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ANDRZEJ
SARAMONOWICZ

GRZEGORZ
KAPLA

WOJCIECH
ZAWIOŁA

MATEUSZ
KUSZNIEREWICZ

Reżyser, scenarzysta, pisarz,
dramaturg i dziennikarz. Autor
największych polskich hitów komediowych w XXI w. W 2015 roku
Saramonowicz wydał bestsellerową powieść „Chłopcy".

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

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

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

ENGLISH A director, screenwriter,

ENGLISH He lives by writing. And

ENGLISH He observes and then

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

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

ENGLISH A working man and

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

WOJCIECH
KUCZOK

JAKUB
MILSZEWSKI

KASIA
WARNKE

MONIKA
SZAŁEK

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.

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

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

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

ENGLISH A writer, screenwriter,

ENGLISH He grumbles, corrects,

ENGLISH An actress, drama-

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

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

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

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 businessman, a social activist and
the CEO of Gdansk Foundation.

ENGLISH A photographer and artist

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

ZDJĘCIA: DOROTA CZOCH, MAT. PRASOWE, EDYTA BARTKIEWICZ, SYLWESTER CISZEK, MONIKA SZAŁEK, MONIKA SZAŁEK, SYLWESTER CISZEK, MAT PRASOWE.
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KATARZYNA
ZDANOWICZ

GRZEGORZ
MAŁECKI

KAMIL
SADKOWSKI

ANNA
NAZAROWICZ

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.

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

Znawca i poszukiwacz smaków.
Przeszedł przez wszystkie szczeble w branży gastronomicznej.
Współautor książki „Gastrobanda.
Wszystko co powinieneś wiedzieć,
zanim wyjdziesz coś zjeść”.

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

ENGLISH Maven and seeker of

ENGLISH Says that he is "exclu-

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

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

ZDJĘCIA: MONIKA SZAŁEK, MAT. PRASOWE, JOANNA OGÓREK, MAT. PRASOWE, MAGDALENA CZAJKA, MONIKA SZAŁEK, MAT. PRASOWE, EDYTA BARTKIEWICZ.

ENGLISH Has been working in
TVN24 since 2012 . She has also

ENGLISH She has a weakness for

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.

sively a theatre actor", for many
years now working with the National Theatre in Warsaw. He is at
the very top of the critics' ranks of
21st century Polish theatre actors.

SYLWIA
GUTOWSKA

ALEKSANDRA
BUDKA

TOMASZ
SOBIERAJSKI

EDYTA
BARTKIEWICZ

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

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

Socjolog z zawodu i z pasji. Wytrawny badacz społecznych zjawisk
i kulturowych trendów. Naukowiec
3.0 nie bojący się trudnych wyzwań, międzynarodowej współpracy
i interdyscyplinaroności.

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

ENGLISH She talks, writes and ed-

ENGLISH Without music her life

ENGLISH A sociologist by profes-

tographer, she’s 23 and comes
from Szczecin. She came to
Warsaw to fulfill her dreams and
follows the rule „Quality over
quantity”.

its. She is interested in high, middlebrow and low culture because
she is a true (post)humanist. She
claims there is nothing better than
a good book except for MC Hammer’s video clips.

would be completely meaningless.
A radio and retro style aficionado. Collects music albums, sunglasses and
purses. For years has been related to
Polish Radio Programme 3. Writes on
music and radio on her blog.

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

ENGLISH She’s a fashion pho-
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POR ZĄ DN Y

TA L E N T
MA UKOŃCZONE 40 LAT I PIERWSZY AUTORSKI ALBUM PRZED SOBĄ. MIMO
TO NALEŻY DO PLEJADY NAJLEPSZYCH WOKALISTÓW W KRAJU. W ZESPOLE
THE GLOBETROTTERS UCZYŁ SIĘ WARSZTATU WOKALNEGO I OBYCIA ZE
SCENĄ, A DOŚWIADCZENIE TO WYKORZYSTAŁ PÓŹNIEJ BUDUJĄC FENOMEN
POLUZJANTÓW. W CODZIENNOŚCI CENI ŁAD I PORZĄDEK, NA SCENIE ZAŚ
POZWALA SOBIE NA IMPROWIZACJĘ. PRACUJE NAD NOWĄ PŁYTĄ, NA
KTÓREJ DA Z SIEBIE WSZYSTKO. ALE CZY BĘDZIE ZADOWOLONY? O TRUDNEJ
SZTUCE OSIĄGANIA ŻYCIOWEJ I MUZYCZNEJ PERFEKCJI – KUBA BADACH.
TEKST Aleksandra Budka

ZDJĘCIA Monika Szałek
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Twoja przygoda z muzyką zaczęła się od wagarów.
Urwałeś się ze szkoły, zagrałeś Beatlesów i…?

Właściwie to wtedy nie wagarowałem. Miałem po prostu
przerwę w lekcjach, a na tablicy ogłoszeń w szkole muzycznej w Zamościu znalazłem małą karteczkę mniej
więcej takiej treści: „Dnia tego i tego, w godzinach takich
i takich, w Klubie Jazzowym „Kosz” odbędą się przesłuchania do międzynarodowego musicalu. Wyróżnieni pojadą do USA”. I tyle. Bardzo mnie to zainspirowało.
Stany czy musical?

Oczywiście Stany. Pomyślałem, że ja znajdę się wśród
tych wyróżnionych. Pobiegłem szybko do mamy i zapytałem, czy mogę pójść na te przesłuchania. Miałem 12 lat
– musiałem spytać. Mama się zgodziła, więc poszedłem
do klubu. W środku było ciemno, gdzieś w kącie stał brązowy fortepian, chyba Bechstein. Nikogo nie było, więc
siadłem sobie do tego fortepianu i zacząłem grać właśnie
Beatlesów, bo wtedy Beatlesów uwielbiałem. Dosiadł się
do mnie jakiś facet, zaczął ze mną grać i śpiewać. Potem
się dowiedziałem, że to był Wiesiek Pieregorólka. Jeszcze
później okazało się, że dostałem angaż w tym międzynarodowym musicalu i byłem wyróżniony, ale do USA nie
pojechałem.
Oszukali cię.

Oszukali mnie. (śmiech) Zagraliśmy jednak piękną trasę po kraju. Trasę, która była przerywana falą strajków.
To był rok 1989, więc byliśmy taką bandą dzieciaków
ze Stanów, Litwy i Zamojszczyzny, która podróżowała

W W I EKU 12 L AT
Z NA L A Z ŁE M SI Ę
R A P TE M W Z U PE Ł N I E
I N N E J BA JCE
M UZ YCZ N E J. BY ŁE M
DZ I ECI A K I E M, DL A
KT ÓR EG O TH E
BE ATLE S I M UZ Y K A
POPU L A R NA BY Ł A
DO SYĆ A B STR A KC YJ NĄ
OD SKOCZ N I Ą...

kilkoma autobusami i co chwilę dowiadywała się, po dojechaniu na miejsce, że koncertu jednak dzisiaj nie ma,
bo się nie da. No więc jechaliśmy w drugie miejsce i tam
koncert się odbywał. Piękna przygoda.
A pamiętasz pewien szczególny koncert z roku 1989?
Na scenie Roman Polański i Michaił Barysznikow
zapowiadają dwunastoletniego Kubę Badacha.

To był koncert „Artyści dla Rzeczypospolitej”. Ale
w roku 1989 musiałem mieć już 13 lat. I okulary jak
Wojciech Reszczyński z „Teleexpressu”. Później nastąpiła faza czerwonych oprawek. Udało mi się takie znaleźć
w sklepie optycznym w Chełmie. Były bardzo tanie, ale
i wytrzymałe – jak dostawałem piłką w głowę, to one się
lekko odkształcały. Potem trzeba było podgrzać tylko suszarką do włosów, wymodelować i z powrotem działały.
Grałeś w piłkę w okularach?

No a jak? Gdy zdejmowałem okulary, to nie widziałem
piłki, więc musiałem grać w okularach.
A byłeś z tych grających w piłkę?

Bez szału. Byłem z tych, którzy biegali po dworze bardzo dużo, ale boisko omijałem. To jest moja skaza, że do
nogi mnie nie ciągnie, zawsze ciągnęło mnie bardziej do
koszykówki. Na wspomnianym koncercie znalazłem się
dzięki Ewie Sokołowskiej. To była moja ówczesna pani
menedżer, która zawiadywała też sprawami Big Bandu
Wiesława Pieregorólki i to ona namówiła organizatorów
koncertu do tego, żeby wzięli do zaśpiewania takiego
gnojka jak ja. Oni nie wiedzieli, kim jestem, więc spotkaliśmy się w nieistniejącym już klubie „Akwarium”
na Emilii Plater i usiadłem tam do fortepianu. Trzy
dni wcześniej dowiedziałem się, że mam przygotować
utwór „Lubię zimowe ptaki” z tekstem Jacka Cygana.
Ściągnąłem go sobie „na ucho”, a panowie powiedzieli po prostu: „Bierzemy go”. Parę dni później była już
Filharmonia Narodowa, wspomniany wcześniej koncert „Artyści dla Rzeczypospolitej”, a ja podczas próby zobaczyłem tych wszystkich artystów – Grzegorza
Ciechowskiego, Czesława Niemena, Michała Urbaniaka,
Ulę Dudziak. Pamiętam, że gdy zespół Walk Away obok
mnie przechodził, to brakowało mi tchu. Banda rockmanów – skórzane spodnie, kowbojki. I grali po prostu jak
wściekli, więc to robiło na mnie ogromne wrażenie.
Byłem też bardzo podekscytowany, że mogłem zagrać na
koncertowym Steinwayu – fortepianie, który na drugą
część koncertu został wyciągnięty z podziemi specjalnie
dla pana Adama Makowicza, który grał po mnie.
Spodobało ci się to wówczas? Ta wielka scena
i wspaniali artyści wokół ciebie?

Na pewno jakaś część mnie była tym zafascynowana.
W wieku 12 lat znalazłem się raptem w zupełnie innej
bajce muzycznej. Byłem dzieciakiem, dla którego The
Beatles i muzyka popularna była dosyć abstrakcyjną od-
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skocznią od rzemiosła muzycznego. W szkole
muzycznej wychowywano mnie w klasycznym trybie edukacyjnym, więc traktowałem
te rzeczy jako takie troszeczkę młodzieńcze
wariactwa. Zawód muzyka to było jednak czytanie klasyki i ćwiczenia na fortepianie, które
przychodziły mi oczywiście z oporem, bo wolałem ganiać po dworze, niż spędzać godziny
przy instrumencie. Jednak wtedy, właśnie
w 1989 roku, raptem znalazłem się w rzeczywistości, która okazała się realnym światem.
Takim, w którym można grać inną muzykę.
Tej przygodzie towarzyszył jednak spory stres
i strach, związany z powrotem do nastoletniej
codzienności. Bo jednego dnia znajdowałem
się w Warszawie wśród dorosłych ludzi i było
fajnie, po czym wracałem do Krasnegostawu,
szedłem do szkoły i nie wszystkim podobało
się to, że wystąpiłem w telewizji. No więc potem była jakaś jedna czy druga bitka.
Biłeś się za muzykę.

Nie, nie biłem się za muzykę. Dostawałem po
prostu za muzykę w mordę. Za to, jak wyglądam, za to, co robię, więc nie było to super
przyjemne. Bardzo szybko zorientowałem
się, że żyję w świecie, w którym należy być
przeciętnym, a robienie czegokolwiek ponad wiąże się już z dużym ryzykiem. No i ja
płaciłem tę cenę.
Spełniłeś później to marzenie o Stanach?

Wyjechałem tam na rok w czasach licealnych. Otarłem się o Berklee College of
Music w Bostonie i miałem możliwość podpatrzenia, jak tam wygląda system edukacji muzycznej. Kilkakrotnie pojechałem
na dni otwarte tej uczelni. Zrobiło to na
mnie piorunujące wrażenie, gdy wszedłem
na jakieś trzecie czy czwarte piętro budynku akademickiego i w jednym rzędzie
znajdowały się obok siebie 123 ćwiczeniówki. Każda wyposażona w idealnie strojące pianino. Kilka lat później, na studiach
w Katowicach, ciężko było w ogóle znaleźć
miejsce do ćwiczenia. Trzeba było wstawać
o świcie, zapisywać się, bo było kilka klas
z fortepianem czy pianinem, a tam 123
po prostu na jednym piętrze. Ale to były
lata dziewięćdziesiąte. Gdy kończyłem liceum, nie miałem jeszcze matury ze szkoły
muzycznej. Bez niej można było zdawać
tylko na wydział wokalny. Więc pojechałem zobaczyć, jak wyglądają egzaminy,
no i udało się. Zacząłem studia na kultowym V wydziale, Wydziale Jazzu i Muzyki
Rozrywkowej w Katowicach.

P O R Z Ą D N Y TA L E N T

BA R DZO SZ Y BKO ZOR I E N T OWA ŁE M
SI Ę, Ż E Ż YJ Ę W ŚW I ECI E ,
W KT ÓRY M NA LEŻ Y BYĆ
PR Z ECI ĘT N Y M, A ROBI E N I E
CZ EG OKOLW I EK PONA D W I Ą Ż E
SI Ę J UŻ Z DUŻ Y M RYZ Y K I E M.
Ciągnęło cię do muzyki, a do ciebie ciągnęło Roberta
Jansona. Jak zareagowałeś na propozycję współpracy,
z którą pewnego dnia przyszedł?

Gdy wchodziłem do studia, nie wiedziałem, że „Małe
szczęścia” okażą się wielkim przebojem. Dostałem telefon, że jestem zaproszony na przesłuchanie, że jest
nagrywana płyta. Do teraz traktuję swoją działalność
artystyczną usługowo. Wykonuję pewien rodzaj zlecenia i jeżeli mieści się to w moich ramach albo fajnej przygody, albo dobrego smaku, to w to wchodzę. Wówczas
uznałem, że to kawał dobrze napisanej piosenki. Robert
ma wielki talent do pisania naprawdę świetnych, wpadających w ucho melodii. Jak to się mówi kolokwialnie
w naszej branży – ma do tego łapę.
Czy w tym chłopaku w naciągniętej na oczy czapce
rodziły się wtedy marzenia o karierze muzycznej?

Wręcz przeciwnie. To, co się działo wokół tego utworu,
szybko mnie wystraszyło i stwierdziłem, że to absolutnie
nie jest ścieżka dla mnie. Bo faktycznie ten utwór dosyć
szybko stał się dużym przebojem i zorientowałem się, że
na przykład dzieciaki rozpoznają mnie na ulicy i to było
dla mnie tak niekomfortowe, że natychmiast zacząłem
odrzucać kolejne propozycje. Przypieczętowaniem mojej decyzji był fakt, że Bernard Maseli – mój profesor,
ten, który grał właśnie w zespole Walk Away, a który
był moim wykładowcą w Katowicach – zaproponował
mi współpracę z zespołem Globetrotters. I zawiązaliśmy skład, którym na początku było dosyć dziwne trio.
Wibrafon elektryczny, saksofony obsługiwane przez
Jerzego Główczewskiego, również mojego profesora,
no i ja, ich student. Wykonywaliśmy autorską muzykę
Maselego, zagraliśmy ponad 600 koncertów w kraju
i za granicą. Była to ta droga, która mnie interesowała. To był najlepszy uniwersytet muzyczny, do którego
uczęszczałem.
Kiedy rozmawiałam o tobie z ludźmi ze środowiska
muzycznego, podkreślali jedno – Kuba Badach jest
wybitnym wokalistą.

O, to bardzo ciekawe. (śmiech)

Jak się do tej wybitności dochodzi?

Pracą, niestety. (śmiech) Bo ja nie mam jakichś świetnych
warunków wokalnych. Mam problem z tak zwanym rezonatorem głowowym – a to oznacza przewlekłe zapalenie
zatok, więc ta góra jest cały czas przytkana. Zresztą bardzo
znany w branży realizator dźwięku, Tadeusz Mieczkowski,
z którym wielokrotnie się spotykaliśmy, pewnego razu, po
którymś tam podejściu do utworu, przerwał nagrania i zapytał: „Czy mógłbyś kiedyś przyjść do studia zdrowy?”. Ja
mu na to: „Tadziu, ale ja tak brzmię”. „Brzmisz jak chory
człowiek” – odpowiedział. Kiedyś, szczerze mówiąc, wokalistyka w ogóle mnie nie interesowała. I nawet wtedy, gdy
dostałem się na studia do Katowic, to nadal nie byłem zainteresowany śpiewaniem. Traktowałem to po prostu jako
coś bardzo naturalnego, co albo się ma, albo się nie ma
i nie trzeba ćwiczyć. Spotkanie z zespołem Globetrotters
było zetknięciem z dnem, z ziemią, z betonem i był to upadek naprawdę z wysoka. Pierwsza trasa Globetrottersów
liczyła 26 albo 27 koncertów, bez ani jednego dnia przerwy. Codziennie wychodziłem na scenę na 3 godziny improwizowanego śpiewania i po kilku koncertach byłem
kompletnie zdarty. To wówczas odkryłem, że ja nie mam
bladego pojęcia o tym, jak korzystać z głosu. Wróciłem
wtedy z podkulonym ogonem na studia do Katowic, przeprosiłem panią profesor i powiedziałem: „Dobra, teraz zabieram się do roboty”. I faktycznie tak się stało. Zacząłem
coraz bardziej świadomie pracować nad głosem, a tak naprawdę to dopiero ostatnie 10 lat to czas pełnej przytomności i wiedzy. To wiedza bardzo techniczna.
Ale też odrobina talentu. Sporo wręcz.

Ucho na pewno mam. Ale do czego miałaby się odnosić
ta wybitność? Nie lubię siebie słuchać i nie wracam do
swoich nagrań zbyt często. A gdy czasami zdarza mi się
oglądać fragmenty z koncertów, to jednak rumieniec leje
mi się po policzku.
Na szczęście jest wiele osób w Polsce, które się z tobą
nie zgadzają i lubią cię słuchać.

Nie chcę wyjść na gościa, przez którego przebija fałszywa
skromność. Mówię szczerze, ja po prostu za tym nie prze-
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KONC ERT Y S PR AW I A JĄ ,
Ż E C HODZ Ę T R Z Y
M E T RY P ONA D Z I E M I Ą ,
A L E Z DA R Z A JĄ
S I Ę TA K I E DN I, Ż E
Z P OWODU Z M Ę C Z E N I A
C HODZ Ę T EŻ TA K P Ó Ł
M E T R A P OD Z I E M I Ą .
padam. Nie wiem, czy to jest rodzaj jakiejś
muzycznej schizofrenii, że z jednej strony
to robię i lubię to robić, a z drugiej strony nie
mogę siebie słuchać. Wiem, że umiem i że
robię to dobrze, bo dowód temu dają pełne
sale koncertowe i prawie 30 lat na scenie. Nie
jestem tylko wokalistą czy facetem, który
właśnie nagrał jeden przebój i potem próbuje coś wykombinować. Czuję się muzykiem.
Jeżeli nie będę koncertował, to będę siedział
w studio, pisał muzykę dla innych i produkował, bo potrafię to robić. Albo będę grał na
instrumentach, bo to też umiem. Może nie
na poziomie wirtuozerskim, ale gdybym trochę bardziej poćwiczył, to dałbym radę.
Moi rozmówcy podkreślali także drugą
twoją cechę. Nie wiem, czy nie ważniejszą,
w której wykazujesz się takim samym
talentem, jak w śpiewaniu. Mianowicie –
Kuba Badach jest gadułą.

Tak, niestety tak. Cierpię na werbalne
ADHD i jak tylko pojawia się adrenalina, to
zaczynam zagadywać stres i nawijam cały
czas. Wszystko to, co wypada mi z ust właśnie na scenie, to wynik pewnego stresu i ja
nie do końca to kontroluję. Po prostu mam
poczucie, że coś trzeba mówić, więc coś
mówię. Nikt mi przecież tego nie pisze. Ja to
improwizuję, samo mi to wyskakuje. Więc
mam też duży problem z utrzymaniem
się w ryzach ustalonego rytmu koncertu.
Często zmieniam melodię w piosence. Za
każdym razem śpiewam to trochę inaczej,
bo wtedy mam wrażenie, że zbliżam się do
granicy niebezpieczeństwa...

Ale ponoć jesteś perfekcjonistą, prawda?

Tak…
Masz wszystko w domu ustawione pod
linijkę?

Niestety, tak. To jest bardzo uciążliwe –
i dla mnie, i dla otoczenia. To nie jest dobra
cecha. Wiesz, ja mam coś takiego, że nie
potrafię pracować w studiu nagrań, jak nie
posprzątam.
A co to znaczy „posprzątane” w studiu?

Wszędzie odkurzone, pościerane kurze,
umyte naczynia, wszystko poukładane.
Wtedy mogę działać. Jak kable bezładnie
leżą, to ja już się nie mogę skupić, ale gdy
są ładnie pozwijane w kąciku, to wtedy
mogę pracować.
Czy dwa Fryderyki też stoją równo na półce?

Niezbyt równo. Ale to nie jest tak, że grzbiety
książek stoją ustawione kolorami. Tak było
za młodu. Na szczęście to się zmieniło, bo
chyba bym zwariował, ale mam coś takiego,
że w pewnych okolicznościach głowa nie najlepiej mi funkcjonuje. W studiu objawia się
to brakiem skupienia. Chcę pracować, ale
cały czas wzrok kieruję w dół, na ten zbitek,
na tego kota z kurzu, bo kolega nie sprzątał
przez trzy tygodnie i to się tam zebrało. I jak
tego nie zmiotę, to nie ruszę z nagraniem.
Wyciągnąłeś rękę po Fryderyki wychodząc
trochę z szeregu muzyków sesyjnych.

Fryderyk pojawił się zupełnie niespodziewanie po albumie „Obecny – Tribute to Andrzej
Więcej na anywhere.pl

Zaucha”. Ta płyta była przełamaniem bardzo złej passy, która trwała u mnie przez
lata, a polegała na tym, że nie byłem w stanie skończyć żadnego projektu. Wpadłem
w pętlę ciągłego poprawiania. Płyta „Tribute
to Andrzej Zaucha” była zrobiona w bardzo
krótkim czasie. Był deadline, czasu było
bardzo mało i wiedziałem, że jeżeli podejmę rękawicę, zdecyduję się na zrobienie tej
płyty i uda mi się to, to być może przełamię
pasmo niekończącego się poprawiania. Bo
największym moim problemem przez lata
było właśnie podjęcie decyzji, że to a to
zostaje. A dzięki tej płycie nauczyłem się
pogodzenia z faktem, że tak naprawdę
to, co wydajemy na płytach, nie musi być
dziełem życia. To może być po prostu zapis
chwili. I tak jak do płyt nie wracam, do płyty
„Tribute to Andrzej Zaucha” wróciłem jakieś
dwa lata temu, po pięciu latach od wydania.
Przesłuchałem ją w samochodzie i powiedziałem sobie: „Właściwie jest ok”.
Ale to wciąż nie była twoja solowa płyta.

Właściwie była solowa, ale nie autorska. A na
taką nadal nie mogę zdecydować się i zmobilizować do jej zrobienia. Przez lata skomponowałem wiele utworów dla Poluzjantów
i innych artystów, między innymi dla Ewy
Bem, ale nie były to wydawnictwa pod moim
nazwiskiem. Autorski materiał mam napisany prawie w całości. Oczywiście już go wyrzucam, już mi się dezaktualizuje, już mi się
nie podoba to, tamto. Obiecałem sobie, że
wyrobię się na czterdziestkę. Nie wyrobiłem
się. Teraz ustaliłem sobie deadline do końca
kwietnia 2017 roku.
Czy solowym albumem coś sobie
udowodnisz?

Tak, muszę sobie udowodnić, że potrafię to
zrobić i że mogę pójść dalej. I to jest właśnie
ten paradoks, w którym żyję od wielu lat. Z jednej strony wiem, że mogę, że potrafię, a z drugiej strony się boję. „Chciałabym i boję się”.
Czyli padło – kwiecień 2017 roku.

Wtedy chcę skończyć nagrania, a płyta, mam
nadzieję, ujrzy światło dzienne jesienią.
A czy chodzisz jeszcze czasem „trzy metry
ponad ziemią”?

Koncerty sprawiają, że chodzę trzy metry
ponad ziemią, ale zdarzają się takie dni, że
z powodu zmęczenia chodzę też tak pół metra pod ziemią. Za to gdy wydam płytę, częściej będę robił to pierwsze.
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A GREAT TALENT
He is 40 years old and he is going to release his
first own album. Still, he is one of the best singers
in the country. The technique learnt and the
experience gained in the Globetrotters allowed
him to build the phenomenon of Poluzjanci. On
a daily basis, he likes organisation and order,
whereas on stage, he likes to improvise. Now,
he is working on his new album and he is going
to do his best. But will it make him happy? How
difficult it is to achieve perfection in life and
music – Kuba Badach.

You began your adventure with music
by playing truant. You cut school, played
a song of the Beatles and…?

Actually, I didn’t cut school then. I had
a break between classes, and I saw a notice
on the noticeboard at my music school in
Zamość that read: ‘On the day …, at …, in
the jazz club “Kosz”, an audition to an international musical will be held. The best
participants will go to the USA.’ And that’s
it. I was really inspired.
By the USA or by the musical?
By the USA , of course. I thought I would be

one of the best. I ran to my mum and asked
whether I could go to this audition. I was
12 years old – I had to ask her. She said
yes, so I went to the club. It was dark inside, there was a brown piano somewhere
in the corner, I suppose it was Bechstein.
There was nobody there, so I sat at the
piano and began to play a song of the
Beatles because I loved them then. A man
joined me, and began to play the piano and
sing with me. Later, I learned that it was
Wiesiek Pieregorólka. I got the role in that
international musical then, but I didn't go
the USA .
They cheated you.

Yes, they cheated me. (Laughing.) However, we went on a great tour through
the country. The tour was interrupted by
a number of strikes and demonstrations.
It was in 1989, we were a pack of kids from
the USA, Lithuania and Zamość, travelling
in a few buses, and each time we arrived at
a specified place, we were informed that
the concert had been cancelled. So we
went to another location and performed
there. It was a great adventure.

Do you remember a special concert in
1989? Roman Polański and Michaił
Barysznikow are presenting 12-year-old
Kuba Badach.

It was the concert ‘Artyści dla Rzeczypospolitej’ (Eng. Artists for Poland). But
I must have been 13 years old in 1989. And
I must have been wearing glasses like Wojciech Reszczyński from ‘Teleexpress’. Later, I began to wear red frames. I found such
frames in an optical shop in Chełm. They
were really cheap but solid at the same
time – when I got hit with a ball, they just
bent. I had to fix them by heating them with
a hair dryer and reshaping them.
Did you play football in your glasses?

I didn't have any choice. When I took them
off, I couldn’t see the ball, so I had to play
with my glasses on.
Did you like playing football?

Not really. I liked running and playing outside, but I kept away from the pitch. That's
the problem. I wasn't really into football,
I’ve always preferred basketball.
I performed at that concert thanks to
Ewa Sokołowska. She was my manager then.
She also managed Wiesław Pieregorólka’s
Big Band and she persuaded the organisers
of the concert into taking on such a kid as
me. They didn’t know me, so we met in the
‘Akwarium’ club located in Emilii Plater
Street, which isn't there anymore, and
I sat at the piano. Three days before I was
informed I had to prepare the song ‘Lubię
zimowe ptaki’ with the lyrics by Jacek
Cygan. I learned it myself without a score,
and they said, ‘Okay, we’ll take him.’ A few
days later, I was in the Warsaw National
Philharmonic, rehearsing for the concert
‘Artyści dla Rzeczypospolitej’, and during
the rehearsals, I saw all those artists –
Grzegorz Ciechowski, Czesław Niemen,
Michał Urbaniak, Ula Dudziak. I remember
I couldn't catch my breath when the band
Walk Away was passing me. A pack of rockmen in leather trousers and cowboy boots.
And they played like mad, which really impressed me. I was also excited to be able to
play the Steinway piano – it was taken out
from under the stage specially for Adam
Makowicz, who performed after me.
Did you like that then? This big stage and
great artists around?
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I was definitely fascinated. At the age of 12, I found myself in a completely different world. I was a kid for whom
the Beatles and pop music were a kind of break from
his music routine. At my music school, I followed a traditional curriculum, so I treated it all like adolescent
fancies. The profession of musician meant reading the
classics and practising the piano. It wasn't easy, as I preferred running outside to spending hours sitting at the
instrument. But in 1989, I suddenly found myself in the
world which turned out to be real; where different music was possible. This adventure involved stress and fear
related to coming back to the reality of an adolescent.
One day, I was in Warsaw among adults and it was fun,
and then I came back to Krasnystaw, went to school,
and had to confront people who didn't like the fact that
I had appeared on television. So I had some fights and
arguments.
You fought for music.

No, I’ve never fought for music. I got beaten up because
of music; because of how I looked, what I was doing, so
it wasn't funny at all. I soon found out that it was the
world of the ordinary, and doing anything more involved
a huge risk. And I paid the price.
Did you fulfil your dream of going to the USA?

I went there for a year when I was at high school. I visited Berklee College of Music in Boston and I had
a chance to observe music education there. I went
there for Doors Open Days a few times. It made a huge
impression on me when I went to the third or fourth
floor of the building and saw 123 classrooms in a row. In
each of them, there was a perfectly tuned piano. A few
years later, when I studied in Katowice, it was difficult
to find a place for practising. I had to get up at the break
of dawn and sign up on the list because there were a few
classrooms with a piano, whereas in Boston, there
were 123 classrooms on one floor. And it was in the 90s.
I hadn’t taken my final exams at the music school yet
when I graduated from high school. Therefore, the only
faculty I was allowed to apply to was the vocal faculty.
So I went to see what the exams looked like and I got in.
I started my studies at the cult 5th faculty, the Faculty
of Jazz and Entertainment Music.
You were fascinated by music, and Robert Janson was
fascinated by your talent. How did you react when he
offered you to work with him?

When I entered the studio, I didn’t know that ‘Małe
szczęścia’ will become such a hit. I was called and
invited to an audition. I still regard my artistic activities as services. I provide a kind of service as long as
I consider it to be worthwhile and interesting. Then,
I thought it was a good piece of music. Robert has a talent for writing great and memorable songs. In the industry, we call it a feeling.

Did the guy in a hat on his head dream of a music
career?

Quite the opposite. All this ballyhoo about the song
scared me off, and I decided it was not for me. To be
honest, the song became a massive hit quite soon, and
I realised that, for example, I am recognised in the
streets, and it was so inconvenient to me that I instantly
turned all the offers down. And then, Bernard Maseli
– my professor; the one who played in Walk Away and
who was my lecturer in Katowice – offered me to play
in his band – the Globetrotters. So we formed a band,
which was a strange trio at the beginning. An electric
vibraphone, Jerzy Główczewski’s saxophones – Jerzy
was my professor as well, by the way – and me, their
student. We played Maseli's compositions, we gave
over 600 concerts in Poland and abroad. It was the
path I was interested in. It was the best music academy
I attended.
When I talk with people from the music industry,
they emphasise that you're a brilliant vocalist.

Well, that’s really interesting. (Laughing.)
How do you become so brilliant?

With hard work, unfortunately. (Laughing.) I don’t
have an extraordinary vocal talent. I have a problem
with the so-called head resonator – and it results in
a chronic sinus infection; therefore, my high notes
sound a bit nasal. Once, when I was practising a song,
Tadeusz Mieczkowski, a well-known sound operator
with whom I've met many times, stopped the recording
and asked, ‘Could you come to the studio in good condition at least from time to time?’ And I said, ‘Tadziu,
but that’s my voice.’ ‘You sound ill,’ he answered.
To be honest, I wasn't interested in singing at all.
And even when I got in the studio in Katowice, I still
wasn't interested in it. It came to me naturally, you
have it or you just don’t, and you have to practise.
Singing with the Globetrotters made me confront
the harsh reality. I was brought down to earth, and
it wasn't easy. The first tour of the Globetrotters consisted of 26 or 27 concerts in a row, one per day. Every
day I went on stage for 3 hours of improvised singing,
and after a few concerts, my voice was totally strained.
I discovered I didn’t have the slightest idea how to
use my voice. Repentant, I came back to the studio
in Katowice, I apologised to my professor and said,
‘Fine, I’ll get down to work now.’ And that's what I did.
I began to work on my voice more consciously, and to
be honest, only within the last 10 years I’ve been fully
conscious and knowledgeable about it. It’s a strictly
technical kind of knowledge.
But also a bit of talent. Quite a lot, actually.

I have an ear for music, that’s for sure. But I don't know
in what way I should be considered brilliant. I don't
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like to listen to myself and I don't often play my records. And when I sometimes watch some parts of my
concerts, I blush a little.
Fortunately, there are many people in Poland who
don't agree with you and like to listen to you.

I don't want to appear falsely modest. I am honest,
I just don't like it. I don’t know whether it's a kind of
music schizophrenia that on one hand, I do it and
I like it, and on the other hand, I can't listen to myself.
I know I can do it and I do it well – I’ve been performing for almost 30 years and during my concerts, concert halls are filled to capacity. I’m not only a vocalist
or a guy who has just recorded a hit and is trying to
make do with it. I feel a musician. If I don’t perform,
I will sit in a studio, write music for other singers and
produce because I can do it. Or I will play the instruments, I can do it as well. Maybe I’m not proficient,
but if I practised a bit more, I could do it.
People also emphasised another feature of yours.
Well, maybe it's even more important because
apart from singing, you also have another talent.
Namely, Kuba Badach is a nonstop talker.
Yes, unfortunately. I suffer from a verbal ADHD, and

when I’m under stress, I begin to talk to relieve it.
And so I prate and prate. Everything I say on stage results from stress, and I don't control it entirely. I just
feel I should talk, and so I talk. Nobody writes the
lines for me. I improvise, it just comes to me. And so
I also have a problem with sticking to the plan of the
concert. I often change the melody in songs. I sing
songs in a different way anytime I perform because
then I feel I’m on the edge of safety.
But you’re a perfectionist, aren't you?

Yes, I am…
Do you keep everything in perfect order?

Unfortunately, yes. It's really troublesome, both for
me and the others. It's not a positive feature of character. You know, I just can't work in a recording studio unless it’s clean and tidy.
And what do you mean by ‘clean and tidy’?

It shouldn’t be covered with dust, the dishes should
be washed, everything should be on its place. Then
I can work. If cables are tangled, I can't concentrate.
But if they are neatly put in the corner, I can work.

mind doesn't work well. And it results in the inability
to concentrate. I want to work, but all the time I look
down at those cables, at the dust which is there because my friend hasn't cleaned for three weeks. And
until I clean it, I can't work.
The Fryderyk awards made you go beyond being
a session musician.

I received the award unexpectedly, after the album
‘Obecny – Tribute to Andrzej Zaucha’. I was having
a run of bad luck for years, I couldn’t finish any project. It was a vicious circle of constant corrections.
The album ‘Tribute to Andrzej Zaucha’ was recorded within a really short time. There was a deadline,
I had little time and I knew that if I take the challenge and succeed, maybe I will break that streak.
My biggest problem was to make a decision as to
what should stay on the album and what should not.
Thanks to that album I learned that what we release
doesn’t have to be the work of our lives. It may be
a medley of moments and tunes. I don't usually come
back to my albums, but it was different with ‘Tribute
to Andrzej Zaucha’. Two years ago, five years after its
release, I listened to it in the car and I said to myself,
‘Actually, it sounds okay.’
But still it wasn't your solo album.

Actually, it was my solo album, but it wasn't my own
one. Still, I can't decide to record my own album
and get myself down to work. Over the years, I've
written many songs for Poluzjanci and other artists,
including Ewa Bem, but they weren't released under
my name. My own material is almost finished. Of
course, I’ve already started to throw it away, and it
has become out-of-date, I don't like some parts of it.
But I promised to myself I would finish it by my 40th
birthday. I didn't. Now, I set the deadline for the end
of April 2017.
Will you prove anything to yourself with this solo
album?

Yes, I need to prove to myself that I can do it and I can
go further. And that has been the paradox of my life
for many years. On one hand, I know I can, but on the
other hand, I am afraid. ‘I’d love to and I’m afraid.’
So it's decided then – April 2017.

I want to finish recording by then, and the album,
I hope, will come out in the autumn.

Are your two Fryderyk statuettes neatly put on
a shelf?

Do you ever walk three metres above the ground,
as you sing in one of your songs?

Not really. But I don't mean that books should be ordered according to the colour of their cover. I used
to be like that. Fortunately, I have changed; otherwise I would go nuts. But in some circumstances, my

My concerts make me walk three metres above the
ground, but there are days when I’m so tired I walk
half a metre under the ground. But when my album
comes out, I’ll do the first one much more often.
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PRAWDĘ POWIEDZIAWSZY, TO SAMA INFORMACJA O TYM, ŻE
PANI YANG YANG URODZIŁA BLIŹNIĘTA, WYSTARCZYŁABY,
ŻEBYM WSKOCZYŁ DO SAMOLOTU I POLECIAŁ DO WIEDNIA.
TEKST Jakub Milszewski

ZDJĘCIA Tiergarten Schönbrunn, Daniel Zupanc
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ani Yang Yang jest puszysta, ale nie w taki sposób, jak wam się wydaje. Choć pochodzi z Chin,
to w 2003 roku, wraz z Long Hui została przesiedlona do Austrii. Wszystko to w ramach programu,
który ma chronić bliższą i dalszą rodzinę Yang Yang.
Kiedy pani Yang Yang pojawiła się w Wiedniu,
mieszkańców miasta ogarnął szał. Blisko połowa
miasta odwiedziła ją w zasadzie w pierwszych dniach
jej pobytu w stolicy Austrii. Miejscowa poczta wypuściła specjalną serię znaczków na jej cześć. Kanclerz
Austrii wygłaszał powitania w telewizji i radio. Yang
Yang i jej partner Long Hui (który zmarł niestety pod
koniec zeszłego roku) dostali nawet nowe imiona:
Sissi i Franzl, na cześć cesarza Franciszka Józefa
i jego żony Elżbiety, choć parze chyba lepiej pasowały ich oryginalne. Kiedy to wszystko się działo,
Yang Yang i Long Hui chyba nawet nie zdawali sobie z tego sprawy. Można powiedzieć, że ich aktywność ograniczyła się w zasadzie do spania i jedzenia.
Kiedy pokazywali się publicznie – czemu zazwyczaj
towarzyszyły westchnienia i okrzyki zachwytu gapiów – reagowali na wszystko raczej z pogardą, jakby
usilnie nie chcieli przyjmować na siebie roli gwiazd.
Ale teraz Yang Yang nie ma raczej wyjścia. Latem
zeszłego roku powiła bliźnięta. Choć ich ojciec niedługo potem odszedł z tego świata, to zdjęcia dwójki
maluchów w czułych objęciach matki obiegły cały
świat. Chłopiec i dziewczynka o imionach Fu Feng
i Fu Ban są podobne do matki. Ich przyjście na świat
było prawdziwą sensacją i znów zelektryzowało me-
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K I EDY PA N I YA NG YA NG P OJAW I Ł A
S I Ę W W I EDN I U, M I E S Z K A ŃC ÓW
M I A S TA O GA R NĄ Ł S Z A Ł . BL I S KO
P O Ł OWA M I A S TA ODW I EDZ I Ł A JĄ
W Z A SA DZ I E W PI ERWS Z YC H DN I AC H
J E J P OBY T U W S T OL IC Y AU S T R I I.
dia oraz chętnych wrażeń widzów z całego świata. Nic dziwnego – kto nie chciałby
zobaczyć na własnych oczy małych bliźniaczych pand?
Właśnie, bo Yang Yang jest pandą. Fu
Feng i Fu Ban są pandziątkami. Jeszcze
chwilę pomieszkają z matką w Wiedniu,
a potem wrócą do Chin, gdzie czeka na nie
starsze rodzeństwo. Na wolności w Chinach

żyje zaledwie około 1860 tych zwierząt,
więc narodziny każdej kolejnej pandy są
celebrowane na całym świecie. A co dopiero narodziny bliźniąt w zoo? Fu Feng i Fu
Ban pomieszkają z mamą w wiedeńskim
Schönbrunn Zoo jeszcze tylko około półtora roku. Jeśli zatem chcesz nacieszyć oczy
rozkosznymi pandzimi bliźniętami, lepiej
się pospiesz.

Schönbrunn Zoo to dom dla wielu więcej zwierząt, niż tylko mamy-pandy i jej
dwójki pociech. Co więcej, jest to najstarsze działające zoo na świecie. Otwarto je
dla zwiedzających, jeszcze jako cesarską
menażerię, w połowie 1752 roku. Miejsce
to uwielbiał cesarz Franciszek Józef –
menażeria była jego oczkiem w głowie.
Często przechadzał się po niej z wnukami, lubił także prezentować ją swoim
gościom.
Trzeba przyznać, że zwierzaki mieszkają w naprawdę królewskich warunkach, bo ogród położony jest na terenie
Parku Schönbrunn, sąsiaduje zaś z zespołem pałacowym i palmiarnią. W jego
sercu znajduje się zabytkowy barokowy
pawilon zwany Kaiserpavillionem, czyli
pawilonem cesarskim (cesarz lubił w nim
jadać śniadania, dziś również mieści się
w nim kawiarnia). Jeszcze w 1996 roku
cały kompleks wpisano na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Dlaczego
to wszystko ma znaczenie? Dlatego, że
w zasadzie od początku Zoo Schönbrunn
było ważnym miejscem ochrony zagrożonych gatunków zwierząt z całego świata.
W Wiedniu swój spokojny dom z dala od
rodzinnych stron znalazły bowiem nie
tylko pandy wielkie. Już na początku
XX wieku w zoo doszło do wielkiego wydarzenia – w 1906 roku po raz pierwszy
w warunkach niewoli na świat przyszło
słoniątko afrykańskie. Od tego czasu
wiedeński ogród zoologiczny notuje kolejne sukcesy, a pandzie bliźnięta są tylko
jednym z ostatnich osiągnięć – wcześniej
w Wiedniu na świat przyszły już trzy inne
pandy, kolejno w latach 2007, 2010 i 2013,
a niedawno pojawił się także mały...
leniwiec.
Dziś w Schönbrunn żyje ponad pół tysiąca gatunków zwierząt, w dużej mierze
reprezentujących gatunki zagrożone lub
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DZ I Ś W S C HÖN BRU N N
Ż YJ E P ONA D P Ó Ł
T YS I ĄC A GAT U N KÓW
Z W I ER Z ĄT,
W DUŻ E J M I ER Z E
R EPR EZ E N T UJĄC YC H
GAT U N K I
Z AGROŻ ON E LU B
N I E W YS T ĘPUJĄC E
W EU ROPI E .
nie występujące w Europie. Na wybiegach można podziwiać choćby tygrysy syberyjskie, urocze pandy czerwone, żyrafy czy hipopotamy. Jedną z największych atrakcji jest Orang-eria, w której mieszkają orangutany. W zoo
znalazło się także miejsce na pomieszczenia, w których
panują warunki imitujące lasy deszczowe, a także akwaria z rafą koralową, którą zamieszkują charakterystyczne dla niej zwierzęta. Od 2014 roku ogród zoologiczny
wyposażony jest nawet w specjalny wybieg dla niedźwiedzi polarnych, który stał się jednocześnie ulubionym
miejscem wypoczynku dla misiów. Można także z bliska
podziwiać te zwierzęta podczas nurkowania. Władze
obiektu dbają o to, żeby wszystkim zwierzętom było dobrze. Kluczowe jest wybudowanie odpowiednio dużych
i przystosowanych do ich potrzeb wybiegów, co nie jest
wcale łatwe, bo zoo jest też obiektem historycznym.
Łącznie 160 ha parku Schönbrunn to duża połać terenu. Władze ogrodu udostępniły zatem zwiedzającym
możliwość poruszania się po nim za pomocą specjalnej
kolejki, która porusza się po ogrodach pałacowych
oraz samym zoo i zatrzymuje w najciekawszych miejscach. Na zwiedzanie oczywiście warto zarezerwować
cały dzień. Przed wizytą lepiej też sprawdzić godziny
zamknięcia ogrodu, różnią się one bowiem w zależności od miesiąca. Najdłużej, bo do 18:30 Zoo jest otwarte
w sezonie letnim. Ceny biletów zaczynają się od 18,50
euro dla osoby dorosłej i 9 euro dla dziecka. Wszystkie
wejściówki można zakupić przez Internet, dzięki czemu
nie trzeba stać w kolejce do kasy.
Więcej na anywhere.pl
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VISITING MS YANG YANG
To tell you the truth the news that Ms Yang Yang gave birth
to twins would be enough to make me jump onto a plane and
fly to Vienna.

Ms Yang Yang is a big lady but not in the way you
might expect. Although she is originally from China,
she and Long Hui were relocated to Austria in 2003.
All this as part of a programme that is supposed to
protect the closer and further Yang Yang family.
When Ms Yang Yang appeared in Vienna the town
went crazy. Almost have of the city’s population
paid her a visit during her first days in Austria. The
local post released a special series of post stamps in
her honour. Austria’s Chancellor issued a welcome
speech through television and radio. Yang Yang and
her partner Long Hui (who has unfortunately passed
away last year) even got new names: Sissi and Franzl,
in honour of the Emperor Franz Joseph and his wife
Elizabeth, although the couple’s original names suited them better. When all this was happening Yang
Yang and Long Hui were probably unaware of it. You
can say that all they did was eat and sleep. When they
appeared in public (and were usually welcomed by
sights and amazement of on-lookers) they treated
everything with disdain, as if really trying not to assume to role of celebrities. But now Yang Yang does
not really have a choice. Last summer she gave birth
to twins. Although their father passed away not long
after the photos of two babies in their mother’s arms
were shown across the globe. A boy and girl, Fu Feng
and Fu Ban, look like their mother. Their birth was
a real sensation and, once again, electrified the eager
viewers all over the world. No wonder: who would not
want to see little twin panda bears?
Because Yang Yang is a panda. Fu Feng and Fu Ban
are baby pandas. They will live with their mother in
Vienna for a bit longer and then go back to China,
where they are awaited by their older siblings. There
is only about 1860 free-living pandas in China so the
birth of every one is celebrated across the world.
Not to mention a birth of twins in a zoo. Fu Feng
and Fu Ban will live with their mother in Vienna’s
Schönbrunn Zoo only for about a year and a half
more. So, if you want to see the adorable panda twins,
you need to hurry.
Schönbrunn Zoo is home of many more animals,
not just panda-mum and her two babies. Furthermore,
it is the world’s oldest working zoo. It was open for
visitors by the imperial menagerie , in 1752. It was
a place beloved by emperor Franz Joseph, the menagerie was the apple of his eye. He often took walks
around it with his grandchildren, he also liked to
show it to his guests.
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One has to admit that the animals are
living in royal conditions because the zoo
is located in the Schönbrunn Park, in close
proximity to the palace complex and palm
gardens. In its heart there is an antique, baroque pavilion called the Kaiserpavillion the imperial pavilion (the emperor liked to
have breakfasts there, today it holds a café).
Back in 1996 the whole complex was put on
the UNESCO’s World Heritage List. Why is
this relevant? Because practically from the
very beginning the Schönbrunn Zoo was
a place that protected endangered animal
species from around the world.
It were not just giant pandas who found
their home away from their homeland here.
At the beginning of the 20th century a big
event took place: in 1906, for the first time
ever, an African elephant was born in captivity. Since then the Vienna zoo has noted many
more successes and panda twins are only one
of the most recent ones; earlier three other
pandas were born in Vienna (in 2007, 2010
and 2013) and recently… a little sloth.
Today over five hundred animal species
live in the Schönbrunn Zoo, mostly representing endangered species or those that
are not present in Europe. On paddocks
you can observe Siberian tigers, red pandas, giraffes or hippopotamuses. One of
the biggest attractions is the Orang-eria,
home to the orangutans. In the zoo there
are also rooms that imitate the conditions
of rain forests and aquariums with the coral

reef, occupied by animals that typically live
there. From 2014 the zoo also has a special
paddock for polar bears that is their favourite resting place. You can admire these
animals up close when diving. The zoo’s
management makes sure that all animals
are happy. Their priority is that the animals
have big enough and adapted to their needs
paddocks, which is not very easy because
the zoo is a historic sight.
160ha of the Schönbrunn Zoo is a large
terrain. The zoo’s management opened

a special train that takes guests around
the palace’s garden and the zoo, stopping in the most interesting locations.
Of course you should set aside a whole
day for sightseeing. Before your trip it
is worth to check the opening times because they tend to change depending on
a month. In the summer the Zoo is open
the longest, until 6:30pm. Prices start at
18,50 EUR for adults and 9 EUR for children. You can purchase all tickets online
to avoid queuing.
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GŁOSUJ
NA GDAŃSK!

TEKST Jakub Milszewski

JEŚLI MACIE WĄTPLIWOŚCI CO DO TEGO, CZY GDAŃSK JEST ROZPOZNAWALNĄ
EUROPEJSKĄ MARKĄ, TO NOMINACJA MIASTA DO PRESTIŻOWEGO MIANA
EUROPEAN BEST DESTINATION 2017 POWINNA JE ROZWIAĆ. A PRZECIEŻ MOŻECIE
TEŻ POMÓC GDAŃSKOWI W ZDOBYCIU JESZCZE WIĘKSZEJ POPULARNOŚCI!

K

onkurs „European Best Destination 2017” to coroczny plebiscyt, organizowany przez brukselską
organizację turystyczną nazywającą się po prostu
European Best Destinations. W tym roku pośród 20 nominowanych destynacji z całej Europy znalazło się także
jedno polskie miasto – Gdańsk. Choć rywale są trudni –
w stawce znalazły się m.in. San Sebastian, Porto, Wiedeń,
Londyn, Madryt, Rzym czy Ateny – to stolica Pomorza nie
jest bez szans.
Miasta biorące udział w konkursie zostały wybrane
przez EBD na podstawie badań Eurostatu i informacjach
o aktywności miast w sieci. Sam konkurs opiera się zaś
o głosowanie w internecie. Jeśli chcesz zatem pomóc
Gdańskowi w zdobyciu zaszczytnego lauru, możesz wejść
na stronę www.visitgdansk.com, która następnie przekieruje cię do arkusza, za pomocą którego możesz oddać głos,

lub bezpośrednio na www.vote.ebdest.in. Głosowanie
trwa od 20 stycznia do 10 lutego, ale po pierwszych 7 dniach
można oddać kolejny głos. Zwycięzca będzie mógł przez rok
posługiwać się mianem i logotypem Najlepszej Europejskiej
Destynacji 2017, a EBD będzie także wspierało i reklamowało miasto poprzez swoje kanały.
Sama nominacja do miana European Best Destination
2017 to wielki sukces. Analitycy wskazują, że nawet jeśli
Gdańsk nie wygra konkursu, może dzięki znalezieniu się
w stawce 20 kandydatów spodziewać się 15%-owego przyrostu liczby turystów. I nic w tym dziwnego. Aktywna obecność w mediach społecznościowych, wizyty dziennikarzy
i blogerów z całego świata, którzy są przyciągani dzięki
ważnym i głośnym wydarzeniom kulturalnym i sportowym – to wszystko sprawia, że każdego roku Gdańsk odwiedza coraz więcej turystów. Tylko latem ubiegłego roku

ZDJĘCIA: PIXABAY.COM (1), MAT. PRASOWE (2).
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GŁOSUJ NA GDAŃSK!

...K A Ż DE G O ROK U GDA Ń S K ODW I EDZ A
C OR A Z W I Ę C E J T U RYS T ÓW. T Y L KO L AT E M
U BI E G Ł E G O ROK U D O GDA Ń S K A Z A J R Z A Ł O
BL I S KO 770 T YS I Ę C Y G O Ś C I Z C A Ł E J PL A N E T Y.
do Gdańska zajrzało blisko 770 tysięcy gości z całej planety.
Według redakcji „Lonely Planet” średnia ocena pobytu
w mieście do 8,8/10 punktów. 2017 roku prawdopodobnie
turystów będzie jeszcze więcej, zwłaszcza, że przez najbliższy rok miasto może się oficjalnie posługiwać mianem nominowanego do nagrody European Best Destination 2017.
Trudno się zatem dziwić, że samym włodarzom miasta
zależy na osiągnięciu jak najlepszego wyniku w plebiscycie.
Do oddania głosu na Gdańsk zachęcają specjalnie opracowane kampanie krajowe i zagraniczne, publikowane między innymi na portalach Polskiej Organizacji Turystycznej,
Pomorskiej Organizacji Turystycznej i Gdańskiej Organizacji Turystycznej. Informacje o nominacji są też regularnie
publikowane w mediach społecznościowych, a także lokalnych, jak portale gdańsk.pl oraz trojmiasto.pl. Gdańsk liczy
też na mieszkańców, do których dociera poprzez citylighty
eksponowane na przystankach komunikacji miejskiej oraz
plakaty rozwieszone w różnych miejskich urzędach.
Wyniki głosowania ujawnione zostaną 10 lutego na
stronach należących do EBD oraz ich profilach w social
mediach. Wtedy dowiemy się, która z 20 nominowanych
destynacji została przez internautów okrzyknięta kierunkiem roku oraz jakie wyniki uzyskały pozostałe kandydatury. Przed dwoma laty w głosowaniu zwyciężyło francuskie Bordeaux, zaś w zeszłym roku laureatem został
chorwacki Zadar. Liczymy, że pomożecie nam, by w tym
roku do tego zacnego grona dołączył Gdańsk!
ENGLISH

VOTE FOR GDAŃSK!
If you aren't sure if Gdańsk is a recognisable European brand, you
should know that the city has been nominated for the European
Best Destination 2017 award. And you can help it become even
more popular!

The ‘European Best Destination 2017’ is the next edition
of the annual competition held by a tourist organisation
based in Brussels called European Best Destinations. This
year, among 20 nominated European destinations, there is
also one Polish city – Gdańsk. And even though its competitors are serious – the nominated destinations include, for
example, San Sebastian, Porto, Vienna, London, Madrid,
Rome, or Athens – Gdańsk stands a fair chance of winning.
The cities participating in the competition were chosen
by EBD on the basis of Eurostat surveys and information
on their activities available on the Web. The competition
involves online voting. If you want to help Gdańsk win the
prestigious title, visit the website www.visitgdansk.com,
from which you will be redirected to the survey where you
can vote for the city, or go directly to www.vote.ebdest.in.
The voting is on from 20 January to 10 February, but after
7 days you can vote again. The winner will obtain the pres-

tigious title of the European Best Destination 2017 and will
be allowed to use its logo; moreover, EBD will support and
promote the city through its channels.
The very nomination for European Best Destination
2017 is a huge success. According to analysts, even if
Gdańsk doesn't win the competition, its position among
the 20 candidates may result in an increase of 15% in the
number of tourists. And it's no surprise. Thanks to its active
presence in the social media as well as visits of journalists
and bloggers from all over the world attracted by important
and famous cultural and sport events, the number of tourists visiting the city has been increasing year by year. Only
last summer, approximately 770 thousand tourists from all
over the world visited Gdańsk. According to ‘Lonely Planet’, the average score of the city as evaluated by the visitors
is 8.8/10. In 2017, there will be even more tourists, especially because this year the city has been nominated for the
European Best Destination 2017 award.
It’s no surprise that the authorities as well as numerous
organisations and associations want to gain as many votes
as possible. Special campaigns, both national and international, have been developed to promote the city and encourage Internet users to vote for Gdańsk. The campaigns
are published, among others, on the websites of the Polish
Tourist Organisation, Pomeranian Tourist Organisation
and Gdańsk Tourist Organisation. Information on the
competition has also been regularly published in the social
media as well as by the local media, on websites such as
gdańsk.pl and trojmiasto.pl. Gdańsk also counts on its inhabitants and promotes the voting on citylights at bus and
tram stops as well as on posters displayed in public offices.
The voting results will be announced on 10 February on
EBD’s websites as well as its other social media profiles. It
will be announced which of the 20 nominated destinations
has been chosen by the Internet users as the best destination, and what results were achieved by other candidates.
Two years ago, Bordeaux in France won, whereas last year,
the winner was Zadar in Croatia. We hope you will help
Gdańsk win the competition this year!

Więcej na anywhere.pl
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FERIE ZIMOWE?
NAD MORZE!
NAD MORZE PRZYJEŻDŻAMY GŁÓWNIE PLAŻOWAĆ I UPRAWIAĆ
JAKŻE POPULARNY W OSTATNIM CZASIE PARAWANING.
TYMCZASEM I ZIMA MA SPORO DO ZAOFEROWANIA,
A REGION O TEJ PORZE ROKU NAPRAWDĘ ZASKAKUJE.
TEKST Sylwia Gutowska

P

omorze nie zamiera po sezonie. Przeciwnie, dla
chcących wyjechać gdzieś indziej niż w góry, oferuje
całe mnóstwo niespodziewanych atrakcji. Tak jak
latem Bałtyk zachęca nas do leniuchowania, tak zimą każe
przełamywać nasze bariery, ćwiczyć kondycję i przy tym
świetnie się bawić.

PLAŻA
Plaża zimą? Ależ tak! O tej porze roku jest tu najzdrowiej – jod
osiąga swoje największe stężenie. Polecamy więc hartujące
spacery. A jeśli nie chcecie zmarznąć, warto wskoczyć w tzw.
biegówki i trochę się poruszać. To świetny sport, angażujący
wszystkie partie mięśni, i – co najważniejsze – może go uprawiać każdy. Nie potrzeba wcześniejszego przygotowania,
wystarczą dobre chęci. Szlaków i tras biegowych nie brakuje.
Trudno wyobrazić sobie morze zimą bez tu i ówdzie
przewijających się grupek ekscentryków, zwanych morsami. Okazuje się, że i to nie jest zarezerwowane jedynie
dla wtajemniczonych. Jedyną barierą przed zanurzeniem
się w lodowatej wodzie jest strach. Osoby, które nie cierpią
na choroby związane z układem krążenia, bez problemu

zniosą zimną kąpiel bez uszczerbku na zdrowiu. Nie zachęcamy bynajmniej do takich wyczynów na własną rękę! Przygoda z morsowaniem powinna rozpocząć się pod okiem doświadczonego morsa i po uprzedniej rozgrzewce. Niektórzy
do pierwszej kąpieli przygotowują się stopniowo, zaczynając
pływać w morzu na jesieni, choć wejście do morza w środku
zimowego sezonu wiąże się jedynie z większym szokiem.
Jeśli więc są wśród Was amatorzy mocnych wrażeń lub tacy,
którzy chcieliby przełamać swoje bariery, zapraszamy nad
Bałtyk. Kto wie, może zostanie morsem jest Waszym wyzwaniem na zimę 2017?

KULIGI
Zimowe aktywności na Pomorzu nie ograniczają się do
morza. Zapewne każdy pamięta tę frajdę, kiedy w szkole
podstawowej urządzono wyjazd na kulig. Kto powiedział,
że tej zabawy nie można przeżyć jeszcze raz? Na malowniczych Kaszubach znajdziecie wiele ośrodków agroturystycznych, organizujących atrakcje z końmi i saniami. To
wspaniały pomysł na ferie z dzieckiem, tak samo jak na
odnalezienie w sobie samym wewnętrznego dziecka. Wystarczy ciepło się ubrać, zebrać grupkę przyjaciół i mocno trzymać się sanek. Na koniec – obowiązkowe ognisko
z kiełbaskami i gorącymi napojami.

WYCIĄGI NARCIARSKIE
A jeśli ktoś jednak spragniony jest zjazdów na nartach czy
snowboardzie, to i nad morzem da się trochę rozruszać.
Trójmiasto i okolice to krajobraz polodowcowy, więc
sporo tu pagórków. Te tworzą nie tylko piękne widoki,
ale też całkiem dobre warunki do nauki czy szlifowania

ZDJĘCIA: TOMASZ SAGAN (1,2), MAT. PRASOWE (3).
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SLEIGH RIDES
In winter, Pomerania offers much more than
just the sea. Everyone has good memories of
going on a sleigh ride in the primary school.
Who said you can't live that again? There are
many agritourism centres organising horsedrawn sleigh rides in picturesque Kashubia.
It's a great idea for winter holidays with your
friends and family, allowing you to find your
inner child again. So put on warm clothes,
gather a group of friends and hold on to the
sleigh. Finally, a fire with sausages and hot
beverages is a must.
umiejętności. Na Pomorzu jest około dziewięciu wyciągów narciarskich. I tak, w Sopocie,
samym sercu trójmiejskiej metropolii, znajdziecie Łysą Górę. To wyciąg narciarski, snowpark, szkółka i oczywiście wypożyczalnia
sprzętu. Ośrodek, jak wiele innych, posiada
miejsca noclegowe. Z tym zresztą nie ma
problemu – szczególnie w Trójmieście – hotele i pokoje gościnne funkcjonują przez cały
rok. Popularne miejsca narciarskie w okolicy
to Przywidz i Wieżyca, a przy tym ostatnim
mieszczą się aż dwa wyciągi narciarskie – Kotlinka i Koszałkowo.
To tylko niektóre z ciekawszych aktywności, które spotkacie na Pomorzu zimą. Poza
sportami indoorowymi, dostępnymi przez
cały rok, oferowana jest też szeroka paleta
sposobów na relaks. W końcu trójmiejskie
hotele, ze swoim bogatym zapleczem spa
i wellness, nie zamykają swoich drzwi po lecie. Słowem, jest wiele do odkrycia.
ENGLISH

WINTER HOLIDAYS? AT THE SEASIDE!

ing all your muscles and, what is the most important, everybody can do it. You don't need
any preparation, just get up and go. There are
plenty of trails and paths.
It’s difficult to imagine the seaside in winter without groups of eccentrics here and
there, the ice swimmers. It turns out that ice
swimming isn’t only for a circle of initiates as
well. The only thing that stops you from getting a dip in icy water is fear. Those who don't
suffer from any circulatory system diseases can try ice swimming without any health
consequences. But don’t do that on your own!
Your ice swimming adventure should begin
under the guidance of an experienced ice
swimmer and after a proper warm-up. Some
people prepare for their first swim gradually.
First, they swim in the sea in the autumn,
even though the only difference is that the
shock you experience getting into the sea in
the middle of winter is a bit bigger. So if you
yearn for excitement or want to overcome
your barriers, come to the Baltic Sea. Who
knows, perhaps becoming an ice swimmer is
your winter 2017 challenge?

Most of us go to the seaside to go sunbathing
on the beach behind a windbreak. However, we
should remember that winter also has a magic of
its own, and the region can be really amazing at
this time of year.

Pomerania doesn't fall into winter sleep. On
the contrary, it offers plenty of attractions
for those who want to spend their winter holidays somewhere else than in the mountains.
In summer, the Baltic Sea encourages us to
wind down, whereas in winter, it makes us
overcome our barriers, get fit and have some
fun in the meantime.

THE BEACH
The beach in winter? You can say that again!
Winter is the time when the air is the richest
in iodine, so to enjoy the benefits of iodine,
we recommend going for long walks. And if
you don't want to freeze, a good idea is to put
on your cross-country skis and get moving.
Cross-country skiing is a great sport engag-
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SKI LIFTS
If you still want to go skiing or snowboarding, it's also possible in the seaside. The
post-glacial landscape of the Tricity and its
neighbouring areas is comprised of hills and
slopes, offering not only magnificent views,
but also quite good conditions for learning to
ski or practising it. In Pomerania, there are
about nine ski lifts. In the heart of the Tricity, in Sopot, you will find Łysa Góra, a skiing
slope with a ski lift, a snowpark, a ski school,
equipment rental, and accommodation. By
the way, finding a room is really easy, especially in the Tricity, as hotels and B&Bs are
open throughout the year. Popular ski destinations in the region include Przywidz and
Wieżyca, and there are two ski lifts near the
latter – Kotlinka and Koszałkowo.
But Pomerania in the winter has much
more in store. Apart from indoor sports, available throughout the year, there are a wide
range of other attractions awaiting you here.
After all, SPA and Wellness hotels in the Tricity
don't close when the summer season is over. In
short, there’s a lot to discover.
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Z JERZYM LITWINEM, DYREKTOREM NARODOWEGO
MUZEUM MORSKIEGO W GDAŃSKU ROZMAWIAMY
O TYM, JAK FUNKCJONUJE WSPÓŁCZESNE MUZEUM,
CO MIESZCZĄ MUZEALNE MAGAZYNY, ALE RÓWNIEŻ
O WOJUJĄCYCH Z WIKINGAMI SŁOWIANACH
I O NAJWIĘKSZEJ PASJI DYREKTORA – MODELARSTWIE.
TEKST Jakub Milszewski

ZDJĘCIE Tomasz Sagan

MAKE-UP Magdalena Zawadzka
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Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku ma
w Trójmieście dobrze – gdzie się nie zanurkuje,
tam eksponat. To chyba spore ułatwienie dla
funkcjonowania instytucji?

To prawda. I jest to w zasadzie odpowiedzią na pytanie,
dlaczego nasze muzeum powstało. Stało się tak dzięki ludziom, którzy po wojnie spotkali się kilkakrotnie i stwierdzili, że dobrze by było tutaj założyć Muzeum Morskie,
żeby te pamiątki nie poginęły. W 1958 roku powstało
Towarzystwo Przyjaciół Muzeum, którego głównym celem było utworzenie muzeum. Cel został osiągnięty
dwa lata później – przy ówczesnym Muzeum Pomorskim
utworzono dział morski, a później – kiedy w 1962 ukończono remont Żurawia – nasze muzeum przeniosło się do
swojej siedziby i zostało usamodzielnione. Od tego momentu mieliśmy szansę bardzo się rozwinąć. Ważna była
rola pierwszego dyrektora, który miał wizję i szczęście do
pewnych decyzji administracyjnych. Muzeum, to ważne,
nie przejęło żadnej kolekcji, ale zbudowało bardzo szybko własną dzięki przyjaznemu środowisku. Towarzystwo
Przyjaciół Muzeum działa zresztą do dziś. Powstały też
Towarzystwo Przyjaciół Daru Pomorza i Towarzystwo
Przyjaciół Sołdka.
Przyjaciół nigdy nie za dużo.

Tak i cieszymy się z tego! Tak samo, jak z dowodów przyjaźni – przez lata marynarze przywozili nam eksponaty ze
swoich podróży. Jedna ze stałych ekspozycji w Ośrodku
Kultury Morskiej powstała w zdecydowanej większości
w wyniku ich darów. Są tam łodzie z różnych krajów świata, modele i inne pamiątki, związane z kulturą morską
różnych narodów. Nawet dziś przeglądałem korespondencję i okazało się, że potomek dawnych rybaków helskich,
mieszkający w Niemczech, przekazał nam do zbiorów obraz dawnego Helu. Pokazuje on dawny Hel, taki, jaki jego
autor zapamiętał z czasów przedwojennych.
Czy w magazynach muzealnych są jakieś ciekawe
eksponaty, które nie są prezentowane na wystawach na
co dzień?

Rolą muzeum jest gromadzić, a dopiero potem opracowywać i udostępniać eksponaty zwiedzającym. Mamy zatem
wspomniane pamiątki związane z żeglarstwem polskim.
Posiadamy też dość dużą kolekcję dotyczącą żeglarzy,
kaphornowców, której ze względu na brak miejsca nie jesteśmy w stanie pokazać na ekspozycji. Przygotowujemy
nowe wystawy, jest to jednak bardzo kosztowne i musimy
zabiegać o środki zewnętrzne. Staramy się, by wystawy
były ciekawe i przyciągały ludzi, ale to jeszcze zwiększa
wymagania finansowe i pochłania dodatkowy czas. Dziś
społeczeństwo oczekuje od muzeów wystaw dynamicznych, gdzie zwiedzający będzie mógł doświadczać historii i wydarzeń prezentowanych na ekspozycji wszystkimi
zmysłami. O takim zapotrzebowaniu wyraźnie świadczy
Noc Muzeów, kiedy przy trudnych warunkach zwiedzania, przy wyraźnie ograniczonej powierzchni przeznaczonej do udostępnienia w ramach imprezy, pojawiają
się tłumy. Faktycznie, wiele muzeów prześciga się w niezwykłych pomysłach ożywienia ekspozycji. Ma to na celu
zachęcenie gości do przyjścia do placówki w porze, kiedy
nikt nie będzie przeszkadzał w zwiedzaniu i będzie można
zapoznać się ze wszystkimi wystawami.

DZ I Ś S P O Ł E C Z E Ń S T WO
O C Z EK UJ E OD M UZ E ÓW
W YS TAW DY NA M IC Z N YC H ,
GDZ I E Z W I EDZ A JĄC Y B ĘDZ I E
MÓ G Ł D O Ś W I A D C Z AĆ
H I S T OR I I I W Y DA R Z E Ń...
Mówimy o polskich żeglarzach i marynarzach. A co ze
słowiańskimi? Dlaczego nie mają takiego PR-u jak choćby
wikingowie?

Bardzo dobre pytanie. Być może dlatego, że wiedza o nich
na Zachodzie jest mała. Planując realizację Muzeum
Archeologii Morskiej cieszyłem się z zaproszenia do Łeby,
bo tam, pod koniec XIX wieku nad jeziorem Łebsko odkryto wraki łodzi, datowane na wczesne średniowiecze.
Archeologowie niemieccy, którzy badali te łodzie, określili
je jako pochodzące z czasów wikingów. Nie chcieli nazwać
ich „słowiańskimi”, bo czasy były takie, że słowiańskość
spychana była w zapomnienie. Na gdańskiej Oruni, w latach
30-tych, odkryto kolejne wraki łodzi. Były to łodzie zupełnie
inne niż skandynawskie, ale znów nazwano je „łodziami
z czasów wikingów”. Dopiero po II wojnie światowej zaczęliśmy mówić na świecie o słowiańszczyźnie. Widać powoli
skutki tej zmiany. Dzieje się tak również dzięki obiektywnej pracy archeologów na terenie dawnych wschodnich
Niemiec, ale również obecnych, choćby we Wschodniej
Meklemburgii, gdzie powstają muzea obrazujące kulturę
słowiańską. Można tam zobaczyć repliki słowiańskich łodzi,
spłynąć nimi do miasta i zwiedzić skansen średniowieczny
Torgelow koło Ueckermünde. Takich miejsc związanych ze
słowiańszczyzną w Meklemburgii, aż po Kilonię i Szlezwig,
jest bardzo dużo. Archeologowie mówią, że 80% wykopanych tam eksponatów to zabytki słowiańskie.
Po polskiej stronie brakuje takich inicjatyw.

Brakuje, chociaż są odkrycia: w Pucku, Szczecinie, na
Wolinie... Nasza koncepcja muzeum w Łebie przewiduje, że
będzie tam część z ekspozycją łodzi słowiańskich z czasów,
w których żyli również wikingowie. Chcemy pokazać, że
Słowianie byli dla wikingów zarówno rywalami, jak i partnerami. Są dowody na to, że np. jedni i drudzy wspólnie
płynęli na Wyspy Brytyjskie, są też dowody, że Słowianie
atakowali porty na terenie dzisiejszej Danii. Ostatecznie zaodrzańskich Słowian zniszczyli w ramach akcji chrystianizacyjnych Niemcy i Duńczycy. Jeszcze Wincenty Pol na Rugii
dokumentował resztki słowiańszczyzny i pisał, że w domach
rybacy rozmawiają językiem, którego inni nie rozumieją.
Przekazanie informacji o tej kulturze światu, to wielkie zadanie dla muzealników. U nas tę epokę nazywa się przecież
wczesnym średniowieczem, a na zachodzie Europy popularne jest określenie „czasy wikingów”. A przecież wikingowie
nie byli jedyni na Bałtyku.
Słowianie i wikingowie byli jak równy z równym?

Słowianie bali się wikingów, a wikingowie Słowian.
Jeździłem na wykopaliska do Danii, na wyspę Falster, nie-
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C A ŁY C Z A S I N T ER E S UJĄ M N I E S TAT K I
Ś R EDN IOW I E C Z N E I PRÓBUJ Ę P O
W I ELU L ATAC H BA DA Ń PR Z E N I E Ś Ć
S WOJ E S P O S T R Z E Ż E N I A RÓW N I EŻ
NA PŁ A S Z C Z YZ N Ę MODEL A R S K Ą .
daleko miejscowości Stubbekøbing. W czasie prac ziemnych natrafiono na zabytki
szkutnicze. Okazało się, że prowadzono tam
działalność szkutniczą, ale wyjątkowo tylko
słowiańską. Do miejscowości Hedeby, w 808
roku, władca Danii Godfred przemieścił
Słowian z miejscowości Rerik pod Wismarem.
Chciał w swoim mieście rozwijać port handlowy i wzmocnić potencjał w obronie przed
Frankami. W ten sposób Słowianie razem
z wikingami bronili granic przed Frankami.
Hedeby, nota bene, zostało zniszczone przez
Słowian w XI wieku. Historia Słowian i wikingów cały czas się przeplata, jest o czym mówić,
dokumentów jest sporo. W nowym oddziale
Muzeum, w Łebie między innymi o tym chcemy opowiadać.
Zajmuje się Pan wciąż modelarstwem?

Cały czas interesują mnie statki średniowieczne i próbuję po wielu latach badań prze-

nieść swoje spostrzeżenia również na płaszczyznę modelarską. Od tego zaczęła się też
moja przygoda z muzeum. Jako student zostałem zaproszony do współpracy z muzeum
– budowałem modele statków średniowiecznych z Pomorza. Teraz, na koniec zawodowej
kariery, staram się zdyskontować moje doświadczenia, wykorzystując najnowszą wiedzę. W ostatnich latach miało miejsce sporo
odkryć wraków średniowiecznych i jest wiele
ciekawego materiału.
Modelarstwo wymaga chirurgicznej zręczności
i niesamowitego oka.

Zwłaszcza, że modelarstwo jest traktowane
jako swojego rodzaju sport. Ma międzynarodowe ramy, istnieje Związek Modelarzy
Okrętowych o światowym zasięgu, którego
przez dwie kadencje byłem wiceprezydentem. W tym czasie nasze muzeum zorganizowało w Gdańsku mistrzostwa świata
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i mistrzostwa Europy modeli wystawowych. W 2017 roku
w Ornecie odbędą się mistrzostwa świata modeli pływających. Imprezy, które organizowaliśmy w muzeum do dziś
są mile wspominane.
Czy w Muzeum można zobaczyć modele pańskiego
autorstwa?

Tak, choćby na głównej wystawie są modele z moich czasów studenckich, ale także model, który wykonałem przed
dwoma laty i oddałem muzeum do depozytu. To moje
spojrzenie na statek typu koga. Pierwszy taki model zbudowałem gdzieś w 1967, przed wydarzeniami marcowymi...
Od tego czasu sporo się zmieniło, więc postanowiłem zbudować drugi model, odpowiadający mojemu aktualnemu
stanowi wiedzy.
Obecnie pracuje Pan nad jakimś modelem?

Tak, to statek pomorski typu holk z pieczęci Elbląga
z 1424 roku.
Kiedy będzie ukończony?

To zależy, jaka będzie zima. Jeśli będzie łagodna, to będę
miał mało czasu, jeśli będzie ciężka – więcej.
Pozostaje mi w takim razie życzyć ciężkiej zimy.

(śmiech) Ma pan rację!

DR INŻ. JERZY LITWIN – od 2001 roku dyrektor Centralnego Muzeum Morskiego, przekształconego w 2013 roku
w Narodowe Muzeum Morskie. Z wykształcenia inżynier
budownictwa okrętowego, z zawodu muzealnik, z zamiłowania modelarz specjalizujący się w modelach statków średniowiecznych. Za kadencji dyrektora Narodowe Muzeum
Morskie wzbogaciło się o nowe oddziały: Muzeum Zalewu
Wiślanego w Kątach Rybackich, Ośrodek Kultury Morskiej
w Gdańsku oraz Centrum Konserwacji Wraków Statków
w Tczewie. Zmodernizowane też zostało Muzeum Rybołówstwa w Helu, trwają także prace nad otwarciem kolejnego
oddziału – Muzeum Archeologii Podwodnej i Rybołówstwa
Bałtyckiego w Łebie.
ENGLISH

A LOT TO TALK ABOUT
We talked to Jerzy Litwin, the director of the National Maritime
Museum in Gdańsk, about how a contemporary museum operates,
what is stored in museum storerooms, how the Slavs fought the
Vikings, as well as about his greatest hobby – scale model making.

The National Maritime Museum in Gdańsk benefits
from its location in the Tricity – wherever you dive,
you find an exhibit. It must make it much easier for
the museum to operate.

Więcej na anywhere.pl
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That's true. Generally, that’s why our museum was established. It’s thanks to people who met several times
after the war and decided that it would be a good idea to
set up a maritime museum here, to prevent the objects
from being lost. The Society of Friends of the Maritime
Museum, whose primary goal was to establish the museum, was set up in 1958. The goal was achieved two
years later. A maritime division was established in the
Pomeranian Museum, and in 1962, after the completion
of the Crane restoration, our museum was moved to its
own seat and became independent. Since then, we have
had a chance to develop a lot. The first director of the
museum played an important role. He had a vision and
was lucky in making some administrative decisions.
What is important is the fact that the museum didn't
take over any collections, but developed its own collection owing to favourable conditions. By the way, the
Society of Friends of the Maritime Museum still operates. Moreover, the Society of Friends of Dar Pomorza
and the Society of Friends of Sołdek were set up.
There can't be too many Friends.

And we’re glad about it. The same with proofs of friendship
– for many years, sailors have brought us exhibits from their
voyages. One of the permanent exhibitions in the Maritime
Culture Centre comprises mostly of their gifts, including
boats from various countries, scale models and other souvenirs related to maritime culture of various nations. Even

today, looking through correspondence, I found out that our
museum received a painting representing Hel in the olden
days from a descendant of fishermen from Hel, who lives in
Germany now. The painting depicts the pre-war image of the
town, as its author remembered it.
Does the museum store any interesting exhibits that
aren’t permanently on display?

Our role is to collect items. Only later do we arrange exhibitions and display them to our visitors. Therefore, we have
such exhibits related to Polish sailing. We also have quite
a large collection of items concerning sailors, Kaphornowcy,
but there isn’t enough room to display it. We have been
planning new exhibitions, but it involves considerable costs
and requires external financial support. We aim to arrange
interesting exhibitions that would attract people, but it additionally increases our financial needs and takes more time.
Nowadays, museums are expected to offer dynamic exhibitions, allowing visitors to experience history and events with
all their senses. This can be seen on the example of events
such as the Long Night of Museums, when people flock to
museums despite difficult conditions of visiting or limited
number of exhibitions made accessible on the occasion
of the event. As a matter of fact, many museums strive for
making their exhibitions more attractive and interesting.
The aim is to attract people to visit the museum when they
can have enough time to see all exhibitions and they aren't
distracted by other visitors.
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replicas of Slavic boats and sail to the city on
them, as well as visit a Medieval village-museum Torgelow near Ueckermünde. There
are a lot of such places related to the Slavic
culture in Mecklenburg, Kiel and Schleswig.
Archaeologists claim that 80% of objects excavated there are Slavic relics.

build scale models of medieval ships from
Pomerania. Now, at the end of my professional career, I try to take advantage of my experience and the latest information. A number of
medieval wrecks have been discovered over
the last several years, and there’s much interesting research material.

There are few such initiatives in Poland.

Scale model making requires surgical
precision and a sharp eye.

That’s true. Yet still, some discoveries are
made: in Puck, Szczecin, the Wolin island…
We intend to arrange an exhibition of scale
Slavic boats dating back to the times of
Vikings in the museum in Łeba. We want
to show that the Slavs were both rivals and
partners of the Vikings. There is some evidence that, for example, both nations sailed
to the British Isles; moreover, there is some
evidence that the Slavs attacked ports in the
territory of the present Denmark. In the end,
the Slavs coming from beyond the Oder River
were killed by the Germans and the Danish, as
part of Christianisation actions. Wincenty Pol
documented the remnants of the Slavic culture on the island of Rügen; he wrote that fishermen tended to talk at home in a language
that the others didn’t understand. Providing
information on this culture is a great mission
of the museologists. We refer to this period as
‘the early Middle Ages’, whereas in the western countries, the term ‘the Viking Age’ is
more popular. And the Vikings were not the
only seamen on the Baltic Sea.
We’re talking about Polish sailors and
seamen. What about the Slavic ones? Why
don't they have such PR like, for example,
the Vikings do?

It’s a really good question. Perhaps it's because there is little information on them in
the western countries. As regards plans for
the Museum of Marine Archaeology, I was
glad to be invited to Łeba because at the end
of the 19th century, some boat wrecks dating
back to the early Middle Ages were discovered
there, by the Łebsko Lake. German archaeologists who examined those boats stated that
the boats date back to the Viking Age. They
didn’t want to call them ‘Slavic’ because the
Slavic culture was marginalised then. In the
1930s, some boat wrecks were also discovered in Gdańsk, in the Orunia district. Those
wrecks differed from the Scandinavian ones,
but again, they were called ‘boats from the
Viking Age’. Only after the Second World War
did we start to speak about the Slavic culture
in the world. We can see the effects of that.
This is owing to objective work of archaeologists in the territory of the former East
Germany, but also to the ones, for example,
in the East Mecklenburg, where museums of
the Slavic culture are established. You can see

The Slavs and the Vikings were equals?

The Slavs were afraid of the Vikings, and the
Vikings were afraid of the Slavs. I went to excavations in Denmark, on the Falster island,
near Stubbekøbing. Boat building relics were
found there. It was discovered that boats were
built there, but only by the Slavs. Godfred,
a Danish king, moved the Slavs from Rerik
near Wismar to Hedeby in 808. He wanted to
establish a trade port there and reinforce defense against the Franks. Thus, the Slavs defended the borders of the country against the
Franks together with the Vikings. Hedeby,
by the way, was destroyed by the Slavs in the
11th century. The history of the Slavs and the
Vikings is interconnected, there is a lot to talk
about, there are many documents. We want
to tell these stories in the new division of the
museum in Łeba.
Are you still interested in scale model
making?

I’m interested in the medieval ships and after
many years of studies, I attempt to transfer
my observations onto model making. That’s
how my adventure with the museum has begun, by the way. When I was a student, I was
offered to work for the museum – I would

All the more because model making is treated as a kind of sport. It's international, as
there’s international Scale Ship Modelers
Association. I was its vice president for two
terms. Our museum held world championship and Europe championship in exhibition
scale models in Gdańsk then. In 2017, world
championship in floating scale models will be
held in Orneta. Events which we have organised in the museum are still fondly recalled.
Are any scale models made by you
displayed in the museum?

Yes, they are. In the main exhibition, there
are some models that I made when I was a student, but also a model which I made two years
ago and deposited in the museum. It’s my
view of the cog, which is a type of ship. For the
first time, I built such a scale model in 1967,
I guess, before the March events… A lot has
changed since then, so I decided to build another model, on the basis of what I know now.
Are you working on any scale models now?

Yes, I’m working on a Pomeranian holk –
a type of medieval ship – from the seal of
Elbląg of 1424.
When will it be finished?

It depends on the weather this winter. If the
winter is mild, I’ll have little time, but if it's
harsh – I’ll have some more.
So I wish you a harsh winter then.

(Laughing) You're absolutely right!
JERZY LITWIN, PHD, ENG. – since 2001, he has
been a director of the Central Maritime Museum, which was transformed into the National
Maritime Museum in 2013. A shipbuilding engineer by education, a museologist by profession,
a modeler specialising in scale models of medieval ships by passion. During his term, new divisions of the National Maritime Museum were
established: the Vistula Lagoon Museum in
Kąty Rybackie, the Maritime Culture Centre in
Gdańsk and the Shipwreck Conservation Centre in Tczew. Moreover, the Fisheries Museum
in Hel was modernised, and works are carried
out to open another division of the museum –
Underwater Archaeology and Baltic Fisheries
Museum in Łeba.
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MAM NA IMIĘ
GEORGE ODC . 13

KASIA
WARNKE
Aktorka, dramaturg, reżyserka.
Ukończyła krakowską PWST, została zaangażowana
do Teatru Starego w Krakowie, później dołączyła do
zespołu TR Warszawa. Pracowała z Lupą, Jarzyną,
Borczuchem, Klatą, Korczakowską. Wyreżyserowała
swój tekst „Uwodziciel” w Teatrz e Nowym K.
Warlikowskiego. Publikuje swoje teksty w „Zwykłym
Życiu” i „K Mag-u”. Na premierę czeka jej debiut
kinowy „W spirali” w reż. K. Aksinowicza.

W

cale nie szukam samotności. Jestem
tylko zmęczony złudzeniem kontaktu. Permanentne pobudzenie i zatracenie w odbiorze. Przerabianie setek, tysięcy
impulsów dziennie. Analiza odbioru. Wieczna
gonitwa mózgu w zapętleniu tych samych czynności. To już się stało: jesteśmy urządzeniami
przetwarzającymi dane. Nic innego się nie liczy. Wszystkie działania są podporządkowane
produkcji danych i ich przetwarzaniu. Wieczna i uporczywa kontrola tego, co myślisz i co
czujesz. Jeśli nie dajesz się kontrolować, kara
jest zatrważająca i bezwzględna – stajesz się
niezauważalny, przeźroczysty. Naturalnie więc
odrzucasz wszystko, co nie budzi zainteresowania w sieci. Przesiewasz myśli, ukrywasz te
„nieatrakcyjne” i eksponujesz te z rzekomym
potencjałem. Wszystko dzieje się zgodnie z planem i po cichu. Przepraszasz często za brak natychmiastowej reakcji? Za to, że nie odebrałeś
natychmiast telefonu? Dlaczego tak postąpiłeś? Bo rozmawiałeś z kimś innym, bo spałeś,
bo ci się nie chciało, bo miałeś depresję, bo się
kochałeś, bo akurat szczytowałeś, bo zapatrzyłeś się w okno, bo wyciszyłeś telefon słuchając
Brahmsa? Bo akurat oglądałeś porno.
Bądźmy szczerzy, nie obchodzi nas opinia
innych, boimy się tylko wykluczenia. Boimy
się, że nam się skończy termin przydatno-

ści. Dlaczego chcesz coś znaczyć? Dlaczego
mówisz, że nie wolno się z tego czy tamtego
śmiać? Dlaczego nie możemy tego potraktować jak zabawy? Dlaczego każesz innym lizać
sobie tyłek? Dlaczego umniejszasz ich znaczenie? Dlaczego, kiedy widzisz coś pięknego, robisz wszystko, żeby to zniszczyć? Bo czujesz
się gorszy i nie chcesz, żeby to, co piękne podkreśliło twoją przeciętność? Tak, PRZECIĘTNOŚĆ! Tego się boimy. To jest nasz koszmar,
który spędza sen z powiek. Śmiejesz się – słyszę pewną nerwowość w tym rechocie.
Chcę ciszy. I choć pieniądze zapewniają mi
komfort i subtelność otoczenia – jestem sam
w hotelach, sam w eleganckich restauracjach,
odizolowany w pierwszej klasie samolotu lecącego tysiące metrów nad ziemią – to jednak
wciąż słyszę świszczące koło uszu e-maile,
SMS-y, wiadomości w TV, na portalach. Widzę
wkoło tylko ludzi, którzy nerwowo reagują na
dzwonki swoich telefonów albo ich brak.
Moja destynacja to Islandia. Wiem, że
nie ma całkowitej ucieczki od świata owładniętego przez INFORMACJĘ. Ona mnie dosięgnie, obojętnie gdzie będę. Pragnę tylko
wytchnienia, oddalenia, które pozwoli mi na
brak reakcji. I wam tego życzę w 2017-tym.
Nowy rok, który niesie kolejne szanse. Błogosławiony cykl odchodzących rzeczy, które
żegnamy, i przychodzących, które witamy,
uświadamia nam CZAS – zjawisko wiecznie
w ruchu, płynne, subiektywne, a jednak wyraźnie wyczuwalne. On jest po naszej stronie,
jest zawsze darem nadziei, możliwością zmiany. Dopóki trwa, jest szansa. Słyszę pracujące silniki i dudnienie powietrza o ściany samolotu. Kocham latać. Kiedy startuję, jestem
kimś innym, niż kiedy ląduję. Pode mną biel
Islandii.
ENGLISH

MY NAME IS GEORGE, EPISODE 13

I’m not looking for solitude. I’m just fed
up with the illusion of contact. With this
permanent excitation and obsession with
perception. Hundreds or thousands stimuli every day. This analysis of perception.
This never-ending flight of the same ideas.
It has already happened: we are computers
processing data. Nothing else matters. Our
Więcej na anywhere.pl

actions are aimed to produce data and process it. Permanent and intrusive control over
your thoughts and feelings. And if you don't
consent to be controlled, the punishment is
severe and absolute – you become invisible,
transparent. It’s natural then to reject everything that isn't of interest on the Web. You
go through your thoughts, hide those which
seem ‘unattractive’ and expose those which
seem to have a potential. Everything is going
according to plan, silently. Do you often apologise for responding after some time? For not
picking up the phone immediately? Why did
you do that? Because you were talking with
somebody; you were sleeping; you just didn’t
want to pick it up; you were depressed; you
were making love; you were having an orgasm; you were looking through the window;
you had muted your phone because you wanted to listen to Brahms. Because you were
watching porn.
Let’s be honest – we don’t care what other
people think of us. We're just afraid of being
excluded. We dread being unwanted. Why do
you want to mean anything? Why do you say
that we shouldn't laugh at something? Why
don't we treat it as fun? Why do you make
other people bow and scrape? Why do you
understate them? When you see something
beautiful, why do you do everything you can
to destroy it? Because you feel worse and
you don’t want beautiful things to make you
look ordinary? Yes, that's right – ORDINARY!
That’s what we dread. This is our nightmare
that keeps us awake at night. You’re laughing,
but I can feel you're nervous.
I want silence. And even though money
provides me with comfort and refinement –
I’m alone in hotels, alone in elegant restaurants, isolated in the first class of the plane
flying thousands of kilometres above the
ground – I can still hear the hissing sounds
of e-mails, text messages, TV news on websites. What I can only see are people who
nervously look at their phones – whether
they ring or not.
My destination is Iceland. I know it's impossible to escape the world governed by
INFORMATION. It’ll reach me everywhere.
I only want a break, some distance, which
will allow me not to react. And that’s what
I wish you in 2017. A New Year, new chances. Time makes us aware of the blessed cycle
of things that go away and those that come.
Time, which never stops; which flies; which is
subjective, but we can clearly see it anyway.
Time is on our side. It gives us hope and a possibility of change. Until it lasts, we still have
a chance. I can hear the engines operating
and the air rumble. I love flying. When I land,
I’ll be a different person from the one that departed. I can see white Iceland below.

ZDJĘCIE: MONIKA SZAŁEK
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WINIĘ

MARYSIĘ
BIESIADNĄ

WINIĘ MARYSIĘ BIESIADNĄ

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

M

am problem z tym, co polski pop
robi z polskim folkiem. Z każdą
nową płytą, z każdym nowym wykwitem jakiegoś nieznanego zespołu, który
momentalnie robi się super popularny, mam
wrażenie, że polski muzyczny mainstream
sprzedał mu właśnie kolejny policzek. Zamiast inspirować się nią, wsłuchiwać i wyszukiwać, a następnie przekazywać w lżejszej
formie, gros wykonawców wykorzystuje
muzykę folkową jako narzędzie sprzedaży. Pokażmy przaśność, pokażmy, jakie to wszystko
miałkie, zaśpiewajmy o kwaśnicy, o czerwonych koralach, pokażmy ubijanie masła,
zagrajmy proste melodyjki na cztery, byleby
na skrzypcach albo akordeonie – sprzeda
się. Radia oszaleją, redakcje oszaleją, rodzime festiwale oszaleją, ludzie nie będą mieli
wyjścia i też oszaleją.
Kojarzycie te internetowe memy o tym,
że animacje Disneya są odpowiedzialne za
nasze nierealne wyobrażenia co do naszych
drugich połówek? To jest właśnie esencja mojego problemu z tym popowym folkiem. Ktoś
mi na początku drogi te oczekiwania zawyżył, ktoś na dzień dobry postawił poprzeczkę
tak wysoko, że niewielu było w stanie dosięgnąć. Winię za to wszystko Marylę Rodowicz.
Dla ikony i polskiej estrady ostatnie lata
nie były chyba kolorowe. Generalnie nie
wiem, co tam sobie robi na co dzień, zapewne występuje tu i tam i oby jak najdłużej. Ale
z mediów wiem tylko tyle, że podczas Sylwestra 2013, transmitowanego w jednej ze stacji
telewizyjnych, przypomniała o sobie dając się
wepchnąć w jakiś plastikowy gorset imitujący
nagie ciało, a podczas ostatniej sylwestrowej
imprezy wystąpiła w duecie z Zenkiem Martyniukiem z Akcentu. Ale w 1995 roku to Maryla
Rodowicz jak nikt inny podała kilkuletniemu
mnie zestaw znakomicie zaaranżowanych
i zaśpiewanych klasyków polskiej muzyki folkowej. Kasetę z napisem „Marysia Biesiadna”
i portretem smutnej Rodowicz w pokaźnym
wianku moi rodzice odpalali na starym magnotofonie jamniku. Potem odziedziczyła ją
moja siostra, trzymając w swojej szafce gdzieś

między kasetami Celine Dion, Roxette i Rynkowskiego. Aż w końcu w 2016 roku przypomniałem sobie o niej ja.
Przypomniałem sobie, jaką znakomitą
ekipę muzyków zebrała Maryla Rodowicz na
„Marysi Biesiadnej”. Niech wspomnę tylko
o Jose Torresie, Marku Radulim, Tadeuszu Leśniaku, Wojciechu Zielińskim, Jacku Wąsowskim, Mariuszu Mielczarku. Przypomniałem
sobie jednak nade wszystko o tym, co moje
małoletnie serducho na „Marysi Biesiadnej”
poruszało. O tym, jak groźnie zaczynał się
„Idzie dysc”, po czym wybuchał nagle gitarowym zgiełkiem niczym burza, co przyszła po
ciszy. O tym, jak „Głęboka studzienka” zamieniała się w rozpędzony bluesowy hit, do którego nie sposób ustać w miejscu, jak porywająco
rozpędzał się „Czerwony pas”, jakie country
Maryla i jej ekipa zrobili z „Miała baba koguta”,
w końcu o tym, jak pięknie i delikatnie śpiewała sama Rodowicz w „Zachodźże słoneczko”.
Znane wszystkim banały nagle stały się wciągające i atrakcyjne. Tak naprawdę „Marysia
Biesiadna” to siedemnaście aranżacyjnych
i wykonawczych majstersztyków, popis muzycznej wyobraźni, luzu, porozumiewawczych mrugnięć do słuchacza, a jednocześnie
szacunku do materiału źródłowego.
Zapragnąłem zatem stać się kolejnym
w mojej rodzinie posiadaczem kasety „Marysia Biesiadna”. W rodzinnym domu przeszukałem każdy zakątek, każdą szafkę i szufladę,
od piwnicy po strych. I nic. „Marysia Biesiadna” przepadła. Najwyraźniej nie chciało się
jej czekać 20 lat na to, żeby ją ktoś docenił.
Ciebie, czytelniku, namawiam, żebyś spróbował naprawić mój błąd. Jeśli podejrzewasz,
że gdzieś w odmętach szafek i szuflad leży
jeszcze jakiś egzemplarz „Marysi Biesiadnej”,
wyciągnij go na światło dzienne, zdmuchnij
kurz, włącz i zachwyć się tym, jak kiedyś traktowało się folk.
ENGLISH

I BLAME MARYSIA BIESIADNA

I have an issue with what Polish pop does with
Polish folk. With each new album, with every
new spring of some unknown band that is
instantly becoming super popular, I get the
impression that the Polish musical mainstream has slapped itself once again. Instead
of gaining inspiration from it, listening to it,
searching it and later showing it in a lighter
form, gross of artists uses folk music as a tool
for sales increase. We will show rusticity, we
will show how fine it all is, we will sing about
cabbage soup, red beads, we will play easy,
four tact melodies on a violin or accordion: we
will sell. Radios will go crazy, magazines will
go crazy, home festivals will go crazy, people
will not have a choice but also go crazy.
Więcej na anywhere.pl

You know those internet memes on how
Disney animations are responsible for our unrealistic expectations of our second half? This
is the essence of my problem with this pop-folk.
At the very beginning someone has raised the
expectations, someone has put the bar so high
that only few people could reach it. I blame
Maryla Rodowicz [TN: popular Polish pop-folk
singer, debuted in the 70s] for everything.
For this icon of Polish scene last years were
not very colourful. Generally, I do not know
what she is doing, she is probably performing
here and there and I wish her all the best. Media
says that during the 2013 New Year’s performance, transmitted by one of the TV channels,
she reminded us about herself, agreeing to
be put into a plastic corset imitating a naked
body and on the last New Year she performed in
a duet with Zenek Martyniuk from Akcent. But
in 1995 it was no one else but Maryla Rodowicz
that presented a few year old me a set of greatly
arranged and sung Polish folk music classics.
A cassette titled Marysia Biesiadna with a portrait of sad Rodowicz in a big flower crown on
the cover my parents played on an old record
player. My sister inherited it, keeping it on
her shelf between cassettes of Celine Dion,
Roxette and Rynkowski. Until, in 2016, I remembered about it. I remembered the group
of renowned musicians Maryla Rodowicz gathered on Marysia Biesianda. Let me just mention
Jose Torres, Marek Raduli, Tadeusz Leśniak,
Wojciech Zieliński, Jacek Wąsowski, Mariusz
Mielczarek. But what I remembered most was
what moved my young heart with the strongest
on Marysia Biesiadna. About how scarily Idzie
dosyć started, how it exploded with guitar-like
thunder that came after peace. About how
Głęboka studzienka transformed into a rushing
blues hit to which you had to move, about how
Czerwony pas gained speed, how Maryla and
her team turned Miała baba koguta into country and, finally, how beautifully and tenderly
sang Rodowicz herself in Zachodźże słoneczko.
Simple songs known by everyone suddenly became attractive and catchy. Marysia Biesiadna
is seventeen perfectly arranged and performed
songs, a parade of musical imagination, coolness, knowing winks at the listener and, at the
same time, respect for source materials.
And so I wanted to be another owner of
Marysia Biesiadna cassette in my family.
I searched every corner, every cupboard and
drawer from the basement to the attic of my
family home. And nothing. Marysia Biesiadna
is gone. It seems that she did not want to wait 20
years to be recognized. I encourage you, dear
reader, to try and fix my mistake. If you think
that somewhere in the depths of your cupboards
and drawers you might have your Marysia
Biesiadna take it out, dust it off, turn on and be
amazed at how folk was treated back in the day.
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NADCHODZI NOWE
WRAZ Z NOWYM ROKIEM PRZYSZŁA PORA NA DUŻE ZMIANY
W POLSKIEJ FILHARMONII BAŁTYCKIEJ. JEDNAK ŻEBY ZMIANY NADESZŁY
POTRZEBNY JEST NIE TYLKO CZAS, ALE TEŻ ODPOWIEDNI LUDZIE.
TEKST Katarzyna Szewczyk

Ś

miało można powiedzieć, że 10 lat to
kawał czasu. W tak długim okresie
można wiele dokonać, ale można też
ten etap „przespać”. Szczęśliwie dla PFB i jej
Orkiestry, maestro Ernst van Tiel – ustępujący właśnie Dyrektor Artystyczny – wybrał tę
pierwszą opcję.
Z Polską Filharmonią Bałtycką holenderski dyrygent nawiązał współpracę w 2007
roku, by w 2012 roku związać się z nią na stałe.
Dostrzegł w gdańskiej Orkiestrze ogromny
potencjał, który potrafił odpowiednio wykorzystać. Sprawił, że filharmonicy prezentują
dziś jeszcze wyższy poziom artystyczny, oferując własne, unikalne brzmienie i osiągając
dzięki temu wiele sukcesów.
Obejmując stanowisko dyrektorskie, Ernst
van Tiel postawił sobie jeden cel – „odpoważnić” nieco muzykę poważną. Chciał, aby w progi Ołowianki zawitali nie tylko stali bywalcy,
ale także ci, którzy do tej pory w tego typu
koncertach nie uczestniczyli. W repertuarze
PFB pojawiły się wydarzenia, wśród których
każdy mógł znaleźć dla siebie coś interesującego, takie jak koncerty muzyki musicalowej
czy filmowej. Ważną dla maestro kwestią było
też wyjście Orkiestry poza mury filharmonii,
co także udało mu się zrealizować – na kulturalnej mapie Trójmiasta pojawiły się wzorowane na angielskich BBC Proms Koncerty
Promenadowe. Podczas trwającej kilka se-

zonów artystycznych kadencji Ernsta van
Tiela częściej odbywały się również koncerty
cykliczne, takie jak „Wielcy Dyrygenci” czy
„Maestro nie tylko skrzypiec”. Dyrektor postawił na swoim i sprawił, że repertuar Polskiej
Filharmonii Bałtyckiej stał się niezwykle zróżnicowany i daleko mu było do nudy.
Ernst van Tiel wiele zdziałał także dla
obecności gdańskiej Orkiestry na światowej scenie muzycznej. Pełen sukcesów na
tym polu był jubileuszowy sezon artystyczny
PFB. Jednym z najważniejszych wydarzeń był
wyjazd filharmoników do Rosji, gdzie mieli
okazję zagrać w prestiżowej Sali Koncertowej
im. P. Czajkowskiego w Moskwie. Perłą w koronie było kilkutygodniowe tournée po USA,
podczas którego Orkiestra zagrała aż 43 koncerty, również pod batutą maestro van Tiela.
W kwietniu 2016 roku muzycy PFB po raz
pierwszy w historii wystąpili także na Baltic
Sea Festival w Sztokholmie – największym
festiwalu muzyki poważnej w Skandynawii.
Podczas każdego z wyjazdów filharmonicy
dowiedli, że należą dziś do polskiej czołówki
i reprezentują równie wysoki poziom, jak najbardziej znane światowe orkiestry.
– To był dla mnie ważny okres, spędziłem
w Gdańsku wspaniałe cztery lata. Jestem
dumny z każdego koncertu i z każdego wyjazdu Orkiestry, bo każdy występ, który daje muzyk, jest ważny, posuwa go o krok do przodu

i dzięki temu on, a tym samym jego orkiestra,
się rozwija. Jestem dumny z tego, że po koncertach dobre odczucia płynęły również od
naszych słuchaczy – powiedział maestro van
Tiel. – Niestety, nie jestem w stanie poświęcać
wystarczającej ilości czasu na tak ważną pracę, jak ta. Filharmonia, a przede wszystkim
Orkiestra, zasługuje na pełne poświęcenie –
przyszła więc pora na zmianę.
W marcu maestro Ernsta van Tiela zastąpi
gruziński dyrygent George Tchitchinadze.
Ten szanowany artysta mimo młodego wieku
posiada ogromne doświadczenie – prowadził orkiestry na całym świecie, od Bilbao po
Tokio, współpracował również z filharmoniami w Polsce. Nie obce są mu także stanowiska
dyrektorskie – od 2004 do 2016 roku był dyrygentem i Zastępcą Dyrektora Artystycznego
Państwowej Opery i Baletu im. Paliashwili
w Tbilisi. Maestro szturmem zdobył uznanie
publiczności i krytyków na całym świecie ze
względu na imponujące muzyczne umiejętności i wyobraźnie, charyzmę, a jednocześnie
ciepło i wrażliwość w kontaktach z widownią
i z muzykami.
– Niezmiernie mi miło, że Filharmonia zaufała właśnie mi. Już przy pierwszym spotkaniu z Orkiestrą PFB wyczułem w niej ogromny
potencjał i, co ważne, wolę dalszego rozwoju.
– powiedział George Tchitchinadze. – Zrobię
co w mojej mocy, by w nadchodzących sezonach nasz repertuar był skonstruowany
tak, żeby wydobyć zarówno ze mnie, jak
i z Orkiestry najwięcej jak się da. Muzyka,
którą będziemy prezentować powinna poruszać serca wszystkich na widowni, ale też
na scenie. Niezwykle ważny jest też kontakt
z młodymi słuchaczami, których chciałbym
zaprosić do wielkiego świata muzyki klasycznej. Dlatego jako filharmonia powinniśmy też wykreować w sobie otwartą postawę
w kierunku naszej przyszłej publiczności –
dodał dyrygent.

ZDJĘCIA: PAWEŁ KLEIN(1), GELA MEGRELIDZE (2).

MAESTRO ERNST VAN TIEL Z ORKIESTRĄ SYMFONICZNĄ PFB.

GŁÓWNY SPONSOR PFB,
MECENAS KULTURY

SPONSOR
STRATEGICZNY PFB

17 marca na Ołowiance odbędzie się koncert, będący symbolicznym przekazaniem
dyrektorskiej pałeczki. Podczas tego wieczoru
pożegnamy Dyrektora Ernsta van Tiela i powitamy maestro George'a Tchitchinadze. Na scenie spotkają się dwaj wspaniali dyrygenci, prowadząc Orkiestrę, którą jeden z nich wzniósł
bardzo wysoko, a drugi będzie miał szansę
wznieść jeszcze wyżej. Wykonane wówczas
utwory Beethovena, Mozarta i Czajkowskiego
oraz panujące wokół emocje zapewnią niezapomniane chwile nie tylko zgromadzonej publiczności, ale także wykonującym
je muzykom, rozpoczynając tym samym
nowy rozdział w historii Polskiej Filharmonii
Bałtyckiej.
ENGLISH

NEW IS COMING
The New Year has brought big changes to the
Polish Baltic Philharmonic. But for these changes
to take place not only time is needed but also the
right people.

We must point out that 10 years is a long time.
In this time much can happen but it is also easy
to “overlook” this moment. Luckily for the
Polish Baltic Philharmonic and its Orchestra,
maestro Ernst van Tiel – currently stepping
down Artistic Director – chose the first path.
This Dutch conductor first started working
with the Polish Baltic Philharmonic in 2007
to later secure a permanent position in 2012.
He has noticed great potential in the Gdansk
Orchestra and he knew how to use it. He is the
reason why the artists are now on such a high
artistic level, offering their own, unique sound
and being so successful.

NADCHODZI NOWE

Taking the director’s position Ernst
van Tiel had one goal: make classical music “less-classic”. He wanted to draw to
Ołowianka not only its frequent guests but
also those, who have not been to such concerts
before. And so events were written into the
repertoire of the Polish Baltic Philharmonic
amongst which anyone could find something
to their liking (such as theatre or film music
concerts). Maestro also wanted the Orchestra
to go outside the walls of the philharmonic,
which he also achieved: inspired by British
BBC Proms, Promenade Concerts have appeared on the cultural map of Tricity. During
Ernest van Tiels term seasonal concerts took
place more often (such as: “Wielcy Dyrygenci”
or “Maestro nie tylko skrzypiec”). The director stood his ground and made the repertoire
of the Polish Baltic Philharmonic very diverse
and far from dull.
Ernst van Tiel also made the Gdansk
Orchestra present on the world musical
stage. This jubilee artistic season of the Polish
Baltic Philharmonic was full of international
successes. One of the most important ones
was the artists’ trip to Russia, where they
had the honour of playing in the prestigious
Tchaikovsky Concert Hall in Moscow. The
crown jewel was a few-weeks-long tour of the
US, during which the Orchestra gave 43 concerts, also led by maestro van Tiel. In April
2016 the Polish Baltic Philharmonic’s musicians, for the first time in history, performed
at the Baltic Sea Festival in Stockholm
– the biggest classical music festival in
Scandinavia. During each trip musicians
proved that they are one of the best Polish
artists, on an equal level with the world’s most
renowned orchestras.

MAESTRO GEORGE TCHITCHINADZE.,
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“This was an important time for me, I spent
four amazing years in Gdansk. I am proud of
every concert and every trip the Orchestra has
went on, because musician’s each performance
is important - it takes him one step further and,
thanks to that, he himself and his orchestra are
developing. I am proud that after the concerts
we received great feedback, also from our listeners”, said maestro van Tiel. “Unfortunately,
I am unable to devote enough time to such an
important work as this. The philharmonic, and,
furthermore, the Orchestra, deserve full devotion. And so a time has come for a change.”
In March maestro Ernst van Tiel will
be replaced with a Georgian conductor,
Tchitchinadze. Despite his young age this renowned conductor has great experience – he
conducted orchestras all over the world, from
Bilbao to Tokio; as well as worked with philharmonics in Poland. He is also familiar with
the responsibilities of a director: from 2004 to
2016 he was a conductor and a Second Artistic
Director of the Paliashvili National Opera and
Ballet in Tbilisi. Because of his impressive
musical skills, imagination, charisma and,
at the same time, kindness and sensitivity in
his relations with the audience and musicians,
the maestro has quickly gained support of audiences and critiques across the world.
“I am very pleased that the Philharmonic
has put its trust in me. In my very first meeting
with the Polish Baltic Philharmonic’s Orchestra
I noticed its great potential, and, what is even
more important, a will to further develop”, said
George Tchitchinadze. “I will do everything in
my power to ensure that in the upcoming seasons our repertoire is constructed in a way that
will show as much as possible of what I myself
and the Orchestra can do. The music that we
will present should move the hearts of everyone
in the audience and everyone on the stage. It is
also very important to have contact with young
listeners, who I would like to invite into the
great world of classical music. This is why we, as
a philharmonic, should in ourselves create an
open attitude towards our future audience”, the
conductor added.
On March 17th a concert will take place on
Ołowianka that will be a symbolic passing of
the director’s wand. During this evening we
will say goodbye to Director Ernst van Tiel and
welcome maestro George Tchitchinadze. Two
amazing conductors will meet on stage, leading the Orchestra: one that has raised it very
high and one that will have a chance to raise
it even higher. Performed works of Beethoven,
Mozart and Tchayikovski, and the emotions
surrounding the event will make unforgettable memories for not just the audience, but
also the performing musicians, at the same
time opening a new chapter in the history of
Polish Baltic Philharmonic.
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NIESKOŃCZONA

PODRÓŻ
W ŻYCIU BYM SIĘ NIE SPODZIEWAŁ, ŻE MOJĄ LISTĄ
NAJLEPSZYCH PŁYT 2016 ROKU NA SAMYM JEGO
KOŃCU ZATRZĘSIE NIEPOZORNY RAPER W MOIM WIEKU,
PODCZAS KIEDY W KATEGORII „HIP-HOP” RZĄDZĄ NA
NIEJ ZAZWYCZAJ DOBIEGAJĄCY DO 40-TKI WETERANI
POLSKIEJ SCENY. TYMCZASEM VIXEN WPAROWAŁ NA NIĄ
I ROZSIADŁ SIĘ NA TRONIE, JAKBY BYŁ TAM OD ZAWSZE.
WIEDZIAŁEM, ŻE CHCĘ Z NIM POGADAĆ O WYKRACZANIU
POZA RAMY JEDNEGO GATUNKU, CO TAK ŚWIETNIE
UDAŁO MU SIĘ NA OSTATNIM KRĄŻKU „VIXTORIA”.
TEKST Jakub Milszewski

ZDJĘCIA Magdalena Salbert
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Zaintrygowało mnie to, co napisałeś wewnątrz
opakowania płyty. Piszesz o zmianach, o docieraniu do
celu. Ty sam czujesz się innym raperem i producentem
niż w czasach debiutanckiej oficjalnej płyty „New-Ton”
z 2009 roku?

Masz taki komfort, że trzymasz wszystko
w swoich rękach – piszesz, rapujesz, produkujesz,
śpiewasz, filozofujesz w tekstach. Nie boisz się, że
w tym wszystkim staniesz się jakiś eklektyczny
i niezrozumiały dla osób trzecich?

Na pewno wiele się zmieniło, choćby przez to, że minęło
trochę czasu. Zdecydowanie się rozwinąłem. Jestem gościem, który robi muzę cały czas. Chcąc nie chcąc, robiąc
coś na okrągło, człowiek się rozwija czy to warsztatowo,
czy pod względem pomysłów.

Zastanawiałem się oczywiście, jak mogę być zrozumiany.
Kiedy płyta była gotowa, to pisałem sobie w głowie scenariusze o tym, jak może się potoczyć jej odbiór. Ale czy będę
eklektyczny? Nie wiem. Nawet gdyby, to nie przywiązywałem do tego wagi, bo ciężko to przewidzieć. Starałem się
robić muzykę taką, żeby była jak najbliżej mnie. Na tym się
skupiałem. Odbiór to druga sprawa. Nie można się na nim
skupiać, bo on jest i tak niepewny. To tak jak ze sztuką w teatrze – można napisać śmieszną sztukę, a ludzie nie będą
się z niej śmiać. Zawsze jest weryfikacja – można sobie coś
zaplanować, ale ludzie zweryfikują to sami.

A polski rap, całe środowisko zmieniło się od czasu
twojego debiutu?

Pewnie, że tak. Dużo większe jest przyzwolenie na pewne
eksperymenty. Jeszcze w 2008 roku takiego przyzwolenia raczej nie było, środowisko hip-hopowe było hermetyczne. Przez to wielu nie postrzegało hip-hopu jako muzykę. Teraz, przez to że środowisko się otworzyło na inne
gatunki, nikogo nie dziwi nazwanie hip-hopu mianem
muzyki. Nawet Fryderyki przyznawane są w kategorii
„Hip-hop/rap”.
Pytam o zmiany, bo mam wrażenie, że wraz z nową
płytą „Vixtoria” zacząłeś wyrastać z hip-hopowej
szufladki. Jak paru innych raperów przed Tobą,
wyszedłeś poza ramy hip-hopu. Czy taki był twój
zamiar, żeby zrobić coś bardziej totalnego?

Tak, był taki zamysł. Chciałem muzycznie wyjść poza
hip-hop. Od dłuższego czasu miałem takie ciągotki, ale
albo brakowało mi odwagi, albo czułem, że powinienem
rozwinąć jeszcze swój warsztat. Ale przyszedł moment,
w którym stwierdziłem: „kurczę, kiedy, jak nie teraz?”.
Postanowiłem robić muzykę taką, jaką ja chcę, a nie taką,
do jakiej przyzwyczaiłem swoich słuchaczy. Wydaje mi się,
że to była dobra decyzja. Chciałbym iść w tę stronę i rozlewać się jeszcze bardziej.

JESTEM GOŚCIEM,
K T Ó RY RO B I M U Z Ę
C A ŁY C Z A S . C H C ĄC N I E
C H C ĄC , RO B I ĄC C O Ś N A
O K R ĄG Ł O, C Z Ł OW I E K
S I Ę RO Z W I JA C Z Y
T O WA R S Z TAT OWO,
CZ Y POD WZGLĘDEM
P O M Y S Ł ÓW.

Rozmawiałem z kilkoma twoimi starszymi kolegami
po fachu, raperami, którzy wyrośli poza sam hip-hop.
Mówili mi, że kiedy ze swoją muzyką odeszli z ulicy
i zaczęli zajmować się innymi inspiracjami, zorientowali
się, że wylądowali pomiędzy. Ludzie nie wiedzieli, jak
ich sklasyfikować, czy pasują do tej szufladki, czy do
innej, czy wciąż są częścią tego środowiska, czy już nie.
Nie boisz się, że wylądujesz pomiędzy i publiczność nie
będzie wiedziała, co z twoją muzyką zrobić?

Nie boję się tego, bo nie uważam, żeby wylądowanie pomiędzy było czymś złym. Podobno prawda jest zawsze pomiędzy. Bardzo dużo zawdzięczam perkusiście, z którym
jakiś czas temu grałem koncerty. Wywodził się ze środowiska rockowego i alternatywnego. Jego spojrzenie dużo mi
pokazało. Nasze rozmowy o muzyce dużo mnie nauczyły.
Miałem możliwość spojrzenia na muzykę z jego perspektywy. Dzięki temu, że dużo graliśmy i rozmawialiśmy nauczyłem się, że nie warto zamykać się na inne gatunki.
Ale ta twoja otwartość była już widoczna na
poprzednich płytach. „Vixtoria” to z kolei płyta
pełna numerów, które możesz spokojnie puszczać
w radio i każdy osobno ma szansę być hitem.
Tymczasem twoje muzyczne CV też jest ciekawe, bo
przecież pierwsze albumy nagrywałeś na przykład
w wytwórni Pei. Czy przez to wszystko – nagrywanie
dla Pei, kontakty z muzykami z innych środowisk –
wypracowałeś sobie metodę na tworzenie dobrych,
chwytliwych utworów?

Recepty na pewno nie wypracowałem, bo żaden z moich
numerów prawdziwym hitem się nie stał.
Myślę, że to kwestia możliwości promocyjnych, niż
jakości muzyki.

Mimo wszystko recepty nie mam. Żaden numer nie stał się
hitem. Gdyby jakiś się stał, to raczej też nie miałbym wciąż
recepty, bo byłby to jednorazowy wystrzał. O jakichś receptach w ogóle być może będę w stanie porozmawiać za
jakiś czas. Teraz nie czuję się kompetentny.
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C H C Ę Z A S K A K I WAĆ
S I E B I E . W Y DA J E M I S I Ę,
Ż E J E Ś L I B Ę D Ę W S TA N I E
T O RO B I Ć , T O S Ł U C H AC Z E
B Ę DĄ Z A D OWO L E N I .
Spójrzmy na to inaczej: załóżmy, że
nagrałeś nowy numer – napisałeś go,
stworzyłeś podkład, napisałeś tekst,
nagrałeś siebie, zaprosiłeś gościa
i zarejestrowałeś jego ścieżki. Teraz
odsłuchujesz jego finalną wersję po raz
pierwszy. Co sprawia, że wydaje ci się, że
to dobry utwór?

To najprostsza rzecz: on musi fajnie lecieć.
Kiedy wchodzi refren, to piosenka ma wzlatywać, chyba że jest inne założenie. Numer
ma mieć fajny vibe, ma mieć fajny groove.
Ma zmusić cię, żebyś kiwał sobie głową. To
wszystko sprawia, że ten numer może się
podobać. Czy będzie się podobał – nie wiem,
to inna kwestia. Mnie zależy na tym, żeby dać
mu te cechy.
Nie czujesz się trochę niedoceniony?

Trochę się może czuję...? Ale z drugiej strony
nie czuję jeszcze, żebym powiedział ostatnie
słowo.
Popatrz: „Vixtoria” to która twoja płyta?

Przestałem liczyć.
Właśnie. Masz już parę lat w biznesie,
w środowisku jesteś rozpoznawalny, nie
jesteś debiutantem. W recenzjach twoich
płyt autorzy zwracają uwagę na to, że
swobodnie i naturalnie robisz rzeczy,
z którymi męczą się ludzie, którzy mają
na scenie status gwiazd. Sugerują tym
samym, że te gwiazdy przerastasz.

Fajnie czytać takie recenzje, to jest miłe.
Fajnie też byłoby, gdyby przekładało się to na
ogólną sprzedaż płyt. Ale tak, jak powiedziałem, nie czuję, żebym powiedział ostatnie słowo. Będę robił to dotąd, aż dobrze pyknie i załapię. Nie chcę ukrywać się ze swoją muzyką,
wiadomo, że zależy mi, żeby docierała do jak
najszerszego grona ludzi. Pracuję nad tym,
żeby to wcześniej czy później się stało i wiem,

że to się faktycznie stanie. Ale potrzebuję czasu. To, że powstało czternaście płyt i nadal nie
ma rozgłosu, którego się oczekiwało, czy fakt,
że nadal nie mogę utrzymywać się z muzyki,
to tylko bodziec, żeby następna płyta była lepsza i żeby się przebić przez szklany sufit, który
gdzieś tam wisi.
Patrzysz na ten biznes w sposób zadaniowy.

Rzeczywiście może tak być.
W ten sposób niełatwo cię będzie od
muzyki odwieść.

Jakiś czas temu zadałem sobie pytanie: „czy
robiłbym dalej muzykę, gdybym na niej kompletnie nic nie zarabiał?”. Odpowiedziałem
sobie, że tak, bo lubię to robić. Skoro i tak bym
to robił, gdybym nie zarabiał, to dlaczego nie
miałbym jej robić i starać się na niej zarabiać?
Wróćmy na chwilę do przekraczania
granic hip-hopu. Gdzie twoje muzyczne
poszukiwania mogą cię doprowadzić
w najbliższym czasie? Może już teraz
pracujesz nad czymś, co jest zupełnie inne
niż twoje poprzednie nagrania?

Nie wiem, gdzie mogą mnie doprowadzić, ale
nawet nie chcę wiedzieć. Chcę się sam zaskakiwać. Często łapię się na tym, że kiedy już
czuję jakiś ogólny kierunek, w którym coś
idzie, to specjalnie go łamię, żeby rozwijać
się w innym. To jest dla mnie fajne – nie ma
sprecyzowanego, konkretnego muzycznie
kierunku. Chcę zaskakiwać siebie. Wydaje
mi się, że jeśli będę w stanie to robić, to słuchacze będą zadowoleni. A może nie będą,
ale ja będę zadowolony?
Nie lubisz iść na łatwiznę, co?

Niekoniecznie. Czasem lubię, ale niekoniecznie w muzyce. Ale w sumie to trudne pytanie, bo nie lubię też za bardzo komplikować.
Zatem: i tak, i nie.
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W Y DA J E M I S I Ę, Ż E W I Ę K S Z O Ś Ć
M U Z Y KÓW, K T Ó R Z Y RO B I Ą
C O Ś W TA K I E J T E M AT YC E ,
M ÓW I O S O B I E , I C H U T WO RY
S Ą O PA RT E N A I C H W Ł A S N YC H
D O Ś W I A D C Z E N I AC H .
U M N I E T E Ż TA K J E S T.
Na „Vixtorii” rapujesz o determinacji,
dążeniu do celu, pokonywaniu przeszkód.
Przed chwilą też o tym rozmawialiśmy.
Nie chce mi się wierzyć, że nie masz
chwil zwątpienia, kiedy stwierdzasz, że
najchętniej rzuciłbyś wszystko i wyjechał
w Bieszczady albo na Islandię.

nę? Chciałbym, ale czy to ostateczny cel?
Nie wiem.

Kurczę, takie chwile zdarzają się średnio raz
na miesiąc. Na tym to wszystko jednak polega, żeby próbować z tych opresji jakoś wychodzić. Wątpliwości jak najbardziej mam i to
dość często.

ENGLISH

Czyli jednak jesteś człowiekiem.

Dlatego też robię tyle numerów, które traktują
o tej motywacji, dążeniu do celu, pokonywaniu lenia, bo sam czuję to u siebie. Często
muszę najpierw pokonać lenia, żeby się za coś
zabrać. Dlatego często o tym piszę.
Twoje piosenki są dla ciebie formą terapii
tego lenia?

Myślę, że tak. Wydaje mi się, że większość
muzyków, którzy robią coś w takiej tematyce, mówi o sobie, ich utwory są oparte na ich
własnych doświadczeniach. U mnie też tak
jest. Nawet jeśli numer jest nawinięty w trzeciej osobie, to jednak jest o mnie.
Cały czas mówisz o dążeniu do celu. Jaki
jest zatem ten cel na samej mecie?

Nie ma. Po prostu go nie ma. Celem jest droga. To, że mogę robić muzykę, to dla mnie
coś zajebistego. Dawanie samemu sobie
możliwości robienia czegoś, co się lubi –
to może być celem. Fizycznego celu raczej
nie mam. Czy chciałbym się utrzymywać
z muzyki? Tak. Czy chciałbym dalej robić
muzykę? Jasne. Czy chciałbym grać koncerty? Jak najbardziej. Czy chciałbym, żeby
one były coraz lepsze? Chciałbym. Ale nie
wiem, czy jest jakiś finalny punkt, do którego zmierzam. Zagrać dla na przykład 60
tysięcy ludzi? Fajnie by było, zajebiście, ale
czy to końcowy cel? Czy chciałbym platy-

Każde osiągnięcie wyznacza kolejne.

Dokładnie. To jest nieskończona podróż. Po
prostu schodki, które nie mają końca.

UNFINISHED ADVENTURE
I would have never expected that my list of best
albums of 2016 (right at the end of the year) will
be shaken up by an inconspicuous rapper my age,
while the “hip-hop” category of said list is usually
ruled by almost 40-year-old veterans of Polish
scene. All the same, Vixen stepped right onto it and
sat down on the throne, as if it was always his place.
I knew that I wanted to talk to him about escaping
the frames of one genre, what he has successfully
done on his last album Vixtoria.

I was intrigued by what you have written on
the inside of the album’s cover. You wrote
about changes and reaching a goal. Do you
feel that you are a different rapper and
producer than when you have debuted with
your first official album New-Ton in 2009?

Surely much has changed, simply because
some time has passed. I have definitely developed. I am a guy that constantly makes music.
Whether you want it or not, if you are doing
something all the time you are developing: be
it gaining depth or new ideas.
And the Polish rap, the whole environment,
has it changed since your debut?

I am asking about change because I am
under the impression that with the new
album Vixtoria you have started to outgrow
the hip-hop box. Like few other rappers
before, you have expanded outside of the
frames of hip-hop. Was this your plan? To
do something bigger?

Of course. There is much more freedom to
experiment. Back in 2008 you were not really
allowed to do that, hip-hop world was pretty
closed. This is why plenty of people did not
see hip-hop as music. Now, because this environment has opened up to different genres,
no one is surprised that hip-hop is called
music. Even Fryderyks are awarded in a hiphop/rap category.

Yes, that was the idea. I wanted to musically go
outside of hip-hop. I had such urges for some
time now but I was not brave enough or I felt that
I should develop my skills further. But a time
has come when I thought: “well if not now when?”. I decided to make the music I want and
not the one my listeners got used to. I think that
this was a good decision. I would like to go in
this direction and expand even further.
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You have the comfort of having everything in
your hands: you write, rap, produce, sing and are
philosophical in your texts. Are you not afraid that
in all this you will become somehow eclectic and
incomprehensible to others?

Obviously I have wondered how can I be understood.
When the album was ready I was writing scenarios in my
head about how it can be received. But will I be eclectic?
I do not know. Even if, then I would not pay much attention to it because it is hard to foresee such things. I tried
to make music that would be true to me. This is what I was
focusing on. How it will be received is secondary. You cannot focus on that because it is uncertain regardless. It is
like with a play in a theatre: you can write a funny play and
people will not laugh. There is always verification; you can
plan something but people will verify it themselves.

I spoke to a few of your colleagues, rappers, who grew
out of hip-hop itself. They told me that once they took
their music away from the streets and started to draw
inspiration from other places they realized that they are
in-between. People did not know how to classify them:
do they go in this box or another, are they still part of
this group or not. Are you not afraid that you will fall
into the in-between and the audience will not know
what to do with your music?

I am not scared of that because I do not think that being
in-between is bad. They say that the truth is always in the
middle. I have a lot to thank for my drums player, with
whom I used to play concerts. He came from a rock and alternative music sphere. His point of view showed me a lot.
We spoke and played together a lot and thanks to him I have
learned that you should not close yourself to other genres.
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But your openness was already visible on other
albums. And Vixtoria is an album full of songs that
they can easily play on the radio and each and every
one of them can become a hit. Whereas your musical
CV is very interesting, also because you recorded
your first albums at Peja’s record company. Did all
this (recording for Peja, contacts with musicians of
other spheres) allow you to find a way of creating
good, catchy songs?

Surely I have not found a recipe for success because
none of my songs became real hits.
I think this is an issue with advertisement not the
quality of music.

Despite everything there is no trick. Not a single number became a hit. Even if one of them did, I still probably would not have a recipe, it would be just a lucky
shot. I will probably be able to speak about tricks in
time. Right now I do not feel competent to do this.
Let us look at this differently: let us suppose that
you have recorded a new song. You wrote it, you
created the base, wrote lyrics, recorded it, invited
someone and recorded his soundtracks. Now you are
listening to the final version for the very first time.
What makes you think that it is a good song?

This is easy: it has to flow right. When the chorus comes
in the song has to take off, unless the idea is different. It
has to have a cool vibe, a cool groove. It must make you
nod your head. All this makes the song likeable. Will
it be liked? I do not know, that is a different question.
What is important to me is to give it those traits.

This way it will not be easy to drive you away from music.

Some time ago I have asked myself a question: “would
I still be doing music if I had absolutely no income from
it?”. I answered that yes, I would, because I like doing it.
And so, if I would do it regardless, why not do it and try to
make money from it?
Let us go back to breaking outside the boundaries of
hip-hop. Where can your musical search lead you in
the upcoming years? Maybe you are working currently
on something that is entirely different to what you
have recorded previously?

I do not know where it can lead me but I do not want to
know. I want to surprise myself. Sometimes I catch myself deliberately breaking from a path that I have been
following to develop in another direction. This is what
I like: no precise, specific musical direction. I want to
surprise myself. I think that if I will be able to do this my
listeners will be happy. Or maybe I will?
You do not like to make it easy, do you?

Not really. Sometimes yes, but not necessarily in music.
But this is a pretty hard question because I also do not
like to overcomplicate things. So yes and no.
On Vixtoria you are rapping about determination,
reaching a goal, overcoming obstacles. We also spoke
about this. I cannot believe that you do not have
moments of doubt, when you think that you should
just drop it all and go away to Bieszczady Mountains
or Iceland.

Do you feel a bit underestimated?

Damn, I have such moments about once a month. But
this is what it is all about, to somehow try to get out of
that. Of course I have my doubts.

Maybe a bit…? But on the other hand I do not feel like
I have said my last word.

So you are human.

Look: how many albums have you released before
Vixtoria?

I stopped counting.
Exactly. You are in the business for a few years
now, you are recognized in the field, you are not
a debutant. People reviewing your albums notice that
you are naturally and freely doing things that others,
who are now stars, are having difficulties with. They
are suggesting that you are better than those stars.

It is nice to see such reviews. It would also be nice if it
influenced the overall sales of albums. But, as I have
said, I do not feel that I have said my final word. I will
do this until something clicks and works. I do not want
to hide my music, obviously I want it to reach as many
people as possible. But I need time. The fact that I have
created fourteen albums and am still not as known as
I would have expected, or the fact that I still cannot
support myself with music, is only motivation me to
make the next album better and break through that
glass ceiling that is hovering somewhere above.
You are looking at this business as if it was made of
tasks.

This might be true.

This is why I have so many songs about motivation, reaching a goal, beating laziness, because I struggle with that
myself. Often I have to beat laziness to do something. This
is why I write about it a lot.
Are your songs a form of therapy?

I think so. I think that most musicians speak about themselves, their songs are based in their experience. This is
the case for me. Even if the song is written in third person
it is still about me.
You keep on talking about reaching a goal. So what is
that final goal?

There is none. The goal is the path. The fact that I can create music is something awesome. Allowing yourself to do
something that you like: this can be the goal. I do not have
a physical goal. Would I like to support myself with music?
Yes. Would I like to continue making music? Of course.
Would I like to give performances? Obviously. Would I like
them to continue to improve? I would. But I do not know
if there is some final point that I am trying to reach. For
example, to play for 60 thousand people? It would be cool,
to would be great, but is it the final goal? Would I like to get
platinum? I would, but is it a final goal? I do not know.
Every achievement creates new goals.

K U LT U R A / C U LT U R E

Trygław Władca Losu”) Nefas przyrzeka pogańskiemu
bogu Trygławowi, że będzie chronił troje dzieci, których
los połączył się nieodwracalnie podczas pogańskiego
obrzędu. Jednym z tych dzieci jest następca tronu po
Krzywoustym – Władysław. Opieka nad owymi dziećmi
(wedle umowy z pogańskim bogiem śmierć jednego z nich
oznacza śmierć wszystkich) to prawdziwie karkołomne
działanie. Zwłaszcza, że w drugim tomie stawka jeszcze
się podnosi: piękna Rangda, ukochana Nefasa, trafia do
Zaświatów, z których kronikarz usiłuje ją wydostać; jednak
by to się udało, Nefas musi przede wszystkim dotrzymać
przyrzeczenia danego Trygławowi. Akcja przyspiesza, ze
strony na stronę jest coraz bardziej soczyście, zaskakująco, namiętnie, okrutnie, krwawo, magicznie i naprawdę,
wierzcie mi, nie doświadczycie tu ani chwili nudy.
Wiem, że bardzo często nadużywamy reklamowych
etykiet, ale jeśli coś naprawdę zasługuje na miano polskiej
„Gry o tron”, to właśnie „Xięgi Nefasa”. Dałbym wiele, by
zrobić z tego serial. A wy – jestem tego pewien – dalibyście
potem wiele, by go obejrzeć. Tylko czy jest w Polsce telewizja, która rozumie, jak skrócić dystans do świata i nie trzymać nas dłużej w telenoweli?

CZYTANIE WEDŁUG
SARAMONOWICZA

GRAJMY
O TRON

ENGLISH

POLISH GAME OF THRONES

ANDRZEJ
SARAMONOWICZ
Reżyser, scenarzysta, pisarz, dramaturg
i dziennikarz. Autor największych polskich hitów
komediowych w XXI w. (m.in. "Ciało", "Testosteron"
i "Lejdis"). "Testosteron" - stale obecny w teatrach
w kilkunastu krajach - jest również jedną
z najpopularniejszych dziś polskich sztuk na
świecie. W 2015 roku Saramonowicz wydał
bestsellerową powieść „Chłopcy".

MAŁGORZATA SARAMONOWICZ, „XIĘGI NEFASA.
W ZAŚWIATACH”, WYD. ZNAK, KRAKÓW 2017.

Są okoliczności, w których człowiek dumny jest z działań
nepotystycznych. Oto właśnie taka okoliczność: zachęcam do przeczytania najnowszej powieści Małgorzaty
Saramonowicz i ani trochę się nie krępuję, bo ja tu nie uprawiam nepotyzmu wobec żony, jeno wobec literatury.
„W zaświatach” to drugi tom sagi o XII-wiecznej Polsce,
gdzie magia z gatunku fantasy miesza się z historyczną rzeczywistością państwa Bolesława Krzywoustego. Pogańscy
bogowie rządzą tu losami ludzi sprawniej niż chrześcijański
Pan Zastępów, a kościelni dostojnicy i możni rycerze gotowi
są zaprzedać duszę diabłu, by choć na chwilę zyskać władzę.
Głównym bohaterem sagi jest Nefas, kronikarz
Krzywoustego (wzorowany na Gallu Anonimie). W pierwszym tomie (wydanym rok temu po tytułem „Xięgi Nefasa.

There are such moments in life when a person is proud
of being nepotistic. And this is one of them: I hereby
recommend the latest novel written by Małgorzata
Saramonowicz and I don't feel embarrassed at all, as
I don't show any favouritism to my wife, but to literature.
‘W zaświatach’ is the second volume of the saga about
Poland in the 12th century, in which magic is combined
with the historical reality of the country in the times of
Bolesław Krzywousty. Pagan gods govern the lives of men
better than the Christian God Almighty, and church officials and noble knights are ready to sell their souls to the
devil to have some power even for a while.
The main hero of the saga is Nefas, a chronicler of
Krzywousty (modelled on Gall Anonim). In the first volume (published last year under the title: ‘Xięgi Nefasa.
Trygław Władca Losu’) Nefas swears to Trygław, a Pagan
god, to protect three children, whose fates are intertwined from the moment of a Pagan ceremony. One of
the children is Krzywousty's heir – Władysław. Looking
after the children is a truly arduous task (according to the
deal with the Pagan god, the death of one of them means
the death of them all). Especially because in the second
volume, the stake is even higher: beautiful Rangda, Nefas’
beloved one, is taken to the underworld. The chronicler
tries to get her out of there, but to succeed, he must primarily keep his promise given to Trygław. The action
becomes faster, and with time, the events involve more
and more surprises, passion, cruelty, blood, magic and,
believe me, there is no boredom at all.
I know that marketing labels tend to be overused,
but if something really deserves to be called the Polish
‘Game of Thrones’, this is ‘Xięgi Nefasa’. I would give
a lot to make it a TV series. And I’m sure you would give
a lot to see it. The question is: is there a TV in Poland that
knows how to catch up with the world and get us out of
soap operas?

ZDJĘCIA: MAT. PRASOWE (1), DOROTA CZOCH (2).
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PERYFERIA

MAGDALENY
ŚLIWIŃSKIE J
ZDARZYŁO WAM SIĘ KIEDYKOLWIEK
ZNALEŹĆ PRZYPADKIEM COŚ CENNEGO
W MIE JSCU TAK OCZY WIST YM, ŻE TEN
FORTUNNY OBRÓT SPRAW Y W OGÓLE NIE
POWINIEN WAS ZASKOCZYĆ? JAK PERŁA
W MAŁŻY, ALBO BURSZT YN NA BRZEGU,
ALBO ZŁOTE ŁYŻKI U BABCI. NIBY NIC
BARDZIE J OCZY WISTEGO, A JEDNAK
ZDARZA SIĘ DOŚĆ RZADKO. A WIĘKSZOŚCI
Z NAS NIE PRZY TRAFI SIĘ NIGDY.

PERYFERIA MAGDALENY ŚLIWIŃSKIEJ

stanie. Że będzie konsekwentna w sprawianiu nam
przyjemności patrzenia. A nawet jeśli zmieni zdanie,
to przecież - tak jak znaleziona przypadkiem perła
- w każdej innej formie nigdy nie straci swojej bezcennej wartości.

ZUZANNA
CISZEWSKA
Historyk Sztuki. W muzeach widzi wiszące
na ścianach worki pieniędzy. 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.

P

odobnie jest z malarstwem - bo albo przekopuję
całą tę artystyczną piaskownicę w poszukiwaniu klejnotu, albo mam łut szczęścia i skarb sam
wpada mi w ręce. I podczas, gdy w pierwszym przypadku jasne - mam super satysfakcję z efektu mojej ciężkiej
pracy, sytuacja numer dwa nabiera zazwyczaj wymiaru
emocjonalnego. Bo to niby takie proste - znaleźć dobrą
artystkę, która ma warsztat, zmysł i najlepiej jeszcze
coś do powiedzenia. Przecież jest ich tak wiele, każda
po szkole, z pędzlem w ręku wyrusza zawojować artystyczny świat. Ale ja jestem wymagająca, potrzebuję
i oczekuję czegoś więcej niż sam „potencjał”.
W ten sposób odkryłam Magdę. A właściwie to
ona mnie odszukała, a może trafiłyśmy na siebie nawzajem? Mam w końcu niewyobrażalne pole magnetyczne, jeśli chodzi o takie artystki i taką twórczość.
Przyciągam je do siebie, a potem kradnę jak sroka
wszystko to, co najładniej błyszczy. Ale w jej przypadku zaważyły także względy osobiste - po raz kolejny
dostałam dowód na to, że najlepsze rzeczy mam pod
nosem. Magda dorastała niedaleko miejsca, w którym
spędziłam przeważającą część swojego życia, dlatego
większość tego, co maluje, ja kojarzę ze szczęściem.
Co prawda śląskie tereny niektórym nijak nie kojarzą
się ze spokojem, świeżym powietrzem i pięknem otaczającej przyrody, ale to właśnie te trzy czynniki sprawiają, że tak bardzo tęsknię za domem. To te elementy
żyją na jej płótnach i to dzięki nim tak łatwo zadurzyć
się w sztuce tej dziewczyny z Bytomia. I choć nie biegałyśmy po tych samych polach i nie wdrapywałyśmy
się na te same drzewa - czuję z nią wyjątkową więź,
potęgującą moją miłość do jej prawdziwego, najszczerszego w swej formie malarstwa. A wszystkie jej płótna
kocham jednakowo, tak jak matka chrzestna powinna
kochać swoje dzieci. Minerały, abstrakcje, pejzaże i podwórka - wszystkie razem i każdy z osobna. Nie jestem
w stanie oprzeć się tym kolorom i miękkim kształtom
na tyle, że gdybym mogła - najpewniej po prostu bym
je przytuliła.
Magda jest jeszcze bardzo młoda i ma wiele odkryć
twórczych przed sobą. Ma prawo wszystko zmienić,
pójść inną drogą i zostawić mnie z uczuciem bolącej
tęsknoty. Coś jednak podpowiada mi, że tak się nie

MAGDALENA ŚLIWIŃSKA - rocznik 1994. Jest studentką
4 roku Grafiki Warsztatowej ASP w Katowicach. Mieszka
w Bytomiu.
ENGLISH

PERIPHERIES OF MAGDALENA ŚLIWIŃSKA
Have you ever found something precious in a place so obvious
that this fortunate coincidence shouldn't surprise you at all? Like
a pearl in a mussel, an amber on the beach, or gold spoons at
your grandma’s house. It seems obvious, but it doesn't happen
very often. And it will never happen to most of us.

It's similar with painting – either I scour for a jewel in
the pile of stones or I am lucky to find a treasure by
chance. In the first case, obviously, I am satisfied with
the effect of my hard work, whereas the latter situation
takes on emotional significance. It seems so easy – to
find a good artist, with a technique, an artistic sense,
and something to convey. There are so many of them, so
many graduates embark on their artistic careers with
a brush in their hands. But I am demanding, I need and
expect something more than only a ‘potential’.
That’s how I found Magda. And to be precise, she
found me, or maybe we found each other? I have unimaginable magnetic power when it comes to such
artists and such works. I attract them, and then, like
a magpie, I steal everything that glistens. But in her
case, it was also personal – again, I found out that the
best things in life are right under your nose. Magda grew
up near the place where I spent the best part of my life,
and that is why I associate her paintings with happiness.
Silesia isn't usually associated with peace, clean air, and
the beauty of nature, but these three factors make me
homesick the most. These elements come to life in here
paintings, and that’s why it’s so easy to fall for the works
of the girl from Bytom. And even though we didn’t run
through the same fields and we didn’t climb the same
trees, I can feel a special bond with her, making my love
for her paintings – true and honest in their form – grow.
And I love all her paintings the same, just like a godmother should love her children. Minerals, abstraction,
landscapes and yards – all and each of them. I can’t resist these colours and smooth shapes, and I would just
hug them if I only could.
Magda is still very young, and she has many things to
discover. She can change it all, choose a different path,
and leave me with the aching longing in my bones. But
something tells me that it won't happen, and she will be
consistent in delighting us with her works. And even if
she changes her mind, just like a pearl found by chance,
she won’t lose her value in a different form.
MAGDALENA ŚLIWIŃSKA – born in 1994. She is a 4th-year
student of Graphic Arts in the Academy of Fine Arts in
Katowice. She lives in Bytom.
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TEKST Lucyna Kołodziejska
ZDJĘCIA Marcin Wróblewski
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R
LUCYNA
KOŁODZIEJSKA
Eleganckie kontrasty to element, który pojawia
się w jej życiu nieustannie. Zawodowo architekt
wnętrz i historyk sztuki, od 13 lat prowadzi autorską
pracownię architektury wnętrz „Fabryka wnętrz”.
We wnętrzach, które projektuje, takie kontrasty
pojawiają się niejednokrotnie. Prywatnie od
podobnych kontrastów nie stroni.

zadko zdarzają się inwestycje tak oryginalne od samego początku. A na
początku było tak:
Młody inwestor w czasach szkolnych spotkał się ze znanym pisarzem Rolandem
Toporem, którego twórczość znał i podziwiał. Topor i Oskarz Kaszyński – poźniejszy
założyciel studia „Panika!” – jako pamiątkę
z tego spotkania mają zdjęcia z wygłupami
na Monte Cassino w Sopocie. Opowiadanie
Rolanda Topora „Studio Panika” dało początek dla nazwy firmy pana Oskara. Motyw
rozpoczęty tym spotkaniem musiał więc pojawić się we wnętrzu wykańczanego studia.
W holu wejściowym, zaraz po przekroczeniu progu, gości wita na jednej ze ścian kilka
zdjęć właściciela wraz z Toporem i cytatem

z jego opowiadania, a na drugiej stare fotele
kinowe oraz olbrzymia głowa rekina rodem
ze „Szczęk” Stevena Spielberga.
Architekt, architekt wnętrz oraz inwestor – wszyscy chcieli, by ten projekt był
wyjątkowy. Dla inwestora bardzo ważne
było, by się wyróżniać, nie robić po prostu
studia z halą filmową i do tego byle jakim zapleczem, co prawda z dobrą funkcją, ale bez
ładnej formy.
Początkowo pojawiły się dwa przewodnie pomysły na wnętrza. Pierwsza opcja
zakładała surowy klimat, pozostawione
odkryte betonowe ściany, odkryte stropy
z okablowaniem i instalacjami na zewnątrz.
Do tego cegłę rozbiórkową, użytą do budowy nowych ścian, i bardzo industrialne lam-

PRZEPIS NA STUDIO FILMOWE

S T U DIO PA N I K A D OPI ERO
ROZ P O C Z Y NA S WOJ E
F U N KC JONOWA N I E W NOW E J
S I EDZ I BI E , A L E W YGL Ą DA
NA T O, Ż E S TA N I E S I Ę
C H A R A KT ERYS T YC Z N Y M
M I E J S C E M NA EU ROPE J S K I E J
M A PI E F I L MOW E J.

py. Klimat miał być loftowy i surowy. Druga wersja to
zabawa z historią filmu. Każde piętro miało nawiązywać
do pewnych filmowych motywów, włącznie z pomysłem
na długi korytarz z wykładziną dywanową na wzór wykładziny w holu z „Lśnienia” Kubricka i zdjęciem chłopca jeżdżącego po korytarzach na swoim rowerku. Jedno
z pomieszczeń miałoby mieć nawet wielkoformatowy
wydruk bliźniaczek ze „Lśnienia” i wylewającej się po
otwarciu drzwi krwi.
Z motywem ze „Lśnienia” chyba najtrudniej było się
rozstać architektce całego wnętrza budynku – Lucynie
Kołodziejskiej – ale Oskar zdroworozsądkowo doszedł
do wniosku, że goście mogliby poczuć się lekko nieswojo wkraczając w świat mistrza makabreski Topora, a na
kolejnym Kubricka, mistrza thrillera. Mogłoby być zbyt
przerażająco. Tym samym powstała ostateczna wersja
projektu, w pełni zrealizowana.

Po przejściu przez wspomniany wcześniej hol reszta pomieszczeń parteru urządzona jest w klimacie
american diner’s 50’s. Retro kolory, kafle w motyw
szachownicy, kuchnia urządzona w klimacie amerykańskiego bistro z lat 50-tych. Oskarowi zawsze
podobał się taki styl, architektka zaproponowała,
że będzie to dobry pomysł na kuchnię z zapleczem
jadalnianym i dolne łazienki. Tym samym delikatnie
rozpoczyna się wycieczka po świecie filmu, zapoczątkowana wielkoformatowymi plakatami na korytarzu
parteru z wielu produkcji filmowych, od „Szczęk”
poczynając, na kultowym już chyba teraz „Breaking
Bad” kończąc.
Pierwsze piętro to królestwo filmów science fiction.
Długi korytarz wykończony jest wylewką w piaskowym
kolorze nawiązującym do pustynnego piasku, przechodzi w ujęcia na wielkich wydrukach z pustynnych kadrów „Gwiezdnych Wojen: Przebudzenia Mocy” oraz
filmu „Marsjanin”. Na końcu korytarza umieszczony został zatopiony w karbonicie Han Solo; wygląda jak gdyby
naprawdę nie nastąpił moment jego uwolnienia i pozostał tam na zawsze -- Harrison Ford w Gdyni. Łazienki na
tym piętrze to pomysł Lucyny. Złudzenie perspektywy
wnętrza korytarzy statku kosmicznego dało początek
również pomysłowi z nadrukami na końcu osi łazienek.
Jeden z najbardziej charakterystycznych kadrów z filmu
„2001: Odyseja kosmiczna” Kubricka to kroczący w takim korytarzu kosmicznym bohater filmu. Skośne dwukolorowe ściany łazienek dają złudzenie wnętrza statku
kosmicznego.
Ostatnie piętro to klimat z serialu „Mad Men” –
z sezonów dziejących się w latach 60-tych i 70-tych. Na
korytarzu dużo drewna, ciemniejsza kolorystyka. To
piętro to prywatna mała sala kinowa właściciela oraz
jego gabinety. Piękne kolorystycznie kafle z najnowszej kolekcji Bisazza nawiązującej właśnie do stylistyki retro dobrze współgrają z fotelem RM58 Romana
Modzelewskiego (z 1958 r.) i ciemnym wykończeniem.
Podkreślony w ten sposób został charakter piętra –
miejsca, w którym czas na pracę nad nowymi pomysłami znajduje właściciel studia.
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Studio Panika dopiero rozpoczyna swoje funkcjonowanie w nowej siedzibie, ale
wygląda na to, że stanie się charakterystycznym miejscem na europejskiej mapie
filmowej.
ENGLISH

RECIPE FOR A FILM STUDIO

Investments that are so original from the
very start happen rarely. And this is how it
begun:
A young investor, whilst still in school,
met with a known writer, Roland Topor,
whose work he knew and admired. From
that meeting Topor and Oskarz Kaszyński,
who later established the Panika! Studio,
have a silly photo taken at Sopot’s Monte
Cassino. Roland Topor’s story Panic
Studio inspired the name of Mr. Oskar’s
company. So the motif taken from that
meeting must have appeared in the interior design of the studio. In the entrance
hall, right after they walk through the
door, guests can see a photograph of
the owner and Mr. Topor with a quotation from his story hanging on one wall,
and, on the other, old cinema chairs and
a huge shark head, as if taken from Steven
Spielberg’s Jaws.
The architect, the interior designer
and the investor all wanted this project to
be unique. It was important to the investor to stand out; to not just create a studio
with a filming hall and functioning, but
ugly, facilities.

Initially, there were two leading ideas for
the interior:
First one was to keep it raw, leave plain,
concrete walls, uncovered ceilings with cables and installations on the outside. Use recycled bricks for building new walls and add
very industrial lamps. The atmosphere was
to be minimalistic, like in a loft.
The second idea was to play with the history of film. Each floor would be inspired by
certain film motifs, including a long, carpeted corridor in the hall, like in Kubrick’s The
Shining and a photograph of a boy riding
the corridor on his bike. One of the rooms
was to even have a large-format print out of
the twins from The Shining and pouring out
blood when you open the door.
A interior designer supported The
Shining motif the strongest, but Oskar,
reasonably so, suggested that the guests
might feel a bit uncomfortable when entering through the world of the macabre master Topor and then go up to a floor devoted
to the master of thrillers, Kubrick. It might
have been too scary. And so the final version
was decided on.
After the mentioned corridor the rest of
the rooms are designed in an 50s American
diner style. Retro colours, checkered tiles,
a 50s bistro kitchen… Oskar always liked
this style and the architect suggested that
it would be a good idea for a kitchen, dining
area and bottom-floor restrooms.
And in this subtle way a tour of the world
of film begins. It starts with large-format
posters of many film projects, starting with
Więcej na anywhere.pl

Jaws and ending on the renowned Breaking
Bad series, hanging in the corridor of the
ground floor.
The first floor is the kingdom of science
fiction films. The long corridor has a sand-coloured floor, inspired by the desert sands,
and it goes into large-format desert pictures
from Star Wars: The Force Awakens and The
Martian. At the end of the corridor there is
Hans Solo in carbonite, who looks like he
was never freed and remains there forever –
Harrison Ford in Gdynia. The restrooms on
this floor were designed by Lucyna, an optic
illusion of a space ship corridor has also inspired the print outs behind the bathrooms.
One of the most characteristic film images
from Kubrick’s 2001: A Space Odyssey is it’s
hero, walking down such a corridor. Inclined,
two-coloured restroom walls make the illusion that you are really there.
The last floor is in the climate of Mad
Men series, the seasons in which action
takes place in the 60s and 70s. Plenty of
wood in the corridor, darker shades. On
this floor there is the owner’s private, little
cinema room and his offices. Beautifully
coloured, retro-design inspired tiles from
Bisazza’s newest collection go well with the
RM58 chair by Roman Modzelewski (from
1959) and dark finishing. It enhances the
floor’s character: a place, where the studio’s
owner finds time to work on new projects.
The Panika Studio is just starting to
function in a new venue, but it looks like it
will become a characteristic place on the
European map of film.

K U LT U R A / C U LT U R E

HONOROWY

OBYWATEL

REŻ. GASTON DUPRAT,
MARIANO COHN

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

A

rgentyński duet wschodzących gwiazd
światowej reżyserii wprowadza hitchcockowską zasadę dramaturgiczną do opowieści o pisarzu: bohater na początku dostaje nagrodę Nobla, a potem napięcie
rośnie. Spośród trzech głośnych filmów bieżącego sezonu, które próbują odpowiadać na
pytania, skąd się bierze, a nawet jak powstaje
literatura, „Honorowy obywatel” jest utworem przyjętym najciszej (oglądałem go w pustej sali kilka dni po premierze) i zarazem
najbardziej udanym. Kosmicznie przecenione „Nocne zwierzęta” Toma Forda zderzały
bezsilność wobec przemocy rodem z „Nędznych psów” Peckinpaha z glamourową bajką
o tym, jak to panienka z dobrego domu porzuciła pisarza dla mężczyzny o stabilniejszym zawodzie. „Paterson” Jima Jarmuscha
jest typowym dla tego twórcy „filmem zen”,
upstrzonym skeczowymi dialogami drugoplanowych postaci i o ile może zachwycać

formą fanów tej poetyki, o tym, jak powstaje
wiersz, wbrew pozorom mówi niewiele (za to
morał ma przedni: należy robić kopie zapasowe swoich utworów, nawet jeśli się nie używa
komputera). Tymczasem Duprat i Cohn pod
pozorem komicznej opowiastki o wizycie
uznanego światowca w zapyziałym rodzinnym miasteczku tworzą pełnokrwistą postać
pisarza, a o tym, żeśmy go oglądali przy pracy,
informują nas dopiero w przewrotnej puencie.
Pisanie jest najmniej fotogeniczną z profesji,
na szczęście w „Honorowym obywatelu”
oszczędzono nam widoku pisarza pochylającego się nad manuskryptem powstającej powieści. Daniel Mantovani, pierwszy w historii
Argentyny literacki noblista (wszak najżywszym kompleksem tego narodu jest fakt, że
mogą się pochwalić tylko najwybitniejszym
z tych, którzy Nobla nie dostali – Jorge Luisem Borgesem), już nie pisze, tylko podpisuje. Znużony pełnieniem roli żywego pomnika
i uświetnianiem tysiąca uroczystości przyjmuje bodaj dla zgrywy zaproszenie do swojego rodzinnego gniazda, prowincjonalnej na
wskroś mieściny zagubionej gdzieś pośrodku
Pampy. Zgrywa rychło owocuje szeregiem
przykrości, a komedia zmienia się w rodzaj
horroru społecznego, albowiem Mantovani
zbyt pochopnie uwierzył, że człowiek, który
zawdzięcza swój sukces ucieczce z rodzinnego gniazda i dystansowi, który pozwala je
twórczo kalać, może bezkarnie do tego gniazda wrócić. Najstraszniejsi na świecie zawsze
okazują się tzw. „zwykli ludzie” w kontakcie
z tym, którego niezwykłość zwyciężyła. „Honorowy obywatel” to wspaniały, inteligentny,
zabawny i przerażający film o nieszczęściu
pisarza, który zapomniał, że najlepiej „mieć
w dupie małe miasteczka”.
Więcej na anywhere.pl

ENGLISH

THE DISTINGUISHED CITIZEN,
DIRECTED BY GASTON DUPRAT AND
MARIANO COHN

The Argentinian duo of rising directors introduce Hitchcock's Rule to a story about a writer: the hero receives a Nobel prize at the beginning, and then the suspense is being built
up. Among three famous films of this season
which try to answer the question on where the
literature comes from, or even how it is created, ‘The Distinguished Citizen’ is the least
popular (the cinema was practically empty
when I went to see the film a few days after its
premiere) and – at the same time – the most
successful one. Highly overrated ‘Nocturnal
Animals’ by Tom Ford confront helplessness
in the face of violence like the one in Peckinpah’s ‘Straw Dogs’ with a glamour fairy tale
about a rich girl, who leaves a writer for a man
with a good job. ‘Paterson’ by Jim Jarmusch is
a ‘zen film’, typical of this director, filled with
funny dialogues of supporting characters. Although its form may delight those who enjoy
such kind of poetics, it says pretty little about
how a poem is created (by the way, its moral
is great: you should always make backups of
your works, even if you don't use a computer).
Under the pretence of a comic story about
a respected man of the world, who visits his
shabby home town, Duprat and Cohn create
an expressive character of a writer, and only
in the perverse point do they tell us that we
have been watching him work. Writing is the
least photogenic profession, but fortunately,
in ‘The Distinguished Citizen’ we don't see
a writer poring over a manuscript of his new
novel. Daniel Mantovani, the first Argentinian who received the Nobel Prize for literature
(the greatest inferiority complex of this nation is related to the fact that they have only
had the most distinguished person who didn't
receive a Nobel Prize – Jorge Luis Borges)
doesn't write anymore. He only signs. Fed up
with his role of a live monument during thousands of ceremonies, he accepts an invitation
to visit his home town, a provincial village
somewhere in Pampa. Laughter soon turns
into tears, and the comedy becomes a sort
of social horror, as Mantovani jumps into
conclusions that a man who has achieved
success because he left his hometown and
is far enough to foul its own nest may come
back one day and get away with it. To a person defeated by extraordinariness, ‘the ordinary people’ become the most dangerous
ones. ‘The Distinguished Citizen’ is a remarkable, intelligent, funny and terrifying
film about misfortune of a writer, who forgot
that the best you can do is ‘not to give a shit
about small towns.’

ZDJĘCIA: MAT. PRASOWE (1), MONIKA SZAŁEK (2)
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GRZEGORZ
MAŁECKI
„
Mówi o sobie „aktor wyłącznie teatralny .
Od osiemnastu lat związany Teatrem
Narodowym w Warszawie. Pracował
z najwybitniejszymi reżyserami polskich
i europejskich scen. W rankingach krytyków
znajduje się w ścisłej czołówce najważniejszych
aktorów polskiego teatru w XXI w. Od prawie
dwudziestu lat próbuje napisać pracę
magisterską w Akademii Teatralnej w Warszawie,
ale wciąż nie znalazł tematu. Studiował również
dziennikarstwo i nauki polityczne na UW,
ale żadnego z tych kierunków nie ukończył.
Twierdzi, że wolał odejść zanim go wywalą.

Z

abrali prawo jazdy. Uprzedzając państwa szydercze komentarze powiem
tyko, że nie za alkohol. Punkty.
Wszystko przez permanentne spieszenie się na próby i spektakle w Teatrze
Narodowym. Czyli tak jakby przez dyrektora Englerta, chociaż jak go znam, to nie
poczuje się winny. Pędziłem grać polską
i światową klasykę, no i fotoradary mnie
uwieczniły. Ze sto razy. Pozytywna strona
tej przygody jest taka, że chyba kamera
mnie lubi. Na nic zdały się tłumaczenia,
że byłem w pośpiechu dziejowym, że pędziłem w sprawach wagi najwyższej, że widzowie czekają i że w ogóle kultura i dzie-

dzictwo narodowe beze mnie leżą. Zabrali
i cześć. Teraz muszę pójść na egzamin
i zdać. Implikacje wynikające z tego faktu
są takie, że ostatnio rozbijam się po stolicy
komunikacją miejską. Taksówkami rzadziej, bo nie znoszę jak mnie ktoś zagaduje
o pogodzie. A taksówkarze zawsze muszą
zagadać.
No więc jadę tramwajem. Jest po godzinie 23. W wagonie oprócz mnie dwóch
byków. Dresy mają, ogolone głowy mają
i parę promili też chyba mają. I w ogóle
wyglądają jak modne w niektórych kręgach inkarnacje żołnierzy wyklętych. No
i się gapią. A wiadomo, jak się ostatnio aktorzy czują w tramwajach. Więc się czuję
jak nie powiem kto. Ze wzroku i strzępów
konwersacji wnioskuję, że im coś we mnie
nie odpowiada. Spoko, myślę sobie. Mnie
też dużo rzeczy we mnie nie odpowiada.
Poza tym zaraz mam przystanek i wysiadam. No to wysiadam. A ci za mną. Lezą
i komentują. Oj, czuję, że będzie łomot.
Chwilę mnie to niepokoi, a potem myślę,
że może to i dobrze. Bo jak będzie łomot, to
będzie fejm. Wrzucę na fejsa zdjęcia siniaków i złamanej szczęki i wszyscy będą mnie
żałować. I będę bardziej znany niż faktury
Kijowskiego. No i zaczyna się. Słyszę głos:
– Ej! Kolego!
Odwracam się i patrzę gościom prosto w gały. Patrzę chyba dość odważnie.
Chyba, podkreślam, bo jednak życie mignęło mi przed oczami. Przypominam sobie jak byłem mały, jak grałem na fortepianie w szkole podstawowej, jak śpiewałem
w chórze, bo miałem głos anielski, jak co
niedziela rodzice brali mnie do Muzeum
Narodowego, a w piątki do teatru albo
filharmonii. I nagle uświadamiam sobie,

że pochodzę z patologicznie inteligenckiej
rodziny. Brakuje jeszcze tylko, żebym robił
wycinanki łowickie. Więc myślę, że o ile
przeżyję najbliższe trzydzieści sekund, to
natychmiast po trepanacji czaszki powinienem pójść na psychoterapię i się z tej patologii wyleczyć. No bo co ja z tego mam?
Na cholerę mi ten chór był! Mam tu teraz
dresiarzom śpiewać? Kickoboxing tu jest
potrzebny, a nie mezzosopran. A może jakimś tekstem ze sztuki ich rozwalę? No
ale jakim niby? Mickiewiczem mam im
pojechać? I udawać, że to hip-hop? No nic.
Oglądało się filmy z Bruslim i Wandamem,
trza narobić rabanu i lać prosto w zęby. Co
mi tam. I właściwie już się decyduję, że poniosę śmierć na trotuarze, wyobrażam sobie jak jego drogi Nike Air zatrzymuje się
na mojej twarzy, słyszę już trzask łamanego
nosa, ale z drugiej strony myślę, że polegnę
honorowo i że bez walki nie się nie poddam. Zginę w bratobójczej polsko-polskiej
wojnie i postawią mi pomnik. Jak wszystkim przegranym w naszym kraju. A tymczasem gość wypala:
– E! Kolego! A ty czasem w teatrze nie
grasz?
No i szczena mi opadła. Bo okazuje się,
że jego żona dostała w prezencie dwa bilety
do teatru. Miała iść z koleżanką. Koleżanka
się rozchorowała, więc zaciągnęła męża.
I on właśnie przede mną stoi. I nawija:
– Chciałem tylko powiedzieć, że szacunek. Takżeś mnie kolego wzruszył, że żona
do tej pory ma ze mnie bekę. Jak się dowie,
że cię spotkałem to się posra. Idziemy teraz
na browara. Mamy kasę i stawiamy.
Nawet chwilę się wahałem. Ale nie skorzystałem. Nie dlatego, że nie lubię pić.
Lubię. Ale bym ich chyba nie dogonił.

ZDJĘCIE: MAT. PRASOWE

PRAWO JAZDY,
TEATR
I DRESIARZE

P R AW O JA Z DY, T E AT R I D R E S I A R Z E .

Z GI N Ę W BR AT OB ÓJC Z E J P OL S KO P OL S K I E J WOJ N I E I P O S TAW I Ą
M I P OM N I K. JA K WS Z YS T K I M
PR Z E GR A N Y M W NA S Z Y M K R A J U.
Głupio mi się tylko zrobiło, bo ich źle oceniłem i właściwie wyszedłem na hejtera. Pogadaliśmy jeszcze chwilę
o sztuce i o kondycji polskiego teatru, po czym przybiliśmy piątkę i rozeszliśmy się.
Nie wiem po co o tym państwu opowiadam. Może
dlatego, że strasznie nie lubię pisać ważnych rzeczy,
stawiać diagnoz i robić analiz. W sumie wszyscy to
robią, bo to bardzo proste. Wniosek jest taki, że nie
robię prawa jazdy. Rozmowy na ulicy są najlepsze.
I nawet dresiarze bywają w porządku. Czasem. Jeżeli
mają mądre żony. A może po prostu należy ze sobą
rozmawiać. Byle nie o polityce. O teatrze jednak bezpieczniej. I milej.
ENGLISH

DRIVING LICENSE, THEATRE AND JOCKS

They have taken my driving license. In answer to your
mocking comments I will just say that not for drunk
driving. Points. The constant rush to get to rehearsals
and shows at the National Theatre is at fault. So it is basically director’s Englert’s fault, but, as far as I know
him, he will not feel guilty. I was rushing to perform
Polish and world classics and the photoradars caught
me. About one hundred times. The positive side of this
story is that the camera seems to like me. My explanations that I was in a historical rush, that I was hurrying
because of the most important reasons, that the audience is waiting and that, generally, culture and national heritage depend on me were not heard. They have
taken it away. I now have to take an exam an pass it. The
implications of this fact are that I have recently been
getting around the capitol by public transportation.
Rarely by taxis, because I hate discussing the weather.
And taxi drivers always talk.
And so I am on a tram. It is after 11pm. Apart from
me, there are two jocks in the cart. They have tracksuits,
shaved heads and probably had few pints each. They
generally look like the now fashionable, in some circles,
incarnations of cursed soldiers. They are staring. And
we all know how actors are recently feeling in trams. So
I feel like I will not say who. From their stares and fragments of conversation I get that they do not like something about me. “Alright”, I think to myself, “I do not like
plenty about them”. And, anyway, my stop is coming so
I will get off soon. So I get off. And they do too. They are
walking and commenting. Oh, I feel that I will get it. I am
worried for a moment, but then think that maybe that is
good. If I get beaten I will get famous. I will post photos
of a broken jaw and bruises on Facebook and everyone
will feel sorry for me. And I will be better known than
Kijowski’s invoices. And then it begins. I hear a voice:

-Yo! Mate!
I turn around and look them straight in the eyes.
I think quite bravely. Emphasis on the “think”, because I did see my life flash before my eyes. I remember how I was little, how I played the piano in primary
school, how I sang in the choir because I had an angelic voice, how every Sunday my parents took me to the
National Museum and to the theatre, or philharmonic,
on Fridays. And, suddenly, I realise that I come from
a pathologically intelligent family. I might have done
folk art as well. And so, I think that if I do get out of
this in one piece I should go to therapy, right after
skull trepanation, to cure myself from this pathology.
Because what did it give me? What did I get from that
freaking choir?! Should I sing for the jocks? I need kickboxing here, not mezzo-soprano. Or maybe I can take
one with a line from a performance? But which one?
Should I use Mickiewicz on them? And pretend that it is
rap? Oh, well. I saw films with Bruce Lee and Wandam,
I need to make loads of noise and aim for the face.
Nothing to lose. I am actually deciding that I will die
on the pavement, I can see his expensive Nike Air hitting my face, I hear the nose breaking but, on the other
hand, I think that I will die with honour and not go without a fight. I will die in a brother-killing Poland-Poland
war and they will build me a monument. Like they do
for all losers in our country. And then the guy says:
-Oy! Mate! Aren’t you playing in the theatre?
And my jaw falls. Because, it turns out, his wife got
two tickets to the theatre as a gift. She was supposed to
go with a friend. The friend got ill so she dragged her
husband. And he is standing now in front of me. And
goes on:
-I just wanted to say: respect. You moved me so
much, mate, that my wife is still laughing at me. She
will shit herself when she hears I’ve run into you. Let’s
go for a pint. We have money, our treat.
I actually hesitated for a moment. But I turned them
down. Not because I do not like to drink. But I probably could not keep up with them. I would feel stupid
for judging them and coming out as a hater. We spoke
a bit longer about art and the state of the Polish theatre,
high-fived and went our ways.
I do not know why I am telling you this. Maybe because I really hate writing about important things,
making diagnoses and analysis. Everyone does that,
because it is really easy. The conclusion is that I am
not getting a license. Street conversations are the best.
And even jocks can be alright. Sometimes. If they have
smart wives. Or maybe we simply have to talk to each
other. As long as it is not about politics. It is probably
safer to talk about the theatre. And nicer.
Więcej na anywhere.pl
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PLEBISCYT
BYĆ MOŻE NIE POWINIENEM, BO PRZECIEŻ TO KONKURENCYJNA
STACJA TELEWIZYJNA, ALE ROZEGRAM TO SPRYTNIE. NAPISZĘ
O PLEBISCYCIE NA NAJLEPSZEGO SPORTOWCA 2016 ROKU JAKO
O PLEBISCYCIE „PRZEGLĄDU SPORTOWEGO”. I TAK WSZYSCY WIEDZĄ
KTO KOOPEROWAŁ W TEJ SPRAWIE Z „PRZEGLĄDEM”. TAK, WIEM.
MINĘŁO JUŻ TROCHĘ CZASU. ALE TO PIERWSZY DRUK OD 7 STYCZNIA,
WIĘC DOPIERO TERAZ MAM SZANSĘ PODZIELIĆ SIĘ WRAŻENIAMI.

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

G

ali nie oglądałem, bo po pierwsze
grałem wtedy w Kosmicznym Meczu
(patrz: blog na Anywhere.pl), a po
drugie nie znoszę wszelkich gal, uroczystości
wręczania nagród itp. Nie znoszę ich oglądać,
a przede wszystkim w nich uczestniczyć. Okoliczności to dla mnie całkowicie anormalne.
Pozostaje mi zatem jedynie skomentować
same wyniki…
1. Anita Włodarczyk – to dowód na siłę lekkiej atletyki, bo na pewno nie rzutu młotem.
Anita zasłużyła jak mało kto. Tak, wiem, konkurencji nie ma żadnej. Ale to nie jej wina. Poza
tym sportowca należy oceniać także po tym co
prezentuje sobą „poza boiskiem”.
2. Robert Lewandowski – pierwsze miejsce
w Plebiscycie powinien oddawać tylko w roku
olimpijskim, tylko mistrzom olimpijskim. W innych sytuacjach jest championem absolutnym
– wzorem sportowca.
3. Piotr Małachowski – bez dwóch zdań zasłużył ostatnimi latami. I to nie tylko samymi
wynikami. Również gołębim sercem.

4. Rafał Majka – absolutny profesjonalista,
jego etapowe wygrane to żaden przypadek, to
efekt ciężkiej pracy. Jeżeli teraz jest czwarty, to
w przypadku wygrania Tour de France będzie
Królem. A na to się zanosi.
5. Magdalena Fularczyk-Kozłowska, Natalia
Madaj – gdyby były Brytyjkami, byłyby na piedestale. W naszym kraju jednak wioślarstwo
nie jest sportem narodowym.
6. Maja Włoszczowska – jak ona mocno pracuje na swoje sukcesy! Kilka tygodni temu oglądałem film „Road to Rio” o jej przygotowaniach
do igrzysk. Cyborg.
7. Jakub Błaszczykowski – niebywały jest
ten piłkarz. W klubie może nie grać, ale dla reprezentacji zawsze zrobi wszystko. Stąd tyle
głosów.
8. Bartosz Zmarzlik – to jest gość, który zasłużył na to, żeby być jeszcze wyżej. Jego pościg
za brązowym medalem cyklu Grand Prix był
imponujący.
9. Karol Bielecki – to raczej symbol sukcesu
VIVE Tauronu Kielce – najlepszej drużyny Ligi
Mistrzów. Pamiętają państwo? Mistrz Polski wygrał Champions League!
10. Marta Walczykiewicz – bardzo chciałem, by kajakarstwo miało swój medal w Rio.
No i spełniło się moje marzenie. To fantastyczna i wymagająca dyscyplina. Zaskoczyła mnie
też wysoka, dziesiąta pozycja pani Marty.
I jeszcze słowo o Radwańskiej (jedenasta
w zestawieniu). Odnoszę wrażenie, że w kontekście Plebiscytu jest w paskudnej sytuacji.
Najbardziej znana na świecie polska sportsmenka, w Polsce zostanie do końca doceniona
dopiero kiedy wygra jeden z turniejów wielkoszlemowych. Kondolencje.
ENGLISH

THE PLEBISCITE
Maybe I should not, because it is a rival TV station,
but I will play this one well. I will write about the Best
Sportsman of the Year 2016 Plebiscite, a plebiscite of
„Przegląd Sportowy” [TN: sport’s magazine]. Everyone
knows who cooperated with “Przegląd” on this. Yes,

Więcej na anywhere.pl

I know. It has been a while. But this is our first issue
since January 7th and only now I have a chance share
my thoughts.

I did not watch the gala because, firstly, I was
playing in the Kosmiczny Mecz (see: blog on
Anywhere.pl), and secondly, I hate all galas,
award ceremonies etc. I hate watching them
and even more attending them. Such circumstances are totally unnatural for me.
And so I can only comment on the results…
1. Anita Włodarczyk – a living proof of the
power of athletics, certainly not of hammer
throw. Anita deserved this more than anyone
else. Yes, I know, she had no competition. But
this is not her fault. Furthermore, you should
also judge a sportsman based on how he or she
behaves off field.
2. Robert Lewandowski – in an Olympic
year the first place in the Plebiscite should be
given only to Olympic champions. Under any
other circumstances he is the absolute champion, the exemplary sportsman.
3. Piotr Małachowski – he has undoubted
deserved it in the last years. And not only for his
results. Also for his great heart.
4. Rafał Majka – an absolute perfectionist,
his regular winning is not due to chance, it is an
effect of hard work. If he is fourth now he will
be the King if he wins Tour de France. And it
seems that he will.
5. Magdalena Fularczyk-Kozłowska, Natalia Madaj – if there were British they would be
on the podium. In our country rowing is not
a national sport.
6. Maja Włoszczowska – how hard does she
work for success! A few weeks back I watched
the film Road to Rio about how she prepares for
the Olympics. Cyborg.
7. Jakub Błaszczykowski – he is an unparalleled football player. He might not play for a club
but he will do anything for the national team.
Hence the votes.
8. Bartosz Zmarzlik – here is a mate who
deserves to be even higher. His chase after the brown medal of the Grand Prix was
unbelievable.
9. Karol Bielecki – he is more a symbol of success of the VIVE Tauron Kielce, the best team in
the Champions League. Do you remember? Polish Champion won the Champions League!
10. Marta Walczykiewicz – I really wanted kayaking to have its medal in Rio. And my
dream came true. It is a fantastic and demanding discipline. I was also surprised by Ms. Marta’s high, tenth place.
And a word on Radwańska (11th in the set).
It seems that she is in a horrible situation with
the Plebiscite. The best known Polish sportsman in the world will only be recognized in Poland when she wins one of the Grand Slam tournaments. My condolences.

ZDJĘCIE: EDYTA BARTKIEWICZ
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MARZENIA
SPEŁNIANE
OD RĘKI
HISTORIA TEJ FIRMY JEST RÓWNIE DŁUGA CO
LINIA POLSKIEGO WYBRZEŻA. LELLEK GROUP TO
NAJWIĘKSZY DEALER W POLSCE, KTÓRY OD PONAD
100 LAT SKUTECZNIE UDOWADNIA, ŻE Z RODZINĄ
JEST DOBRZE NIE TYLKO NA OBRAZKU. SIEĆ
SALONÓW JEST IMPONUJĄCA, JEDNAK PRAWDZIWĄ
PERŁĄ W KORONIE WCIĄŻ POZOSTAJE PORSCHE
CENTRUM SOPOT. WŁAŚNIE TU SPEŁNIAJĄ
SIĘ NAJWIĘKSZE MARZENIA POLAKÓW.
ZDJĘCIA Tomasz Sagan

BMW I3 – JUTRO ZACZYNA SIĘ DZIŚ

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

W

szystko zaczęło się na terenie Śląska Opolskiego, gdzie pod koniec
XIX wieku Grzegorz Lellek założył
kuźnię i warsztat ślusarski. Z biegiem czasu
stery firmy przejął syn Konrad. Ale, jak mawiał Johann Wolfgang von Goethe, „Kto nie
idzie do przodu, ten się cofa”. Może dlatego
pod koniec lat 60. firma poszerzyła swoją
działalność o serwis samochodów. Panowie

P R Z E C I E Ż M A R Z E N I A S Ą P O T O, Ż E B Y
J E S P E Ł N I AĆ . A W P O R S C H E C E N T RU M
S O P O T N A P R AW D Ę FA J N I L U D Z I E
S P E Ł N I A JĄ J E O D R Ę K I . J E DY N I E N A
C U DA T R Z E B A C H W I L Ę P O C Z E K AĆ .
mieli prawdziwy fach w rękach. A dobre wieści mają to do siebie, że szybko się rozchodzą.
Firma zaczęła rosnąć w siłę. Aż przyszedł czas
na salon Porsche. Był 2009 rok.
Wyjątkowa marka wymaga wyjątkowej
oprawy, zatem nie dziwi fakt, że na budowę
serwisu oraz salonu wybrano właśnie Sopot
– nadmorski kurort który jest prawdziwą
kolebką luksusu. Najlepsze hotele oraz wyśmienite restauracje przyciągają tutaj przez
cały rok ludzi z całej Polski. Nie mogło zatem
w tym miejscu zabraknąć salonu Porsche.
Ten konkretny cieszy się sporym uznaniem
wśród miłośników marki. Najlepiej świadczą
o tym liczby; z każdym rokiem sprzedaż samochodów w Porsche Centrum Sopot rośnie,
dając najlepsze liczby w kraju. Gdzie tkwi sekret? Z pewnością jest nim doskonały zespół
ludzi, którzy o samochodach Porsche wiedzą
wszystko, a obsługę klienta skutecznie wznoszą na zupełnie inny, wyższy poziom. Nie bez
znaczenia pozostaje również fakt, że Porsche
Centrum Sopot ma bardzo bogatą ofertę samochodów dostępnych „od ręki”, gdyż po
złożeniu zamówienia na swój wymarzony egzemplarz klienci są zmuszeni czekać nawet
kilka miesięcy. A w sopockim salonie swoim
blaskiem świecą takie kultowe gwiazdy jak
Porsche 911 Turbo w niesamowitym, turkusowym kolorze Miami Blue o zawrotnej mocy
540 KM, będące prawdziwym unikatem. Nie
zabrakło również modelu Panamera w kilku
topowych odmianach (krwistoczerwona bestia w postaci GTS o mocy 440 KM oraz rasowy sportowiec Turbo o mocy 550 KM). Śmiało
można pokusić się o stwierdzenie, że samochody Porsche mają na świecie więcej zwolenników niż sam Papież Franciszek. Na taki
Więcej na anywhere.pl

wizerunek marki bezsprzecznie zapracował
m.in. model Cayenne – największy zawodnik
ze stajni Porsche. Jego pojawienie się na rynku w 2002 roku nieodwracalnie zmieniło wyniki sprzedaży Porsche. To najczęściej wybierany model z oferty producenta. Jest potężny,
wykonany z dbałością o najmniejsze detale
i mimo swoich pokaźnych gabarytów potrafi
dostarczyć wyjątkowych wrażeń z jazdy. Za
posturą tego Goliata stoi również przepastne
wnętrze, które doskonale sprawdzi się w przypadku dużej rodziny lub wakacyjnych wypadów za miasto. Czy rodzinny SUV musi być
nudny? Wcale, bo paleta silników, jakie mogą
się znaleźć pod maską wielkości Australii, jest
naprawdę okazała. Ten mięśniak może być
wyposażony zarówno w ekonomiczny silnik
diesla, jak również benzynową, turbodoładowaną jednostkę, która szybko pomoże
nam zapomnieć, że oto siedzimy za kierownicą samochodu wielkości galerii handlowej. Kto nie wierzy, ten koniecznie musi odbyć jazdę próbną modelem Cayenne GTS.
Odziany w rubinowy odcień lakieru aż krzyczy z daleka: „Od dziś nigdy mnie nie zapomnisz!”. Stado 440 koni mechanicznych,
wrzeszczący wniebogłosy układ wydechowy z mrożącą krew w żyłach chrypką oraz
automatyczna skrzynia biegów szybka niczym światło skutecznie o to zadbają. Bo od
chwili, kiedy choć raz przejedziesz się tym
samochodem, motoryzacja nabierze dla
Ciebie zupełnie innego znaczenia, a świat
widziany zza kierownicy nie będzie już taki
sam. Ale przecież marzenia są po to, żeby
je spełniać. A w Porsche Centrum Sopot
naprawdę fajni ludzie spełniają je od ręki.
Jedynie na cuda trzeba chwilę poczekać.
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WHERE THE DREAMS COME TRUE
The history of this company is as long as the
Polish coastline. Lellek Group is the largest dealer
in Poland, operating for more than 100 years, which
proves that a family business may be a huge
success. Its chain of showrooms is impressive, but
still, the real pearl in its crown is Porsche Centre
Sopot. That is where the greatest dreams come true.

It all began in Śląsk Opolski, where Grzegorz
Lellek set up a smithy and locksmith’s at the
end of the 19th century. Later, his son Konrad
took over. But, as Johann Wolfgang von Goethe said, ‘He who moves not forward, goes
backward.’ Maybe that’s why the company
extended its scope of activities by adding car
service at the end of the 1960s. The staff were
competent and professional. And good news
spreads like wildfire. The company began to
thrive. And then, it decided to open a Porsche
showroom. It was in 2009.
A special brand requires special conditions, so it's no surprise that the service
and the showroom were to be located in
Sopot – a seaside resort, which is a cradle
of luxury. Throughout the year, the best hotels and restaurants attract tourists from all
over the country. Therefore, a Porsche showroom was a must. The showroom in Sopot
is highly appreciated by the enthusiasts of
the brand. It is illustrated by its results –
year by year, the sales of vehicles in Porsche
Centre Sopot have been increasing, and
the showroom achieves the best results in

the country. What’s its secret? First of all,
it's all thanks to the great staff, who know
everything about Porsche vehicles, and
provide clients with top quality services.
Moreover, it also results from the fact that
Porsche Centre Sopot offers a wide range of
stock vehicles, whereas clients who order
a custom-made, dream vehicle have to wait
for it even for several months. The offer of
the Porsche showroom in Sopot includes
such cult vehicles as unique Porsche 911
Turbo with 540 hp in the special turquoise

colour Miami Blue and Panamera in several top colour versions (blood-red GTS with
440 hp and Turbo with 550 hp). It may be
stated that Porsche vehicles have more enthusiasts all over the world than Pope Francis. The brand owes such an image to models like Cayenne – the largest horse in the
Porsche stable. Its launch on the market in
2002 considerably changed Porsche’s sales
results, as this is the model which Is chosen
most often by the clients. It is made with
great attention to detail and despite its large size, driving the vehicle may be a remarkable experience. This Goliath has enormous power inside it as well, and it is a perfect
choice for large families or for those who
like holiday trips out of town. Does a family
SUV have to be boring? Not at all, as the range of available engines is really broad. Under its bonnet, which is the size of Australia,
there may be an economical diesel engine,
as well as a turbocharged petrol engine,
which will allow you to feel like you’re driving a car of the size of a shopping centre.
To believe it, see for yourself and perform
a test drive in a Cayenne GTS vehicle. From
the day you first see it, you will never forget
this ruby-coloured machine. 440 hp, a hoarse roaring exhaust system and an extremely
fast automatic transmission will ensure it.
From the moment you drive this car for the
very first time, your perception of the vehicle as such will definitely change, and the
world as seen from behind the wheel will never be the same. After all, dreams are to be
fulfilled. And in Porsche Centre Sopot, really cool people make dreams come true on
the spot. Miracles will take them a while.

RESTAURACJA GDAŃSKI BOWKE
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Długie Pobrzeże 11, 80-888 Gdańsk
www.gdanskibowke.com
+48 58 380 11 11
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ZIMOWE SPECJAŁY
GDAŃSKIEGO BOWKE
ZIMA NIE OPUŚCI NAS JESZCZE PRZEZ JAKIŚ CZAS. ZAMIAST WIĘC TĘSKNIĆ
ZA WIOSNĄ, CIESZMY SIĘ OBECNĄ PORĄ ROKU. W RESTAURACJI GDAŃSKI
BOWKE PYSZNE DANIA, PRZYGOTOWYWANE NA BAZIE REGIONALNYCH
SKŁADNIKÓW, ZNAJDZIEMY NIE TYLKO W SZCZYCIE SEZONU TURYSTYCZNEGO.
TEKST Sylwia Gutowska

G

ZDJĘCIE Tomasz Sagan

dański Bowke to dobrze znana marka na kulinarnej mapie Trójmiasta.
Swoją popularność zawdzięcza nie
tylko lokalizacji, choć ta jest imponująca
– restauracja mieści się na ulicy Długie
Pobrzeże nad Motławą, tuż przy Żurawiu,
jednej z ikon Gdańska.
Gdański Bowke to tradycja i legenda.
Swoją nazwę zawdzięcza postaci ulicznego awanturnika, Bowke, który był jedną
z wizytówek portowego Gdańska. Dziś
Bowke to kulinaria – świetna kuchnia,
oparta na lokalnych produktach, zawsze
świeżych i aktualnych w danym sezonie.
Mięsa i ryby pozyskuje się tu z kaszubskich
hodowli, zaś dziczyznę – od zaprzyjaźnionych myśliwych. Przekłada się to na jakość
i smak. Ale to nie wszystko. Na idealną
kolację składa się przecież jeszcze kunszt
szefa kuchni. W Gdańskim Bowke tworzy
Marcin Faliszek, który tradycyjne receptu-

ry przeplata z nowoczesną kuchnią. Na talerzu nie zabraknie więc i fantazji, i porcji
zdrowia.
Na co zatem warto wybrać się tu w ostatnich miesiącach zimy? Na przykład na wyśmienitą polską gęsinę. Szef kuchni poleca
pierś z gęsi przygotowaną metodą sous vide
z wędzonymi ziemniakami, w towarzystwie sosu czekoladowo-porzeczkowego,
z burakiem w dwóch odsłonach – karmelizowanej i w formie emulsji. Palce lizać!
ENGLISH

WINTER SPECIALS IN GDAŃSKI
BOWKE
Winter is here to stay for some time. Instead of
missing spring, we should benefit from the winter
season. The restaurant Gdański Bowke offers
delicious dishes prepared using local ingredients, not
only in high tourist season.

Więcej na anywhere.pl

Gdański Bowke is a well-known brand on
the culinary map of the Tricity. Located
by picturesque Długie Pobrzeże, near the
famous Żuraw Crane, the restaurant has
a view of the Motława River. However, it is
popular not only thanks to its attractive
location.
Gdański Bowke combines tradition
with modernity. It is named after a rascal,
Bowke, who was one of the most recognisable people in the city. At present, Bowke
is a culinary landmark of Gdańsk, which
offers delicious dishes prepared using
fresh local ingredients, selected according to the season. Meat and fish are supplied by Kashubian farms, whereas game
– by regular hunters. It results in top quality and delicious taste of dishes. But there
is something more. A perfect dinner also
depends on masterly art of the chef. The
chef in Gdański Bowke is Marcin Faliszek,
who combines traditional recipes with
modern culinary inspirations. What you
will get is a portion of health with a pinch
of fantasy.
In the last months of winter, the chef
recommends exquisite sous vide goose
breast in blackcurrant sauce with chocolate, served with smoked potatoes and
carmelised beetroot or beetroot emulsion. Yum yum!
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BUSINESS LOUNGE W HOTELU HAFFNER.

BUSI NESS LOU NGE –
W YPOCZY NEK I PR ACA
W KOMFORTOW YCH
WARU NK ACH
NIE ULEGA WĄTPLIWOŚCI, ŻE ELEGANCJA I KOMFORT SĄ DLA
SUKCESU IDEALNĄ OPRAWĄ. NIE JEST TEŻ TAJEMNICĄ, ŻE
W NOWOCZESNYM BIZNESIE PODRÓŻE TO ZAWSZE DOSKONAŁA
OKAZJA DO ZAWIERANIA NOWYCH KONTAKTÓW I BUDOWANIA
LUB PODTRZYMYWANIA WARTOŚCIOWYCH RELACJI.
TEKST Paweł Durkiewicz

N

ZDJĘCIA Ivo Ledwożyw

ic więc dziwnego, że tworzenie prestiżowych stref dla przedstawicieli świata
biznesu to w globalnym hotelarstwie
jeden z najwyraźniejszych nowych trendów.
Widząc rosnące potrzeby coraz bardziej mobilnych środowisk biznesowych, właściciele
luksusowych hoteli coraz częściej przygotowują specjalne oferty dedykowane gościom
łączącym wypoczynek ze sprawami zawodowymi i ważnymi spotkaniami.
Tak też narodziła się koncepcja tzw.
Business Lounge (lub Executive Lounge),
czyli komfortowej i funkcjonalnej przestrzeni
wewnątrz hotelu, pozwalającej na prowadze-

nie rozmów w spokojnej i kameralnej atmosferze, z daleka od biurowego zgiełku i napięcia.
Do dyspozycji użytkowników tej ekskluzywnej strefy są wygodne kanapy, fotele i stoły,
umożliwiające nieformalne spotkania przy
kawie lub przy posiłku. Biznesowe śniadanie lub kolacja w niezobowiązującej formule? Czemu nie! Na życzenie gości serwowane są też wyśmienite przekąski i zimne napoje
z hotelowego baru, a przez cały czas dostępny
jest niezawodny bezprzewodowy internet i bogaty wybór prasy zagranicznej z różnych zakątków świata. Ważne, aby komfort i estetyka
miejsca odpowiadały najbardziej wyśrubowa-

nym oczekiwaniom. W tak profesjonalnym,
ale i przytulnym otoczeniu nawet najpoważniejsze i najbardziej wymagające pertraktacje
to prawdziwa przyjemność dla każdej ze stron.
Zwłaszcza, że w ramach hotelowej oferty użytkownicy salonów biznesowych mogą liczyć
na przestronne i świetnie wyposażone pokoje
o najwyższym standardzie.
– Wiemy, że świat biznesu jest szczególnie
wymagający i dynamicznie się zmienia. Wiemy
też, jak ważną rolę odgrywają w nim charakter otoczenia i detale, które często potrafią
wpływać na przebieg ważnych rozmów – mówi
Grażyna Dobrzyńska, Prezes Zarządu Hotelu
Haffner w Sopocie, obchodzącego w tym roku
15. rocznicę swojej działalności. – Dzięki tej
wiedzy i doświadczeniu tworzymy rozwiązania
dopasowane do potrzeb Gości Biznesowych.
Odnajdą oni u nas miejsce przyjazne pracy i zawodowym spotkaniom. Dbając o ich komfort,
stworzyliśmy Business Lounge – ekskluzywną
przestrzeń spotkań i wypoczynku.
Luksusowe strefy dla biznesu znajdziemy
nie tylko w hotelach – posiadają je także idące z duchem czasu porty lotnicze. Oczekując
na odprawę czy przesiadkę, nie musimy tracić ani minuty cennego czasu. W elegancko
urządzonym salonie możemy napić się kawy,
zaspokoić głód i spokojnie popracować lub
po prostu wypocząć przed wzbiciem się
w przestworza. Przykładem jest Port Lotniczy
Gdańsk im. Lecha Wałęsy, gdzie Executive
Lounge cieszy się dużym zainteresowaniem.
– Pasażerowie mają dostęp w ramach
formuły „open bar” do wszelkich przekąsek, kanapek, ciepłych i zimnych napojów

BUSINESS LOUNGE

W TA K P RO F E S J O N A L N Y M , A L E I P R Z Y T U L N Y M
O T O C Z E N I U N AW E T N A J P OWA Ż N I E J S Z E
I N A J B A R D Z I E J W Y M AG A JĄC E P E RT R A K TAC J E
T O P R AW D Z I WA P R Z YJ E M N O Ś Ć ...
bezalkoholowych oraz alkoholowych. Ponadto dla gości
saloniku dostępny jest bezprzewodowy internet oraz
stanowiska biurowe. Dodatkowo oferujemy dostęp do
prasy oraz TV – wylicza Michał Dargacz, rzecznik prasowy gdańskiego lotniska.
Co ciekawe, podobna strefa w Porcie Lotniczym im.
Chopina w Warszawie – Salon Preludium Executive
Lounge – została uznana przez użytkowników ekskluzywnych kart Priority Pass za najlepszy salon lotniskowy na świecie w kategorii Best Business Facilities.
Jak widać, ciekawych opcji na komfortową podróż nie
brakuje, a w takich warunkach odkrywanie nowych
biznesowych horyzontów przychodzi dużo łatwiej. Bon
voyage!
ENGLISH

BUSINESS LOUNGE – WORK AND RELAXATION
IN COMFORT
There is no doubt that elegance and comfort are perfect surroundings for success. Moreover, business trips are a tremendous
opportunity for making new contacts and building or maintaining
the valuable ones.

Therefore, it is no surprise that creating prestigious
zones for businessmen is one of the new dominant trends
in the global hotel industry. In response to the growing
needs of the increasingly mobile business circles, owners of luxurious hotels prepare special offers dedicated
to guests who want to combine relaxation with business
affairs and important meetings.
That is how the concept of Business Lounge (or
Executive Lounge) was developed. A Business Lounge is
a comfortable and functional zone in the hotel, which allows conversations to be held in a relaxed and cosy atmosphere, far away from stress and confusion in the office.
In this exclusive zone, guests have at their disposal comfortable sofas, armchairs and tables, allowing them to
hold informal meetings over coffee or a meal. A business
breakfast or dinner in a casual atmosphere? Why not!
Guests may order delicious snacks and cold beverages
in the hotel bar. There is available a wide range of papers
from all over the world, and wireless Internet access is
provided. It is important that comfort and design of the
place meet the highest standards and expectations. In
such a professional but also cosy environment, even
the most serious and demanding negotiations become
a pleasure for all parties. Especially because apart from
business lounges, the offer includes highstandard, spacious and wellequipped rooms.
‘We are aware that the business world is particularly
demanding and it undergoes dynamic changes. We also
know how important the design and the atmosphere

of the place are, and what influence they may have on
important talks,’ said Grażyna Dobrzyńska, the CEO of
Hotel Haffner in Sopot, which is celebrating 15 years of
business this year. ‘This knowledge and our experience
allow us to provide solutions tailored to the needs of our
Business Guests. In our hotel, they will find a businessfriendly environment. For their comfort, we created
a Business Lounge – exclusive space for meetings and
relaxation.
Luxurious business zones can be found not only in
hotels but also at airports that keep up with the times.
You no longer have to waste your precious time waiting
for the check-in or for your flight. In the elegant lounge,
you may have a cup of coffee or something to eat, work in
comfort or just relax before your flight. A perfect example is Gdansk Lech Walesa Airport, where the Executive
Lounge is a really popular zone.
‘For all passengers, there is an open bar with snacks,
sandwiches, hot and cold alcoholic or nonalcoholic beverages. Moreover, wireless Internet access is provided,
and guests may use office desks. Papers and television
are also available,’ said Michał Dargacz, a spokesman for
the airport.
There is a similar zone at Chopin Airport in Warsaw
– Salon Preludium Executive Lounge – which is considered by the users of the exclusive cards Priority Pass to
be the best executive lounge in the world in the category
of Best Business Facilities. There are many ways to make
your journey more pleasant and enjoyable, and discovering new business horizons in such an environment is
much easier. Bon voyage!

BUSINESS LOUNGE W HOTELU HAFFNER.
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KTO
ZNIEWAŻYŁ
OFIARY

ka od początku była kontrowersyjna. Nie każdy rozumiał duże betonowe bloki, które symbolizują nagrobki
6 mln Żydów pomordowanych i pogrzebanych w masowych grobach, ale jak mówi Shapiry, nic nikogo nie zwalnia z myślenia i szacunku do innych, nawet jeśli o tym
nie wiedzieli. Zastanawiam się tylko, czy po pierwszym
uczuciu szoku projekt nie zbudza jednak więcej wątpliwości. Czy rzeczywiście jego autor uzyskał to, co chciał?
Przewodniczący Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego
Żydów w Polsce twierdzi, że każdy kolaż, choć drastyczny,
zwraca uwagę na istotny problem, ale już kierowniczka
działu edukacji Żydowskiego Instytutu Kultury ma inne
zdanie. Według niej to, co pokazał niemiecki artysta, to
nic innego jak perwersja. Zostaje więc pytanie: kto tak naprawdę znieważył te ofiary ?
ENGLISH

WHO INSULTED THE VICTIMS

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

K

iedyś już sobie powiedziałam „nigdy nie mów nigdy”, choć wcześniej myślałam, że już nic mnie
w życiu nie zaskoczy. Ale zaskoczyło. Na pierwszy rzut oka nic szczególnego. Zakochana para robi
sobie selfie, dziewczyna wygina się w śmiałej pozie,
chłopak skacze z radości, a kolejny żongluje piłeczkami. Takich zdjęć codziennie oglądamy setki. Koło
nich też przeszlibyśmy obojętnie, gdyby nie kontrowersyjny projekt „Yolocaust” niemieckiego satyryka
żydowskiego pochodzenia. Shahak Shapiry zdjęcia
znalazł na Facebooku, Instagramie, Tinderze, zebrał
je i upublicznił razem z lajkami i opisami, jak „Joga łączy nas ze wszystkim dookoła”. Niby nic. Sęk w tym,
że wszystkie powstały przy pomniku Pomordowanych
Żydów Europy. Obraz jest wstrząsający, bo każde selfie satyryk zmontował z okrutnymi materiałami z hitlerowskich obozów zagłady. Mówi, że chciał pokazać
bezmyślnie zalewającą nas kulturę robienia sobie głupich zdjęć, która nie zna granic i nie ma poszanowania
dla miejsc pamięci. Nazwa projektu nie przypadkowa.
YOLO to skrót od amerykańskiego powiedzenia „żyje
się tylko raz”, czyli „you only live once”. Hasło przez
lata popularne w mediach społecznościowych na całym świecie promuje robienie wyjątkowych rzeczy bez
względu na konsekwencje. Jak stwierdził mój kolega,
to taka głupsza wersja „carpe diem”.
Pomnik Pomordowanych Żydów Europy stanął
w Berlinie w maju 2005 roku. Ma upamiętniać zagładę
Żydów w czasie II wojny światowej. Sama forma pomniWięcej na anywhere.pl

I have previously told myself “never say never”, although I have thought before that nothing more will
surprise me in life. But it has. At first glance, nothing
special. A couple takes a selfie, the girl bending into
a daring pose, the boy jumping up in joy, another one
juggling. We look at hundreds of such photos every day.
We would have passed by these ones without notice if
it were not for the controversial project of a German
satirist of Jewish origin: “Yolocaust”. Shahak Shapiry
found photos on Facebook, Instagram, Tinder, put
them together and made public, with likes and captions, such as “Yoga connects us all”. Seems like nothing much. But the issue is that all of them were taken
by the Memorial to the Murdered Jews of Europe. The
project is disturbing, because the satirist has arranged
each selfie with cruel photographs of Hitler’s extermination camps. He says that he wanted to show the witless culture wave of taking silly photos, which knows
no boundaries and has no respect for places of memory. The title of the project is not accidental. YOLO,
abbreviation for “you only live once”. This slogan has
been popular in the social media for years, promoting
doing things, without considering the consequences.
As my friend said, a silly version of “carpe diem”.
The Memorial to the Murdered Jews of Europe was
placed in Berlin in May 2005. It should commemorate
the extermination of Jews during World War II. The
memorial’s design was controversial from the very beginning. Not everyone understood that the big, concrete blocks symbolise the tombstones of 6mln Jews
murdered and buried in mass graves. But, as Shapiry
says, nothing excuses anyone from thinking and respecting others, even if they did not know about this.
I wonder, though, if after the initial shock the project
is not raising doubts. Has its author achieved what he
wanted? The chairman of the Socio-Cultural Society
of Jews in Poland says that any collage, although drastic, draws attention to an important issue, but the
director of the education department of the Jewish
Cultural Institute has a different opinion. According
to her what the German artist has shown is simply
perverse. And so the question stands: who has actually insulted the victims?

ZDJĘCIE: MONIKA SZAŁEK
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ODPOW IEDZIA LNOŚĆ
USKR ZY DLONA PASJĄ
KRYSTYNA SCHWARZ NA GDAŃSKIM LOTNISKU PRACUJE JUŻ PONAD 10 LAT, ALE DOPIERO
NIEDAWNO UKOŃCZYŁA KURS NA DYŻURNEGO OPERACYJNEGO PORTU LOTNICZEGO I TYM SAMYM
ZOSTAŁA PIERWSZĄ KOBIETĄ W PORCIE LOTNICZYM GDAŃSK, KTÓRA POSIADA TE KWALIFIKACJE.
TEKST Katarzyna Habecka

ZDJĘCIE Izabela Guga-Marek

Większość naszych czytelników zna lotnisko tylko
z tych kilku godzin, które spędza na nim przed
odlotem lub po przylocie. Jak wygląda twój typowy
dzień w pracy? Jakie tajemnice kryje w sobie
lotnisko?

Trudno powiedzieć, że każdy mój dzień w pracy jest typowy lub standardowy. Każdy dzień to inne obowiązki, inne wymagania i inne wyzwania. Na to wszystko
składa się wiele czynników: jakie zadania mam do
wykonania, ilość operacji lotniczych, warunki atmosferyczne… Mój dyżur to zazwyczaj praca dwunastogodzinna – w ciągu dnia lub nocy. Nie ma i nigdy nie
było dwóch takich samych dyżurów. Współpracuję
z kolegami i koleżankami z innych działów i firm lotniska, aby obsługa pasażera była jeszcze bardziej profesjonalna. Port Lotniczy im. Lecha Wałęsy nie kryje
jakichś wielkich tajemnic. Na lotnisku pracuję od dziesięciu lat – wiele przez ten okres się zmieniło: począwszy od wybudowanych obiektów i płyt postojowych,
przez ilość wykonywanych operacji lotniczych aż po
liczbę obsłużonych pasażerów (W 2016 r. gdańskie
lotnisko obsłużyło rekordową ilość czterech milionów
pasażerów – przyp. Red.).
Czym więc konkretnie się zajmujesz?

Jestem Koordynatorem ds. Regulowania Środowiska
Przyrodniczego – mój zespół przyjął kryptonim „ŻBIK”
– i Koordynatorem Ruchu Lotniczego Naziemnego.
Obie te funkcje wykonuję na co dzień. Zadaniami i obowiązkami Koordynatora ds. Regulowania Środowiska
Przyrodniczego są: zwracanie szczególnej uwagi, aby
podczas operacji lotniczych, czyli startów i lądowań
statków powietrznych, na drodze startowej nie było
żadnych zwierząt. Ich obecność w tym miejscu stanowi
olbrzymie zagrożenie dla pasażerów. Przed każdą operacją lotniczą sprawdzam drogę startową, drogi kołowania i płyty postojowe. Wykonywanie tych czynności
w głównej mierze uzależnione jest od warunków atmos-

ferycznych, pory roku i przelotu ptactwa na żerowiska.
Poza ptakami na lotnisku pojawiają się sporadycznie
drobne ssaki, np. lisy czy zające. Zabezpieczenie ogrodzenia lotniska jest na naprawdę wysokim poziomie,
ale zwierząt nie da się całkowicie wyeliminować. W tej
chwili na lotnisku stosujemy kilka metod płoszenia:
hukową, akustyczną, dźwiękową i świetlną. Najbardziej
skuteczne są hukowa i akustyczna. Hukowa polega na
wystrzale petard z pistoletów hukowych, a akustyczna
na odtwarzaniu różnych odgłosów spłoszonych ptaków
z urządzenia zainstalowanego w pojeździe posiadającym na dachu głośniki. Ponadto jesteśmy wyposażeni
w urządzenia służące do bezinwazyjnego odławiania
tych drobnych ssaków – wywozimy je wtedy z terenu
lotniska na kilkukilometrową odległość i tam zwracamy im wolność. Zwracamy też szczególną uwagę
na tereny poinwestycyjne, aby zostały zagospodarowane zgodnie z regulaminem. Monitorujemy również
wysokość traw na terenach zielonych – musi się ona
mieścić w odpowiednich normach, aby ptaki na niej
nie siadały i nie miały możliwości żerowania, a co za
tym idzie – nie stwarzały zagrożenia dla operacji lotniczych. Z kolei jako Koordynator Ruchu Lotniczego
Naziemnego, na co dzień potocznie nazywany „Follow
Me”, odpowiadam za bezpieczne wkołowywanie na płyty postojowe i wykołowywanie z nich statków powietrznych. Nadzoruję ruch samolotów na płytach lotniska.
Jest to ogromnie odpowiedzialna praca – trzeba znać
nie tylko procedury i instrukcje operacyjne, ale też
parametry i budowę samolotów, takie jak rozpiętość
skrzydeł, długość statku itd. Trzeba zwracać szczególną uwagę na to, by maszyny nie natrafiły na przeszkody ruchome, czyli inne statki już dokujące na płytach
postojowych i stałe, jak np. maszty oświetleniowe.
„Follow Me” czuwa nad ruchem kołowym i pieszym na
płytach. Lotnisko jest terenem zamkniętym, a mimo
to również mamy na nim znaki drogowe i obowiązują
tu przepisy ruchu drogowego. Koordynator podczas
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całego swojego dyżuru jest w ścisłym kontakcie radiowym z wieżą kontroli lotów,
dyżurnym portu oraz z innymi służbami
lotniskowymi. W przypadku wprowadzenia procedury ograniczonej widzialności,
koordynator odpowiada miedzy innymi
za przejęcie samolotu z wyznaczonego
punktu wskazanego przez wieżę.
Jak wpadłaś na pomysł, żeby zacząć
pracę na lotnisku?

Nie mam żadnego wykształcenia pod kątem transportu lotniczego. Pracę na lotnisku traktuję jako spełnienie jednego
z moich marzeń. Wychowywałam się w sąsiedztwie lotniska wojskowego w Powidzu.
Każdego dnia patrząc w niebo widziałam
na nim myśliwce i wojskowe samoloty

transportowe. Te widoki bardzo mnie fascynowały. Jako mała dziewczynka zawsze zadawałam sobie pytanie: jak to możliwe, aby tak duże maszyny potrafiły się
oderwać od ziemi i wznieść w niebo? Mój
nieżyjący już ojciec marzył, aby być jednym z pilotów na lotnisku, w sąsiedztwie
którego mieszkaliśmy. Niestety – życie
pisze różne scenariusze i wobec mojego
ojca napisało inny… Ja zaś jako kilkunastoletnia dziewczyna nigdy nie sądziłam,
że zamieszkam na wybrzeżu – w moim
przypadku to właśnie taki scenariusz napisało życie. Po ślubie przeprowadziłam
się na Pomorze. Potem pracowałam w bardzo bliskim sąsiedztwie Portu Lotniczego
w Gdańsku… i w końcu ziściło się moje
marzenie o pracy na lotnisku.

DY Ż U R N Y M U S I
P O D E J M OWAĆ D E C Y Z J E
N IEZW ŁOCZN IE,
R E A KC JA M U S I B YĆ
N AT YC H M I A S T OWA –
T U TA J N I E M O Ż N A M I E Ć
C H W I L I Z AWA H A N I A ...

Ostatnio zdobyłaś kwalifikacje na
Dyżurnego Operacyjnego Portu
Lotniczego. Skąd ta decyzja?

W mojej pracy bardzo cenione są wkład
własny każdego pracownika i zaangażowanie w wykonywanie obowiązków służbowych, więc pracodawca inwestuje w osoby
ambitne, które traktują pracę jak swoją
pasję. W ubiegłym roku zdobyłam kwalifikacje na Dyżurnego Operacyjnego Portu
Lotniczego. Aby je zrobić, zostałam skierowana przez przełożonych na szkolenie,
które odbyłam w Warszawie. Jestem jedyną kobietą w Porcie Lotniczym w Gdańsku,
która posiada takie kwalifikacje, jednakże
w tej chwili nie sprawuję tej funkcji z uwagi
na to, że Port Lotniczy w Gdańsk posiada już pełną obsadę. Życie lubi płatać figle
i być może kiedyś będę mogła wykorzystać
tę nowo nabytą wiedzę w praktyce.
Co należy do obowiązków Dyżurnego
Operacyjnego Portu Lotniczego?

Na barkach dyżurnego jest wszystko, co
dzieje się na terenie lotniska – podstawowym słowem jest tutaj „koordynacja”.
Dyżurny odpowiada za prawidłowym przebiegiem operacji lotniczych, które będą
się odbywały danego dnia: zaczynając od
lądowania samolotu, ustawienia go na
odpowiedniej płycie postojowej, czasie
jego postoju, kończąc na jego odlocie.
Odpowiedzialny jest też za płytę lotniska, drogę startową i drogi kołowania.
Do jego obowiązków należy ocena stanu
nawierzchni drogi startowej, dróg kołowania i płyt postojowych, aby nie było ślisko,
nie było ubytków w nawierzchni oraz przeszkód w postaci jakichkolwiek elementów,
śmieci itp. Dyżurny musi podejmować
decyzje niezwłocznie, reakcja musi być
natychmiastowa – tutaj nie można mieć
chwili zawahania, ponieważ w grę wchodzi
tu przede wszystkim bezpieczeństwo pasażera. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości na drodze startowej, dyżurny
podejmuje decyzję o zamknięciu lotniska –
o nieprzyjmowaniu statków powietrznych
do momentu wyeliminowania przeszkód.
Żeby to działo się sprawnie, musi koordynować prace poszczególnych działów. Na
terenie lotniska w Gdańsku mamy dość
specyficzny mikroklimat: pogoda zmienia się gwałtownie, począwszy od opadów
śniegu i deszczu, kończąc na wiatrach
zmieniających swoje kierunki… Ponadto
w przypadku zagrożeń operacji lotniczych,
odpowiedzialny jest za skoordynowanie
działań służb ratowniczych przez służby
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lotniskowe lub inne, zewnętrzne, wzywane w zależności od rodzaju i sytuacji zagrożenia. Dyżurny musi
brać pod uwagę również tzw. „złośliwość przedmiotów
martwych” – w każdej chwili może nastąpić awaria
któregokolwiek z urządzeń czy maszyn odpowiadających za utrzymanie nawierzchni. W Porcie Lotniczym
w Gdańsku wykorzystywane są urządzenia nowe lub
stosunkowo nowe renomowanych marek, które nie
płatają nam tych figli. Zawsze i wszędzie trzeba być
jednak przygotowanym na wszystkie nieprzewidziane zdarzenia.
Jak do tych nowych kwalifikacji odnoszą się twoi
koledzy z pracy?

To jest bardzo delikatna kwestia. Większość z moich
kolegów traktuje z podziwem to, że kobieta jest w stanie poradzić sobie z ciężkimi i bardzo odpowiedzialnymi obowiązkami, które wykonuje na co dzień. Niestety,
tak jak w każdej pracy zdarzają się również seksiści,
którzy uważają, że my kobiety nie powinnyśmy mieć
równych praw. Jako kobieta nie raz muszę wykonywać
obowiązki służbowe z dwukrotnie większym zaangażowaniem i wysiłkiem, aby zostało przez nich zauważone
i docenione to, że równie dobrze radzę sobie w zawodach uważanych za męskie. Bawią mnie takie osoby
– mogę tylko bardzo współczuć ich żonom lub partnerkom. W żadnej pracy nie jest kolorowo – są to jednak

na szczęście pojedyncze przypadki, które trzeba eliminować. Potrafię sobie poradzić z takimi „kolegami”
– jestem osobą bardzo charakterną i pokazuję im, że
kobieta nie jest słabsza i nie można jej odsunąć na boczny tor! Na szczęście moi przełożeni to ludzie bardzo inteligentni, ceniący sobie partnerstwo w pracy. To oni
dostrzegli, że wykonuję swoją pracę z pasją i zaangażowaniem, w związku z czym dają mi możliwość rozwoju,
samorealizacji i podnoszenia kwalifikacji.
Wolisz bardziej towarzystwo i pracę pośród mężczyzn
niż kobiet?

Nie ma dla mnie znaczenia, czy pracuję z mężczyznami, czy z kobietami. Lubię pracę, która daje mi
satysfakcję, zadowolenie i w której się samorealizuję. Obecnie pracuję w dziale z mężczyznami, ale tak
naprawdę jest dla mnie bez różnicy, jakiej płci są moi
współpracownicy.
Nowe kwalifikacje to ogromna odpowiedzialność za
bezpieczeństwo pasażerów – jeszcze większa niż do
tej pory. Ludzie raczej od odpowiedzialności uciekają,
a ty poszerzasz ciągle jej granice.

W tym zawodzie każde z uprawnień, które się zdobywa,
niesie za sobą coraz to większą odpowiedzialność. Na
lotnisku praca jest bardzo specyficzna: najważniejszą
wartością jest ludzkie życie – życie i zdrowie naszych
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D OPI ERO P O S KOŃC Z ON Y M
DYŻ U R Z E MO GĘ P OW I EDZ I E Ć,
Ż E S WOJ E OB OW I Ą Z K I
W Y KONA Ł A M W 10 0% . DA J E M I
T O SAT YS FA KC J Ę I MO T Y W UJ E
D O P ODE J MOWA N I A
DA L S Z YC H W YZ WA Ń.
pasażerów. Tutaj każdego dnia w pewnym
stopniu jestem odpowiedzialna za każdego
pasażera. Nad jego bezpieczeństwem na
każdej zmianie nie pracuje tylko jedna osoba, lecz cały zespół. Najważniejsze jest to,
aby wszystko działało jak w szwajcarskim
zegarku do momentu wyjścia pasażera
ze statku powietrznego. Pracuje nad tym
szereg osób ze ściśle współpracujących
z sobą działów – począwszy od Kontrolera
Na Wieży Lotów, Dyżurnego Operacyjnego
Portu Lotniczego, Koordynatora Ruchu
Lotniczego Naziemnego, Koordynatora
Regulowania Środowiska Przyrodniczego,
Służbę Ochrony Lotniska, Dział Eksploatacji
odpowiadający za utrzymanie pasa, stanowisk i płyt w czystości, strażaków… Można
to też porównać do meczu piłki nożnej –
sam napastnik przecież meczu nie wygra.
Uprzedzając pytanie: oczywiście to, że
jestem kobietą, nie oznacza, że meczami
piłki nożnej się nie interesuję! Myślę, że
odpowiedzialność bierze się ze zdobytego
doświadczenia. Dla mnie doświadczenie to
z całą pewnością nie rutyna. Wykonując tę
pracę zawsze trzeba być skoncentrowanym
i skupionym na tym, co się robi. Trzeba być
przewidującym i odznaczać się podzielnością uwagi. Dopiero po skończonym dyżurze mogę powiedzieć, że swoje obowiązki wykonałam w 100%. Daje mi to satysfakcję i motywuje do podejmowania dalszych
wyzwań. Nie czuję obaw ani presji. Jak już
wspominałam wcześniej – doświadczenie
to podstawa.
KRYSTYNA SCHWARZ – z Portem Lotniczym w Gdańsku jest związana od 2005
roku. Jej pierwszym działem była Służba
Ochrony Lotniska ( SOL ). W nim zdobyła wiedzę związaną z ochroną pasażera, lotniska

i topografii Portu. W tym czasie ukończyła
kurs na Operatora Kontroli. Po upływie pięciu
lat przełożeni zaproponowali jej utworzenie
zespołu odpowiadającego za bezpieczeństwo startów i lądowań statków powietrznych.
Wtedy też została przeniesiona do działu
operacyjnego w PL Gdańsk, w którym utworzono stanowisko Koordynatora Regulowania
Środowiska Przyrodniczego. Będąc w dziale operacyjnym, ukończyła kurs Sokolników
w Czempiniu. Odbyła także kurs na Koordynatora Ruchu Lotniczego Naziemnego, co
umożliwiło jej ustawianie statków powietrznych na lotnisku. Ważnym osiągnięciem na
tym stanowisku było dla niej ustawienie jednego z największych samolotów transportowych na świecie: AN -124. W ostatnim czasie
ukończyła kurs na Dyżurnego Operacyjnego
Portu Lotniczego – najwyższego szczeblem
stanowiska w dziale operacyjnym. Jest jedyną kobietą w Porcie Lotniczym w Gdańsku,
która posiada te kwalifikacje.
ENGLISH

RESPONSIBILITY AND PASSION
Krystyna Schwarz has been working at Gdansk
airport for over 10 years, but only recently, she
has completed an Airport Operations Duty Officer
course, and she has become the first woman with
such qualifications at Gdansk airport.

Most of our readers spend only a few
hours at the airport, before or after
their flight. What is your typical day at
work like? What are the ins and outs of
working at the airport?

I can't say that a day at work is typical or
ordinary. Every day brings different tasks,
expectations and challenges. It depends
on many factors, such as the tasks I have
Więcej na anywhere.pl

to complete, the number of operations,
weather conditions… My on-call duty usually lasts twelve hours – during the daytime or at night. There are no, and there
has never been, two duties that would be
the same. I cooperate with my colleagues
from other companies and departments
of the airport to improve the quality of
passenger service and make it even more
professional. Gdansk Lech Walesa Airport
doesn’t hold many secrets. I’ve been working at the airport for ten years – many
things have changed during that time –
some facilities and aprons have been built,
the number of operations has changed,
and the number of passengers served has
increased (Gdansk Airport served a record number of four million passengers in
2016 – Editor’s note.).
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What do you actually do?

I am the Natural Environment Coordinator – my team
is called “ŻBIK” – and the Ground Control Coordinator.
I perform both functions on a daily basis. The duties of
the Natural Environment Coordinator include ensuring that there are no animals present at the runway
during air operations, namely take-offs and landings.
Their presence at the runway may put the lives of passengers in danger. Before each operation, I check the
runway, taxiways and aprons. Performing these activities depends on weather conditions, season of the year
and bird passages. Apart from birds, there are sometimes small mammals, such as foxes or hares. The
airport fence is effectively secured, but it is impossible
to eliminate such situations altogether. At present,
we use several bird control methods, including audio
deterrents, such as pyrotechnics, acoustic and sound
devices, as well as visual deterrents. Pyrotechnics and
the acoustic method are the most effective ones. The

first method involves using blank guns and firing bird
control pyrotechnics, and the latter consists in playing recorded bird distress calls on the device installed
in a vehicle with loudspeakers on the roof. Moreover, in
the case of small mammals, we also apply livetrapping
techniques – we release the animals at a distance of
several kilometres from the airport. We also take due
care as regards post-investment areas, to manage and
develop them in accordance with the rules. Moreover,
we monitor the height of grass in green spaces – it
must comply with specific standards so that birds do
not sit on it or feed with it and, consequently, do not
pose a threat to aviation safety. As the Ground Control
Coordinator, or – as I am usually called – “Follow Me”,
I am responsible for safe taxiing of planes to and from
the aprons. I supervise the traffic of planes on the
ground in the apron areas. It is a really responsible job
– it does not only require the knowledge of procedures
and operation instructions, but also of plane parame-
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ters and structure, such as the wingspan,
the length of the plane, and so on. It is
highly important that the aircrafts do not
collide with any movable obstacles, that
is other aircrafts parked in the apron areas, or immovable obstacles, for example,
lighting masts. “Follow Me” controls the
traffic of wheeled vehicles and pedestrians on the aprons. Although the airport is
a closed area, there are road signs and traffic regulations which should be observed.
When on duty, the Coordinator is in radio
contact with the Flight Control Tower,
the Airport Operations Duty Officer and
other airport services. If low visibility procedures are applied, the Coordinator is
responsible, among others, for directing
the aircraft from the location specified by
the Tower.
How did your work at the airport begin?

I have no education whatsoever in air
transport. Working at the airport was
one of my dreams. I grew up near a military airport in Powidz. Every day, looking at the sky, I saw fighter aircrafts and
military transport aircrafts. I was really
fascinated by it. When I was a little girl,

I used to ask myself: how is it possible that
such big machines may take off and fly?
My dad, who passed away, always dreamt
of being one of the pilots at that airport.
Unfortunately, life is a road that has many
turns… I never would have thought I would
move to the seaside. But that was my path
to follow. When I got married, I moved to
Pomerania. For some time, I worked near
Airport Gdansk, and in the end, my dream
of working at the airport came true.
Recently, you have completed an Airport
Operations Duty Officer course. Why?

In my job, the employee’s contribution and
commitment are highly valued, so the employer invests in ambitious people to whom
their job is their passion. Last year, I gained
Airport Operations Duty Officer qualifications. My supervisors submitted my application and I underwent training in Warsaw.
I am the only woman at Gdansk Airport
who holds such qualifications; however, at
present, I don't perform this function because there is no vacancy for this position
at Gdansk Airport. We never know what
life may bring. Maybe someday I will have
a chance to use these skills in practice.

What does an Airport Operations Duty
Officer do?

Well, the Airport Operations Duty Officer
is responsible for everything that takes
place at the airport – the key word here is
“coordination”. So, their responsibilities
include any and all airport operations, that
is landing, parking the aircraft on the proper apron, its turnaround time, and its takeoff. Moreover, they are also responsible for
the aprons, the runway and taxiways. They
also deal with assessing the condition of
the surface of the runway, taxiways and
aprons to ensure that it isn’t slippery, there
are no holes in the surface or obstacles in
the form of litter, for example. The Duty
Officer must make decisions on the spot,
without any delay – the response must be
immediate, as the safety of passengers is
at stake. If any problems are identified on
the runway, the Duty Officer decides to
close the airport. Aircrafts cannot land at
the airport until the problem is resolved.
Therefore, the Duty Officer must coordinate the work of individual departments.
The weathering at Airport Gdansk is quite
specific: weather conditions change really fast, beginning with rain and snow
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that I am committed to my work and perform it with
passion; therefore, they gave me a chance for professional development, self-fulfilment and gaining new
qualifications.
Do you prefer working with men or women?

It doesn't make any difference to me whatsoever. I like
when my work is rewarding, satisfying, and allows me
to pursue my professional goals. At present, I work
with men in my department, but the sex of my co-workers is of no importance to me.
Your new qualifications involve a great responsibility
for the safety of passengers – even greater than
before. People rather evade being responsible,
whereas you do quite the opposite.

and ending with the wind changing its directions…
Moreover, in case of hazards and risks to airport operations, the Duty Officer is required to ensure that
the airport services (or other services, depending on
the situation and the type of risk) coordinate the actions of the rescue services. The Duty Officer should
also take into account that “machines have a mind
of their own”, and at any time, a device or a machine
used for surface maintenance may break down. The
equipment used at Gdansk Airport is usually new or
relatively new, and of high quality, which ensures its
proper operation. You must always be prepared for any
unexpected events.
What is the attitude of your co-workers towards
your new qualifications?

It’s a sensitive matter. Most of my co-workers respect
that a woman is able to handle such difficult and responsible tasks on a daily basis. Unfortunately, as
everywhere, there are also sexists who believe that
women shouldn’t have equal rights as men. As a woman, I sometimes have to be twice as committed to my
work so that they notice and appreciate that I can cope
with the tasks as well as a man could. It's quite funny
by the way – I can only feel for their wives or partners.
No work is perfect – but fortunately, these are isolated
cases which should be eliminated. I can handle such
“colleagues” – I have a strong personality and I show
them that women are not weaker and they shouldn’t
be left behind. Fortunately, my supervisors are very
intelligent and they value partnership. They noticed

In this profession, gaining new qualifications entails
taking on a greater responsibility. Working at the airport is very specific: human life – the life and well-being of our passengers – is of the highest value. Every
day, I am responsible for every passenger, to some extent. The whole team do their best to ensure the safety
of passengers. The most important thing is that everything works perfectly to the moment the passenger
gets off the plane. A number of people from various departments cooperate to ensure it – beginning with the
Air Traffic Controller, the Airport Operations Duty
Officer, the Ground Control Coordinator, the Natural
Environment Coordinator, Airport Security Services,
the Maintenance Department responsible for firemen
as well as for keeping the runway and the apron areas
clean… It’s like a football match – the striker won't win
the match alone. I am a woman, but it doesn't mean
I’m not interested in football. I think that responsibility comes with experience. To me, experience doesn't
mean routine. This work requires total concentration.
You need to be far-sighted and be able to split your attention. Only when my duty is over, I can say that I carried out my duties in 100%. It gives me satisfaction and
motivates me to take up more challenges. I don’t feel
any concerns or pressure. As I’ve already said, experience is the foundation of success.
KRYSTYNA SCHWARZ – she has been working at Gdansk Airport since 2005 . Her first department was Airport
Security Services, where she gained the knowledge of
passenger and airport security as well as the airport topography. In the meantime, she completed a Ground
Controller course. After five years, her supervisors proposed her to form a team responsible for the safety of
take-offs and landings of aircrafts. Then, she was transferred to the Operations Department at Gdansk Airport,
to the position of the Natural Environment Coordinator.
She completed a Falconry course in Czempiń. She also
completed a Ground Control Coordinator course, which allows her to supervise the traffic of aircrafts on the ground.
One of her most important achievements was parking
one of the largest transport aircrafts in the world: AN -124.
Recently, she has completed an Airport Operations Duty
Officer course – the highest position in the Operations
Department. She is the only woman at Gdansk Airport
who holds such qualifications.

FELIETON / COLUMN

OD KRY
WAĆ!

Jedna historia szczególnie zapadła mi w pamięci. Roy Heiner – Holender, który w Atlancie w 1996
roku zdobył brązowy medal, a 10 lat później był
skipperem jachtu w etapowych regatach dookoła świata – powiedział mi kiedyś, że by poczuć na
własnej skórze warunki, jakie panują na jachcie po
50 dniach żeglugi w okolicach równika, należy zamknąć się w małej toalecie i włączyć w niej farelkę.
Toaleta powinna mieć zepsutą spłuczkę. Jedzenie,
telefon, książka, nawet muzyka – dozwolone. Po
dwóch dniach można poczuć na własnej skórze warunki, jakie panują na jachcie. Nieludzkie, ciężkie
warunki. A pamiętajmy, że do tego dochodzi jeszcze rywalizacja. Wyścigi dookoła świata to przecież
nie tylko próby zwycięstwa w regatach, ale też próby bicia rekordów.
Jest to zupełnie inny świat w porównaniu do żeglarstwa olimpijskiego. Też trudnego, ale nie tak
ekstremalnego. Ciągnie mnie w tym nowym, nieodkrytym kierunku. Kiedyś, mam nadzieję, wrócę
z takiego rejsu i opowiem Wam własną historię.
ENGLISH

TO DISCOVER!

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

Od

74 dni żegluję w rejsie dookoła świata.
W wirtualnym rejsie. Średnio trzy razy
dziennie otwieram na moim smartfonie
aplikację Virtual Regatta, by sprawdzić moją pozycję, wybrać optymalny kurs, zmienić i ustawić żagle, sprawdzić gdzie są przeciwnicy. A jest ich sporo. W sumie ponad 460 tysięcy osób z całego świata.
Podchodzę do tej zabawy poważnie. Traktuję to
jako cenne doświadczenie, ponieważ coraz poważniej myślę o żeglarstwie morskim. Sprawdzam zachowania prądów i wiatrów na morzach i oceanach
– na sucho, nie mam niestety okazji poczuć na własnej skórze trudu i wyzwań, jakim trzeba stawić żeglując w rzeczywistości dookoła świata. Słyszałem
wielokrotnie opowieści kolegów, którzy tego doświadczyli. Sztormy, brak snu, góry lodowe, upały
równikowe, porwane żagle... Długo by opowiadać.
Więcej na anywhere.pl

I’ve been sailing around the world for 74 days.
Virtually. On average, three times a day I open an
app Virtual Regatta on my smart phone to check my
position, select an optimum course, change and set
sails, see where my competitors are. And there are
many of them – over 460 thousand people from all
over the world.
I treat it seriously, like a valuable experience,
because I’m beginning in earnest to consider sea
sailing. I check currents and winds on the seas and
the oceans – on dry land because, unfortunately,
I have no chance to experience the effort and challenges sailors face while sailing around the world in
reality. I’ve heard a lot about it from my friends who
have been there. Storms, lack of sleep, icebergs,
equatorial heat, sails torn… And a whole lot more.
But I particularly remember one of the stories.
Roy Heiner – a Dutchman; he won the bronze medal
in Atlanta in 1996 and 10 years later, he was a skipper on a yacht in a race around the world – once told
me that in order to experience the conditions which
sailors experience after 50 days of sailing near the
equator, you should close yourself in a small toilet
and turn on a heater. The cistern should be broken. Food, a phone, a book, even music – allowed.
You will experience these conditions after two such
days. The harsh and terrible conditions. And remember that there's also competition involved. Those
who participate in races around the world don't only
try to win the regatta, but they also want to break
a record.
It's a completely different world as compared
with sailing at the Olympics, which is also difficult,
but not as extreme. This new, undiscovered path attracts me. I hope one day I’ll return from such a voyage and I’ll tell you my own story.

ZDJĘCIE: SYLWESTER CISZEK
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ZDJĘCIA / PHOTOS:

Edyta Bartkiewicz
edytabartkiewicz.com
PROJEKTANTKA/ DESIGNER:

Zuzanna Szamocka

MODELKA / MODEL:

MAKIJAŻ / MAKE-UP:

STYLIZACJA / STYLIST:

Dominika /
Specto Models

Karolina Bou Chedid

Paulina Bolko
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IST

ISTAMBUŁ
RACHATŁUKUM

TOMASZ
SOBIERAJSKI
Socjolog z zawodu i z pasji.
Wytrawny badacz społecznych zjawisk
i kulturowych trendów. Naukowiec 3.0 nie
bojący się trudnych wyzwań, międzynarodowej
współpracy i interdyscyplinaroności. Felietonista
magazynu „Sens” i współpracownik DDTVN.
Znakomity słuchacz oraz wnikliwy obserwator.
Apostoł dobrej nowiny i przeciwnik złych emocji.
Z zamiłowania podróżnik i sportowiec. Życiowy
optymista. Dla nas będzie pisał o tym co jest
ważne w ludziach i dla ludzi.

K

oczowałem na lotnisku w Stambule
już trzecią godzinę. Lot z Berlina
opóźnił się na tyle drastycznie, że nie
zdążyłem na ostatni samolot do Ankary.
Musiałem czekać do rana. Wprawdzie zaproponowano mi hotel, ale był na tyle daleko od lotniska, że zdążyłbym w nim tylko na chwilę zamknąć oczy i już po chwili
musiałbym wracać. Kto zna Stambuł, wie
o czym mówię. W tym utkanym z marzeń
mieście nie gubią się chyba tylko sprzedawcy precli. Nawet taksówkarze dojeżdżając do dzielnicy, w której sami nie
mieszkają, pytają przechodniów o drogę
i możliwość dojazdu pod wskazany przez
pasażera adres. Zrezygnowałem więc
z hotelowego łóżka i poszedłem na herbatę do jedynej, czynnej w nocy, kantyny
na odlotach krajowych. Usiadłem przy
małym plastikowym stoliku, licząc na
to, że jakoś dotrwam do rana. Myślałem
o tym, co przyniesie nowy dzień. Zaraz po
wylądowaniu w Ankarze czekała mnie seria wykładów, odczyt na cześć, spotkanie
w ambasadzie, wizyta w teatrze, a na koniec przyjęcie zorganizowane specjalnie
dla mnie. Policzyłem, że tak na oko nie

będę spał jakieś 40 godzin. Może mnie
uratować tylko adrenalina, którą dają mi
publiczne występy, bo innych dopalaczy
nie uznaję. I kiedy tak utyskiwałem nad
swoim losem nomady, usłyszałem pytanie: czy był pan kiedyś tak naprawdę
zakochany?
Nie zareagowałem od razu, bo granica
pomiędzy jawą a snem dawno już mi się
zatarła. Podniosłem głowę. Przy moim stoliku, naprzeciwko mnie, siedział mężczyzna, około sześćdziesięcioletni, w słomkowym (choć był styczeń) kapeluszu, z długą
siwą brodą, jaką miewają często tureccy intelektualiści. Musiałem mieć nieprzytomny wzrok, bo zapytał przechylając głowę
w lewo: – Słyszy mnie pan? Zamrugałem
szybko oczami i odpowiedziałem: – Tak,
słyszę… Jegomość wyprostował się na
krześle i uśmiechnął lekko szelmowsko:
– To czy był pan kiedyś tak naprawdę zakochany? „O Boże czy Allahu!” – myślałem szybko – „Jest prawie trzecia w nocy,
siedzę w jakimś zapyziałym barze na lotnisku, pijąc herbatę, która nijak nie przypomina mojego ulubionego tureckiego
czaju, za mną kilka godzin spędzonych
na szarej wykładzinie lotniska w Berlinie,
przede mną cały dzień czarowania ludzi
i uścisków rąk, a jakiemuś obcemu kolesiowi zebrało się na egzystencjalne pytania! Niech mnie ktoś ratuje!”. – Nie wiem.
Chyba tak… – bąknąłem półprzytomnie.
– To znaczy, że pan nie był – powiedział
z przekąsem. Po czym poprawił kapelusz
na głowie, ni to w geście pozdrowienia, ni
to lekceważenia, wstał od stolika i odszedł.
– Zaczyna się – pomyślałem i zapadłem
w letarg.
ENGLISH

IST. TURKISH DELIGHT

Three hours have passed and I was still
stuck at the Istanbul airport. My flight
from Berlin was so delayed that I missed
the last plane to Ankara. I had to wait until morning. I was offered a hotel but it was
so far from the airport that I would only
get a chance to close my eyes for a moment
before having to return. Those who know
Więcej na anywhere.pl

Istanbul know what I am talking about.
In this dream-woven city the only people
who are not getting lost are probably pretzel sellers. Even taxi drivers, when going
to a neighbourhood in which they do not
live, ask passers-by for directions to reach
the passenger’s address. So I gave up the
hotel bed and went for tea to the only canteen open at night in the domestic flights
terminal. I sat at a small, plastic table
hoping to somehow survive until morning. I thought about what the new day will
bring. Right after landing in Ankara I had
a series of lectures, reading in honour of,
a meeting in the embassy, a visit to the
theatre and, at the end, a party organised
especially for me. I counted that I will not
sleep for about 40 hours. I could only be
saved by adrenaline that I get from public
speaking because I do not tolerate other
drugs. And when I was contemplating my
faith as a nomad I heard a question: “Have
you ever been really in love?”.
I did not react immediately because
the line between reality and dream was
blurry. I raised my head. There was a man,
around sixty years old, in a straw hat (even
though it was January), with a long, grey
beard that is often worn by intellectualists,
sitting at my table. I must have looked confused because, tilting his head to the left,
he asked: “Can you hear me?”. I blinked
quickly and answered: “Yes, I can…”. He
straightened up in the chair and smiled
roguishly. “So, have you ever been really
in love?”, he repeated. “Oh dear God or
Allah!”, I thought to myself, “It is almost
three in the morning, I am sitting in some
stinky bar at the airport drinking my tea
that is in no way resembling my favourite
Turkish chai, I spent a few hours on the
grey carpet of the Berlin airport, I have
a whole day of charming people and shaking their hands ahead of me, and some
random guy wants to ask me existential
questions! Someone save me!”.
“I do not know. Probably…”, I murmured. “So you have not”, he answered
cheekily. He then fixed his hat, either out of
respect or disrespect, got up and left. “And
so it begins”, I thought and drifted away.

ZDJĘCIE: MAT. PRASOWE
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STAŁY DODATEK PORTU LOTNICZEGO
GDAŃSK IM. LECHA WAŁĘSY
REGULAR SECTION OF GDANSK LECH WALESA AIRPORT

02 .
2 01 7
www.airport.gdansk.pl
airport@airport.gdansk.pl
facebook.com/AirportGdansk
twitter.com/AirportGdansk

BEZPŁATNY PARKING KISS&FLY
FREE OF CHARGE KISS&FLY CAR PARK
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.

do 10 min
/ to 10 min

do 20 min
/ up to 20 min

każde następne 10 min
/ each next 10 min

bezpłatnie / free

20,00 PLN

10,00 PLN

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

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

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

P1

4,50 PLN

7,00 PLN

-

P4

P2

4,00 PLN

6,00 PLN

60,00 PLN

P5

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 PLN

19,00 PLN

69,00 PLN

89,00 PLN

10,00 PLN

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

REKLAMA

VIP
SERVICES

ODLATUJESZ LUB PRZYLATUJESZ SKORZYSTAJ Z USŁUG VIP

DEPARTURING OR ARRIVING USE THE VIP SERVICE

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.

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

W ramach usługi VIP zapewniamy Państwu:
• osobny, dyskretny punkt kontroli bezpieczeństwa,
• kompleksową odprawę biletowo – bagażową, celną oraz paszportową,
• komfortowe warunki do wypoczynku bądź efektywnej pracy podczas
przebywania w Saloniku VIP,
• bogatą ofertę artykułów spożywczych oraz napojów,
• możliwość skorzystania z bezprzewodowego Internetu, urządzeń
biurowych, TV, a także przeprowadzenia ważnych rozmów w osobnym
pomieszczeniu,
• indywidualny transport do/z samolotu,
• możliwość skorzystania z miejsc parkingowych w sąsiedztwie
Saloniku VIP.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod następującym numerem
telefonu:
+48 608 047 635
vip@airport.gdansk.pl

VIP services offer:
• a private, discreet security control point,
• complex check-in, customs clearance and passport control,
• comfortable condition for rest or efficient work at the VIP Lounge,
• a rich selection of groceries and drinks,
• a possibility of using Wi-Fi, office devices, TV, or holding serious talks in
a private room,
• individual transport to/from the aircraft,
• a possibility of using parking places neighbouring the VIP Lounge.
For more information please call:
+48 608 047 635
vip@airport.gdansk.pl

www.airport.gdansk.pl
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S6
DOJAZD DO PORTU LOTNICZEGO GDAŃSK IM. LECHA WAŁĘSY
HOW TO GET TO GDANSK LECH WALESA AIRPORT

1

221

MINIBUSEM

SAMOCHODEM

BY MINIBUS

BY CAR

AIR-TRANSFER.PL		

• z kierunku Banina (zachód) – ul. Nowatorów

• from Banino (west) – Nowatorów St.

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

• from Gdynia/Sopot (north) – route S6

• z kierunku Tczewa (południe) – trasa S6

• from Tczew (south) – route S6

• z kierunku Gdańska (północ) – ul. Słowackiego

• from Gdansk (north) – Słowackiego St.

• z kierunku Torunia, Bydgoszczy – trasa A1

• from Torun, Bydgoszcz – route A1

www.air-transfer.pl
Koszalin-Sławno-Słupsk-LęborkPort Lotniczy Gdańsk (i z powrotem)

WAGNER TRANSPORT
wagnertransport.pl
Olsztyn-Ostróda-Port Lotniczy Gdańsk

TAKSÓWKĄ

(i z powrotem)

BY TAXI

ARRIVA

Taxi rekomendowane przez Port Lotniczy
Gdańsk im. Lecha Wałęsy

www.arrivabus.pl
Toruń-Gdańsk Dworzec PKSPort Lotniczy Gdańsk (i z powrotem)

GDNEXPRESS

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

www.translineair.pl

PRZEWOŹNICY NIEREGULARNI:
NIWOTRANS
www.niwo.pl

TWOJBUS24PL
twojbus24.pl

TRANSWAL
www.transwal.pl

OLIMPIC
www.olimpic.net.pl
Hel-Władysławowo

TRANSLINEAIR
www.translineair.pl

Taxi recommended by Gdansk Lech Walesa
Airport

AUTOBUSEM
BY BUS

AUTOBUSY Z/DO GDAŃSKA

TRANSLINEAIR

DAW
www.bus-lebork.com

TAXI

AD-MAR
www.admartransport.pl
Grudziądz

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

Z K M GDYNIA

• 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.)

POCIĄGIEM
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

BY TRAIN

Pociągi do i z Gdańska i Gdyni
/ Trains to and from Gdańsk and Gdynia
Rozkład / Timetable: www.skm.pkp.pl
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KI E R U N KI LOTÓW
F L I G H T D E S T I N AT I O N S
BELGIA / BELGIUM
BRUKSELA- CHARLEROI

www.brusselsairport.be

DANIA / DENMARK
BILLUND

www.billund-airport.com

KOPENHAGA

www.cph.dk

FINLANDIA / FINLAND
TURKU

www.finavia.fi

HELSINKI

www.finavia.fi

PARYŻ-BEAUVAIS

www.aeroportbeauvais.com

GRENOBLE

www.grenoble-airport.com

HISZPANIA / SPAIN
BARCELONA
ALICANTE*

www.alicante-airport.net

HOLANDIA / NETHERLANDS
www.schiphol.nl

EINDHOVEN

www.eindhovenairport.com

GRONINGEN

www.groningenairport.nl

BELFAST

www.belfastairport.com

CORK

www.corkairport.com

DUBLIN

www.dublinairport.com

ISLANDIA / ICELAND
www.kefairport.is

MALTA / MALTA
www.maltairport.com

NIEMCY / GERMANY
DORTMUND

www.dortmund-airport.de

FRANKFURT AM MAIN

www.frankfurt-airport.de

FRANKFURT HANN

www.hahn-airport.de

HAMBURG

www.fhl-web.de

KOLONIA-BONN

www.koeln-bonn-airport.de

MONACHIUM

www.munich-airport.de

NORWEGIA / NORWAY
ALESUND
* Połączenia sezonowe / seasonal connections

www.avinor.no/en/airport/
haugesund

KRISTIANSAND

www.avinor.no/en/airport/
kristiansand

MOLDE

beta.avinor.no

OSLO -GARDERMOEN

www.osl.no

OSLO-TORP

www.torp.no

STAVANGER

www.avinor.no/en/stavanger

TRONDHEIM

www.avinor.no/en/airport/
trondheim

ABERDEEN

www.aberdeenairport.com

GLASGOWINTERNATIONAL

www.gpia.co.uk

EDYNBURG

www.edinburghairport.com

GÖTEBORG

www.goteborgairport.se

MALMÖ-STURUP

www.lfv.se/sv/Malmo

SZTOKHOLM-ARLANDA

www.swedavia.se/arlanda

SZTOKHOLM-SKAVSTA

www.skavsta.se

VAXJO

www.smalandairport.se

UKRAINA / UKRAINE
KIJÓW

IRLANDIA / IRELAND

MALTA

HAUGESUND

SZWECJA / SWEDEN
www.barcelona-airport.com

REYKJAVIK

www.avinor.no/en/airport/bergen

SZKOCJA / SCOTLAND

FRANCJA / FRANCE

AMSTERDAM

BERGEN

www.avinor.no

airport.kiev.ua

WIELKA BRYTANIA / GREAT BRITAIN
BIRMINGHAM

www.birminghamairport.co.uk

BRISTOL

www.bristolairport.co.uk

DONCASTER-SHEFFIELD

www.robinhoodairport.com

LEEDS-BRADFORD

www.leedsbradfordairport.co.uk

LIVERPOOL

www.liverpoolairport.com

LONDYN-LUTON

www.london-luton.co.uk

LONDYN-STANSTED

www.stanstedairport.com

MANCHESTER

www.manchesterairport.co.uk

NEWCASTLE

www.newcastleairport.com

WŁOCHY / ITALY
MEDIOLAN-BERGAMO

www.orioaeroporto.it

NEAPOL

www.aeroportodinapoli.it

PIZA*

www.pisa-airport.com

POLSKA / POLAND
KRAKÓW

www.krakowairport.pl

RADOM

www.lotnisko-radom.eu

WARSZAWA

www.lotnisko-chopina.pl

REYKJAVIK

TRONDHEIM
MOLDE

ALESUND

BERGEN
HAUGESUND
ABERDEEN

KRISTIANSAND

GLASGOW

CORK

HELSINKI

SZTOKHOLM
SZTOKHOLM-SKAVSTA

GÖTEBORG

NEWCASTLE

DUBLIN

TURKU

STAVANGER OSLO-TORP

EDYNBURG
BELFAST

OSLO

OSLO-RYGGE

LEEDS-BRADFORD
VÄXJÖ

MANCHESTER
LIVERPOOL
DONCASTER-SHEFFIELD
BIRMINGHAM

BRISTOL

BILLUND
KOPENHAGA
MALMÖ - STURUP

GRONINGEN
LONDYN-STANSTED
LONDYN-LUTON

HAMBURG

GDAŃSK
EINDHOVEN
BRUKSELA
PARYŻ-BEAUVAIS

DORTMUND

WARSZAWA

KOLONIA-BONN
FRANKFURT
FRANKFURT HAHN

RADOM
KRAKÓW

MONACHIUM

GRENOBLE

MEDIOLAN-BERGAMO

PIZA*
BARCELONA

ALICANTE*
NEAPOL

MALTA
* Połączenia sezonowe / seasonal connections

?

Szczegółowy rozkład połączeń znajdą Państwo na stronie:
Detailed flight schedule available on:

www.airport.gdansk.pl/schedule/departures-schedule

KIJÓW

NEWS

AKTUALNOŚCI PORTU LOTNICZEGO GDAŃSK IM. LECHA WAŁĘSY
GDANSK LECH WALESA AIRPORT NEWS

NOWE POŁĄCZENIA
DO AMSTERDAMU

NEW ROUTE TO
AMSTERDAM

Z dniem 15 maja 2017 zostaną uruchomione połączenia lotnicze
z Gdańska do Amsterdamu. Informację tę podała linia lotnicza KLM
15 grudnia 2016 r. Połączenia będą odbywać się codziennie o godzinie 11:45, powroty o godzinie 14:05. Pasażerowie lecący na tej trasie
będą podróżować na pokładzie Embraera 190, mogącym pomieścić
100 osób. Pod koniec roku holenderska linia KLM powiększyła swoją
siatkę połączeń również o Porto (Portugalia), Graz (Austria), Malagę
(Hiszpania), Split (Chorwacja), Cagliari i Katanię (Sardynia i Sycylia
– Włochy). KLM to najstarsza linia lotnicza świata, działająca nieprzerwanie od 1919 roku. Dla Portu Lotniczego Gdańsk współpraca z takim
przewoźnikiem to wyraz docenienia potencjału lotniska i regionu. 

On 15 December 2016, the KLM airline announced the opening of a new
route from Gdańsk to Amsterdam. The route is to be opened from 15
May 2017. Flights will take place every day: at 11:45 from Gdańsk to
Amsterdam, and at 14:05 from Amsterdam to Gdańsk. The plane operating the route will be Embraer 190, which can carry up to 100 passengers. At the end of the year, the Dutch airline KLM increased the number of operated routes, adding Porto (Portugal), Graz (Austria), Malaga
(Spain), Split (Croatia), Cagliari and Catania (Sardinia and Sicily – Italy). KLM is the oldest airline in the world, operating continuously since
1919. For Gdansk Airport, cooperating with such an airline means that
the potential of the airport and the region is appreciated. 

UTRUDNIENIA POGODOWE
NA LOTNISKU

DIFFICULT WEATHER
CONDITIONS AT THE AIRPORT

Na początku stycznia Port Lotniczy Gdańsk zmagał się z utrudnieniami w ruchu lotniczym. Powodem był silny wiatr i śnieżyca,
które szalały na Wybrzeżu. Od 4 do 8 stycznia odwołano łącznie
32 operacje – 15 przylotów i 24 odloty. Najtrudniejsze warunki
panowały 4 i 5 stycznia. Część z lotów, jak te z Bergen i Belfastu
przekierowano na lotnisko w Bydgoszczy. Lotnisko sprawnie poradziło sobie z zaistniałą sytuacją. „Warunki pogodowe w dniach
4-8 stycznia były trudne dla ruchu lotniczego ze względu na silny
wiatr. Teraz wiatr jest słabszy, więc lotnisko funkcjonuje normalnie – odśnieżamy i odladzamy na bieżąco.” – powiedział Mariusz
Sulkowski z Działu Analiz Ekonomicznych i Marketingu Portu
Lotniczego Gdańsk. Za zapewnienie pasażerom warunków oczekiwania na lot bądź transport na inne lotnisko odpowiadali poszczególni przewoźnicy. 

REKORDOWE 4 MILIONY W 2016!
19 stycznia 2017 r. Port Lotniczy Gdańsk oficjalnie ogłosił wyniki
z ubiegłego roku. W 2016 r. lotnisko obsłużyło 4 010 864 pasażerów.
O tym, czy po raz pierwszy uda się przekroczyć próg 4 milionów, nie
wiadomo było do ostatnich dni roku. W samym grudniu obsłużono jednak 296 122 pasażerów, co stanowi aż 17% wzrost w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku. Wzrost w skali roku w porównaniu z 2015 wyniósł natomiast 8%. Wyniki finansowe również napawają
dumą – zysk netto wyniósł prawie 24 miliony złotych netto. 

EN

EN

At the beginning of January, Gdansk Airport reported traffic disruptions resulting from strong wind and blizzards on the Polish coast. The
total number of 32 flights were cancelled from 4 to 8 January – 15 arrivals and 24 departures. The most severe weather conditions were experienced on 4 and 5 January. Some flights, such as those from Bergen
and Belfast, were diverted to the airport in Bydgoszcz. Gdansk Airport
efficiently handled the situation. ‘Weather conditions from 4 to 8 January were difficult for the air traffic due to the strong wind. At present,
the wind has dropped a little, so the airport is operating normally – we
are removing the snow and the ice on an ongoing basis,’ said Mariusz
Sulkowski from the Department of Economic Analyses and Marketing
in Gdansk Airpot. Airlines were individually responsible for ensuring
proper conditions to passengers waiting for their flights, or transporting the passengers to another airport. 
EN

4 MILLION PASSENGERS IN 2016!

On 19 January 2017, Gdansk Airport officially announced the last year
results. The airport served 4 010 864 passengers in 2016. Until the last
days of the year, it wasn't certain whether the number of 4 million could
be achieved. However, only in December, the total number of 296 122
passengers were served, which is an increase of 17% as compared with
the corresponding month in the previous year. The increase per year
was 8% as compared with 2015. The airport may also be proud of its financial results, as its net profit was approx. PLN 24 million gross. 

GRE
NO
BLE

ŚWIETNA BAZA WYPADOWA DLA NARCIARZY,
MIŁOŚNIKÓW NAUKI I FRANCUSKIEJ KULTURY.
LOTY Z GDAŃSKA DO GRENOBLE ODBYWAJĄ SIĘ
RAZ W TYGODNIU, W SOBOTY. PRZEWOŹNIKIEM
JEST WIZZAIR.
Tekst: Sylwia Gutowska

Zdjęcie: pixabay.com

GDZIE TO JEST?

Na południu Francji, nad rzeką Isère, niedaleko granicy ze Szwajcarią – około 143 km od Genewy.

JAK DOJECHAĆ?

Samolotem. Bezpośredni lot z Gdańska trwa 2 godziny 20 minut

CIEKAWOSTKI
Grenoble jest swoistym centrum nauki i technologii. Oprócz trzech uniwersytetów, politechniki i wyższej szkoły zarządzania, mieszczą się tu
centrum nanotechnologii i badań nuklearnych.

WARTO ZOBACZYĆ

EN

GRENOBLE

A GREAT LOCATION FOR SKIERS AS WELL AS LOVERS
OF SCIENCE AND FRENCH CULTURE. FLIGHTS FROM
GDAŃSK TO GRENOBLE TAKE PLACE ONCE A WEEK, ON
SATURDAY. THEY ARE OPERATED BY WIZZAIR.

WHERE IS IT?

In the south of France, on the Isère River, close to the border with
Switzerland – about 143 km from Geneva.

HOW TO GET THERE?

By plane. A direct flight from Gdańsk lasts 2 hours and 20
minutes.

INTERESTING FACTS
Grenoble is a centre of science and technology. Apart from three
universities, the Institute of Technology and the School of Management, there is a nanotechnology centre and a nuclear research centre in the city.

PLACES TO VISIT

Bastylia. Nie ta związana z Rewolucją Francuską. Nazwą „bastylia”
określa się bowiem każdy zamek warowny na obrzeżach miasta.
Choć najbardziej znaną bastylią jest podparyska, ta pod Grenoble
jest równie warta odwiedzenia. Mieści się na wzgórzu, z którego można podziwiać panoramę miasta i okolicy.
Ogród Delfinów, malowniczy ogród położony u podnóża Bastylii. Stanowi serce Grenoble. To punkt obowiązkowy wizyty w tym
mieście.
Muzeum Grenoble, posiadające zbiory sztuki od starożytnego
Egiptu po europejskie malarstwo do XX wieku. Muzeum położone
jest w miejscu dawnego zakonu franciszkanów.
Musée Dauphinois, muzeum historyczne i etnograficzne z przepięknym widokiem ze wzgórza. Jest ulokowane w malowniczym klasztorze.

The Bastille Not the one related to the French Revolution. Every
fortress on the outskirts of the city is referred to with the name
‘bastille’. And even though the best known ‘bastille’ is the one in
Paris, the fortress in Grenoble is also worth visiting. It is situated
on a hill overlooking the city and its surroundings.
The Jardin des Dauphins, a lovely garden situated at the foot
of the Bastille hill. It is the heart of Grenoble and absolutely
a must‑see.
The Museum of Grenoble, with its collections covering works
of art dating back to the ancient Egypt as well as the 20th century
European paintings. The location of the museum used to be occupied by Franciscans monks.
Musée Dauphinois, occupying a convent, is a historical and
ethnographic museum situated on a hill overlooking the city.

CO WZIĄĆ ZE SOBĄ?

WHAT TO TAKE?

Buty trekkingowe – okolica jest górzysta, a widok ze wzgórz jest wart
wspinaczki. 

Trekking boots – the area is mountainous, and the view from the
hills is worth the effort. 

ZIM A LOTNISKU
NIE STRASZNA
WYSTARCZYŁO KILKA DNI OPADÓW ŚNIEGU Z SILNYMI
WIATRAMI I PRZENIKLIWEGO MROZU W STYCZNIU, BY
ZUŻYĆ WIĘCEJ ŚRODKÓW DO ODLADZANIA NIŻ PRZEZ CAŁY
GRUDZIEŃ 2016 ROKU.
Tekst i zdjęcia: Jakub Milszewski
Zdjęcia: Mat. Prasowe

A

kcja zima” w Porcie Lotniczym Gdańsk im. Lecha Wałęsy
w pełni. Po płytach lotniska krążą specjalne ciężarówki
z oczyszczarkami lotniskowymi, tworzące zestawy odśnieżne, i ciągniki z pługami do odśnieżania. Pracownicy Działu Eksploatacji
pracują całodobowo w systemie czterozmianowym, by pasażerowie
mogli czuć się bezpiecznie, a załogi samolotów nie musiały martwić się
o nic poza dbaniem o komfort podróży.
„Akcja zima” trwa na lotnisku od pierwszego listopada. Choć dopiero w styczniu temperatury spadły znacznie poniżej zera, to pracownicy portu mieli pełne ręce roboty już wcześniej. – Niebezpieczne są
momenty, kiedy temperatura oscyluje w okolicach zera i przekracza je
co chwilę w jedną i w drugą stronę – tłumaczy Henryk Szymerkowski,
kierownik „akcji zima”. – Zgromadzony śnieg i wilgoć co chwilę zamarzają i rozmarzają, przez co może zrobić się ślisko. Nie możemy do takiej sytuacji dopuścić – dodaje.
Jemu i pozostałym pracownikom pomaga w tym specjalistyczny
sprzęt oraz dobra organizacja. Przez całą dobę w Porcie Lotniczym
Gdańsk gotowa jest przynajmniej jedna ekipa, zwana grupą pogotowia
zimowego, która w każdej chwili może wyjechać w odpowiednie miejsce lotniska, by przeprowadzić odladzanie lub odśnieżanie. Wbrew
pozorom nie jest to łatwe. Nie każda maszyna może dostać się we
wszystkie miejsca portu, jak choćby między dwa stacjonujące samoloty. Do takich prac trzeba przygotować także odpowiednią logistykę. W porozumieniu z dyżurnymi operacyjnymi lotniska, kierownicy
„akcji zima” określają, kiedy dany zestaw do odśnieżania i odladzania
ma pojawić się w konkretnym miejscu lotniska („akcja zima” nie może
wpływać na funkcjonowanie lotniska, a więc przeszkadzać w startach
i lądowaniach samolotów). Z kolei odśnieżanie terenu w okolicy anten
nadajników ILS może być przeprowadzone wyłącznie za zgodą Polskiej
Agencji Żeglugi Powietrznej, która systemem zawiaduje. Wynika to
stąd, że każda aktywność w pobliżu nadajników będzie wpływała na
odczyty systemu. Planowania wymaga także usuwanie śniegu. Trzeba
go bowiem przetransportować w miejsce, gdzie nie będzie przeszkadzał. Nie wspominając już o uwzględnieniu dyspozycyjności pracowników i bieżących naprawach sprzętu, o czym przecież też trzeba pamię-

tać. Krótko mówiąc: „akcja zima” to bardzo skomplikowana operacja.
Aby wszystko na lotnisku funkcjonowało jak należy, Port Lotniczy
korzysta ze specjalnych ciężarówek oraz ciągników, wyposażonych
w zestawy do odśnieżania i odladzania. Są to maszyny różnych producentów i różnych rozmiarów. Do odśnieżania stosuje się też odpowiednie środki chemiczne – płyn i granulat, które nie szkodzą środowisku
i rozkładają się w ściśle określonym czasie. Płyn do odladzania działa
dużo szybciej, ale nie poradzi sobie z grubszą warstwą lodu. Wtedy
stosowany jest też granulat, który wytapia lód wokół siebie, przenika do spodu i roztapia lód od dołu. Jest on głównie stosowany na nawierzchniach pomocniczych. Obie substancje są gotowe do użycia
już w październiku. Ich zużycie waha się w zależności od warunków
pogodowych. W jednym tygodniu stycznia, kiedy na Pomorzu wystąpiły bardzo silne opady połączone z dużymi mrozami, ekipy zużyły
więcej środków chemicznych, niż przez cały grudzień 2016. Wszystko
to, w połączeniu z innymi kosztami, jak zakupu części zamiennych
czy paliwa do maszyn, jest bardzo kosztowne. Ale w Porcie Lotniczym
Gdańsk nikt nie ma zamiaru oszczędzać na bezpieczeństwie i komforcie pasażerów i załóg.
Pracownicy lotniska na bieżąco monitorują sytuację nawierzchni.
Pomaga w tym także zainstalowany w zeszłym roku system „Ice Alert”.
To zestaw czujników umieszczonych w nawierzchniach drogi startowej
i dróg szybkiego zejścia, które nieustannie sprawdzają ich stan. Razem
z krótkoterminowymi prognozami pogody ostrzegają przed zbliżającą
się gołoledzią i dostarczają informację na temat wilgoci i oblodzenia,
dzięki czemu kierownicy „akcji zima” są w stanie odpowiednio wcześnie zareagować i przygotować do działania. Taki system pomaga podejmować decyzje o sposobie prowadzenia „akcji zima”.
Na posterunku „akcji zima” od listopada do połowy kwietnia trwają kierownicy akcji oraz ich zespoły. Są to cztery dziesięcioosobowe
ekipy kierowców operatorów, mających odpowiednie uprawnienia
do obsługi skomplikowanego sprzętu. Choć w pierwszych tygodniach
trwania „akcji zima” pogoda zazwyczaj jest jeszcze łagodna, pracowni-

PR ACOW N I CY
LOTN I S K A N A B I E Ż ĄCO
MO N ITO R U JĄ SY T UAC J Ę
N AW I E R ZCH N I .

cy działu eksploatacji mają co robić. – Musimy przygotować do działania wszystkie maszyny i cały sprzęt – tłumaczy Henryk Szymerkowski.
– Wszyscy zatrudnieni sezonowo pracownicy muszą także przejść odpowiednie szkolenia z obsługi naszego sprzętu oraz topografii lotniska
i zasad na nim panujących – dodaje. Warto wspomnieć, że każdego
roku lotnisko zatrudnia sezonowo kolejnych pracowników, aby w każdym momencie do dyspozycji była przynajmniej jedna pełna ekipa. Na
lotnisku w trybie zmianowym pracują więc cztery takie 10-11 osobowe
zespoły oraz czterej kierownicy „akcji zima”.
Pamiętajmy, że niskie temperatury w połączeniu z wilgocią lub
silnymi opadami przeszkadzają nie tylko startującym i lądującym samolotom, ale także pasażerom i ich bliskim, którzy chcą się dostać na
lotnisko. Dlatego odśnieżane i odladzane są także drogi dojazdowe do
portu oraz wewnętrzne, parkingi czy chodniki. Za te ostatnie są jednak odpowiedzialne inne firmy zewnętrzne. Tak czy inaczej, wszystkie współdziałające ekipy mające na celu sprawienie, by lotnisko było
w pełni funkcjonalne mimo nawet najbardziej niesprzyjających warunków pogodowych, zadbają, byście nie utknęli w zaspie.

HOW GDANSK AIRPORT DEALS
WITH SNOW AND ICE
EN

A FEW DAYS OF SNOWY, WINDY AND FROSTY WEATHER
IN JANUARY WERE ENOUGH TO MAKE THE AIRPORT
USE MORE DE-ICING PRODUCTS THAN IN THE WHOLE
DECEMBER 2016.

The ‘Mission: Winter’ at Gdansk Lech Walesa Airport has begun in earnest. Special sweepers as well as snow ploughs are removing the snow
from the apron areas. The Maintenance Department employees are
working 24 hours a day, in four shifts, to ensure safety so that the flight
crews don't have to worry about anything and may focus on the comfort
of passengers.
The ‘Mission: Winter’ has been on since 1 November. And even though the temperature dropped below zero degrees only in January, the
airport staff had already had much work to do before that time. ‘It is
dangerous when the temperature is hovering around zero degrees,
going up and down in turns,’ Henryk Szymerkowski, who is in charge of the ‘Mission: Winter’, says. ‘The snow is melting, and the water is
freezing in a while, so it may be slippery. We must prevent it,’ he adds.
Specialist equipment is used, and the work of the staff is organised in
an efficient way. At Gdansk Airport, for 24 hours a day, there is at least one
team available, called the Winter Emergency Team, which deals with de-icing or snow clearing in the airport area. It's not as easy as it may seem.
Not all areas at the airport can be reached by the machines, for example,
it's impossible to get between two planes stationed close to each other.
Proper logistics is also required. In cooperation with airport operations
duty managers, the leaders of the ‘Mission: Winter’ decide where and
when particular snow clearing or de-icing equipment is to operate (the
‘Mission: Winter’ cannot affect the airport operation, and winter planes
should take off and land as normal). De-icing the area near the ILS localizer antenna requires a prior consent of the Polish Air Navigation Services
Agency, which operates the system. Therefore, every action taken near
the localizers will affect the operation of the system. Clearing the snow
must also be planned in advance, as the snow must be removed to a special storage area. Not to mention the availability of the staff and ongoing
equipment repairs, which also should be taken into account. In short, the
‘Mission: Winter’ is a really complex operation.
Gdansk Airport uses special trucks and snow ploughs, fitted with
snow clearing and de-icing equipment. These are machines from different manufacturers and of different size. Moreover, proper chemical

agents are used, including a de-icing liquid and granules, which are
environmentally friendly and decompose within a specific time. The
liquid works much faster, but it may be insufficient in the case of thick
ice. In such cases, the granules are applied, which generate heat to melt
the snow and ice from the bottom up. The granules are applied mostly
in auxiliary areas. Both substances are ready for use from October.
Their use varies depending on weather conditions. During one week
in January, when it was raining heavily and it was freezing hard, more
chemical agents were used than during the whole December 2016. The
costs of all that, along with other costs, such as purchasing spare parts
or fuel for the machines, are really high. But at Gdansk Airport, what is
the most important is the safety and comfort of passengers and flight
crews.
The airport staff are monitoring the surface on an ongoing basis.
Another helpful tool is ‘Ice Alert’, a system installed last year, which
consists of a set of sensors placed on the surface of the runway and
rapid-exit taxiways, which continuously monitor the condition of the
surface. The system and short-term weather forecasts provide the staff
with information on humidity, icing and potential glaze, which allows
the leaders of the ‘Mission: Winter’ to react fast and prepare for action.
Based on the information provided by the system, decisions regarding
the ‘Mission: Winter’ actions can be made.
From November to mid-April, when the ‘Mission: Winter’ is on, the
leaders and their teams are on full alert. A team consists of ten drivers/
operators certified to operate such complex equipment. Even though the weather is usually mild during the first weeks of the ‘Mission:
Winter’, the Maintenance Department has plenty of work. ‘We have to
prepare our machines and equipment,’ Henryk Szymerkowski says.
‘All the extra winter staff must undergo proper training in our equipment, the airport topography, and our rules and regulations,’ he adds.
The extra winter staff are employed each year so that at least one full
team is available at any time. Therefore, by now, there are four such teams, consisting of 10–11 workers, and four ‘Mission: Winter’ leaders at
the airport.
It should be noted that low temperatures together with humidity
and heavy rain do not only hinder planes’ taking off and landing at the
airport, but also they make it difficult for passengers and their friends
and families to get to the airport. That is why the scope of snow clearing and de-icing activities also covers access roads as well as internal roads, car parks and sidewalks. However, this is the responsibility
of external companies. Nevertheless, all the cooperating teams, whose
goal is to keep the airport operation as normal despite harsh weather
conditions, will ensure you won't get stuck in a snowbank.

