści – mówi Zbigniew Mularzuk. W tym 
roku NANO Carbon planuje też urucho-
mić na większą skalę technologię wzro-
stu grafenu na węgliku krzemu, komer-
cjalizując w ten sposób unikalną polską 
metodę opracowaną przez dr. Włodzi-
mierza Strupińskiego z Instytutu Tech-
nologii Materiałów Elektronicznych 
(ITME). – Tak wytwarzany grafen ma 
szansę stać się materiałem wyjściowym 
dla prac nad grafenową elektroniką wy-
sokich mocy i częstotliwości – przekonu-
je Mularzuk. Jego spółka nie ogranicza 
się jednak do sprzedaży, ale wspólnie 
z krajowymi i zagranicznymi partnera-
mi wciąż prowadzi zaawansowane prace, 
m.in. nad nową generacją uszczelnień na 
bazie grafenu, warstwami grzewczymi 
i ochronnymi na elementach optycz-
nych, prototypowym tranzystorem wy-
korzystującym krzem i grafen. A także 
nad laserami nowej generacji o bardzo 
dobrej stabilności czy nad wysokowy-

dajnymi ogniwami sło-
necznymi. 

Pod koniec zeszłego roku 
nowy rozdział w historii pol-
skiego grafenu napisali in-
żynierowie świebodzińskiej 
firmy Seco/Warwick (specjali-
zującej się w produkcji pieców 
do obróbki cieplnej metali) 
wraz ze wspomnianym wyżej 
ITME. Obie placówki wspól-
nie opracowały urządzenie do 
tzw. epitaksjalnego wzrostu 
tego materiału na metalicznych podło-
żach. Terminologia jest hermetyczna, ła-
twiej zrozumieć efekty tych prac (które 
trwały wiele miesięcy). – Testy prototypo-
wego urządzenia potwierdziły, że można 
produkować w nim grafen o wymiarach 
50x50 cm na płytce miedzianej, co wg 
naszej wiedzy jest obecnie jedną z naj-
większych dostępnych wielkości. A samo 
urządzenie należy do najbardziej wydaj-
nych na świecie – podkreśla Wojciech Mo-
drzyk, wiceprezes Seco/Warwick. 

Unikalny polski reaktor to jednak 
dopiero prototyp. Został opracowany 
dzięki dotacji NCBiR i służy wyłącznie 
do celów naukowych (nie może być wy-
korzystywany komercyjnie). Wytwa-
rzany w nim grafen będzie podlegał 
dalszym badaniom i udoskonaleniom 
w polskich laboratoriach. Ale docelo-
wo konstruktorzy widzą dla niego nor-
malne zastosowania rynkowe – i to cały 
szereg, m.in. do różnego typu powłok 
antykorozyjnych czy w elementach 
ogniw fotowoltaicznych. Seco/
Warwick przygotowuje się do 
fazy komercjalizacji urządze-
nia (firma chce docelowo za-
rabiać nie na produkcji grafe-
nu, lecz na maszynach do jego 
wytwarzania). – Jest jeszcze 
zbyt wcześnie, by mówić o ce-
nach czy potencjale sprzeda-
żowym. Niemniej sondujemy 
rynek, a dotychczasowe efek-
ty pozwalają z optymizmem 
odnosić się do przyszłości tego 
projektu  – twierdzi Modrzyk. – 
Powstanie prototypu urządze-
nia jest niewątpliwie przeło-
mem i pokazuje, że mariaż 
nauki i biznesu określany przez niektó-
rych jako trudny jest jak najbardziej  
osiągalny – dodaje. 

Polskich prób podbicia grafenowego 
rynku jest więcej. Obiecująco wygląda-
ją prace naukowców nad tzw. grafenem 
chemicznym czy – inaczej – płatkowym. 
W praktyce pod tą nazwą mamy do czy-
nienia albo z tlenkiem grafenu, albo 
z tzw. zredukowanym tlenkiem grafenu. 
Laboratoria dążą do opanowania proce-
sów, które pozwalają sterować właści-
wościami tego materiału, np. grubością 
czy zawartością pierwiastków innych 

niż węgiel. To wspólny projekt NANO 
Carbon, ITME i chemicznego potenta-
ta – Grupy Azoty. Pierwszy etap został już 
zakończony. Zakładane rezultaty udało 
się uzyskać, ale – jak usłyszeliśmy w tej 
ostatniej firmie – trudno dziś szacować, 
kiedy produkcja grafenu chemicznego 
mogłaby ruszyć. – Jesteśmy zainteresowa-
ni wdrożeniem opracowanej technologii 
na większą skalę. Plan uruchomienia ta-
kiej produkcji jest jednak uzależniony od 
rezultatów prac badawczych – zastrzega 

Grzegorz Kulik, rzecznik Grupy 
Azoty.

Światowy wyścig patentowy 
oraz fakt, że firmy i instytuty 
naukowe wydają coraz więcej 
pieniędzy na badania w tym 
obszarze (UE zobowiązała się 
zaangażować 1 mld euro w cią-
gu 10 lat w prace nad grafenem 
i innymi materiałami 2D) wpły-
wają na wysokie prognozy firm 
badawczych w kwestii poten-
cjału globalnego rynku grafenu. 
Wszystkie wróżą wzrost, choć 
dane bywają bardzo różne. Al-
lied Market Research prognozu-
je, że biznes ten będzie rósł śred-

niorocznie o 44 proc., by w 2020 roku 
osiągnąć 149,1 mln dol. Firma IDTechEx 
przewiduje, że wartość rynku grafenu 
wzrośnie z 20 mln dol. w 2014 roku do 
ponad 390 mln dol. w 2024 roku. Najbar-
dziej optymistyczni okazali się jednak 
analitycy BCC Research. W ich ocenie 
wartość tego rynku sięgnie 195 mln dol. 
w 2018 roku, a pięć lat później będzie to 
już 1,3 mld dol. 

— Barbara Oksińska, Jungah Lee
Jednym słowem: Coraz liczniejsze wnioski 
patentowe wielkich firm związane z grafenem 
dowodzą, że Polska ma o co walczyć. 
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*ŹRÓDŁO: U.K. INTELLECTUAL  
PROPERTY OFFICE

Wielka gra 
na świecie

Dr Włodzimierz 
Strupiński 

z warszawskiego 
Instytutu Technologii 

Materiałów 
Elektronicznych 
(ITME) to twórca 
opatentowanej 

technologii produkcji 
grafenu, 

pozwalającej 
uzyskiwać ten 

materiał 
w najwyższej jakości.

„Proces 
komercjalizacji 
grafenu jest 
złożony 
i czasochłonny. 
Obecnie »wyścig« 
ma miejsce 
głównie 
w obszarze jego 
zastosowań 
w różnych 
dziedzinach 
przemysłu”.

– Zbigniew Mularzuk, 
prezes NANO 
Carbon
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Technologie

urządzeń mobilnych ma w 2016 roku 
sięgnąć 847 mld dol., a do tego dochodzi 
kiełkujący rynek elektroniki noszonej, 
który wg Jupiter Research w ciągu pię-
ciu lat rozrośnie się 14–krotnie, do 19 mld 
dol.), to komercyjny potencjał grafenu 
może być ogromny. 

– W 2015 roku liczymy na znaczny 
skok możliwych zastosowań, m.in. z po-
wodu uruchomienia prototypowego 
urządzenia pozwalającego wytwarzać 
grafen na folii miedzianej w dużych 
formatach i o bardzo wysokiej jako-
ści – mówi Zbigniew Mularzuk. W tym 
roku NANO Carbon planuje też urucho-
mić na większą skalę technologię wzro-
stu grafenu na węgliku krzemu, komer-
cjalizując w ten sposób unikalną polską 
metodę opracowaną przez dr. Włodzi-
mierza Strupińskiego z Instytutu Tech-
nologii Materiałów Elektronicznych 
(ITME). – Tak wytwarzany grafen ma 
szansę stać się materiałem wyjściowym 
dla prac nad grafenową elektroniką wy-
sokich mocy i częstotliwości – przekonu-
je Mularzuk. Jego spółka nie ogranicza 
się jednak do sprzedaży, ale wspólnie 
z krajowymi i zagranicznymi partnera-
mi wciąż prowadzi zaawansowane prace, 
m.in. nad nową generacją uszczelnień na 
bazie grafenu, warstwami grzewczymi 
i ochronnymi na elementach optycz-
nych, prototypowym tranzystorem wy-
korzystującym krzem i grafen. A także 
nad laserami nowej generacji o bardzo 
dobrej stabilności czy nad wysokowy-

dajnymi ogniwami sło-
necznymi. 

Pod koniec zeszłego roku 
nowy rozdział w historii pol-
skiego grafenu napisali in-
żynierowie świebodzińskiej 
firmy Seco/Warwick (specjali-
zującej się w produkcji pieców 
do obróbki cieplnej metali) 
wraz ze wspomnianym wyżej 
ITME. Obie placówki wspól-
nie opracowały urządzenie do 
tzw. epitaksjalnego wzrostu 
tego materiału na metalicznych podło-
żach. Terminologia jest hermetyczna, ła-
twiej zrozumieć efekty tych prac (które 
trwały wiele miesięcy). – Testy prototypo-
wego urządzenia potwierdziły, że można 
produkować w nim grafen o wymiarach 
50x50 cm na płytce miedzianej, co wg 
naszej wiedzy jest obecnie jedną z naj-
większych dostępnych wielkości. A samo 
urządzenie należy do najbardziej wydaj-
nych na świecie – podkreśla Wojciech Mo-
drzyk, wiceprezes Seco/Warwick. 

Unikalny polski reaktor to jednak 
dopiero prototyp. Został opracowany 
dzięki dotacji NCBiR i służy wyłącznie 
do celów naukowych (nie może być wy-
korzystywany komercyjnie). Wytwa-
rzany w nim grafen będzie podlegał 
dalszym badaniom i udoskonaleniom 
w polskich laboratoriach. Ale docelo-
wo konstruktorzy widzą dla niego nor-
malne zastosowania rynkowe – i to cały 
szereg, m.in. do różnego typu powłok 
antykorozyjnych czy w elementach 
ogniw fotowoltaicznych. Seco/
Warwick przygotowuje się do 
fazy komercjalizacji urządze-
nia (firma chce docelowo za-
rabiać nie na produkcji grafe-
nu, lecz na maszynach do jego 
wytwarzania). – Jest jeszcze 
zbyt wcześnie, by mówić o ce-
nach czy potencjale sprzeda-
żowym. Niemniej sondujemy 
rynek, a dotychczasowe efek-
ty pozwalają z optymizmem 
odnosić się do przyszłości tego 
projektu  – twierdzi Modrzyk. – 
Powstanie prototypu urządze-
nia jest niewątpliwie przeło-
mem i pokazuje, że mariaż 
nauki i biznesu określany przez niektó-
rych jako trudny jest jak najbardziej  
osiągalny – dodaje. 

Polskich prób podbicia grafenowego 
rynku jest więcej. Obiecująco wygląda-
ją prace naukowców nad tzw. grafenem 
chemicznym czy – inaczej – płatkowym. 
W praktyce pod tą nazwą mamy do czy-
nienia albo z tlenkiem grafenu, albo 
z tzw. zredukowanym tlenkiem grafenu. 
Laboratoria dążą do opanowania proce-
sów, które pozwalają sterować właści-
wościami tego materiału, np. grubością 
czy zawartością pierwiastków innych 

niż węgiel. To wspólny projekt NANO 
Carbon, ITME i chemicznego potenta-
ta – Grupy Azoty. Pierwszy etap został już 
zakończony. Zakładane rezultaty udało 
się uzyskać, ale – jak usłyszeliśmy w tej 
ostatniej firmie – trudno dziś szacować, 
kiedy produkcja grafenu chemicznego 
mogłaby ruszyć. – Jesteśmy zainteresowa-
ni wdrożeniem opracowanej technologii 
na większą skalę. Plan uruchomienia ta-
kiej produkcji jest jednak uzależniony od 
rezultatów prac badawczych – zastrzega 

Grzegorz Kulik, rzecznik Grupy 
Azoty.

Światowy wyścig patentowy 
oraz fakt, że firmy i instytuty 
naukowe wydają coraz więcej 
pieniędzy na badania w tym 
obszarze (UE zobowiązała się 
zaangażować 1 mld euro w cią-
gu 10 lat w prace nad grafenem 
i innymi materiałami 2D) wpły-
wają na wysokie prognozy firm 
badawczych w kwestii poten-
cjału globalnego rynku grafenu. 
Wszystkie wróżą wzrost, choć 
dane bywają bardzo różne. Al-
lied Market Research prognozu-
je, że biznes ten będzie rósł śred-

niorocznie o 44 proc., by w 2020 roku 
osiągnąć 149,1 mln dol. Firma IDTechEx 
przewiduje, że wartość rynku grafenu 
wzrośnie z 20 mln dol. w 2014 roku do 
ponad 390 mln dol. w 2024 roku. Najbar-
dziej optymistyczni okazali się jednak 
analitycy BCC Research. W ich ocenie 
wartość tego rynku sięgnie 195 mln dol. 
w 2018 roku, a pięć lat później będzie to 
już 1,3 mld dol. 

— Barbara Oksińska, Jungah Lee
Jednym słowem: Coraz liczniejsze wnioski 
patentowe wielkich firm związane z grafenem 
dowodzą, że Polska ma o co walczyć. 
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SanDisk 

36
Foxconn 

35
Fujitsu

32
Teijin

32
Xerox

32

Liczba 
wniosków 
patentowych 
związanych 
z grafenem 
składanych  
przez firmy*

*ŹRÓDŁO: U.K. INTELLECTUAL  
PROPERTY OFFICE

Wielka gra 
na świecie

Dr Włodzimierz 
Strupiński 

z warszawskiego 
Instytutu Technologii 

Materiałów 
Elektronicznych 
(ITME) to twórca 
opatentowanej 

technologii produkcji 
grafenu, 

pozwalającej 
uzyskiwać ten 

materiał 
w najwyższej jakości.

„Proces 
komercjalizacji 
grafenu jest 
złożony 
i czasochłonny. 
Obecnie »wyścig« 
ma miejsce 
głównie 
w obszarze jego 
zastosowań 
w różnych 
dziedzinach 
przemysłu”.

– Zbigniew Mularzuk, 
prezes NANO 
Carbon

YOUR  
PARTNER  

IN BEAUTY
Pr e z e n ty     p e ł n e    m i ł o ś c i



sobowośćO pod lupą
Wybierając zapach, przeanalizuj 

najpierw charakter.  To dyskretna 

podpowiedź Amora. 

1. GUERLAIN Aqua Allegoria, Pamplelune, wyraźnie cytrusowa woda toaletowa, 75 ml, nr 053623 2. MARC JACOBS Daisy Dream, 
kwiatowo-owocowa woda toaletowa, 50 ml, nr 8155934 3. LALIQUE L'Amour, drzewno-kwiatowa woda perfumowana, 50 ml, 
nr 737390 4. GIORGIO ARMANI Mania Femme, korzenna woda perfumowana, 50 ml, nr 174882

389 zł 

4

379 zł
3

269 zł
2

Fashion Week 
Mediolan

Pewnym siebie, dojrzałymi ustabilizowanym 
kobietom preferującym elegancką klasykę 
mogą się spodobać zapachy osnute wokół 
nut zmysłowych, drzewnych i piżmowych. 

Rozważna

Fashion Week Londyn

Delikatnym kobietom 
zakochanym 
w jasnych kolorach 
poleca się zapachy, 
w których 
dominującymi 
nutami są cytrusy 
i zioła przeplatane 
delikatnym 
aromatem świeżych, 
łąkowych kwiatów.

Romantyczna

275 zł
1
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Fashion Week Mediolan

Fashion Week Mediolan

 
Zajrzyj na naszą stronę 

na FB i rozwiąż psychotest.  
Nie tylko dowiesz się,  

jaki zapach do ciebie pasuje, 
ale możesz też wygrać  

supernagrodę!

KONKURS

1. THIERRY MUGLER Alien, zmysłowa, drzewna woda perfumowana, 15 ml z możliwością napełniania, nr 843670, Angel, 
zmysłowa woda perfumowana z nutą miodu, 15 ml z możliwością napełniania, nr 843669 2. DOLCE & GABBANA Desire The 
One, drzewno-orientalna woda perfumowana, 30 ml, nr 735823 3. GUCCI Flora Garden Collection Grac Tuberose, intensywnie 
świeża kwiatowa woda toaletowa, 50 ml, nr 663319 4. CARTIER Baiser Volé, kwiatowa woda toaletowa z wyraźną nutą lilii, 
50 ml, nr 692985

Skoncentrowanym na emocjach, 
wrażliwym intelektualistkom z pewnością 
atrakcyjne wydadzą się zapachy świeże, 
z delikatną nutą morską, nawiązującą do 
naturalnych krajobrazów. 

Zmysłowym, energetycznym 
kobietom mogą się spodobać 

zapachy o intensywnych 
orientalnych akordach.

4

339 zł

2

299 zł

3

299 zł

149 zł
1

Introwertyczka

Ekstrawertyczka
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ęskieM akordy
Nie ma jednej definicji męskości. Inne nuty 

doceni marzyciel, inne wybierze realista.  
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1. AZZARO Chrome Sport, cytrusowo-wodna woda toaletowa, 50 ml, nr 508558 2. LANVIN Éclat d'Arpège Pour Homme, 
cytrusowo-aromatyczna woda toaletowa, 50 ml, nr 841866 3. GIORGIO ARMANI Emporio He, odświeżająca i drzewna woda 
toaletowa, 50 ml, nr 760256 4. DOLCE & GABBANA The One for Men, drzewno-orientalna woda toaletowa, 30 ml, nr 373190 
5. THIERRY MUGLER A*Men, korzenna woda toaletowa, 30 ml z możliwością napełnienia, nr 846645

Rozważny
Stąpającym 
twardo  
po ziemi, 
rozsądnym 
mężczyznom 
przypadną do 
gustu zapachy  
z wyczuwalnymi 
intensywnymi 
akordami 
drzewnymi 
i piżmowymi. 

Romantyczny
Bujającym nieco 
w obłokach 
marzycielom, 
lubującym się 
w planowaniu 
wielkich wydarzeń 
poleca się zapachy 
wodne, świeże, 
z nutami cytrusów. 

319 zł
3

129 zł
5

189 zł
1

219 zł
4

219 zł
2
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1. AZZARO Chrome Sport, cytrusowo-wodna woda toaletowa, 50 ml, nr 508558 2. LANVIN Éclat d'Arpège Pour Homme, 
cytrusowo-aromatyczna woda toaletowa, 50 ml, nr 841866 3. GIORGIO ARMANI Emporio He, odświeżająca i drzewna woda 
toaletowa, 50 ml, nr 760256 4. DOLCE & GABBANA The One for Men, drzewno-orientalna woda toaletowa, 30 ml, nr 373190 
5. THIERRY MUGLER A*Men, korzenna woda toaletowa, 30 ml z możliwością napełnienia, nr 846645

Rozważny
Stąpającym 
twardo  
po ziemi, 
rozsądnym 
mężczyznom 
przypadną do 
gustu zapachy  
z wyczuwalnymi 
intensywnymi 
akordami 
drzewnymi 
i piżmowymi. 

Romantyczny
Bujającym nieco 
w obłokach 
marzycielom, 
lubującym się 
w planowaniu 
wielkich wydarzeń 
poleca się zapachy 
wodne, świeże, 
z nutami cytrusów. 

319 zł
3

129 zł
5

189 zł
1

219 zł
4

219 zł
2

Romantyczny
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OFERTA OBOWIĄZUJE OD 9.02 DO 1.03.2015 LUB DO WYCZERPANIA ZAPASÓW ORAZ JEST DOSTĘPNA W SKLEPIE ONLINE

299 zł
379 zł

2

99 zł
175 zł

4

1

79 zł
129 zł

199 zł
249 zł

3

199 zł
285 zł

5

7

99 zł
169 zł

79 zł
129 zł

6

1. ONE DIRECTION That Moment, woda perfumowana, 30 ml, nr 810637 2. GIORGIO ARMANI Sì, woda perfumowana, 50 ml, nr 753266  
3. CARTIER Goutte de Rose, woda toaletowa, 50 ml, nr 734118 4. TOMMY HILFIGER Woman Flower Rose, woda perfumowana, 30 ml, 
nr 795306 5. DSQUARED2 He Wood Intense, woda toaletowa, 50 ml, nr 799683 6. CHRISTINA AGUILERA Woman, woda perfumowana, 
50 ml, nr 829121 7. MONT BLANC Emblem, woda toaletowa, 40 ml, nr 804476

ferta miesiącaO
Wskazówki dla zakochanych i zagubionych w bogactwie perfumerii.  

Najlepsze zapachy i kosmetyki po rewolucji   w cenach.

OFERTA OBOWIĄZUJE OD 9.02 DO 1.03.2015 LUB DO WYCZERPANIA ZAPASÓW ORAZ JEST DOSTĘPNA W SKLEPIE ONLINE

1. DR IRENA ERIS Institute Lifting Solution Perfect Anti-wrinkle Day Cream SPF 20, przeciwzmarszczkowy krem na dzień, 50 ml, nr 828420  
2. DR IRENA ERIS Institute Lifting Solution High Restore Night Cream, liftingujący krem na noc, 50 ml, nr 828424 3. DR IRENA ERIS  
Institute Lifting Solution Express Lift Day, serum liftingujące, 30 ml, nr 828415 4. MAX FACTOR Face Finity All Day Flawless, podkład,  
30 ml, nr 717013 5. COLLISTAR Mascara Infinito, mascara, 11 ml, nr 440039 6. LANCÔME Visionnaire, kompleksowy krem korygujący cerę,  
50 ml, nr 802094 7. LAB SERIES Pro LS All-In-One Face Treatment, emulsja do kompleksowej pielęgnacji twarzy, 100 ml, nr 806328 
8. CLINIQUE Clinique for Men, dezodorant roll-on, 75 ml, nr 665117 9. CLINIQUE Antiperspirant, dezodorant roll-on, 75 ml, nr 581223

149 zł
199 zł

3

149 zł
189 zł

2

149 zł
185 zł

1

ferta miesiąca
5

69 zł
99 zł

4
35 zł

62,90 zł

239 zł
369 zł

6

139 zł
179 zł

7

8

45 zł
95 zł

9

45 zł
95 zł
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OFERTA OBOWIĄZUJE OD 9.02 DO 1.03.2015 LUB DO WYCZERPANIA ZAPASÓW ORAZ JEST DOSTĘPNA W SKLEPIE ONLINE

299 zł
379 zł

2

99 zł
175 zł

4

1

79 zł
129 zł

199 zł
249 zł

3

199 zł
285 zł

5

7

99 zł
169 zł

79 zł
129 zł

6

1. ONE DIRECTION That Moment, woda perfumowana, 30 ml, nr 810637 2. GIORGIO ARMANI Sì, woda perfumowana, 50 ml, nr 753266  
3. CARTIER Goutte de Rose, woda toaletowa, 50 ml, nr 734118 4. TOMMY HILFIGER Woman Flower Rose, woda perfumowana, 30 ml, 
nr 795306 5. DSQUARED2 He Wood Intense, woda toaletowa, 50 ml, nr 799683 6. CHRISTINA AGUILERA Woman, woda perfumowana, 
50 ml, nr 829121 7. MONT BLANC Emblem, woda toaletowa, 40 ml, nr 804476

ferta miesiącaO
Wskazówki dla zakochanych i zagubionych w bogactwie perfumerii.  

Najlepsze zapachy i kosmetyki po rewolucji   w cenach.

OFERTA OBOWIĄZUJE OD 9.02 DO 1.03.2015 LUB DO WYCZERPANIA ZAPASÓW ORAZ JEST DOSTĘPNA W SKLEPIE ONLINE

1. DR IRENA ERIS Institute Lifting Solution Perfect Anti-wrinkle Day Cream SPF 20, przeciwzmarszczkowy krem na dzień, 50 ml, nr 828420  
2. DR IRENA ERIS Institute Lifting Solution High Restore Night Cream, liftingujący krem na noc, 50 ml, nr 828424 3. DR IRENA ERIS  
Institute Lifting Solution Express Lift Day, serum liftingujące, 30 ml, nr 828415 4. MAX FACTOR Face Finity All Day Flawless, podkład,  
30 ml, nr 717013 5. COLLISTAR Mascara Infinito, mascara, 11 ml, nr 440039 6. LANCÔME Visionnaire, kompleksowy krem korygujący cerę,  
50 ml, nr 802094 7. LAB SERIES Pro LS All-In-One Face Treatment, emulsja do kompleksowej pielęgnacji twarzy, 100 ml, nr 806328 
8. CLINIQUE Clinique for Men, dezodorant roll-on, 75 ml, nr 665117 9. CLINIQUE Antiperspirant, dezodorant roll-on, 75 ml, nr 581223

149 zł
199 zł

3

149 zł
189 zł

2

149 zł
185 zł

1

ferta miesiąca
5

69 zł
99 zł

4
35 zł

62,90 zł

239 zł
369 zł

6

139 zł
179 zł

7

8

45 zł
95 zł

9

45 zł
95 zł



To już trzecia edycja 

metamorfoz naszych klientek  

pod okiem specjalistów od wizerunku.

Make-up bez tajemnic. Najlepsi 

makijażyści Douglas ponownie  

zapraszają na warsztaty.
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D

kademia
Makijażu

A

Nauka wykonywa
nia 

profesjonalnego 
makijażu

W DOUGLAS 
BEAUTY STREET 
może wziąć udział 
każda klientka sieci 
perfumerii Douglas. 
Warunek? Pragnienie 
wydobycia 
wewnętrznego 
piękna. Efekty 
uboczne? 
Wzmocniona 
pewność siebie, 
promienny wygląd 

i pamiątkowe zdjęcie 
dokumentujące, 
ile może zdziałać 
makijaż  
wykonany 
kosmetykami 
najlepszych marek, 
rady profesjonalnych 
makijażystów, 
stylistów  
i ekspertów od 
zapachów. Jesteś 
gotowa na zmianę?

AKADEMIA 
MAKIJAŻU po 
sukcesie pierwszej 
edycji także w 2015 
roku serdecznie 
zaprasza wszystkie 
zainteresowane 
panie. Wymagania? 
Chęć poznania 
tajemnic znanych 
makijażystów 

i ciekawość 
trendów 
kosmetycznych. Na 
warsztatach każda 
z uczestniczek pod 
bacznym okiem 
naszych eksper tów 
nauczy się 
wykonywać jeden 
z trzech typów 
makijażu.   

12–14 lutego Plaza w Lublinie

19–21 lutego Wola Park w Warszawie

26–28 lutego Kaskada w Szczecinie

5–7 marca Silesia w Katowicach

12–14 marca Copernicus w Toruniu

KALENDARIUM

12–14 lutego Galeria Łódzka

19–21 lutego Galaxy w Szczecinie

26–28 lutego Galeria Rzeszów

5–7 marca Europa Centralna w Gliwicach

12–14 marca Magnolia we Wrocławiu

KALENDARIUM

Beauty Street Makijażowe metamorfozy,  

profesjonalna sesja 
zdjęciowa

ouglas



ColorExpert
Masz już dość zmęczenia 
malującego się na twojej 
twarzy? A może marzysz 
o skórze, która będzie 
promieniała, jakbyś 
przed chwilą wróciła 
z wakacji? To wszystko 
może ci zagwarantować 
dobrze dobrany podkład 
i puder. Jeśli gubisz 
się w kolorystycznych 
tonacjach, skorzystaj 
z pomocy programu 
Douglas Color Expert. To 
nowoczesna, komputerowa 
metoda badania koloru 
skóry, która natychmiast 

wskazuje prawdziwy odcień 
twojej cery.  
Badanie trwa zaledwie kilka 
sekund. Zajdź do perfumerii 
Douglas chociażby 
w przerwie na lunch. 
Do wykonania badania 
niezbędne jest niewielkich 
rozmiarów urządzenie 
i obecność makijażysty, 
który wskaże właściwe 
kosmetyki. Kilka minut 
w perfumerii wystarczy, 
aby mieć pewność, że 
podkład na twojej twarzy 
stanie się niewidzialny. 

IDEALNA CERA  
Dzięki usłudze  

Douglas Color Expert  
kolor twojej skóry  

zostanie perfekcyjnie  
określony,  a kosmetyki  

właściwie dobrane. 

Propozycje z katalogu „Douglas” nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, mają wyłącznie charakter poglądowy. Oferta jest ważna od 9.02 do 1.03.2015 lub do wyczerpania zapasów w maga-
zynie. Zdjęcia produktów mogą się różnić od rzeczywistego wyglądu oferowanych produktów, a ostateczną cenę podaje sprzedawca.
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STAŁY DODATEK PORTU LOTNICZEGO GDAŃSK IM. LECHA WAŁĘSY

REGULAR SECTION OF GDANSK LECH WALESA AIRPORT



80-890 Gdańsk, ul. Heweliusza 13/17

+ 48 58 348 12 31

Check-in + 48 (58) 526 88 04

Punkt sprzedaży biletów  

/ Airport Ticket Office

+ 48 608 047 794,

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

Terminal Miasto / City Terminal + 48 58 526 88 03

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

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

+ 48 525 673 531 (32,33)

Informacja turystyczna  / Tourist Information + 48 58 348 13 68

Dział Cargo / Cargo Department + 48 58 348 12 02  

+ 48 58 348 12 75

Executive Lounge + 48 58 348 11 99

Urząd Celny / Customs Office + 48 58 348 12 78

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

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

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

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

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej 

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

DANE TELEADRESOWE LOTNISKA  
/ AIRPORT TELEADDRESS DATA

TERMINAL MIASTO / CITY TERMINAL

RECEPCJA PARKINGU / CAR PARK RECEPTION DESK

KASY BILETOWE LOTNISKA / AIRPORT TICKET OFFICE

T1 – PARTER  
/ HOL OGÓLNODOSTĘPNY  
GROUND FLOOR / HALL 

• Kantor / Exchange office 

• Wypożyczalnie samochodów / Rent a car

• Papa Bistro (gastronomia / gastronomy) 

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

• Baltona (sklep wolnocłowy / duty free shop)

• Flying Bisto (gastronomia / gastronomy)

• Baltona (salon prasowy / news-stand) 

T2 – PARTER / HOL OGÓLNODOSTĘPNY  
GROUND FLOOR / HALL 

• Business Shark (gastronomia / gastronomy)

• Relay (salon prasowy / news-stand)

• Linie lotnicze / Airlines LOT / SAS 

• Rainbow Tours (biuro podróży / travel agency)

• SO!COFFEE (gastronomia / gastronomy)

• Mario Violucci (butik / boutique)

• Starter (sklep / shop)

• Baltona (sklep ogólnobranżowy / shop)

• PKO Bank Polski

• Interchange  (kantor / exchange office)

• Poczta Polska / Post Office

• Wypożyczalnie samochodów / Rent a car 

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

• The Flame (gastronomia / gastronomy)

• Baltona  (sklep wolnocłowy / duty free shop)

• Silver & Amber (jubiler / jeweller’s)

• Virgin (salon prasowy / news-stand) 

• Coffee Express (gastronomia / gastronomy)

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

• Executive Lounge 

• Interchange (kantor / exchange office)

• Coffee Corner (gastronomia / gastronomy)

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

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

/ legend

/ Passenger Terminal

Krótkoterminowy
/ Short term

Średnioterminowy
/ Medium-term

Długoterminowy
/ Long-term

/ Passenger Terminal

/  Tri-city Ring Road

/  A1 highway/ ARRIVALS

/ DEPARTURES

/ Parking ticket dispenser

/ Parking reception

/ Public transport buses

/  Buses of organised groups, supply upon 
advance appointment

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

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

BEZPŁATNY 
PARKING KISS&FLY 

do 10 min  
/ to 10 min

do 20 min  
/ up to 20 min

każde następne 10 min  
/ each next 10 min

bezpłatnie / free 20,00 PLN 10,00 PLN

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

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

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

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

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

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

/ FREE OF CHARGE KISS&FLY CAR PARK
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/ DEPARTURES

/ Parking ticket dispenser

/ Parking reception

/ Public transport buses

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

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

Z K M G D Y N I A

• z kierunku Banina (zachód) – ul. Nowatorów

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

• z kierunku Tczewa (południe) – trasa S6

• z kierunku Gdańska (północ) – ul. Słowackiego

• z kierunku Torunia, Bydgoszczy – trasa A1

• from Banino (west) – Nowatorów St.

• from Gdynia/Sopot (north) – route S6

• from Tczew (south) – route S6

• from Gdansk (north) – Słowackiego St.

• from Torun, Bydgoszcz – route A1

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

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

AUTOBUSY Z/DO GDAŃSKA 

AUTOBUSY Z / DO GDYNI

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

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

DOJAZD DO PORTU LOTNICZEGO GDAŃSK 
IM. LECHA WAŁĘSY

HOW TO GET TO GDANSK LECH WALESA AIRPORT

SAMOCHODEM

TAKSÓWKĄ

AUTOBUSEM

/ BY CAR

/ BY TAXI

/ BY BUS

Taxi rekomendowane przez Port Lotniczy 
Gdańsk im. Lecha Wałęsy  

Taxi recommended by Gdansk Lech Walesa 
Airport

TAXI

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

admin@poltaj.com    

"DAW" MARCIN WÓJCIK    

Marcin Wójcik 600 218 795       

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

86-300 Grudziądz    

NIWO TRANS SŁUPSK        

Marcin Wichański tel. 515 044 180    

WAGNER TRANSPORT   
MONIKA WAGNER                  

Monika Wagner 510 033 473   
 
 

MINIBUSY  
Z PORTU LOTNICZEGO

MINIBUS FROM AIRPORT



KIERUNKI LOTÓW
FLIGHT DESTINATIONS

DUBROWNIK www.airport-dubrovnik.hr

SPLIT www.split-airport.hr

ZADAR www.zadar-airport.hr

KOPENHAGA       www.cph.dk

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

TURKU         www.finavia.fi/airports/airport_turku

BARCELONA         www.barcelona-airport.com

ALICANTE www.alicante-airport.net

MALTA         www.maltairport.com 

AMSTERDAM            www.schiphol.com

EINDHOVEN  www.eindhovenairport.com

GRONINGEN www.groningenairport.nl

CORK   www.corkairport.com

DUBLIN      www.dublinairport.com

BERLIN  www.berlin-airport.de

DORTMUND www.dortmund-airport.de

FRANKFURT    www.frankfurt-airport.de

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

HAMBURG-LUBEKA www.fhl-web.de

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

MONACHIUM www.munich-airport.de

PARYŻ-BEAUVAIS www.aeroportbeauvais.com

CHORWACJA / CROATIA

DANIA / DENMARK

FINLANDIA / FINLAND

HISZPANIA / SPAIN

MALTA / MALTA

HOLANDIA / NETHERLANDS

IRLANDIA / IRELAND

NIEMCY / GERMANY

FRANCJA / FRANCE

ALESUND  www.avinor.no

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

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

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

MOLDE beta.avinor.no

OSLO   www.osl.no

OSLO-RYGGE   www.en.ryg.no

OSLO-TORP www.torp.no

STAVANGER www.avinor.no/en/stavanger

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

GÖTEBORG  www.goteborgairport.se

MALMÖ-STURUP www.lfv.se/sv/Malmo

SZTOKHOLM-SKAVSTA www.skavsta.se

BIRMINGHAM www.birminghamairport.co.uk

BRISTOL www.bristolairport.co.uk

DONCASTER-SHEFFIELD www.robinhoodairport.com

GLASGOW-PRESTWICK www.gpia.co.uk

LEEDS-BRADFORD www.leedsbradfordairport.co.uk

LIVERPOOL www.liverpoolairport.com

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

LONDYN-STANSTED www.stanstedairport.com

MANCHESTER www.manchesterairport.co.uk

MEDIOLAN-BERGAMO www.sacbo.it

PIZA www.pisa-airport.com 

RZYM-CIAMPINO www.adr.it

KRAKÓW      www.krakowairport.pl

LUBLIN   www.portlotniczy.lublin.pl

WARSZAWA  www.lotnisko-chopina.pl

WARSZAWA –  
MODLIN www.modlinairport.pl

WROCŁAW       www.airport.wroclaw.pl

NORWEGIA / NORWAY

SZWECJA / SWEDEN

WIELKA BRYTANIA / GREAT BRITAIN

WŁOCHY / ITALY

POLSKA / POLAND

BRUKSELA     www.brusselsairport.be

BELGIA / BELGIUM

POPRAD     www.airport-poprad.sk

SŁOWACJA / SLOVAKIA

ZURYCH     www.zurich-airport.com

SZWAJCARIA / SWITZERLAND

EDYNBURG     www.edinburghairport.com

SZKOCJA / SCOTLAND

GLASGOW-PRESTWICK

DUBLIN

LIVERPOOL

LONDYN-LUTONBRISTOL

PARYŻ-BEAUVAIS 

EINDHOVEN

HAMBURG-LUBEKA

KOPENHAGA
MALMÖ - STURUP

SZTOKHOLM-SKAVSTA

GDAŃSK

OSLO-TORPSTAVANGER

KRISTIANSAND

GÖTEBORG

OSLO
OSLO-RYGGE

BERGEN

HAUGESUND

TRONDHEIM

MOLDE

TURKU

HELSINKI

KOLONIA-BONN
FRANKFURT

FRANKFURT HAHN

BARCELONA

MEDIOLAN-BERGAMO 

PIZA

RZYM-CIAMPINO

LONDYN-STANSTED

DONCASTER-SHEFFIELD

LEEDS-BRADFORD 

CORK

EDYNBURG

DORTMUND
BRUKSELA

BERLIN

WARSZAWA

LUBLIN

WROCŁAW

AMSTERDAM

ZADAR

SPLIT
DUBROWNIK

MANCHESTER

KRAKÓW

MONACHIUM
ZURICH

BIRMINGHAM

MALTA
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KOPENHAGA
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GDAŃSK
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TRONDHEIM
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MEDIOLAN-BERGAMO 

PIZA
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LONDYN-STANSTED

DONCASTER-SHEFFIELD

LEEDS-BRADFORD 
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EDYNBURG

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

?



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

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

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

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

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

TERMINAL 
MIASTO TO:

CITY TERMINAL MEANS:

?

• licencjonowane biuro IATA, członek Polskiej Izby 
Turystyki

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

• minimum niezbędnych formalności

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

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

• możliwość skorzystania z usług restauracji Kansai 
Sushi podczas oczekiwania

• więcej czasu w mieście

• uniknięcie konieczności dojazdu na lotnisko 
z ciężkimi bagażami

         * nie dotyczy linii SAS, Ryanair, Finnair

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

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

• minimum necessary formalities

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

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

• access to the services of Kansai Sushi restaurant 
while waiting

• more time in the city

• no necessity to get to the airport with heavy 
luggage

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

AKTUALNOŚCI
PORTU LOTNICZEGO GDAŃSK IM. LECHA WAŁĘSY

GDANSK LECH WALESA AIRPORT NEWS

ENGLISH  
TEXT The 3 millionth lottery  

winner announced!

The winner of the lottery organized by Gdansk Airport was drawn 
on Friday, 9 January. The event was a part of the celebration held 
to mark the success achieved by the airport in 2014. It served more 
than 3 million passengers within a year for the first time! This 
achievement improves its reputation significantly. Together with 
its new investments, the airport has advanced to the group of the 
largest international airfields. The lottery was won by a woman, 
Barbara Kuleczka, who received a  trip to Madrid for a  match 
between Real Madrid and FC Barcelona. We congratulate the 
winner and wish her many good flights. 

ENGLISH  
TEXT Wizz Air places 6th  

airplane in Gdansk and 
opens new connections

The largest low-cost carrier in Central and Eastern Europe has an-
nounced that it will develop its base at Gdansk Airport and add the 6th 
airplane, an Airbus A320, to its Gdansk fleet. Its new destinations from 
Gdansk are: Aberdeen in the United Kingdom, Brussels-Charleroi and 
Billund in Denmark. Denmark was the 38th country to join the Wizz 
Air flight network. The carrier’s offer of flights from Gdansk, togeth-
er with the new destinations, will now include as many as 30 routes. 
The new plane at its base will also let the carrier increase the frequency 
of flights to Oslo Torp, Stockholm Skavska, Bergen, Stavanger, Milan 
and Liverpool. Moreover, Wizz Air has announced a new flight to Ber-
gen from the airport in Szczecin. The new flights start in June 2015 and 
are already available on the Wizz Air website.

Zwycięzca 3 milionowej  

loterii wyłoniony!

W piątek 9 stycznia wylosowany został zwycięzca loterii zor-
ganizowanej przez Port Lotniczy Gdańsk. Wydarzenie to to-
warzyszyło obchodom sukcesu, jaki lotnisko odniosło w 2014. 
Po raz pierwszy obsłużyło ponad 3 miliony pasażerów w ciągu 
jednego roku! Fakt ten znacząco podnosi jego rangę. Wraz z no-
wymi inwestycjami lotnisko awansuje do dużych międzynaro-
dowych portów lotniczych. W loterii wygrała kobieta, pani Bar-
bara Kuleczka. Nagrodą była wycieczka do Madrytu na mecz 
Realu z  FC Barceloną. Zwyciężczyni gratulujemy i  życzymy 
wysokich lotów. 

Wizz Air umieszcza 6. samolot 
w Gdańsku i otwiera nowe 
połączenia
Największy niskokosztowy przewoźnik w  Europie Środkowo-
-Wschodniej ogłosił rozwój bazy w Porcie Lotniczym Gdańsk 
i dodanie 6. samolotu Airbus A320. Nowe destynacje z Gdańska 
to Aberdeen w Wielkiej Brytanii, Bruksela-Charleroi oraz Bil-
lund w Danii. Dania dołączyła do siatki połączeń Wizz Air jako 
38. kraj. Wraz z nowo ogłoszonymi kierunkami oferta przewoź-
nika z  lotniska w Gdańsku obejmie aż 30 tras. Nowy samolot 
w bazie pozwoli także na zwiększenie częstotliwości lotów do 
Oslo Torp, Sztokholmu Skavska, Bergen, Stavanger, Mediola-
nu i  Liverpoolu. Ponadto przewoźnik zapowiedział nową tra-
sę do Bergen z lotniska w Szczecinie. Nowe loty rozpoczną się 
w czerwcu tego roku i są już dostępne na stronie Wizz Air. 



Tekst: Sylwia Gutowska

Ponad 3 miliony pasażerów obsłużonych w ciągu jednego roku, nowy system ILS i przygotowania 
do połączenia lotniska z Pomorską Koleją Metropolitalną. Port Lotniczy im. Lecha Wałęsy 

osiągnął w 2014 bardzo wiele i bynajmniej nie zwalnia tempa.

NOWY ROK 
NOWE WYZWANIA



M Port Lotniczy im. Lecha Wałęsy w Gdańsku 
rozpoczyna rok 2015, który bez wątpienia bę-
dzie przełomowy nie tylko ze względu na pla-
nowane inwestycje. Zmodernizowany system 
ILS drugiej kategorii, połączenie kolejowe 

z powstającą Pomorską Koleją Metropolitalną i przekroczone 3 
miliony pasażerów podniosą rangę lotniska. Oprócz tego roz-
budowywany jest terminal T2. – Nie jesteśmy już lotniskiem re-
gionalnym, ale dużym, międzynarodowym lotniskiem. – mówi 
rzecznik prasowy lotniska, Michał Dargacz.

Nowy system ILS
W ubiegłym roku rozpoczęto wdrażanie nowoczesnego syste-
mu ILS drugiej kategorii. ILS (Instrument Landing System) 
to system nawigacji radiowej, która służy informowaniu pilota 
o  tym, w  jakiej odległości od pasa startowego znajduje się sa-
molot. Dzięki unowocześnionej nawigacji ułatwione będzie la-
tanie podczas mgły – umożliwia ona widoczność na 300 metrów 
i przy warstwie chmur na wysokości co najmniej 30 metrów od 
lądu. Do przeprowadzenia modernizacji konieczna jest wymia-
na oświetlenia pasa startowego oraz całej jego nawierzchni. 
W związku z tym w dniach 12-14 czerwca planowane jest tym-
czasowe zamknięcie lotniska. Lotnisko poinformowało o  tym 
fakcie przewoźników i w tym czasie zorganizowane zostaną au-
tobusy zastępcze dowożące pasażerów na inne lotniska w przy-
padku przeniesienia lotów.

Pomorska Kolej Metropolitalna
Jedną z najważniejszych inwestycji dla regionu pomorskiego jest 
budowa Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. To ogromne przed-
sięwzięcie zrewolucjonizuje transport na terenie Trójmiasta i nie 
tylko, bo kolej ma sięgać do pobliskich miejscowości na Kaszu-
bach. Będzie to korzystne zarówno dla mieszkańców Trójmia-
sta, jak i  dla środowiska naturalnego. PKM ma bowiem funk-
cjonować w oparciu o popularną dziś w Europie ideę „park & 
ride” (parkuj i jedź). Pasażerowie będą mogli dojeżdżać do stacji 
swoimi samochodami, gdzie bezpiecznie zaparkują, a następnie 
przesiądą się w  kolejkę. Strategicznym punktem na mapie po-
łączeń PKM będzie oczywiście lotnisko, którego terminal T2 
bezpośrednio połączy się z jedną ze stacji kolejki. Nie wiadomo 
jeszcze, jak dokładnie przełoży się to na statystyki lotniska, ale 

z całą pewnością ułatwi dojazd wielu pasażerom. Dzięki kolei, 
która będzie miała wyliczony czas na każdy przystanek – nie tak, 
jak autobusy, którym zdarza się stać w korkach – będzie można 
dokładnie zaplanować swoją podróż na lotnisko. Efekty prac bu-
dowlanych, które ruszyły w zeszłym roku, można obserwować 
już dzisiaj na gdańskich ulicach, zaś ich ukoronowanie nastąpi 
pod koniec 2015 roku, kiedy PKM zostanie oddane do użytku. 

Airport City
Powyższe inwestycje w naturalnej konsekwencji prowadzą do roz-
budowy całego Rębiechowa, czyli części Gdańska, w której znajduje 
się lotnisko. Prezes Portu Lotniczego już w zeszłym roku zapowie-
dział, że przestrzeń wokół lotniska stworzy Airport City, składające 
się z lokali usługowo-biurowych. – Na dzień dzisiejszy są tworzone 
plany zagospodarowania. Zlecamy analizy po to, żeby wydzierża-
wione grunty były użyte do konkretnej działalności, nie chcemy 
przykładowo budować hoteli, które będą stały puste. Jest to oczywi-
ście połączone z inwestycjami miasta. Na tym etapie musimy odpo-
wiedzieć sobie na pytanie, co będzie warto tworzyć na tych gruntach 
– poinformował rzecznik prasowy gdańskiego lotniska. 

ENGLISH  
TEXT New year, new challenges

More than 3 million passengers handled 
within one year, the new ILS and 
preparations for connecting the airport 
to the Pomeranian Metropolitan Railway. 
Gdansk Lech Walesa Airport achieved 
a lot in 2014 but does not plan to slow 
down at all.

Gdansk Lech Walesa Airport has just begun the year 2015, 
which is undoubtedly going to be crucial not only because of the 
planned investments. The modernized ILS Category II, a rail-
road connection with the Pomeranian Metropolitan Railway 
and more than 3 million passengers will increase the airport’s 
importance. Moreover, Terminal T2 is currently being extend-
ed. “We’re no longer a regional airport but a large, international 
one,” says Michał Dargacz, spokesman for Gdansk Airport.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

VIP SERVICES

www.airport.gdansk.pl

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

REKLAMA

New ILS
Last year, the airport began installing the modern ILS CAT II. An 
Instrument Landing System (ILS) is a radio navigation system that 
informs pilots about the distance between their aircraft and the run-
way. Thanks to the modernized ILS, it will be easier for pilots to land 
for example during a fog with a visibility of 300 metres and a cloud 
base of at least 30 metres. In order to modernize the system, the 
runway lighting and its whole surface have to be replaced too. This 
is why the airport will be temporarily closed between 12 and 14 June. 
The airport has informed all carriers about the difficulties. If they 
choose to move their flights, special bus lines will be introduced to 
help passengers reach the chosen airports.

Pomeranian Metropolitan Railway
Building the Pomeranian Metropolitan Railway (PKM) is 
one of the most important investments for the Pomerani-
an region. This huge undertaking will revolutionize transport 
not only in Tricity, but also in the whole region as the railway 
will reach various towns located in Kashubia. It will be ben-
eficial for both the inhabitants of Tricity and the natural en-
vironment because PKM is supposed to function based on th 
e park&ride idea, which has recently enjoyed considerable pop-
ularity in Europe. Passengers will be able to reach the PKM sta-
tions by car, park nearby and take the train. The airport will be 

obviously a  strategic point on the map of PKM connections as 
its Terminal T2 will be directly connected with one of the rail-
way stations. It is not clear yet how this will translate into air-
port statistics, but it will certainly help many passengers reach 
the airport. Thanks to the railway, which – unlike buses that tend 
to get stuck in traffic jams – will have a precisely calculated time 
for each stop, everyone will be able to carefully plan their trip to 
the airport. The effects of construction works, which began last 
year, are visible in the whole Gdansk already today. But it is only 
the opening of PKM towards the end of 2015 that will be the true 
coping stone of the whole investment process.

Airport City
The above-mentioned projects naturally lead to the expansion of 
the whole Rębiechowo, that is the part of Gdansk where the air-
port is located. Last year, the Chairman of the Board of Gdansk 
Airport announced that the area around the airport will be turned 
into Airport City composed of office and service faculties. “We 
are currently working on development plans. We order analyses to 
make sure that the plots of land to be leased are used for specific 
activities. We don’t for example want to build hotels that would 
stand empty. It is of course connected with city investments. At 
this stage, we have to answer ourselves the question what should 
appear at those plots,” said the spokesman for the airport. 






