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GRZEGORZ 
KAPLA

 
Jest aktorem i pre-
zenterem telewi-
zyjnym, czyli na 
wrażeniu się zna. 
A jak się na czymś 
zna, to tego uczy 
– jest ekspertem 
zarządzania wize-
runkiem, prowadzi 
szkolenia z zakresu 
relacji biznesowych, 
technik wpływu 
i antymanipulacyj-
nych. Doradza wielu 
managerom najwyż-
szego szczebla. Czyli 
nie da się go owinąć 
wokół palca. Kiedy 
nie gra na planie to 
gra w golfa.

EN
He is an actor and 
a TV presenter so 
he knows how to 
impress others. And 
when he knows so-
mething, he teaches 
it: he is an image 
management expert 
and instructor in 
business relations 
and influence and 
anti-manipulation 
techniques. He advi-
ses many top ma-
nagers. So he cannot 
be twisted around 
one’s finger. When he 
does not play on set, 
he plays golf.

JACEK 
ROZENEK

 
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, pomi-
dorową i kabriolety. 
Kiedyś, dzięki dwojgu 
mądrym ludziom 
pojął, że nie trzeba 
pisać tylko o polityce. 
Że można pisać 
o świecie.

EN
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), to-
mato soup and con-
vertibles. Two wise 
people once helped 
him understand that 
you do not have to 
write about politics. 
You can write about 
the world.

 NASI AUTORZY

 
Człowiek pra-
cy, gdańszczanin 
z wyboru. Chodź 
większość zna go 
jako żeglarza i Mi-
strza Olimpijskiego, 
to ma w rękawie 
jeszcze kilka asów. 
Jest biznesmenem, 
społecznikiem, 
prezesem Fundacji 
Gdańskiej, prowadzi 
szkolenia i wykłady 
motywacyjne. Na 
dodatek gra w golfa 
i w dalszym ciągu 
pływa, pomimo cho-
roby morskiej. Nie 
narzeka na nudę.

EN
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 business-
man, 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. He is 
never bored.

MATEUSZ 
KUSZNIEREWICZ

JACEK 
GÓRECKI
 
Dziennikarz i drama-
turg. Rocznik 90-ty. Pół 
życia spędził w teatrach, 
jeszcze więcej w salach 
kinowych. To jego domy. 
Wszystko co możliwe 
przelewa na papier. 
W czasach rodzącej się 
cenzury w stołecznym 
teatrze wystawia sztukę 
z tematem coming outu... 
w dodatku kobiety, Matki 
Polki i wcale się tego 
nie boi. Nie boi się też 
zadawać pytań, sięgać 
po kino Larsa Von Triera 
i zestawiać na swojej 
playliście berlińskie tech-
no z poezją śpiewaną.

EN
A journalist and drama-
tist. Born in 1990. He 
spent half of his life in 
theatres and even more 
in cinema auditoria. 
They are his houses. He 
commits everything he 
can to paper. In the times 
of growing censorship, 
he stages a performance 
in a theatre in Warsaw 
that is focused on a com-
ing-out... of a woman, 
a typical Polish Mother, 
and he is not afraid to do 
so. He is also not afraid 
to ask questions, reach 
out for films by Lars von 
Trier and juxtapose Berlin 
techno with sung poetry 
on his playlist.

 
Od 2012 roku pracuje 
w TVN24. W CV 
ma też „Gazetę 
Wyborczą” Polskie 
Radio PiK, Radio Gra, 
Polsat i Polsat News. 
Lubi kawę i rozmo-
wy. Nie kończy na 
jednym pytaniu, ale 
unika ludzi, którzy 
mówią bez końca. 
Jest też uzależniona 
od newsa i książek. 
Nie lubi marnować 
czasu i brzydzi się 
plotami..

EN
Has been working 
in TVN24 since 
2012. She has also 
Gazeta Wyborcza, 
Polskie Radio PiK, 
Radio Gra, Polsat 
and Polsat News 
in her résumé. She 
likes coffee and 
conversations. She 
does not end on 
one question but 
avoids people who 
never stop talking. 
She is addicted to 
news and books. 
She does not like 
wasting time and is 
disgusted by gossip.

KATARZYNA
ZDANOWICZ

 
Obserwuje, a potem 
opisuje i komentuje. 
Głównie sport, ale 
ma w swoim dorobku 
dwie powieści. O ży-
ciu opowiadali mu też 
Mariusz Czerkawski 
i Robert Lewan-
dowski, co spisał na 
kartach książek. Na 
co dzień dziennikarz 
NC+, ale też prezenter 
wiadomości w TVN 
i TVN24. Zbzikowany 
na punkcie sportu, 
oszalały na punkcie 
muzyki. Wielbiciel 
twórczości z duszą. 
Tu: autor felietonów 
i wywiadów.

EN
He observes and 
then describes and 
makes comments. 
Mainly about sport, 
but he has two nov-
els to his credit too. 
He listened to Mar-
iusz Czerkawski and 
Robert Lewandowski 
tell him about their 
lives, which he de-
scribed in his books. 
On a regular basis, 
he is a journalist at 
NC+ and newscaster 
at TVN and TVN24. 
A sports freak crazy 
about music. A lover 
of art with a soul. 
Here: a columnist 
and interviewer.
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Pisarz, scenarzysta, 
grotołaz, felietoni-
sta, fan piłki nożnej. 
Laureat Nagrody 
Literackiej Nike. 
Człowiek o wielu pa-
sjach. Z nami będzie 
dzielił się tą filmową, 
co miesiąc polecając 
jeden obraz wart 
obejrzenia.

EN
A writer, screenwrit-
er, caver, columnist 
and soccer fan. 
A winner of the 
Nike Literary Award. 
A man of many 
passions. He will 
share one of them 
with us recom-
mending one picture 
worth seeing every 
month.

WOJCIECH 
KUCZOK

 
Jego konikiem jest 
kuchnia japońska, 
którą ubóstwia 
i wznosi na piede-
stały. Nie z jednego 
pieca jadał chleb, 
podróżując u boku 
Roberta Makło-
wicza, zaglądając 
w zakamarki miejsc 
zakazanych dla zwy-
kłego śmiertelnika. 
Kulinarny obieży-
świat i poszukiwacz 
intensywnych sma-
ków. Współzałożyciel 
Akademii Kulinarnej 
Fumenti w Gdańsku

EN
He adores Japanese 
cuisine, his hobby 
horse, and puts it on 
a pedestal. Travelling 
together with 
Robert Makłowicz, 
a famous Polish 
culinary critic, he 
has learned which 
side the bread is 
buttered looking 
into corners of 
places inaccessible 
to an ordinary 
man in the street. 
He is a culinary 
globetrotter, a taste 
hunter and the 
co-founder of the 
Fumenti Culinary 
Academy in Gdansk.

KATARZYNA
WARNKE

Fotografka, artystka, 
pasjonat, osoba 
zafascynowana 
ludźmi, twarzami, 
pozami, życiem ale 
zawsze z człowie-
kiem na pierwszym 
planie. Po ukoń-
czeniu trzydziestki 
pokazała, że swoje 
życie można zmienić 
w dowolnym mo-
mencie, Skończyła 
Warszawską Szkołę 
Filmową i od kilku lat 
oddaje się wyłącznie 
fotografowaniu. 

EN
A photographer and 
artist fascinated 
with people, faces, 
poses and life – 
always with man 
in the foreground. 
In her thirties, she 
proved that one can 
change their lives at 
any moment. She 
finished the Warsaw 
Film School and for 
several years has 
been devoted solely 
to photography.

MONIKA
SZAŁEK

 
Słabość do samo-
chodów ma zaszytą 
w głowie, bo serca 
nie ma – jest tur-
bosprężarka. Tata 
uparcie karmił ją 
bezcenną wiedzą, 
sadzał za kierownicą 
samochodu jeszcze 
zanim wsiadła na 
rower. Dziś pociąga 
ją wszystko, co ma 
cztery koła, a każdy 
z samochodów darzy 
wielkim uczuciem.  
Autorka bloga „Panie 
wiozą Panów”: www.
paniewiozapanow.pl.
.
EN
She has a weakness 
for cars instilled in 
her head, because 
she does not have 
a heart but a turbo-
charger instead. Her 
dad was stubbornly 
feeding her with 
priceless knowledge 
and seating her 
behind the steering 
wheel even before 
she mounted a bike. 
Today everything 
with four wheels 
attracts her, and she 
feels strong affection 
for each car. The au-
thor of a blog entitled 
Panie wiozą Panów: 
www.paniewioza-
panow.pl

ANNA 
NAZAROWICZ

 
Redaktor naczel-
ny. Pisze głównie 
o muzyce i turystyce, 
o tym pierwszym 
również na blogu 
140db.pl. Kiedyś zo-
stanie gwiazdą rocka, 
ale póki co śpiewa 
w chórze. Poza 
tym fan komiksów 
i kolekcjoner płyt. 
Z wykształcenia kul-
turoznawca, ale niech 
to zostanie między 
nami.

EN  
The chief editor. He 
writes mainly about 
music and tourism, 
also on the blog 
140db.pl in the case 
of the former. One 
day he will become 
a rock star, but for the 
time being he sings 
in a choir. A cartoon 
fan and collector of 
records. A culture 
expert by education, 
but this is between 
you and me.

JAKUB
MILSZEWSKI

KAMIL
SADKOWSKI
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Aktorka, dramaturg, 
reżyserka. Ukończy-
ła krakowską PWST, 
została zaangażowa-
na do Teatru Starego 
w Krakowie, później 
dołączyła do zespołu 
TR Warszawa. Praco-
wała z Lupą, Jarzyną, 
Borczuchem, Klatą, 
Korczakowską. Wyre-
żyserowała swój tekst 
„Uwodziciel” w Teatrze 
Nowym K. Warlikow-
skiego. Na premierę 
czeka jej debiut kino-
wy „W spirali” w reż. K. 
Aksinowicza.

EN  
An actress, dramatist 
and director. She 
finished the PWST 
National Academy 
of Theatre Arts in 
Krakow, worked at the 
Stary Theatre in Kra-
kow and joined the 
team of TR Warsza-
wa. She cooperated 
with Lupa, Jarzyna, 
Borczuch, Klata and 
Korczakowska and 
directed her own play 
Uwodziciel in K. War-
likowski’s Nowy Teatr. 
Her cinema debut 
W spirali directed by 
K. Aksinowicz awaits 
its opening night.

N A S I  A U T O R Z Y
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LIS

ANGIELSKIEGO NAUCZYŁ SIĘ SAM A POTEM 
ZDZIWIŁ SIĘ, ŻE GO ZNA. ZROBIŁ NAJSŁYNNIEJSZĄ 
POLSKĄ AUDYCJĘ RADIOWĄ, A POTEM ZDZIWIŁ 
SIĘ, ŻE WSZYSCY W POLSCE JEJ SŁUCHAJĄ. 
A W MIĘDZYCZASIE SPORO PODRÓŻOWAŁ 
I DZIWIŁ SIĘ, ŻE CHCE JEJ SŁUCHAĆ JESZCZE 
PÓŁ ŚWIATA. MAREK NIEDŹWIECKI.

ZDJĘCIA Andrzej ŚwietlikTEKST Grzegorz Kapla

S T R E F A  V I P  /  V I P  Z O N E

Z KOŃCA 
ŚWIATA

TA



L I S T A  Z  K O Ń C A  Ś W I A T A



Porozmawiajmy trochę o podróżach. Bo 
rozumiem, że podróż w historię muzyki też 
jest podróżą, zwłaszcza jeśli robi się listę, 
na której wyrasta całe młode pokolenie. 
Ale mamy też podróż, w którą udaje się 
z lotniska, wsiada się pierwszy raz do 
samolotu i się wylatuje. Pamięta się to?
Oczywiście, że tak. Mój pierwszy raz samolo-
tem był z Warszawy do Amsterdamu. Lecia-
łem z LOT-em, jeszcze starym Tu-143, jeszcze 
ze starego lotniska. To było niesamowite! 
Pamiętam start, lot, lądowanie... Pamiętam, 
że jak wylądowałem, to najbardziej martwiło 
mnie to, że musiałem zacząć mówić po angiel-
sku. Niby znałem ten język, ale tak naprawdę 
udawałem, że go znam. A tu nagle jestem na 
Schiphol i muszę się dowiedzieć, jak dojechać 
do centrum miasta. Zacząłem mówić i okaza-
ło się, że wszyscy mnie rozumieją! A to zna-
czy, że potrafiłem trochę mówić. Na pewno 
kaleczyłem angielski, wiedziałem, że mówię 
słabo, ale udało mi się wymienić dolary na 
guldeny, kupić bilet na pociąg do centrum 
Amsterdamu, później do Utrechtu... No i poje-
chałem odwiedzić koleżankę, bo nikt na mnie 
na lotnisku nie czekał. To było niesamowite 
przeżycie. Wtedy w samolocie, na krótkiej 
trasie, dawali przekąski, napoje, można było 
palić papierosy. Ja nigdy nie paliłem, ale 
pamiętam sytuację, kiedy leciałem jeszcze 
Laudą, która później połączyła się z Austrian 
Airlines. Miałem wtedy miejsce prawie na 
końcu, a na końcu można było palić. To był 
dla mnie koszmar! Wszyscy szli na koniec 
na papierocha, a  ja musiałem siedzieć tuż 
przed nimi (śmiech). A w 1987 roku pierwszy 
raz poleciałem do Ameryki, na zaproszenie 
ambasady amerykańskiej. Jak już osiadłem 
w Trójce, to zorientowałem się, że w ambasa-
dzie USA w Polsce można wypożyczać taśmy 
z nagranymi nowościami z American Top 40. 
Taśmy oczywiście jeszcze szpulowe, mono, 
takie w białych pudełkach. Wracałem do stu-
dia, przegrywałem je i oddawałem. Któregoś 
razu zauważyłem, że w ambasadzie leży Bill-
board Magazine, więc siedziałem w tamtej-
szej bibliotece i czytałem. W końcu panie już 
mnie znały i pozwalały pożyczać na weekend, 
bo wtedy tam nikt nie przychodził, a w ponie-
działek rano je oddawałem. Czasami dostawa-
łem stamtąd zaproszenie do kina, oczywiście 
film po angielsku, więc musiałem się trochę 
wysilać, żeby w pełni go zrozumieć. Widzieli 
tam, że jestem zainteresowany zachodnią 
muzyką i kulturą i w końcu zaproponowali mi 
wyjazd do Stanów na taki program Radio '87, 
w którym ludzie z 23 krajów z całego świata, 
głównie z trzeciego świata, czyli np. z Polski, 
zostali zaproszeni przez United States Infor-
mation Agency po to, żeby zobaczyć jak wy-
gląda amerykańskie radio. Oczywiście nie 
zastanawiałem się ani chwili i powiedziałem, 

JAK JUŻ OSIADŁEM W TRÓJCE, TO 
ZORIENTOWAŁEM SIĘ, ŻE W AMBASADZIE 
USA W POLSCE MOŻNA WYPOŻYCZAĆ 
TAŚMY Z NAGRANYMI NOWOŚCIAMI 
Z AMERICAN TOP 40. TAŚMY OCZYWIŚCIE 
JESZCZE SZPULOWE, MONO, TAKIE 
W BIAŁYCH PUDEŁKACH. 
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że lecę. Niestety, nie miałem wystarczająco 
dużo urlopu, bo to był ponad miesiąc, więc 
złożyłem podanie o dodatkowe dni na urlopie 
bezpłatnym. Nie chcieli mi go dać, byłem już 
gotowy przenieść się do „Filipinki” czy „Na 
przełaj”, dla których pisałem wtedy artyku-
ły, żeby tylko mógł tam lecieć. To były takie 
czasy, że człowiek myślał, że to będzie jedyna 
okazja, żeby do tej Ameryki polecieć. Groźba 
podziałała, dyrektor dał mi to zezwolenie i po-
leciałem. Piotr powiedział mi: „Musisz mieć 
dwie duże skórzane walizki, bo wysiądziesz 
na lotnisku, przyjdzie człowiek, który te waliz-
ki od ciebie weźmie i zaniesie je do taksówki”. 
Myślałem, że robi sobie ze mnie jaja! No to po-
życzyłem walizki, bo sam takich nie miałem, 
wysiadam na lotnisku, przychodzi człowiek, 
który te walizki ode mnie bierze i zanosi do 
taksówki. Pojechaliśmy do hotelu w Waszyng-
tonie, bo początek podróży był tam, a koniec 
w Nowym Jorku. Pani w hotelu mówi do mnie: 
„Can I have your name, please?”. Pomyśla-
łem, że mam trudne nazwisko, to dam jej 
paszport, będzie łatwiej. Pani wzięła ten pasz-
port, i nagle słyszę: „Panie Marku! Ja tak cze-
kałam, aż pan przyjedzie! Ja tu mieszkam, ale 
jestem góralka! Wiedziałam, że jest pan na tej 
naszej liście gości!” (śmiech). To była rewela-
cja! Usłyszałem, że mam nie korzystać z bar-
ków, bo za rogiem jest sklep, gdzie można te 
rzeczy kupić dużo taniej. Oczywiście musia-
łem jej zostawić kasetę z listą, którą miałem 
przy sobie, była wtedy przeszczęśliwa. Teraz 
jesteś w  Stanach, Niemczech czy w  Kenii, 
włączasz sobie radio na stronie internetowej 
i sobie słuchasz. A to był 1987 rok. Ja po latach 
dopiero dowiedziałem się, że jest masa ludzi, 
którzy proszą swoje rodziny w Polsce, żeby 
nagrali audycję na kasetę i wysłali im do USA. 
To trochę brzmi jak bajka, ale tak było.

Słyszymy takie historie i wydaje nam się, 
że dzisiejsze czasy nie są lepsze, niż kiedyś. 
Nie ma tej tajemnicy.
Wtedy radio było teatrem wyobraźni, czę-
sto używam tego określenia. Jednocześnie, 
kiedy ktoś się na tym wychował, to później 
mu tego brakowało. Ludzie wyjeżdżali do 
Stanów, mieli dostępne wszystkie najlepsze 
amerykańskie i światowe stacje radiowe, a im 
brakowało właśnie tej mojej siermiężnej listy.

Na pewno w soboty, bo wtedy tak leciała... 
A kiedy pierwszy raz pomyślał pan 
o podróży do Australii?
Chyba od kiedy zobaczyłem film „Żona dla 
Australijczyka”, w którym do Polski przy-
pływa statkiem Australijczyk, żeby znaleźć 
małżonkę. Wtedy pomyślałem, że Australia 
to taki kraj gdzieś na końcu świata, który kie-
dyś chciałbym zobaczyć. Potem pojawiły się 
te korespondencje, w 1964 roku wyjechała 

tam rodzina z Szadku, to było wydarzenie na 
całe miasteczko. A w 2007 roku spotkałem 
tego człowieka w Sydney, kiedy robiłem stam-
tąd listę. Popłakał się, bo zobaczył we mnie 
mojego tatę, którego znał. Mnie nie mógł roz-
poznać, bo byłem mały, kiedy wyjeżdżał. To 
było naprawdę wzruszające spotkanie. Nieste-
ty, następnego dnia wylatywałem, nie prze-
dłużyłem wizyty i więcej się nie spotkaliśmy. 
Z Australii, a później też z Holandii, dostawa-
łem też takie wydruki ze sklepu, jak wygląda 
tamtejsza top lista. Nie wiedziałem wtedy, że 
coś takiego w ogóle istnieje, teraz już czegoś 
takiego nie ma, bo wszystko przecież jest 
w Internecie. Te kartki nawet inaczej pach-
niały, takim australijskim słońcem. To był ten 
zapach, który uderzył mnie, kiedy pierwszy 
raz wysiadłem w Australii. Była 4:00 rano, 
w Polsce była zima, w Australii lato, słońce 
grzało jak szalone, aż mnie wbiło w fotel. Zo-
baczyłem inny świat. Leciałem wtedy przez 
Bangkok, mało się nie spóźniłem na samolot, 
bo to był styczeń, mrozy i zaspy. Nie było już 
miejsc w klasie turystycznej, więc leciałem 
do Bangkoku biznesową, rewelacja. A samo-
lotem pilotował mistrz świata w lataniu pre-
cyzyjnym, z którym miałem zrobić wywiad 
w trakcie lotu. No i zagadywałem go o różne 
rzeczy, a on powiedział: „Panie Marku, poroz-
mawiajmy o Pink Floydach!” (śmiech). Spytał 
się mnie, czy chcę zobaczyć, jak lądujemy 
w Bangkoku, nieopatrznie powiedziałem, że 
pewnie, że chcę. I to była porażka... Lecisz 
i widzisz, że on się musi zderzyć z ziemią, że 
nie ma innej opcji. Powiedziałem sobie, że 
nigdy więcej. Oczywiście wylądował fanta-
stycznie, a obok lądował jakiś tajski samolot, 
usłyszałem wtedy: „Niech pan zobaczy, jak 
on będzie skakał”. I faktycznie, odbił się parę 
razy od ziemi. Ale powiedziałem sobie, że ni-
gdy więcej nie będę w kokpicie podczas lądo-
wania. To jest straszny widok. A w Australii się 
zakochałem i ta miłość trwa już 20 lat.

Kiedy następny raz?
Jeszcze nie mam planów. Dwa razy byłem 
tam latem, ponieważ Region Kimberley, gdzie 
są moje ulubione parki narodowe, można zo-
baczyć tylko naszym latem, ichniejszą zimą. 
Ichniejsza zima to 30-35 stopni Celsjusza 
w dzień, w nocy temperatura spada do zera, 
więc zakłada się wtedy na siebie wszystko, co 
ma się w namiocie, żeby przetrwać.

Australia rzeczywiście jest końcem świata?
Tak, a jeszcze dalsza jest Tasmania, a jeszcze 
bardziej Nowa Zelandia, w której byłem trzy 
razy. I to się czuje, że to jest już koniec, ale 
jaki piękny koniec! To jest kontynent bar-
dzo przyjazny, chociaż trudno powiedzieć, 
że jest przyjazny do życia, bo to głównie pu-
stynia. Ale na wybrzeżu, gdzie jest ocean, 
wszędzie jest cudownie. Zleciałem je wzdłuż 
i wszerz. Są miejsca, gdzie jest tylko przyro-
da. Mam mnóstwo zdjęć stamtąd, przy któ-
rych pytają się mnie: „No dobra, ale gdzie 
są ludzie???”. Tam nie ma ludzi! A niektórzy 
nie zdają sobie z tego sprawy, tak samo jak 
nie każdy wie, że praprzodkowie Australij-
czyków to Brytyjczycy, głównie zbiry, którzy 
zostali tam zesłani, żeby wybić Aborygenów. 
Niezbyt chlubna historia.

A miał pan spotkanie z Aborygenami, z tą 
kulturą?
Tak. Przy skale Uluru jest taki ośrodek sztuki 
aborygeńskiej, na terenie którego nie można 
robić zdjęć, więc żadnego nie mam. Ale wszyst-
ko jest tam fajnie ukazane. A prawdziwych 
Aborygenów w ich prawdziwym środowisku 
spotkałem w Alice Sprigns, 400 km od Uluru. 
Tam mieszka Polak, który w jakimś sensie się 
nimi opiekuje. Kupuje im płótno, farby. Oni 
maluja obrazy, a on je sprzedaje. Sztuka abory-
geńska jest cudowna, mam jej mnóstwo. A od 
niego kupiłem dwa wielkie obrazy, których 
nawet nie mam gdzie eksponować. Poznałem 

WTEDY RADIO BYŁO TEATREM WYOBRAŹNI, 
CZĘSTO UŻYWAM TEGO OKREŚLENIA. 
JEDNOCZEŚNIE, KIEDY KTOŚ SIĘ NA 
TYM WYCHOWAŁ, TO PÓŹNIEJ MU TEGO 
BRAKOWAŁO. LUDZIE WYJEŻDŻALI DO 
STANÓW, MIELI DOSTĘPNE WSZYSTKIE 
NAJLEPSZE AMERYKAŃSKIE I ŚWIATOWE 
STACJE RADIOWE, A IM BRAKOWAŁO 
WŁAŚNIE TEJ MOJEJ SIERMIĘŻNEJ LISTY.
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wtedy jedną z malarek. Oni są zupełnie inni od 
nas. Ładnie jest to pokazane w filmie „Austra-
lia”, który uwielbiam, widziałem dotychczas 
jakieś 30-40 razy, byłem w miejscach, w któ-
rych był kręcony. Szkoda tylko, że wtedy nie 
było tam Nicole Kidman i Hugh Jackmana, ale 
trudno (śmiech). Teraz jak oglądam ten film, 
to myślę sobie: „O, mam zdjęcie dokładnie 
w tym miejscu, w którym oni stoją!”. Ogólnie 
historia Aborygenów, mimo wszystkich prze-
prosin i tak dalej, to straszna historia.

(W tym momencie weszła pani, która popro-
siła pana Marka o autografy, które on oczywi-
ście dał.)

Ja niestety Australię widziałem tylko 
z samolotu. Wydawało mi się, że skoro mam 
już lecieć w te strony, to jak najdalej.
A  to też robi wrażenie. Te słone jeziora są 
nieprawdopodobne.

No i wybrzeże, na którym widać rafę 
koralową, na drodze do Nowej Zelandii. To 
jest coś niesamowitego. Niewyobrażalnego.
Nie byłem jeszcze w tych stronach, w Papui-
-Nowej Gwinei, bo sama Australia jest już tak 
daleko... Zawsze lecę tam na 4-6 tygodni, a to 
jednak krótko i szkoda mi czasu. A jak już się 
w tej Australii jest, to nawet nie ma czasu, 
żeby lecieć gdzieś dalej, bo jest tyle miejsc do 
zobaczenia...

Na co dzień nawet nie zdajemy sobie sprawy 
z tego, jaki to jest ogromny teren.
Teraz i tak jest dobrze, bo kiedyś, żeby tam 
polecieć, trzeba było najpierw udać się z War-
szawy do Londynu, Wiednia czy Paryża, więc 
się cofało. Teraz leci się na wschód, a stamtąd 
dalej, więc podróż zamyka się w niecałych 20 
godzinach. Tutaj każda dodatkowa godzina 
robi różnicę.

Nawiążę jeszcze do kapitana z pana 
pierwszego lotu do Australii – 
porozmawiajmy o Pink Floydach. Dla wielu 
ludzi to największa porażka życiowa, że oni 
już nie mogą zagrać. Jeszcze trzy lata temu 
mieliśmy nadzieję.
Trzy lata temu to nawet Beatlesi mogliby za-
grać. Niestety, czas jest nieubłagany i ludzie 
umierają. Mi się to nawet podoba, bo zastana-
wiam się – co będą przeżywali ci, którzy się 
teraz rodzą? Pamiętam lata 60-te i 70-te, kiedy 
rzeczywiście było siermiężnie, był komunizm 
i mi się to nie podobało, ale świat był taki nor-
malny, poukładany. Rzeczy, które dzieją się te-
raz są przerażające. Teraz nie wiem, czy jeszcze 

kiedykolwiek polecę do Australii, bo jednak lot 
samolotem to ryzyko. Co do Floydów – bardzo 
ich lubię. Pojutrze przyjeżdża Zbyszek Preisner, 
który robił orkiestrację do nowej płyty Gilmo-
ura, no i do poprzedniej również, może opowie 
mi coś ciekawego na ten temat.

Ale są też podróże muzyczne, bardzo 
ważne dla dziennikarza radiowego. Są 
niezapomniane.
Powiedziałbym, że były, bo jest tego coraz 
mniej. Mnie na przykład coraz trudniej jest 
wyciągnąć. Dzwoniła do mnie niedawno zna-
joma, czy poleciałbym do Londynu na wywiad 
z Enyą, która właśnie wydała płytę. Kiedyś 
rzuciłbym wszystko i bym pojechał. Teraz 
odpowiedziałem, że mam audycję i nie mogę. 
Lubię koncerty studyjne, szczególnie w studiu 
Agnieszki Osieckiej, gdzie jest przyjemnie, 
miło, jest zaledwie 150 osób. Nie chciałoby 
mi się jechać na koncert U2 czy Genesis na 
stadion w Chorzowie, bo deszcz pada siedem 
razy, siedem razy mnie zmoczy. Teraz już 
jestem wygodny, wolę poczekać, aż koncert 
wyjdzie na DVD, usiąść na kanapie i go obej-
rzeć. Oczywiście były takie czasy, że leciałem 
na koniec świata, żeby zobaczyć swojego ulu-
bionego artystę. Nigdy nie zapomnę koncertu 
Eagles w Ahoj Rotterdamie, kiedy promowali 
płytę „Hell Freezes Over”. Jutro minie 21 lat od 
dnia, kiedy pojawiła się na pierwszym miejscu 
w Ameryce. Nie, że wszystko pamiętam, ale 
zamierzam to zagrać w audycji i sprawdzałem 
te dane. Ale nie będę już grał „Hotel Califor-
nia”, bo jak gram ten kawałek, to w internecie 
pojawiają się komentarze: „Ciągle grasz ten je-
den numer!” (śmiech). Staram się teraz sięgać 
po rzeczy mniej oczywiste. Ale ten koncert 
był genialny i będę go pamiętał do końca ży-
cia. W sumie takich koncertów jest mnóstwo. 
W sumie takich koncertów było mnóstwo. 
TOTO w Paryżu, David Bowie i Michael Jack-
son na stadionie Feyenoordu, Dan Fogelberg 
w  Radio City Music Hall w  Nowym Jorku, 
Midnight Oil w Adelajdzie… Teraz jednak wolę 
mniejsze koncerty, w małych klubach, gdzie 
siedzi się przy stolikach.

EN

THE CHARTS FROM THE END OF 
THE WORLD

HE HAD LEARNED ENGLISH HIMSELF AND 
WAS LATER SURPRISED HE KNEW IT. HE HAD 
CREATED THE MOST FAMOUS POLISH RADIO 
BROADCAST AND WAS LATER SURPRISED 
EVERYONE IN POLAND LISTENED TO IT. AND 
IN THE MEANTIME, HE WAS TRAVELLING 
A LOT AND WAS SURPRISED TO SEE A HALF 
OF THE WORLD WANTED TO LISTEN TO IT 
TOO. MAREK NIEDŹWIECKI.

Let’s talk about travelling a bit. Because 
I understand that journeys made to the 
history of music are travelling too, especially 
when you create the charts on which 
a whole generation is raised. But travelling 
also happens when one goes to the airport, 
takes a plane for the first time and flies off. 
Does it stay in the memory?
Of course it does. My first journey by airplane 
was from Warsaw to Amsterdam. I was flying 
with LOT, aboard an old Tu-143 and from the 
old airport. It was amazing! I remember the 
take-off, the flight, the landing... I remember 
that when I landed, the thing that worried 
me most was that I had to start speaking En-
glish. I supposedly knew the language, but the 
truth is I had only pretended to know it. And 
suddenly I was at Schiphol and had to find out 
how to reach the city centre. I started talking, 
and it turned out everyone understood me! 
Which meant I could speak it a bit. I certain-
ly spoke broken English, I knew it was rather 
poor, but I managed to exchange the dollars 
for guilders and buy a train ticket to the cen-
tre of Amsterdam and later to Utrecht... And 
I visited a friend of mine because there’d been 
no one waiting for me at the airport. It was an 
amazing experience. At that time, they were 
giving snacks and drinks on the plane, even 
on such a short route, and it was possible to 
smoke cigarettes on board. I’ve never smoked, 
but I remember flying with Lauda, which later 
merged with Austrian Airlines. I had a seat al-
most in the back, and smoking was allowed in 
the back. It was a nightmare! Everyone was go-
ing to the back to smoke, and I had to sit right 
before them. (Laughs) And in 1987, I went to 
the United States for the first time, invited by 
the American embassy. When I finally settled 
down at the Polish Radio Three, I realized 
one could borrow tapes with new songs from 
American Top 40 from the USA embassy in 
Poland. They were of course mono tapes used 
in reel-to-reel recorders and stored in white 
boxes. I came back to the studio, copied them 
and gave them back. One day I saw there was 
Billboard Magazine lying in the embassy so 
I sat down in its library and started reading. 
Finally, the ladies there got to know me quite 
well and let me borrow them for the weekend 
because no one was visiting the place at that 
time, and I gave them back on Monday. I some-
times got invitations to the cinema from the 
embassy; the films were of course in English 
so I had to force myself a bit to understand 
it all. They could see that I was interested in 
Western music and culture, and they finally 
offered me a trip to the States to take part in 
the Radio ‘87 programme, where people from 
23 countries from the whole world, mainly the 
Third World, including Poland, were invited by 
the United States Information Agency to see 
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I guess I’d started thinking about it since I saw 
the film Żona dla Australijczyka, which tells 
a story about an Australian who comes to Po-
land by ship to find a wife. I thought that Aus-
tralia was a country located somewhere at the 
end of the world, a country I would like to visit 
one day. Then the correspondence appeared, 
and in 1964, a family from Szadek went there. 
It was a historic event for the whole town. In 
2007, I met that guy in Sydney, when I was 
making the charts there. He burst into tears 
because he saw my dad, whom he had known, 
in me. He couldn’t recognize me because 
I was little when he left. It was a really touch-
ing meeting. Unfortunately, I was leaving on 
the following day. I didn’t extend my visit, and 
we’ve never met again. I received printouts 
from local shops showing me how their top 
charts looked from Australia and later from 
the Netherlands too. I had no idea something 
like that existed. Now there are no longer 
things like that because everything is on 
the Internet. Those sheets of paper smelled 
differently, they smelled of Australian sun. 
It was the same smell that hit me when I first 
found myself in Australia. It was 4 o’clock 
in the morning, there was winter in Poland 
and summer in Australia, and the sun was 
shining like mad. I was completely shocked. 

you were on our guest list!” she said in Polish. 
(Laughs) It was great! I was told not to use 
the drinks cabinet because there was a shop 
selling such stuff much cheaper around the 
corner. Of course, I simply had to give her 
a tape with the charts I was carrying with 
me. She was so delighted! Now, when you’re 
in the States, Germany or Kenya, you turn 
on the radio on the Internet and start listen-
ing. And it was 1987. Only after many years 
did I learn there were so many people asking 
their families in Poland to record my broad-
cast and send the tape to the USA. It sounds 
like fiction, but that’s what it was like.

We hear such stories and think the present 
day is not better than before. There is no 
such mystery.
Radio was a theatre of imagination then, as 
I often call it. At the same time, if someone 
had been raised on it, he later missed it. Peo-
ple were going to the USA, had access to all the 
best American and world radio stations but 
missed precisely my poor charts.

They certainly did on Saturdays, which is 
when it was broadcast. And when did you 
think about going to Australia for 
the first time?

how American radio looked. I obviously didn’t 
lose time thinking and said I was going. Unfor-
tunately, I couldn’t take as much holiday leave 
as needed, because it was more than a month, 
so I applied for additional unpaid leave. They 
didn’t want to give it to me, and I was even 
ready to move to Filipinka or Na przełaj, to 
which I was writing articles then, to be able to 
fly to the States. In those days, I thought it was 
the only chance to get to America. My threat 
produced the desired effect. The director gave 
me the permission, and I went. Piotr told me, 
“You have to take two large leather suitcases 
because when you leave the plane at the air-
port, a man will come, pick up those suitcases 
from you and take them to a cab.” I thought 
he was making fun of me! So I borrowed the 
suitcases, as I didn’t have any like that, left at 
the airport and saw a guy approach me, pick 
the suitcases up and take them to a cab. We 
went to a hotel in Washington D.C. because 
the journey started there and ended in New 
York. The lady in the hotel asked me, “Can 
I have your name, please?”. I thought I had 
a difficult surname and that it would be easier 
to give her my passport. She took the pass-
port, and I suddenly heard, “Marek! I’ve been 
waiting for you to come here for so long! I live 
here, but I’m from the Polish mountains! I saw 
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I saw a different world. I was flying via Bang-
kok then and was almost late for my plane 
because it was cold January with banks of 
snow everywhere. There were no more seats 
in economy class so I was flying to Bangkok in 
business class. It was amazing. And the plane 
was piloted by the world champion in preci-
sion flying, whom I was supposed to interview 
during the flight. So I was asking him about 
various things, and he said, “Marek, let’s talk 
about Pink Floyd!” (Laughs) He asked me if 
I wanted to see the landing in Bangkok, and 
I recklessly said that I certainly did. And it 
was a  disaster... You fly down and see the 
plane just has to crash against the ground, 
there’s no other option. I told myself “never 
again”. Of course, the landing was perfect. 
There was some Thai airplane landing beside, 
and I heard, “Take a look, he’s going to jump”. 
And indeed, it bounced off the ground several 
times. But I told myself I would never stay in 
the cockpit during the landing again. It was 
horrible. And as far as Australia is concerned, 
I fell in love with it, and that love has lasted for 
20 years already.

When will you go there again?
I don’t have any plans yet. I went there twice 
during summer because the Kimberley re-
gion, where my favourite national parks are 
located, can be seen only during our summer 
and their winter. Their winter means 30-35 de-
grees Celsius during the day, and at night the 
temperature falls down to zero, so you take on 
everything you have in the tent to survive.

Is Australia really the end of the world?
Yes, it is. There is Tasmania further and New 
Zealand even further than that. I’ve been to 
the latter three times. And you can really feel 
it is the end, but that end is so beautiful! It’s 
a very friendly continent, even though it’s hard 
to tell that it’s life-friendly because it’s mainly 
a desert. But it’s wonderful everywhere on the 
coast, where you have the ocean. I’ve travelled 
the length and breadth of it. There are plac-
es where everything you see is just nature. 
I have many photographs of such locations, 
and when people see them, they ask, “Ok, but 
where are people here???” There are no peo-
ple! Some people don’t realize that, just like 
not everyone knows that the ancestors of to-
day’s Australians were Britons, mainly thugs, 
who were sent there to wipe out Aborigines. 
It’s not a particularly glorious history.

Did you have a chance to meet Aborigines, 
their culture?
Yes. There’s an Aboriginal art centre near Ulu-
ru. It’s prohibited to take photographs there, 
so I don’t have any, but it’s all nicely portrayed 
there. And as regards real Aborigines in their 

original environment, I met them in Alice 
Springs, 400 km away from Uluru. There is 
a Pole living there who in a sense looks after 
them. He buys canvases and paint for them. 
They paint pictures, which he later sells. Ab-
original art is wonderful, I have a lot of it. And 
I bought two huge paintings from him. I don’t 
even have any place where I could exhibit 
them. I met one of the painters then. They are 
completely different from us. It’s perfectly 
shown in Australia. I love the film and have 
seen it 30-40 times already. I’ve also been to 
places where it was filmed. It’s a pity I didn’t 
see Nicole Kidman and Hugh Jackman there, 
but, well, tough luck. (Laughs) When I now 
watch the film, I think to myself, “Oh, I’ve got 
a photo precisely in the place where they’re 
standing!” The general history of Aborigines, 
despite all apologies and so on, is horrible.

(A lady entered at that moment and asked 
Marek for autographs, which he obviously 
gave her.)

I saw Australia only from the plane, 
unfortunately. I thought that since I was 
to fly in that direction, I should go as far as 
possible.
But it’s impressive too. Those salt lakes are 
incredible.

And the coast en route to New Zealand, 
where you can see the coral reef. It 
is something amazing. Something 
unimaginable.
I’ve never been to those parts, to Papua New 
Guinea, because Australia itself is so far 
away... I always go there for 4-6 weeks, but 
it’s not enough. I  just don’t want to waste 
any time. But when I’m finally in Australia, 
I don’t even have enough time to fly some-
where further because there are so many 
places to visit...

We normally do not even realize how 
enormous that land is.
But it’s actually quite good today because once 
you had to first fly from Warsaw to London, Vi-
enna or Paris to go there. So you had to take 
a step backwards. Now you fly to the east and 
continue your journey from there, so it lasts 
less than 20 hours. Every additional hour 
makes a difference here.

I will refer back to the pilot from your first 
flight to Australia. Let’s talk about Pink 
Floyd. The fact that they cannot play again 
is for many people the biggest regret of their 
lives. Three years ago, we still had hope.
Even the Beatles could play three years ago. 
Unfortunately, time marches inexorably on, 
and people die. I even like it because I wonder 

what will those who are born today experi-
ence. I remember the 60s and 70s, when it 
was really hard. We had communism, and 
I didn’t like it, but the world was so normal, 
so well-organized. The things that happen 
today are terrifying. I  don’t know if I  will 
ever fly to Australia again because, after all, 
flying is risky now. And as for Pink Floyd, 
I  really like them. Zbyszek Preisner, who 
did orchestration for the recent Gilmour’s 
album (and the previous one too), is coming 
the day after tomorrow. Perhaps he’ll tell me 
something about it.

But there are also music trips, which are 
very important for a radio journalist. They’re 
unforgettable.
I’d say there were music trips because they’re 
much less frequent now. It’s much more dif-
ficult to draw me out. A friend of mine has 
recently called me and asked if I would fly 
to London to make an interview with Enya, 
who had just released an album. Once I’d 
drop everything and go. Now I told her I had 
a broadcast and couldn’t do it. I like studio 
concerts, especially those held in Agnieszka 
Osiecka Studio. The atmosphere is always 
nice and pleasant there, and the studio can 
house only 150 people. I wouldn’t feel like 
going to a concert of U2 or Genesis to the sta-
dium in Chorzów because it would rain seven 
times and I’d get wet seven times too. I’m too 
lazy now, I’d rather wait for the concert to be 
released on DVD, sit on my sofa and watch 
it. Of course, there were times when I would 
fly to the end of the world to see my favourite 
artist. I will never forget the concert given by 
the Eagles in Ahoy, Rotterdam, when they 
promoted their album Hell Freezes Over. 
Tomorrow, 21 days will have passed from the 
day it scored number one on the charts in the 
United States. Not that I remember all that, 
but I’m planning to play it in my programme, 
and I’ve checked the data. But I won’t play 
“Hotel California” any more because when 
I play that song, I see comments on the Inter-
net saying, “You keep playing the same piece 
all the time!” (Laughs) I’m trying to reach out 
for less obvious things now. But that concert 
was brilliant, and I will remember it for the 
rest of my life. Actually, there were many con-
certs like that. TOTO in Paris, David Bowie 
and Michael Jackson at Stadion Feijenoord, 
Dan Fogelberg at Radio City Music Hall in 
New York, Midnight Oil in Adelaide... But now 
I prefer smaller concerts, in small clubs, whe-
re people sit at the tables.

L I S T A  Z  K O Ń C A  Ś W I A T A

For the rest of the interview see: 
www.Anywhere.pl



PEWNIE WIELU MIŁOŚNIKÓW KSIĄŻEK 
PODRÓŻNICZYCH, PRZYGODOWYCH, O INDIANACH 
ITP. MA WRAŻENIE, ŻE WSZĘDZIE JEST ZA PÓŹNO. 
NIE MA DZIKIEGO ZACHODU, NIE MA LĄDÓW DO 
ODKRYCIA, NIE MA NAWET BUDOWANIA NOWEGO 
ŁADU PO WOJNIE. A KTO NIE MIAŁ MINIMUM 
DWUDZIESTKI NA POCZĄTKU LAT 90-TYCH, TEN 
TEŻ STRACIŁ CAŁE OCEANY MOŻLIWOŚCI.

RAJ
AWANTURNIKÓW

TEKST I ZDJĘCIA  Ola Liana (www.ola-liana.blogspot.co.id)
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walifikuję się na wszystkie powyższe 
przykłady i jeszcze wiele innych. Ale 
przez kilka zbiegów okoliczności i po 

wielu perturbacjach trafiłam do miasta o ła-
godno-drapieżnej nazwie Labuan Bajo (czyt. 
Badżo). I od prawie 11 lat mogę mieć poczucie 
bycia w odpowiednim miejscu i czasie. Co nie 
znaczy, że takie poczucie zawsze wprawia 
w dobry nastrój. Częściej wprowadza chaos 
i daje wrażenie wymykania się z rąk niezliczo-
nych możliwości. Na pewno nie gwarantuje 
spokojnych chwil w tropikalnym raju.

Labuan Bajo – port na wyspie Flores we 
wschodniej Indonezji, daleko nawet dla więk-
szości Indonezyjczyków z bardziej cywilizo-
wanych części archipelagu. Brama na bujną 

wyspę Flores i dziki archipelag Komodo. Po-
łożone przepięknie na wzgórzach, zwrócone 
na zachód, w stronę morza, pewnej Brazylij-
ce przypomniało rodzinne Rio. Z  dwóch 
stron morze, w tle pokryte deszczowym la-
sem góry. Powinien to być raj na ziemi, ale 
takie nie istnieją. A  miasto ma teraz swój 
szczególny czas…

Labuan Bajo ma bowiem coś takiego w so-
bie, że kiedy się tam pojawiam, to od razu je-
stem na wszystko wściekła. Brud, gorąc, kurz 
lub błoto, w zależności od pory roku. I najgor-
sze – bezradność, kiedy widzę, jak to piękne 
miejsce może być zmarnowane. Ale kiedy 
wylatuję – nagle mam dziesiątki pomysłów na 
biznes, wszędzie widzę możliwości, a Labuan 
Bajo jawi mi się jako ziemia obiecana. Jak 
z czasów gorączki złota – tylko nie rozmawia 
się o złocie, ale o ziemi. Prawie nie ma innych 
dyskusji – kto, gdzie i za ile kupił lub sprzedał, 
kto oszukał, a kto został oszukany – kto sprze-
dał trzy razy tę samą ziemię, a do kogo przy-
szedł drugi równoczesny nabywca. 

Mówi się o pechowym pośredniku, który 
sprzedał Chińczykom z Dżakarty szmat zie-
mi na wybrzeżu na północ od Labuan Bajo, 
a to wcale nie była ziemia ludzi Bugis z wioski, 
tylko ziemia ludzi Manggarai ze wzgórz… A ci 
zeszli z parangami i zapowiedzieli, że potną 
każdego, kto wejdzie na ich teren. Pośred-
nik się ukrywa.

Mówi się też o fałszowanych dokumentach 
własności, postarzanych w herbacie i przed-
stawianych w urzędach. O nagłych fortunach, 
bo można kupić ziemię dzisiaj, a jutro sprze-
dać za trzykrotność ceny. I równie szybko 
stracić pieniądze, nie będąc przyzwyczajo-
nym do milionów w kieszeni.

To czas dla awanturników, ryzykantów 
i spekulantów.

Labuan Bajo jest jak miasto z opowieści 
o życiu osadników, którym najpierw było cięż-
ko, a potem część się bogaciła, stawiała lepsze 
domy, miasto się zmieniało i robiło ładniejsze, 
a teraz jest metropolią. Labuan Bajo jest na 
bardzo wczesnym etapie tego procesu (i nie-
stety wątpliwe, że będzie ładniejsze), ale czuć 
ruch, drżenie materii, świetlaną przyszłość, 
która jest drugim, zaraz po ziemi, tematem 
rozmów. Mrowie ludzi przyjeżdżających z ca-
łej Flores w poszukiwaniu pracy, nowe wiel-
kie inwestycje Chińczyków, których stać na 
wybudowanie największych budowli (choć 
oszczędzają na architekcie, bo nie ma dla 
nich znaczenia, jak coś wygląda, nie oglądają 
tego nigdy z zewnątrz, bo i tak spędzają swoje 
dnie za biurkami sklepów). Port pełny wiel-
kich, drewnianych szkunerów, przywożących 

towary z daleka i mniejszy port pełny małych, 
głośnych łódek ludzi z wiosek na wyspach. 
Ryby wyjeżdżające na motorach w góry i ryż 
zjeżdżający z gór do miasta. Oraz coraz licz-
niej snujący się turyści.

Wzdłuż głównej ulicy w Labuan Bajo pły-
nie otwarty ściek, nad nim ulokowały się 
małe lokalne sklepiki ze wszystkimi towara-
mi. Sklepiki są marne, ledwo sklecone, ich 
estetyka to ostatnia rzecz, o której pomyśleli-
by właściciele. To pojęcie dla nich nie istnieje, 
jest zupełnie poza ich pojmowaniem. I wśród 
tych zakurzonych budek wyrastają wyspy, pe-
rełki otwierane przez nas, czyli bule – nowe 
biznesy, stylowe sklepy, bary i restauracje, 
urządzone pod sam klucz, które mogłyby się 
przenieść w każdy modny zakątek globu. Cza-
sem wieczorem, gdy przekraczamy mętny 
ściek aby postawić nogę na pierwszym stop-
niu pięknie oświetlonych schodów, gdy z lo-
kalu już słychać muzykę, przemknie nam pod 
nogami zagubiony szczur i zniknie w mroku.

Większe zagęszczenie nowych, modnych 
lokali znajduje się bliżej portu, potem stare, 
małe biznesy przejmują władzę, ale i to się 
zmieni – wśród sklepów z butami, torbami, 
wśród warsztatów i krawców i walających się 
śmieci ulokował się na razie samotny, staran-
nie urządzony bar sushi.

LABUAN BAJO 
JEST JAK MIASTO 
Z OPOWIEŚCI 
O ŻYCIU 
OSADNIKÓW, 
KTÓRYM NAJPIERW 
BYŁO CIĘŻKO, 
A POTEM CZĘŚĆ 
SIĘ BOGACIŁA, 
STAWIAŁA LEPSZE 
DOMY, MIASTO SIĘ 
ZMIENIAŁO I ROBIŁO 
ŁADNIEJSZE, 
A TERAZ JEST 
METROPOLIĄ. 

K
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Niedługo nowych miejsc będzie coraz 
więcej, bo czynsze są za wysokie dla miejsco-
wych. Czy żałować takiego obrotu spraw, sko-
ro nowe jest nieuniknione? Tym bardziej, że 
wraz z lokalnymi biznesami, małymi i duży-
mi, wciąż króluje chaos i brud, ten właściwy 
Daleki Wschód. Alternatywą jest nowe Bali, 
którym Flores pewnie się stanie i raczej nie 
jest to wesoła perspektywa. Tak jest to rekla-
mowane przez pierwsze biura nieruchomości 
– „Bali 30 lat temu”. Pozostaje obserwować 
i korzystać z chwili.

Kolorytu dodaje pozostająca w  tle, ale 
wszechobecna korupcja na każdym szcze-
blu i wciskająca się w życie i biznesy nawet 
tych osób, które są jej niechętne... Trzeba 
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KOLORYTU DODAJE POZOSTAJĄCA 
W TLE, ALE WSZECHOBECNA 

KORUPCJA NA KAŻDYM SZCZEBLU 
 WCISKAJĄCA SIĘ W ŻYCIE 

I BIZNESY NAWET TYCH OSÓB, 
KTÓRE SĄ JEJ NIECHĘTNE... TRZEBA 

BYĆ CZĘŚCIĄ TEGO UKŁADU, BO 
INNEGO SYSTEMU NIE MA. 



Doktor miał bowiem budować szpital, ale 
pieniądze po drodze się „zagubiły”. W dok-
torskiej kieszeni, choć dookoła doktora był 
pewnie wianuszek osób, które także wzbo-
gaciły się na tej akcji. A metropolia Labuan 
Bajo nadal szpitala nie ma. A to przecież nie-
wielkie pieniądze, władza gra o dużo więk-
sze stawki. Obecnie sądzony jest były bupa-
ti, wojewoda, za afery, których się dopuścił. 
Ogromna ilość niepotrzebnych, gigantycz-
nych inwestycji. Jedna z nich, jak zwykle ko-
pana (tak najłatwiej, trochę koparek, żwiru 
na drodze, ciężarówek, nic wyszukanego – 
a już zarabiają urzędnicy wszystkich szcze-
bli samorządu) sprawiła, że rozerwało rury 
doprowadzające wodę do miasta. Ledwo 
miasto dorobiło się bieżącej wody płynącej 
zaledwie w tygodniu, a już ją utraciło. Ludzie 
gadają po kątach i  wyśmiewają „korupto-
rów”, ale nie podejmują innych akcji.

Brudno, parno, drogo, w ruchu, z przy-
szłością, w otoczeniu przyrody, w chaosie. 
To szczególny czas i miejsce, które powodu-
je, że o ile jeszcze niedawno marzyłam o ho-
dowaniu marchewki w ogrodzie za domem 
i absolutnie niczym więcej, to przy wyjeź-
dzie z Labuan Bajo nagle awanturnicze ży-
cie wydaje mi się na powrót  ideałem.

EN

PARADISE FOR ADVENTURES

MANY LOVERS OF TRAVEL AND ADVENTURE 
BOOKS, BOOKS ABOUT NATIVE AMERICANS 
AND THE LIKE PROBABLY HAVE THE 
IMPRESSION THAT IT IS TOO LATE 
EVERYWHERE. THERE IS NO WILD WEST, 
NO LANDS TO BE DISCOVERED, NOT EVEN 
A CHANCE TO BUILD A NEW ORDER AFTER 
THE WAR. AND THOSE WHO WERE NOT AT 
LEAST TWENTY IN THE EARLY 90S HAVE 
LOST WHOLE OCEANS OF POSSIBILITIES.
 

być częścią tego układu, bo innego systemu 
nie ma. I nikt, ani płacący, ani przyjmujący, 
nie jest zainteresowany zmianą systemu. Są 
za to ciekawe historie.

Oto doktor Hari Yasa. Trafiłam kiedyś do 
niego, zaraz po jego przeprowadzce z Bali. 
Przyszłam z  pewnym bardzo pechowym 
Duńczykiem z dziurą w nodze. Doktor nie 
chciał się tym zająć i odesłał nas dalej. Ale 
nie prowadzi już gabinetu, nie trudni się 
doradzaniem medycznym – znajduje się 
w więzieniu w Rutengu, od dwóch lat. Po-
dobno spędza tam tylko noce, na dzień wy-
chodzi na kawę, na spacer, na obiad. Dwa 
lata wydaje mu się małą ceną za przekręt 
ze szpitalem i  parę miliardów na koncie. 
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I  represent all of the above examples and 
many others. But thanks to several coinci-
dences and after many years of perturbation, 
I found myself in a city with a gentle and dan-
gerous name of Labuan Bajo. And I have had 
the feeling that I am in the right place at the 
right time for almost 11 years. Which does not 
mean such a feeling always gets me in a good 
mood. It more often brings chaos and gives 
the impression that there are countless pos-
sibilities getting out of my hand. It certain-
ly does not guarantee peaceful moments in 
a tropical paradise.

Labuan Bajo is a  port town located on 
Flores in east Indonesia. It is far even for most 
Indonesians from the more civilized parts of 
the archipelago. A gate to the lush Flores is-
land and the wild Komodo archipelago. Beau-
tifully situated on the hills, headed towards 
the west and the sea, it reminded a certain 
Brazil woman of her home Rio. With the sea 
on its both sides and mountains covered with 
a rainy forest in the background. It should be 
a paradise on earth, but such places do not ex-
ist. And it is now a special time for the city...

Because Labuan Bajo has such a thing in 
itself that when I come there, I immediately 
become mad at everything. At all that dirt, 
heat, dust or mud, depending on the season 
of the year. And the worst thing, helplessness, 
when I see how wasted this beautiful place can 
be. But when I leave, I suddenly have dozens 
of ideas for business, I see possibilities every-
where, and Labuan Bajo seems the promised 
island to me. Like during the times of gold 
rush, only now they do not talk about gold 
but land. There is almost no other topic than 
that: who, where and for what money bought 
or sold a piece of land, who was deceived, who 
sold the same land three times, and who was 
visited by the second, simultaneous buyer.

They talk about an unlucky agent who sold 
a good bit of land to the north of Labuan Bajo 
to some Chinese from Jakarta, and it turned 
out the land had not belonged to the Buginese 
people from the village but to the Manggarai 
from the hills. And they came down with their 
parangs and announced they would kill every-
one who would enter their territory. The agent 
remains hidden.

They talk about falsified identity cards 
that are made look older in tea and present-
ed in offices. About sudden fortunes because 
one can buy an area of land today and sell it at 
three times the price tomorrow. And lose the 
money equally fast as they are not used to mil-
lions in their pockets.

It is a time of adventurers, risk-takers and 
speculators.

Labuan Bajo is like a city from the tales 
about settlers who were having a hard time 
in the beginning. Some of them later got rich, 

built better houses, the city was changing and 
becoming more and more beautiful, and now 
it is a metropolis. Labuan Bajo is at a very ear-
ly stage of this process (and, unfortunately, it 
is doubtful whether it will ever become more 
beautiful), but you can feel the movement, 
the matter trembling, its bright future, which 
is the second most popular topic of discus-
sions, right after land. A  plenty of people 
coming from the whole Flores in search of 
a job, new huge investments by the Chinese 
who can afford building the biggest edifices 
(although they scrimp on architects; they do 
not care how things look, they never look at 
those buildings from the outside because they 
spend their free days at their desks anyway). 
A port full of huge, wooden schooners carry-
ing goods from far away and a smaller port 
full of little, noisy boats of people living in the 
villages located on nearby islands. Fish travel-
ling on motorbikes to the mountains and rice 
coming down from the mountains to the city. 
And more and more tourists floating about.

There is an open sewer running along the 
main street in Labuan Bajo with tiny local 
shops offering all kinds of products situated at 
its bank. The shops are lousy, hastily put togeth-
er, and aesthetics is the last thing their owners 
would think about. Such a concept does not ex-
ists for them, it is completely out of their com-
prehension. And from between those dusty 
stands rise true islands, pearls opened by us, 
bules: new businesses, stylish shops, bars and 
restaurants, all of them perfectly furnished 
and decorated. They could be easily moved to 
any fashionable place on the globe. Sometimes 
in the evening, when we cross the murky sewer 
to stand on the first step of beautifully lit stairs, 
when we already hear the music coming from 
the place, a lost rat shoots past our feet and dis-
appears in the distance.

There is a bigger density of new, fashion-
able restaurants and shops around the port. 
The farther from it, the more the area is 
reigned by small, old businesses, but this will 
change before long too: a lonely, neatly fur-
nished sushi bar has already found its place 
among shops offering shoes or bags, work-
shops, tailors and rubbish.

People will soon open more new places 
like that here because the rent is too high for 
the locals. Should we regret such a state of 
affairs if the wind of change is unavoidable? 
Especially that, apart from local businesses, 
both small and big ones, the town is still dom-
inated by chaos and dirt, the real Wild West. 
But an alternative exists. Flores will probably 
become a new Bali, even though it is not a par-
ticularly attractive prospect. This is the way it 
is advertised by the first estate agencies: Bali 
30 years ago”. It only remains for us to observe 
and enjoy the moment.

What adds colour to the place is the om-
nipresent corruption at every level, which 
squeezes in the life and business of even those 
who are critical of it... One has to be a part 
of this system, there is no other option. And 
nobody, neither the payer nor the payee, is in-
terested in changing the system. But there are 
interesting stories instead.

Allow me to introduce Doctor Hari Yasa 
to you. I once visited his office, right after 
I had moved here from Bali. I came with an 
unlucky Dane who had a hole in his leg. The 
doctor did not want to examine him and told 
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us to look for help elsewhere. But he does not 
run his office nor offer medical counselling 
any more. He has been in prison in Ruteng 
for two years. They say he only spends his 
nights there. During the day, he goes out 
for coffee, a walk or dinner. Two years seem 
a small price for his fiddle with the hospital 
and several billions in his account. Because 
the doctor had been supposed to build a hos-
pital, but the money had somehow got lost 
along the way. It got lost in the doctor’s pock-
et, even though there was probably quite 
a circle of people who grew rich on the whole 

campaign around the doctor too. And the 
Labuan Bajo metropolis still does not have 
a  hospital. And it is actually quite a  small 
sum of money; the authorities gamble for 
much higher stakes. Currently, the former 
bupati, regent, is tried for the scandals he 
was involved in. A huge number of unneces-
sary, enormous investments. One of those, 
as usually a digging one (it is the easiest way, 
several excavators, a  bit of gravel on the 
road, some trucks, nothing special, but it al-
ready gives a chance to make officials at all 
levels of local government richer), tore apart 

the pipes supplying the city with water. The 
city had only gained access to running wa-
ter in just a week when it lost it again. People 
spread rumours and laugh at the “corrup-
tors” but do not do anything at all.

It is dirty, muggy, expensive, in a rush, 
with prospects and surrounded by nature 
and chaos. It is a special time and place: even 
though I was dreaming about growing carrots 
in my backyard and absolutely nothing else 
until quite recently, the moment I leave La-
buan Bajo, it once again makes me think that 
life full of adventure is my ideal.



TEKST Sylwia Gutowska, Konsultacja: Diecezjalne 
Centrum Informacji Turystycznej w Pelplinie.

W

POMORSKIE TURYSTOM KOJARZY SIĘ GŁÓWNIE 
Z TRÓJMIASTEM I MORZEM. A PRZECIEŻ WOKÓŁ 
METROPOLII ROZSIANE SĄ MIASTECZKA, KTÓRE POTRAFIĄ 
ZASKOCZYĆ. JEDNYM Z NICH JEST PELPLIN. W TUTEJSZYM 
MUZEUM DIECEZJALNYM ZNAJDZIEMY PRAWDZIWY SKARB. 
TO JEDYNY W POLSCE EGZEMPLARZ BIBLII GUTENBERGA.

 nieco ponad pół godziny można 
przemieścić się do oddalonego o 47 
km na południe od Gdańska Pelpli-

na, którego hasło promocyjne brzmi „Pelplin 
– Miasto z  duszą”. Duszą Pelplina jest bez 
wątpienia dawne opactwo cysterskie, które 
w 2014 zostało wpisane na prezydencką listę 
Pomników Historii Polski. Niezmiennie, od 
przełomu XIII i XIV wieku, jego serce stano-
wi gotycki kościół cysterski, dziś bazylika 
katedralna, która od 50 lat nosi tytuł Bazyli-
ki Mniejszej, nadany jej przez Papieża Pawła 
VI. Będąc tam, koniecznie trzeba zajrzeć do 
środka, by zobaczyć największy w tej części 
Europy drewniany, złocony ołtarz barokowy 
z cennym przedstawieniem Koronacji NMP 
mistrza H. Hana oraz 22 inne, nie mniej im-
ponujące ołtarze boczne, a także gotyckie 
stalle oraz część klasztorną z wirydarzem, 
skryptorium i  krużgankami. Jednak naj-
cenniejszym skarbem Pelplina jest pewna 
książka. To arcydzieło światowej literatury 
– jedyny w  Polsce egzemplarz oryginalnej 
Biblii Gutenberga.

JEDYNA 
TAKA KSIĘGA 
W POLSCE
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ier access to the written word and started 
slowly emerging from the mists of illiteracy. 
A new epoch began. How did it happen that 
an original copy of this revolutionary publi-
cation reached Pelplin?

Only forty-eight out of almost two hun-
dred copies of the Bible printed with the use 
of Gutenberg’s machine have survived to this 
day, including only twenty complete copies. 
The Bible from Pelplin is the only copy in 
Poland. It is not clear how it reached its cur-
rent location. It was most probably bought 
by Bishop of Chełmno Mikołaj Chrapicki for 
the Franciscan Order in Lubawa in the 15th 
century. In 1833, it was moved to the Sem-
inary Library in Pelplin. It went through a lot 
especially during World War II. The Third 
Reich authorities were so determined to steal 
as many valuable exhibits from the occupied 
countries as possible that they formed a sep-
arate unit to search for monuments. In order 
to protect the Bible, Father Antoni Liedtke, 
who was the director of the Seminary Library 
then, hid it in a leather bag, which he had or-
dered from the local leatherworker named 
Gutkowski especially for that purpose, and 
took it away to Warsaw, from where the Bible 
was transported to Romania and Paris. What 
stayed in Pelplin were only documents certi-
fying that the Bible was moved out of the city, 
but the book fortunately managed to avoid 
falling into the wrong hands. It was moved 
from one place to another for years. It crossed 
the ocean on board the transatlantic liner Ba-
tory and finally found shelter in Canada. The 
Bible spent the following years in a vault of the 
State Economic Bank located in the Bank of 
Montreal. It returned to Poland in 1959: firstly 
to Wawel Castle and then, in the very same 
leather bag and accompanied by the very 
same priest, Antoni Liedtke, to Pelplin.

PELPLIN IS ONE OF THEM. THE LOCAL 
DIOCESAN MUSEUM HIDES A REAL 
TREASURE. IT IS THE ONLY COPY OF THE 
GUTENBERG BIBLE IN POLAND..

You can reach Pelplin (located 47 km to the 
south of Gdansk) in a bit more than half an 
hour. The advertising slogan of the city is: 
“Pelplin. A City with a Soul”. It is undoubtedly 
the old Cistercian Abbey, which was added 
to the presidential list of Polish Historic 
Monuments in 2014, that constitutes the soul 
of Pelplin. The cathedral basilica, which en-
joys the title of the Minor Basilica granted to 
it by Pope Paul VI 50 years ago, has been the 
heart of the Abbey since the turn of the 13th 
and 14th centuries. When you are there, you 
should definitely look inside to see the biggest 
gold-plated wooden Baroque altar in Europe 
with the precious representation of the Cor-
onation of Mary by Master H. Han, 22 side 
altars that are just as impressive as the high 
altar, Gothic stalls and the monastic part with 
its garden, scriptorium and cloister. But it is 
a certain volume that is the most precious 
treasure of Pelplin. It is a masterpiece of world 
literature, the only copy of the Gutenberg Bi-
ble in Poland.

Between 1452 and 1455, Johannes Guten-
berg published the first copies of a printed 
book with the use of movable type. It was 
the Bible. The secrets of Gutenberg’s meth-
od quickly got out of his workshop, mainly be-
cause the inventor from Mainz often changed 
his assistants and was not always able to pay 
them salary. This way, his financial problems 
turned out to be beneficial for the whole 
Western civilization. Even though books re-
mained luxury goods for many centuries, the 
printing technique democratized reading 
on a huge scale. The society has gained eas-

Między 1452 a  1455 rokiem Jan Guten-
berg wydał pierwsze egzemplarze książki 
drukowanej przy użyciu ruchomej czcionki. 
Była to Biblia. Sekrety metody Gutenberga 
szybko przedostały się poza jego pracownię, 
głównie przez to, że moguncki wynalazca 
często zmieniał pomocników i nie zawsze 
mógł wypłacać im pensje. Tym samym jego 
problemy finansowe wyszły na dobre całej 
zachodniej cywilizacji. Choć przez wiele 
wieków książka pozostawała towarem luk-
susowym, druk na masową skalę zdemokra-
tyzował czytelnictwo. Zwiększył się dostęp 
do słowa pisanego, a społeczeństwo powoli 
zaczęło wynurzać się z  mroków analfabe-
tyzmu. Zaczęła się nowa epoka. Jak to się 
stało, że oryginał tej rewolucyjnej publikacji 
zawędrował właśnie do Pelplina?

Z  prawie dwustu egzemplarzy Pisma 
Świętego, które wyszło spod czcionki Gu-
tenberga, do naszych czasów dotrwało czter-
dzieści osiem, w tym dwadzieścia w stanie 
kompletnym. Biblia pelplińska jest jedyną 
znajdującą się na terenie Polski. Historia jej 
przybycia nie jest jasna. Prawdopodobnie 
w  XV  w. zakupił ją biskup chełmiński Mi-
kołaj Chrapicki dla Zakonu Franciszkanów 
w Lubawie. W 1833 r. trafiła ona do Biblioteki 
Seminarium Duchownego w Pelplinie. Naj-
więcej przygód przeżyła  w czasie II wojny 
światowej. Władze III Rzeszy były tak zde-
terminowane, by wykraść jak najwięcej cen-
nych eksponatów z okupowanych krajów, że 
stworzyły osobną jednostkę do poszukiwania 
zabytków. Aby ochronić Biblię przed dosta-
niem się w niepowołane ręce, ksiądz Antoni 
Liedtke, ówczesny dyrektor biblioteki semi-
naryjnej, spakował ją do skórzanej torby, któ-
rą zamówił specjalnie u tamtejszego rymarza 
Gutkowskiego, i tak wywiózł do Warszawy, 
skąd pojechała do Rumunii i Paryża. W Pel-
plinie pozostały dokumenty poświadczają-
ce wywóz Biblii, ale na szczęście udało jej się 
uniknąć wpadnięcia w  niepowołane ręce. 
Przez lata była przenoszona. Odbyła podróż 
transatlantykiem „Batory”, by ostatecznie 
znaleźć schronienie w Kanadzie. Kolejne lata 
spędziła w skarbcu Banku Gospodarki Krajo-
wej, mieszczącym się w Bank of Montreal. Do 
Polski wróciła w 1959 r., początkowo na Wa-
wel, a następnie – dokładnie w tej samej skó-
rzanej torbie i w asyście tego samego księdza, 
Antoniego Liedtke – do Pelplina.
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THE ONLY SUCH A VOLUME 
IN POLAND

TOURISTS ASSOCIATE POMORSKIE MAINLY 
WITH TRICITY AND THE SEA. BUT THERE 
ARE ACTUALLY MANY FASCINATING TOWNS 
SCATTERED AROUND THE METROPOLIS. 

J E D Y N A  T A K A  K S I Ę G A  W  P O L S C E



dańsk. Miasto Fahrenheita i  Hewe-
liusza, które zawsze lubiło spoglądać 
na inne lądy, planety, a nawet w przy-

szłość i przeszłość. Coś z tej potrzeby zostało 
gdańszczanom do dziś. Tutejsi młodzi na-
ukowcy coraz śmielej zerkają tam, gdzie jesz-
cze do niedawna wzrok nie sięgał.

PROSTO W KOSMOS
Ulokowanie w  Gdańsku siedziby Polskiej 
Agencji Kosmicznej nie było przypadkiem – 
już wcześniej powstawało tutaj sporo projek-
tów dedykowanych poznawaniu kosmosu, ale 
teraz rozbudziło dodatkowo wyobraźnię wie-
lu młodych naukowców. Miasto postanowiło 
pobudzić ją jeszcze bardziej i pomóc zamienić 
młodym inżynierom ich pomysły w rzeczywi-
stość. Gdańsk zadeklarował, że wesprze tak 
zwany „akcelerator kosmiczny”, który ma 
spowodować, że w stolicy Pomorza pojawią się 
małe i średnie firmy oraz zespoły akademic-
kie zajmujące się właśnie kosmosem. Wszyst-
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W KOSMOS 
I DO SZKLANKI ZDJĘCIE Marek AngielTEKST Jakub Milszewski

ZAPEWNIAMY, ŻE SZCZEPIONKA PRZECIWKO 
CUKRZYCY, SYSTEM POMAGAJĄCY ROLNICTWU 
W JORDANII, STABILIZATOR DO BALONÓW 
STRATOSFERYCZNYCH I SZCZEPY DROŻDŻY, SŁUŻĄCE 
DO WYROBU PIWA, MAJĄ ZE SOBĄ COŚ WSPÓLNEGO.

G ko dlatego, że potencjał faktycznie w mieście 
jest. Tylko w ostatnim czasie studenci z Po-
litechniki Gdańskiej testowali swój balon 
stratosferyczny, w którym zainstalowali spe-
cjalny stabilizator, który może przyczynić się 
w zbieraniu dokładniejszych wyników badań 
meteorologicznych, a gdańska firma Blue Dot 
opracowała pomysł, wykorzystujący dane 
z amerykańskich, rosyjskich i europejskich 
satelit, by pomóc w rozwinięciu rolnictwa na 
terenach, które zmagają się z brakiem wody – 
np. w Jordanii. 

W GŁĄB CZŁOWIEKA
Innym naukowcom od teleskopów bliższe są 
mikroskopy.

W drugiej połowie 2016 roku z oddziału 
przy laboratorium leczenia cukrzycy typu 
I skorzystają pierwsi mali pacjenci. Stosowa-
na tam będzie specjalna, nowatorska meto-
da opracowana przez naukowców GUMedu, 
której skuteczność została potwierdzona 

odpowiednimi badaniami. Dzięki podawa-
niu dzieciom cierpiącym na cukrzycę typu 
I specjalnych limfocytów T regulowanych 
naukowcom udało się wydłużyć czas re-
misji cukrzycy. U części pacjentów można 
było zrezygnować z podawania insuliny. Po 
opublikowaniu wyników po technologię 
wytwarzania limfocytów T reg zgłosiły się 
firmy z całego świata. Dzięki specjalnemu 
grantowi od Narodowego Centrum Badań 
i  Rozwoju technologia pozostanie jednak 
w Gdańsku – powołana na GUMedzie spół-
ka już remontuje pomieszczenia, w  któ-
rych znajdzie się laboratorium i oddział dla 
pacjentów.

Niemal po sąsiedzku, bo na Politechnice 
Gdańskiej, powstał jakiś czas temu proto-
typ urządzenia nazwanego CyberOko, któ-
re pomaga w komunikacji z osobami, które 
mogą poruszać jedynie oczami – bardzo 
często ich stan jest zdiagnozowany błęd-
nie jako wegetatywny, podczas kiedy tak 



W  K O S M O S  I  D O  S Z K L A N K I

naprawdę zachowują świadomość umysłu. 
Prototyp CyberOka zdążył już zamienić 
się w C-Eye, wyprodukowane w Gdańsku 
i  z  sukcesami wykorzystywane w  kilku 
ośrodkach w Polsce. Urządzenie powstało 
pod egidą firmy AssisTech, założonej przez 
Bartosza Kunkę, który brał udział w  pra-
cach nad prototypem. Udziały w AssisTech 
posiada także Excento, czyli spółka celowa 
Politechniki Gdańskiej. 

C-Eye pomaga lekarzom stwierdzić, 
czy pacjent jest w stanie nawiązać kontakt 
z otoczeniem i czy zachował świadomość. 
To jednak nie wszystko – za jego pomocą 
sam pacjent może komunikować się ze 
światem zewnętrznym zaledwie poruszając 
oczami. Jak wykazały badania, użytkowa-
nie C-Eye wspomaga też mechanizmy na-
prawcze mózgu. AssisTech planuje także 
wdrożenie swoich urządzeń w  ośrodkach 
w całej Europie.

W PRZESZŁOŚĆ
Podczas kiedy jedni wymyślają nowe rzeczy, 
inni skupiają swoje siły na przywróceniu 
nam tych, które zabrał czas. I nie mamy tu 
na myśli prób wskrzeszenia mamutów ani 
tym bardziej dinozaurów. Za to być może uda 
się wskrzesić... piwo!

Naukowcy z  firmy Fermentum Mobile, 
w której udziały posiada Uniwersytet Gdań-
ski, zabrali się za hodowanie specjalnego 
szczepu drożdży, którym swój niepowtarzal-
ny smak zawdzięczało piwo jopejskie – przez 
stulecia warzone w Gdańsku i będące pod-
stawowym gdańskim produktem eksporto-
wym. Browarnicy, którzy je warzyli, nie mieli 
jeszcze pojęcia o istnieniu drożdży, więc piwo 
jopejskie powstawało przy wydatnym udziale 
organizmów pochodzących ze środowiska. 
Teraz mikrobiolodzy Fermentum Mobile od-
najdują w środowisku szczepy drożdży i testu-
ją ich przydatność w browarnictwie. Liczą, że 
uda im się odnaleźć te, które stanowiły o wy-
jątkowości piwa jopejskiego. Niewykluczone 
zatem, że niedługo będziemy mogli spró-
bować jak smakował trunek produkowany 
w Gdańsku przed laty.

Tymczasem Fermentum Mobile produku-
je już inne drożdże dla browarnictwa. Z wy-
kształconych przez firmę szczepów korzysta 
już browar Amber.
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INTO SPACE AND GLASS

WE ASSURE THAT A VACCINE AGAINST 
DIABETES, A SYSTEM SUPPORTING AGRI-
CULTURE IN JORDAN, A STABILIZER FOR 
HIGH-ALTITUDE BALLOONS AND STRAINS 
OF YEAST USED TO PRODUCE BEER HAVE 
ONE THING IN COMMON.

Gdansk. The city of Fahrenheit and Heve-
lius that has always had a liking for looking 
at other lands and planets and even into 
the past and the future. Something out of 
that need has remained in the citizens of 
Gdansk to this day. Young scientists from 
the region reach out for spheres that were 
out of sight until quite recently more and 
more boldly.

STRAIGHT INTO SPACE
It is not a coincidence that the seat of the 
Polish Space Agency is located in Gdansk. 
Many projects focusing on the exploration 
of space were already undertaken here 
before, but this time it has additionally 
inspired the imagination of many young 
scientists. The city has decided to inspire 
it even more and help young engineers 
put their ideas into practice. Gdansk has 
announced that it would support the so-
called “cosmic accelerator”, whose role 
is to make small and medium-sized com-
panies and university teams interested 
in space appear in the capital of Pomera-
nia. Everything because there is certainly 
a great potential in the city. Only recently 
have students from the Gdansk University 
of Technology tested their high-altitude 
balloon in which they had installed a spe-
cial stabilizer that can help to collect more 
accurate findings from meteorological 
research, and Blue Dot, a  company from 
Gdansk, proposed an idea using data from 
American, Russian and European satel-
lites in order to help develop agriculture 
in areas that suffer from lack of water, for 
example in Jordan.

DEEP INTO HUMAN BODY
Other scientists understand microscopes 
better than telescopes.

The first small patients will benefit from 
a special unit opened at the laboratory for 
type 1 diabetes treatment already in the 
second half of 2016. The unit will adopt 
a  special innovative method developed 
by scientists from the Medical University 
of Gdansk (MUG). Its effectiveness has 
already been confirmed by appropriate 
research. Thanks to special regulatory 
T-lymphocytes administered to children 
suffering from type 1 diabetes, scientists 
have managed to prolong the remission 
of diabetes. Some patients could even re-
sign from insulin. After the results of the 
research had been published, companies 
from the whole world asked for the tech-
nology of T-reg lymphocytes production. 
But thanks to a special grant awarded by 
the Polish National Centre for Research 
and Development, the technology will stay 

in Gdansk. A company founded at MUG is al-
ready renovating the rooms where the labora-
tory and the unit for patients will be located.

The Gdansk University of Technology 
in turn developed a prototype of a device 
called Cyber Eye some time ago. It is sup-
posed to help people who can move their 
eyes only communicate. Their state is often 
incorrectly diagnosed as vegetative, when 
in fact they maintain full consciousness. 
The prototype of Cyber Eye has already 
been changed into C-Eye, which has been 
produced in Gdansk and successfully used 
in several centres in Poland. The device was 
built under the aegis of AssisTech, a compa-
ny established by Bartosz Kunka, who took 
part in the works on the prototype. Excento, 
a special-purpose company of the Gdansk 
University of Technology, holds shares in 
AssisTech too.

C-Eye helps doctors determine whether 
a given patient is able to establish contact 
with the environment and whether they have 
maintained consciousness. But that is not ev-
erything. Thanks to the device, patients can 
communicate with the outside world them-
selves too. They do it by simply moving their 
eyes. Research shows that using C-Eye sup-
ports brain repair mechanisms. AssisTech 
plans to implement its devices in various 
centres across the whole Europe.

TO THE PAST
While some invent new things, others focus 
their efforts on restoring things that time has 
taken from us. And I do not mean attempts 
at resurrecting mammoths or much less di-
nosaurs. But perhaps man will manage to 
resurrect... beer!

Scientists from Fermentum Mobile, 
a  company whose shares are held by the 
University of Gdansk, started culturing 
a special strain of yeast that was responsi-
ble for the unique taste of Jopen beer. It was 
brewed in Gdansk and remained its basic 
export product for years. The brewers who 
brewed the beer did not have the slightest 
idea about the existence of the yeast, so 
Jopen beer was made with the significant 
help of organisms coming from the envi-
ronment. Now microbiologists from Fer-
mentum Mobile look for strains of yeast in 
the environment and test their usefulness 
in brewing. They hope they will manage to 
find the yeast that decided on the unique-
ness of Jopen beer. So it is not out of ques-
tion that we will soon have a chance to taste 
the drink produced in Gdansk years ago.

In the meantime, Fermentum Mobile pro-
duces other types of yeast for the brewing in-
dustry. The strains they develop are already 
used by the Amber Brewery.



inistrze Gliński, idź do kina, zoba-
czysz jak się robi kino historyczne 
w  Hollywood, w  dodatku biało-

-czerwone (wspaniałe zimowe plenery kontra-
punktowane są tu krwawą łaźnią w sklepiku 
na odludziu). Gdzieś w Wyoming, parę lat po 
zakończeniu wojny secesyjnej, w chatce odcię-
tej od świata w czasie śnieżycy, Tarantino upa-
kował wszystkie osoby dramatu, który jako 
żywo przywołuje wspomnienie debiutanckich 
„Wściekłych psów”, nie tylko z powodu ak-
torskich powrotów Michaela Madsena i Tima 
Rotha. Film zachowuje wszystkie cechy 
dystynktywne quentinowej makabreski: kary-
katuralnie wprost wyeksponowaną przemoc, 
baaardzo czarny humor, a wszystko skropio-
ne hektolitrami soku pomidorowego, który 
tryska tu jakoś znajomo (krwawe chlusty jak 
u Nicholsona w„Czarownicach z Eastwick”, 
krwawa maseczka na twarzy bohaterki jak 
w „Carrie” De Palmy to tylko część cytatów, 
którymi Tarantino uwielbia się zabawiać, jak 
przystało na genialnego dzieciaka wychowa-
nego w wypożyczalni kaset video). Nietypowa 

jest tylko jedność czasu i miejsca, oraz gęstość 
i obfitość dialogów, która właściwie tworzy 
z „Nienawistnej ósemki” idealny tekst scenicz-
ny. Niby to western, ale z kanonem gatunku 
ma niewiele wspólnego, bo poznajemy tu wy-
łącznie czarne charaktery, zło walczy z jesz-
cze większym złem, a wynik tej walki należy 
uznać za cokolwiek nierozstrzygnięty. Afro-
amerykański bohater wojny secesyjnej, który 
okrutnie mści się na negrożernych watażkach 
Południa staje tu obok szeryfa, który szczerze 
nienawidzi Murzynów, sklepikarka (czarna!) 
nienawidzi Meksykanów, zaś biali dla białych 
warci są tylko tyle, na ile wyceniono ich w li-
stach gończych. „Ósemkę” należałoby także 
ze względu na niezwykłą złośliwość wszyst-
kich wyjątkowo tutaj rozgadanych postaci 
nazwać dramatem hejterskim – Tarantino 
wywleka rasizm jako dystynktywną cechę na-
rodu poganiaczy bydła, którzy skolonizowali 
kontynent za pomocą eksterminacji tubylców 
i wykorzystywania siły niewolniczej czarnych. 
Wywleka i ośmiesza, ale nikt mu z tego powo-
du nie wypomina zdrady narodowej i nie wy-
syła do wszystkich diabłów.

Film, zrealizowany na taśmie Ultra Panavi-
sion 70, jest hołdem dla „olskulowego” obrazu 
superpanoramicznego, zaś jego najwspanial-
szą stroną, obok soczystych dialogów i genial-
nej w drugim planie Jennifer Jason Leigh, jest 
muzyka Ennio Morricone. Prawie dziewięć-
dziesięcioletni kompozytor dowodzi, że Oscar 
za dorobek życia nie musi być pocałunkiem 
śmierci – po tym, co skomponował dla Taran-
tino jest murowanym faworytem do nagrody 
za muzykę oryginalną i ze świecą szukać po-
dobnego przypadku. „Pierwszego Oscara do-
stałem za całokształt…” – to brzmi nieźle.
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THE HATEFUL EIGHT  – DIRECTED 
BY QUENTIN TARANTINO

Dear Minister Gliński, go to the cinema, and 
you will see how they do historical cinema 
in Hollywood. Plus it’s even white-and-red 

(magnificent winter landscapes are con-
trasted here with a  bloody massacre in 
a  shop located in the middle of nowhere). 
Tarantino stuffed the whole cast of char-
acters in a small hut cut off from the world 
during a  snowstorm somewhere in Wyo-
ming, several years after the end of the 
American Civil War. And his drama truly 
evokes memories of his debut Reservoir 
Dogs, not only because of the acting come-
backs of Michael Madsen and Tim Roth. The 
film retains all the distinctive features of 
a Quentin-like tale of macabre: grotesquely 
emphasized violence, veeery black humour 
and everything sprinkled with hectolitres 
of tomato juice, which gushes out some-
how familiarly here (bloody spurts like in 
Nicholson and The Witches of Eastwick and 
a bloody mask on the face of the heroine, just 
like in De Palma’s Carrie, are just a part of 
the quotes Tarantino loves to play with, as 
befits a brilliant child brought up in a video 
shop). The only non-standard elements are 
the unity of time and place and the density 
and abundance of dialogues, which actually 
make up a perfect stage text in The Hateful 
Eight. It is as if a  western but has little in 
common with the canon of the genre be-
cause we meet only villains here, evil fights 
even greater evil, and the result of this fight 
should be considered somewhat unresolved. 
An African American hero of the Civil War, 
who takes vengeance on Negro-hating gang 
leaders from the South, stands beside a sher-
iff who truly detests Afro-Americans, the 
(black!) shopkeeper hates Mexicans, and for 
those who are white, white people are worth 
only as much as they were priced at in arrest 
warrants. Due to the unusual malice of all of 
its extremely chatty characters, The Eight 
should be called a hatred drama – Tarantino 
drags racism out as the distinctive feature of 
the nation of cattle drovers who colonized 
the continent by means of extermination of 
the local people and the use of the slave work 
of Blacks. It not only drags it out but also rid-
icules it, but no one reproaches him with 
high treason or tells him to go to hell for that.

Produced on Ultra Panavison 70 film, the 
movie is a tribute to old-school super-pan-
oramic image, and Ennio Morricone’s mu-
sic is its most wonderful element, apart from 
vivid dialogues and the masterly Jennifer 
Jason Leigh in the background. The almost 
ninety-year-old composer proves that an 
Honorary Oscar does not have to be the kiss 
of death. After what he has composed for 
Tarantino, he is a clear-cut favourite for the 
award for the best original score. Such cases 
are hard to find. “The first Oscar I received 
was an honorary one for my contributions to 
film music...,” sounds pretty nice.
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NIENAWISTNA ÓSEMKA 
REŻ. QUENTIN TARANTINO

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

TEKST

WOJCIECH 
KUCZOK
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IWONA PAULEWICZ, „CIIICHOOO! MIŁOŚĆ SIĘ RODZI”, WYD. 
PAULEWICZ, 2015

Książka malarki wywodzącej się z gdańskiego ASP to też podróż, ale 
wewnątrz kobiecego ciała i jej psychiki. W formie poematów, luźnych 
skojarzeń opisuje ona okres ciąży. To okres oczekiwania, rodzącej się 
więzi między matką a dzieckiem, ale też niepokojów. Książka podzie-
lona jest nie na rozdziały, a na miesiące. To przede wszystkim książ-
ka artystyczna, w ciekawy sposób skomponowana z ilustracjami. Kto 
po tytule spodziewa się rzewnej historii, momentami się zdziwi, bo 
kobieta w stanie błogosławionym nie zawsze jest uosobieniem spo-
koju. Pięknie wydana, tętniąca miłością, może być czymś więcej niż 
argumentem dla środowisk pro-life. Potrzeba otwartości, tak jak ar-
tystka otwarcie opowiada o swojej intymności.

EN
CIIICHOOO! MIŁOŚĆ SIĘ RODZI BY IWONA PAULEWICZ, 
PAULEWICZ, 2015

The book written by a painter who graduated from the Academy of 
Fine Arts in Gdansk is a  journey too, except that made inside the 
female body and mind. She describes the time of pregnancy in the 
form of poems and loose associations. It is a period of expectations, 
when the bond between the mother and the child is developing, but at 
the same time a moment of anxiety and worries. The book is divided 
into months, not chapters. It is most of all an artistic book, its text 
arranged with the illustrations in an interesting way. Although the 
title suggests a wistful story, it may be misleading because a pregnant 
woman is rarely an embodiment of calmness. With a beautiful layout 
and bustling with love, it could be something more than just an argu-
ment for pro-life circles. We need more openness, just like the artist 
openly speaks about her intimacy.

ZIEMOWIT SZCZEREK, „TATUAŻ Z TRYZUBEM”, 
WYD. CZARNE, WOŁOWIEC 2015

Autor głośnego „Przyjdzie Mordor i nas zje” powraca nad Dniepr. 
Jaka jest Ukraina po drugim Majdanie? Postapokaliptyczna. Szcze-
rek odmienia to słowo przez wszystkie przypadki, co czyni tę proza-
iczną, jak się może wydawać, sytuację, nieco bardziej poetycką. Może 
się wydawać, bo co może wiedzieć polski czytelnik, który nigdy nie 
był na Ukrainie. Dziennikarz przemierza wszystkie regiony przecho-
dzącego kolejną rekonstrukcję kraju, od mitycznej „Hałyczyny” z ka-
wiarnianym Lwowem, przez centrum manifestacji – Kijów, Donbas 
ze świstającymi nad głowami pociskami, po odeskie Południe, Po-
dole i przygraniczne rejony Drohobycza. Przedstawienie tego kraju 
z różnych stron jest chyba główną zaletą tego reportażu. W każdym 
w zjeżdżonych przez Szczerka rejonów mieszkają ludzie o odmien-
nym podejściu do ukraińskości. Zwykły podział na Wschód i Zachód 
pozostaje, ale wymyka się oczywistości. I pozostawia z wrażeniem, 
że najlepiej samemu tam pojechać i zobaczyć. A to dobry znak.

EN
ZIEMOWIT SZCZEREK, „TATUAŻ Z TRYZUBEM”, 
WYD. CZARNE, WOŁOWIEC 2015

The author of the famous Przyjdzie Mordor i nas zje comes back to the 
Dnieper River. What is Ukraine like after the second Euromaidan? It 
is post-apocalyptic. Szczerek uses this word many times, which makes 
that prosaic, as it could seem, situation a bit more poetical. It could 
seem prosaic because what can a Polish reader who has never been to 
Ukraine know. The journalist travels across all regions of the country 
that once again undergoes a reconstruction: from the mythical Haly-
chyna with the café-filled Lviv through Kiev, the centre of the demon-
strations, and Donbass with missiles swishing over one’s head to Odes-
sa, Podolia and the borderland near Drohobych. Presenting the country 
from various perspectives is probably the main advantage of the report-
age. There are people of different approaches to the Ukrainian identi-
ty living in the places visited by Szczerek. The usual division into the 
East and the West remains but falls outside obviousness. And leaves the 
reader with the impression that the best thing they can do is go there 
and see the country themselves. And it is a good sign.

KSIĄŻKI 
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rzeba powiedzieć wprost – nie byłoby 
tej książki, gdyby nie Andrzej. I paru 
innych spraw w polskich księgarniach 

i światowych galeriach nie byłoby, gdyby nie 
on. Może nawet nie byłoby postmodernistycz-
nej rewolucji w fotografii, gdyby kiedyś nie 
trzasnął w stół i nie powiedział „wychodzi-
my”. Wyszli ci, których uwierał czerwony kra-
wat na karku młodej sztuki. Wyszli i założyli 
grupę artystyczną. „Łódź Kaliska” posłała do 
kąta i tych, co tkwili na kolanach w służbie PR-
L-u i tych, co bogoojczyźnianie klęczeli przed 
Madonną. Ale nie byłoby tej rewolucji, gdyby 
nie Złotów. Kantor w swojej sztuce wciąż opo-
wiadał o swoim dzieciństwie. Kto wie? Może 
ze Świetlikiem jest dokładnie tak samo?

Ostatnio sporo myśli o „Łodzi Kaliskiej”, 
bo wziął się za pisanie pracy o jej dokonaniach 
i nagrywa wspomnienia kolegów: Janiaka, 
Kwietniewskiego, Rzepeckiego i Wielogór-
skiego. Odkrywa, że pamiętają zupełnie inne 
sprawy. Jakby przeżyli zupełnie inne historie. 
Czas sprawia, że to, co przeżyliśmy kiedyś, 
dawno, staje się jakimś mitem, bajką… Ze Zło-
towem jest tak samo.

– Idę, patrzę w te okna, potem zamykam 
oczy i  widzę to mieszkanie w  najdrobniej-
szych detalach, łącznie z dywanem, którego 
frędzle musiałem czesać w każdą sobotę. Na 
środku stoi wielki stół, okrągły, wtedy miało 
się okrągłe stoły. Mama goni mnie dookoła 
stołu, jeśli akurat coś przeskrobałem. Jest 
jeszcze zegar. Kiedy mama umarła, przywio-
złem go do Warszawy. Syn chciał go mieć. Ten 
zegar, pamiętam, stanął tylko raz. Tego dnia, 
kiedy zmarła babcia, ktoś go zatrzymał.

Babcia zmarła w  1967. Wynieśli wtedy 
z pokoju okrągły stół, żeby na jego miejscu 
ustawić trumnę. Babcia była Niemką. Ze 
ślubnej fotografii pamięta, że była piękną 
kobietą… Amanda, dziewczyna z  rodziny 
Bankertów, którą rodzice wydali za mąż za 
Lacha, żeby połączyć majątki. Majątki były 
niewielkie, bo dzieci rodziło się sporo. A do-
brze przemyślane małżeństwo było szansą na 
powiększenie gruntów, więc Amanda wyszła 
za rzeźnika z Zakrzewa. Ksiądz, kiedy udzie-
lał ślubu, do panny młodej mówił po niemiec-
ku, a do pana młodego po polsku. Dziadek nie 
znał niemieckiego. Babcia nie mówiła po pol-
sku. Mieli pięcioro dzieci.

– Czy byli szczęśliwi? Ja babcię pamiętam 
już jako wdowę. Mocno spracowaną, bo miała 
trudne życie, ale nie pamiętam, żeby kiedy-
kolwiek była niezadowolona. Miała astmę. 
Ciężko jej było oddychać, jednak zawsze wy-
dawała mi się szczęśliwa. A moja mama zosta-
ła wdową z trojgiem dzieci kiedy miałem sześć 
lat. Kobietom nie było łatwo w tej rodzinie. 

Andrzejowi przypomniały się nagle 
wszystkie dziecięce zabawy. Najpierw ta w le-
karza z siostrą kolegi. A potem w wojnę. Mieli 

T

swoją bandę. Bandę z ulicy Wojska Polskiego. 
Walczyli na śmierć i życie z chłopakami z Mo-
krej. Kiedyś znaleźli skrzynkę z granatami, 
które w ukryciu czekały, na wypadek gdyby 
konflikt nagle się zaostrzył. O granaty po woj-
nie nie było trudno. Znajdowało się je po lasach 
i ruderach. Andrzej pokazał swoją skrzynkę 
sąsiadowi. Pan Alojzy znał się na rzeczy, był 
przecież żołnierzem w Wehrmachcie. Uznał, 
że trzeba wezwać saperów. A potem pan Aloj-
zy stał się przyczyną dziecięcego dramatu. 

– Graliśmy w piłkę. Ostrożnie, bo to było 
małe podwórko. Któregoś dnia Alojzy wy-
chodzi i mówi: „podaj, podaj”. A potem tak 
zacentrował, że piłka odbiła się od mojej nogi 
i poleciała wprost w okno dziadka Pupinka, 
weterana spod Lenino. Mieszkał na parterze 
w oficynie. Piłka stłukła mu dwie szyby i trafi-
ła w radio Pionier, na którym Dziadek słuchał 
Wolnej Europy. Radio spadło na podłogę i się 
rozbiło. Dziadek wyszedł z piłką i nożyczka-
mi. Popatrzył wściekły na wystraszonych pił-
karzy, a potem zaczął dźgać piłkę raz po raz 
z dziką zajadłością. Mama musiała zapłacić za 
szklarza.

W kamienicy od frontu mieszkali auto-
chtoni. W oficynie – nowi. Na pierwszym pię-
trze, nad dziadkiem, repatrianci zza Buga, 
a obok Świetlików rodzina Kleszczów. On był 
ze Złotowa, ona z Wałbrzycha. Charakterna 
Ślązaczka. Kiedyś Jurek z oficyny pobił się 
z jej synkiem, Andrzejem. Kobiety wrzeszcza-
ły na siebie przez okna, a potem repatriantka 
ruszyła na dół. Kleszczowa też. Zeszły, stanę-
ły na podwórku i przy całej dzieciarni wypięły 
na siebie dupy.

Miał świetnego nauczyciela plastyki, choć 
nikt wtedy tego przedmiotu nie szanował. Za-
marzyło mu się liceum plastyczne.

– I co? – zapytała mama – będziesz potem 
do końca życia wystawy dekorował?

Dała mu katalog szkół średnich. Przejrzał. 
Nic mu się nie podobało.

– Edek Kołodziej to do technikum bu-
dowlanego pieszo w drewniakach poszedł, 
a teraz co? Jest dyrektorem firmy budowlanej 

– mama wzięła Andrzeja do pana Edka na 
górę żeby wbił chłopakowi do głowy, że naj-
lepsza szkoła to jest budowlana. Pan Edek 
wbił i  Andrzej wylądował koniec końców 
w niebieskim pekaesie do Koszalina.

– Przekonali mnie, że jeśli pójdę do ogól-
niaka to go skończę i zostanę bez konkret-
nego zawodu. Że trzeba praktycznej szkoły. 
Wylądowałem w Technikum Budowy Dróg 
i Mostów w Koszalinie. 

Była to szkoła na bardzo przyzwoitym po-
ziomie, na dodatek miała koło fotograficzne, 
które prowadził profesor od geografii. I  to 
był początek największej przygody w życiu 
Andrzeja. 

– Chcesz fory z geografii – poradzili kole-
dzy z internatu – to zapisz się do kółka.

Kolega, który namówił Andrzeja na foto-
grafię, Genek Jasiewicz, już wtedy miał au-
torytet. Po latach miał zostać burmistrzem 
miasta Wolin. 

Po technikum próbował kontynuować 
edukację w Wyższej Szkole Inżynierskiej, ale 
nie polubił tych studiów, rzucał je dwukrot-
nie. W końcu zatrudnił się w Wojewódzkim 
Zarządzie Dróg Publicznych w  Koszalinie. 
Najpierw jako majster na budowie. Zbudo-
wał drogę z Mścic do Mielna razem z mostem 
na Dzierżęcince. Właściwie to był mostek. 
Ale tak naprawdę pochłaniała go fotografia. 
W wolnym czasie po pracy przygotowywał się 
do egzaminów do Związku Polskich Artystów 
Fotografików. W  1978 roku dyplom ZPAF-
-u znaczył tyle, co dyplom ukończenia uczelni 
artystycznej. Przez dwa lata uczył się historii 
sztuki, fotochemii, wszystkiego co musiał 
znać i potrafić fotograf, żeby dostać dyplom 
artysty. Egzaminy w Gdańsku i w Warszawie. 
Zdał. Był artystą. Niedługo potem rozpadł się 
jego związek małżeński. Od kiedy zamieszkał 
kątem u kolegi zrozumiał, że nic go już w Ko-
szalinie nie trzyma. Porzucił karierę drogow-
ca i ruszył do stolicy.

Około 1980 roku poluzowało się w gospo-
darce i zaczęły powstawać firmy polonijne. 
Między innymi POLMARK z  pierwszym, 

TRZEBA POWIEDZIEĆ WPROST – NIE BYŁOBY 
TEJ KSIĄŻKI, GDYBY NIE ANDRZEJ. I PARU 
INNYCH SPRAW W POLSKICH KSIĘGARNIACH 
I ŚWIATOWYCH GALERIACH NIE BYŁOBY, 
GDYBY NIE ON. MOŻE NAWET NIE BYŁOBY 
POSTMODERNISTYCZNEJ REWOLUCJI 
W FOTOGRAFII, GDYBY KIEDYŚ NIE TRZASNĄŁ 
W STÓŁ I NIE POWIEDZIAŁ „WYCHODZIMY”.
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w sześciu w Hotelu Bryza. Następnego dnia 
dołączyła do nich grupa, która z własnej woli 
odeszła z sympozjum. I zrobili w knajpie kon-
kurencyjną imprezę.

– Nie mieliśmy za dużo kasy, więc przy ży-
ciu utrzymywał nas kucharz garmażeryjno-
-mięsny Hieronim, który podbierał z kuchni 
golonki, ziemniaki, siadał z nami i gadaliśmy. 
Co i raz zabierał głos, mówiąc zawsze to samo: 
„Cisza! Chrystus powiedział stop”. I  kon-
tynuował swoją kwestię o  życiu w  zgodzie 
z własnym sumieniem i godnością osobistą. 
Tam narodziła się grupa artystyczna „Łódź 
Kaliska”.

Po dziesięciu latach zorganizowali spo-
tkanie z zaprzyjaźnionymi artystami, oczy-
wiście w Darłowie. Szukali kucharza Hiero-
nima, żeby go zaprosić, ale okazało się, że 
w 1976 roku przygotowując przyjęcie weselne 
zapił się na śmierć. Jego lekcje o Chrystusie 
zostały w nich na zawsze. 

Na trzydziestolecie zorganizowali sym-
pozjum naukowe, oczywiście w Darłowie. 
Zjechał się kwiat polskiej krytyki artystycz-
nej, były znakomite referaty na temat sztuki 
współczesnej. A oni na podium jako starzy 
pierdziele. Wmurowali nawet w  chodnik 
tablicę, żeby świat nie zapomniał, w  któ-
rym budynku, wówczas Hotelu Bryza, na-
rodziła się słynna grupa artystyczna „Łódź 
Kaliska”. Mieli już na koncie ponad trzysta 
wspólnych wystaw.

– Moje dotychczasowe życie to cztery mia-
sta: Złotów, Koszalin, Warszawa, no i Łódź. 
Wszystkie ważne, lecz bez Złotowa nie było-
by pozostałych. Tam ujrzałem świat, tam go 
poznawałem.

EN

ANDRZEJ ŚWIETLIK

We have to admit it: the book would have nev-
er been written but for Andrzej. And there 
wouldn’t be several other things in Polish li-
braries and world galleries but for him. Per-
haps there would be no postmodern revolution 
in photography if he had not banged his fist 
on the table and said, “We’re leaving”. Those 
chafed by the red collar on the neck of young 
art left. They left and formed an artistic group. 
Łódź Kaliska sent both those who were down 
on their knees serving the Polish People’s Re-
public and those who jingoistically kneeled be-
fore Madonna to the corner. But there would 
have been no revolution if it hadn’t been for 
Złotów. In his works, Kantor was telling stories 
about his childhood all the time. Who knows? 
Perhaps it’s the same with Świetlik?

He has been thinking about Łódź Kalis-
ka a lot recently because he started writing 
a  paper on its achievements and record-
ing the memories of his friends: Janiak, 

Kwietniewski, Rzepecki and Wielogórski. 
He discovers that they remember complete-
ly different things. As if they experienced 
completely different stories. The flow of time 
makes the things we experienced a long time 
ago become a kind of a myth, a tale... It’s the 
same with Złotów.

“I take a walk, look through those win-
dows, close my eyes and see the flat and its 
every detail, including the carpet whose 
fringe I had to comb every Saturday. There’s 
a huge, round table in the middle of the room. 
People used to have round tables then. My 
mum is chasing me around the table, I’ve just 
been up to something. There’s the clock, too. 
When my mum died, I took it to Warsaw. My 
son wanted to have it. That clock, I remem-
ber, stopped only once. On the day my grand-
mother died, someone stopped it.

ogólnodostępnym laboratorium wywołują-
cym materiały Kodaka. Kolorowa fotografia 
była w  tamtym czasie luksusem. Andrzej 
przygotowywał jakąś wystawę, trafił do ich 
laboratorium. Przy okazji od słowa do słowa 
namówił właściciela, żeby w Warszawie wy-
budował profesjonalne studio fotograficzne, 
bo istniało dotąd tylko jedno – Krajowej Agen-
cji Wydawniczej. No i kiedy POLMARK zbu-
dował studio na Żoliborzu, Andrzej pracował 
tam kilka lat. W międzyczasie znalazł strych, 
zaadoptował go na mieszkanie. I poczuł się 
wreszcie szczęśliwy. Pierwszy raz od dawna.

– Zarabiałem na życie robiąc zdjęcia pio-
senkarkom i aktorom. Wtedy nie istnieli jesz-
cze celebryci, ale gwiazdy estrady owszem. 
Prawdziwe gwiazdy. Niemen, Rodowicz, Kora, 
Grzegorz Ciechowski, Edyta Geppert.

Jego zdjęcia trafiały do gazet. Wyrobił 
sobie markę. W 1989 wystartował w Polsce 
rynek reklamowy. Robiło się coraz więcej 
zdjęć pięknych produktów i szczęśliwych lu-
dzi zachwalających idealny świat. Pojawił się 
miesięcznik „Twój Styl”, który dość szybko 
stał się najbardziej prestiżowym polskim ma-
gazynem dla kobiet. Współpracował z nim 
przez kilka lat. 

– Praca dla chleba to jedno, ale pasją była 
„Łódź Kaliska”. Coś, co zrobiliśmy dla fraj-
dy. W 1979 roku na Ogólnopolskich Spotka-
niach Fotografii Młodych w Darłowie, jako 
komisarz artystyczny, zajmowałem się pro-
gramem imprezy. Przez dwa dni sympozjum 
przebiegało grzecznie, zgodnie z  planem. 
Jednak dojrzewało w nas coś zupełnie inne-
go od oczekiwań resortu kultury. Chcieli-
śmy fotografii jako artystycznej prowokacji 
i jako zabawy, a nie zaprzęgniętej w jarzmo 
propagandy. No i wybuchł bunt.

Po trzech dniach wyrzucili ich z sympo-
zjum. Wybuchł skandal. Nie zdarzało się, 
żeby do buntu nawoływał artystyczny komi-
sarz. Postanowili, że nie wyjeżdżają. Że będą 
obradować dalej, na własną rękę. Zamieszkali 
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PRACA DLA CHLEBA 
TO JEDNO, ALE PASJĄ 
BYŁA „ŁÓDŹ KALISKA”. 

COŚ, CO ZROBILIŚMY DLA 
FRAJDY. W 1979 ROKU 
NA OGÓLNOPOLSKICH 

SPOTKANIACH 
FOTOGRAFII MŁODYCH 

W DARŁOWIE, JAKO 
KOMISARZ ARTYSTYCZNY, 

ZAJMOWAŁEM SIĘ 
PROGRAMEM IMPREZY. 



A N D R Z E J  Ś W I E T L I K

My grandmother died in 1967. They took 
the round table out of the room then in order 
to put the coffin in its place. My grandmother 
was German. She remembered from her wed-
ding photography that she was a beautiful 
woman... Amanda, a girl from the Bankert 
family, whom her parents gave in marriage 
to a Pole in order to join both families’ es-
tates. They weren’t big because many chil-
dren were born. And a well-planned marriage 
was a chance to expand their land, so Aman-
da married a butcher from Zakrzewo. When 
the priest was solemnizing their marriage, 
he was talking in German to the bride and in 
English to the groom. My grandfather didn’t 
know German. And my grandmother didn’t 
speak Polish. They had five children”.

“Were they happy? I remember my grand-
mother as a widow only. A very exhausted 

one because she had a difficult life, but I don’t 
remember her ever expressing discontent. 
She suffered from asthma. She found it hard 
to breathe, but she always seemed happy 
to me. And my mum became a widow with 
three children when I was six years old. Wom-
en didn’t have it easy in our family”.

Andrzej suddenly remembered all of the 
children’s games. First, playing at a doctor 
with his friend’s sister. And then playing at 
war. They had their gang. The gang from Wo-
jska Polskiego street. They were fighting to 
the death with boys from Mokra. Once they 
found a box with grenades, waiting in hid-
ing in case the conflict exacerbated. It was 
quite easy to find grenades after the war. 
They were lying in forests or ruins. Andrzej 
showed his box to his neighbour, Alojzy. The 
man knew what was what because, after all, 

he’d been a Wehrmacht soldier. He decided 
they had to call sappers. And then Alojzy be-
came the cause for the children’s tragedy.

“We were playing football. Quite care-
fully, because it was a small yard. One day 
Alojzy went out and said ‘Pass to me!’. And 
then he centred in such a way that the ball 
rebounded from my leg and flew straight 
into the window of an old man, a veteran of 
the Battle of Lenino. He was living in an an-
nexe on the ground floor. The ball smashed 
his two window panes and hit the Pionier ra-
dio he used to listen to Radio Free Europe. 
The radio fell on the floor and broke. The 
old man went out with the ball and a pair of 
scissors. Furious, he looked at the terrified 
footballers and started piercing the ball over 
and over again with great ferocity. My mum 
had to pay for the glazier.”



The front of the tenement was taken by 
autochthons and the annexe – by new resi-
dents. There were repatriates from over the 
Bug River living on the first floor, right above 
the old man. And next to the Świetlik fami-
ly you could find the Kleszcz family. He was 
from Złotów, and she came from Wałbrzych. 
A tough Silesian woman. Once Jurek from 
the annexe got into a fight with her son, An-
drzej. The women were shouting at each other 
through the windows, and then the repatri-
ate went downstairs. The Kleszcz woman 
too. They went down, stood in the yard and 
showed her bottoms to each other in front of 
all the kids.

He had a great art teacher, even though no-
body respected that subject then. He dreamt 
of an art secondary school.

“And then what?” his mum asked. “You 
will be decorating exhibitions to the end of 
your life?”

She gave him a catalogue of secondary 
schools. He looked through it but didn’t like 
anything.

“Edek Kołodziej went to the secondary 
school of construction in clogs by foot, and 
now what? He runs a construction company,” 
Andrzej’s mother took him to Edek upstairs 
so that the man could convince the boy that 
construction schools were the best. Edek con-
vinced him, and Andrzej finally found himself 
sitting in a blue bus to Koszalin.

“They made me believe that if I went to 
a  comprehensive school, I’d finish it and 
stay without any profession. That I needed 

a practical school. So I ended up in the Tech-
nical School of Construction of Road and 
Bridges in Koszalin”.

It was a very decent school. What’s more, it 
even had a photography club led by the Geog-
raphy teacher. And it was the beginning of the 
biggest adventure in Andrzej’s life.

“If you want to be given an advantage in 
Geography, sign up for the club,” his friend 
from the boarding house told him.

Genek Jasiewicz, the guy who persuad-
ed Andrzej to take up photography, enjoyed 
prestige already then. He became the Mayor 
of Wolin years later.

After the secondary school, he tried to 
continue studying at the Undergraduate En-
gineering School but didn’t like those studies 
and dropped out twice. Finally, he got a job in 
the Regional Public Roads Office in Koszalin. 
First as a foreman on the building site. He 
constructed the road from Mścice to Miel-
no, including the bridge on the Dzierżęcinka 
River. It was quite small actually. But what 
really absorbed him was photography. In his 
free time after work, he was preparing for the 
exam organized by the Association of Polish 
Art Photographers. In 1978, its diploma meant 
as much as an art school diploma. For two 
years he was studying art history, photochem-
istry and everything a photographer had to 
know to get an art diploma. Then the exams 
in Gdansk and Warsaw. He passed. He was an 
artist. Soon afterwards his marriage broke 
up. From the moment he was put up by his 
friend, he understood there was nothing that 
held him in Koszalin. He gave up his career of 
a civil engineer and moved to the capital.

Things loosened a bit in the Polish econo-
my around 1980, and people started forming 
Polish community companies. There was for 
example POLMARK with the first, open-ac-
cess laboratory developing Kodak films. Co-
lourful photography was a luxury those day. 
Andrzej was preparing an exhibition and 
found himself in their laboratory. He took 
the opportunity and managed to convince 
the owner to build a professional photo stu-
dio in Warsaw because there had so far been 
only one place like that run by the National 
Publishing Agency. So when POLMARK built 
a studio in Żoliborz, Andrzej worked there for 
several years. In the meantime, he found an 
attic and converted it into a flat. And he finally 
felt happy. For the first time in a long time.

“I was earning a living taking photographs 
of singers and actors. No such thing as celebri-
ties existed then. There were stage stars. Real 
stars. Niemen, Rodowicz, Kora, Grzegorz 
Ciechowski, Edyta Geppert.”

His photographs were published in news-
papers. He acquired a good reputation. In 
1989, the advertising market started in 

Poland. People were taking more and more 
photographs of beautiful products and happy 
people praising the ideal world. The Twój Styl 
monthly appeared on the market and quick-
ly became the most prestigious Polish mag-
azine for women. He was cooperating with it 
for several years.

“Working for money was one thing, but 
Łódź Kaliska was my passion. Something 
I was doing for fun. In 1979, I was the artistic of-
ficer responsible for the programme of the Pol-
ish Young Photographers’ Meeting in Darłowo. 
Everything went according to the plan at the 
symposium for the first two days. But some-
thing different than what was expected from 
the ministry of culture was developing in us. 
We wanted photography to be artistic provo-
cation and fun, we didn’t want the yoke of pro-
paganda put on it. So revolt broke out.”

After three days, they were thrown out of 
the symposium. And the scandal erupted. It 
never happened that an artistic officer called 
upon artists to rebel. They decided that they 
wouldn’t leave. That they would keep debat-
ing, on their own. The six of them settled in 
Bryza Hotel. Next day, they were joined by 
a group that left the symposium of their own 
free will. And they organized a competing 
event in the restaurant.

“We had little money, so we were kept 
alive by a  cook named Hieronim, who 
filched pork knuckles and potatoes from 
the kitchen and sat down with us, and we 
talked. Every now and then he took the floor 
and said one thing all the time, ‘Silence! Je-
sus said »stop«’. And he continued his lines 
about living at peace with one’s conscience 
and dignity. That’s where the artistic group 
Łódź Kaliska was born.”

After ten years, they organized a meet-
ing with their artistic friends in Darłowo, of 
course. They were looking for Hieronim to 
invite him to the meeting too, but it turned 
out he drunk himself to death in 1976 when he 
was preparing a wedding. His lessons about 
Jesus have stayed with them forever.
They held a  scientific symposium to cele-
brate their thirtieth anniversary in Darłowo, 
of course. The cream of Polish artistic criti-
cism came, and excellent papers on contem-
porary art were presented. And they, old fos-
sils, were standing on the podium. They even 
fixed a plate in the pavement so that the world 
would never forget in which building the fa-
mous artistic group Łódź Kaliska was born. 
They had had already more than three hun-
dred joint exhibitions on their scorecard.
“My life has so far circled around four cit-
ies: Złotów, Koszalin, Warsaw and obviously 
Łódź. All of them were important, but there 
would be none without Złotów. This is where 
I saw and learned about the world.”
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PAMIĘTAJCIE 
O PIWNICACH



ewien polski gitarzysta metalowy gra-
jący w zespole, który jest bardziej zna-
ny za granicą niż w kraju, bo Polska boi 

się metalu, napisał niedawno na Facebooku: 
„Studio tańca, sale prób, śpiew operowy, pia-
nino jedno, drugie, trzecie, i to wszystko gdzie? 
W byłej fabryce wódki Polmos na ul. Fabrycz-
nej w Krakowie. Czy w tym kraju ktoś skuma, 
żeby zainwestować w normalne miejsca kultu-
ry, czy przez następne 100 lat ludzie się będą 
kitrać po piwnicach i byłych magazynach? Nie 
żebym narzekał, bo lubię grać w piwnicy, ale 
opera?”. Nie, drogi kolego, nikt tego nie skuma. 
Może na szczęście.

Pewien dyrektor dużej i cenionej placówki 
kulturalnej powiedział mi kiedyś, że owszem, 
na organizowanych przez jego instytucję wyda-
rzeniach chętnie pokazują się ludzie wielkiego 
biznesu i polityki. Ale najczęściej przedtem ich 
sekretarki lub asystenci dzwonią, żeby zażą-
dać dla swojego mocodawcy i jego świty dar-
mowych zaproszeń. Niby ich firmy i kierowane 
przez nich z politycznego nadania instytucje są 
często mecenasami placówek kulturalnych, 
ale umówmy się – stać ich na bilet. Dlaczego 
zatem nie wyłożą kilku dyszek z własnej kie-
szeni żeby dostać się na koncert, na którym im 
zależy? Odpowiedź jest zaskakująca – bo im 
nie zależy. Pokazanie się w garniturze w pierw-
szym rzędzie teatru, opery czy filharmonii to 
zagranie czysto PR-owe. 

Ale może to i dobrze? Wielu, którzy pamię-
tają poprzedni system, narzeka, że „za komu-
ny było lepiej”. Instytucje kultury były dofi-
nansowane, dbano o nie, bo wielu rozumiało, 
jak wielką siłę rażenia ma pojedynczy nawet 
tekst kultury. Pal sześć, że cenzura, skoro była 
kasa. Nie trzeba się było prosić przed jakimś 
nalanym i czerwonym na twarzy półgłówkiem 
w drogim garniturze. Czyli wielu chce mi po-
wiedzieć, że kasa jest ważniejsza od wolności.

Dlatego jakoś bardziej ufam wilgotnym 
piwnicom czy garażom, niż przeszklonym 
instytucjom kultury. Piwnica nie cenzuruje, 
a wręcz przeciwnie – daje kopa, bo przecież 
każdy perkusista, gitarzysta czy raper chce 
się stamtąd wyrwać. Szkło i marmury zawsze 
będą nakładać swoje zasady – chcesz pienią-
dze na utrzymanie, zrób tak, żeby mi było do-
brze. Nie obrażaj, nie wyrywaj się, stój grzecz-
nie w szeregu i wykonuj polecenia. A sztuka nie 
lubi chadzać na smyczy.

I z tego też powodu od nowej płyty kolejne-
go nastoletniego idola lub zespołu złożonego 
z wymuskanych młodzieńców w ciuchach od 
drogich projektantów, wolę choćby taki Besi-
des. Czterech chłopaków skądś tam, którzy 
ze swojej salki prób coraz śmielej wyglądają 
na Polskę, wkrótce na Europę. Szklane klima-
tyzowane budynki wykorzystali po swojemu 
– poszli do telewizji, zrobili swoje, zgarnęli kon-
takty i obietnice pomocy, wrócili do siebie. Na 
przedmieściach Częstochowy nagrali 8 utwo-
rów, całość zatytułowali „Everything is...”. I ten 
album jest wszystkim tym, co wydrukowano 
na tylnej okładce. Bez pretensjonalności, nad-
miernego patosu, bez tanich skoków na popu-
larność. Cholera, ja nawet nie wiem, jak ci go-
ście wyglądają, ale mimo tego każde odpalenie 
ich płyty powoduje zastrzyk dopaminy, dzięki 
której świat przestaje mnie boleć. Mówią, że 
muzyka to narkotyk, więc ćpam, póki mogę.

Besides album wydali sami. Bez wielkich 
wytwórni i ich budżetów, bo te jakoś nie lubią 
zaglądać do piwnic. Ale wy pamiętajcie o piw-
nicach. Tam każdy może być poetą.

EN

REMEMBER ABOUT CELLARS 

A certain Polish metal guitarist playing in a 
band that is more popular abroad than in the 
country, because Poland is afraid of metal, 
has recently written on Facebook: “A dancing 
studio, rehearsal rooms, opera singing, one pi-
ano, second piano, third piano. And where can 
you find all that? In the former Polmos vodka 
factory on Fabryczna street in Cracow. Will 
someone in this country finally think about in-
vesting in normal cultural centres? Or will peo-
ple have to hide in cellars and ex-warehouses 
for the next 100 years? Not that I’m complain-
ing because I like playing in the cellar, but... 
opera?!” No, my friend, no one will ever think 
about it. Fortunately, perhaps.

One director of a large and appreciated 
cultural institution told me once that, in-
deed, people representing great business 
and politics are more than willing to put in 
an appearance at events organized by his in-
stitution. But most often their secretaries or 
assistants call before that to demand free in-
vitations for their bosses and their retinues. 

Their companies or the institutions they 
manage by political appointment might of-
ten be patrons of cultural institutions, but 
let’s be honest, they’re able to afford a ticket. 
So why won’t they give several tenners from 
their own pocket to attend a concert they 
care about? The answer is rather surprising: 
because they don’t care about it. Showing up 
in a suit in the first row in a theatre, opera or 
philharmonic is a purely PR stunt. But per-
haps it’s good? Many people who remember 
the past system complain that “it was better 
in the communist era”. Cultural institutions 
were generously funded, they were taken 
care of because many understood the strik-
ing power of even a single artistic piece. 
Never mind there was censorship as long as 
they were giving money. You didn’t have to 
beg any obese and red-faced half-with in an 
expensive suit for anything. Meaning that so 
many people want to tell me that money is 
more important than freedom.

This is why I somehow have more trust in 
damp cellars or garages than cultural institu-
tions made of glass. Cellars don’t censor any-
thing, quite the contrary: they give a good 
kick because every drummer, guitarist or 
rapper wants to break free from them. Glass 
and marble will always have their rules: if 
you want to be financially provided for, do 
what I want you to do. Don’t be offensive, 
don’t stick your neck out, stand in the line 
and carry out the orders. But art doesn’t like 
to be kept on the lead.

And this is why I prefer bands like for ex-
ample Besides to the recent album of another 
teenage idol or a group composed of spruce 
young men wearing clothes from expensive 
designers. And Besides is formed by four 
boys from somewhere who come out of their 
rehearsal room and take to the Polish stage 
more and more boldly. They’ll soon take to 
the European one too. They made use of glass, 
air-conditioned buildings in their own way: 
they appeared in television, did their job, raked 
in contracts and promises of help and came 
back. They recorded 8 songs in the suburbs of 
Częstochowa and called the whole thing Ev-
erything is... And the album is everything that 
was printed on the back cover. Without any 
pretentiousness and excessive loftiness, with-
out cheap raids on popularity. Damn, I don’t 
even know how these guys look, but each time 
I listen to their album, it gives me an injection 
of dopamine, thanks to which the world stops 
hurting me. They say music is a drug, so I take 
this drug while I can.

Besides released their album on their own. 
Without any huge record labels or budgets be-
cause those somehow don’t like visiting cellars. 
But you should remember about cellars. Every-
one can be a poet there.

P
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Redaktor naczelny. Pisze 
głównie o muzyce i turystyce, 
o tym pierwszym również na 
blogu 140db.pl. Kiedyś zostanie 
gwiazdą rocka, ale póki co śpiewa 
w chórze. Poza tym fan komik-
sów i kolekcjoner płyt. Z wy-
kształcenia kulturoznawca, ale 
niech to zostanie między nami.

TEKST 

JAKUB
MILSZEWSKI



ZDJĘCIA źródło: PFBTEKST Katarzyna Szewczyk

PRZYSZEDŁ LUTY, W SZKOŁACH TRWAJĄ FERIE, W FIRMACH 
– ZIMOWE URLOPY. A POLSKA FILHARMONIA BAŁTYCKA 
IM. FRYDERYKA CHOPINA W GDAŃSKU NIE ZWALNIA, WRĘCZ 
PRZECIWNIE – ZAPOWIADA SIĘ BARDZO PRACOWITY MIESIĄC.

ie ma czasu na to, żeby marnować 
czas – w końcu melomani spragnie-
ni są dobrej muzyki bez względu na 

porę roku. Zaczynamy więc szybko, bo już 
w piątek, 5 lutego. Wtedy właśnie w Sali kon-
certowej na Ołowiance odbędzie się kolejny 
koncert „Maestro... nie tylko skrzypiec”. 
Przypomnijmy, że w ramach tego cyklu z Or-
kiestrą PFB występują najlepsi soliści, którzy 
nie tylko wykonują solowe partie utworów, 
ale wcielają się także w  rolę dyrygentów. 
Tym razem w roli głównej na scenie pojawi 
się wielokrotnie odznaczany za działalność 
na rzecz kultury wirtuoz skrzypiec Robert 
Kabara. W  programie koncertu znajdą się 
utwory Benjamina Brittena (Lachrymae. 
Reflections on a Song of John Dowland op. 
48), Ralpha Vaughana Williamsa – Fantazja 
na temat Thomasa Tallisa oraz jednego z naj-
większych kompozytorów w historii – Ludvi-
ga van Beethovena (VI Symfonia F-dur op. 68 
„Pastoralna”). Tego wieczoru każdy wielbiciel 
muzyki klasycznej (nie tylko skrzypiec!) znaj-
dzie dla siebie coś odpowiedniego.

NWYJĄTKOWY 
MIESIĄC 
NA GDAŃSKIEJ 
OŁOWIANCE
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ficznym. Zabierzcie więc ukochane osoby na 
wydarzenie, które z pewnością na długo pozo-
stanie w ich pamięci!

26 lutego do Polskiej Filharmonii Bałtyc-
kiej pojawi się Mistrz przez duże „M”. Wtedy 
właśnie odbędzie się „Nadzwyczajny recital 
fortepianowy. Wielki powrót mistrza”, w któ-
rym to w głównej roli wystąpi czeski piani-
sta Josef Bulva. Tytuł koncertu jest w tym 
przypadku bardzo adekwatny, gdyż Czech, 
grający na fortepianie od 9 roku życia, ze 
względu na uraz ręki zmuszony był przerwać 
karierę aż na 13 lat. Powrócił w wielkim stylu 
w 2009 roku, a w tym miesiącu będziemy mie-
li zaszczyt gościć jego osobę na Ołowiance. 
Wirtuoz fortepianu wykona wówczas cztery 
utwory kompozytorów, którzy są jego „spe-
cjalnością”: I Sonatę „Quasi una Fantasia” op. 
27 (słynna „Sonata księżycowa”) oraz Sonatę 
f-moll op. 57 Ludviga van Beethovena i Sonatę 
B-dur KV 570 Wolfganga Amadeusza Mozar-
ta. Nie zabraknie także polskiego akcentu 
– usłyszymy Sonatę b-moll op. 35 Fryderyka 
Chopina. Na taki powrót warto czekać.

EN

UNIQUE MONTH ON OŁOWIANKA

FEBRUARY HAS ALREADY COME AND 
BROUGHT WINTER HOLIDAYS TO SCHOOLS 
AND LEAVES TO WORKPLACES. BUT 
THE POLISH BALTIC FRÉDÉRIC CHOPIN 
PHILHARMONIC IN GDANSK DOES NOT SLOW 
DOWN. QUITE THE OPPOSITE, IT ANNOUNCES 
A VERY BUSY MONTH.

There is no time to waste time; after all, mu-
sic lovers are thirsty for good music regard-
less of the season of the year. So we start 
quickly, already on Friday, 5 February. This 
is when the next “Maestro... of not only Vio-
lin” concert will be held in the Concert Hall 
on Ołowianka island. Let us recall that the 
best soloists perform together with the PBP 
Orchestra as part of that series. They not 
only play solo parts but also impersonate 
conductors. This time, the stage will be tak-
en by Robert Kabara, a violin virtuoso who 
received many awards for his cultural activ-
ity. The programme of the concert includes 
pieces by Benjamin Britten (Lachrymae. 
Reflections on a Song of John Dowland, Op. 
48), Ralph Vaughan Williams (Fantasia on 
a Theme by Thomas Tallis) and one of the 
greatest composers of all time, Ludwig van 
Beethoven (Symphony No. 6 in F major, Op. 
68; The Pastoral Symphony). Everyone inter-
ested in classical music (not only violin) will 
find something for themselves that evening!

With the coming of a new month, it is high 
time we continued another series, “Gdansk 
Philharmonic Musicians on Their Jubilee”. 

Feel invited to the Chamber Hall on Ołowi-
anka at 5 pm on Sunday, 7 February, to hear 
Karolina Piątkowska-Nowicka (violin) and 
Piotr Nowicki (piano) play compositions by 
Claude Debussy, Henryk Wieniawski and Ser-
gei Prokofiev. The famous Russian composer 
will take to the stage also at 6 pm on Thursday, 
11 February, only this time his pieces will be 
performed by Tomasz Diakun (violin), To-
masz Pozorski (viola) and Alicja Wieczorek 
(piano). Apart from compositions by Prokof-
iev, you will have a chance to hear works by 
Wolfgang Amadeus Mozart (Duo for Violin 
and Viola) and Johaness Brahms (Sonata for 
Viola and Piano).

The middle of February is a moment all 
lovers are looking forward to. It is precisely for 
them that the Polish Baltic Philharmonic or-
ganizes the “Valentine Concert: The Wonder-
ful World of Musicals” on 12 and 13 February. 
It will be led and conducted by Sławomir Chr-
zanowski. Soprano Ewa Prus and tenor Da-
mian Aleksander will perform famous pieces 
from well-known musicals, including for ex-
ample: Grease (Warren Casey – “You're the 
One that I Want”), Singin’ in the Rain by Herb 
Brown, The Wizard of Oz (“Over the Rain-
bow” by Harold Arlen), “Memory” from Cats 
and many, many other very famous musical 
hits that conquered not only the cinema but 
also the record industry. So take your beloved 
ones for the event that will surely remain in 
your memory for long!

On 26 February, the Baltic Philharmonic 
will be visited by a Maestro with a capital M. 
This is when it will organize the “Extraordi-
nary Piano Recital. The Great Return of the 
Maestro” with the participation of the Czech 
pianist Josef Bulva. The title of the concert 
is very appropriate in this case because the 
Czech, who had been playing the piano since 
he was 9 years old, had to discontinue his 
career for as many as 13 years due to an arm 
injury. He made a comeback in grand style in 
2009, and this month we will have the honour 
of meeting him on Ołowianka. The piano vir-
tuoso will play four works by composers that 
are his “specialty”: Piano Sonata No. 14 “Qua-
si una fantasia”, Op. 27 (the famous Moonlight 
Sonata) and Piano Sonata No. 23 in F minor, 
Op. 57 by Ludwig van Beethoven, as well as Pi-
ano Sonata in B flat major, K. 570 by Wolfgang 
Amadeus Mozart. The concert will feature 
a Polish accent too. We will hear Piano Sonata 
in B minor, Op. 35 by Frédéric Chopin. Such 
comebacks are worth waiting for.

SPONSOR 
STRATEGICZNY PFB 

GŁÓWNY SPONSOR PFB, 
MECENAS KULTURY

Więcej na temat wspomnianych 
i pozostałych wydarzeń znaleźć można na 

stronie www.filharmonia.gda.pl.

Kolejny miesiąc, czas najwyższy na daszy 
ciąg kolejnego cyklu – „Filharmonicy gdań-
scy na swój jubileusz”. W niedzielę, 7 lutego 
o godz. 17:00, tym razem w Sali kameralnej 
Ołowianki pierwsze skrzypce (dosłownie 
i w przenośni) zagrają Karolina Piątkowska-
-Nowicka oraz – na fortepianie – Piotr Nowic-
ki, którzy wykonają kompozycje Claude'a De-
bussy'ego, Henryka Wieniawskiego oraz 
Sergieja Prokofiewa. Słynny rosyjski kompo-
zytor zagości na filharmonicznej scenie także 
w czwartek, 11 lutego o godz. 18:00, tym ra-
zem w wykonaniu Tomasza Diakuna (skrzyp-
ce), Tomasza Pozorskiego (altówka) oraz Ali-
cji Wieczorek (fortepian). Oprócz kompozycji 
Prokofiewa usłyszeć będzie można utwory 
Wolfganga Amadeusza Mozarta – Duet G-dur 
na skrzypce i altówkę oraz Johannesa Brahm-
sa – Sonatę na altówkę i fortepian.

Połowa lutego to czas, na który z niecier-
pliwością czekają wszyscy zakochani. Wła-
śnie dla nich 12 i 13 lutego w Sali koncertowej 
odbędzie się „Koncert Walentynkowy: Cu-
downy Świat Musicalu”, którego prowadzą-
cym i dyrygentem będzie Sławomir Chrza-
nowski. Sopranistka Ewa Prus oraz tenor 
Damian Aleksander wykonają znane utwory 
ze znanych musicali, wśród których znajdą 
się między innymi: „Grease” (Warren Casey 
– „You're the One that I Want”), „Singing in 
the Rain” Herba Browna, „Czarnoksiężnik 
z Krainy Oz” („Over the Rainbow” Harolda 
Arlena), „Memory” z musicalu „Koty” oraz 
wiele, wiele innych bardzo znanych musi-
calowych przebojów, które zawładnęły nie 
tylko kinami, ale także przemysłem fonogra-

For detailed information about the 
above-mentioned and other events see 

www.filharmonia.gda.pl.NIE MA CZASU 
NA TO, ŻEBY 
MARNOWAĆ CZAS – 
W KOŃCU MELOMANI 
SPRAGNIENI SĄ 
DOBREJ MUZYKI BEZ 
WZGLĘDU NA PORĘ 
ROKU. ZACZYNAMY 
WIĘC SZYBKO, BO JUŻ 
W PIĄTEK, 5 LUTEGO.
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KATARZYNA DYJEWSKA
Urodzona w 1987 roku w Gdyni. 
Studiowała na Wydziale Architektury 
Politechniki Warszawskiej, gdzie 
w 2014 roku obroniła dyplom 
pod kierunkiem pro. Jana Styki. 
Skończyła także Wydział Malarstwa 
ASP w Warszawie – Dyplom 
z Wyróżnieniem Rektorskim 
otrzymała w 2015 roku w Pracowni 
Malarstwa prof. Krzysztofa 
Wachowiaka, aneks w Pracowni 
Technologii Malarstwa Ściennego 
prof. Edwarda Tarkowskiego

DOSKONAŁA    
METAFORA
KATARZYNY 
DYJEWSKIEJ

GWIAZD ŚWIATA SZTUKI 
PRÓŻNO SZUKAĆ NA 

FIRMAMENCIE. CI, 
KTÓRZY NAPRAWDĘ 

ŚWIECĄ, POUKRYWANI SĄ 
W KAMIENICACH WIELKICH 

MIAST. Z CZASEM ZACZYNAMY 
CORAZ WIĘCEJ O NICH CZYTAĆ, 

CORAZ CZĘŚCIEJ WIDYWAĆ 
ICH PRACE W INTERNECIE 

I PRZYPADKIEM SPOTYKAĆ 
OBRAZY W GALERIACH. 
KATARZYNA DYJEWSKA 

JEST JEDNĄ Z TYCH OSÓB, 
O KTÓRYCH NIEDŁUGO BĘDZIE 

GŁOŚNO NA MLECZNEJ 
DRODZE MALARSTWA. ZD
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much of that delight Katarzyna saw in me, 
but I hope she saw at least a bit of jealou-
sy. Envy at her ability to almost perfectly 
reflect the architectural nostalgia and the 
spirits of desolate buildings or those vis-
ited by ghosts only. Her canvases of spec-
tacular dimensions fully absorbed me due 
to my melancholic nature and love for sol-
itary walks, during which I peep through 
the windows of unaware city dwellers. What 
I  see in my mind then are their lives in 
small kitchens, halls with panelled walls 
and living rooms with huge TV sets. It is 
a  bit similar with Katarzyna’s paintings. 
They take us for a walk, leaving a place for 
imagination and free choice between sad-
ness, anxiety and emotion. When we look 
at her fantastic painting, we can decide 
whether we want to create our own history 
in it, listen to what Katarzyna has to say or 
consent to silence and uncertainty. I  al-
ready know what I feel when I view those 
pictures, but I will be more than willing to 
experience it again soon during an exhibi-
tion held in the Old Town.

Like each and every star, Katarzyna 
Dyjewska slowly begins to shine with her 
own light. He has already been awarded by 
the Minister of Culture, which is why, who 
knows, maybe she will soon become anoth-
er celestial body in the world of art serving 
as a source of light for others. Not to make 
them shimmer with reflected light but to 
light a fire in them. I wish that to all of you 
in this new, exciting year.

ówi się, że często bardzo trudno 
jest coś znaleźć – niczym igłę 
w  stogu siana. Mnie ciężko było 

wyszukać tylko mieszkanie Katarzyny na 
warszawskiej Pradze, bo wspaniałość biła 
z  jej obrazów już na pierwszy rzut moich 
zielonych oczu. Spotkanie na pierwszym 
piętrze jednej z  tych kamienic, których 
zawsze się boję, było tym magicznym mo-
mentem w moim życiu, kiedy po raz kolej-
ny poczułam, że Bóg w moim przypadku 
o czymś zapomniał. Zupełnie wypadło mu 
z głowy, żeby podarować mi „wielki talent”. 
Jak już w  kołysce dostaniesz z  nieba coś 
takiego, to potem możesz cieszyć się chwi-
lami, w  których wszyscy odbiorcy twojej 
twórczości uśmiechają się z podziwu w ten 
jeden, nieuchwytny i  bezcenny sposób. 
Przez ułamek sekundy widzisz w  ich źre-
nicach dwie wielkie gwiazdy, które są tak 
naprawdę odbiciem ciebie. Nie wiem, ile 
z tego zachwytu ujrzała we mnie Kasia, ale 
mam nadzieję, że zobaczyła choć trochę 
zazdrości. Zawiści o  zdolność doprowa-
dzonego prawie do perfekcji oddania ar-
chitektonicznej nostalgii i duszy pustych 
lub odwiedzanych przez ludzkie mary 
budynków. Spektakularnych rozmiarów 
płótna wchłonęły mnie bez reszty z winy 
mej melancholijnej natury i zamiłowania 
do samotnych spacerów, podczas których 
zaglądam nieświadomym mieszkańcom 
przez okna. Kreuję wtedy w  głowie ich 
życia w  małych kuchniach, korytarzach 
pokrytych boazerią i salonach z wielkimi 

 
Historyk Sztuki. W muzeach widzi 
wiszące na ścianach worki pie-
niędzy. Z pasji poluje na młode 
talenty wierząc w przyszłość 
dzisiejszego malarstwa. Za dnia 
zbiera rzemiosło artystyczne, 
a w nocy szlifuje to pisarskie. 
Patrzy, widzi, wnioskuje i później 
lubi się tym dzielić.

TEKST

ZUZANNA
CISZEWSKA

telewizorami. Trochę jest tak też z obraza-
mi Katarzyny. Zabierają nas na przechadz-
kę, pozostawiając miejsce dla wyobraźni 
i wolny wybór między smutkiem, niepoko-
jem i wzruszeniem. Możemy zdecydować, 
czy patrząc na to fantastyczne malarstwo 
chcemy stworzyć w nim własną historię, 
posłuchać tego, co ma do powiedzenia Ka-
sia, czy też przystać na ciszę i niepewność. 
Ja już wiem, co czuję oglądając te płótna, 
ale bardzo chętnie przekonam się o  tym 
raz jeszcze niebawem – na wystawie – zno-
wu na Starym Mieście. 

Kasia Dyjewska, jak każda gwiazda, za-
czyna powoli świecić własnym światłem. 
Zdobyła już nagrodę Ministra Kultury, dla-
tego – kto wie – może jeszcze chwila, a sta-
nie się takim ciałem niebieskim w środo-
wisku sztuki, z którego inni będą czerpać 
blask. Nie po to, żeby mienić się światłem 
odbitym, ale po to, by wzniecać w  sobie 
własny ogień. Życzę tego wszystkim, bez 
wyjątku, na ten nowy, ekscytujący rok. 

EN

PERFECT METAPHOR OF 
KATARZYNA DYJEWSKA

IT IS NO USE LOOKING FOR THE STARS OF 
THE WORLD OF ART IN THE FIRMAMENT. 
THOSE THAT TRULY SHINE ARE HIDDEN 
IN TENEMENTS IN BIG CITIES. WITH THE 
PASSING OF TIME, WE READ ABOUT 
THEM AND SEE THEIR WORKS ON THE 
INTERNET MORE AND MORE OFTEN 
AND RUN INTO THEIR PAINTINGS IN 
GALLERIES. KATARZYNA DYJEWSKA 
IS ONE OF THOSE ABOUT WHOM THEY 
WILL BE SOON TALKING IN THE WHOLE 
GALAXY OF PAINTING.

They say it is sometimes hard to find some-
thing, like a  needle in a  haystack. As far 
as Katarzyna is concerned, the only thing 
I  found hard to find was her flat in the 
Warsaw district of Praga because the 
magnificence of her paintings was visible 
at first sight. Our meeting at the first floor 
of one of those tenements I  had always 
been afraid of was that magical moment 
in my life when I felt for the first time that 
God had forgotten about something in my 
case. It had completely slipped His mind to 
give me a “great talent”. When you receive 
something like that from heaven already 
in the cradle, you can later enjoy those 
moments when all the people who look at 
your works smile with admiration in this 
one, intangible and priceless way. What 
you see in their pupils for a  split second 
are two huge stars, which are in fact a re-
flection of your own self. I do not know how 

M
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owiedzmy, że mam na imię George. 
Tak naprawdę jest inaczej. Moje imię 
brzmi bardzo po polsku i  w  moim 

przekonaniu bardzo zwyczajnie. Ale pozwól-
cie, że zostanę przy George'u. Oczywiście 
chodzi o Clooneya: poza tym, że trochę je-
steśmy do siebie podobni, jak twierdzi parę 
osób, to bardzo bliska jest mi postać, którą 
zagrał w  filmie „W  chmurach” – jego życie 
w dużej mierze upływało na podróżach. I lu-
bił to. Ja też. 

Kocham lotniska. Uwielbiam żyć w zawie-
szeniu, przebywać w przestrzeni, która zdaje 
się do nikogo nie należeć. Na lotnisku wszyscy 
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żyjemy na tych samych prawach. I mamy na-
reszcie święty spokój. Czas tylko dla siebie. 
W zasadzie trzeba jedynie pamiętać, o której 
zaczyna się boarding, nie zgubić biletu, nie 
zostawić nigdzie bagażu podręcznego i… to 
wszystko! Wszyscy są przeszukani, spraw-
dzeni, odnotowani, przypisani do gate’u. 
Wszyscy tu jesteśmy w drodze, w oderwaniu 
od swojego ziemskiego życia i spędzamy na 
lotnisku nic nie znaczące chwile. Nareszcie 
nie trzeba nadawać im sensu. Co za ulga! 

Poza tym, jeśli ma się na to ochotę, można 
się poczuć kimś innym niż na co dzień i za-
grać tę swoją ulubioną rolę, nie obawiając się 
demaskacji. Bo któż niby miałby nas zweryfi-
kować? Komu mogłoby na tym zależeć? Rze-
czywiście, tak jak mówił we wspomnianym 
filmie George, czuje się tu człowiek, na tym 
polu niczyim, w tej lotniskowej Nibylandii, 
jakoś lżej. Jakby ktoś zdjął z  ciebie ciężar 
egzystencji w zwykłym świecie relacji, za-
leżności, zobowiązań. 

Przynajmniej ja tak mam. Tak, spędzam 
tu sporo czasu i jest ten czas dla mnie bardzo 
cenny. Moim ulubionym zajęciem jest obser-
wowanie ludzi, ich twarzy, zachowań, zgady-
wanie ich życiowych historii. Snuję w swojej 
głowie różne opowieści, bawię się w wszyst-
kowiedzącego narratora życia pasażerów. 
Najbardziej lubię obserwować kobiety. Na lot-
nisku mogę spotkać mój ulubiony typ kobiety 
– samodzielna, wymagająca, zdystansowana, 
dowcipna, ubrana z  nonszalancją, ale nie 
krzykliwie… To zabrzmiało, jak anons w ru-
bryce towarzyskiej. Cóż, szczerze mówiąc lot-
niska mogłyby swobodnie pełnić rolę agencji 
towarzyskiej czy matrymonialnej. Rozejrzyj-
cie się, wystarczy chwilę poobserwować i już 
łapiecie z kimś kontakt wzrokowy. Od razu wi-
dać, czy ktoś się nudzi, czy czuje się samotny, 
czy po prostu ma ochotę na to, żeby wydarzy-
ło się coś ciekawego w jego monotonnym ży-
ciu… Takie interesujące spotkania i mnie się 

P

„zdarzają”, ale może o tym już kiedy indziej, 
widzę, ze stewardessa patrzy na mnie znaczą-
co. Czas wejść na pokład.

EN

MY NAME IS GEORGE

Let’s say my name is George. The truth is it’s 
different. My name sounds very Polish, and in 
my opinion it’s quite ordinary. But let me stick 
to George. I mean Clooney, of course. Apart 
from the fact that we look similar, as some 
people claim, the character he played in Up in 
the Air is very close to me. Much of his life con-
sisted in travelling. And he liked it. I do too.

I love airports. I like living in a state of lim-
bo and being in a space that seems to belong 
to no one at all. We all have the same rights 
at airports. And finally enjoy being alone. We 
can use our time just for ourselves. Actually, 
the only several things we have to do is remem-
ber when the boarding starts, watch out not to 
lose our ticket, never leave the luggage unat-
tended and... that’s all! Everyone is searched, 
checked, registered and assigned to a given 
gate. We are all on the road here, far from our 
everyday lives, and spend meaningless mo-
ments at the airport. We finally don’t have to 
attach any sense to them. What a relief!

Besides, if you want to, you can imagine 
you are a different person than in your ordi-
nary life and play that favourite role of yours, 
unafraid of being exposed. After all, who 
could vet you? Who would actually care? In-
deed, just like George said in the film I men-
tioned, you somehow feel better here, on this 
no-man’s-land, in this airport Neverland. As 
if someone has removed the whole burden of 
existence we carry in the normal world of rela-
tionships, dependencies and obligations.

At least I feel like that. I do spend a lot of 
time here, and that time is really precious for 
me. What I like to do most is observe people, 
their faces, behaviour, and guess their life 
stories. I spin various stories in my mind, pre-
tending I’m an omniscient narrator of the pas-
sengers’ lives. I like observing women best. 
I can meet my favourite type of women at air-
ports: independent, demanding, detached, 
witty, dressed with nonchalance but not gar-
ishly... It sounds like one of singles ads. Well, 
honestly speaking, airports could easily serve 
as a matrimonial agency. Look around; it is 
worth watching a bit and you almost imme-
diately get in eye contact with someone. You 
can see whether someone is bored, feels alone 
or simply would like something interesting to 
happen in their monotonous life... Such inter-
esting meetings happen to me, too, but per-
haps I’ll write about them another time. I see 
the stewardess is giving me meaningful looks. 
Time to get on board.

MAM 
NA IMIĘ 
GEORGE
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Aktorka, dramaturg, reżyserka. 
Ukończyła krakowską PWST, 
została zaangażowana do 
Teatru Starego w Krakowie, 
później dołączyła do zespołu 
TR Warszawa. Pracowała z Lupą, 
Jarzyną, Borczuchem, Klatą, 
Korczakowską. Wyreżyserowała 
swój tekst „Uwodziciel” w Teatrze 
Nowym K. Warlikowskiego. Pu-
blikuje swoje teksty w „Zwykłym 
Życiu” i „K Mag-u”. Na premierę 
czeka jej debiut kinowy „W spira-
li” w reż. K. Aksinowicza.

TEKST

KATARZYNA
WARNKE





„JAK SIĘ JUŻ JEST STARYM REŻYSEREM, TO NIE STRACH JEST 
RYZYKOWAĆ” – WYZNAJE IZABELA CYWIŃSKA, REŻYSERKA 
TEATRALNA, FILMOWA I TELEWIZYJNA, KTÓRA TYM RAZEM 
IDZIE POD PRĄD WYSTAWIAJĄC W TEATRZE ŻYDOWSKIM – 
JAK SAMA MÓWI – ODCEDZONE TEKSTY HANNY KRALL.

TEKST Jacek Górecki ZDJĘCIA Magda Hueckel

N IE
WOLNO
MI
OSĄ DZAĆ
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MYŚLĘ, ŻE TEATR W POLSCE 
ZMIERZA KU DOBREMU. A GDY 
SIĘ TAK GŁĘBIEJ ZASTANOWIĆ 

NAD TĄ TREŚCIĄ I FORMĄ 
TO... MNIE TAK NAPRAWDĘ 

TEATR KLASYCZNY, TAKI 
KARTONOWY NIE INTERESUJE, 

NUDZI. JUŻ WOLĘ NIE 
WYCHODZIĆ Z DOMU 

I POCZYTAĆ W FOTELU 
SŁOWACKIEGO. KIEDY MAM 

OGLĄDAĆ NA SCENIE JAKIEŚ 
TEKSTY Z MIĘDZYWOJNIA, 

KTÓRE KOMPLETNIE NIC 
NIE WNOSZĄ, ZROBIONE 

PO BOŻEMU, JESZCZE 
W KOSTIUMIE, TO WOLĘ 

OMIJAĆ TAKI TEATR.

Całkiem niedawno ktoś, kto z panią 
pracował, powiedział mi, że jest pani 
jednym z ostatnich twórców klasycznego 
teatru. Zastanawiam się jak odnajduje 
się dziewczyna z Kamienia w teatrze 
wywróconym na opak?
Akurat najnowsze przedstawienie w Teatrze 
Żydowskim odbiega od klasycyzmu. Jeżeli 
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forma ma służyć treści, a treść jak w tym przy-
padku jest oparta na pięknych tekstach Han-
ny Krall, a konkretnie na wybranych przeze 
mnie jej mini reportażach, to żeby przesłanie 
spektaklu zrobić jasnym musiałam zrezygno-
wać z opowiadania akcji 1:1, a co za tym idzie 
– zrezygnowania z pójścia w bardziej klasycz-
ną stronę. Teatr klasyczny to już bardziej moja 

realizacja „Wiśniowego Sadu” w Poznaniu. 
Lubię wiernie służyć językowi i zamysłom pi-
sarza. Jeżeli Różewicza wystawimy językiem 
Słowackiego to nie będzie to miało sensu, 
podobnie z przerzucaniem Słowackiego na 
współczesny język. Prawo autorskie powinno 
strzec autorów. Teatr nie może dokonywać 
na nich zbrodni tworząc ich dzieła od nowa 



N I E  W O L N O  M I  O S Ą D Z A Ć

odcedzone, co jest bardzo trudne do poka-
zania na scenie. Mówię „odcedzone” dlatego, 
że Krall jest pisarzem, który używa minimum 
słów. Bywa, że treść jak u Czechowa jest zawie-
szona między słowami. Od Teatru oczekuje 
się, żeby to między-słowie wypełnił, co jest, 
przyznam, piekielnie trudnym zadaniem. 
Trzeba czuwać, żeby obraz nie zjadł słowa, 
które u Krall wyraża wszystko.

Kiedy Hanuszkiewicz postawił na scenie 
hondę w „Balladynie” wywołał niemałe 
poruszenie. Kiedy Wiśniewski zrobił 

w Teatrze Polskim „Moliera” tekstu 
oryginalnego też na próżno było szukać. 
Dzisiaj to wszystko jest naturalne. Forma 
przewyższa treść.
Pozwólmy żeby widz dokonywał wyboru. Na 
szczęście twórcy, którzy zachłysnęli się te-
atrem niemieckim, przenosząc go na nasze 
polskie podwórko, powoli wracają do domu. 
Dzisiejszy teatr w  Polsce uspokoił się. Na 
przykład początkowo bardzo denerwowało 
mnie to co robił Jan Klata, w tej chwili nie 
ma już takiej histerii w  jego przedstawie-
niach i śmiało mogę powiedzieć, że jest dla 
mnie jednym z bardziej interesujących twór-
ców naszego teatru.

Może jesteśmy już zmęczeni ciągłą 
powtarzalnością i twórcami, którzy powielają 
swoje pomysły w kolejnych dziełach?
Myślę, że teatr w Polsce zmierza ku dobre-
mu. A gdy się tak głębiej zastanowić nad tą 
treścią i formą to... Mnie tak naprawdę teatr 
klasyczny, taki kartonowy nie interesuje, nu-
dzi. Już wolę nie wychodzić z domu i poczy-
tać w fotelu Słowackiego. Kiedy mam oglą-
dać na scenie jakieś teksty z międzywojnia, 
które kompletnie nic nie wnoszą, zrobione 
po bożemu, jeszcze w kostiumie, to wolę omi-
jać taki teatr.

Paru twórcom z takich tekstów udało 
się zrobić dobre rzeczy. Mam na myśli 
działania Mai Kleczewskiej i Pawła Łyska 
w warszawskim Teatrze Powszechnym.
„Szczury” Kleczewskiej były niedobre. To 
taki teatr, w którym dużo się dzieje, a nie wia-
domo o co chodzi.

Czasem mam takie wrażenie, że mimo 
cenzury tamte minione czasy, w których 
pani zaczynała, były łatwiejsze dla 

poprzez mieszanie języków, dopisywanie im 
cudzych fragmentów, przeinaczanie sensów. 
To już nie to samo.

Widz jest dzisiaj mniej wymagający i raczej 
leniwy i mało skory do myślenia. A to co 
powiedziane lepiej zatuszować kolorowym 
brokatem i mięsem rzuconym w stronę 
publiczności. To taka telewizja, show 
w wydaniu na żywo.
Forma to już zupełnie co innego. Sztuka dzię-
ki wyrazistej formie zyskuje. Słowo w tekstach 
Hanny Krall jest najważniejsze, w dodatku jest 



artystów. Były i wielkie tematy, 
i pieniądze na to. 
Jeżeli odrzucić sprawę cenzury to rzeczywi-
ście dla kultury był to złoty czas. Ale nieste-
ty sprawy cenzury nie można odrzucić. Tak 
było w przypadku chociażby „Wyzwolenia”, 
z którego cenzura usunęła mi połowę tekstu. 
Rzeczywiście nie ma co ukrywać, o pieniądze 
było  łatwiej. Byliśmy chuchani i dmuchani 
przez władzę, bo chcieli mieć nas po swojej 
stronie. Władza kochała Szajnę. Był bezpiecz-
ny, bo asemantyczny. Ubierał wszystko w tę 
formę, o której dzisiaj tak dużo mówimy.

Powoli robi się nam powtórka z rozrywki.
Oficjalnie cenzura jeszcze nie wchodzi nam 
w paradę. Na razie zachowajmy spokój.

Lubi pani ryzykować w teatrze, sztuce?
Jak się już jest „starym” reżyserem, to nie boi 
się ryzyka i inny jest odbiór świata.

Pytam dlatego, że to ryzyko, czy dla 
niektórych wręcz szaleństwo, towarzyszy 
pani od początku. Zaraz po studiach jako 
młodziutka reżyserka trafiła pani na 
stołek dyrektora w teatrze w Kaliszu, przy 
okazji zwalniając wszystkich aktorów. 
Grzegorzewski powiedział kiedyś, że 

nigdy nie starczyłoby mu tyle odwagi 
i bezczelności zarazem.
Przez całe życie robiłam to i tylko to czym się 
interesowałam. Podobnie jest z tekstem Krall, 
który teraz wystawiam i który jest sporym 
wyzwaniem. Zresztą jak każda adaptacja. Bo 
adaptację, czyli własny scenariusz robi się 
w ostateczności, wtedy, gdy w sztukach napi-
sanych, tzw. „gotowcach”, nie znajduje się ma-
teriału do wykrzyczenia swojego przesłania.

Przesłaniem tego spektaklu jest wina 
niezarzucalna.
„Wina niezarzucalna” to pojęcie prawne – nie 
można jej zarzucić, nie można za nią ukarać, 
w sobie ją się nosi, nieraz przez całe życie 
– mówi Krall. W trakcie trwania spektaklu 
kilkakrotnie zadaje to pytanie widowni. Czy 
mamy prawo sądzić innych? Co by się stało 
gdyby nam przyszło stanąć przed takim wy-
borem, przed którym stawia Krall: spokojne 
życie zgodnie z katolickim sumieniem, czy 
śmiertelny grzech – pomoc żydowskiemu 
dziecku przez kłamstwo? Niech to lepiej roz-
strzygnie Pan Bóg na Sądzie Ostatecznym. 
Nie wolno mi osądzać. W  naszym teatrze 
ma to być lekcja pokory dla nas wszystkich. 
W obecnym czasie także powinniśmy często 
zadawać sobie takie pytanie.

To jest znowu spore ryzyko. Lubimy 
wskazywać zdrajcę, kogoś winnego. To 
pozornie rozwiązuje wiele problemów. 
Tak jest też w tym teatrze wywróconym 
na opak, który notorycznie szuka ofiary 
i oprawcy. 
To bardziej zasługa Hanny Krall i jej tekstów. 
To jej pomysł, który ja tylko skupiłam w tym 
temacie. Jeszcze raz to powtórzę: niech to 
Pan Bóg osądzi.

EN

I AM NOT ALLOWED TO JUDGE

“WHEN YOU ARE AN OLD DIRECTOR, YOU 
ARE NOT AFRAID OF RISK,” SAYS IZABELA 
CYWIŃSKA, A THEATRE, FILM AND 
TELEVISION DIRECTOR WHO THIS TIME GOES 
AGAINST THE CURRENT AND STAGES, AS 
SHE CALLS THEM, SIFTED-OUT TEXTS BY 
HANNA KRALL AT THE JEWISH THEATRE IN 
WARSAW.

Someone who worked with you has recently 
told me you are one of the last creators of 
classical theatre. I wonder how a girl from 
Kamień finds a place for her in a theatre 
turned upside down.
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The recent performance at the Jewish Theatre 
actually departs from classicism. If the form is 
supposed to serve the content, and in this case 
the content is based on beautiful texts writ-
ten by Hanna Krall, in particular on her short 
pieces of reportage I have selected, then in or-
der to make the message of the performance 
clear, I had to resign from retelling the story 1 
to 1 and, as a result, resign from following the 
more classical direction. My interpretation of 
The Cherry Orchard in Poznań was more like 
classical theatre. I like to serve the language 
used by the writer and his or her intentions 
faithfully. If we staged Różewicz with Słowac-
ki’s language, it would not make any sense, 
just like changing Słowacki into modern lan-
guage. Copyright should protect authors. The-
atre cannot commit crimes against them, it 
cannot create works anew by mixing languag-
es, adding others’ pieces and misinterpreting 
meanings. It is not the same any more.

The audience is less demanding and rather 
lazy and unwilling to think today. And it is 
easier to cover up what is said with colourful 
brocade and curses uttered to the audience. 
It is a kind of television, a live show.
The form is a completely different thing. Art 
benefits from distinctive forms. It is the word 
that is the most important thing in Hanna 
Krall’s texts. And it is additionally sifted out, 
which is very difficult to show on the stage. 
I say it is “sifted out” because Krall is a writer 
who uses a minimum of words. The content 
is sometimes suspended between words, just 
like in Chekhov. It is expected that theatre 
fills this gap, which I have to admit is an ex-
tremely difficult task. You have to make sure 
the image does not consume the word, which 
expresses everything in Krall’s texts.

When Hanuszkiewicz put a Honda 
motorbike on the stage in Balladyna, he 
caused a big stir. When Wiśniewski staged 
Molière at the Polish Theatre, it was no 
use looking for the original either. It is 
all natural today. The form exceeds the 
content.
Let’s the audience choose. Fortunately, those 
who revelled in German theatre and moved 
it to our Polish backyard slowly come back 
home. Contemporary theatre in Poland has 
calmed down. For instance, I was initially 
very annoyed at what was Jan Klata doing. At 
the moment, there is not so much hysteria in 
his performances any more, and I can defi-
nitely say I think he is one of the most interest-
ing artists in our theatre.

Perhaps we are already tired of this 
continuous repetitiveness and artists who 
copy others’ ideas in their next works?

I think that theatre in Poland is heading in the 
right direction. And if we were to give more 
thought to the content and the form, then... 
I am actually bored by classical, cardboard the-
atre. It does not interest me. I would rather stay 
at home and read Słowacki in my armchair. 
When I am supposed to watch some texts from 
the interwar period which keep to the straight 
and narrow and do not bring anything new at 
all, and when I am additionally supposed to 
wear a suit, I prefer to avoid such theatre.

Several creators managed to make good 
pieces out of such texts. I am talking about 
Maja Kleczewska and Paweł Łysek from 
the Powszechny Theatre in Warsaw.
Kleczewska’s The Rats was bad. It is a kind of 
theatre where a lot of things happen but no-
body knows what it is all about.

I sometimes have the impression that, in 
spite of censorship, it was easier for artists 
in that bygone era in which you began. 
There were great topics and money to 
realize them.
If we set the problem of censorship aside, we 
would be able to say it was definitely a golden 
age for culture. But unfortunately the prob-
lem of censorship cannot not be set aside. It 
was the case for example with my Wyzwole-
nie, from which censorship removed a half 
of the text. Indeed, there is no denying that it 
was easier to get money. We were pampered 
by the authorities as they wanted to have us 
on their side. The authorities loved Szajna. He 
was asemantic and thus safe. He put every-
thing in the form we talk about so much today.

And now we slowly return to that.
Officially, censorship does not get in our way 
yet. So let’s remain calm for now.

Do you like to take risks in theatre, art?
When you are already an “old” director, you 
are not afraid of risk and have a different per-
ception of the world.

I ask because that risk, or even madness 
as some would call it, has accompanied 
you since the beginning. As a young 
director, right after you had graduated, 
you got the post of the general manager 
of the theatre in Kalisz and took the 
opportunity to dismiss all actors. 
Grzegorzewski once said that he would 
never have enough courage and at the 
same time insolence to do that.
All my life I have been doing only what I was 
interested in. It is similar with Krall’s text, 
which I now stage and find very challeng-
ing. Just like any adaptation. Because you 
make an adaptation, that is your own script, 
only in the last resort, when you cannot find 
any material to shout out your own message 
through the already-written plays.

Unwarranted guilt is the main message of 
the performance.
“Unwarranted guilt” is a legal term: we can-
not accuse anyone of it, we cannot punish 
for it, it is carried inside, sometimes for 
one’s whole life. I ask the audience the fol-
lowing question several times during the 
performance. Are we allowed to judge oth-
ers? What would happen if we had to face 
such a choice Krall faces us with: a calm life 
following our Catholic conscience or a mor-
tal sin of helping a Jewish child with lies. Let 
God decide on Judgement Day. I am not al-
lowed to judge. It is supposed to be a lesson 
in humility for all of us in our theatre. Now-
adays, we should ask ourselves such ques-
tions often too.

It is once again quite a big risk. We like 
to point out the traitors, the guilty ones. 
It seemingly solves many problems. It is 
similar in that upside-down theatre, which 
notoriously looks for the victim and the 
perpetrator.
I guess all credit goes to Hanna Krall and her 
texts. It was her idea; I just focused on the top-
ic. I will repeat it once again: let God judge.



obert Lewandowski nie został mi-
strzem świata ani nawet Europy. Nie 
wygrał Ligi Mistrzów ani Ligi Euro-

py. Jest jedynie mistrzem Niemiec. To jed-
nak najlepszy polski piłkarz od czasów Zbi-
gniewa Bońka, król strzelców niezwykle 
udanych eliminacji Euro. Kapitan, który 
scalił i odnowił reprezentację. Oczywiście, 

że to wszystko pod wodzą Adama Nawał-
ki, ale to Lewy sprawił, że o polskiej piłce 
mówiło się na świecie. Dla wielu znawców 
sportu to jednak za mało. 

Oczywiście, Anita Włodarczyk to mi-
strzyni świata – bezapelacyjnie najlepsza 
młociarka globu. Radwańska jest od dłuż-
szego czasu w ścisłej światowej czołówce. 
Paweł Fajdek to kolejny mistrz świata. Naj-
lepsza jest także Joasia Jędrzejczyk. Rafał 
Sonik z kolei wygrał legendarny Dakar. 

Co więc robi na pierwszym miejscu 
piłkarz Lewandowski, zapytają niektó-
rzy. Już odpowiadam. Jego zwycięstwo 
jest wyrazem tęsknoty Polaków za piłkar-
skim sukcesem, jest odzwierciedleniem 
skali popularności tej dyscypliny, a  sam 
Lewandowski jest wreszcie kimś, na kogo 
czekaliśmy wiele lat. I jeśli wreszcie swoje 
niebywałe umiejętności wykorzystuje tak-
że w reprezentacji to jest to moment, w któ-
rym jego wygrana w plebiscycie była czymś 
naturalnym. Można się z tym zgadzać bądź 
nie, ale piłkarz zawsze będzie krok do 
przodu przed młociarzem, tenisistką czy 
pięściarzem. 

To nie jest plebiscyt, w którym fachowe 
jury wybiera najlepszego sportowca roku, 
takiego z tytułami i rekordami. To jest ple-
biscyt, w którym głos może oddać każdy, 
dosłownie każdy. A zatem jest to plebiscyt 
na najpopularniejszego sportowca, a  ta-
kim bez wątpienia w ubiegłym roku był Ro-
bert Lewandowski. Czy ktoś udowodni, że 
było inaczej? 

Polecam odpowiednie podejście do 
plebiscytów. Wtedy żaden wynik nie bę-
dzie kontrowersją.

EN

THE BEST (NON)MASTER

THE TELEPHONES STARTED RINGING 
ALMOST RIGHT AFTER THE FINAL 
RESULTS OF THE PRZEGLĄD SPORTOWY 
SPORTS PERSONALITY OF THE YEAR 2015 
HAD BEEN ANNOUNCED... NO, SORRY... 
IT IS DIFFERENT NOW. TODAY WE HAVE 
FACEBOOK, TWITTER. EVEN EMAILS AND 
TEXT MESSAGES ARE GOING OUT OF 
DATE. NEVER MIND. WHAT MATTERS IS 
THE FACT THAT THE CHOICE OF THE BEST 
ONE GAVE RISE TO CONTROVERSY. WHY? 
BECAUSE HE IS A FOOTBALLER.

Robert Lewandowski has become neither 
a  World Champion nor even a  European 
one. He has not won the Champions League 
or the Europa League. He is only a German 
Champion. But he is the best Polish footbal-
ler since the times of Zbigniew Boniek. He 
is the king of goal scorers of the last, par-
ticularly successful qualifying competition 
for Euro. A  captain who has united and 
added new life to the Polish national team. 
Of course, everything under Adam Nawał-
ka’s command, but it is Lewy who made the 
whole world talk about Polish football. But it 
is still not enough for many sports experts.

Of course, Anita Włodarczyk is a World 
Champion and definitely the best hammer 
thrower on the globe. Radwańska has been 
in the world’s lead for a long time already. 
Paweł Fajdek is another World Champion. 
Joanna Jędrzejczyk is the best too. And Ra-
fał Sonik won the Dakar Rally.

So some would ask how it is possible that 
Lewandowski, a  football player, is placed 
first. Let me answer this question. His vic-
tory is an expression of Poles’ yearning for 
a football success, a reflection of the popu-
larity of this discipline, and Lewandowski 
himself is someone we have been waiting 
for for many years. And if he finally uses 
his remarkable skills also in the national 
team, it is the right moment for his victory 
in the poll to be something natural. You can 
agree or disagree with that, but a footballer 
will always be one step ahead of a hammer 
thrower, a tennis player or a boxer.

It is not a competition in which a profes-
sional jury chooses the best sportsperson 
of the year, one with titles and records. It 
is a poll in which everyone can vote, liter-
ally everyone. So it is a poll carried out to 
name the most popular sportsperson, and 
Robert Lewandowski was undoubtedly 
such a man last year. Can someone prove 
it was different?

I  recommend a  sensible approach to 
polls. No result will be controversial then.

R

NIEMAL NATYCHMIAST PO OGŁOSZENIU OSTATECZNEGO WYNIKU 
PLEBISCYTU PRZEGLĄDU SPORTOWEGO I TELEWIZJI POLSKIEJ 
NA SPORTOWCA ROKU 2015 ROZDZWONIŁY SIĘ TELEFONY… 
A NIE, ZARAZ… TERAZ TO JUŻ ODBYWA SIĘ INACZEJ. TERAZ 
JEST FACEBOOK, TWITTER. NAWET E-MAIL I SMS ODCHODZĄ JUŻ 
DO LAMUSA. NIEWAŻNE. WAŻNE, ŻE ZNÓW WYBÓR TEGO NAJ 
WZBUDZIŁ KONTROWERSJE. DLACZEGO? BO TO PIŁKARZ.

NAJLEPSZY 
(NIE )MISTRZ
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Obserwuje, a potem opisuje 
i komentuje. Głównie sport, 
ale ma w swoim dorobku dwie 
powieści. O życiu opowiadali 
mu też Mariusz Czerkawski 
i Robert Lewandowski, co spisał 
na kartach książek. Na co dzień 
dziennikarz NC+, ale też prezen-
ter wiadomości w TVN i TVN24. 
Zbzikowany na punkcie sportu, 
oszalały na punkcie muzyki. 
Wielbiciel twórczości z duszą. 
Tu: autor felietonów i wywiadów.
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PORSCHE 
POD OPIEKĄ

ZDJĘCIA Tomasz SaganTEKST Jakub Milszewski
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dybym miał zrobić przegląd albo 
gdyby akurat nastąpił ten rzadki mo-
ment, w którym coś w moim Porsche 

odmówiłoby współpracy, pewnie podjechał-
bym do Porsche Centrum Sopot. Raz, że 
blisko, dwa, że jakoś bardziej ufam doświad-
czonym pracownikom autoryzowanego ser-
wisu, niż podejrzanemu warsztatowi na wy-
locie z miasta.

Zapewne powitałby mnie wtedy któryś 
z doradców: Przemysław Panek albo Robert 
Sprengel. Obaj są w  branży od kilkunastu 
lat. Zanim zostali doradcami technicznymi 
sami pracowali w warsztacie, dlatego czasa-
mi potrafią od razu określić usterkę. Skupia-
ją się jednak na kliencie. – Wiedza mecha-
niczna oczywiście pomaga. Klienci są różni 

KIEDYŚ BĘDĘ MIAŁ PORSCHE. A KIEDY JUŻ BĘDĘ JE MIAŁ 
TO BĘDĘ NA NIE CHUCHAŁ I DMUCHAŁ. NIE DAM GRZEBAĆ 
PRZY NIM PIERWSZEMU LEPSZEMU FACETOWI Z KLUCZEM 
FRANCUSKIM W RĘKU. CO JAK CO, ALE TAKI SAMOCHÓD 
WOLAŁBYM ODDAĆ POD OPIEKĘ PROFESJONALISTOM.
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– niektórzy się troszeczkę znają, czytają, 
interesują się, inni nie. Na każde ich pytanie 
odpowiadamy fachowo – mówi Przemysław 
Panek. Przez lata pracy w Porsche Sopot Cen-
trum wypracowali sobie zaufanie klientów. 
Przyjeżdżają do nich ludzie nie tylko z Trój-
miasta, ale z całej Polski. Dlaczego? – Chodzi 
chyba o relację, jaką nawiązujemy z klientami 
– zastanawia się Robert Sprengel. – Z częścią 
z nich jesteśmy na „ty”, z innymi mówimy so-
bie per „pan”, ale są to też stosunki partner-
skie. Klienci ufają nam na tyle, że zostawiają 
samochody i mówią: „Panie Robercie, niech 
się pan tym zajmie”. Ja podejmuję potem 
decyzję odnośnie tego, co będziemy z samo-
chodem robić, jaki będzie zakres działań. 
Dzwonię i informuję klienta, a on odpowiada: 

„dobrze, jeśli mówi pan, że tak trzeba, to tak 
róbmy”. Wiedzą, że nie naciągniemy ich na 
niepotrzebne rzeczy.

– Z kolei w przypadku tych klientów, któ-
rzy przyjeżdżają do nas po raz pierwszy, waż-
ny jest ten pierwszy kontakt, pierwsza rozmo-
wa – dodaje Przemysław Panek. – Klient w jej 
trakcie dostrzega, że rozmawia z osobą kom-
petentną, że ma ona odpowiednią wiedzę. 
Nabiera pewności, że jeśli zostawi u nas samo-
chód to problem zostanie rozwiązany.

Ze skutecznością nie ma problemów. 
Oczywiście zdarzają się usterki, które wy-
magają kilkudniowych poszukiwań i skom-
plikowanej diagnostyki. – Jesteśmy jednak 
po to, żeby takie zagadki rozwiązywać – 
mówi Panek. Dodaje, że póki co Porsche 
Centrum Sopot ma 100%-ową skuteczność 
w usuwaniu usterek.

Moje przyszłe Porsche z rąk Przemysława 
i Roberta trafiłoby zapewne do ludzi Jarosława 
Prządki, mistrza serwisu. To jeden z najbar-
dziej doświadczonych pracowników firmy. – 
Moja fascynacja motoryzacją trwa od jakichś 
30 lat – opowiada. – Na początku były zabaw-
ki i modele. To był mój wstęp do poznawania 
konstrukcji aut i innych maszyn. W wieku 15 
lat potrafiłem prowadzić ciężarówkę i jakiś 
większy sprzęt budowlany – dodaje. Prządka 
następnie przez lata pracował jako mechanik, 
naprawiał Volkswageny i Audi, aż w końcu za-
proponowano mu przejście do nowo powsta-
jącego salonu Porsche. Przyznaje, że się bał, 
ale we czwórkę udało im się rozkręcić serwis. 
Rzecz jasna został w nim także kiedy Porsche 
Centrum Sopot zostało kupione przez firmę 
Lellek. Wzrost liczby obsługiwanych aut spo-
wodował, że potrzebne były zmiany organiza-
cyjne. Prządce zaproponowano więc stanowi-
sko mistrza serwisu. – Brudzę się teraz trochę 
mniej, ale sprawuję kontrolę nad kolegami – 
opowiada. – Robię także poprawki, bo nie da 
się uniknąć takiej konieczności. Oczywiście 
nie jestem też omnibusem, wszyscy konsultu-
jemy się ze sobą, pracujemy razem. Jesteśmy 
jednym zespołem.

Jak sam wspomina, paradoksalnie trud-
niej pracuje mu się z nowymi modelami, któ-
rych diagnostyka odbywa się głównie przy 
pomocy komputera. – Sprzęt diagnostycz-
ny czasami pomaga w  odnalezieniu uster-
ki, określa miejsca, w których jej szukać, ale 
bywa, że się myli. Człowiek to jednak czło-
wiek. Ja osobiście lubię starsze modele, gdzie 
mogę sam sobie pokręcić i sprawdzić wszyst-
kie ustawienia. A dodatkowo mają one duszę. 
Jest to jednak kwestia podejścia – zaznacza. 
– Dla ludzi, którzy zaczęli pracować w ostat-
nich latach i od razu na samochodach z roz-
budowaną elektroniką, to pewnie są one ła-
twiejsze, bo nie znają innych możliwości. Ja 
zaczynałem 30 lat temu, dzięki czemu „stara 

GDYBYM MIAŁ ZROBIĆ 
PRZEGLĄD ALBO GDYBY 
AKURAT NASTĄPIŁ 
TEN RZADKI MOMENT, 
W KTÓRYM COŚ W MOIM 
PORSCHE ODMÓWIŁOBY 
WSPÓŁPRACY, PEWNIE 
PODJECHAŁBYM DO 
PORSCHE CENTRUM 
SOPOT. RAZ, ŻE 
BLISKO, DWA, ŻE JAKOŚ 
BARDZIEJ UFAM 
DOŚWIADCZONYM 
PRACOWNIKOM ...
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szkoła” pomogła mi poznać wszelkie możli-
wości pracy – wspomina. Jego ludzie nie boją 
się wyzwań. Serwis ma nawet uprawnienia 
do napraw hybrydowego Porsche 918 Spyder 
– Jedno takie auto zostało sprzedane przez 
nasz serwis, podczas kiedy na całym świecie 
było tylko 918 sztuk – opowiada Prządka.

Jarosław Prządka nie przypomina sobie 
szczególnie dziwnych przypadków w swojej 
pracy, ale za to pamięta swoje zaskoczenie, 
kiedy jeden z klientów postanowił odbudo-
wać od podstaw Porsche 996. – My jesteśmy 
serwisem – zajmujemy się diagnostyką, na-
prawami. Nie jesteśmy taśmą produkcyjną. 
To była zatem nasza pierwsza styczność z bu-
dowaniem auta od podstaw. To było dla nas 
coś nowego – opowiada. – Trzeba było wy-
mienić wszystko – od skór, tapicerek, przez 
zapinki, spinki, instalacje. Razem z kolegami 
rozebraliśmy cały samochód i złożyliśmy go 
na nowo łącznie z nowym silnikiem.

Można się domyślać, że przy tej okazji 
szczególnie blisko musiał współpracować 
z  Robertem Chołaścińskim, który kieruje 
działem części. Chołaściński do Porsche 
trafił w 2007 roku, ale wcześniej także był 
związany z branżą – pracował w hurtowniach 
części samochodowych, warsztatach i auto-
ryzowanym serwisie Volkswagena i  Audi. 
Miał co prawda chwilę zwątpienia i na pewien 
czas zrezygnował z zawodowego zajmowania 
się motoryzacją, ale powołanie przyciągnęło 
go z powrotem. Nic dziwnego – już jako dziec-
ko lubił dłubać z tatą przy samochodzie i na-
prawiać silniki.

Chołaściński także jest w Porsche Cen-
trum Sopot od samego początku. Najpierw 
jego głównym zadaniem było wspomaganie 
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takich skomplikowanych druków, które okre-
ślają w którym miejscu ma być nitka, jakiego 
typu, grubości, koloru i tak dalej. Na takie rze-
czy czekamy trzeba czasami poczekać dłużej 
– wyjaśnia. 

Przemysław Panek i  Robert Sprengel 
wspominają także, że zdarza się, że do Por-
sche Centrum Sopot samochody przywożą 
także potajemnie inne, nieautoryzowane ser-
wisy. – Klient zostawił go u nich, ale oni nie 

byli w stanie usunąć usterki, a jednocześnie 
nie chcieli, żeby klient był zawiedziony. Zda-
rza się więc, że przyjeżdżają samochody, któ-
re znamy, wiemy, kto jest ich właścicielem, ale 
przywozi je zewnętrzny warsztat – opowiada 
Panek. Sprengel dodaje, że zanim udamy się 
z  Porsche do nieautoryzowanego serwisu 
warto porównać ceny. Może się okazać, że 
autoryzowany warsztat nie jest dużo droższy. 
– Ostatnio przyjechał do nas klient, który wy-
mienił w jakimś warsztacie tarcze i klocki ha-
mulcowe, po czym zapytał ile kosztowałoby 
to u nas. Okazało się, że u nas cena detaliczna 
na oryginalnych częściach była niewiele wyż-
sza niż tam, gdzie wykonał na zamiennikach 
– opowiada. 

Serwis Porsche Centrum Sopot obsługuje 
klientów z całej Polski oraz z zagranicy. Prze-
mysław Panek podaje, że serwis ma stałych 
bywalców ze Szwecji i Norwegii, zaś Rosjanie 
– głównie z obwodu kaliningradzkiego – sta-
nowią około 10% wszystkich klientów. – Sta-
ramy się też szybko reagować, bo czas bywa 
kluczowy. Za tym idzie otwartość, chęć po-
mocy, doradzenia. Klienci to doceniają i wra-
cają do nas. Na to trzeba pracować cały czas, 
to nie przychodzi z dnia na dzień – podsumo-
wuje Jarosław Prządka.

Zagraniczni klienci często przyjeżdżają 
ciekawymi, czasami wręcz zabytkowymi 
modelami. Mechanicy serwisu Porsche Cen-
trum Sopot zawsze intrygują się takimi samo-
chodami. – To jest zwyczajnie fascynujące, 
a  przecież wszyscy pracownicy serwisu to 
pasjonaci – tłumaczy mistrz serwisu. Serwi-
sant Marcin Trybowski wspomina, że kiedyś 
zdarzyło mu się przerabiać pierwszą Carrerę 
z 1967 roku. – Nie było „wymieniamy” tyl-
ko „naprawiamy”. Był na przykład problem 

ZAGRANICZNI KLIENCI CZĘSTO 
PRZYJEŻDŻAJĄ CIEKAWYMI, CZASAMI 
WRĘCZ ZABYTKOWYMI MODELAMI. 
MECHANICY SERWISU PORSCHE 
CENTRUM SOPOT ZAWSZE INTRYGUJĄ 
SIĘ TAKIMI SAMOCHODAMI.

serwisu. Dziś, jako kierownik działu części, 
zajmuje się przede wszystkim organizacją 
dystrybucji części i akcesoriów na potrzeby 
serwisu, działu blacharskiego, handlowego 
oraz na zewnątrz, także do odbiorców hurto-
wych i warsztatów. W skrócie – jeśli do moje-
go przyszłego Porsche będzie potrzeba jakiejś 
zapasowej części, Robert Chołaściński ścią-
gnie ją dla mnie z Porsche AG. Na nudę nie 
narzeka. – Wszystkie części, jakie przecho-
dzą przez firmę, przechodzą przez nas dział. 
Jest co robić – zapewnia. Kiedy pytam, czy 
jest w stanie sprowadzić do Sopotu absolutnie 
każdą część do jakiegokolwiek Porsche, od-
powiada skromnie, że w magazynie w Niem-
czech od ręki dostępne jest 97% aktualnego 
katalogu części. – U nas będą w ciągu kilku 
dni – dodaje. A co z częściami do starszych, 
nieprodukowanych już modeli? – Jeżeli coś 
nie jest produkowane to nie mamy skąd tego 
zamówić, aczkolwiek zamawiamy nawet czę-
ści do aut z  1965 – wyjaśnia. – Można się 
zdziwić, co jeszcze jest dostępne. Wydaje mi 
się, że Porsche to marka, która ma najwięcej 
zapasowych części dostępnych od ręki do 
Porsche Classic i cały czas rozwija ten dział, 
reaktywuje sporo części. To duży kawałek 
tortu – dodaje. Inaczej jest z częściami wy-
konywanymi na zamówienie, np. z fragmen-
tami tapicerki o konkretnym kolorze szytej 
konkretnymi nićmi. – Każdy taki fragment 
jest produkowany na nasze specjalne zamó-
wienie. Są wykonywane ręcznie na podstawie 
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z zamkiem – kiedy jechało się po dziurach to 
otwierały się drzwi. Trzeba było wyjąć zamek, 
nadspawać go, zeszlifować, zrobić nowy zą-
bek i dopiero założyć – opowiada. Serwisan-
ci jednak nie mogą się doczekać, aż zjawi się 
u nich jakiś ciekawy model. 

Kiedy więc kupię swoje Porsche, to pod 
opieką serwisu Porsche Centrum Sopot bę-
dzie ono bezpieczne.

EN

PORSCHE UNDER CARE

ONE DAY I WILL GET MYSELF A PORSCHE. 
AND WHEN FINALLY GET IT, I WILL NEV-
ER STOP PAMPERING IT. I WILL NOT LET 
JUST ANY GUY WITH A MONKEY WRENCH 
TAMPER WITH IT. WHATEVER OTHERS MAY 
THINK, I WOULD PREFER TO ENTRUST SUCH 
A CAR TO PROFESSIONALS.

If I were to order a car inspection or if that 
rare moment came when something in 
my Porsche refused to co-operate, I would 
most probably go to Porsche Centrum 
Sopot. Not only is it quite close, but I also 
somehow place greater trust in the experi-
enced employees of an authorised service 
centre than a  suspicious workshop in the 
suburbs of the city.

I would be probably welcomed by one of 
their advisors. Przemysław Panek or Rob-
ert Sprengel. They have both worked in the 
industry for more than ten years. Before 
they became technical advisors, they had 
worked in a workshop themselves, which is 
why they can sometimes identify the fault 

at once. But they focus on the customer. 
“Knowledge of mechanics is of course help-
ful. We have different customers. Some of 
them have a bit of knowledge too, they read 
and are interested in the subject, others 
are not. We offer specialist answers to all of 
their questions,” says Przemysław Panek. 
They have earned their customers’ trust 
for years of their work at Porsche Sopot 
Centrum. People from not only Tricity but 
also the whole Poland come to them. Why? 
“I guess it’s about the relationship we estab-
lish with our customers,” Robert Sprengel 
thinks. “We’re on first-name terms with 
some of them and on more official terms 
with others, but all of those relations are 
based on partnership. Our customers trust 
us so much that they leave their cars and 
say, ‘Robert, take care of that, please’. Then 
I take the decision what we will do with the 
car and what will be the scope of our activi-
ties. I call the customer, inform them about 
it, and they say, ‘all right, if you say so, then 
let’s do it’. They know we won’t wheedle 
them into buying unnecessary stuff.”

“As regards those customers who come to 
us for the first time, the first contact and the 
first meeting are very important,” says Prze-
mysław Panek. “During that meeting, the cus-
tomer notices that they talk to a competent 
person who has the right knowledge. They be-
come certain that if they leave their car with 
us, the problem will be solved.”

There are no problems with effectiveness. 
Of course, faults that demand several days of 
searching and complex diagnostics happen. 
“But we are here to make sure such riddles 

are solved,” says Panek. And adds that so far 
Porsche Centrum Sopot has one hundred per 
cent effectiveness in repairing faults.

My future Porsche recommended to me 
by Przemysław and Robert would surely find 
itself in the hands of Jarosław Prządka, the 
service manager. He is one of the most ex-
perienced employees at the company. “I’ve 
been fascinated by motorization for more or 
less 30 years,” he says. “First, there were toys 
and models. It was my introduction to learn-
ing about the construction of cars and other 
machines. When I was 15 years old, I could 
drive a truck and some bigger construction 
vehicles,” he adds. Prządka worked as a me-
chanic for the next years, repairing Volkswa-
gen and Audi cars, and finally was offered 
a job at the newly-established Porsche show-
room. He admits that he was afraid, but the 
four of them managed to get the centre going. 
Of course, he stayed there also when Porsche 
Centrum Sopot was bought by Lellek. The 
increase in the number of cars they handled 
demanded organizational changes. So Prząd-
ka was offered the position of the service 
manager. “Now I get dirty less often but have 
control over my colleagues. I make all the 
necessary corrections, too; it’s impossible to 
avoid them,” he says. “Of course, I’m not an 
all-rounder, we all consult each other and co-
operate. We are a single team.”

As he mentions, he paradoxically finds it 
harder to work on new models whose diag-
nostics is made mainly with the use of a com-
puter. “Diagnostic equipment sometimes 
helps to find the fault and identifies the places 
where we should look for it, but it’s sometimes 



wrong. A man is a man. I personally like old-
er models, in which I can try all the settings 
myself. Plus they have a soul. But it’s a matter 
of one’s approach,” he emphasizes. “For those 
who have recently started working, already 
on cars with developed electronics, such ve-
hicles are certainly much easier because they 
don’t know any other possibilities. I started 
20 years ago, and the ‘old school’ helped me 
get to know all the possible methods of work,” 
he mentions. His people are not afraid of chal-
lenges. The service centre is even authorised 
to repair the hybrid Porsche 918 Spyder. “Our 
centre sold one such a car, while there were 
only 918 units produced in the whole world,” 
says Prządka.

Jarosław Prządka does not remember any 
particularly strange cases in his work, but he 
does remember his surprise when one of their 
customers decided to reconstruct a Porsche 
996 from scratch. “We are a service centre, 
we do diagnostics and repairs. We’re not 
a production line. So it was our first attempt 
at building a car from scratch. It was some-
thing new for us,” he says. “We had to change 
everything: from the leather and upholstery 
through clips and fasteners to installations. 
Together with my colleagues, we disman-
tled the whole car and put it together again 
with a new engine.”

We can guess that he had to cooperate 
closely with Robert Chołaściński, who runs 
the parts department, on this occasion. 
Chołaściński found himself in Porsche in 
2007, but he had been earlier connected with 
the industry too when he had worked at car 
parts wholesale stores, workshops and an au-
thorised Volkswagen and Audi service centre. 
He had as a matter of fact a moment of doubt 
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and resigned from professional activities in 
the automotive industry, but his vocation 
drew him back. And no wonder, he liked tin-
kering with cars and repairing engines with 
his father already as a child.

Chołaściński has worked at Porsche Cen-
trum Sopot since its very beginning too. At 
first, his main task was to support the ser-
vice centre. Today, as the parts department 
manager, he most of all organizes the distri-
bution of parts and accessories for the ser-
vice centre, the body department and the 
sales department, as well as for wholesalers 
and external workshops. In short, if my fu-
ture Porsche needs some spare parts, Robert 
Chołaściński will bring it for me from Porsche 
AG. He says he is never bored. “All the parts 
that pass through our company pass through 
our department. There is plenty of work,” he 
assures. When I ask if he is able to bring ab-
solutely any part for any Porsche to Sopot, 
he modestly answers that there is 97% of the 
current catalogue of parts readily available in 
their warehouse in Germany. “They can be in 
our centre in a couple of days,” he adds. And 
what about parts for older models that are 
not produced any more? “If something isn’t 
produced, there is nowhere we can order it 
from, but we do order parts even for cars from 
1965,” he explains. “It’s actually surprising 
what is still available on the market. I think 
that Porsche is a make that has the biggest 
number of spare parts readily available for 
Porsche Classic, and it continues to develop 
that branch and reactivate many parts all the 
time. It’s a huge share of the cake,” he adds. It 
is different in the case of parts made to order, 
for instance with fragments of upholstery of 
specific colour sewed with specific threads. 

“Each fragment like that is produced to our 
special order. They are made by hand on the 
basis of complicated forms that specify where 
exactly a thread should be, what type, thick-
ness and colour it should have and so on. Our 
customers sometimes have to wait longer for 
such things,” he says.

Przemysław Panek and Robert Sprengel 
mention that it sometimes happens that cars 
are secretly brought to Porsche Centrum 
Sopot by other, unauthorised service cen-
tres. “Their customer left a car with them, 
but they weren’t able to repair the fault and 
at the same time didn’t want the customer 
to be disappointed. So we sometimes have 
cars that we recognize and whose owners 
we know brought by an external workshop,” 
Panek says. Sprengel adds that before we go 
from Porsche to an unauthorised centre, it 
is worth comparing their price lists. It may 
turn out that the authorised workshop is 
not much more expensive. “A customer has 
recently visited us that changed discs and 
brake blocks in his car in some other work-
shop and asked how much it would cost in 
our centre. It turned out that the retail price 
of the original parts we offered was only a bit 
higher than in the workshop that used substi-
tutes,” he says.

The Porsche Centrum Sopot service cen-
tre serves customers from the whole Poland 
and abroad. Przemysław Panek says that the 
centre has regular customers from Sweden 
and Norway and that Russians, mainly from 
the Kaliningrad Oblast, constitute around 
10% of all customers. “We try to respond 
quickly because time is often of the essence. It 
is followed by openness and readiness to help 
and advise our customers. And they appreci-
ate that and come back You have to work all 
the time to achieve that, it doesn’t come sud-
denly,” says Jarosław Prządka.

Foreign customers often come with in-
teresting, sometimes even antique models. 
Mechanics from the Porsche Centrum Sopot 
service centre are always intrigued by such 
cars. “It’s simply fascinating. After all, all 
those who work in the centre have passion 
for that,” says the service manager. Marcin 
Trybowski, a service technician, says that he 
once happened to alter the first Carrera from 
1967. “There was no ‘let’s change it’ but ‘let’s 
repair it’. For example, we had a problem with 
a lock. When you were driving the car over 
holes, the door opened. We had to take the 
lock out, weld it a bit, grind it, make a new pin 
and once again place it in the door,” he says. 
But the truth is that the service technicians 
cannot wait to have a new interesting model 
brought to them.

So when I buy myself a Porsche, it will be safe 
under the care of Porsche Centrum Sopot.
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ZDJĘCIA Radosław Pasterski

TO NIE BYŁ TYLKO KOLEJNY TEST. TO BYŁO SPOTKANIE Z WŁASNYMI MARZENIAMI, 
A PRZYNAJMNIEJ NIE ZNAM INNYCH SŁÓW, JAKIMI MOGŁABYM OKREŚLIĆ SWOJĄ 
PRZYGODĘ. ZASIADŁAM ZA KIEROWNICĄ SAMOCHODU, KTÓRY NOSZĘ W SERCU 
OD DZIECKA. ZAWSZE POZA MOIM ZASIĘGIEM, TERAZ PRZEZ KILKA DNI DO 
MOJEJ DYSPOZYCJI. RADOŚĆ TAK DUŻA, ŻE Z POWODZENIEM MOGŁABYM NIĄ 
WYPEŁNIĆ WIELKI KANION. JA JEDNAK WOLĘ PODZIELIĆ SIĘ NIĄ Z WAMI.
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CZEKAŁAM NA CIEBIE 
CAŁE SWOJE ŻYCIE...

FORD MUSTANG.



ord Mustang powstał w 1964 roku. Jego 
wielbiciele twierdzą, że pierwsza gene-
racja była tą najbardziej udaną. Stoję 

po ich stronie. Historia powstania była dość 
zaskakująca jak na samochód, który do dziś 
nieprzerwanie budzi ciche westchnienia mi-
lionów ludzi na całym świecie. Otóż powstał 
jako odpowiedź na Chevroleta Corvette, 
będącego w latach 60-tych jedynym dostęp-
nym na rynku samochodem typu muscle car. 
Posiadanie takiej zabawki było pragnieniem 
wielu, jednak tylko nieliczni mogli sobie na 
niego pozwolić, gdyż Corvette był również 
samochodem dosyć drogim. Luka na ryn-
ku była zatem ogromna i  Ford postanowił 
ją załatać. Tym oto sposobem powstał Ford 
Mustang, samochód dedykowany młodym 
i spragnionym wrażeń. Sportowa sylwetka, 
atrakcyjna cena, napęd na tylną oś. No i ten 
logotyp: pędzący dziki mustang, symbolizu-
jący nieskrępowaną niczym wolność. Rynek 
chwycił, co zresztą było do przewidzenia.

Od tamtej pory powstało sześć generacji 
Mustanga. Całe szczęście za każdym razem 
projektanci stawali na wysokości zadania, 
zaklinając w kształcie nadwozia cząstkę lat 
60-tych. Niby na światło dzienne wyjeżdżała 

kolejna odsłona, ale – patrząc na nią z boku – 
nikt nie miał wątpliwości, że oto jest właśnie 
on. Dziś już nie jestem zmuszona podziwiać 
go jedynie na kolejnym obrazku. Przede mną 
stoi szósta, najnowsza generacja. Co więcej, 
trzymam kluczyk w swojej dłoni. Chwila jest 
magiczna również z innego powodu: po raz 
pierwszy od momentu narodzin Ford Mu-
stang zawita do salonów w Europie. Produ-
cent długo dojrzewał do tej decyzji, a Stany 
Zjednoczone zawłaszczały dla siebie ten 
przywilej latami. Ale z tym już koniec. Od 
teraz każdy, kto zechce sprawić sobie takie 
zupełnie nowe cudo, nie będzie z tym miał 
najmniejszego problemu.

Testowany egzemplarz został wyposażo-
ny w turbodoładowany silnik 2.3 l EcoBoost, 
który był już wielokrotnie nagradzany, a który 
można znaleźć m.in. pod maską takich mode-
li, jak Ford Focus ST (2.0 EcoBoost), Ford Fie-
sta Black Edition (1.0 EcoBoost) i Fiesta ST (1.6 
EcoBoost). Pojemność to ten punkt programu, 
przy którym z pewnością wybuchną spory. Bo 
2,3 litra to dla jednych profanacja ducha musc-
le car, dla innych argument, który przeważy 
o podjęciu decyzji o zakupie. Mniejszy silnik to 
mniejsze zużycie paliwa, a nie oszukujmy się, 
5.0 l V8 (również dostępny w polskiej ofercie) 
to propozycja raczej dla tych, którzy w ogród-
ku posiadają własny szyb naftowy. Może i je-
stem nieobiektywna, bo darzę ten samochód 
ogromnym uczuciem, ale uważam, że 314 koni 

mechanicznych, jakie udało się uzyskać z po-
jemności 2.3 litra, nie jest żadnym powodem 
do wstydu. Zaskoczeni? Dodam, że moment 
obrotowy wynosi 434 Nm. To powinno rozwiać 
wszelkie złośliwe dywagacje.

Jest piękny – i tyle w temacie wyglądu. 
Zdjęcia nie kłamią. Nadwozie w wersji cabrio 
to szczyt marzeń w ciepłe dni. Kto dokona 
takiego wyboru, ten przekona się, co znaczy 
być panem życia. W jego wnętrzu wygodnie 
zajmą miejsce dwie szczęśliwe osoby (skazani 
są na to wszyscy przekraczający jego próg). 
Z tyłu wygodnie będzie podróżować toreb-
ka. I może pies, ale tylko ten nieduży. Bo tu 
od pasażerów zdecydowanie ważniejszy jest 
kierowca i jego przyjemność z prowadzenia. 
Miałam szczęście poprowadzić tego rumaka 
zarówno na suchej, jak i na mokrej nawierzch-
ni. Owszem, to spory samochód, ale nie daj-
cie się zwieść pozorom. Wystarczył spadek 
temperatury i trochę deszczu, aby tylna oś co 
chwilę traciła przyczepność. Przy takich wa-
runkach należy zachować szczególną ostroż-
ność: skręcenie kół oraz dodanie gazu to 
najprostszy przepis na to, aby tył samochodu 
zaczął nas wyprzedzać. Mocniejsze depnię-
cie grozi już solidnym piruetem. Warto mieć 
w sobie odrobinę pokory, zasiadając za stera-
mi tego mięśniaka. Kiedy jest jednak sucho, 
Mustang nie będzie nas straszył. Samochód 
prowadzi się bardzo pewnie i dobrze trzyma 
się drogi. Producent włożył również sporo 
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FORD MUSTANG POWSTAŁ W 1964 ROKU. 
JEGO WIELBICIELE TWIERDZĄ, ŻE PIERWSZA 
GENERACJA BYŁA TĄ NAJBARDZIEJ 
UDANĄ. STOJĘ PO ICH STRONIE. HISTORIA 
POWSTANIA BYŁA DOŚĆ ZASKAKUJĄCA 
JAK NA SAMOCHÓD, KTÓRY DO DZIŚ 
NIEPRZERWANIE BUDZI CICHE WESTCHNIENIA 
MILIONÓW LUDZI NA CAŁYM ŚWIECIE.

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

TEKST

ANNA 
NAZAROWICZ



pracy, aby zawieszenie nie dostarczało nam 
żadnych powodów do narzekań. Dlatego Mu-
stang na wszelkich nierównościach sprawia 
pozytywną niespodziankę. Ze starannością 
wybiera wszelkie nierówności, chociaż to 
sportowy samochód, więc jest nieco sztywny. 
Dla mnie doskonałe zawieszenie nie stano-
wi zaskoczenia, gdyż już od jakiegoś czasu 
wszystkie modele Forda mogą się poszczycić 
w tym temacie najwyższymi notami. Ujeż-
dżany przeze mnie Mustang był wyposażony 
w automatyczną skrzynię biegów, która zręcz-
nie i bardzo płynnie żonglowała biegami. Ja-
sne, producent oferuje również manualny wa-
riant, ale zdecydowanie wolę rozkosz płynącą 
z obecności przekładni, która wyręczy mnie 
w części obowiązków za kierownicą. Fotele 
są wygodne, a system audio naprawdę dobry. 
Szukam wad i nie mogę ich znaleźć. 

Mam nadzieję, że kiedyś znowu się spotka-
my, lecz wtedy zabiorę go ze sobą na dłużej. 
Już nie będę musiała trzymać jego miniatur-
ki na półce obok łóżka. Jego miejsce będzie 
w moim garażu.

EN

THE FORD MUSTANG. I’VE BEEN 
WAITING FOR YOU ALL MY LIFE...

IT WASN’T JUST ANOTHER TEST. IT WAS 
A MEETING WITH MY OWN DREAMS, OR 
PERHAPS I JUST DON’T KNOW ANY OTHER 
WORDS I COULD DESCRIBE MY ADVENTURE 
WITH. I TOOK THE WHEEL OF A CAR I’VE 
HELD DEAR SINCE I WAS A CHILD. ALWAYS 
OUT OF MY REACH, NOW IT WAS AT MY 
DISPOSAL FOR SEVERAL DAYS. MY JOY WAS 
SO GREAT THAT I COULD SUCCESSFULLY FILL 
THE WHOLE GRAND CANYON WITH IT. BUT 
I’D ACTUALLY RATHER SHARE IT WITH YOU.

The Ford Mustang was created in 1964. Its 
lovers claim its first generation was the best 
one. And I stand at their side. The story of its 
beginnings was quite surprising for a car that 
has been coveted by millions of people in the 
whole world to this day. It was introduced in 
response to the Chevrolet Corvette, which 
was the only muscle car available on the mar-
ket in the 60s. To have such a toy was a dream 
of many, but only a few could afford it because 
the Corvette was also quite an expensive ve-
hicle. So there was a huge gap in the market, 
and Ford decided to fill it. This is how the 
Ford Mustang was created, a car dedicated to 
young people craving for thrills. A sports sil-
houette, an attractive price and a rear-wheel 
drive. Plus its logo: a  wild racing mustang 
symbolizing complete freedom. The market 
responded positively, which everyone could 
have actually foreseen.

Since then on Ford has released six gen-
erations of the Mustang. Fortunately, each 
time the designers rose to the challenge and 
conveyed a part of the 60s in the shape of the 
bodywork. When each subsequent version 
was coming to light, it was as if new but, to 
look at it from a distance, there was no doubt 
it was the Ford Mustang. Today, I don’t have 
to admire it on just another picture any more. 
The latest, sixth generation is standing in 
front of me. What’s more, I’m holding the key 
in my hand. There is one more reason why the 
moment is so magical: the Ford Mustang will 
enter showrooms in Europe for the first time 
since its birth. The producer was growing to 
that decision for a long time, and the United 
States were appropriating that privilege for 
years. But it’s over. From now one everyone 
who wishes to buy themselves such a beauty 
will find no problem doing that.

The model I  tested was equipped with 
a turbocharged 2.3 l EcoBoost engine, which 
has already received many awards and can 
be found under the bonnet of such cars as the 
Ford Focus ST (2.0 EcoBoost), the Ford Fiesta 
Black Edition (1.0 EcoBoost) and the Fiesta ST 
(1.6 EcoBoost). Capacity is the parameter that 
will be certainly an object at issue. Because 2.3 
litre is a profanation of the muscle-car spirit 
for some and an argument that will drive their 
decision to buy the car for others. A smaller 
engine means smaller fuel consumption, but 
let’s be frank, 5.0 l V8 (which is also available 
in the Polish offer) is rather for those who have 
their own oil well in their backyard. Perhaps 
I’m far from being objective because I feel 
strong affection to that car, but I think that 
314 horsepower they’ve managed to get out of 
2.3-litre capacity is nothing to be ashamed of. 
Surprised? Let me add that the torque is 434 
Nm. This should dissipate all cutting remarks.

It’s beautiful, that’s all we can say about its 
look. Photographs don’t lie. The convertible 
body is the fondest dream of everyone on hot 
days. Whoever makes such a choice will soon 

realize what it means to be the master of life. 
Two happy people will take their comfortable 
seats inside (everyone who crosses its thresh-
old is condemned to that). In the back, there 
is room for a handbag. And a dog, perhaps, 
but only a small one. Because the driver and 
his pleasure from driving are much more im-
portant than the passengers. I was happy to 
drive the steed on both dry and wet surface. 
Indeed, it is a decent-sized car, but don’t let 
appearances deceive you. A fall in tempera-
ture and a  bit of rain were enough for the 
rear axle to lose grip. You have to be partic-
ularly cautious in such conditions: turning 
the wheels and accelerating is the simplest 
recipe to let the back of the car overtake you. 
Stepping on it even more carries a risk of a de-
cent pirouette. So it is worth remembering 
about humility when you take over the helm 
of that vehicle. But when it’s dry, the Mustang 
won’t frighten you. The car runs confidently 
and hugs the road well. The producer put a lot 
of work in order to make sure the suspension 
doesn’t give you any reason to complain. This 
is why the Mustang springs a  pleasant sur-
prise on bumpy roads. It carefully covers all 
kinds of bumps, even though it’s a sports car, 
meaning it’s a bit stiff. Its perfect suspension 
is of no surprise to me because all Ford mod-
els have boasted the highest grades in that 
matter for quite a long time already. The Mus-
tang I drove was equipped in an automatic 
transmission, which skilfully and smoothly 
shifted gears. Of course, the producer offers 
a manual version too, but I definitely prefer 
the delight at the presence of a gear that will 
help me out with a part of my duties behind 
the wheel. The seats are comfortable, and the 
audio system is really good. I’m looking for 
faults, but I can’t find any.

I hope that we’ll meet again one day and 
that I’ll have a chance to take it for a longer 
time then. I won’t have to keep its miniature 
on the shelf beside my bed any more. Its place 
will be in my garage.
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DANIEL WEBSTER MAWIAŁ, ŻE NA SZCZYCIE 
ZAWSZE ZNAJDZIE SIĘ MIEJSCE. TYM RAZEM 
STANĘŁA NA NIM LITEWSKO-POLSKA EKIPA, 
KTÓRA SZCZĘŚLIWIE UKOŃCZYŁA OSTATNI 
ETAP RAJDU DAKAR. CZAS PRZEJAZDU? 
SCHODZI NA DALSZY PLAN KIEDY CZŁOWIEK 
I MASZYNA SĄ WYSTAWIANI PRZEZ PUSTYNIĘ 
NA MORDERCZĄ PRÓBĘ.  ABY UJRZEĆ 
LINIĘ METY TRZEBA PRZEZWYCIĘŻYĆ 
SŁABOŚCI ORAZ ZMĘCZENIE. I WIERZYĆ, 
ŻE SAMOCHÓD ZACHOWA SIĘ PODOBNIE.

NA SZCZYCIE

ZDJĘCIA Edgaras Buiko

TEKST Anna Nazarowicz
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enediktas Vanagas ukończył rajd Da-
kar po raz czwarty z rzędu. Tym razem 
pojechał w duecie z Sebastianem Roz-

wadowskim, zawodowym pilotem posiadają-
cym dziesięcioletnie doświadczenie. Zdobyta 
26-ta pozycja litewsko-polskiego duetu w kla-
syfikacji generalnej niewątpliwie jest ogrom-
nym sukcesem. Powiedzieć, że warunki były 
surowe to jak stwierdzić, że samochód jeździ. 
Bo warunki były po prostu nieludzkie, wyma-
gające od uczestników naprawdę grubej skó-
ry. Spisał się człowiek, spisał się samochód. 
Wszyscy stanęli na szczycie.

Na takim szczycie ma również stawać 
każdy zegarek będący w  ofercie Vostok Eu-
rope. Wytrzymałe, odporne, nie znające stra-
chu, dzięki czemu już od 14 lat zdobywają 

międzynarodową sławę i  uznanie. Model 
obecny na nadgarstkach obydwu zawod-
ników przez cały czas trwania rajdu został 
zaprojektowany specjalnie dla Vanagasa. 
„Rally Timer by Benediktas Vanagas” posia-
dał wszystkie niezbędne mechanizmy speł-
niające potrzeby kierowcy rajdowego. Tyta-
nowa obudowa, wodoszczelność sięgająca 20 
ATM, niezniszczalny pasek oraz mechanizm 
zaprojektowany przez ISA SWISS Company to 
elementy, dzięki którym zegarek był w stanie 
wytrzymać takie warunki, jak mordercze 
temperatury panujące na trasie (tak wysokie, 
że paliwo osiągało temperaturę 100 stopni 
Celsjusza). Konstrukcja pomyślnie zdała 
egzamin dzięki czemu zegarek zostanie do-
puszczony do produkcji . Bo każdy model sy-
gnowany logotypem Vostok Europe, zanim 
trafi na światowe rynki, musi udowodnić, że 
jest niezwyciężony. Obok kierowcy rajdowe-
go na czele wizerunku stoją dwaj inni litew-
scy sportowcy. I podobnie jak Vanagas, każdy 
z nich w swojej dyscyplinie jest najlepszym na 
świecie. Status ambasadora marki przypadł 
zatem najsilniejszemu człowiekowi na Ziemi, 
jakim jest Zydrunas Savickas. Strongman 
wielokrotnie udowadniał, że drzemie w nim 
siła będąca w stanie poruszyć z miejsca dom, 
a nawet całe miasto. Wprawdzie startował 
w dziesiątkach zawodów odbywających w róż-
nych szerokościach geograficznych naszej 
planety, ale nie znalazł się silniejszy. Nie bez 

przyczyny zatem model, który zadedykował 
mu producent, nosi nazwę Big Z. Do elitar-
nego grona ambasadorów należy również 
Jurgis Kairys, jeden z  najlepszych pilotów 
świata specjalizujących się w  akrobacjach 
powietrznych. Popisy w jego wykonaniu naj-
lepiej definiują znaczenie słów „zapierać dech 
w piersiach”. Ciężko odnieść inne wrażenie 
patrząc jak pilot maluje na niebie swój własny 
autograf lub wykonuje manewry, które zdają 
się zaprzeczać wszelkim prawom fizyki. Mar-
ka odrębne linie zegarków poświęciła rów-
nież radzieckiej inżynierii, która trwale za-
pisała się na kartach historii. Należy do nich 

B

MODEL OBECNY NA 
NADGARSTKACH OBYDWU 
ZAWODNIKÓW PRZEZ CAŁY 
CZAS TRWANIA RAJDU 
ZOSTAŁ ZAPROJEKTOWANY 
SPECJALNIE DLA 
VANAGASA. „RALLY TIMER 
BY BENEDIKTAS VANAGAS” 
POSIADAŁ WSZYSTKIE 
NIEZBĘDNE MECHANIZMY 
SPEŁNIAJĄCE POTRZEBY 
KIEROWCY RAJDOWEGO. 

NA SZCZYCIE
N A  S Z C Z Y C I E



radziecka stacja kosmiczna Almaz, najwięk-
szy na świecie samolot transportowy (AN-225 
MRIYA), łazik Lunokhod, który przez wiele lat 
w służbie nauce przeczesywał Księżyc, a tak-
że tytanowa, atomowa łódź podwodna An-
char, która pojawiła się w księdze Guinnessa 
jako najszybsza na świecie. Swoją kolekcję 
miała również pierwsza radziecka rządowa 
limuzyna GAZ-14 odznaczająca się lekkością 
i gustowną elegancją. Każda linia była edycją 
limitowaną która ukazała się w ściśle określo-
nej liczbie sztuk. W końcu, zgodnie ze słowa-
mi Bruce’a Bartona „Wspaniałe sukcesy osią-
gają tylko ci, którzy ośmielili się uwierzyć, 
że coś w nich samych jest potężniejsze od 
okoliczności”.

EN

ON TOP
DANIEL WEBSTER USED TO SAY THAT 
THERE IS ALWAYS ROOM ON TOP. THIS 
TIME IT WAS REACHED BY A LITHUANIAN-
POLISH TEAM THAT SUCCESSFULLY 
FINISHED THE LAST STAGE OF THE DAKAR 
RALLY. THEIR TIME? IT IS PUSHED INTO 
THE BACKGROUND WHEN MEN AND 
MACHINES ARE PUT TO THE GRUELLING 
TEST BY THE DESERT. IN ORDER TO SEE 
THE FINISHING LINE, THEY HAVE TO 
OVERCOME THEIR WEAKNESSES AND 
FATIGUE. AND BELIEVE THAT THEIR CAR 
WILL DO THE SAME.

Benediktas Vanagas finished the Dakar Ral-
ly for the fourth in a row. This time, he start-
ed the rally with Sebastian Rozwadowski, 
a professional pilot with ten years of experi-
ence. The 26th position the Lithuanian-Pol-
ish duo took in the overall standings is un-
doubtedly a huge success. To say that the 
conditions were harsh would be like saying 

that you can drive a car. Because the condi-
tions were simply inhumane and demanded 
really thick skin from the competitors. Both 
the man and the car did really well. All of 
them made it to the top.

And such a top can be taken also by ev-
ery watch offered by Vostok Europe. They 
are durable, resistant and fearless, thanks 
to which they have been winning interna-
tional fame and recognition for 14 years al-
ready. The model present on the wrists of 
both competitors throughout the whole rally 
was designed especially for Vanagas. “Rally 
Timer by Benediktas Vanagas” had all the 
necessary mechanisms satisfying the needs 
of a racing driver. Thanks to a titanium case, 
waterproofness amounting to 20 ATM, an 
indestructible strap and a  mechanism de-
signed by ISA SWISS Company, the watch 
could withstand such conditions as deadly 
temperatures on the route (so high that the 
fuel reached the temperature of 100 degrees 
Celsius). The construction passed the exam, 
thanks to which the watch will be released 

for production. Because, before it is put on 
the market, each model signed with the logo 
of Vostok Europe has to prove it is invincible. 
Apart from the racing driver, there are two 
other Lithuanian sportsmen promoting the 
brand. And just like Vanagas, each of them 
is the best in the world in his discipline. This 
way, Zydrunas Savickas, the strongest man 
in the world, has become the ambassador for 
the brand. The strongman has proved many 
times that he possesses such strength that he 
could move a house or even a whole city. Even 
though he entered dozens of competitions 
taking place in various parts of our globe, he 
has never found a rival that would be stron-
ger than him. So it is not without reason that 
the model the producer dedicated to him 
is called Big Z. The elite circle of the brand 
ambassadors features also Jurgis Kairys, one 
of the best pilots in the world specializing in 
aerobatics. His shows are best described with 
just one word: “breathtaking”. It is quite hard 
to have a different impression when you look 
at the pilot drawing his own autograph in the 
sky or flying manoeuvres that seem to con-
tradict the law of physics. The brand dedi-
cated separate lines of watches to the Soviet 
engineering, which created an inherent piece 
of history. It includes for instance the Soviet 
space station Almaz, the biggest cargo air-
craft in the world (An-225 Mriya), Lunokhod, 
a rover that spent years serving science and 
sweeping the Moon, as well as Anchar, a tita-
nium, nuclear-powered submarine registered 
in the Guinness Book as the fastest one in the 
world. GAZ-14, the first Soviet governmental 
limousine famous for its lightness and taste-
ful elegance, had its collection too. Each line 
was produced in a limited edition of a precise-
ly specified number of pieces. After all, ac-
cording to Bruce Barton, “Nothing splendid 
has ever been achieved except by those who 
dared believe that something inside them was 
superior to circumstance.”
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auka poczyniła postępy, ludzie żyją 
znacznie dłużej, a  leczenie jest co-
raz skuteczniejsze. Czy istnieje me-

toda na zdrowie, długowieczność oraz do-
brą kondycję psychiczną i  fizyczną? Tak 
– jest nią nic innego, jak sport! Jako sporto-
wiec znam ten temat od podszewki, jednak 
sport wyczynowy nie jest dla każdego i nie 
zawsze bywa dobry dla naszego organizmu. 
Czasami powiedzenie „sport to zdrowie” 
nie ma racji bytu. 

Istnieje jednak wiele korzyści, jakie daje 
sport w wersji rekreacyjnej i amatorskiej. 
Dzięki aktywności fizycznej stajemy się 
silniejsi, mamy lepszą sylwetkę, jesteśmy 
bardziej odporni na infekcje. Każdy, kto 
systematycznie uprawia sport wie, że ma to 
dobry wpływ na jego sprawność umysłową. 
Wzrasta nasza odporność na stres, umiejęt-
ność koncentracji i motywacji.

„Nie chce mi się” – ilu z nas rano budzi 
się z  tą myślą? Nieważne, czy to weekend 
czy dzień pracy, po prostu często nie chce 
nam się nawet wstać z łóżka. To pierwsza 
i  jedna z  najtrudniejszych przeszkód na 
drodze do walki o samego siebie. Potrzebna 

motywacja? Jest na to wiele sposobów. Na 
mnie działała świadomość, że moi najgroź-
niejsi rywale są właśnie teraz na treningu. 
Nie minęło 5 minut i ruszałem na trening. 
Dzisiaj, kiedy już nie szykuję się do Igrzysk, 
motywująco działa na mnie myśl, że mój 
sąsiad poszedł właśnie biegać. Nie wypada 
mi przecież być gorszym od niego! 

Badania pokazują, że jeśli tylko będzie-
my biegać 2 godziny tygodniowo, to nasze 
życie wydłuży się nawet o 6 lat. Aktywność 
fizyczna narzuca nam dyscyplinę. Jeśli tyl-
ko będziemy się jej trzymać, wygramy nie 
tylko zdrowie czy dobrą formę, ale także 
popatrzymy na świat z  innej perspekty-
wy. Słowem, będzie nam łatwiej zmagać 
się z wyzwaniami dnia codziennego. Mamy 
wpojony określony schemat działania. Kie-
rujmy się nim także w  pracy i  w  domu, 
a przyniesie to doskonałe efekty.

Jeśli pokonamy pierwszą barierę wzro-
śnie także nasza samoocena – w końcu to 
nasza silna wola i samozaparcie sprawiły, 
że udajemy się na trening. Udowodniliśmy, 
że możemy. Kto wie, może z czasem, kiedy 
inni zaobserwują korzystne efekty naszego 
sportowego zaangażowania, sami podejmą 
wyzwanie porannego wstawania nie tylko 
w dni pracujące?

Odpowiednia motywacja sprawi, że i my 
sami, i nasi bliscy poczujemy się lepiej i bę-
dziemy działać sprawniej. W końcu, stare po-
rzekadło nie bez powodu mówi: „dla chcące-
go nic trudnego”.

EN

MOTIVATION
MANKIND HAS ALWAYS BEEN TRYING 
TO FIND A MIRACLE DRUG THAT COULD 
POSITIVELY INFLUENCE OUR MINDS AND 
BODIES. WE WANT TO BE STRONGER, 
HEALTHIER AND WISER.

Science has made progress, people live 
longer lives, and treatment methods are 
more and more effective. Is there a recipe 
for health, longevity and good physical and 
mental condition? Yes, there is. Sport! As 
a sportsman, I know the ins and outs of the 
topic, but competitive sport is not for ev-
eryone and is not always good for our bod-
ies. Saying that exercise is always healthy 
is not necessarily correct.

But there are many benefits of the rec-
reational and amateur version of sport. 
Thanks to physical activity, we become 
stronger, have a better figure and are more 
resistant to infection. Everyone who does 
sports systematically knows that it has 
a  good impact on their mental fitness. It 
increases their resistance to stress, ability 
to concentrate and motivation.

How many of us wake up in the morn-
ing and do not feel like getting up at all? 
No matter whether it is weekend or a reg-
ular working day, we simply do not want 
to get out of the bed. It is the first and one 
of the most difficult obstacles on our way 
to fight for ourselves. Do you need motiva-
tion? There are many ways to find it. I was 
driven by the awareness that my hardest 
rivals were training at the moment. In less 
than 5 minutes, I  was on my way to the 
training too. Today, when I do not prepare 
for the Olympics any more, I am motivated 
by the thought that my neighbour has just 
went out for jogging. How could I be worse 
than him?

Research shows that if you run at least 
for 2 hours a  week, your lifespan will ex-
tend by even as much as 6 years. Physical 
activity imposes discipline on us. If you 
stick to it, you will not only win your health 
or good form but also look at the world 
from a different perspective. In a word, it 
will be easier to respond to the challenges 
of your everyday life. We have a certain ac-
tivity pattern instilled in us. And we should 
be guided by it at both home and work, and 
it will bear excellent fruit.

If you overcome the first barrier, you will 
boost your self-esteem too. After all, it is 
your strong will and persistence that make 
you start exercising. You prove you can. Who 
knows, perhaps, with the passing of time, 
others will notice the positive effects of your 
sports commitment and take up the chal-
lenge of getting up early not only on work-
ing days too?

Appropriate motivation will make you 
and your family and friends feel better and 
work more effectively. After all, there is 
an old proverb saying that “where there’s 
a will there’s a way”.

N

MOTYWACJA
LUDZKOŚĆ OD ZAWSZE STARAŁA SIĘ WYNALEŹĆ 
CUDOWNY SPECYFIK, KTÓRY WPŁYWAŁBY 
KORZYSTNIE NA NASZ UMYSŁ I CIAŁO. CHCEMY 
BYĆ SILNIEJSI, ZDROWSI I MĄDRZEJSI.
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TEKST Kamil Sadkowski ZDJĘCIE Jakub Milszewski

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

NIKT NICZEGO 
NIE ZABRONI 
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CODZIENNIE PRZEJEŻDŻAŁEM KOŁO KNAJPY, 
KTÓRA ZAWSZE MIAŁA NA DRZWIACH 
OGŁOSZENIE, ŻE SZUKA PRACOWNIKÓW. PRZEZ 
ROK! NA POCZĄTKU BARDZO CHCIAŁEM SIĘ 
ZGŁOSIĆ, PÓŹNIEJ SIĘ WSTYDZIŁEM, A JESZCZE 
POTEM ZACZĄŁEM SIĘ ZASTANAWIAĆ 
O CO CHODZI – OD ROKU SZUKAJĄ, NIE MA 
LUDZI, A WSZĘDZIE JEST BEZROBOCIE. 

NIKT NICZEGO 
NIE ZABRONI 

Usiadłem z  menadżerką pod głośnikiem, 
w ogóle nie słyszałem co gada. Ale w pewnym 
momencie skapnąłem się, że mówi: „chodź 
na bar”. I tak się zaczęło. Przez trzy miesiące 
wszystko tłukłem, potem zostałem kelnerem.

Jak wasze ego?
Gruby: Upadło dawno.
Sternik: Upadło, czy jednak rośnie?
Gruby: Nie, upadło. 
Jurgiel: Nie mamy ego. Widać chyba nawet po 
naszym fanpejdżu, że mamy luza.
Gruby: Mam wrażenie, że ciągle się testujemy. 
Sprawdzamy, gdzie jest nasza granica. A jak ją 
już osiągniemy to mówimy: „może by jeszcze 
kawałek dalej”. Spotkałem kiedyś u nas w pa-
larni Mariolę. Gadka szmatka, pytam: „byłaś 
w zeszłym tygodniu?”. „Nie, bo się bałam”. 
„Jak to się bałaś? Co się może wydarzyć?”. 
„Macie tę granicę trochę wyżej postawioną”. 
„Ale jak, bałaś się, że wylecimy z fujarami na 
wierzchu i zaczniemy tańczyć?”. „Na przy-
kład”. Była przekonana, że dla nas nie ma 
bariery. Myślę, że czasem się nad tym zasta-
nawiamy. Ona gdzieś jest.
Jurgiel: Ten klub powstał tylko dlatego, że 
tutaj nikt nikomu nie mógł niczego zabronić. 
Przez całe życie, od kiedy pracujemy w knaj-
pach, ktoś nam nieustannie mówił: „nie wy-
pada”, „nie powinieneś”. Bez przerwy to sły-
szeliśmy! „Fajne, ale nie”. „To niemoralne”. 
„To nie PR-owo”. Tutaj nie ma czegoś takiego. 

GRUBY, STERNIK I JURGIEL – przed dwoma 
laty rozpoczęli masakrowanie trójmiejskiego 
rynku imprezowego swoim klubem Wtedy 
ukrytym tam, gdzie przypadkowy turysta raczej 
nie wpadnie. Masakrowanie trwa dalej, granice 
w dalszym ciągu się przesuwają. Konkurencja 
trochę się ich boi, trochę się od nich uczy.

Jak trafiliście do branży?
Sternik: Ja dostałem się z castingu. Prosta 
sprawa: ogłoszenie, casting, byłem najlepszy 
i zostałem przyjęty.
Jurgiel: Ja wybrałem się do galerii sztuki, bo 
chciałem pooglądać obrazy. A tam z dnia na 
dzień powstał bar Błękitny Pudel. Jak wsze-
dłem pooglądać obrazy to zostałem barma-
nem. Poważnie.
Gruby: Ja, jako klasyczny słoik, pojechałem 
żyć do Warszawy. Miałem różne perypetie za-
wodowe. Pracowałem w różnych miejscach, 
między innymi w ręcznej myjni samochodo-
wej. Codziennie przejeżdżałem koło knajpy, 
która zawsze miała na drzwiach ogłoszenie, 
że szuka pracowników. Przez rok! Na począt-
ku bardzo chciałem się zgłosić, później się 
wstydziłem, a jeszcze potem zacząłem się za-
stanawiać o co chodzi – od roku szukają, nie 
ma ludzi, a wszędzie jest bezrobocie. Wraca-
łem kiedyś późno w nocy na lekkim rauszu. 
Patrzę: dostawa towaru. Kolesie zapieprzają 
na wózkach, wyładowują sałatę. Jeden gość 
stoi oparty o ścianę i pali szluga. Ja, lekko 
na chmurce, podchodzę do niego i mówię: 
„słuchaj prezes, ja szukam roboty, ty pra-
cowników, ale cały czas. O co kaman?”. On 
mówi: „przyjdź jutro, dzisiaj nie pogadamy”. 
Ja jestem liczydło całe życie, więc pytam: 
„no dobra, ale ile ja tu zarobię?”. „Nie dzisiaj, 
przyjdź jutro, będzie menadżerka Ruda, ona 
ci wszystko ogarnie”. Mówię: „stary, powiedz, 
bo nie przyjdę”. „No dobra. Spójrz na tego 
gościa”. Patrzę, idzie młody koleś. Niesie ileś 
skrzynek sałaty. Facet mówi dalej: „zobacz. 
Ten koleś zarabia tyle, ile chce”. „Jak to? Do-
stawca sałaty?”. „Przyjdź jutro”. Przyszedłem. 

Dalszą część wywiadu przeczytacie na 
www.Anywhere.pl
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Wiemy doskonale, kiedy robimy wiochę, że to 
jest słabe czasem. Ale w czym to nam właści-
wie przeszkadza?
Gruby: Opinia publiczna tym lepiej się bawi 
im większy dajemy im wycisk.

Istnieje przyjaźń w branży gastronomicznej?
Gruby: Jasne.
Jurgiel: Trójmiasto jest specyficzne. Tutaj 
przyjaźń naprawdę istnieje. Miałem tego do-
bry przykład. Miałem możliwość pracować 
dla DeLite, którzy jak tutaj wjechali to byli 
zdziwieni, że pożyczam komuś flaszkę. Zna-

jomy barman z  innego klubu przyszedł po-
życzyć i ja mu dałem. Dostałem opieprz. Dla 
nich to było dziwne. Dlatego wytrzymali tyl-
ko dwa miesiące. W Warszawie tak nie było. 
Jakby ktoś z innej knajpy przyszedł pożyczyć 
flaszkę to by była odpowiedź na zasadzie: „nie 
masz? I dobrze!”.
Gruby: Trójmiasto jest klimaciarskie i może 
akurat „przyjaźń” to duże słowo, ale jest wyso-
ki poziom dobrego kumplowania się. 
Jurgiel: Nam daje bardzo dużo to, że jesteśmy 
bezczelnie przekonani, że nie mamy żadnej 
konkurencji.
Sternik: Nie widzimy tego.
Gruby: Nie rozglądamy się tak daleko!

EN

NO BANS

IF YOU DON’T WORK IN THE CATERING 
BUSINESS BUT HAVE SEEN SEVERAL TV 
PROGRAMMES ABOUT COOKING AND THINK 
YOU KNOW EVERYTHING ABOUT THE IN-
DUSTRY, WE CAN ASSURE YOU THAT YOU 
ACTUALLY DON’T KNOW ANYTHING AT ALL. 
FORTUNATELY, NOTHING CAN HIDE FROM 
US. FUMENTI CULINARY ACADEMY AND 
LIVE&TRAVEL TOGETHER REVEAL THE NA-
KED TRUTH ABOUT COOKING.

GRUBY, STERNIK AND JURGIEL – they started 
massacring the Tricity party market with their 
club Wtedy hidden in a place casual tourists 
won’t probably visit two years ago. Their mas-
sacring continues, and their limits are pushed 
further and further. Their competition is a bit 
afraid on the one hand and learns from them 
on the other.

How did you enter the industry?
Sternik: I won a casting. Just like that: there 
was an announcement, a casting, I was the 
best and was admitted.
Jurgiel: I  went to an art gallery because 
I wanted to watch some paintings. And the 
Błękitny Pudel bar was opened there from 
one day to the next. When I went inside to 
watch the paintings, I became a bartender. 
Seriously.
Gruby: I, just like many upstarts, moved 
to Warsaw. I  went through a  lot of profes-
sional adventures. I worked here and there, 
for example in a hand car wash. Every day, 
I moved past a restaurant that always had 
a job offer on its door. For a year! I very much 
wanted to apply in the beginning, then I felt 
ashamed, and then I started thinking what 
it was all about: they had been looking for 
employees for a year, there was no one who 

TEN KLUB POWSTAŁ 
TYLKO DLATEGO, ŻE TUTAJ 
NIKT NIKOMU NIE MÓGŁ 
NICZEGO ZABRONIĆ. PRZEZ 
CAŁE ŻYCIE, OD KIEDY 
PRACUJEMY W KNAJPACH, 
KTOŚ NAM NIEUSTANNIE 
MÓWIŁ: „NIE WYPADA”, 
„NIE POWINIENEŚ”. BEZ 
PRZERWY TO SŁYSZELIŚMY!
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would apply and there was all that unemploy-
ment all around. One night, a bit tipsy, I was 
coming back home from work. It was quite 
late. I saw they had a delivery. Guys working 
their arse off, unpacking lettuce. One was 
leaning against the wall and smoking a cig-
arette. I approached him and said, “Listen, 
boss, I’m looking for a job, and you’re look-
ing for people, all the time. What the hell?” 
He said, “Come tomorrow, we won’t talk to-
day”. I’ve been a money-counter all my life, 
so I  asked “Okay, but how much will I  get 
here?”. “Not today, come tomorrow, there’ll 
be Ruda here, our manager, she’ll tell you 
everything”. I said, “Man, tell me, or I won’t 
come”. “All right. Look at that guy.” I took 
a  look at a  young buddy carrying several 
boxes of lettuce. The man continued, “Take 
a look. The guy earns as much as he wants.” 
“How come? A  lettuce supplier?” “Come 
tomorrow.” And I came. I sat down with the 
manager under a speaker, I didn’t hear her 
at all. But one moment I  understood her 
saying, “Work at the bar”. And that’s how it 
started. I was breaking everything for the 
first two months and then became a waiter.

What about your ego?
Gruby: It’s crumbled a long time ago.
Sternik: Crumbled or is it still growing?
Gruby: No, it has crumbled.
Jurgiel: We don’t have any ego. I guess you can 
tell it from our fan page that we are laid back.
Gruby: I  sometimes think we keep testing 
ourselves. We check where our limit is. And 
when we finally reach it, we say, “maybe 
we’d move a bit further”. The other day I met 
Mariola in our smoking room. After some 
twaddle, I asked, “Did you come last week?” 
“No, I was afraid.” “Afraid? Of what? Of what 
could happen?” “Those limits you have here 
are placed a  bit further.” “What do you 
mean? You were afraid we’d rush out with 
our dicks outside and start dancing?” “For 
example”. She was convinced we had no bar-
riers. I guess we sometimes think about it. 
The barrier is actually there.
Jurgiel: The club was established only be-
cause no one could ever ban anyone from 
anything here. People have been telling 
us things like “stop it, you shouldn’t do it” 
and the like all our lives, from the very mo-
ment we started working in restaurants. 
We’ve heard it all the time! “It’s okay but 
no”. “It’s immoral”. “It’s not good for PR”. 
We don’t have anything like that here. We 
know very well that we’re acting stupid and 
that it’s quite weak sometimes. But is it re-
ally a problem?
Gruby: The bigger thrashing we give to 
them, the more the public opinion enjoys 
themselves.

Does friendship in the catering industry 
exist?
Gruby: Sure.
Jurgiel: Tricity is specific. Friendship does re-
ally exist here. I’ve got a great example. I had 
a chance to work for DeLite once. When they 
came here, they were surprised I lent a bottle 
to someone. A bartender I knew from a differ-
ent club came to me to borrow one and I gave 
it to him. They bawled me out. It was strange 
for them. This is why they managed to stay 
here for two months only. It wasn’t like that 
in Warsaw. If someone from a different place 
came to borrow a bottle, they would hear an 

answer like, “You don’t have any? Good!”
Gruby: Tricity is specific, and perhaps “friend-
ship” is too much of a word, but we’re quite 
good buddies here.
Jurgiel: We benefit a  lot from being inso-
lently convinced that we have no compe-
tition.
Sternik: We don’t see it.
Gruby: We don’t look that far!

For the rest of the interview see:
 www.Anywhere.pl
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W Ą T R O B A  N A  W I D E L C U

PIERWSZE DWA MIESIĄCE ROKU ZAWSZE 
BYWAJĄ CIĘŻKIE. NIELICZNI MAJĄ 
POSTANOWIENIA, O KTÓRYCH ZAPOMINAJĄ 
JUŻ W POŁOWIE MARCA. SAM POCZĄTEK 
ROKU BYWA UCIĄŻLIWY, KARNAWAŁ TRWA 
W NAJLEPSZE I CIĘŻKO DBAĆ O DOBRY 
STAN WĄTROBY. NA SZCZĘŚCIE TO JEDYNY 
NARZĄD, KTÓRY POTRAFI SIĘ REGENEROWAĆ 
I MOŻNA JĄ PRZY TYM WSPIERAĆ. RYBKA 
LUBI PŁYWAĆ, STĄD ZAGLĄDAJĄC CZĘŚCIEJ 
DO KIELICHA NALEŻY PAMIĘTAĆ, ABY 
DIETA TEŻ BYŁA ODPOWIEDNIA.

 
Codziennie gotuje ambitny po-
siłek dla bliskich. Jego konikiem 
jest kuchnia japońska, którą 
ubóstwia i wznosi na piedestały. 
Nie z jednego pieca jadał chleb, 
podróżując u boku Roberta 
Makłowicza, zaglądając w za-
kamarki miejsc zakazanych dla 
zwykłego śmiertelnika. Chwile 
spędzone w tych ogrodach 
rozkoszy kulinarnych zawsze 
nosi w pamięci. Kulinarny obie-
żyświat i poszukiwacz intensyw-
nych smaków. Współzałożyciel 
Akademii Kulinarnej Fumenti 

w Gdańsku.

TEKST 

KAMIL 
SADKOWSKI

ZDJĘCIE Sylwester Ciszek
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eżeli lubimy sobie dać w przysłowiowy 
palnik w  tym okresie karnawału to 
jednocześnie odstawmy mięso czer-

wone, nabiał i słodycze. Idźmy w kierunku 
ryb morskich, nasion, warzyw i  tłuszczy 
roślinnych. Wtedy przetrzymamy ten ciężki 
okres dla wątroby i złagodzimy ostre zalanie 
napojami wyskokowymi.

Nie wiem jak wy, ale ja zwalniam total-
nie w okresie zimowym, wychodzi ze mnie 
taki rasowy niedźwiedź. Do tego stopnia, że 
przepis, którym chcę się podzielić, to autor-
ski pomysł Grzegorza Labudy. Był tak łaska-
wy i na moją prośbę o przepis na wątróbkę 
powiedział, że się tym zajmie. Powiem tak: 
pojechał po bandzie. 

Na początku rozmawialiśmy o  wątrób-
kach z ryb morskich. Taka z miętusa, bo naj-
większa w stosunku do masy, czy dorszowa 
przesmażona z grzanką i sosem bearnaise 
i  będzie grało. Zaczęło się tak niewinnie, 
a skończyło na troci bałtyckiej z kaszą or-
kiszową i espumą z wątróbki z dorsza i ce-
bulką. Niby wszystko znacie, ale zapewne 
zachodzicie w głowę co to takiego espuma. 

Dzielę się więc tym niebanalnym prze-
pisem. Troć bałtycką porcjujemy i zanurza-
my w solance 10% (czyli 0,1 kg soli w litrze 
wody) na kilkanaście minut, a  następnie 
osuszamy. Na maśle przesmażamy pokro-
jonego pora, posiekany czosnek. Dodaje-
my wino i  gotujemy, aż będzie miękka. 
Wątrobę będzie ciężko wam wycyganić od 
sprzedawcy, ale postarajcie się, naprawdę 
warto. Oczyszczamy i smażymy wątróbkę 
z dorsza, studzimy i miksujemy z jogurtem, 
skrapiamy sokiem z cytryny, doprawiamy 
solą i pieprzem do smaku. Teraz się zaczy-
na, bo musimy przelać ją do syfonu. Nabija-
my go nabojem i odstawiamy na 30 minut, 
a potem siup na talerz. Cebulki obieramy 
i pod przykryciem na małym ogniu dusimy 
z miodem i winem. Smażymy troć, podgrze-
wamy wszystkie składniki, możemy jeszcze 
ugotować ulubione warzywa. Teraz tylko 
pozostaje nam ładnie to poukładać i delek-
tować się smakiem troci i  bitej śmietany 
z wątróbki dorszowej.

Zapewne niezbyt miłe kulinarne wspo-
mnienia macie z  wątróbkami wszelakiej 
maści. Zupełnie niepotrzebnie. Wątróbki 
z ryb są niedocenianym składnikiem diety, 
bardzo często traktowane są jako odpad. 
Pozbywanie się tej części ryb to wielki błąd, 
bo stanowi bogate źródło wielonienasyco-
nych kwasów tłuszczowych. Zachęcam do 
korzystania z  niby odpadów, to nie tylko 
skarbnica smaków. Wiele pomysłów na cie-
kawy posiłek może się urodzić w  głowie. 
Niech wątroby mają się na baczności!

EN

LIVER UNDER THE KNIFE
THE FIRST TWO MONTHS OF THE YEAR 
ARE ALWAYS DIFFICULT. SOME HAVE 
RESOLUTIONS THEY FORGET ABOUT 

Najprościej mówiąc, to taki puszysty sos 
z syfonu. Syfon dostanie drugie życie, za-
miast działać w imię wody gazowanej czy 
bitej śmietany sprawi, że powstanie aksa-
mitny sos z wątróbki dorszowej.

ZAPEWNE NIEZBYT MIŁE KULINARNE WSPOMNIENIA 
MACIE Z WĄTRÓBKAMI WSZELAKIEJ MAŚCI. 

ZUPEŁNIE NIEPOTRZEBNIE. WĄTRÓBKI Z RYB 
SĄ NIEDOCENIANYM SKŁADNIKIEM DIETY, 
BARDZO CZĘSTO TRAKTOWANE SĄ JAKO 

ODPAD. POZBYWANIE SIĘ TEJ CZĘŚCI RYB TO 
WIELKI BŁĄD, BO STANOWI BOGATE ŹRÓDŁO 

WIELONIENASYCONYCH KWASÓW TŁUSZCZOWYCH. 

J



W Ą T R O B A  N A  W I D E L C U

ALREADY IN THE MIDDLE OF MARCH. 
THE VERY BEGINNING OF THE YEAR IS 
SOMETIMES ONEROUS TOO: BECAUSE 
OF THE CARNIVAL ATMOSPHERE, IT IS 
HARD TO CARE FOR THE CONDITION OF 
ONE’S LIVER. FORTUNATELY, IT IS THE 
ONLY ORGAN THAT CAN REGENERATE, 
AND YOU CAN HELP IT WITH THAT. FISH 
SHOULD BE WASHED DOWN WITH VODKA, 
SO YOU HAVE TO REMEMBER ABOUT AN 
APPROPRIATE DIET IF YOU WANT TO 
ENJOY A DRINK MORE OFTEN.

If you like tossing back shots during carni-
val, you should at the same time put away red 
meat, dairy products and sweets. Choose 
sea fish, seeds, vegetables and vegetable fats. 
This way, you will survive the period that is 
so difficult for your liver and alleviate the ef-
fects of alcoholic beverages.

As far as I am concerned, I slow down 
completely in wintertime and become a typ-
ical bear. To such a great extent that I would 
like to share a recipe devised by Grzegorz 
Labuda with you. When I  asked him for 

a recipe for livers, he was so kind to reply 
he would take care of that. Let me put it this 
way, he went over the top.

At first, we talked about sea fish livers. 
A burbot liver, whose ratio to the mass of 
the fish is the biggest, or a cod liver fried 
with a piece of toast and bearnaise sauce 
would be okay. The beginning was so in-
nocent, but it ended with a Baltic sea trout 
with spelt and a cod liver espuma with on-
ion. You supposedly know all the ingredi-
ents but probably have no idea what an es-
puma is. To put it simply, it is a kind foamy 
sauce from a soda siphon. And the siphon is 
this way infused with new life because, in-
stead of working in the name of carbonated 
water or whipped cream, it will create velvet 
sauce from cod liver.

So I  want to share this original recipe 
with you. Portion out the Baltic sea trout 
and put in 10% salt solution (meaning 0.1 kg 
of salt dissolved in a litre of water) for sever-
al minutes. Dry the fish. Fry sliced leek and 
chopped garlic with butter. Add wine and 
cook it until soft. You will find it hard to coax 

out cod livers from the shop assistant but 
try to because it is really worth it. Cleanse 
and fry the cod liver, cool it down and mix 
it with yoghurt. Sprinkle it with lemon juice 
and flavour with salt and pepper. Now comes 
the hardest part because you have to pour it 
to the siphon. Close the valve, leave it for 30 
minutes and down to the plate. Peel the on-
ions and cover and simmer them with honey 
and wine. Fry the trout, heat up all the ingre-
dients and, if you want, cook your favourite 
vegetables. Now you have to neatly arrange 
it on the plate and relish the taste of the trout 
and the whipped cod liver foam.

You probably have not very pleasant mem-
ories of any kinds of livers. Quite unnecessar-
ily. Fish livers are an underestimated part of 
our diets, and they are often considered to be 
waste. Getting rid of this part of fish is a huge 
mistake as it constitutes a rich source of poly-
unsaturated fatty acids. I encourage you to 
use that pseudo-waste. It is not only a repos-
itory of excellent tastes. Many ideas for inter-
esting dishes can come to our minds. Livers 
should be on their guard!



TEKST Sylwia Gutowska

TUŻ PRZY ULICY CHLEBNICKIEJ ZNAJDUJE SIĘ MAŁA ULICZKA, 
KTÓRA KRYJE PYSZNĄ NIESPODZIANKĘ. RESTAURACJA 
PIWNA 47 ZAPRASZA NA SKOSZTOWANIE DAŃ Z NOWEJ, 
ZIMOWEJ KARTY, KTÓRA PREMIERĘ MIAŁA 4 STYCZNIA.

iwna 47 Food & Wine to jednocześnie 
adres i nazwa restauracji w Gdańsku 
Głównym. To nieoczywiste miejsce 

ukryte jest za murami Bazyliki Mariackiej, 
a jego okna wychodzą na Ratusz Główny. Wnę-
trza restauracji wskazują już bezpośrednio na 
to, co znajdziemy na talerzu. To przytulność 
i bezpretensjonalna prostota w jednym. Połą-
czenie białych cegieł i naturalnego drewna 
tworzą minimalistyczny wystrój, w którym jed-
nak można poczuć się jak w domu. Od progu 
wita nas miła obsługa i bogato zaopatrzony bar.

Kuchnia Piwnej 47 to eleganckie, nowo-
czesne i  kreatywnie skonstruowane dania 
europejskie, które zaspokoją gusta najbardziej 

wymagających smakoszy. W  tym sezonie 
szczególnie warte polecenia są dania rybne: 
steak z miecznika, grillowana ośmiornica na 
risotto szafranowym czy lekka sałata z tuń-
czykiem. Miłośnicy dań mięsnych zachwycą 
się piersią z perliczki w towarzystwie knedli 
i konfitury śliwkowej z marchewką czy ide-
alnie doprawionymi żeberkami w miodzie. 
Specjalnością jest też klasyczny skok z kró-
lika w sosie winnym, podany z ziemniakami 
szpinakowymi. Interesującą opcją jest wersja 
„Dla dwojga”, widniejąca w karcie przy każ-
dym z działów karty. Całości dopełni szeroki 
wybór win. Na deser zaś warto skusić się na 
jedno z ciast przygotowywanych specjalnie 
przez cukierników Piwnej 47.

Restauracja Piwna47 
ul. Piwna 47, Gdańsk
tel.: 58 380 88 80
www.piwna47.pl

EN

WINTER MENU AT PIWNA 47

THERE IS A NARROW STREET HIDING 
A DELICIOUS SURPRISE SITUATED RIGHT 
NEXT TO CHLEBNICKA STREET. PIWNA 47 
RESTAURANT INVITES EVERYONE TO TRY 
ITS DISHES FROM THE NEW WINTER MENU, 
PREMIERED ON 4 JANUARY.

Piwna 47 Food & Wine is both the address and 
the name of a restaurant located in Gdansk 
city centre. The place is hidden behind the 
walls of St. Mary’s Church, and its windows 
face the Main City Hall. The interior of the 
restaurant directly indicates what you will 
find on the plate. It is cosiness and unpreten-
tious simplicity at the same time. The com-
bination of white bricks and natural wood 
make up a minimalist decor, which can still 
make you feel at home. You are welcomed 
by the friendly staff and a fully stocked bar 
already at the door.

Piwna 47 cuisine features elegant, mod-
ern and creatively formed European dish-
es, which can satisfy the tastes of even the 
most demanding gourmets. This season, 
the restaurant definitely recommends fish: 
swordfish steak, grilled octopus served on 
saffron risotto, and light tuna salad. If you pre-
fer meat, you will be delighted at the taste of 
guinea fowl breast with dumplings and plum 
preserve with carrot, or perfectly flavoured 
ribs in honey. Another specialty is the classic 
rabbit’s leg in wine sauce served with spinach 
potatoes. There is also an interesting offer 
for couples available in each of the menu sec-
tions. Food is complemented here by a wide 
range of wines. And for dessert, it is worth 
choosing one of the cakes prepared specially 
by the confectioners from Piwna 47.

ZDJĘCIA Tomasz Sagan
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JAN KUROŃ GOTOWANIA UCZYŁ SIĘ OD NAJLEPSZYCH. 
PRZYWIĄZANY DO TRADYCJI, PREZENTUJE NOWĄ JAKOŚĆ. 
NIEDAWNO UKAZAŁA SIĘ JEGO KSIĄŻKA KUCHARSKA „SPRYTNA 
KUCHNIA, CZYLI KULINARNA EKONOMIA”, W KTÓREJ NAKŁANIA 
POLAKÓW DO TEGO, BY NIE MARNOWALI JEDZENIA. ZNAJDZIE 
SIĘ TAM TEŻ MNÓSTWO SPRYTNYCH I ZDROWYCH DAŃ.

Na czym polega kulinarna ekonomia?
Kulinarna ekonomia to dość szerokie po-
jęcie. Jest to niemarnowanie żywności, 
umiejętne przechowywanie. Staramy się 
jak najbardziej korzystać z tego, co mamy 
w  domu. To, na czym się skupiam, to też 
sprytna kuchnia: jak urządzić kuchnię, 
żeby była jak najbardziej praktyczna, jak 
wykorzystywać to, co pozostało nam z po-
przedniego dnia. Zazwyczaj gotujemy za 
dużo makaronów, ziemniaków, wszelkich 
dodatków. Chodzi o to, jak twórczo wyko-
rzystać te składniki. Robiąc przegląd lodów-
ki, powinniśmy mieć pewien asortyment 
dziesięciu, dwudziestu produktów, które 
„przyjmą wszystko”. Mamy na przykład 
połówkę zwiędniętej papryki leżącej w  lo-
dówce, z którą nie wiemy, co zrobić i  tym 
sposobem marnujemy żywność. Widzę to 
po moich znajomych, którzy takie „resztki” 
często utylizują.

Ruch związany zaprzestaniem marnowania 
jedzenia jest obecny na świecie. W Polsce 
ten trend jest jeszcze mało znany.

To mnie dziwi. Moim zdaniem to dziewiczy 
temat. Zbierałem materiały nie tylko w Pol-
sce, ale też w Wielkiej Brytanii i Niemczech. 
Chodziłem po bibliotekach i szukałem róż-
nych publikacji. Co prawda Jamie Olivier 
wydał na ten temat książkę. Ciężko zresztą 
porównywać angielskie publikacje do tych 
polskich, bo portfel przeciętnego Anglika jest 
nieco zasobniejszy od portfela przeciętnego 
Polaka. Dlatego w mojej książce skupiam się 
na daniach wegetariańskich albo z wykorzy-
staniem mięs innych niż cielęcina czy nawet 
wołowina, tych bardziej dostępnych w Pol-
sce. Tą książką chciałbym zapoczątkować 
pewien trend. Udało się przekonać Polaków, 
żeby przykręcać kaloryfery i wyłączać prąd, 
wychodząc z mieszkania, a nawet najbogat-
si chwalą się, że zakręcają wodę, myjąc zęby. 
To bardzo chwalebne. Nie wiem zatem, dla-
czego nie robimy tego samego z żywnością. 
Tankując samochód, gdybyśmy jedną trze-
cią wylewali na ziemię, nikt by się na to nie 
zgodził. Z jedzeniem jest tak samo – jedna 
trzecia wyprodukowanej żywności, czy to 
w Polsce, czy za granicą, jest marnowana.

J A N  K U R O Ń .  S P R Y T N Y  W  K U C H N I

TEKST Sylwia Gutowska  ZDJĘCIA Tomasz Pisiński

JAN KUROŃ

SPRYTNY 
W KUCHNI



Im bogatsze społeczeństwo, tym więcej 
odpadów produkuje, stąd te trendy. 
W Polsce ten problem nie jest chyba tak 
wielki?
Tak, w bogatych społeczeństwach jest to bar-
dziej rażące. Amerykanie są tu niedoścignio-
nym wzorem w negatywnym znaczeniu tego 
słowa. My bardzo szybko doganiamy Europę 
Zachodnią, tak jak we wszystkim. Po czasach 
przemiany ustrojowej, zachłyśnięciu się kapi-
talizmem i siłą nabywczą ten dziki konsump-
cjonizm jeszcze w nas tkwi. Przed świętami 
ludzie kupują jedzenie, jakby szła jakaś apo-
kalipsa. To kompletnie niepotrzebne. Ja na 
przykład niedaleko domu mam stację benzy-
nową z bardzo dobrze zaopatrzonymi delika-
tesami. Przez cały rok mogę kupić właściwie 
wszystkie produkty i nie ma powodu, żebym 
robił zapasy na kilka tygodni.

Skoro mówisz o świętach, to za każdym 
razem obserwujemy przedświąteczną 
nerwicę: chcemy jak najszybciej wszystko 
przygotować, w domach bywa naprawdę 
gorąco. Jak przekonać ludzi, że w świętach 
chodzi o cieszenie się jedzeniem, wliczając 
w to gotowanie?
Podstawowym problemem jest brak czasu. 
W świętach w ogóle chodzi o to, żeby na chwilę 
się zatrzymać, pobyć z bliskimi, a ludziom 
ciężko wyjść z  cyklu wiecznej bieganiny. 
Z jednej strony wszystko musi być „ASAP”, 
jak najszybciej zrobione, z drugiej – często 
szwankuje u nas organizacja. Jesteśmy zorga-
nizowani w pracy, całą naszą twórczą aktyw-
ność koncentrujemy tam, natomiast tak pro-
zaiczna czynność jak przygotowanie posiłku 
sprawia nam organizacyjne trudności. Prze-
cież na święta wiele potraw możemy przygo-
tować wcześniej i potem zamrozić. Wiem, że 
to brzmi dziwnie, ale jak mamy dzień wolny, 
to możemy ulepić pierogi i włożyć do zamra-
żarki. Jest to danie bardzo wdzięczne do mro-
żenia, w ogóle nie traci smaku i o wiele lepiej 

przechowuje się je w zamrażarce niż w lodów-
ce. U mnie w rodzinie zawsze funkcjonował 
taki solidarny podział. Oprócz tego, że każdy 
coś robił, to zaproszeni goście też przynosili 
ze sobą po jednej potrawie. W ten sposób stół 
jest pełny, a my nie musimy stać w tej kuchni 
od rana do późnej nocy. Zdajmy się na innych! 
W polskiej tradycji istnieje matka Polka, któ-
ra wszystko robi sama i wszystkich wyrzuca 
z kuchni. A jakby jej pomóc, ogrom pracy roz-
łoży się na kilka osób i wówczas nie będzie to 
aż tak zajmujące.

W polskim domu w kuchni rządzi kobieta, 
a w polskiej restauracji – facet. Dlaczego?
To też scheda po czasach socjalizmu, gdzie 
idealny mężczyzna to przodownik pracy. Taki 
Pstrowski, który wyrabiał mityczne 500% nor-
my. Dawniej lwią część gospodarki zajmował 
przemysł i mężczyźni wykonywali głównie 
prace fizyczne, a kobiety zajmowały się do-
mem. Wykrystalizował się nam patriarchalny 
model społeczeństwa, który utrzymywany 
był przez kolejne lata. Teraz to się troszeczkę 
zmienia – mężczyzna zostaje w domu albo nie 
wykonuje pracy fizycznej. Skoro więc zostaje 
w domu, a żona idzie do pracy, żeby mieć co 
jeść, to mężczyzna musi gotować. Stąd męż-
czyźni zaczynają interesować się gotowa-
niem i w ten sposób się spełniać. A dlaczego 
w restauracjach? Od zawsze tak było. Dlate-
go, że praca szefa kuchni jest ciężką pracą. To 
wygląda łatwo w serialach i filmach, ale zanim 
dojdzie się do tego stanowiska, trzeba przejść 
wszystkie szczeble. Od obierania, siekania, 
przenoszenia, filetowania... Jest to praca, któ-
ra wymaga od nas aktywności przez kilkana-
ście godzin w trudnych warunkach, bo zazwy-
czaj na kuchni jest ciepło. Chyba, że pracuje 
się na zimnym bufecie. Mężczyźni do takiej 
pracy są bardziej stworzeni przez to, że mają 
mocniejsze organizmy. Ale wspomnieć trzeba 
też, że coraz częściej można już spotkać fanta-
styczne szefowe kuchni – co potwierdza np. 
ostatnia inicjatywa „Piękne, mądre i gotują”.

W domu kobieta pracuje od rana do 
wieczora, w jednej ręce trzymając dziecko, 
w drugiej mieszając zupę.

PODSTAWOWYM PROBLEMEM JEST BRAK 
CZASU. W ŚWIĘTACH W OGÓLE CHODZI 

O TO, ŻEBY NA CHWILĘ SIĘ ZATRZYMAĆ, 
POBYĆ Z BLISKIMI, A LUDZIOM CIĘŻKO 
WYJŚĆ Z CYKLU WIECZNEJ BIEGANINY. 
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Wielozadaniowość to cudowny dar kobiet. Je-
żeli ma ugotować trzy litry zupy dla rodziny, 
wszystko jest w porządku. Problem zaczyna się 
wtedy, gdy trzeba przygotować sto dwadzieścia 
litrów i ten garnek trzeba przetransportować 
do chłodni, żeby na przykład zrobić wydawkę. 
Absolutnie nie ujmuję kobietom umiejętno-
ści, ale praca na kuchni jest ciężkim zajęciem 
i  trzeba to sobie jasno powiedzieć. Kobiety 
świetnie radzą sobie ze stresem, ale potrzeb-
na jest też siła fizyczna. Uwielbiam pracować 
z kobietami na zimnym bufecie, gdzie liczy się 
finezja i kreacja, ale na grillu, gdzie non stop 
schodzą czeki i trzeba przygotować sześćdzie-
siąt steków, panuje temperatura kilkadziesiąt 
stopni i co chwila trzeba się nawadniać, rzadko 
widuję kobiety. Tak samo w górnictwie – podej-
rzewam, że na samym dole w kopalni kobiet 
jest stosunkowo niewiele.

Co za porównanie! Grill i kopalnia – i tu, i tu 
węgiel.
(śmiech) Ekstremalne warunki tu, i tu.

To znaczy, że kucharz powinien trenować, 
żeby trzymać formę fizyczną?
Właściwie praca na kuchni go trochę hartuje. 
Sport jest zawsze wskazany, bo podjadając, 
będąc otoczonym jedzeniem cały czas, jak się 
człowiek zagapi, to może przytyć. Ja ten błąd 
popełniłem lata temu. Teraz mam tak, że bę-
dąc na kuchni, w ogóle nie jem, tylko próbuję. 
Gdy docierają do mnie te wszystkie  zapachy, 
nie jestem głodny. Głód łapie mnie dopiero po 
dwóch godzinach po pracy. Bardzo często jak 
wracałem po północy do domu, moje godziny 
jedzenia przypadały na 2-3 w nocy. Jak o tej po-
rze człowiek zje pół lodówki, to można przytyć.

Ostatnio dowiedziałam się o diecie Roberta 
Lewandowskiego, który obiad zaczyna 
od deseru, bo wtedy organizm się nie 
zakwasza. Bardzo mnie to ucieszyło.

Ja akurat nie jestem deserowy, ale Roberta Le-
wandowskiego nie ma co porównywać do nor-
malnego człowieka. Stoi za nim sztab profesjo-
nalistów i celem jego diety jest utrzymanie 
jak największej wydolności. Jestem za tym, 
żeby jeść regularnie, dużo owoców i warzyw 
i patrzeć na indeks glikemiczny – ile czasu bę-
dziemy dany posiłek trawić. Chociaż o diecie 
Roberta Lewandowskiego chętnie poczytam, 
bo dziś kucharz powinien być jeszcze troszecz-
kę historykiem, troszeczkę dietetykiem, najle-
piej, żeby znał procesy chemiczne, które zacho-
dzą w jedzeniu – bez tego nie jest wiarygodny.

W końcu kuchnia to spora część życia 
człowieka.
Związana z kulturą, fizjologią. Mnie zawsze 
w kuchni fascynowało, skąd wzięło się danie. 
Jemy gazpacho, ale skąd wzięło się na naszym 
stole? Taka kuchnia hiszpańska podzielona 
jest na różne regiony, a te mają mnóstwo za-
pożyczeń z innych kultur, na przykład kultu-
ry arabskiej. Lubię opowiadać o tym, jak daną 
potrawę przygotowywało się kiedyś, a jak te-
raz. Głupio bym się czuł, gdyby ludzie przy-
chodzili do mnie, a ja opowiadałbym tylko: 
„Teraz kroję cebulę.” Kucharz powinien być 
osobnikiem wielu dziedzin. 
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JAN KUROŃ
SMARTNESS IN THE KITCHEN

JAN KUROŃ WAS TAUGHT HOW TO COOK 
BY THE BEST. ATTACHED TO TRADITION, 
HE PRESENTS A NEW QUALITY. HE HAS 
RECENTLY HAD HIS COOKBOOK PUBLISHED. 
IN SPRYTNA KUCHNIA, CZYLI KULINARNA 
EKONOMIA (SMART COOKING, OR CULINARY 
ECONOMY), HE URGES POLES NOT TO 
WASTE FOOD AND GIVES RECIPES FOR 
MANY SMART AND HEALTHY DISHES.

What does culinary economy consist in?
Culinary economy is a rather broad concept. 
It is about not wasting food and storing it in 
the right way. We try to use what we have at 
home to the biggest extent possible. What 
I also focus on is the idea of a smart kitch-
en: how to arrange your kitchen so that it 
becomes much more practical, how to use 
what is left from the previous day. We most 
often cook too much pasta, too many po-
tatoes and all kinds of additions. It is about 
using all those ingredients in a creative way. 
We should keep a certain assortment of ten 
or twenty products that will “accept every-
thing” in our kitchen. For example, we have 
a  half of a  withered pepper lying in the 
fridge, and we have no idea what to do with 
it. This way, we waste food. I  see it in the 
case of my friends, who often utilize such 
“leftovers”.

Movements that focus on the ways to 
avoid food wasting are present around the 
globe. But the trend is still quite unpopular 
in Poland.
And it surprises me. In my opinion, it is 
a  fresh topic. I  was gathering materials in 
not only Poland but also Great Britain and 
Germany. I was visiting libraries, looking for 
various publications. Jamie Oliver did in fact 
publish a book on that topic. But it is actually 
quite difficult to compare English publica-
tions to Polish ones because the pocket of an 
average Englishman is a bit deeper than the 
one of an average Pole. This is why my book 
focuses on vegetarian dishes or those made 
of different kinds of meat than veal or even 
beef, on those kinds that are more avail-
able in Poland. I would like to start a certain 
trend with the book. We have managed to 
convince Poles to turn down the radiators 
or turn off electricity when they leave their 
flats, and even the richest ones boast about 
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turning off the tap when they brush their 
teeth. It’s very praiseworthy. So I don’t know 
why we can’t do the same with our food. If 
we poured out a  third of the petrol we are 
filling our cars with, no one would agree to 
that. But it’s like that with food: one third 
of food produced in either Poland or abroad 
is wasted.

The richer the society, the more waste it 
produces. That is where those trends come 
from. But the problem is not that huge in 
Poland, is it?
Yes, it’s really striking in rich societies. Amer-
icans are a an unattainable pattern here, in 
the negative sense of the word. We catch up 
with Western Europe really quickly, just like 
in the case of anything else. After the polit-
ical transformation, having relished in cap-
italism and the purchasing power, this wild 
consumerism is still deep inside of us. Before 
Christmas, people are buying so much food 
you could think some kind of apocalypse is 
coming. It’s completely unnecessary. I  for 
example have a  petrol station with a  very 
well-stocked delicatessen next to my house. 
I can buy almost every product there all year 
round. I don’t have to stock up with food for 
several weeks.

Since we are on the subject of Christmas. 
We can notice a pre-Christmas neurosis 
every year: we want to prepare everything 
as quickly as possible, and things are 
sometimes really heating up at our homes. 
How to convince people that Christmas is 
about enjoying food, including cooking?
Lack of time is our basic problem. In gen-
eral, Christmas is about stopping for a mo-
ment and spending some time with our fam-
ily and friends, and people find it difficult to 
break the cycle of their never-ending rush. 
On the one hand, everything has to be asap, 
and on the other, we often have problems 
with organization. We are organized at work 
and concentrate our whole creative activities 
there, but such prosaic things as preparing 
food turn out to be too difficult to organize. 
After all, as regards Christmas, we can pre-
pare many dishes much earlier and freeze 
them. I know it sounds strange, but when we 
have a day off, we can make dumplings and 
put them in the freezer. Such a dish can be 
easily frozen, it doesn’t lose its taste at all, 
and it is in fact better to store it in the freez-
er than in the fridge. There has always been 
such a solid division in my family. Besides, 
everyone has been doing something, and 
our guests have brought one dish each too. 
This way, the table is full, and we don’t have 
to stand in the kitchen from dawn to dusk. 
Let’s count on others! There is the concept 

of the Polish Mother in our tradition, who 
does everything herself and throws every-
one out of the kitchen. And if we helped her, 
the whole mass of work would be divided 
into several people, and it won’t be so ab-
sorbing any more.

Polish homes are ruled by women and 
Polish restaurants – by men. Why?
It’s the legacy of socialism, too, where the 
ideal man was supposed to be a hero of so-
cialist labour. One that would work out 500% 
of the quota. The industry once constituted 
a lion’s share of the economy. Men would do 
mainly physical work, while women used to 
keep house. This way, we developed a patri-
archal model of the society, which was main-
tained over the next years. Now it’s been 
changing a  little. Men stay at home more 
often or don’t do physical work at all. So if 
they stay at home, and their wives go to work 
to earn for a living, men have to cook. This 
is why men are more and more interested 
in cooking, and try to find fulfilment in this 
field. And why in restaurants? It has always 
been like that. It’s because being a head chef 
is hard work. It looks nice and easy in films 
and TV series, but before you reach such a po-
sition, you have to move up that ladder. From 
peeling, chopping, carrying, filleting... It is 
work that demands activity for more than 
ten hours in difficult conditions because it’s 
usually hot in the kitchen. Unless you work 
on a  cold buffet. Men are better for such 
work because they have stronger bodies. But 
we should also mention that it’s more and 
more often possible to meet excellent female 
head chefs, which is proved for example by 
the recent initiative “Beautiful, smart and 
cooking”.

Women at home work hard from dawn to 
dusk, holding their child in one hand and 
mixing soup with the other.
Multi-tasking is a  great gift of women. If 
a woman is supposed to cook three litres of 
soup for her family, everything’s fine. The 
problem begins when she has to prepare 
a hundred and twenty litres and the pot has 
to be transported to the cold store so that 
the soup can be passed later on. I absolutely 
don’t diminish women’s skills, but working 
in the kitchen is a difficult task, and we have 
to admit it. Women can perfectly handle 
stress, but what you need here is physical 
strength too. I love working with women on 
the cold buffet, where finesse and creativity 
are important, but I rarely see women on the 
grill, where you get new checks all the time 
and have to prepare sixty steaks, and where 
the temperature reaches several dozen de-
grees and you need to drink a lot of water. 

It’s the same in mining. I assume there are 
relatively few women right at the bottom.

What a comparison! A grill and a mine – 
there is coal in both.
(Laughs) And extreme conditions, too.

Does it mean that a cook needs to exercise 
to keep in shape?
Actually, working in the kitchen itself is 
hardening. Sport is recommended because 
when you gnaw something, when you are 
surrounded by food all the time, you might 
forget yourself and put on weight. I  made 
that mistake years ago. Now, when I’m in 
the kitchen, I never eat, I only try things. I’m 
not hungry when I’m hit by all those smells. 
I get hungry only two hours after work. Of-
ten when I came back home after midnight, 
I was eating at 2-3 o’clock at night. When you 
eat a half of the fridge at such an hour, you 
may put on weight.

I have recently heard about Robert 
Lewandowski’s diet. He begins his dinner 
with a dessert because then his body does 
not get acidified. I was very happy to hear 
that.
I’m not a  dessert-type guy, but it’s no use 
comparing Robert Lewandowski to normal 
people. A  whole board of professionals is 
behind his diet, which is aimed at maintain-
ing the biggest efficiency possible. I am for 
eating regularly, especially lots of fruit and 
vegetables, and for looking at the glycemic 
index so that you know how much time you 
will digest a given dish. But I’d like to read 
about Robert Lewandowski’s diet because 
today a cook should be a bit of a historian 
and a bit of a dietician, plus he should ide-
ally know the chemical processes that take 
place in food. He’s not reliable without it.

After all, cooking constitutes a large part 
of our lives.
It’s connected with culture, physiology. I’ve 
always been fascinated by the origins of 
each dish. We eat gazpacho, but where did 
it come from? Take for example Spanish cui-
sine. It is divided into various regions, and 
those have many borrowings from other cul-
tures, for example Arab culture. I like telling 
people how a given dish used to be prepared 
in the past and how it is done now. I’d feel 
like a fool if people came to me and I would 
only say, “I’m chopping onion now.” A cook 
should be well-versed in many fields.

J A N  K U R O Ń .  S P R Y T N Y  W  K U C H N I

For the rest of the interview see: 
www.Anywhere.pl
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ZIMA W PEŁNI. WSZYSCY MIŁOŚNICY WYLUDNIONYCH 
PLAŻ I HARTUJĄCYCH SPACERÓW NAD BRZEGIEM MORZA 
POWINNI PRZEMYŚLEĆ JURATĘ JAKO DESTYNACJĘ SWOJEGO 
WEEKENDOWEGO ODPOCZYNKU. ZNAJDUJE SIĘ TAM LUKSUSOWY 
HOTEL BRYZA RESORT & SPA, KTÓRY CUDOWNIE ODNOWI 
NASZE ORGANIZMY I DA SIŁĘ DOTRWAĆ DO WIOSNY.

imą wszystko spowalnia. Widać to nie 
tylko po zwierzętach. My sami często 
czujemy się ospali i nie raz najchęt-

niej cały wolny dzień przeleżelibyśmy w łóż-
ku. Dlaczego nie wylegiwać się, poddając się 
jednocześnie dobroczynnym zabiegom? Już 
sama aranżacja wnętrz SPA hotelu, opracowa-
na w oparciu o nowoczesną technologię Ther-
marium i Schletterer Wellness & SPA Design, 
przywraca równowagę naszym zmysłom i po-
zytywnie wpływa na samopoczucie.

Hotel Bryza w Juracie oferuje pełną gamę 
specjalistycznych zabiegów, od relaksują-
cych masaży po regenerujące zabiegi na twarz 
i ciało. Można wybrać jeden ze specjalnych pa-
kietów, takich jak „Balijski relaks 4 dni” czy 
„Zimowy wypoczynek SPA”. Ci potrzebujący 
kilku dni więcej skorzystać mogą z zorgani-
zowanego wypoczynku tygodniowego, jak 
„Odmładzający tydzień” czy „Wyszczuplający 
tydzień fitness”.

Zimą zwalniają pracę także nasze meta-
bolizmy. To naturalne, ale w tym czasie warto 
pomóc naszemu ciału pozbyć się szkodliwych 
toksyn i przywrócić mu równowagę funkcjo-
nowania. Z pomocą przychodzą programy ży-
wieniowe, opracowane przez wykwalifikowa-
nego dietetyka. Hotel Bryza to również aktyw-

Z ny wypoczynek. Do dyspozycji jest kompleks 
basenów, różne rodzaje fitnessu z instrukto-
rem czy sport na świeżym powietrzu.

Hotel Bryza
ul. Międzymorze 2, 84-141 Jurata

tel. +48 58 675 54 50
www.bryza.pl

EN

ACTIVELY THROUGH WINTER

IT IS THE MIDDLE OF WINTER. ALL THOSE 
IN LOVE WITH DESOLATE BEACHES 
AND STRENGTHENING WALKS ON THE 

SEASHORE SHOULD THINK ABOUT 
JURATA AS THE DESTINATION FOR THEIR 
WEEKEND LEISURE. THEY WILL FIND THE 
LUXURY BRYZA RESORT & SPA THERE. 
A STAY IN THE HOTEL WILL REVITALIZE 
THEIR BODY AND GIVE THEM ENERGY TO 
LAST OUT TO SPRING IN FULL HEALTH 
AND WITH A POSITIVE ATTITUDE.

Winter makes everything slow down. It is 
visible not only in the case of animals. We 
often feel sluggish too and sometimes 
think about staying in bed for the whole 
day. Perhaps it is thus worth getting some 
rest, indulging yourself a bit and at the same 
time making use of the healthful properties 
of treatments and massages? The moment 
you cross the threshold of the hotel, your 
senses will be pampered by the harmoni-
ous sight of the SPA decor (with its modern 
Thermarium technology and Schletterer 
Wellness & SPA Design), nice smells and 
the unique, blissful atmosphere favouring 
relaxation.

Bryza Hotel in Jurata offers a  full range 
of specialist treatments: from relaxing mas-
sages to rejuvenating facial and body treat-
ments. You have several packages to choose 
from, including for instance “Balinese Relax-
ation - 4 days” or “Winter SPA Rest”, which 
will make your dreams about ideal holiday 
come true. If you prefer a longer stay orient-
ed at a healthy diet and active leisure, you 
can consider a  one-week, organized stay, 
for example the “Rejuvenating Week” or the 
“Slimming Fitness Week”.

Your metabolism slows down its pace 
of work in winter too. It is a  natural pro-
cess, but it is worth helping your body get 
rid of harmful toxins and making it once 
again function in balance. You can count 
on nutrition programmes developed by 
a  qualified dietician. Bryza Hotel is also 
active leisure. They can enjoy a complex of 
swimming pools, a sauna zone and various 
types of fitness with an instructor, as well 
as outdoor activities (cycling, Nordic Walk-
ing, jogging).

ZDJĘCIA Mat. Prasowe

ENERGICZNIE 
DO KOŃCA ZIMY
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karga ta, z uwagi na powszechnie pa-
noszącą się w prawie cywilnym łacinę, 
zwana również często „actio pauliana“, 

przysługuje wierzycielowi w przypadku doko-
nania przez dłużnika czynności przysparzają-
cej na rzecz osoby trzeciej z pokrzywdzeniem 
wierzyciela, jeśli osoba ta wiedziała o tym po-
krzywdzeniu lub z łatwością mogła się o tym 
dowiedzieć. Niezrozumiałe? Przekładając 
z prawniczego na nasze: jeśli nasz dłużnik wy-
zbył się majątku po to, aby być niewypłacalny 
gdy zapuka do niego komornik, to możemy 
za pomocą skargi pauliańskiej podważyć sku-
teczność czynności, które doprowadziły do 
jego niewypłacalności. Mamy na to pięć lat od 
daty dokonania takiej czynności.

Jak to działa w praktyce? Często w toku 
postępowania egzekucyjnego dowiaduje-
my się od komornika, że dłużnik mieszka 
w domu, który jest własnością jego córki, albo 
że sam nie posiada samochodu, ale jeździ no-
wym Porsche swojego dwudziestoletniego 
syna. Wystarczy wtedy zmobilizować trochę 

komornika aby ustalił w jaki sposób córka 
lub syn stali się właścicielami tego domu czy 
auta. Okazuje się, że najczęściej w wyniku 
darowizny od kochającego tatusia, którym 
kierowała nie tyle ojcowska troska, co raczej 
chęć ukrycia mjątku przed nękającymi go 
wierzycielami.

W takim wypadku skorzystanie z actio 
pauliana jest stosunkowo proste, bowiem ko-
deks cywilny przewiduje dwa istotne ułatwie-
nia przy korzystaniu ze skargi pauliańskiej. 
Pierwsze to brak konieczności wykazywania 
wiedzy osoby obdarowanej o pokrzywdzeniu 
wierzycieli, w przypadku jeśli czynność zmie-
rzająca do pokrzywdzenia wierzycieli była 
nieodpłatna, czyli np. darowizna. A drugie to 
domniemanie, że jeśli osobą, która uzyskała 
korzyść jest członek rodziny lub bliski kontra-
hent dłużnika, to przyjmuje się, że osoba ta 
wiedziała o tym, że czynność jest dokonana 
z pokrzywdzeniem wierzycieli. Stąd też taką 
darowiznę domu czy auta na dziecko czy żonę 
stosunkowo najłatwiej podważyć.

Być może więc nie wszystko jeszcze 
stracone...

EN

ACTIO PAULIANA – WHAT IS 
IT ABOUT?

YOUR COUNTERPARTY IS IN ARREARS 
WITH THEIR PAYMENT? YOU WON THE 
CASE IN COURT BUT THE EXECUTION WAS 
INEFFECTIVE? THE SITUATION IS BAD BUT 
NOT HOPELESS. THERE ARE STILL SEVERAL 
MEANS YOU CAN USE TO RECOVER YOUR 
MONEY. ACTIO PAULIANA IS ONE OF THEM.

Fraudulent conveyance claim, which is often 
also called actio pauliana due to the fact that 
Latin is omnipresent in civil law, is a right 
granted to a creditor when, to the detriment 
of the creditor, the debtor performs an act that 
results in a third party gaining a financial be-
nefit, provided that the third party knew abo-
ut such detriment or could have easily learned 
of it. Too difficult? To make things simpler, if 
your debtor transfers the assets to another 
person in order to be insolvent when the court 
executive officer knocks at their door, you can 
use fraudulent conveyance claim to undermi-
ne the effectiveness of the act that led to their 
insolvency. You have five years after the act 
was committed to do so.

How does it work in practice? During the 
course of the execution proceedings, you le-
arn from the court executive officer that the 
debtor lives in a house owned by his daughter 
or that he does not own a car himself but drives 
his twenty-year-old son’s new Porsche. What 
you have to do is motivate the officer a bit to de-
termine how the daughter or the son became 
the owner of the house or the car. It often ap-
pears that it happened as a result of a donation 
made by the loving dad, who was driven by not 
so much fatherly protectiveness as his plan to 
hide the assets from his creditors.

In such a case, it is quite easy to use actio 
pauliana in Poland because the Polish Civil 
Code provides for two important types of 
aid for those who want to bring a fraudulent 
conveyance claim. The first one is the provi-
sion that states that is not necessary to de-
monstrate the third party’s knowledge abo-
ut the fact that the creditor was acting to the 
detriment of the debtor, if that act was free of 
charge, for instance it was a donation. And 
the second one is a  certain presumption: 
if the person who benefited from the act is 
a member of the debtor’s family or their co-
unterparty, it is presumed that the act was 
performed to the detriment of the creditors. 
As a result, it is relatively the easiest option 
to undermine such a donation of a house or 
a car to one’s child or wife.

So perhaps all is not yet lost...

S

JEŚLI NASZ DŁUŻNIK 
WYZBYŁ SIĘ MAJĄTKU 
PO TO, ABY BYĆ 
NIEWYPŁACALNY GDY 
ZAPUKA DO NIEGO 
KOMORNIK, TO MOŻEMY 
ZA POMOCĄ SKARGI 
PAULIAŃSKIEJ PODWAŻYĆ 
SKUTECZNOŚĆ CZYNNOŚCI, 
KTÓRE DOPROWADZIŁY DO 
JEGO NIEWYPŁACALNOŚCI.

ACTIO PAULIANA 
Z CZYM TO SIĘ JE?
KONTRAHENT ZALEGA PAŃSTWU Z PŁATNOŚCIAMI? 
WYGRALIŚCIE PAŃSTWO PROCES PRZED SĄDEM, 
A EGZEKUCJA OKAZAŁA SIĘ BEZSKUTECZNA? 
SYTUACJA JEST ZŁA, ALE NIE BEZNADZIEJNA. 
JEST JESZCZE KILKA ŚRODKÓW, KTÓRE MOŻNA 
WYKORZYSTAĆ CELEM ODZYSKANIA PIENIĘDZY. 
JEDNYM Z NICH JEST SKARGA PAULIAŃSKA.

TEKST

WOJCIECH
KOWCZYŃSKI
Radca prawny 
www.kklaw.pl
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o ciężkim tygodniu pracy marzysz 
o  chwili relaksu i  odprężenia? Na 
pewno! A  czy po weekendzie sza-

leństw z dzieciakami nie marzysz o ponie-
działku tak samo, jak marzyłeś w  piątek 
o weekendzie? Przyznaj, że tak. Mamy dla 
ciebie propozycję nie do odrzucenia. W na-
stępny weekend sprzedaj dzieciaki dziad-
kom, wsiądź w samochód/samolot/pociąg 
i obierz kierunek nad morze, bo tam czeka 
na ciebie wyjątkowe miejsce – Quadrille 
conference & spa to najbardziej oryginalny 
hotel w Trójmieście.

Design hotelu jest hołdem dla powieści 
Lewisa Carolla „Alicja w Krainie Czarów”. 
Choćby z tego powodu warto odwiedzić to 
miejsce. Quadrille bowiem to chyba jedyny 
w Polsce tematyczny hotel. Czego możecie 
spodziewać się przekraczając jego próg? Nu-
mery pokoi hotelowych zostały zastąpione 
symbolami karcianymi. Na ścianach znaj-
dują się tu tapety o niespotykanych kolo-
rach czy fakturach (np. materiałowa zrobio-
na z koronki lub imitująca skórę albo drze-
wo kwitnącej wiśni). Jest też niesamowita 
tapeta imitująca biblioteczkę – wyłożona na 
całej długości hallu prowadzącego do SPA. 
Ale wnętrze to tylko wierzchołek góry lodo-
wej. Quadrille ma bowiem do zaoferowania 
o wiele więcej, zwłaszcza dla zmęczonych 
i zapracowanych.

Po pierwsze imponujące spa z  dużym 
basenem, siedmioma gabinetami zabiego-
wymi i sprzętem hi-tech plasującym to miej-
sce bardzo wysoko na trójmiejskiej mapie 
salonów kosmetycznych. Chcesz odmłodzić 
twarz w pół godziny? Nic prostszego: termo-
lifting Zaffiro zdziała cuda zarówno na twojej 

P twarzy jak i dekolcie czy dłoniach! Wystar-
czy tylko jeden zabieg, aby gołym okiem zo-
baczyć różnicę.

W części wellness brak jest atrakcji dla 
najmłodszych więc jej gośćmi są głównie 
osoby dorosłe. Jeśli szukasz pełni relaksu 
i odprężenia – to jest miejsce dla ciebie.

Kolejną atrakcją dla gościa dorosłego są 
piątkowe koncerty jazzowe w piwnicznym 
kameralnym Pubie 10/6. Pub słynie z nie-
standardowej karty alkoholi. Znajdziesz tu 
perełki wśród trunków różnego rodzaju.

Chcesz dowiedzieć się jak smakują lody 
z  jałowca albo bulgur z  trawą żubrową? 
Ostatnim, wszak najważniejszym punktem 
obiektu jest Restauracja Biały Królik. I tu 
również zaskoczenie. Restauracja zamiast 
standardowej karty menu, oferuje 3 rodzaje 
wykwintnego menu degustacyjnego czym 
zyskała sobie rzesze fanów. Docenili ją 
również inspektorzy Żółtego Przewodnika 
Gault&Millau Polska, przyznając restauracji 
dwie czapki. Polecamy podróż do Gdyni 
choćby wyłącznie po to, by spróbować sma-
kowitych dzieł sztuki Szefa Kuchni Marci-
na Popielarza.

Quadrille conference & spa
ul. Folwarczna 2, 81-547 Gdynia 

www.quadrille.pl

EN

WEEKEND BY THE SEA 
WITHOUT CHILDREN

Do you dream about a moment of rest and 
relaxation after a  week full of hard work? 
Of course you do! And, after a crazy week-

end with your kids, don’t you dream about 
Monday just as much as you dreamt about 
the weekend on Friday? Admit it. We have 
an offer you cannot refuse. Sell your kids 
to their grandparents next weekend, get 
inside a  car/plane/train and head for the 
sea because there is a special place await-
ing you here. Quadrille conference & spa 
is the most original hotel in Tricity.

The design of the hotel is a  tribute to 
Alice in Wonderland by Lewis Carroll. 
This alone is a good enough reason to visit 
the place. Because Quadrille is probably 
the only thematic hotel in Poland. What 
can you expect after you cross its thresh-
old? Room numbers were replaced with 
card symbols. Walls are decorated with 
wallpapers of exceptional colours and 
textures (e.g. a fabric one made of lace or 
wallpapers imitating leather or a  cherry 
blossom tree). There is an amazing wall-
paper imitating a  bookcase, too, which 
covers the hall leading to the SPA along its 
entire length. But the interior is just the ic-
ing on the cake. Quadrille has much more 
to offer, especially for the tired and over-
worked ones.

First of all, there is an impressive SPA 
centre with a large swimming pool, seven 
treatment rooms and hi-tech equipment 
placing the facility very high on the map 
of beauty parlours in Tricity. Would you 
like to rejuvenate your facial skin in half 
an hour? It is simple: Zaffiro thermolifting 
will work wonders both on your face and 
neck or hands! One treatment is enough to 
see the difference with the naked eye.

The wellness part lacks attractions for 
children, which is why it is visited mainly 
by adults. So if you look for rest and relax-
ation, it is a place for you.

Friday jazz concerts organized in the 
cosy, underground Pub 10/6 are another 
attraction for adult guests. The pub is fa-
mous for its original drinks menu. It fea-
tures real gems of various kinds of alcohol-
ic beverages.

Would you like to know how juniper ice-
cream or bulgur with bison grass tastes? 
Restaurant Biały Królik (White Rabbit) 
is the last but in fact the most important 
place in the hotel. It is equally surprising. 
Instead of the regular menu, the restau-
rant offers 3 types of a sophisticated tast-
ing menu, which has already attracted 
many guests. It was also appreciated by the 
inspectors of the Yellow Guide by Gault&-
Millau, who awarded the restaurant with 
two hats. We recommend a trip to Gdynia 
at least to try the delicious works of art pre-
pared by Head Chef Marcin Popielarz.

So, are your suitcases already packed?

ZDJĘCIA Sylwia Makris

WEEKEND 
NAD MORZEM 
BEZ DZIECI

kolorystyka logotypu

1. kolorystyka logotypu do druku

2. kolorystyka logotypu RGB
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THEY WANTED TO FEEL BETTER AND 
BOOST THEIR SELF-ESTEEM AND TOOK 
THE RISK.

Now it is men that face the choice: health or 
risk. The deputy minister of health wants 
to take care of them. He burst into the min-
istry and immediately started fixing the 
unhealthy lifestyle of Polish men. Every-
thing out of concern for future generations, 
or actually for the continuously decreasing 
demographic indicator. The deputy minis-
ter will try to convince you to resign from 
heated seats in your cars or to take off too 
close-fitting underwear. His appeal might 
turn out to be quite ineffective because 
men are much more difficult to cooperate 
with than woman as regards health issues. 
What could help are only legal regulations, 
but they raise serious doubts at the very be-
ginning. First of all, one would have to de-
fine what “too close-fitting” means and lat-
er verify whether the adopted regulations 
are complied with and, if not, specify what 
kind of punishment would be adminis-
tered. For example a fine or sanctions. But 
it would be much more difficult with the 
verification process because the only thing 
I can think of is a body search. Anyway, in 
the case of our nation, it would probably 
end with denouncing only.

Perhaps it sounds funny now, but if 
things take that turn, you will have to ei-
ther emigrate or become Scots. 

ybór zdrowie czy ryzyko czeka te-
raz mężczyzn. Chce zadbać o nich 
wiceminister zdrowia, który z im - 

petem wkroczył do resortu i  od razu za-
czął naprawiać niezdrowy styl życia Pola-
ków. Wszystko w trosce o przyszłe pokole-

 
Od 2012 roku pracuje w TVN24. 
W CV ma też „Gazetę Wyborczą” 
Polskie Radio PiK, Radio Gra, 
Polsat i Polsat News. Lubi 
kawę i rozmowy. Nie kończy 
na jednym pytaniu, ale unika 
ludzi, którzy mówią bez końca. 
Jest też uzależniona od newsa 
i książek. Nie lubi marnować 
czasu i brzydzi się plotami.

TEKST

KATARZYNA
ZDANOWICZ

nia, a właściwie o nieustannie spadający 
wskaźnik demograficzny. Wiceminister bę-
dzie namawiał was do rezygnacji z  pod-
grzewanych siedzeń samochodzie i zdjęcia 
zbyt obcisłej bielizny. Apel może być mało 
skuteczny, bo mężczyźni w  kwestiach zdro-
wotnych są trudniejsi we współpracy niż 
kobiety. Pomóc mogłyby jedynie uregu-
lowania prawne, ale i  one już na starcie 
budzą pewne wątpliwości. Po pierwsze, na-
leżałoby określić co to znaczy „za obcisłe” 
a potem jeszcze zweryfikować, czy przyjęte 
regulacje są przestrzegane i co grozi za ich 
łamanie. Karą może być grzywna lub sank-
cje. Z weryfikacją trochę trudniej, bo jedy-
ne co przychodzi mi na myśl, to osobista, 
choć znając nasz naród pewnie skończy się 
na donosach. 

Może teraz brzmi to śmiesznie, ale jeśli 
sprawa przyjmie taki obrót to albo czeka 
was emigracja, albo zostanie Szkotami. 

EN

FASHION FOR HEALTH

I’VE HEARD ABOUT THE DANGEROUS 
INFLUENCE OF WOMEN’S G-STRING ON 
THEIR HEALTH MANY TIMES ALREADY, 
BUT NO ONE HAS EVER SAID THAT 
FASHION IS HEALTHY, SIMPLE, EASY AND 
COMFORTABLE. ARGUMENTS ABOUT 
STAYING HEALTHY DIDN’T CONVINCE 
WOMEN, AND, AS USUAL, THEY DECIDED 

W

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

MODA 
NA ZDROWIE
O NIEBEZPIECZNYCH DLA ZDROWIA KOBIECYCH STRINGACH 
SŁYSZAŁAM JUŻ WIELOKROTNIE, ALE NIKT NIGDY NIE MÓWIŁ, 
ŻE MODA JEST ZDROWA, PROSTA, ŁATWA I WYGODNA. 
ARGUMENTY O BYCIU ZDROWYM KOBIET JEDNAK NIE 
PRZEKONAŁY I JAK ZWYKLE ZA CHĘĆ POLEPSZENIA WŁASNEGO 
SAMOPOCZUCIA I KOBIECEJ WARTOŚCI ZARYZYKOWAŁY.



CZY WIDZIELIŚCIE KIEDYŚ 
KOSMOS Z BLISKA? PRZENIEŚCIE 

SIĘ W NIEKOŃCZĄCĄ SIĘ 
PODRÓŻ PO WSZECHŚWIECIE Z 

NASZĄ NIEZIEMSKĄ MODELKĄ. 
ODKRYJCIE KSZTAŁTY, O 

KTÓRYCH NIE MIELIŚCIE POJĘCIA, 
ZOBACZCIE JAK DALEKO 

MOGĄ POWĘDROWAĆ WASZE 
MYŚLI. ODDAJCIE SIĘ TEMU, 
CO NIESKOŃCZENIE PIĘKNE.

COS

CHARM
MIC

M O D A  /  F A S H I O N1 0 2 – 1 0 3

KOŁNIERZ / COLLAR: Halina Mrożek



C O S M I C  C H A R M



M O D A  /  F A S H I O N1 0 4 – 1 0 5

MARYNARKA / JACKET: BALMAIN X H&M

SPODNIE / TROUSERS: KNAŹ

UPRZĄŻ / HARNESS: GOLDEN DUST

BIŻUTERIA / JEWELLERY: JABŁOŃSKA 

JEWELLERY



MODELKA / MODEL:  
Magda/Specto Models

MAKIJAŻ I FRYZURA / 
MAKE-UP AND HAIR: 
Edyta Nikoniuk Pawlik 

ZDJĘCIA / PHOTOGRAPHS 
Edyta Bartkiewicz 
(edytabartkiewicz.com)

STYLIZACJA / STYLING: 
Edyta Bartkiewicz/
Ewa Michalik 

PROJEKTY KOŁNIERZY 
/ COLLAR DESIGNS: 
Halina Mrożek

C O S M I C  C H A R M

MARYNARKA / JACKET: BALMAIN X H&M

SPODNIE / TROUSERS: KNAŹ

UPRZĄŻ / HARNESS: GOLDEN DUST

BIŻUTERIA / JEWELLERY: JABŁOŃSKA 

JEWELLERY

KOMBINEZON / OVERALLS: 

PATRYK WOJCIECHOWSKI

KOŁNIERZ / COLLAR: 

HALINA MROŻEK



M O D A  /  F A S H I O N1 0 6 – 1 0 7

BODY / BODY: ROOM669

STANIK / BRA: GODSAVEQUEENS

SPODNIE / TROUSERS: NANKO

NASZYJNIK / NECKLACE: H&M



C O S M I C  C H A R M

KOŁNIERZ / COLLAR:

 Halina Mrożek



L U D Z I E  /  P E O P L E1 0 8 – 1 0 9

BYĆ JAK 
PRETTY 
WOMAN
JEŚLI DOBRZE SIĘ NAD TYM 
ZASTANOWIĆ, TO POZA 
AKTORSKIM TALENTEM, FILMOWĄ 
GWIAZDĘ CZYNI BIŻUTERIA.

TEKST Jacek Górecki ZDJĘCIA Mat. Prasowe

FOT. 1

Fot. 1 - Metropolitan, od 3 295 zł. Fot. 2 - Infinity Love, 99 zł. 
Fot. 3 - Candy, 139 zł. Fot. 4 - Infinity Love, 599 zł, 
Infinity Love, 1 449 zł, Fot. 5 - Éternel, od 699 zł. 
Fot. 6 - Frederique Constant, 5499 zł. 
Fot. 7 - Maurice Lacroix, 4 490 zł



le razy chcieliście poczuć się jak boha-
terowie waszego ulubionego filmu? Ile 
razy kobiety rozpływały się oglądając 

na ekranie ulubione aktorki ubrane w znie-
walającą biżuterię? Scenę ze „Śniadania 
u  Tiffany’ego” zna chyba każdy. Każda 
kobieta przynajmniej na jeden poranek 
chciałaby przenieść się na ulice Nowego 
Yorku w małej czarnej i z bogato zdobio-
nym naszyjnikiem. Podobnie jest z boha-
terkami kultowego serialu „Seks w wielkim 
mieście” i stylizacjami, które żeńską część 
widowni wprawiały w  osłupienie. Jak wia-
domo, każda wielka produkcja filmowa nie 
może pominąć takich dodatków jak ideal-
nie dobrana biżuteria. To nieodłączny ele-
ment całej kreacji, czego potwierdzeniem 
są legendarne diamenty Marilyn Monroe, 
kolia Kate Winslet w „Titanicu” czy brosz-
ka Vivien Leigh w „Przeminęło z wiatrem”. 
YES pomaga w spełnianiu filmowych ma-
rzeń przedstawiając biżuterię wykonaną 
z najlepszych materiałów: złota, srebra czy 
diamentów.

Taką luksusową przygodę niczym z Hol-
lywood przeżyjemy wraz z najnowszą kolek-
cją YES Infinity Love czy kolekcją Candy, 
które opierają się na motywie serca. Naszyj-
nik wysadzany diamentami w tym kształ-
cie nosiła przecież Julia Roberts w klasyku 
komedii romantycznej – „Pretty Woman”. 
Równie pięknie i  filmowo lśnią Kolekcje 
Diamentowe i pierścionki Metropolitan czy 
Éternel iskrzące niezwykłym ogniem Dia-
mentu Idealnego YES ®.

YES to kolekcje ponadczasowe. Inspiro-
wane sztuką. Oryginalne, subtelne i kobie-
ce. Serce będące symbolem trwałości i siły 
miłości to niezwykły talizman ukazujący 
uczucie nieskończone, deklarację trwałości 
uczuć pomiędzy dwojgiem ludzi. Podkreśla-
jący istotę trwania w miłości. Zbliżające się 
Walentynki są idealnym powodem, by na-
sze wybranki mogły poczuć się wyjątkowo. 
Jak iście filmowe gwiazdy. Za sprawą kolek-
cji YES będą błyszczeć nie tylko w ten jeden 
dzień, ale przez cały rok. A kto wie, może 
i my znajdziemy tego dnia wymarzony ze-
garek, niczym nie ustępujący najlepszym 
bondowskim gadżetom?

EN

LIKE PRETTY WOMAN

TO THINK ABOUT IT THOROUGHLY, WHAT 
MAKES A FILM STAR IS, APART FROM 
ACTING TALENT, JEWELLERY.

B Y Ć  J A K  P R E T T Y  W O M A N

TAKĄ LUKSUSOWĄ PRZYGODĘ NICZYM 
Z HOLLYWOOD PRZEŻYJEMY WRAZ 
Z NAJNOWSZĄ KOLEKCJĄ YES INFINITY LOVE 
CZY KOLEKCJĄ CANDY, KTÓRE OPIERAJĄ SIĘ 
NA MOTYWIE SERCA. NASZYJNIK WYSADZANY 
DIAMENTAMI W TYM KSZTAŁCIE NOSIŁA 
PRZECIEŻ JULIA ROBERTS W KLASYKU 
KOMEDII ROMANTYCZNEJ – „PRETTY WOMAN”.

I

FOT. 3

FOT. 2



 
How many times have you wanted to feel 
like the heroes of your favourite film? How 
many times have women slobbered over 
their favourite actresses wearing capti-
vating jewellery on the screen? I guess ev-
eryone knows the scene from Breakfast at 
Tiffany’s. Each woman would like to move 
to the streets of New York in a little black 
dress and with a richly decorated necklace 
at least for one morning. It is similar in the 
case of the main characters of the series 
Sex and the City and their outfits, which 
left the female part of the audience speech-
less. As we all know, there is no great film 
production that can do without such ac-
cessories as perfectly matched jewellery. 
It is an inseparable element of each outfit, 
which is proved by the legendary diamonds 
of Marilyn Monroe, the necklace of Kate 
Winslet in Titanic or the brooch of Vivien 
Leigh in Gone with the Wind. YES helps in 
making your film dreams come true of-
fering jewellery made of the best materi-
als: gold, silver and diamonds.

You can enjoy such a luxury adventure 
as if taken from Hollywood together with 
the latest YES Infinity Love collection or 
the Candy collection based on a  heart 
shape. We could see a  necklace inset 
with heart-shaped diamonds on the neck 
of Julia Roberts in Pretty Woman, a true 
romantic comedy classic. You can find the 
same film beauty in Diamond Collections 

and Metropolitan or Éternal rings that spar-
kle with the amazing fire of the Perfect 
YES Diamond ®.

YES means timeless collections. In-
spired by art. Original, subtle and feminine. 
Hearts, which are symbols of durability and 
the strength of youth, are unique talismans 
expressing an infinite feeling, a  declara-
tion of never-ending feelings between two 

people. They emphasise the essence of stay-
ing in love. The upcoming Valentine’s Day 
is a  perfect chance to make your chosen 
ones feel special. As if they were film stars. 
Thanks to YES collections, they will shine 
not only during one day but throughout the 
whole year. And who knows, perhaps you 
will find your perfect watch, an equal to the 
best Bond’s gadgets, that day too?

FOT. 4

FOT. 6 FOT. 7

L U D Z I E  /  P E O P L E1 1 0 – 1 1 1

FOT. 5























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

facebook.com/AirportGdansk
twitter.com/AirportGdansk

STAŁY DODATEK PORTU LOTNICZEGO GDAŃSK IM. LECHA WAŁĘSY

REGULAR SECTION OF GDANSK LECH WALESA AIRPORT



?

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

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

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

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

4,00 PLN 6,00 PLN -P1

P2

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

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

BEZPŁATNY PARKING KISS&FLY 

do 10 min  
/ to 10 min

do 20 min  
/ up to 20 min

każde następne 10 min  
/ each next 10 min

bezpłatnie / free 20,00 PLN 10,00 PLN

/ FREE OF CHARGE KISS&FLY CAR PARK

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

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

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

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

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

• 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

REKLAMA

TERMINAL MIASTO TO / CITY TERMINAL MEANS:



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

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

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

Z K M G D Y N I A

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

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

AUTOBUSY Z/DO GDAŃSKA 

AUTOBUSY Z / DO GDYNI

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

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

TAKSÓWKĄ

AUTOBUSEM

/ BY TAXI

/ BY BUS

Taxi rekomendowane przez Port Lotniczy 
Gdańsk im. Lecha Wałęsy  

Taxi recommended by Gdansk Lech Walesa 
Airport

• z kierunku Banina (zachód) – ul. Nowatorów

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

• z kierunku Tczewa (południe) – trasa S6

• z kierunku Gdańska (północ) – ul. Słowackiego

• z kierunku Torunia, Bydgoszczy – trasa A1

• from Banino (west) – Nowatorów St.

• from Gdynia/Sopot (north) – route S6

• from Tczew (south) – route S6

• from Gdansk (north) – Słowackiego St.

• from Torun, Bydgoszcz – route A1

SAMOCHODEM
/ BY CAR

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

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

ARRIVA    
www.arrivabus.pl/index.php?lang=pl
Toruń-Gdańsk Dworzec PKS-
Port Lotniczy Gdańsk (i z powrotem)

PRZEWOŹNICY NIEREGULARNI:      

NIWOTRANS
www.niwo.pl

TRANSWAL
www.transwal.pl

DAW
www.bus-lebork.com

MINIBUSY 
Z PORTU LOTNICZEGO

MINIBUS FROM AIRPORT

DOJAZD DO PORTU LOTNICZEGO GDAŃSK IM. LECHA WAŁĘSY

HOW TO GET TO GDANSK LECH WALESA AIRPORT

TAXI

TWOJBUS24PL
twojbus24.pl

OLIMPIC
www.olimpic.net.pl
Hel-Władysławowo

AD-MAR
www.admartransport.pl 
Grudziądz

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

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

Wrzeszcz
Gdańsk Wrzeszcz

Gdańsk Politechnika

Gdańsk Stocznia

Gdańsk Główny

Gdańsk Zaspa

Gdańsk Przymorze Uniw.

Gdańsk Oliwa

Sopot

Sopot Wyścigi

Zatoka Gdańska

Gdańsk

Kołobrzeska

Armii Krajowej

Chwaszczyno

77

7

1

S6

S6

221

Nowatorów

Gdynia

Kierunek 
Gdynia

>

>

DOJAZD DO PORTU LOTNICZEGO GDAŃSK IM. LECHA WAŁĘSY

HOW TO GET TO GDANSK LECH WALESA AIRPORT



FLIGHT DESTINATIONS

BILLUND www.billund-airport.com

KOPENHAGA       www.cph.dk

TURKU         www.finavia.fi

HELSINKI www.finavia.fi

BARCELONA         www.barcelona-airport.com

ALICANTE* www.alicante-airport.net

MALTA         www.maltairport.com 

EINDHOVEN  www.eindhovenairport.com

GRONINGEN www.groningenairport.nl

CORK   www.corkairport.com

DUBLIN      www.dublinairport.com

BERLIN  www.berlin-airport.de

DORTMUND www.dortmund-airport.de

FRANKFURT AM MAIN    www.frankfurt-airport.de

FRANKFURT HANN www.hahn-airport.de

HAMBURG-LUBEKA www.fhl-web.de

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

MONACHIUM www.munich-airport.de

PARYŻ-BEAUVAIS www.aeroportbeauvais.com

DANIA / DENMARK

FINLANDIA / FINLAND

HISZPANIA / SPAIN

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 -GARDERMOEN   www.osl.no

OSLO-RYGGE   www.en.ryg.no

OSLO-TORP www.torp.no

STAVANGER www.avinor.no/en/stavanger

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

GÖTEBORG  www.goteborgairport.se

MALMÖ-STURUP www.lfv.se/sv/Malmo

SZTOKHOLM-SKAVSTA www.skavsta.se

SZTOKHOLM-ARLANDA https://www.swedavia.com

BIRMINGHAM www.birminghamairport.co.uk

BRISTOL www.bristolairport.co.uk

DONCASTER-SHEFFIELD www.robinhoodairport.com

LEEDS-BRADFORD www.leedsbradfordairport.co.uk

LIVERPOOL www.liverpoolairport.com

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

LONDYN-STANSTED www.stanstedairport.com

MANCHESTER www.manchesterairport.co.uk

MEDIOLAN www.milanomalpensa-airport.com

PIZA* www.pisa-airport.com

RZYM* www.adr.it

KRAKÓW  www.krakowairport.pl

POZNAŃ www.airport-poznan.com.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- CHARLEROI     www.brusselsairport.be

BELGIA / BELGIUM

ABERDEEN www.aberdeenairport.com

GLASGOW-
INTERNATIONAL www.gpia.co.uk

EDYNBURG     www.edinburghairport.com

SZKOCJA / SCOTLAND

REYKJAVIK         www.kefairport.is

ISLANDIA / ICELAND

PRAGA     www.pragueairport.co.uk

CZECHY / CZECH

* Połączenia sezonowe / seasonal connections

KIERUNKI LOTÓW

GLASGOW

DUBLIN

LIVERPOOL

LONDYN-LUTONBRISTOL

PARYŻ-BEAUVAIS 

EINDHOVEN

HAMBURG-LUBEKA

KOPENHAGA
MALMÖ - STURUP

SZTOKHOLM

GDAŃSK

OSLO-TORPSTAVANGER

KRISTIANSAND

GÖTEBORG

OSLO
OSLO-RYGGE

BERGEN

HAUGESUND

TRONDHEIM

MOLDE

TURKU

HELSINKI

KOLONIA-BONN
FRANKFURT

FRANKFURT HAHN

BARCELONA

MEDIOLAN-BERGAMO 

PIZA

LONDYN-STANSTED

DONCASTER-SHEFFIELD

LEEDS-BRADFORD 

CORK

EDYNBURG

DORTMUND
BRUKSELA

BERLIN

WARSZAWA

POZNAŃ

WROCŁAW

MANCHESTER

KRAKÓW

MONACHIUM

BIRMINGHAM

MALTA

ALESUND

SZTOKHOLM-SKAVSTA

BILLUND

ABERDEEN

ALICANTE*

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

?

* Połączenia sezonowe / seasonal connections

kierunek 



GDANSK LECH WALESA AIRPORT NEWS

 NEW ONLINE CAR PARKING 
BOOKING SYSTEM IS WORKING
Gdansk Lech Walesa Airport and Interparking Polska Sp. z o. o., the 
official manager of the airport car parking, have launched an online 
system for booking parking spaces. Particular spots can be booked 
with the use of a simple form available on the airport’s website. Online 
car parking booking systems are available at only several airports in 
Poland. Their main advantages include convenience and a possibility 
of paying for the service immediately. On this special occasion, there 
is a special offer awaiting Gdansk airport passengers. Everyone who 
books a parking space between 8 January and 29 February 2016 will 
receive a 10% discount. You can make the booking on the official 
website of the airport.

GDANSK AIRPORT SUMMARIZED 
YEAR 2015
On 21 January 2016, Gdansk Airport organized a press conference 
with Chairman Tomasz Kloskowski’s participation during which the 
year 2015 was officially closed. It belonged to the best ones in the hi-
story of the airport. Increasing the Instrument Landing System cate-
gory to CAT II was the most important event. The second one involved 
the opening of the Pomeranian Metropolitan Railway, whose station is 
directly linked with the airport terminal. As a result, passengers from 
the whole Gdansk Bay Metropolis have more convenient access to 
the airport. In November, the airport signed an agreement with DHL 
Express on building a modern delivery terminal dedicated specially to 
that company. Moreover, new attractive connections were launched in 
2015, for instance to Reykjavik and Helsinki.

NOWY SYSTEM REZERWACJI 
PARKINGU ONLINE URUCHOMIONY
8 stycznia 2016 r. Port Lotniczy im. Lecha Wałęsy w Gdańsku wraz 
z oficjalnym zarządcą parkingu lotniskowego, firmą Interparking Pol-
ska Sp. z o. o., otworzył internetowy system rezerwacji miejsc posto-
jowych. Miejsca można rezerwować za pomocą prostego formularza 
dostępnego na stronie portu lotniczego. System rezerwacji parkingu 
online dostępny jest tylko w kilku portach lotniczych w Polsce, a jego 
zaletą jest wygoda i możliwość natychmiastowej opłaty. Z okazji uru-
chomienia tego udogodnienia na Pasażerów czeka specjalna oferta. 
Każdy, kto zarezerwuje miejsce postojowe w dniach 8 stycznia – 29 
lutego 2016 r., otrzyma zniżkę w wysokości 10%. Rezerwacji można 
dokonywać na oficjalnej stronie lotniska.

PORT LOTNICZY PODSUMOWAŁ 
ROK 2015
21 stycznia 2016 r. miała miejsce konferencja prasowa Portu Lotni-
czego Gdańsk z udziałem prezesa Tomasza Kloskowskiego, na któ-
rej oficjalnie zamknięto rok 2015. Należał on do jednych z lepszych 
w historii lotniska. Największym wydarzeniem było podwyższenie 
kategorii systemu nawigacyjnego ILS z pierwszej do drugiej. Drugim 
ważnym punktem ubiegłego roku było uruchomienie Pomorskiej 
Kolei Metropolitalnej, której stacja połączona jest bezpośrednio 
z terminalem lotniskowym. Zwiększyło to wygodę dojazdu pasa-
żerów z  całej Metropolii Zatoki Gdańskiej. W  listopadzie podpi-
sano umowę z DHL Express na budowę nowoczesnego terminalu 
kurierskiego dedykowanego specjalnie tej firmie. W 2015 otwarto 
też nowe, atrakcyjne połączenia, m.in. do Reykjaviku i Helsinek.

AKTUALNOŚCI
PORTU LOTNICZEGO GDAŃSK IM. LECHA WAŁĘSY

EN 

EN 



GDZIE TO JEST?
Największe miasto w Danii, położone na wyspie Zelandia i w małej 
części na wyspie Amager, nad cieśniną Sund, łączącą Morze Bałtyckie 
z Północnym.

JAK DOJECHAĆ?
Bezpośrednim lotem z Gdańska liniami Scandinavian Airlines Sys-
tem, a dla chcących pozwiedzać – lotem linii Wizz Air do szwedzkiego 
Malmö, a następnie promem lub samochodem albo pociągiem – przez 
Most nad Sundem.

CIEKAWOSTKI
Co łączy piwo i sztukę? W 1882 roku Carl Jacobsen, syn i spadkobierca 
założyciela browaru Carlsberg, zarazem kolekcjoner i mecenas sztuki, 
postanowił podzielić się swoimi eksponatami ze społeczeństwem. Tak 
powstało Ny Carlsberg Glyptotek, dziś jedno z największych muzeów 
sztuki. W swoich zbiorach ma głównie malarstwo XIX-wieczne, w tym 
ważne dzieła neoimpresjonistów.

WARTO ZOBACZYĆ
Ny Carlsberg Glyptotek, muzeum posiadające w zbiorach dzieła sztuki 
XIX-wiecznej, a także antyki z basenu Morza Śródziemnego.

Ratusz w centrum miasta ze słynnym zegarem, znanym fanom se-
rialu „Gang Olsena”.

Port i  pobliska dzielnica Christianshavn, gdzie kwitnie życie 
kawiarniane.

Ogrody Tivoli, czyli centrum rozrywki z historią. Wśród atrakcji są 
najstarsza drewniana kolejka górska i najwyższa na świecie karuzela.

Amalienborg, czyli Pałac Królewski, dziś funkcjonujący jako zimo-
wy pałac duńskich monarchów. Tak naprawdę to kompleks pałacowy, 
składający się z czterech rokokowych pałaców zbudowanych wokół 
ośmiokątnego placu.

Mała Syrenka, choć mała, to ważna – jest wszak symbolem miasta.

CO WZIĄĆ ZE SOBĄ?
Korony duńskie. Mimo, że w niektórych miejscach można zapłacić 
w euro, korzystniej zapłacić w obowiązującej walucie.

EN  COPENHAGEN
A SEAT OF MANY INTERNATIONAL COMPANIES AND A CITY 
OF BEER AND ART. THE CAPITAL OF DENMARK IS NOT ONLY 
A DESTINATION CHOSEN BY BUSINESSMEN BUT ALSO AN 
EXCELLENT TOURIST ATTRACTION. PLUS ITS HANSEATIC 
ARCHITECTURE WILL MAKE THE RESIDENTS OF GDAN-
SK FEEL AT HOME. YOU CAN REACH COPENHAGEN FROM 
GDANSK LEACH WALESA AIRPORT WITH SAS AIRLINES.

WHERE IS IT?
The biggest city in Denmark is situated on the islands of Zealand and 
partially Amager by Øresund, a strait that connects the Baltic Sea to 
the North Sea.

HOW TO GET THERE?
Directly from Gdansk with Scandinavian Airlines, and if you want to 
do a bit of sightseeing, you can fly with Wizz Air to the Swedish Malmö 
and then reach Copenhagen by ferry, car or train over the Øresund 
Bridge.

INTERESTING FACTS
What do beer and art have in common? In 1882, Carl Jacobsen, the son 
and heir to the owner of the brewery Carlsberg and at the same time 
a collector and patron of the arts, decided to share his exhibits with the 
society. This is how the Ny Carlsberg Glyptotek, one of today’s biggest 
art museums, was established. Its collections feature mainly 19th-cen-
tury painting, including important works by Neo-Impressionists.

WORTH A VISIT
The Ny Carlsberg Glyptotek, a museum exhibiting 19th-century art 
and antiques from around the Mediterranean.

The City Hall located in the city centre with the famous clock recog-
nized by all fans of The Olsen Gang series.

The harbour and the nearby Christianshavn neighbourhood bus-
tling with café life.

Tivoli Gardens, an amusement park with a history to boast. Its at-
tractions include the oldest wooden roller coaster and the tallest car-
ousel in the world.

Amalienborg, that is the Royal Palace, today used mainly as the 
winter palace of the Danish royal family. Strictly speaking, it is a whole 
complex that consists of four rococo palaces built around an octagonal 
courtyard.

The Little Mermaid. Although little, it is important. After all, it is the 
symbol of the city.

WHAT TO TAKE?
Danish kroner. Even though you can pay in euro in some places, it is 
always better to pay in the official currency.

KOPENHAGA
SIEDZIBA MIĘDZYNARODOWYCH KONCERNÓW, 
MIASTO PIWA I SZTUKI. DUŃSKA STOLICA TO NIE TYLKO 
DESTYNACJA BIZNESOWYCH DELEGACJI, ALE TEŻ ŚWIETNA 
ATRAKCJA TURYSTYCZNA. DO TEGO HANZEATYCKA 
ARCHITEKTURA SPRAWI, ŻE GDAŃSZCZANIE POCZUJĄ SIĘ 
TU JAK W DOMU. DO KOPENHAGI Z PORTU LOTNICZEGO 
IM. LECHA WAŁĘSY DOSTANĄ SIĘ LINIAMI SAS.

Tekst: Sylwia Gutowska Zdjęcia: Pixabay.com



ezpieczeństwo, bezpieczeństwo i jeszcze raz bezpieczeństwo. 
Jeśli zapytacie jakiegokolwiek pracownika gdańskiego lotniska 
co jest jego priorytetem, taką właśnie odpowiedź usłyszycie. 

Wszystkie służby są w pogotowiu cały czas. Szczególnym okresem jest 
zima – aby lotnisko było sprawne i mogło funkcjonować bez żadnych 
zagrożeń, do walki z temperaturami, śniegiem i lodem staje sztab prze-
szkolonych pracowników oraz cała armia potężnych maszyn.

Przygotowania do akcji „zima” ruszają już latem. Każdego roku 
wszystko musi być gotowe do 15 października. Na początku ważny jest 
przegląd maszyn – wszystkie ciężarówki, oczyszczarki, pługi wirniko-
we i inne urządzenia muszą być w pełni sprawne i mieć zapewnione 
zapasowe części do najbardziej zużywających się elementów, na przy-
kład listwy szczotkowe do oczyszczarek, które obracają się i przez to 
wycierają o nawierzchnię lotniska. Przez to trzeba je co pewien czas 
wymienić, ale nie da się z góry przewidzieć kiedy taka potrzeba nastąpi 
– zależy to od panujących warunków pogodowych.

W tej chwili na gdańskim lotnisku pracuje 7 zestawów do oczyszcza-
nia i jedna oczyszczarka kompaktowa, przydatna w miejscach, gdzie 
duże, kilkumetrowe oczyszczarki ciągnięte przez ciężarówki nie mogą 
się dostać. Henryk Szymerkowski, kierownik akcji „zima” wspomina, 
że przed trzydziestoma laty lotnisko używało jeszcze starych Jelczy 
i ciągników. Z czasem Port Lotniczy dokupował coraz nowocześniej-
szy sprzęt. Najpierw ciężarówki marki Styer, które miały za zadanie 
ciągnąć oczyszczarki. – W latach 80-tych zestawami operowały dwie 
osoby – jedna prowadziła ciężarówkę, druga sterowała oczyszczarką. 
Postanowiliśmy zatem przerobić pulpity sterujące, by kierowca mógł 
jednocześnie sterować oczyszczarką – wspomina Szymerkowski. 

Tekst: Jakub Milszewski
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AKCJA 
„ZIMA”

DODATKOWY PERSONEL, POTĘŻNE MACHINY I ŚRODKI 
CHEMICZNE – KIEDY PRZYCHODZI ZIMA W PORCIE 
LOTNICZYM GDAŃSK IM. LECHA WAŁĘSY ROBOTA WRE.



– Pomysł się sprawdził. Gdańsk jako pierwszy wprowadził takie rozwią-
zanie. Teraz, w nowych maszynach jest  to powszechne – dodaje.

W 2005 roku pojawiły się pierwsze oczyszczarki marki Vammas. 
Potem dokupiono jeszcze kompaktowy zestaw marki Schmidt oraz 
jedną ciągnioną oczyszczarkę tej firmy, a jeszcze później dotarły ko-
lejne zestawy Vammas. Warto zaznaczyć, że jest to sprzęt o znacznie 
większej szerokości roboczej, niż ten, który można spotkać na ulicach 
miast. Jest więc bardziej wydajny. 

Całe zaplecze sprzętowe począwszy od 15 października gotowe jest 
do działania w każdej chwili, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Ale 
oczywiście maszyny nie działają same – do ich obsługi potrzeba per-
sonelu. – Musi być zapewniona pełna, czterozmianowa obsada – mówi 
kierownik Działu Eksploatacji i Inwestycji Wojciech Płotka. – Zmiana 
to 12 godzin roboczych, a na każdej z nich jest jedna osoba pełniąca 
funkcję kierownika akcji „zima”, która zarządza grupą – dodaje. Po-
dobnie jak na innych lotniskach, także i w Gdańsku część operatorów 
sprzętu zatrudniana jest na zimę w ramach czasowych umów o pracę. 
W tym roku na zimę zatrudniono 16 osób. – Gros tych pracowników 
wraca na lotnisko co zimę. Są najczęściej zatrudnieni w innych fir-
mach, które swoje prace wykonują w sezonie letnim – wyjaśnia Płot-
ka. Dzięki takiemu rozwiązaniu pracownicy mają zapewnioną ciągłość 
zatrudnienia w ciągu roku. Henryk Szymerkowski dodaje: – W każdej 
chwili do wyjazdu na płytę lotniska gotowy jest pełen personel. Dzięki 
temu nie ma możliwości, że zaskoczy nas nagłe załamanie pogody.

Śnieg, zgarniany z płyty lotniska, składowany jest w jej bezpiecz-
nym sąsiedztwie, a kiedy zachodzi taka potrzeba wywożony w spe-
cjalne miejsce.

Bardzo ważną sprawą jest zapewnienie lotnisku odpowiedniej ilo-
ści chemii odlodzeniowej. To środek wspomagający, który powoduje 
oczyszczenie nawierzchni sztucznych ze śniegu i lodu. Dla zgroma-
dzenia zapasów i zapewnienia tejże chemii na cały okres zimy co roku 
przeprowadzane są przetargi. Chemia to zarówno granulat jak i płyn 

– płyn działa dużo szybciej, zaś granulat stosowany na nawierzchniach 
pomocniczych, jak choćby drogach dojazdowych, chodnikach, par-
kingach zewnętrznych. Na polu manewrowym, czyli drodze startowej, 
drogach kołowania i płytach postojowych stosowany jest płyn odlodze-
niowy. Wszystkie stosowane środki są w pełni ekologiczne, nie szkodzą 
środowisku, rozkładają się w ściśle określonym czasie i nie mają żadne-
go negatywnego wpływu.

Jak zaznacza Płotka, ważnym elementem tegorocznych przy-
gotowań do zimy było wdrożenie systemu „Ice Alert”. – To system 
zatopionych w nawierzchni drogi startowej i dróg szybkiego zejścia 
czujników temperaturowych i  pogodowych. Ostrzegają nas one 
o zbliżającej się gołoledzi, dzięki czemu jesteśmy w stanie z pewnym 
wyprzedzeniem rozpoczać akcję. 

„Ice Alert” został zainstalowany podczas zeszłorocznej moder-
nizacji nawierzchni drogi startowej. Efektem jego działań jest tak-
że oszczędność środków chemicznych, a co za tym idzie, korzyści 
finansowe.

Oczywiście akcja „zima” na lotnisku to nie tylko odśnieżanie 
i odladzanie płyty lotniska, ale również choćby parkingów dla sa-
mochodów i dróg dojazdowych. Przyjeżdżając do gdańskiego Portu 
Lotniczego możecie być zatem spokojni, że nie czekają was żadne 
niemiłe przygody.

EN  OPERATION WINTER

ADDITIONAL STAFF, HUGE MACHINES AND CHEMICALS: 
WHEN WINTER COMES TO GDANSK LECH WALESA 
AIRPORT, THE WORK IS IN FULL SWING.

Safety and security are of crucial importance. If you ask anyone 
who works at Gdansk Airport what is his priority, that will be the 
answer. The services are on alert all the time. Winter is a special 
period. For the airport to be operational and work without reser-
vations, a team of properly trained employees and a whole army of 
huge machines square up to low temperatures, snow and ice.

Their preparations for Operation Winter begin already in sum-
mer. Each year, everything has to be ready before 15 October. A re-
view of the machinery is the first important task: all trucks, sweep-
ers, snow blowers and other machines have to be fully operational. 
Additionally, one has to ensure a sufficient amount of spare parts 
for those elements that run down quickly, for instance sweeper 
brushers that rotate and this way clean the airport surface. This is 
why they have to be changed from time to time, but it is impossible 
to predict when such a need will arise – everything depends on the 
weather.

The equipment now available at Gdansk Airport includes 7 
cleaning sets and one compact sweeper blower, which is useful in 
places that are inaccessible for large, several-metres-long sweepers 
towed by trucks. Henryk Szymerkowski, who manages Operation 
Winter, mentions that thirty years ago the airport was using old 
Jelcz trucks and tractors. With the passing of time, it bought more 
and more modern equipment. First there were Steyr trucks used 
to tow sweepers. “In the 80s, there were two people operating the 
sets. One of them was driving the truck, the second one was steer-
ing the sweeper. Then we decided to make steering panels so that 
the driver could at the same time steer the sweeper,” says Szymer-
kowski. “It was a good idea. Gdansk was the first one to introduce 
such a solution. Now it is a standard at many airports,” he adds.

In 2005, the airport acquired first Vammas sweepers. Then it 
bought an additional compact Schmidt set, one more towed sweep-
er by the same company and finally next Vammas sets. It is worth 
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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

emphasizing that the equipment is much more efficient than the 
one we can see on city streets.

Starting 15 October, the whole equipment is ready to go at any 
time, 7 days a week and 24 hours a day. But the machines of course 
do not work on their own. They are operated by people. “A  full, 
four-shift staff is necessary,” says Wojciech Płotka, Operating and 
Investment Department Manager. “A shift lasts 12 working hours, 
and there is one person who serves as a  manager and heads the 
group on each of them,” he adds. Just like in the case of other air-
ports, some of the equipment operators working at Gdansk Airport 
are employed on fixed-term employments contracts for the winter-
time. This year, 16 people have been employed for winter. “The ma-
jority of them returns to the airport every winter. They are most of-
ten employed by other companies that carry out their works in the 
summer season,” says Płotka. Thanks to such a solution, the em-
ployees can count on continuous employment throughout the year. 
Henryk Szymerkowski adds, “There is a full staff always ready to 
enter the apron at any moment. As a result, there is no possibility 
for any break in the weather to surprise us.”

Snow is first swept off the apron and stored in its safe vicinity. 
If necessary, it is taken away to a special place outside the airport.

It is also very important to ensure the appropriate amount of 
chemical de-icers. They are supportive means that help to clear 

snow and ice off artificial surfaces. In order to lay in the supplies 
and ensure that there are enough de-icers for the whole winter peri-
od, there are tenders organized every year. Such chemicals include 
both liquids and granular products. Liquids work much faster, and 
granular de-icers are used on auxiliary surfaces, for example ac-
cess roads, pavements and external parking lots. Liquids are used 
in the manoeuvre area, that is on the runway, the taxiway and the 
parking area. All those chemicals are fully environmentally friend-
ly and harmless to the natural environment, decompose at a speci-
fied time and have no negative impact.

As Wojciech Płotka says, the introduction of the Ice Alert sys-
tem was an important element of this year’s preparations to Opera-
tion Winter. “It is a system that consists of temperature and weath-
er sensors installed in the surface of the runway and rapid-exit 
taxiways. They warn us against the upcoming black ice, thanks to 
which we can prepare in advance.”

Ice Alert was installed during the last year’s runway modern-
ization works. Thanks to the system, the airport can save a lot of 
chemicals, which brings considerable financial benefits.

Of course, Operation Winter at the airport means removing 
snow and ice from not only the apron but also car parking lots and 
access routes. So when you come to Gdansk Airport, you can be 
sure there will be no unpleasant surprises waiting for you.



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




