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ANDRZEJ 
SARAMONOWICZ 

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

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

GRZEGORZ 
KAPLA 

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

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

WOJCIECH 
ZAWIOŁA

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

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

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

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

MONIKA
SZAŁEK

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

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

JAKUB
MILSZEWSKI

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

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

RAFAŁ
RUTKOWSKI

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

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

RAFAŁ 
BRYNDAL

Satyryk, autor tekstów (Kobranoc-
ka, Atrakcyjny Kazimierz i Cyga-
nie), dziennikarz (Radio Zet, Gazeta 
Wyborcza, Przekrój, Zwierciadło, Pani, 
Twój Styl, Machina, Bluszcz, Chimery), 
twórca zespołów kabaretowych, sztuk 
teatralnych oraz scenariuszy seriali. 

ENGLISH A satirist, lyricist (Kobranoc-
ka, Atrakcyjny Kazimierz i Cyganie), 
journalist (Radio Zet, Gazeta Wyborcza, 
Przekrój, Zwierciadło, Pani, Twój Styl, 
Machina, Bluszcz, Chimery), founder of 
cabarets, playwright and screenwriter. 
A jazz, golf, and hockey enthusiast.
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GRZEGORZ 
MAŁECKI

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

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

KATARZYNA
ZDANOWICZ 

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

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

JAKUB 
FIREWICZ

Aktor "jeszcze" młodego pokolenia. Po 
latach wyczekiwania, że zagra Hamle-
ta, z nudów "odkopał" Petera Sellersa 
i Monty Pythona i stwierdził, że jego 
miłością jest komedia. Dotychczas 
znany głownie widzom teatralnym.

ENGLISH an actor of a ‘still’ young 
generation. After years of waiting to 
play Hamlet, out of boredom he ‘dug 
out’ Peter Sellers and Monty Python 
and decided that his heart belonged 
to comedy. He was famous mostly 
among theatre-goers.
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ALEKSANDRA 
BUDKA 

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

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

SYLWIA 
GUTOWSKA

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

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

TOMASZ 
SOBIERAJSKI

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

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

EDYTA
BARTKIEWICZ

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

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

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

ENGLISH A theatre, film and TV 
actor. A director and columnist. 
Actor in Krzysztof Warlikowski's 
Nowy Teatr.
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SPECJALISTA OD EFEKTÓW SPECJALNYCH W FOTOGRAFII SPRZED 
ERY CYFROWEJ I WSPÓŁTWÓRCA JĘZYKA WSPÓŁCZESNEJ FOTO-
GRAFII. IGRAJĄC Z PERSPEKTYWĄ, BYWAŁ REWOLUCJONISTĄ I BUN-
TOWNIKIEM. RYSZARD HOROWITZ NIGDY NIE ZAPOMINAŁ JEDNAK 
O POPRZEDNIKACH W SZTUCE. JEGO DROGA DO FOTOGRAFII WIODŁA 
PRZEZ MALARSTWO. WIELBICIEL MUZYKI I MUZYK FOTOGRAFIĘ PO-
STRZEGA NICZYM KOMPOZYCJĘ MUZYCZNĄ. TECHNOLOGIA TO DLA 
NIEGO INSTRUMENT I ŚRODEK DO WYRAŻANIA WŁASNYCH WIZJI.

TEKST Magdalena Juszczyk ZDJĘCIA Monika Szałek

WYWIAD WIDEO DOSTĘPNY 
NA ANYWHERE.PL

SU R R EA LISTA  

FOTOGR A FII
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Czy można w pana życiu odnaleźć moment, kiedy 
zdefiniował pan własny język artystyczny?
Ja wierzę w kontynuację. Nie ukrywam wpływu wiel-
kich mistrzów. Wychodzę z założenia, że nikt nie jest 
w stanie stworzyć od podstaw czegoś absolutnie nowe-
go. Jeśli ktoś myśli, że coś takiego robi, to po prostu 
się okłamuje. Dla mnie momentem najważniejszym 
jest chwila, kiedy człowiek po prostu przestaje myśleć 
o sprzęcie, przestaje myśleć o tym, jakie narzędzia są 

potrzebne do realizacji jakiegoś projektu, jakiejś histo-
rii i koncentruje się wyłącznie na koncepcie, a nie na 
tym, jak zrealizować go od strony technicznej. Trzeba 
po prostu opanować technologię, opanować instru-
ment do tego stopnia, że staje się on rzeczą "nieistotną". 
Chodzi o to, by - tak jak muzyk, gdy bierze w ręce in-
strument - nie zastanawiać się, który klawisz nacisnąć. 
Ze sprzętem fotograficznym jest tak samo jak z pędz-
lem, farbami, kamerą.
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A mnie zastanawia pana podejście 
- na ile bierze się ono z kształcenia 
w ASP w Krakowie, a na ile jest prawdą 
zweryfikowaną w Stanach? Kiedy 
taka wierność poprzednikom narodziła 
się w panu?
Wierzę w wykształcenie i edukację. Zawsze 
ciepło wspominam młode lata spędzone 
w Krakowie - w Liceum Sztuk Plastycznych, 

czy w Akademii, ale koniec końców sami od-
powiadamy za to, co robimy. W odpowiednim 
momencie życia możemy zyskać pewnego ro-
dzaju fundament, taką bazę wiedzy: na czym 
polega plastyka, poczucie piękna, estetyki, 
jak ważny jest kolor, kompozycja, światło. To 
wszystko może zostać zaszczepione w  mło-
dym człowieku i stać się częścią jego natury, 
stać się podstawą dla tego, że robi się coś w ten 
czy inny sposób. Ale to nie wszystko. Każdy 
z nas ma jakieś osobiste podejście do spra-
wy. Niektórzy są szczęśliwcami, bo rodzą się 
z talentem. Zawsze uważałem, że tzw. sztuki 
nie można się nauczyć, albo człowiek to ma 
w sobie, albo nie, ale w grę wchodzi też sprawa 
podejścia do rzeczy, właśnie do kwestii odda-
wania szacunku tym poprzednikom, którzy 
w jakiś sposób ułatwiają nam pracę. Patrząc na 
ich dzieła uczymy się i czerpiemy inspirację. 
To nie znaczy, że należy dosłownie kopiować, 
ale wielu wielkich artystów malarzy z przy-
jemnością i z wielkim pietyzmem kopiowało 
poprzedników, interpretując ich prace, odda-
jąc im przy tym wielki szacunek.

Myślę też o czasach, kiedy udał się pan 
na emigrację, i o światach, które musiał 
pan tam odkrywać, które pan zdobywał. 
My dzisiaj w Polsce jesteśmy w stanie 
sobie jakoś wyobrazić tamte realia, 
ale kiedy opuszczał pan kraj, to o tych 
przestrzeniach, w które pan wchodził 
jako artysta, nie mieliśmy pojęcia. Myślę 
tutaj o języku reklamy. Dziś łatwiej 
nam odczytywać pana prace jako twórcy 
nowego języka w świecie reklamy, ale 
wtedy, wydaje mi się, były one zupełnie 
niezrozumiałym dla nas przekazem. Swoją 
drogą, spotykamy się tu dziś przy nowym 
projekcie, stworzonym dla reklamy. Patrzy 
pan na swoje nowe prace zrealizowane dla 
Forda z przymrużeniem oka?
Muszę podkreślić, że ja od samego począt-
ku patrzyłem na świat reklamy z przymru-
żeniem oka.

Pierwszy raz współpracował pan 
z Fordem w latach 80. Nie padł pan tam 
wtedy na kolana?
Absolutnie nie. Byłem uważany za dziwoląga. 

Miał pan charakter. 
Niektórzy ludzie w ogóle nie wiedzieli, o co 
tam chodzi. Byłem inny, poruszałem się w zu-
pełnie innych światach, operowałem zupełnie 
innym językiem. I patrząc na to z perspekty-
wy, muszę powiedzieć, że mi to bardzo pomo-
gło. Połączenie tradycji i wykształcenia, które 
zyskałem dzięki profesorom takim jak Adam 
Hoffmann, którego nazywaliśmy Dürerem, 
a który dawał nam szkołę, zmuszał nas do ko-
piowania mistrzów. Znalazłem się w tym kotle, 
jakim jest Nowy Jork. To mieszanina różnych 
kultur, ale i miejsce z zupełnie innym podej-
ściem do rzeczywistości, innym spojrzeniem 
na świat. Właśnie dzięki mojemu zapleczu nie 
zostałem kompletnie podmyty, nie zmuszono 
mnie, żebym funkcjonował wyłącznie w kon-
tekście tamtych realiów, lecz zezwolono mi 
na znalezienie jakiegoś sposobu, by połączyć 
moją przeszłość z teraźniejszością. I tu rzecz 
bardzo ciekawa. Szef artystyczny, z którym 
pracowałem nad kampanią Forda w latach 80., 
zadzwonił do mnie któregoś dnia i powiedział: 
cześć, jestem w Nowym Jorku i chciałbym się 
z tobą spotkać. Straciłem z nim kontakt przed 
wieloma laty. Przyszedł do mnie do studia, ga-
damy i on mówi: - Słuchaj, muszę powiedzieć 
ci coś, czego nigdy nie mówiłem. Ty sobie na-
wet nie zdajesz sprawy, jaki miałeś wpływ na 
mnie. - Ja miałem wpływ? - No tak! Bo patrzy-
łeś na wszystko inaczej, pomagałeś nam spoj-
rzeć z innej perspektywy. Odpowiedziałem, 
że głupio mi tego słuchać, choć zapewne coś 
w tym jest. Nigdy nie chciałem jednak nikomu 
mówić, co  należy robić,  jak  trzeba robić...

Albo burzyć jakiegoś zastanego świata.
Dla mnie niezwykłą przyjemnością było nie 
tylko to, że chcieli ze mną rozmawiać, ale też 
to, że darzyli mnie szacunkiem i zaintereso-

T R Z E BA  P O  PRO S T U 
OPA NOWAĆ  T E C H NOL O GI Ę, 
OPA NOWAĆ  I N S T RU M E N T  D O 
T E G O  S T OP N I A ,  Ż E  S TA J E  S I Ę 
O N  R Z E C Z Ą  " N I E I S T O T N Ą". 

S U R R E A L I S T A  F O T O G R A F I I



1 6 – 1 7 S T R E F A  V I P  /  V I P  Z O N E



S U R R E A L I S T A  F O T O G R A F I I



waniem. Dawali mi zlecenia do wykonania 
i nie bali się tego, że to, co zrobię, będzie inne. 
Jeśli jednak znów spojrzymy na to jak na re-
klamę, to powiedzmy sobie szczerze, chodzi 
w niej o to, żeby pokazać coś nowego, żeby 
odbiorca zwrócił uwagę na produkt, zapamię-
tał go. Nigdy nie chciałem robić rzeczy tuzin-
kowych. Nie chciałem koncentrować się tylko 
na fotografowaniu konkretnych przedmiotów, 
zawsze szukałem sposobów wprowadzenia wła-
snej wizji do tego co robię, jednocześnie szanu-
jąc przy tym zdanie innych osób. Koniec koń-
ców, gdy robi się coś dla kogoś, to wiadomo, że 
zawsze jest to pewnego rodzaju kompromis, 
umowa. Dla mnie kompromis nie jest czymś 
tak strasznie negatywnym, jak dla wielu ludzi, 
którym się wydaje, że trzeba obstawać przy 
swoim, pod żadnym pozorem nie można od-
puszczać. Od zawsze wszyscy idą na kompro-
mis. Ci najwięksi, giganci sztuki też.

Ale proszę mi pozwolić myśleć o panu jako 
o buntowniku, skoro jest pan reformatorem, 
skoro wprowadził pan swoje zasady, inne, 
odmienne, i zostały one uszanowane. To jest 
bardzo szlachetne buntowanie się, prawda? 
Z poszanowaniem tych cudzych rygorów. 
To brzmi bardzo sympatycznie, ale to nie 
tylko moja zasługa. Pojawiając się w Nowym 
Jorku, znalazłem się na gigantycznym ryn-
ku - w  przeciwieństwie do Warszawy czy 
Krakowa. Stałem się pyłkiem w całym tym 
uniwersum. Zrozumiałem też, że wystarczy, 
abym znalazł w tej masie ułamek jednego 
procenta zainteresowanych i ten ułamek po-
zwoli mi przeżyć. A przy tym pozostanę sobą. 
Nigdy nie zakładałem, że to, co robię, będzie 
się wszystkim podobało. Kwestią fundamen-
talną jest zrozumienie, że człowiek nie musi 
podobać się wszystkim, że nie można zado-
wolić każdego. Ludziom się często wydaje, że 
muszą być akceptowani przez wszystkich... 
Otóż nie muszą! Oczywiście, każdy z nas, 
każda osoba twórcza lubi być jakoś chwalo-
na, chce znaleźć bliskie sobie dusze, chce 

usłyszeć dobre słowo na temat tego, co robi. 
Na krytykę nie należy zwracać zbyt dużej 
uwagi, choć dobra krytyka jest czymś pozy-
tywnym. To, że coś się komuś nie podoba, 
jest dobrym objawem. Najważniejsze jest to, 
żeby ludzie zwrócili uwagę, żeby nie przecho-
dzili obok tego obojętnie, bez najmniejszego 
zainteresowania. Jeszcze innym credo w mo-
jej pracy było i jest to, żeby nie produkować 
rzeczy nudnych. Może nie od razu szokować, 
ale chociaż coś "poprzewracać", żeby widz 
zwrócił uwagę, zastanowił się, znalazł własną 
interpretację. Podkreślam, że nigdy nie pró-
bowałem przekonywać widza, żeby myślał 
i odbierał to, co robię, identycznie jak ja. 

Trzeba jednak mieć ten jeden niebagatelny 
element - talent. Chyba to jest klucz do 
wszystkiego?
Tak, ale jest dosyć dużo talentów na świecie, 
z tym, że większość ludzi nie potrafi go wyko-
rzystać. Sam talent nie wystarcza. Ciężka pra-
ca jest rzeczą podstawową. Trzeba nad sobą 
pracować i opanować cały ten mechanizm 
twórczy. Bo nie wystarczy, że mamy wspa-
niałe pomysły, że możemy cudownie je opisy-
wać, trzeba jeszcze pokazać coś na papierze. 
Trzeba znaleźć sposób na komunikowanie się 
z ludźmi. Czy mówimy o malarstwie, o muzy-
ce, o filmie, czy o fotografii, to dzieło nabiera 
znaczenia dopiero w momencie, gdy powsta-
nie. To realizacja, czyli przekazanie myśli 
w sposób konkretny jest rzeczą podstawową. 
Nie gadanie na ten temat. Tak często spotyka 
się ludzi, którzy mają dobre intencje, mają na-
prawdę fantastyczne pomysły, ale nie są w sta-
nie ich zrealizować. Powodów może być wiele. 
Gdybym nie był w stanie zrealizować swojej 
myśli, nadać jej realnego kształtu, to nie mia-
łaby ona żadnego znaczenia. 

Kiedy wyjeżdżał pan z Krakowa, wyjeżdżał 
pan z jakiegoś epicentrum wszechrzeczy, 
a powraca pan tam po latach i nagle to 
miejsce ma inny wymiar. 

To jest rzecz naturalna, której wszyscy do-
świadczamy... Ale tu chodzi o to, że dla pew-
nych ludzi Kraków zawsze był i będzie pępkiem 
świata. Jako stary Krakus mogę to powiedzieć. 
Ale trzeba się jakoś z tego swojego kociołka 
wydostać. Powodem, dla którego wyjecha-
łem, i dla którego rodzice wypchnęli mnie 
w  świat, było m.in. to, abym się spełnił, 
poznał świat, zobaczył, jak to wszystko wy-
gląda, jak inni ludzie myślą, abym zobaczył 
wielkie dzieła sztuki - w rzeczywistości, a nie 
z reprodukcji! To wszystko miało dla mnie 
kolosalne znaczenie. Jako młody chłopak nie 
miałem możliwości obejrzenia wielkich dzieł 
sztuki, bo w muzeach nie mieli niczego poza 
"Damą z łasiczką", która przypadkowo wylą-
dowała w Krakowie. Niczego nie było. Nie było 
w ogóle pomysłu tworzenia wielkich muzeów, 
czy kolekcjonowania sztuki, ani ludzi, którzy 
te dzieła mogliby kupować. Tak było nie tylko 
za komuny, ale też przed wojną. Przyjechałem 
do Stanów, siedzę w Nowym Jorku, mam do 
dyspozycji wielkie muzea - wszystko, o czym 
marzyłem, i mnie do tego ciągnie. Ja chcę po 
prostu oglądać, oglądać, oglądać... A moi ko-
ledzy, Amerykanie, nie wykazywali wielkiego 
zainteresowania i kiedy im mówiłem, że idę do 
Metropolitan Museum Of Art na przykład, to 
patrzyli na mnie jak na wariata. Mówiłem im: 
jesteście młodymi artystami, chcecie studio-
wać sztukę, a więc co? Zależy wam jedynie na 
papierku? Żeby wam ktoś dyplom dał z sygna-
turą: oto jesteś artystą?! Trzeba to chłonąć, 
trzeba to wszystko oglądać. I to jest ta różnica - 
ten głód, ta potrzeba, która z jednej strony była 
spowodowana realiami politycznymi, a z dru-
giej strony - moją osobistą podświadomą po-
trzebą pochłaniania, uczenia się, doświadcza-
nia. I wracamy znowu do kontrastu pomiędzy 
wychowaniem i edukacją tutaj w Polsce, a póź-
niejszym życiem i umiejętnością wymieszania 
tego wszystkiego, połączenia w jakiś sposób.

Jak pan patrzy na Polskę dzisiaj, kiedy 
spotykamy się w Warszawie w 2017 r.?
Polska jest w tej chwili jak każdy inny kraj. Nie 
będę wchodził w politykę, bo po co? Ludzie 
mają w tej chwili dostęp do wszystkiego i to 
jest cudowna sprawa. Już nie można tłumaczyć 
się: ty robisz lepsze zdjęcia, bo masz lepszy apa-
rat, ciebie na to stać, a nas nie. Te rozmowy, 
które odbywały się tu w latach 70., 80., kiedy 
zacząłem przyjeżdżać, spotykać się z moimi 
kolegami... Patrzyli na mnie podejrzliwie.

Czy Polska jest dziś dla pana interesująca? 
Owszem. Jest interesująca, bo spotkałem tu 
mnóstwo wspaniałych ludzi i bardzo dobrze 

S A M  TA L E N T  N I E  W Y S TA RC Z A . 
C I Ę Ż K A  PR AC A  J E S T  R Z E C Z Ą 

P O D S TAWOWĄ .  T R Z E B A 
N A D  S O B Ą  PR AC OWAĆ 

I   O PA N OWAĆ  C A ŁY  T E N 
M E C H A N I Z M  T WÓ RC Z Y.
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 ROZMOWA Z RYSZARDEM HOROWITZEM 

miała miejsce w trakcie trwania wystawy 
"Horowitz Ford Vignale".
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J E S T  D O S YĆ  DUŻ O 
TA L E N T ÓW  NA 
Ś W I E C I E ,  Z   T Y M ,  Ż E 
W I Ę K S Z O Ś Ć  LU DZ I 
N I E  P O T R A F I  G O 
W Y KOR Z YS TAĆ.
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SPECJALNE PODZIĘKOWANIA 
dla H15 Boutique Hotel (Poznańska 15, 00-680 
Warszawa) za udostępnienie wnętrz na potrzeby 
sesji zdjęciowej.
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się wśród nich czuję. Często żałuję, że nie mam ich na co 
dzień, no ale widujemy się - ja przyjeżdżam tu, oni przyjeż-
dżają tam. W tej chwili cały świat jest zupełnie otwarty. I to 
jest bardzo fajne, że te różnice się zatarły. 

Z doświadczeniem emigracji i spektakularnym, 
międzynarodowym sukcesem nie jest chyba łatwo ocalić 
przyjaźnie. Jak się panu to udało?
Szczęśliwie się złożyło, że wychowałem się wśród bardzo 
fajnych ludzi, tu się nic nie zmieniło i jest to fantastyczne. 
Robi to na mnie ogromne wrażenie. Amerykanie są w sta-
łym ruchu, podróżują szukając pracy, całe rodziny zmie-
niają miejsce zamieszkania kilkanaście razy w ciągu życia, 
a tutaj ludzie sobie po prostu.. siedzą. Tak to wygląda z mo-
jej perspektywy. Tu mogę zaznać tej stałości. Niezwykle 
sympatyczne jest to, że po tylu latach wspólna radość 
i wspomnienia mają jakieś znaczenie. 

ENGLISH 

THE SURREALIST OF PHOTOGRAPHY

He is an expert in special effects photography before the 
digital era and a co-founder of the language of contemporary 
photography. In his works, he would play with perspective, which 
made him a revolutionist and a rebel against the established 
order. However, Ryszard Horowitz has never forgotten about 
his predecessors. His adventure with photography began with 
painting. As a music lover and musician, he sees photography as 
a musical composition. He uses technology as a tool and means 
to express his ideas.

Was there a specific moment in your life when you 
defined your own artistic language?
I believe in continuity. I recognise the influence of great 
artists. As I see it, nobody is able to create something brand 
new from scratch. If someone thinks that they do some-
thing like that, they are fooling themselves. To me, the 
most important moment is when you stop thinking about 
the equipment or tools you need to carry out a project, a sto-
ry, and you concentrate on the concept instead of thinking 
about its technical aspect. You have to master the technol-
ogy and the equipment to the extent when it becomes ‘irrel-
evant’. You need to know which key to press – like a musi-
cian playing an instrument. Photography equipment is like 
brushes, paint, or a video camera.

I am wondering to what extent your approach stems 
from your studies at the Academy of Fine Arts in 
Cracow, and to what extent it’s a truth verified in 
the US? When did you develop such respect and 
admiration for your predecessors?

I believe in education and training. I have fond memo-
ries of the years I spent in Cracow – of the High School 
of Visual Arts or the Academy, but in the end, you are re-
sponsible for what you do. At a given period of life, you can 
build a kind of foundation, a solid knowledge basis: what 
art is, the sense of beauty, aesthetics, the importance of 
colour, composition, light. It can be instilled into young 
people and become a part of their nature, a basis for doing 
something in a given way. But that’s not all. Everyone has 
a personal approach. Some are lucky and are born with 
a talent. I’ve always thought that you can’t learn the so-
called art – either you have it or not. Yet, your success also 
depends on your approach and respect you pay to your 
predecessors, who make our work easier to some extent. 
We look at their works, learn and draw inspiration from 
them. It doesn’t mean that you should copy them; still, 
a number of great painters copied and interpreted their 
predecessors’ works with pleasure and reverence, thus 
paying tribute to them.

I am also thinking about your emigration and the world 
you had to explore and conquer. We can imagine those 
circumstances today, but when you were leaving the 
country, we didn’t have a slightest idea about those 
concepts you discovered as an artist. What I mean is the 
language of advertising. Today, it’s easier to interpret 
your works as foundations of a new language of 
advertising, but I believe that they were beyond people’s 
reach then. By the way, you’ve just completed a new 
advertisement project. Do you take your new pictures for 
Ford with a pinch of salt?
I have to say that I’ve always taken the advertising industry 
with a pinch of salt.

Your cooperation with Ford began in the 1980s. Did you 
fall on your knees then?
Absolutely not. I was considered to be a weirdo. 

You have your own style. 
Some people didn’t understand it. I was different; I used 
a different frame of reference and a different language. And 
when I look back at it now, I must admit that it helped me 
a lot. I combined tradition and education which I gained 
thanks to my professors, such as Adam Hoffmann, whom 
we called Dürer and who taught us a lot and made us copy 
the greatest artists. New York was a melting pot, but it of-
fered a new frame of reference and a different perspective. 
My potential and ideas allowed me to keep afloat and made 
it possible for me to find a way to bring my past and present 
together in the context of my new situation. And here’s an 
interesting thing. The Artistic Manager with whom I was 

T U  MO GĘ  Z A Z N AĆ  T E J  S TA Ł O Ś C I. 
N I E Z W Y K L E  S Y M PAT YC Z N E  J E S T  T O,  Ż E 
P O  T Y LU  L ATAC H  WS P ÓL N A  R A D O Ś Ć 
I   WS P OM N I E N I A  M A JĄ  JA K I E Ś  Z N AC Z E N I E . 
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working on Ford campaign in the 80s called 
me one day and was like, ‘hi, I’m in New York 
and I’d like to meet you.’ We had lost touch 
many years before. He visited me in the stu-
dio, we talked, and he was like, ‘I need to tell 
you something that I’ve never told you. You 
don’t even imagine what an influence you 
had one me.’ ‘I influenced you?’ ‘Yes! You 
looked at things differently and you helped us 
look from another perspective.’ I answered 
that I felt awkward, but there’s something in 
that to be sure. But I’ve never wanted to tell 
anyone what to do, how to do that…

Or to destroy the established order.
I was really glad that they wanted to talk 
with me, respected me and were interested 
in my works. They employed me and they 
didn’t worry that my works would be differ-
ent. But let’s be honest, as far the advertis-
ing industry is concerned, advertisements 
should be original to draw recipients’ atten-
tion to the product and make them remem-
ber it. I’ve never wanted to produce run-of-
the-mill works. I didn’t want to concentrate 
on taking photographs of specific objects, 
but I’ve always tried to introduce my ideas 
to my works. At the same time, I’ve respect-
ed other people’s opinions. In the end, when 
you do something for somebody, it must be 
a compromise, an agreement. To me, a com-
promise isn’t such a terrible thing as it is de-
scribed by those who think they should stick 
to their ideas and on no account should they 
give in. People make compromises all the 
time. Even the greatest artists do.

But let me think about you as a rebel if 
you’re a reformer, if you have introduced 
your own rules, different rules, and they 
have been respected. This is a very noble 
kind of rebellion, isn’t it? With respect to 
other people’s principles. 
It sounds nice, but I don’t deserve all the cred-
it. New York was a huge market – as opposed 
to Warsaw or Cracow. I was a speck in that 
universe. I also realised that it would suffice 
to find only a part of one percent of people 
who would be interested in my works. And 
that would allow me to remain myself. I’ve 
never assumed that everybody must like my 
works. First, you need to understand that 
you can’t please everyone. People often think 
that they need to be accepted by everyone… 
That’s not true! Of course, everyone, every 
artist wants to be praised, find people who 
will understand them, and hear a good word 
about their work. Still, you shouldn’t pay too 
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much attention to criticism, although good 
criticism is important. It’s a good sign that 
someone doesn’t like your work. The most 
important thing is that it is noticed, that peo-
ple pay attention to it, take interest in it. I’ve 
never wanted to produce boring things. They 
don’t need to be revolutionary, but at least 
they should be thought-provoking, so that 
the recipient would pay attention, reflect on 
that and find their own interpretation. I’d like 
to stress that I’ve never wanted to convince 
the recipient to think and interpret my work 
in my way. 

But one significant element is necessary – 
a talent. That’s the key, isn’t it?
Yes, but there are many talented people in 
the world, however, not all of them can use 
what they’ve got. Talent isn’t enough. Hard 
work is essential. You need to work on your-
self and master that creative mechanism. It 
isn’t enough to have great ideas and be able 
to describe them. You need to show some-
thing in black and white. You need to find 
a  way to communicate with people. Be it 
painting, music, film or photography, a work 
of art takes on a significance when it is pro-
duced. The basic thing is to create it, that is 
to express your idea in a concrete way. Not to 
talk about it. There are plenty of people who 
have good intentions and fantastic ideas, but 
they can’t put that into practice. There could 
be a number of reasons. If I wasn’t able to put 
my idea into practice, give it a real shape, it 
wouldn’t have any importance. 

When you left Cracow, you left an epicentre 
of all things, and now you return here after 
years to see how it has changed. 
It’s a natural thing that everyone experiences 
at some point… But for some people, Cracow 
has always been and will be the centre of the 
universe. I can say that as an old Cracovian. 
But you have to get out of that old pot. The 
reason why I left and why my parents encour-
aged me to do it was, among others, to fulfil 
myself, see the world, see what it is like, what 
other people think, to see all great works of art 
– the genuine ones, not their reproductions. 
It meant the world to me. As a young boy, 
I didn’t have a chance to see any works of art, 
because Polish museums didn’t exhibit any-
thing apart from ‘the Lady with an Ermine’, 
which was in Cracow by chance. There was 
nothing here. Big museums weren’t set up, 
works of art weren’t collected, and there 
were no people to buy them. It was like that 
not only under communism, but also before 

the war. Then I went to the United States, to 
New York, and everything was there – big 
museums, everything I had dreamed of and 
wanted to see. And I wanted to see it all. My 
friends, Americans, didn’t take much inter-
est in it, and when I told them that I was going 
to, for example, the Metropolitan Museum Of 
Art, they looked at me as if was crazy. I told 
them then, ‘you’re young artists, you want to 
study art, so what now? You only care about 
a certificate? To get a diploma confirming 
you’re artists?!’ You need to absorb art, see it 
all. And that’s the difference between us – my 
thirst for knowledge, which resulted from the 
political reality in Poland on one hand, and 
my personal need to absorb, learn and expe-
rience things on the other hand. And, again, 
we come back to the contrast between the 
education in Poland and the adult life, and an 
ability to bring it together afterwards.

How do you see Poland today when we’re 
meeting in Warsaw in 2017?
Nowadays, Poland is like any other country. 
I won’t refer to politics, there’s no point in 
that. People have access to everything and 
that’s great. There are no more excuses like: 
you take better pictures, because you have 
a  better camera, you can afford it and we 
can’t. I used to have discussions like that in 
the 70s or 80s when I came here to visit my 
friends… People were suspicious.

Is Poland interesting for you today? 
It is, indeed. It’s interesting because I’ve met 
plenty of fantastic people here and I feel real-
ly good in their company. I often regret that 
I can’t be with them on a daily basis, but we 
do meet sometimes – I come to visit them 
here, they visit me there. Now the world is ful-
ly open. And it’s great that those differences 
have disappeared. 

I guess it’s not easy to maintain 
friendships after emigrating and achieving 
a spectacular, international success. How 
did you do that?
I was lucky to grow up among great people. 
Nothing has changed here; it’s fantastic. It 
still amazes me. Americans are always on 
the go, they travel in search for work, the 
whole families move several times in their 
life, while people in Poland simply… stay 
the same. That’s what it looks like from 
my perspective. I can experience this con-
tinuity here. It’s great that the times and 
memories we shared are still important 
after so many years. 
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GRAN CANARIA, 
CZYLI KONSEKWENCJE 
KLIMATU IDEALNEGO

TEKST I ZDJĘCIA Paweł Durkiewicz

WYSPA TA NAZYWANA BYWA W TURYSTYCZNYCH PRZEWODNIKACH KONTYNENTEM 
W SKALI MIKRO. NAUKOWCY STWIERDZILI Z KOLEI, ŻE JEJ STOLICA – LAS PALMAS – TO 
MIASTO Z NAJLEPSZYM KLIMATEM NA CAŁEJ KULI ZIEMSKIEJ. UDAJĄC SIĘ NA GRAN 
CANARIĘ, MAMY PRAWO OCZEKIWAĆ CZEGOŚ NIEZWYKŁEGO. I NIE ZAWIEDZIEMY SIĘ.



G R A N  C A N A R I A . . .



 
nalizując turystyczną ofertę „wyspy wiecznej 
wiosny”, trudno doszukać się słabych punktów. 
Są tu słynne na cały świat złociste plaże sąsia-

dujące z  niepowtarzalnymi formacjami skalnymi, są 
też majestatyczne góry z niespotykaną nigdzie indziej 
na świecie fauną i florą, są i równinne pustkowia, które 
mogłyby służyć za plan spaghetti westernu. Znajdziemy 
tu także, rzecz jasna, turystyczne zagłębia, które koja-
rzymy z innych wakacyjnych krain, oferujące dokładnie 
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A te same chińskie dobra i  podobnie niewyrafinowane 
uciechy. Nawet one smakują tu jednak trochę inaczej. 
Wszystko przez jedyny w swoim rodzaju, specyficzny ka-
naryjski klimat, działający pozytywnie na 99,9 procent 
gości i nie zmieniający się praktycznie przez cały rok.

Zacznijmy więc od Maspalomas, rozległej miejsco-
wości wypoczynkowej położonej na gorącym południo-
wym krańcu wyspy. Od strony północno-wschodniej 
wjeżdżamy do Playa del Ingles (hiszp. Plaża Anglika), 



K L I M AT  I   A RC H I T E KT U R A 
M I A S TA  Ł ĄC Z Ą  W   S OB I E 
E L E M E N T Y  EU ROPE J S K I E J 
M E T ROP OL I I  Z   K A N A RYJ S K I M 
LUZ E M  I   R A D O Ś C I Ą  Ż YC I A , 
C O  J E S T  M I E S Z A N K Ą 
D O Ś Ć  O S OB L I WĄ . 
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turystycznego tygla z niezliczonymi hotela-
mi w rozmiarze XXL, centrami handlowy-
mi, dyskotekami i knajpkami, do których 
naganiają nas kanaryjscy kelnerzy, nad 
wyraz chętnie skracający dystans do prze-
chodniów i władający wszystkimi językami 
świata. Liberalne serca i umysły, którym nie 
wadzi zalewająca ulice komercyjna tandeta, 
poczują się tu wyśmienicie, w okolicy panuje 

bowiem niezrównany klimat totalnej wolno-
ści, zarówno gospodarczej (to mój szyld i moje 
menu muszą być najbardziej widoczne!), jak 
i  obyczajowej. Mamy wszak do czynienia 
z największym na całym świecie ośrodkiem 
turystyki LGBT. Swoją wielką plażę u Angli-
ka mają też, co oczywiste, naturyści. Często, 
zresztą, nie wahają się oni obnażać do rosołu 
na sąsiedniej plaży dla „normalsów”. I nikomu 
to specjalnie nie przeszkadza.

Chcąc dotrzeć pieszo do elegantszej i zde-
cydowanie mniej krzykliwej osady Melo-
neras z zabytkową latarnią morską, warto 
pokusić się o przejście przez wydmy, będą-
ce liczącą sobie nieco ponad 400 hektarów 
„małą Saharą”. W żadnym wypadku nie wy-
ruszajmy jednak w taką wyprawę przy peł-
nym kanaryjskim słońcu, gdyż może się to 
przynieść opłakane skutki. Piaskowe wzgó-
rza zdają ciągnąć się w  nieskończoność, 
a przez większość dnia złocista powierzch-
nia pod stopami dosłownie parzy. Optymal-
ną porą będzie raczej późne popołudnie lub 
wieczór, nie zapomnijmy tylko zapasu wody 
mineralnej i aparatu fotograficznego. Wido-
ki są doprawdy nieziemskie, nawet mimo 
pustych butelek i niedopałków, porozrzuca-
nych tu i ówdzie przez turystów myślących 
inaczej. Gdy naszym oczom ukaże się uro-
kliwa laguna La Charca, będzie to znak, że 
cel jest już blisko, a razem z nim – nieco inny 
świat. Przestrzeń po drugiej stronie wydm 
zagospodarowana jest ze smakiem i umia-
rem, hotele nie są już tak liczne, wyglądają 
za to ekskluzywnie, wokoło spotkać można 
zresztą osoby wyglądające na jeszcze bar-
dziej ekskluzywnych gości. Mówią głównie 
po rosyjsku i arabsku, czasem po niemiec-
ku. Meloneras to ich królestwo.

W centralnej i zachodniej części wyspy, 
czekają na nas przede wszystkim malowni-

cze krajobrazy i pomniki przyrody, warto 
jednak zaplanować sobie także kilka przy-
stanków przy pozostałościach po rdzennych 
mieszkańcach wyspy, czyli Guanczach (o nich 
jeszcze za chwilę). Perłą zachodniego wy-
brzeża Gran Canarii jest malutkie, położone 
wewnątrz granitowego wąwozu miasteczko 
Puerto de Mogan, czarujące kolorowymi wil-
lami, przystanią jachtową i kanalikami imi-
tującymi Wenecję. Odrobina cukierkowości 
nikomu przecież nie zaszkodzi.

Spragnionych wielkomiejskich akcen-
tów zaprasza do siebie Las Palmas. Tu drob-
na wskazówka. Do wszystkich ważniejszych 
miejsc na wyspie, w tym również do stoli-
cy, dotrzemy szybko i sprawnie komforto-
wym – bo klimatyzowanym – i relatywnie 
tanim autokarem (guagua) prężnie działa-
jącej lokalnej sieci.

Po dotarciu tym środkiem komunikacji 
na stołeczny dworzec zdziwią się ci, którzy 
spodziewali się typowego wyspiarskiego 
miasteczka, składającego się wyłącznie 
z kamiennej twierdzy, tętniących życiem 
deptaków, mariny i piętrzących się tury-
stycznych atrakcji. Las Palmas to blisko 
400-tysięczny ośrodek o znaczeniu mię-
dzynarodowym, który już za czasów Ko-
lumba był dla żeglarzy ważnym przystan-
kiem na trasie wypraw do Nowego Świata. 
Dziś to jeden z  najważniejszych portów 
przeładunkowych w skali globalnej. Życie 
mieszkańców nie skupia się więc wyłącz-
nie wokół turystów. Klimat i architektura 
miasta łączą w sobie elementy europejskiej 
metropolii z kanaryjskim luzem i radością 
życia, co jest mieszanką dość osobliwą. 
Odzwierciedleniem tego stanu rzeczy jest 
miejscowa duma, czyli drużyna piłkarska 
UD Las Palmas, grająca w hiszpańskiej eks-
traklasie i składająca się głównie z lokal-
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nych zawodników, uzupełnianych tylko zagranicznymi 
gwiazdeczkami. Wyniki są w sumie sprawą drugorzędną, 
dla fanatycznych kibiców liczy się bowiem „naszość”.

Spacerując uliczkami historycznej dzielnicy Vegueta 
raczej nie napotykamy wielkich tłumów, dzięki czemu 
wszystkie dostępne atrakcje zwiedzamy spokojnie, nie 
irytując się ściskiem czy hałasem. Nietrudno też o sto-
lik w dowolnej restauracji. Po Krzysztofie Kolumbie za-
chował się dostępny dla zwiedzających zabytkowy dom 
(Casa de Colon), w którym odkrywca Ameryki nocował 
podobno w 1492 roku przed wypłynięciem w dalszą dro-
gę przez Atlantyk. Dziś znajdziemy tu ciekawe ekspona-
ty z okresu wielkich odkryć geograficznych. Nieopodal 
umiejscowiona jest Katedra Kanaryjska z XVI wieku, 
architektoniczny symbol Las Palmas i doskonały punkt 

widokowy na panoramę miasta. Będąc w okolicy warto 
zwiedzić też niewielkie i ciekawe, choć zupełnie niedo-
ceniane przez turystów Muzeum Kanaryjskie, zawiera-
jące zdobycze archeologów, doskonale dokumentujące 
historię Wysp Kanaryjskich i zamieszkujących kiedyś 
ten archipelag Guanczów. Najbardziej działającymi na 
wyobraźnię eksponatami są zresztą… sami Guanczowie, 
a ściślej – ich licznie zebrane szczątki w postaci mumii, 
szkieletów i czaszek.

Nawet tak mocnymi wrażeniami warto nasycić się 
przed powrotem do domu. Nieważne, czy opuszczamy 
Gran Canarię po jednym dniu, tygodniu, czy miesiącu 
– zawsze towarzyszyć nam będzie poczucie niedosytu 
i szybko napływającej do serca tęsknoty za kanaryjskim 
słońcem, bezwarunkowym optymizmem i otwartością 
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N I EWA Ż N E, CZ Y OPUSZCZA M Y GR A N 
C A NA R I Ę PO J EDN Y M DN I U, T YG ODN I U, 
CZ Y M I E SI ĄCU – ZAWSZE TOWA R Z YSZ YĆ 
NA M BĘDZI E POCZ UCI E N I EDOSY TU...

miejscowych. Choć nie wszystko się tu 
wszystkim spodoba, każdy znajdzie coś dla 
siebie – oto najprostszy możliwy opis feno-
menu tego miejsca.  

ENGLISH

GRAN CANARIA, OR THE EFFECTS OF 
THE PERFECT CLIMATE

Travel guidebooks sometimes call this island 
a micro continent. Scientists state that its capital – 
Las Palmas – is a city with the best climate in the 
world. If you plan to spend your holiday on Gran 
Canaria, you have a full right to expect something 
special. And you won’t be disappointed.

 
The tourist offer of ‘the island of eternal 
spring’ has hardly any weak points. Gran 
Canaria boasts famous gold beaches sur-
rounded by impressive rock formations, ma-
jestic mountains with incredible flora and 
fauna, as well as wastelands, which could be 
a set of a spaghetti western. There are also 
some typical tourist spots that can be found 
in other holiday destinations, offering the 
same Chinese goods and the like unsophis-
ticated pleasures. But still, even those taste 
a  bit different here. It’s all thanks to the 
unique Canarian climate, which raises the 
spirit of 99.9 percent of visitors and doesn’t 
practically change throughout the year.

So let’s begin with Maspalomas, a  large 
holiday resort in the hot, southern part of the 

island. Going from the northeast, we arrive 
in Playa del Ingles (Englishman’s Beach), 
a tourist melting pot with a slew of huge ho-
tels, shopping centres, night clubs and bars, 
to which we are touted by Canarian waiters 
accosting passers-by and speaking in all 
languages in the world. It’s a perfect place 
for liberal hearts and minds that aren’t both-
ered with ever-present commercial junk, 
as the city is renowned for the spirit of total 
freedom, both economic (my signboard and 
my menu must be the most prominent!) and 
social. After all, it’s the largest LGBT tourist 
centre in the world. There is also a beach for 
nudists in the resort, but they don’t hesitate 
to denude on the so-called normals’ beach 
nearby. And nobody minds.



If you want to get on foot to a more ele-
gant and far less buzzing town, Meloneras, 
with a historical lighthouse, take the way 
through the dunes – ‘a small Sahara’ over 
400  ha large. On no account should you 
try such an excursion in full Canarian sun, 
as it can lead to disastrous consequences. 
The sandy hills seem endless, and for the 
best part of the day, the golden sand lit-
erally burns your feet. The optimal time 
is late afternoon or evening. Don’t forget 
mineral water and a camera. The views 
are absolutely breathtaking even despite 
empty bottles and butts scattered all over 
the place by thoughtless tourists. When 
you see the charming La Charca lagoon, 
it’s a sign that you’re getting closer to your 
destination and a bit different world. The 
other side of the dunes is arranged with 
taste and moderation; there aren’t so many 

hotels there, but they look more exclusive, 
while their guests appear posh. They most-
ly speak Russian and Arabic, sometimes 
German. Meloneras is their kingdom.

The central and western parts of the is-
land boast picturesque landscapes and nat-
ural monuments, but you may also make 
some stops on your way and explore the 
remains of settlements where indigenous 
inhabitants of the island, that is Guanches, 
used to live (I’ll come back to that later). 
The pearl of Gran Canaria’s western coast 
is Puerto de Mogan – a small town situated 
within a granite ravine, with colourful villas, 
a yacht marina and canals imitating Venice. 
A little sweetness never hurt anybody.

Those who are after big city lights should 
head for Las Palmas. And here’s a tip: You 
can get fast to all important places on the is-
land, including the capital, by a comfortable 
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– air-conditioned – and relatively cheap bus 
(guagua) of a thriving local company.

Those who expect to see a typical is-
land town with a stone fortress, buzzing 
promenades, a marina and ever-present 
tourist attractions will be surprised to find 
that Las Palmas is an international centre 
with close on 400 thousand inhabitants. 
Already at the times of Columbus, it used 
to be an important stop for explorers sail-
ing to the New World. Today, it’s one of the 
most important ports in the world. The 
life of its inhabitants doesn’t centre round 
tourism only. The city climate and archi-
tecture blend some elements of a  Euro-
pean metropolis with Canarian ease and 
joy of life, which is quite an original combi-
nation. This state of play is reflected in the 
pride and joy of the city, that is its football 
team, UD Las Palmas, which plays in the 
Spanish Champions League. The team is 
mostly composed of local players; there are 
only a few foreign football stars. Its results 
are a secondary issue, because what mat-
ters for its fanatic supporters is ‘locality’.

The historical district of Vegueta isn’t 
a  crowded place, which means that you 
may go sightseeing and visit all attractions 
without being annoyed by the hustle and 
noise of the crowd. It’s also easy to find 
a free table in a local restaurant. The sites 
worth visiting include a historical house of 
Christopher Columbus (Casa de Colon), 
where the explorer is said to have stayed in 
1492 before setting off to his voyage across 
the Atlantic Ocean. It boasts remarkable 
exhibits dating back to the times of the 
great geographical discoveries. Nearby, 
there is the Las Palmas Cathedral from 
the 16th century, an architectonic symbol 
of Las Palmas and a perfect viewing point 
overlooking the city. Another attraction is 
small but interesting Canarian Museum, 
which is often underestimated by tourists, 
presenting archaeological exhibits that 
document the history of the Canary Islands 
and Guanches, the aboriginal inhabitants 
of the archipelago. The most evocative ex-
hibits are… Guanches themselves, or rath-
er their remains in the form of mummies, 
skeletons and skulls.

This is definitely a place worth visiting 
before you head back home. It doesn’t mat-
ter if you stay on Gran Canaria for a day, 
a week or a month; the island will always 
leave you wanting more and missing the 
Canarian sunshine, its unconditional op-
timism and openness of the locals. And al-
though not everything is perfect here, every-
one will find something to their liking – and 
that’s the simplest possible way to describe 
the phenomenon of this place.  
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ie widzieliśmy się od trzydziestu 
lat. Kiedy ją poznałem, była mło-
dą pianistką. Nie pamiętam, jak 

grała, ponieważ patrzyłem tylko na nią. Na 
jej kształtną główkę pochylająca się z zapa-
miętaniem nad szczerbatym uśmiechem 
klawiatury, na zarys jej szyi z wystająca ko-
ścią obojczyka, którą uwielbiałem całować. 
Na długie, klasyczne palce, o które tak bar-
dzo dbała, a które z taką samą pieczołowito-
ścią i oddaniem muskały zarówno klawisze, 
jak i moją skórę. 

Kiedy poznałem Francescę, oboje byli-
śmy młodzi. Zbyt młodzi. Kochaliśmy się, ale 
czy to mogło wystarczyć? Ona była panienką 
z arystokratycznego rodu, mieszkającą z mat-
ką i siostrą w Turynie, a ja biednym chłopa-
kiem z Polski, którego polityczna zawieru-

ENGLISH

GOA GENOA

The plane was another hour late. We were sitting 
by a small, wobbly table in a café at Genoa airport 
and sipping grappa, and Jacek, whom I met at the 
check-in, told me the following story.

‘We hadn’t seen each other for thirty years. 
When I  met her, she was a  young pianist. 
I don’t remember how she played, because my 
eyes were only on her. On her shapely head 
leaning over the gap-toothed smile of the key-
board. On the line of her neck with a prom-
inent collarbone, which I  loved to kiss. On 
her long, classical fingers she cared so much 
about, which stroked gently and tenderly both 
the piano keys and my skin. 

I  met Francesca when we were both 
young. Too young. We loved each other, but 
this wasn’t enough. She was a young lady 
from an aristocratic family, living with her 
mother and sister in Turin, while I was a poor 
lad from Poland brought to Piedmont by 
political turmoil. I treated our meeting like 
a youthful infatuation, an aberration. An in-
toxicating summer of love. When the autumn 
came, she went to the US to study there, and 
I settled down in Rome. I was sure she had 
forgotten me. After all, she had a beautiful, 
exciting life. I got married. I have children. 
But I’ve loved her all the time. No, I’ve never 
cheated on my wife. Not physically, at least.

But one day, thirty years after our meeting, 
I happened to get a mandate from a compa-
ny from Genoa. I came here. After a business 
meeting, I decided to find a palace where she’d 
lived. You don’t know that yet, because you’re 
young, but with age, people tend to become 
unbearably sentimental. I found the way to her 
house easily. The gate was the same. I called. 
I believe that I did that only because I thought 
that Francesca didn’t live there anymore. But 
I was wrong. I recognised her the moment I saw 
her. She didn’t change much. She was still beau-
tiful and aristocratically fresh. ‘Oh my God!’ she 
cried when she saw me. She covered her mouth 
with her hand as if she wanted to stop the flow 
of words. I understood. She would talk with me 
every day for those thirty years, thinking about 
me like I thought about her. ‘I was looking for 
you everywhere!’ she said, and her eyes welled 
with tears. I didn’t know what to say. My life 
passed before my eyes, my heart was pounding, 
hands were shaking. ‘Have you got married?’ 
I asked foolishly. And I still wonder why I asked 
that question. At that time? After thirty years? 
‘No, never,’ she said. My heart ached when I un-
derstood the sense of her words. ‘And you?’ 
she asked with hesitation in her voice. I looked 
away. I couldn’t look her in the eyes. She under-
stood. And only then her heart died. ZD
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Socjolog z zawodu i z pasji. 
Wytrawny badacz społecznych zjawisk 
i kulturowych trendów. Naukowiec 3.0 nie 
bojący się trudnych wyzwań, międzynarodowej 
współpracy i interdyscyplinaroności. Felietonista 
magazynu „Sens” i współpracownik DDTVN. 
Znakomity słuchacz oraz wnikliwy obserwator. 
Apostoł dobrej nowiny i przeciwnik złych emocji. 
Z zamiłowania podróżnik i sportowiec. Życiowy 
optymista. Dla nas będzie pisał o tym co jest 
ważne w ludziach i dla ludzi.
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cha przygnała do Piemontu. Potraktowałem 
to spotkanie jako młodzieńcze zauroczenie, 
wybryk natury. Upojne lato miłości. Wczesną 
jesienią ona wyjechała na studia do Stanów, 
a ja osiadłem w Rzymie. Byłem przekonany, 
że o mnie zapomniała. Miała swoje piękne, bo-
gate życie. Ożeniłem się. Mam dzieci. Ale cały 
czas kochałem ją. Nie, nie zdradzałem żony. 
W każdym razie nigdy fizycznie.

Traf chciał, że po trzydziestu latach od 
naszego spotkania dostałem zlecenie z fir-
my w Genui. Przyjechałem tutaj. Po spotka-
niu w firmie postanowiłem odnaleźć pała-
cyk, w  którym mieszkała. Jeszcze o  tym 
nie wiesz, bo jesteś młody, ale z  wiekiem 
ludzie robią się nieznośnie sentymentalni. 
Bez trudu odnalazłem drogę do jej domu. 
Furtka w bramie była ta sama. Zadzwoniłem. 
Odważyłem się na to, być może dlatego, że 
byłem przekonany, że Francesca już tam nie 
mieszka. Myliłem się. Poznałem ją od razu. 
Czas ją oszczędził. Wyglądała nadal pięknie 
i  arystokratycznie świeżo. „Boże!” – wy-
krzyknęła, kiedy zobaczyła mnie w progu. 
Zakryła ręką usta, tak jakby chciała po-
wstrzymać potok słów. Zrozumiałem ten 
gest. Przez te trzydzieści lat rozmawiała ze 
mną codziennie, myśląc o mnie, tak jak on 
o niej. „A ja cię tak szukałam!” – powiedziała 
ze łzami w oczach. Nie wiedziałem, co mam 
odpowiedzieć. Całe życie przetoczyło mi 
się przed oczami, serce waliło, ręce drżały. 
„Wyszłaś za mąż?” – zapytałem głupio. I do 
tej pory zastanawiam się, z jakiego powodu 
zadałem jej to pytanie. W takim momencie? 
Po trzydziestu latach? „Nie, nigdy” – odpo-
wiedziała. Boleśnie zrozumiałem sens tych 
słów. „A ty?” – zapytała mnie z ogromnym 
wahaniem. Spuściłem oczy. Nie mogłem pa-
trzeć jej w twarz. Zrozumiała. I dopiero wte-
dy jej serce umarło. 
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SAMOLOT SPÓŹNIAŁ SIĘ KOLEJNĄ GODZINĘ. SIEDZIELIŚMY PRZY 
MALUTKIM, CHWIEJNYM STOLIKU KAFEJKI LOTNISKA W GENUI. 
SĄCZYLIŚMY GRAPPĘ, A PAN JACEK, Z KTÓRYM POZNAŁEM 
SIĘ PRZY ODPRAWIE, OPOWIEDZIAŁ MI TĘ HISTORIĘ.
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PĘTLA WOKÓŁ 
NOWEGO SERCA 
GDAŃSKA
KOMU PRZEZ KILKA OSTATNICH LAT NIE DANE BYŁO ODWIEDZIĆ 
GŁÓWNEGO MIASTA, TEGO PRZY KOLEJNEJ WIZYCIE MOŻE OGARNĄĆ 
SPORE ZDZIWIENIE. OBECNOŚĆ PUNKTÓW EMBLEMATYCZNYCH, 
TAKICH JAK ŻURAW, RATUSZ GŁÓWNEGO MIASTA CZY FONTANNA 
NEPTUNA, WCIĄŻ UTWIERDZA W PRZEKONANIU, ŻE TO TEN 
SAM GDAŃSK, JEDNAK WSZYSTKO WOKÓŁ ZDAJE ZMIENIAĆ SIĘ, 
ODŻYWAĆ, A MIEJSCAMI WRĘCZ NABIERAĆ NOWEGO OBLICZA. 
PRZESPACERUJMY SIĘ WIĘC I ZOBACZMY TO NA WŁASNE OCZY!
TEKST Paweł Durkiewicz ZDJĘCIA A. Żyrkowski

erce Gdańska to Droga Królewska, roz-
poczynająca się od Bramy Wyżynnej, 
charakterystycznej renesansowej bu-

dowli położonej przy Wałach Jagiellońskich, 
głównym trakcie komunikacyjnym Śródmie-
ścia. Podążając trasą, którą kiedyś wjeżdżali 
do miasta monarchowie, przechodzimy 
następnie przez Złotą Bramę, ulicą Długą 
i Długim Targiem, aż do Bramy Zielonej. Na 
znanym z pocztówek szlaku sukcesywnie od-
nawiane są kamienice i obiekty zabytkowe, 

S w tym Ratusz i Dwór Artusa. Największe 
zmiany dopiero nadejdą tu w najbliższych 
latach. Magistrat planuje bowiem gruntow-
ną modernizację całej Drogi Królewskiej 
obejmującą m.in. wymianę wysłużonych 
płyt chodnikowych.

Przekroczywszy Bramę Zieloną, docieramy 
nad Motławę. Zwykle w tym momencie skręca-
liśmy w lewo i Długim Pobrzeżem docieraliśmy 
do Żurawia. Teraz rysuje się przed nami nowa 
alternetywa. Wyspa Spichrzów, która przez de-

kady straszyła ruinami pamiętającymi końców-
kę II wojny światowej, intensywnie się zmienia, 
dopełniając horyzont Głównego Miasta i stwa-
rzając zupełnie nowe możliwości. Przechodzą-
ca przez nią ulica Stągiewna w ostatnich latach, 
dzięki wszechstronnej rewitalizacji, zamieniła 
się w urokliwy i tętniący życiem deptak, będą-
cy godnym przedłużeniem Drogi Królewskiej 
i lubianym miejscem spotkań. Idziemy więc na 
wprost, przekraczamy mostem Motławę i do-
cieramy na wyspę, miejsce najbardziej inten-
sywnej metamorfozy.

Pierwszą iskrą, która zapoczątkowała pro-
ces przemian na tym obszarze, była moder-
nizacja nabrzeża okalającego cały północny 
cypel wyspy w  2014 r. W  efekcie omijane 
wcześniej miejsce, stało się lubianym miej-
scem spacerów. W ciągu najbliższych kilku 
lat cała północna część Wyspy Spichrzów 
zabudowana zostanie tkanką miejską – hote-
lami, osiedlami mieszkaniowymi, lokalami 
usługowymi i gastronomicznymi, a  także 
przestrzeniami publicznymi. Dla Głównego 
Miasta nadchodzi więc nowa epoka. W mi-
nionych latach na wyspie otwarte zostały 
już nowe hotele, swoją architekturą harmo-
nijnie wkomponowane w koncepcję urbani-
styczną „nowej” Wyspy.

Po przejściu przez Bramę Stągiewną 
i most, udajemy się w lewo na ulicę Szafar-
nia, biegnącą wzdłuż Nowej Motławy i ulo-
kowanej tu przystani jachtowej. To najprost-
sza droga na kolejną wyspę - Ołowiankę, 
słynącą z gmachów Polskiej Filharmonii 
Bałtyckiej i Narodowego Muzeum Morskie-
go. Aby powrócić stąd na lewy brzeg Motła-
wy, nie musimy zawracać - możemy sko-
rzystać z jednej z najbardziej efektownych 
gdańskich inwestycji ostatnich lat. Mowa 



P Ę T L A  W O K Ó Ł  N O W E G O  S E R C A  G D A Ń S K A

z efektownej perspektywy koła widokowego 
AmberSky, które od niedawna funkcjonuje 
również poza sezonem letnim, ciesząc się 
niesłabnącą popularnością, zarówno wśród 
turystów, jak i gdańszczan. Wysoka na 50 
metrów konstrukcja umieszczona jest na Wy-
spie Spichrzów, przy ul. Chmielnej.  

ENGLISH

A WALK AROUND THE NEW HEART 
OF GDAŃSK

Those who haven’t visited the Main Town for a few 
years may be surprised to see how it has changed. 
The landmarks, such as the Crane, the Main Town 
Hall and Neptune’s Fountain have remained the 
same, but everything else seems to change, revive, 
and in some cases, even take on a new appearance. 
Let’s take a walk and have a look!

The heart of Gdańsk is the Royal Route, 
which begins at the Highland Gate – a cha-
racteristic Renaissance edifice located in 
Wały Jagiellońskie Street, the main road 
in the city centre. Follow the route once ta-
ken by monarchs entering the city, which 
passes through the Golden Gate and leads 
down Długa Street and Długi Targ Street 
to the Green Gate. Buildings and histori-
cal sites located along the route, a picture 
well-known from postcards, including the 
Town Hall and the Artus Court, are gradu-
ally renovated. But the greatest changes 
are to be introduced in the forthcoming 
years. A thorough modernisation of the en-
tire Royal Route planned by the city autho-
rities will include, among others, replacing 
old paving blocks.

Go through the Green Gate and reach the 
Motława River. Here, you would usually turn 
left and go to the Crane along the Motława Ri-
ver Embankment. But now, a new alternative 
has been offered. Granary Island, once lying 
in ruins from the end of the Second World 
War, is constantly changing, complementing 
the horizon of the Main Town and opening 
up brand new opportunities. In the recent 
years, Stągiewna Street has been generally 
revitalised and has become a vibrant and 
enchanting promenade; now it’s a deserving 

o pieszej kładce, która od zeszłego roku 
łączy dwa brzegi. Dzięki nowej, długiej na 
70 metrów zwodzonej przeprawie, szybko 
docieramy z Ołowianki na ul. Wartką. Stąd 
mamy już tylko kilka minut do Żurawia.

Dodajmy, że już w tym roku Gdańsk zbu-
duje kolejną kładkę - tym razem obrotową! 
- która połączy Wyspę Spichrzów z Długim 
Pobrzeżem na wysokości lubianej przez 
mieszkańców ulicy Św. Ducha – notabene 
również kompleksowo zmodernizowanej.

Zmianom nie widać więc końca, a przy-
pływ nowej urbanistycznej energii w sercu 
Gdańska znalazł swoje odzwierciedlenie 
w prawdziwym boomie inwestycyjnym. Licz-
ba miejsc hotelowych na terenie Trójmiasta 
w ciągu ostatniego półtora roku powiększyła 
się o ponad tysiąc pokoi, a lwia część tej sumy 
to powstające lub rozbudowujące się hote-
le na Głównym Mieście i w jego okolicach. 
A przecież to dopiero początek – w planach 
jest np. butik hotelowy w zabytkowym bu-
dynku Banku Polskiego, w sąsiedztwie Bra-
my Wyżynnej. 1000-letni Gdańsk jest zatem 
gotowy na nową falę zwiedzających.

Całe zmieniające się Główne Miasto 
możemy podziwiać i uwiecznić na zdjęciu 

extension of the Royal Route and a popular 
meeting place. Go straight over the bridge, 
cross the Motława River, and you’ll reach the 
island, which has undergone the most inten-
sive metamorphosis. 

The first spark that triggered changes in 
this area was the modernisation of the quay-
side on the northern island headland in 2014. 
As a result, a place avoided by tourists and 
locals has become their favourite walking 
promenade. Within the next few years, the 
entire northern part of Granary Island will 
be developed – new hotels, residential areas, 
bars and restaurants, service premises, and 
public spaces are to be built. The Main Town 
is moving into a new era. A number of new ho-
tels, which perfectly blend in the urban land-
scape of the ‘new’ island, were opened there 
within the last few years.

Go through the Stągiewna Gate and over 
the bridge, then go left to Szafarnia Street 
leading along the New Motława River and 
the yacht marine. It’s the shortest way to 
another island – Ołowianka, famous for the 
Polish Baltic Philharmonic and the Natio-
nal Maritime Museum. You don’t have to go 
back the same way to return to the left side of 
the Motława River – now you may use one of 
the most spectacular Gdańsk investments of 
the last few years. It’s the footbridge built last 
year, which has connected two sides of the 
Motława River. This 70-metre long structure 
makes it possible to get fast from Ołowianka 
Island to Wartka Street, which is only a few 
minutes away from the Crane.

This year, Gdańsk will put up another fo-
otbridge – a rotating one! – that will connect 
Granary Island and the Motława River Em-
bankment near popular Św. Ducha Street, 
which, by the way, has also been comprehen-
sively modernised.

As you can see, the changes are far-re-
aching, and a boost of new urban energy in 
the heart of Gdańsk is reflected in a true 
investment boom. Accommodation faci-
lities in Tricity have increased by over tho-
usand rooms within the last year and a half, 
most of which are hotels set up or developed 
in the Main Town and its surroundings. And 
this is only the beginning – the city plans 
new investments, for example, a hotel bo-
utique housed in a historical building of the 
Bank of Poland, near the Highland Gate. 
1000-year-old Gdańsk is ready for a new cro-
wd of visitors.

You can observe and photograph the Main 
Town from a breath-taking perspective of the 
AmberSky Observation Wheel, which now 
operates throughout the year and is highly 
popular both among tourists and locals. This 
50-metre high structure is located on Grana-
ry Island, in Chmielna Street.  
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C A ŁE Z M I EN I A JĄCE SI Ę G Ł ÓW N E 
M I A STO MOŻEM Y PODZI W I AĆ 
I U W I ECZ N IĆ NA ZDJ ĘCI U 
Z EFEKTOW N EJ PER SPEKT Y W Y 
KOŁ A W I DOKOW EG O A M BER SK Y...



POGODA ZA OKNEM NIE ZACHĘCA DO WYCHODZENIA Z DOMU. ŚNIEG, MRÓZ I SZYBKO 
ZAPADAJĄCY ZMROK SKŁANIAJĄ NAS RACZEJ DO SPĘDZANIA WIECZORÓW W FOTELU, 
Z KUBKIEM GORĄCEJ HERBATY W RĘKU. A GDYBY TAK PRZEMÓC SIĘ I UDAĆ NA 
OŁOWIANKĘ, BY ZANURZYĆ SIĘ W CIEPŁYCH DŹWIĘKACH MUZYKI SYMFONICZNEJ?
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SYMFONICZN Y LUTY  
NA OŁOWIA NCE



świątecznym i  sylwestrowym 
szaleństwie następuje chwilowy 
spokój. Po dłuższym świętowa-

niu zapadamy w chwilowy letarg, wolimy od-
poczynek z książką czy w niewielkim gronie 
znajomych niż większe i głośniejsze imprezy. 
Polska Filharmonia Bałtycka nie zapada jed-
nak w zimowy sen i tylko w lutym planuje aż 
kilka koncertów symfonicznych.

Pierwszy z nich odbędzie się już na po-
czątku miesiąca – 2 lutego o godzinie 19:00. 
„W świat melodii” przeniesie nas Orkiestra PFB 
wraz z jednym z najlepszych skrzypków młode-
go pokolenia, Robertem Kwiatkowskim. W pro-
gramie koncertu znajdą się kompozycje naj-
wybitniejszych twórców klasycznych: Fran-
ciszka Schuberta i Ludwiga van Beethovena. 
Usłyszymy Konzertstück na skrzypce i orkie-
strę D-dur oraz Rondo A-dur pierwszego kom-
pozytora, a także Uwerturę Coriolan op. 62 i II 
Symfonię D-dur op. 36 klasyka wiedeńskiego.

Tydzień później, 9 lutego o godzinie 19:00, 
znajdziemy się w klimacie Walentynek. Pod-
czas koncertu „Kwestia wierności” Orkie-
strą Symfoniczną PFB pokieruje Dyrektor 
Artystyczny Filharmonii, dyrygent George 
Tchitchinadze. Muzycy zaprezentują melo-
manom mozartowską operę „Così fan tut-
te”, stawiającą pytania dotyczące lojalności 
i miłosnego oddania. Oprócz tego pięknego 
utworu usłyszymy ostatnie wielkie dzieło 
Piotra Czajkowskiego – VI Symfonię h-moll 
„Patetyczną” oraz część II Koncertu skrzyp-
cowego D-dur austriackiego kompozytora 
Ericha Wolfganga Korngolda. Jako solista Or-
kiestrze towarzyszyć będzie szkocki skrzypek 
Michael Foyle, laureat The Netherlands Violin 
Competition 2016.

Podczas ostatniego z zimowych koncer-
tów, który odbędzie się 23 lutego o godzinie 
19:00, Orkiestra Symfoniczna PFB pod batutą 
maestro Marka Pijarowskiego przeniesie nas... 
w góry. Symfonia Alpejska Richarda Straussa 
wprowadzi nas w refleksyjny nastrój, usłyszy-
my także Koncert nr 2 D-dur Josepha Haydna. 
Podczas koncertu wyjątkową atmosferę zapew-
ni nam utalentowany wiolonczelista Maciej 
Kułakowski. Ten wielokrotnie nagradzany 
muzyk jest laureatem I nagrody i nagrody 
specjalnej X Międzynarodowego Konkursu 
Wiolonczelowego im. Witolda Lutosławskiego, 
a także finalistą I edycji kategorii wiolonczela 
w Międzynarodowym Konkursie Muzycznym 
im. Królowej Elżbiety Belgijskiej.

Oczywiście to nie wszystko, co na Oło-
wiance usłyszą zimą wielbiciele muzyki. 
Szczegóły dotyczące koncertów znajdziecie 
Państwo na stronie internetowej PFB. Bilety 
na te i pozostałe wydarzenia Polskiej Filhar-
monii Bałtyckiej dostępne są w kasach na 
Ołowiance oraz w sprzedaży internetowej
na www.filharmonia.gda.pl. 

Po
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SYMPHONIC FEBRUARY ON 
OŁOWIANKA

The weather outside is frightful. With this snow, 
frost, and darkness, you surely feel like spending 
the evening at home with a nice hot cup of tea. 
But how about going to Ołowianka instead and 
wrapping yourself up in the warm sounds of 
symphonic music?

When the Christmas and New Year’s Eve 
craze is over, there comes a period of peace 
and quiet. People fall into lethargy and 
would rather stay in and read or hang out 
with a  bunch of close friends than go to 
party. But the Polish Baltic Philharmonic 
(PFB) doesn’t fall into winter sleep. Quite 
the opposite; it is holding a few symphonic 
concerts this February.

The first one is held at the beginning of 
the month – on 2 February at 19:00. The PFB 
orchestra together with one of the best young 
violinists Robert Kwiatkowski will take the 
audience ‘Into the world of melodies’. The 
concert programme includes compositions 
of the most prominent classical artists: Franz 
Schubert and Ludwig van Beethoven. The mu-
sicians will perform Schubert’s Konzertstück 
for Violin and Orchestra in D major and 
Rondo in A  major as well as Beethoven’s 
Coriolan Overture op. 62 and Symphony No. 
2 in D major op. 36.

Next week, on 9 February at 19:00, the or-
chestra conducted by George Tchitchinadze, 
the Philharmonic Artistic Director, will pres-
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ent a  concert ‘A  question of fidelity’ in the 
atmosphere of love and Valentine’s Day. The 
musicians will perform Mozart’s opera ‘Cosi 
fan tutte’ posing questions about loyalty and 
devotion, the final completed symphony 
by Pyotr Tchaikovsky – Symphony No. 6 in 
B minor ‘Pathétique’ – and a part of Violin 
Concerto No. 2 in D major by Erich Wolfgang 
Korngold, an Austrian composer. Scottish 
violinist Michael Foyle, a  laureate of The 
Netherlands Violin Competition 2016, will 
perform with the orchestra as a soloist.

The last winter concert is held on 23 
February at 19:00. The PFB symphonic orches-
tra conducted by maestro Marek Pijarowski 
will take the audience… to the mountains. 
The orchestra will play Richard Strauss’ 
composition An Alpine Symphony provok-
ing reflection on life and the world as well as 
Concerto No. 2 in D major by Joseph Haydn. 
That evening, the orchestra will perform in 
the company of a  talented cellist, Maciej 
Kułakowski. This prize-winning musician 
is a laureate of the first prize and the spe-
cial prize in the 10th Witold Lutosławski 
International Cello Competition and a finalist 
of the 1st Queen Elisabeth of Belgium Music 
Competition in the cello category.

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



LAWRENCE DURRELL, „JUSTYNA. 
KWARTET ALEKSANDRYJSKI”, WYD. 
ZYSK I SKA, POZNAŃ 2017.

Kiedy mężczyzna dojrzewa, coraz trudniej 
mu się zakochać. Nie dlatego, iżby brako-
wało obiektów miłości. Najzwyczajniej 
cielęcość odczuć już z niego umyka. Jak 
śpiewano ongiś: „On już to wie, już zna te 
dziewczyny” i choć dojrzałość przyciąga do 
mężczyzny znacznie większy legion płcio-
przeciwny niż to czyniła jego durno-chmur-
na młodość, to wisienką miłości rzadko ów 
słodki tort wieńczy.  

Nie inaczej jest z dojrzałością czytelnika. 
Już nie łapie literackich przygód na chybił-
-trafił, już rozpoznał mapę drogową swych 
książkowych uniesień, potrafi ze swadą opo-

sięgnąć po „Balthazara”, by przekonać się, że 
narrator Darley – wiedząc o swoim romansie 
wszystko - wiedział o tytułowej kochance i so-
bie samym niewiele, zgoła nic. 

ENGLISH

AND YOUR NAME WAS JUSTINE

When a man gets older, he finds it more and 
more difficult to fall in love. It’s not because 
there are fewer objects of love. He’s simply 
less carefree. As a song goes, ‘He already 
knows it, he knows these girls.’ And even 
though maturity attracts more members 
of the other sex than foolish and gloomy 
youth, love rarely happens to be the icing 
on this cake.

It’s the same with reader’s maturity. 
Mature readers no longer randomly pick 
literary adventures. They’ve already drawn 
a map of their literary ecstasies; they can 
still recount stories with passion, but 
they’ve been through so much that they’re 
rarely captivated.

But it happened to me. A few years ago, 
I fell for Lawrence Durrell’s tetralogy known 
as ‘The Alexandria Quartet’ that I’d missed 
in my youth. Thank you, good gods, that 
you’d hidden that masterpiece from me 
when I was just a lad unable to appreciate it! 
Luckily, I read it when my spirit was devel-
oped and mature, and I fell head over heels in 
love, which still lasts today.

‘Justine’ is the first novel of ‘The Quar-
tet’, whose twists and turns – both made 
by the characters (the plot) and by the au-
thor (the form of creating the world) – are 
best described by the words ‘nothing is as 
it seems.’ The narrator, Darley, an Irish-
man, tells a story of his love and sex rela-
tions with two women – Melissa, a danc-
er, and the protagonist, Justine, a wife of 
a wealthy Copt. I won’t tell what happens 
later – and a lot of things happen; suffice 
to say that there aren’t many novels in the 
world boasting such psychological and 
spiritual depth. Please believe me, almost 
every sentece of this novel is a delight for 
the heart and mind. Credit should also be 
given to Maria Skibniewska for her Polish 
translation of the novel, which is no less ex-
cellent than the original version. 

‘Justine’ is the first part of a quartet (the 
next ones are ‘Balthazar’, ‘Mountolive’ and 
‘Clea’), which is a non-linear saga. Durrell’s 
genius shows us the same events from a va-
riety of perspectives. That’s why you should 
read ‘Justine’ before ‘Balthazar’ to see how 
little Darley, the narrator, knew about his lov-
er and himself, almost nothing, even though 
he knew everything about their affair. 

ANDRZEJ
SARAMONOWICZ

Reżyser, scenarzysta, pisarz, dramaturg 
i dziennikarz. Autor największych polskich hitów 
komediowych w XXI w. (m.in. "Ciało", "Testosteron" 
i "Lejdis"). "Testosteron" - stale obecny w teatrach 
w kilkunastu krajach - jest również jedną 
z najpopularniejszych dziś polskich sztuk na 
świecie. W 2015 roku Saramonowicz wydał 
bestsellerową powieść „Chłopcy".
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CZYTANIE WEDŁUG 
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wiadać o tym i owym, ale że tak wiele ma 
już za sobą doznań, to rzadko zdarza mu się 
oszaleć z zachwytu.

A mnie się jednak udało. Kilka lat temu 
za sprawą przegapionej w młodości tetralogii 
Lawrence’a Durrella znanej jako „Kwartet 
Aleksandryjski”. O, dzięki wam, dobrzy 
bogowie, że ukryliście to arcydzieło, gdym 
był duchowym pacholęciem, bo nie potrafił-
bym go docenić! Szczęśliwie przeczytałem 
je w  momencie rozwoju ducha właściwym 
i zakochałem się miłością nieprzemijającą, 
w której trwam do dziś. 

„Justyna” to pierwsza część „Kwartetu”, 
którego poplątane ścieżki - i to zarówno te 
wydeptywane przez bohaterów (akcja), jak 
i  przez autora (forma tworzenia świata) – 
najlepiej oddaje sentencja „nic nie jest takie, 
jakim się wydaje”. Jej narrator, Irlandczyk 
Darley, kreśli tu historię swoich seksualno-
-miłosnych uwikłań w relacjach z dwiema 
kobietami – tancerką Melissą i  tytułową 
Justyną, żoną koptyjskiego bogacza. Nie 
będę opowiadał, co się wydarza – a wydarza 
się wiele - dość powiedzieć, że powieści z taką 
psychologiczną i duchową głębią jest na świe-
cie zaledwie parę. Uwierzcie, proszę, tu nie-
mal każde zdanie to rozkosz dla rozumu i du-
szy, w czym także wielka zasługa genialnego 
polskiego tłumaczenia Marii Skibniewskiej, 
z pewnością nie ustępującemu oryginałowi. 

„Justyna” to pierwsza część kwartetu (ko-
lejne to „Balthazar”, „Montolive” i „Clea”), 
który nie jest sagą linearną. Geniusz Durrella 
pozwala nam się przyglądać tym samym wy-
darzeniom z różnych punktów widzenia. 
Dlatego warto przeczytać „Justynę”, a potem 

A NA IMIĘ 
MIAŁAŚ 
WŁAŚNIE 
JUSTYNA
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  W NOWY ROK

Z MUZYKĄ!
JAK CO ROKU POLSKA FILHARMONIA KAMERALNA SOPOT 
ZAPRASZA NA STYCZNIOWY KONCERT NOWOROCZNY.
TEKST PFK Sopot

asz Koncert jest nawiązaniem do tradycji 
słynnych wiedeńskich Koncertów Noworocz-
nych Filharmoników Wiedeńskich. Szczęśli-

wie, nasi widzowie nie muszą tak jak w  Wiedniu za-
pisywać się z  rocznym wyprzedzeniem na losowanie 
limitowanej puli biletów.

Tradycja wiedeńskich Koncertów Noworocznych 
sięga 1939 roku. Dziś – transmitowane na cały świat 
za pośrednictwem radia i   telewizji – gromadzą rok-
rocznie publiczność z    ponad 70 krajów, której li-
czebność szacuje się nawet na 50 milionów. Program 
wiedeńskich Koncertów Noworocznych bazuje głów-
nie na dziełach kompozytorów z  rodziny Straussów 
(Johann Strauss ojciec i  syn, Joseph i  Eduard). Że-
laznymi pozycjami repertuaru Koncertów Wiedeń-
skich jest walc „Nad pięknym modrym Dunajem” 
i  „Marsz Radetzky’ego”.

Sopockie Koncerty Noworoczne, choć nawiązują 
do tradycji koncertów ze Złotej Sali wiedeńskiej Mu-
sikverein, mają swoje tradycje i wyrazisty styl. O  ile 
Koncerty Wiedeńskie mają charakter wyłącznie 
instrumentalny, Maestro Wojciech Rajski zaprasza 
do udziału w  sopockich Koncertach Noworocznych 
uznanych solistów-wokalistów.

Już 13 stycznia o  godz. 20.00 w  sopockim Kościele 
św. Jerzego odbędzie się Koncert Noworoczny Polskiej 
Filharmonii Kameralnej Sopot. Solistami wieczoru 
będzie dwójka młodych, wybitnie utalentowanych ar-
tystów – Aleksandra Wiwała (sopran) i  Łukasz Załęski 
(tenor). W  ich wykonaniu usłyszymy uwielbiane przez 
publiczność arie i  duety z  oper i  operetek Franza Le-
hara, Emmericha Kalmana i  Johanna Straussa. Maestro 
Maciej Figas, który poprowadzi Koncert Noworoczny, 
przygotowuje z  Polską Filharmonią Kameralną kilka 
znakomitych muzycznych niespodzianek.
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START THE NEW YEAR WITH MUSIC!

This January, like every year, the Polish Chamber 
Philharmonic Sopot holds a New Year’s Concert.

Our Concert cherishes the tradition of the Vienna 
New Year’s Concerts.

Luckily, you don’t have to pre-register a year in 
advance for the drawing of tickets, like it happens 
in Vienna.

The tradition of the Vienna New Year’s Concerts 
dates back to 1939. Now the concerts are broadcast 
by radio stations and television to an estimated 
audience of up to 50 million in over 70 countries. 
The programme of the Vienna New Year’s Concerts 
centres round the works of the Strauss family com-
posers (Johann Strauss, the Father, and his sons, 
Josef and Eduard). The highlights of the Vienna 
Concerts repertoire are The Blue Danube waltz and 
Radetzky March.

The Sopot New Year’s Concerts, despite referring 
to the tradition of concerts in the Golden Hall of the 
Musikverein in Vienna, have their own traditions and 
a unique character. While Vienna Concerts present 
exclusively instrumental music, maestro Wojciech 
Rajski invites renowned soloists to perform during 
the Sopot New Year’s Concerts.

This year, the New Year’s Concert of the Polish 
Chamber Philharmonic Sopot is held in St. George’s 
Church in Sopot on 13 January at 20:00. Two young, 
prodigiously talented artists – Aleksandra Wiwała 
(soprano) and Łukasz Załęski (tenor) will present 
renowned and popular arias and duets from operas 
and operettas by Franz Lehar, Emmerich Kalman 
and Johann Strauss. Maestro Maciej Figas, who will 
act as a presenter at the New Year’s Concert, and the 
Polish Chamber Philharmonic have a few wonderful 
music surprises up their sleeve.





WSZĘDZIE, CZYLI 
GDZIEKOLWIEK

łączam gramofon, by posłuchać 
głosu wewnętrznego pewnej wo-
kalistki, który pozwoli mi się na-

kręcić. Jestem sprężyną. Zastygam nad 
zlewem. Na chwilę zamiera we mnie krwio-
obieg. To ten moment, gdy nic się jeszcze 
nie zaczęło, a to, co było wczoraj, dawno 
się skończyło. Myśli o Polsce mieszają się 
rozmyślaniami na temat najładniejszych 
dziewczyn w mieście. Przed oczami mam 
ich biusty i torebki z kosmetykami. Spraw-
dzam na stronie wyniki meczów, które 
za oceanem o świcie się skończyły. Moja 
drużyna znowu przegrała. Rzucam opako-
wanie po twarożku do kosza ustawionego 
w takiej odległości, że gdy papierek leci do 
celu, mija sobota, niedziela i poniedziałek. 
Budzę się we wtorek po południu. Dzień 
jest krótszy od kawałka kabanosa, który 
przetrwał w  lodówce. Czekam na wiado-
mość tak jak rozbitek na bezludnej wyspie 
wypatruje butelki z listem z Urzędu Skar-
bowego. Nie modlę się już od dawna. Dla-
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Satyryk, autor tekstów 
(Kobranocka, Atrakcyjny Kazimierz 
i Cyganie), dziennikarz (Radio Zet, Gazeta 
Wyborcza, Przekrój, Zwierciadło, Pani, 
Twój Styl, Machina, Bluszcz, Chimery), 
twórca zespołów kabaretowych, sztuk 
teatralnych oraz scenariuszy seriali. 
Pasjonat jazzu, golfa i hokeja.
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PIERWSZĄ KAWĘ PIJĘ, NIE DO KOŃCA ROZUMIEJĄC, CO SIĘ 
DZIEJE ZA OKNEM. W ODDALI SŁYCHAĆ, JAK NA POBLISKIEJ 
BUDOWIE PRÓBUJĄ WYWIERCIĆ DZIURĘ W CAŁYM. NADLATUJĄCE 
PTAKI UCIEKAJĄ DO CIEPŁYCH KRAJÓW, WYKORZYSTUJĄC 
LAST MINUTE. OPADAJĄ PORANNE MGŁY.

a construction site nearby. Birds are flying off 
to warm countries, taking last minute getaway. 
Morning fog is coming down.

I turn on the record player to listen to the 
internal voice of a singer, which allows 
me to unwind. I’m a spring. I  freeze by 
the sink. My blood circulation stops for 
a while. That’s the moment when noth-
ing new has started yet and yesterday is 
a thing of the past. Reflections about Po-
land mix with thoughts about the prettiest 
girls in town. I have their breasts and bags 
with cosmetics before my eyes. I  check 
the results of matches finished over the 
ocean at dawn. My team lost again. I throw 
a  cottage cheese wrapper into the trash 
bin. The bin is so far that Saturday, Sun-
day and Monday pass before the wrapper 
reaches the target. I wake up on Tuesday 
afternoon. The day is shorter than a piece 
of sausage left in the fridge. I’m waiting for 
a message just like a castaway on a des-
ert island is waiting for a bottle with a let-
ter from the taxation authority. I  haven’t 
prayed for a long time. Why should I do it 
if I don’t know the e-mail address to which 
I should send my appeals and moans. Let’s 
have fun to forget. There are so many gut-
ters to see. So many words to learn. I put 
on a  hoodie which I  got for Christmas 
and I embark on a voyage. I meet Violet 
on the corner. He is invincible. His liver 
is like Malbork – impregnable. I can see 
a Swedish crime story written all over his 
face. He’s staring vacantly at me. In his 
eyes, I  can see the entire Young Poland 
poetry, a family quiz show and a ticket to 
Grudziądz. ‘Man…’ Words come from the 
inside as if he was sending out an SOS to 
the circumterrestrial space. Princess Ley-
la is too far to come to help. So he snug-
gles into his shitty fur and meditates. 
I  give him two zlotys and a  half-eaten 
brunch. As a token of gratitude, he begins 
to sing an aria from the Nabucco opera. Of 
course, nobody in the crowd of trolls rush-
ing to the underground station has time to 
think about what has just happened. This 
existential pain is not for them. They have 
to pay another loan instalment, buy a tree 
reminding them of their mother, and buy 
a new coat, because the old one has gone 
out of style. I wander around the district, 
hopelessly looking for a  foothold. Your 
phones are silent. Your mouth is mute. 
Winter is all around you. I can only hope 
that spring will be ours again. But I’m 
afraid that we will wait for it till death. 
That’s what it’s all about. It’s like a nev-
er-ending game of ludo. 

czego miałbym to robić, skoro nie znam 
dokładnego adresu mailowego tego, do 
którego miałbym wznosić swoje apelacje 
i  jęki. Zabawmy się, by zapomnieć. Jest 
tyle rynsztoków do odwiedzenia. Jest tyle 
słów do poznania. Wciskam na siebie bluzę, 
którą dostałem na gwiazdkę, i wypływam 
w rejs. Na rogu spotykam Fioletowego, któ-
rego nic nie może zmóc. Jego wątroba jest 
jak Malbork - nie do zdobycia. Na twarzy 
ma wypisany szwedzki kryminał. Gapi się 
na mnie nieprzytomnie. W jego oczach jest 
cała młodopolska poezja, Familiada i bilet 
do Grudziądza. Człowieku… - wydobywa 
się z jego wnętrzności, jakby wysyłał SOS 
w przestrzeń okołoziemską. Księżniczka 
Leyla jest za daleko, by przylecieć z po-
mocą. Wtula więc nos w zafajdane futerko 
i duma. Zostawiam mu dwa złote i lekko 
nadgryzione drugie śniadanie. Z wdzięcz-
ności zaczyna śpiewać arię z opery Nabuc-
co. Oczywiście nikt z tłumu śpieszących 
się do metra trolli nie ma czasu, by zasta-
nowić się nad tym, do czego właśnie do-
szło. Nie dla nich te egzystencjalne męki. 
Muszą zapłacić kolejną ratę kredytu, kupić 
drzewko, przypominające im matkę i spra-
wić sobie nową kurtkę, bo ta, którą noszą 
obecnie, dawno wyszła z siebie. Krążę po 
dzielnicy, poszukując bezskutecznie zacze-
pienia. Twoje telefony milczą. Twoje usta są 
nieme. Wokół ciebie zima. Pozostaje mi tyl-
ko nadzieja, że wiosna znowu będzie nasza. 
Boję się jednak, że przyjdzie nam czekać 
na nią do śmierci. Na tym polega sens tej 
gry, która przypomina niekończącego się 
nigdy chińczyka. 
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EVERYWHERE, OR ANYWHERE

I’m sipping my morning coffee and I don’t 
understand what’s happening behind the 
window. In the distance, I can hear drilling on 
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dańsk już chlubi się statusem mia-
sta, które posiada własną, niepo-
wtarzalną tożsamość kulinarną. 

W metropolii o takiej historii i położeniu nie 
może być zresztą inaczej, tym bardziej, że 
miejscowi reprezentanci branży gastrono-
micznej – od drobnych rolników, hodowców 
i  rybaków począwszy, na szefach kuchni 
skończywszy – dbają o to, by ta tożsamość 
była jeszcze bardziej wyrazista i atrakcyjna. 
W sukurs ich staraniom przychodzi także 
miasto z projektem „Smaki Gdańska”.

„Smaki Gdańska” to unikatowy prze-
wodnik kulinarny. Jest dostępny zarówno 
w sieci (pod adresem www.gdansk.pl/sma-
kigdanska), i w formie papierowej. Skupia 
się na prezentacji nie tylko najciekawszych 
i wartych wizyty lokali gastronomicznych 
w Gdańsku, ale przede wszystkim na pre-
zentacji dań, które stanowią wizytówki ku-
linarnej tożsamości miasta. Jak piszą sami 
autorzy „Smaków Gdańska”, przewodnik 
jest antologią „starannie dobranych dań 
i wyselekcjonowanych restauracji, które po-
zwolą poznać tradycje, specyfikę i bogactwo 
kulinarne Gdańska”. Podzielony został na 
kilka kategorii. Główny punkt stanowi ha-
sło „Gdańskie dania”, w którym znalazły się 
potrawy opracowane przez szefów kuchni 
dwudziestu jeden wybranych miejscowych 
restauracji. Wszystkie powstały na podsta-
wie tradycyjnych pomorskich i gdańskich 
receptur, a także z lokalnych składników. 
Można zatem wybrać coś dla siebie spośród 
aż 43 propozycji, ale i po tej liście łatwiej 
jest się poruszać dzięki konkretnym okre-
śleniom. I tak podkategoria „Autorskie 
smaki” pozwoli nam odnaleźć polecane re-
stauracje z kuchnią autorską, po wybraniu 
podkategorii „Smak tradycji” znajdziemy 
listę restauracji specjalizujących się w po-
trawach tradycyjnych. Pod hasłem „Przy 
piwie i nalewce” znajduje się zestaw lokali 
serwujących miejscowe alkohole i korzysta-
jących z nich w swojej kuchni. „Na lunch/
Na luzie” odeśle nas do lokali o nieco swo-
bodniejszej atmosferze (aczkolwiek równie 
dobrej kuchni). Podkategorii „Restaura-
cje rybne” wyjaśniać pewnie nie musimy. 
Na zakończenie jest też „Słodki Gdańsk”, 
czyli kilka najciekawszych lokali specja-
lizujących się w słodkościach i deserach. 
„Smaki Gdańska” to także wygodna mapka 
z oznaczonymi restauracjami, dzięki której 
turyści nieznający geografii miasta poradzą 
sobie w poszukiwaniu smakowych wrażeń. 
Dla ułatwienia restauracje polecane w prze-
wodniku oznaczone są także specjalnymi 
naklejkami na drzwiach lub witrynach.

Każda z restauracji, jakie znajdziecie 
w przewodniku „Smaki Gdańska”, ma inny 
charakter, a każdy z szefów kuchni i kucha-
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KUBKI SMAKOWE 
ZA PRZEWODNIKA



rzy gustuje w innych produktach. Dlatego też propo-
zycje przedstawione w antologii stanowią szeroki wa-
chlarz tego, jak może smakować Gdańsk. Dzięki takim 
rekomendacjom można zaplanować sobie fenomenal-
ną smakowitą wycieczkę po Gdańsku, która pozwoli 
poznać koloryt i charakter tego miasta. Zimową wy-
prawę warto zacząć od smaku polskiej wigilii – śledzi-
ka marynowanego autorstwa Dawida Chrzanowskiego 
w restauracji Zafishowani nad samą Motławą. Miłośni-
ków ryb zachwyci prosta, ale efektowna zupa rybna 
serwowana przez szefa kuchni Przemysława Formelę 
w Browarze PG 4 według przepisu jego babci Teresy, 
która przyrządzała ją w domu. Następnie warto prze-
spacerować się do Mercato w gdańskim hotelu Hilton, 
gdzie szef kuchni Paweł Stawicki przyrządza znakomi-
tego turbota z purée ze szpinaku, cukinii i szparagów. 
Nie obędzie się bez deseru, a najbardziej klasycznym 
jego przykładem jest sernik, w Gdańsku koniecznie 
w restauracji Z innej parafii na Targu Rybnym, gdzie 
przyrządzany jest z rokitnikiem.

Jeśli podczas swojej podróży do Gdańska chcecie 
odkryć miasto za pomocą wszystkich zmysłów, nie 
zapomnijcie o przewodniku „Smaki Gdańska”, dzięki 
któremu poznacie je również poprzez kubki smakowe.  

ENGLISH

LET YOUR TASTE BUDS GUIDE YOU

In response to a growing demand for culinary tourism, Gdańsk 
has created ‘Flavours of Gdańsk’ – an exceptional guide to 
culinary sensations and traditions of the city.

Gdańsk enjoys the status of a city with unique culinary 
identity. It can’t be otherwise in a metropolis boasting 
such history and location, the more so that local culi-
nary representatives – from small farmers and fisher-
men to restaurant chefs – do their best to make this 
identity even more distinct and attractive. Their efforts 
are supported by the city, which has started the initia-
tive ‘Flavours of Gdańsk’.

‘Flavours of Gdańsk’ is a unique culinary guide. 
It’s available in both electronic (at www.gdansk.pl/
smakigdanska) and paper version. Apart from recom-
mending the most stylish and excellent restaurants in 
Gdańsk, it primarily concentrates on presenting dish-
es which are the essence of the city’s culinary identi-
ty. According to the authors of the guide, ‘Flavours of 
Gdańsk’ is an anthology of ‘carefully selected dish-
es and restaurants showing the culinary traditions, 

specificity and richness of Gdańsk.’ It’s divided into 
a few categories. The main category is ‘Gdańsk dish-
es’, which covers dishes created by the chefs of twen-
ty-one selected local restaurants, made from local in-
gredients to traditional Pomeranian and local recipes. 
Everyone will find something to their liking among 
as many as 43 dishes offered by the restaurants. The 
‘Original Flavours’ sub-category enables finding rec-
ommended restaurants with original dishes, while the 
‘Flavours of Tradition’ sub-category includes restau-
rants specialising in traditional dishes. ‘Over a pint of 
beer or liqueur’ is a list of spots serving local alcohols 
and using them in their dishes. Food spots with a more 
relaxed atmosphere (but serving excellent dishes, too) 
are listed under the ‘Laid-back time / Lunch propos-
als’ sub-category. The ‘Fish Restaurants’ sub-category 
doesn’t need a further explanation. Last but not least, 
there is also ‘Sweet Gdańsk’, which covers the best 
food spots serving sweets and desserts. ‘Flavours of 
Gdańsk’ also provides a user-friendly map with restau-
rants marked on it, which allows tourists who don’t 
know Gdańsk topography to easily find the spot they 
want to visit. To make it even simpler, the restaurants 
recommended in the guide have special stickers on 
their door or windows.

Each of the restaurants listed in the guide has 
a unique character, and each of the chefs and cooks 
opts for different products. That’s why the guide pro-
vides a diverse array of culinary sensations you can 
find in Gdańsk. These recommendations allow you 
to plan a bewildering, delicious trip across the city to 
discover its specificity and character. If you’re visiting 
Gdańsk in winter, you should begin with the flavours of 
the Polish Christmas Eve – marinated herring by Dan-
iel Chrzanowski served in Zafishowani by the Motława 
River. If you like fish, you should opt for simple but de-
licious fish soup prepared by Przemysław Fornela in 
Browar PG4, made to a homely recipe of his grandma 
Teresa. Then, take a walk to Mercato in Gdańsk Hilton 
Hotel and taste exquisite turbot with spinach purée, 
courgette and asparagus prepared by chef Paweł St-
awicki. A scrumptious dessert is a must, and the most 
traditional one is cheesecake. In Z innej parafii on the 
Fish Market, you can get delicious cheesecake with sea 
buckthorn marmalade.

If you want to explore Gdańsk with all your sens-
es, you can’t pass up the ‘Flavours of Gdańsk’ guide, 
which will make your trip to Gdańsk a fantastic culi-
nary experience.  

DZI ĘK I TA K I M R EKOM EN DACJOM MOŻ NA 
ZA PL A NOWAĆ SOBI E FENOM ENA L NĄ 
SM A KOW ITĄ W YCI ECZK Ę PO GDA ŃSKU, 
KTÓR A POZ WOLI POZ NAĆ KOL ORY T 
I CH A R A KTER TEG O M I A STA.

K U B K I  S M A K O W E  Z A  P R Z E W O D N I K A
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LUBIĘ ZIMĄ WYJECHAĆ W JAKIEŚ 
CIEPLEJSZE REJONY ŚWIATA, BO NASZE 
BŁOTO, SZAROŚĆ  I BRAK SŁOŃCA 
SPRAWIAJĄ, ŻE TRAFIA MNIE SZLAG. 
ALE KIEDY TAK JAK W TYM ROKU NIE 
MOGĘ WYJECHAĆ, ŁADUJĘ ENDORFINY 
PRZY POMOCY OCTOPUSSY.



olubicie Octopussy. Każdy polubi, 
bo Octopussy są jedną z tych rzeczy, 
których nie lubić się nie da. Każdy 

lubi dobre jedzenie, każdy lubi na przy-
kład mandarynki tuż przed świętami, piz-
zę, lody w gorący dzień. Każdy lubi seks, 
nawet albo przede wszystkim ci, którzy 
albo płonią się rumieńcem zawstydzenia 
na samo brzmienie słowa „współżycie”, 
albo popadają w święte oburzenie i z am-
bon i  katedr zabraniają wszystkiego, co 
z przyjemnym związane, by samemu od-
dawać się uciechom w zaciszu schronie-
nia. Każdy lubi koty, psy, chomiki i inne 
domowe futrzaki, bo są miłe, pocieszne, 
mięciutkie, cieplutkie i mają duże oczka. 
Summa summarum, każdy lubi, jak jest 
mu dobrze, a u nas jeszcze bardziej ceni-
my, gdy jest nam lepiej niż sąsiadom.

No i Octopussy, niepozorny zespolik 
z  Gdyni, jest właśnie czymś takim, co 
każdy lubi. Taa, zaraz rozkrzykną mi się 
tutaj z  lewa i  z  prawa, że oni to nie lu-
bią rocka, bo oni tylko drony i minimale, 
a tamci drudzy z kolei gitarą elektryczną 
gardzą na rzecz wiolonczeli i dyrygenc-
kiej batuty, a potem jedni z drugimi pod 
rękę na weselu popierdzielają do disco-
-polo o  tym, czy ta ruda jest też ruda na 
dole. Niech sobie zatem ci z lewa i z prawa 
darują krzyki i  poczytają o  Octopussy, 
a potem posłuchają.

Trudno jest być podziemnym zespo-
łem w Polsce, bo wszystko płynie, panta 
rhei, a  pieniądze na muzyczną działal-
ność jakoś nie. Być może dlatego Octopu-
ssy wydali dopiero dwa albumy – wszak 
udzielający się w  zespole muzycy mają 
na co dzień inne zajęcia i  inne zespoły. 
Sęk w  tym, że obie te płyty – pochodzą-
ca z 2013 roku „Octopussy” i tegoroczna 
„Dwarfs & Giants” - są wybitne. Niewie-
lu może sobie pozwolić na luz, jaki mają 
Clutch czy Red Fang, a jeszcze mniejsza 
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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”.

A N T Y D E P R E S A N T
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warm, and they have large eyes. All in all, 
everyone likes to feel good, and in Poland, 
we appreciate it even more when we feel 
better than our neighbours.

And everyone likes Octopussy, a some-
what inconspicuous band from Gdynia. 
I know, I know. Some will say that they 
don’t like rock and they’re only into drone 
and minimal music; others despise the 
electric guitar, appreciate the cello and 
the conducting baton; while eventually, 
they end up hand in hand, dancing at 
a wedding party to disco polo music about 
a redhead girl. So don’t waste your breath 
in advance and read about Octopussy first, 
and later listen to their songs.

It’s not easy to be an underground 
band in Poland. Everything flows, panta 
rhei, but there is still no money for making 
music. Maybe that’s the reason why Octo-
pussy have released only two albums – the 
members of the band have other things to 
do and play in other bands, too. The thing 
is that these albums – of 2013 ‘Octopussy’ 
and this year’s ‘Dwarfs & Giants’ – are 
brilliant. Not many have the luxury of ease 
like Clutch or Red Fang, and even fewer 
musician are able to play such inspiring 
rock ‘n’ roll with American soul, blues gui-
tar slides and southern metaphors. Feel 
this groove blaring from loudspeakers, 
the stage bursting with kick and fun, the 
brain and the spinal cord of the audience 
filled with endorphins, and the booze flow-
ing. Whether you pick old Octopussy with 
tiny but prodigiously talented Jan Galbas 
singing and playing the guitar or new Oc-
topussy with burly Jan Babiński with a bit 
hoarse voice and Hagrid’s posture – you’ll 
be happier anyway. It’s impossible not to 
dance to ‘The glorious legacy of useless 
bum’, not to sing along ‘uuu-uuu’ in ‘Ly-
ing in the dirt’, not to feel the genius of 
‘I’m gonna follow’ that leads to the grand 
finale ‘Octopussy’. ‘Dwarfs & Giants’ will 
delight you with a  gangster, noir atmo-
sphere created by the keyboard, pleasing 
groove in ‘Run From the Raging Mob’, 
‘The Search’ and ‘Bring Me the Light’ that 
sound like rock classics, or ‘And Nothing 
Will Remain’ and ‘Future Western’ in the 
style of The Doors. 

These twenty songs recorded on two 
plastic discs are the strongest proof for 
the fact that the nature of music is glob-
al, not national. And everyone will ad-
mit it – Americans, Poles, French, Chi-
nese, Martians, those who believe that 
the Earth is f lat, and those who claim 
that vaccines lead to autism, and those 
who say that it’s possible to treat it with 
left-handed vitamin C. 

liczba muzykantów będzie potrafiła grać 
tak pory wającego rock'n'rolla z amery-
kańską duszą, bluesowymi gitarowymi 
slide’ami i  południowymi metaforami. 
Z głośników leje się groove, ze sceny leje 
się frajda i  luz, z  mózgu i  rdzenia kręgo-
wego słuchaczy leją się endorfiny, a z bu-
telek leją się trunki. Niezależnie, czy wy-
bierzesz stare Octopussy z drobnym, ale 
utalentowanym tak bardzo, że aż mnie to 
wkurwia, Janem Galbasem na wokalu i gi-
tarze, czy nowe Octopussy, z pokaźnym 
Janem Babińskim o nieco zdartym głosie 
i posturze Hagrida – będziesz szczęśliwy. 
Nie da się bowiem nie ruszyć w tany przy 
„The glorious legacy of useless bum”, 
nie da się nie podśpiewy wać „uuu-uuu” 
w „Lying in the dirt”, nie da się nie poczuć 
geniuszu „I'm gonna follow”, który ponie-
sie słuchaczy do wielkiego finału „Octo-
pussy”. Na „Dwarfs & Giants” uderzy was 
z kolei przyjemny gangsterski klimat noir 
nanoszony na muzykę przez klawisze, 
sympatyczny groove w „Run From the Ra-
ging Mob”, czy brzmiące jak klasyki rocka 
„The Search”, „Bring Me the Light” i poje-
chane a'la The Doors „And Nothing Will 
Remain” i „Future Western”. 

Te dwadzieścia piosenek rozłożonych 
na dwa plastikowe krążki to najdobit-
niejszy dowód na to, że muzyka to rzecz 
globalna, nie narodowa. Każdy to łyknie 
bez popitki – Amerykanie, Polacy, Fran-
cuzi, Chińczycy, Marsjanie, ci, co wierzą, 
że Ziemia jest płaska, i ci co twierdzą, że 
szczepionki powodują autyzm, i ci co gło-
szą, że można go potem wyleczyć lewo-
skrętną witaminą C. 

ENGLISH

AN ANTIDEPRESSANT

In winter, I like to go on holiday to a warm 
country, because mud, greyness and lack of 
sunshine in Poland drive me insane. But when 
I can’t go, like this year, I recharge my batteries 
with Octopussy.

You’ll like Octopussy. Everyone will like 
it, as Octopussy is one of the things that 
you simply can’t dislike. Everyone likes 
tasty food, mandarins before Christmas, 
pizza, and ice cream on a hot day. Every-
one likes sex, even – or, perhaps, primar-
ily – those who blush as soon as they hear 
the word ‘intercourse’ or express holy 
indignation and preach from pulpits and 
lecterns, forbidding every single plea-
sure in the world, only to do the contrary 
afterwards in a  peaceful retreat. Every-
one likes cats, dogs, hamsters and other 
pets, because they’re nice, cute, fluffy and 



5 2 – 5 3 L U D Z I E  /  P E O P L E

TAK, 
TO RASISTOWSKI 
KRAJ
COLSON WHITEHEAD NIE JEST POCZĄTKUJĄCYM 
PISARZEM. JEGO ÓSMA POWIEŚĆ, „KOLEJ PODZIEMNA”, 
OPOWIADAJĄCA O MŁODEJ NIEWOLNICY UCIEKAJĄCEJ 
Z PLANTACJI, PRZYNIOSŁA MU ŚWIATOWY SUKCES. 
NAGRODA PULITZERA, NATIONAL BOOK AWARD, OKŁADKA 
MAGAZYNU „TIME”, REKOMENDACJE OD OPRAH WINFREY 
I BARACKA OBAMY. KSIĄŻKĘ PRZETŁUMACZONO NA 
TRZYDZIEŚCI DWA JĘZYKI, STAŁA SIĘ BESTSELLEREM, 
A ADAPTACJĄ FILMOWĄ ZAJĘLI SIĘ TWÓRCY OSCAROWEGO 
„MOONLIGHT”. JAK ZOSTAJE SIĘ PISARZEM ROKU?
TEKST Sylwia Gutowska ZDJĘCIA Edyta Bartkiewicz



T A K ,  T O  R A S I S T O W S K I  K R A J
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Tytułowa „kolej podziemna” w twojej powieści to 
sieć kolejowa, transportująca zbiegłych niewolników 
z Południa na Północ. Książkę oparłeś na faktach, ale 
tak naprawdę nie było żadnej kolei.
Zgadza się. W rzeczywistości „kolej podziemna” to ter-
min nadany sieci ludzi, którzy organizowali ucieczki 
niewolników. Mogli przewozić ich przez tysiące mil, 
przekierować do kogoś innego czy ukryć w piwnicy, ale 
nie było żadnego podziemnego pociągu. Ale kiedy jesteś 
dzieckiem i pierwszy raz słyszysz te słowa, tak to sobie 
wyobrażasz. Zanim powstała Cora i opowieść o niewol-
nictwie, była myśl, jaką powieść mógłbym stworzyć 
o kolei podziemnej traktowanej dosłownie.

Podobno do pisania przymierzałeś się szesnaście lat.
Pomysł pierwszy raz przyszedł do mnie w 2000 roku. 
Wtedy byłem przekonany, że schrzanię, jeśli zabiorę 
się za to od razu. Jeśli napiszę więcej książek i stanę się 
lepszym pisarzem, gdy będę starszy i dojrzalszy, wtedy 
będę mógł podejść do tematu. Tak więc cztery lata temu 
skoncentrowałem siły, żeby wreszcie to zrobić.

To była twoja idee fix?
Czasem bywa tak, że temat na książkę z tobą zostaje, 
czasem o nim zapominasz, a czasami do ciebie wraca. 
W tym przypadku pomysł ze mną został dopóki nie po-
czułem się gotowy.

Spodziewałeś się tak ogromnego sukcesu?
Napisałem to po prostu i myślałem, że niektórym się 
spodoba, innym nie. Jak się okazało, książkę przetłuma-
czono na trzydzieści dwa języki i stała się bestsellerem. 
Nic takiego nie miało wcześniej miejsca, więc to było 
wspaniałe półtora roku.

Główna bohaterka to Cora, młoda kobieta. Skąd ten 
wybór i w jaki sposób takie przeniesienie w obrębie 
płci zmienia całą opowieść?
Wybór bohaterów determinuje wszystko, co dzieje się 
w opowieści. Moja pierwsza powieść miała żeńską bo-

haterkę, więc robiłem to już wcześniej. W kilku moich 
ostatnich książkach głównym bohaterem był mężczy-
zna, po to, żeby było inaczej, bym nie powtarzał w kółko 
tego samego. Była też pewna kobieta imieniem Harriet 
Jacobs, która napisała pamiętnik „Przypadki z życia nie-
wolnicy”. Kiedy jesteś kobietą-niewolnicą, masz taśmo-
wo wyrzucać z siebie niemowlęta, bo więcej dzieci to 
więcej niewolników i więcej pieniędzy dla twojego pana. 
Odkrywanie tych historii doprowadziło mnie to tego, że 
zdecydowałem się na kobiecą bohaterkę.

Jest coraz więcej głównych bohaterek w książkach 
i filmach. Zastanawiałam się, czy zauważyłeś to 
i chciałeś wpisać się w tę tendencję.
Nie patrzę na to, co dzieje się w kulturze, ale myślę, że to 
ważne, aby mieć różnorodnych bohaterów. Kobieta jako 
główna bohaterka pozwala mi nie powtarzać samego siebie 
– na przykład oddanie dynamiki relacji matka-córka było 
dla mnie czymś nowym.

Cała książka sprawia wrażenie perfekcyjnie 
zaplanowanej konstrukcji rozdział po rozdziale.
Mam nadzieję, że jest dobrze zaplanowana. Dużo my-
ślałem o strukturze przed przystąpieniem do pisania. 
Występują tam przecież wszystkie te stany. Nie wiedzia-
łem, co się wydarzy, ale znałem zakończenie zanim za-
cząłem pisać. Niektórzy siadają przed klawiaturą, czeka-
jąc aż przyjdzie do nich muza i powie, co robić. Ja zawsze 
muszę dużo planować.

W „Kolei podziemnej” jedno zwraca szczególną 
uwagę. To zestawienie ważnego problemu 
historycznego, z którym Ameryka nadal się nie 
uporała, z lekką formą literatury gatunkowej. Są tam 
też rysy klasycznych powieści podróżniczych, jak 
„Guliwer” Swifta czy „Odyseja” Homera, które sam 
wymieniałeś jako swoje inspiracje.
Pewnie. Myślę, że schemat bohatera przechodzącego przez 
serie alegorycznych przygód, jak w „Odysei”, jest stary jak 
świat. Pozwala on narracji dotknąć wielu różnych wątków. 
Gdybym miał napisać powieść historyczną wierną auten-
tycznym wydarzeniom, nie mógłbym zawrzeć całej tej gry 
z historią. Ucieczka z niewoli to gra na śmierć i życie. Jeśli 
cię złapią, zabiją cię. To narzuciło gęstą strukturę, która 
wbudowana jest w opowieść.

Pisząc, myślałeś nad ewentualną adaptacją filmową?
To nie zależało ode mnie. Rzecz jest adaptowana przez 
Barry'ego Jenkinsa od „Moonlight”. Będzie to ośmioodcin-
kowy mini-serial produkcji Amazon Studios. Scenariusz 
jest w trakcie powstawania i jeśli przejdzie w styczniu, zdję-
cia ruszą latem.

Czy w Ameryce nadal jest problem rasizmu?
Wiesz o tym, że jest. To był rasistowski kraj sto lat temu 
i nadal jest bardzo rasistowski. Wybraliśmy na prezy-
denta zwolennika białej supremacji, mnóstwo rasistów 
oddało na niego swój głos. 

N A PI SA Ł E M  T O  P O 
PRO S T U  I   M YŚ L A Ł E M ,  Ż E 

N I E KT ÓRY M  S I Ę  S P OD OBA , 
I N N Y M  N I E .  JA K  S I Ę 
OK A Z A Ł O,  K S I Ą Ż K Ę 

PR Z E T ŁU M AC Z O N O 
N A  T R Z Y DZ I E Ś C I  DWA 

J Ę Z Y K I  I   S TA Ł A  S I Ę 
B E S T S E L L E R E M .

„KOLEJ PODZIEMNA” COLSONA WHITEHEADA 
w przekładzie Rafała Lisowskiego ukazała się nakładem 
wydawnitwa Albatros.
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T O  BY Ł 
R A S I S T OWS K I 
K R A J  S T O  L AT 
T E M U  I   N A DA L 
J E S T  BA R DZ O 
R A S I S T OWS K I.



ENGLISH 

YES, IT'S A RACIST COUNTRY

Colson Whitehead is not a debutant in literature. But it's his 
eighth novel that gave him worldwide recognition. Pulitzer 
Prize, National Book Award, recommendations by Oprah 
Winfrey and Barack Obama, cover of “Time” magazine. 
“Underground Railroad” became a bestseller, has been 
translated into thirty two languages and is adapted by creators 
of “Moonlight”. What's it like to be the writer of the year?

The story is about the underground railroad. It's 
based on facts, but in fact there was no railroad.
That's correct. In reality the underground railroad was 
a term given to a human network of people who did 
slaves escape. You might take them in a wagon a hun-
dred miles, head them off to someone else, hide them 
in your basement, but it was not a real train. But when 
you're a kid and first hear those words, that's what you 
think. So before there was Cora, before there was any 
sort of story about slavery, it was just what kind of novel 
you could get out of a literal rail network.

You've been thinking about writing the book for 
16 years.
I first had the idea in the year 2000. As soon as I got it, 
I knew that I would screw up if I tried it back then. If 
I wrote more books and I'd become a better writer, if 
I grow older and become more mature, I might bring 
back to the subject. So four years ago I finally commit-
ted to do it again.

Was it your idee fix? The great subject?
There are times when you have the idea for a book that 
stays with you, sometimes you forget about it and re-
call it overtime. So in this case the idea stayed with 
me till I finally felt ready.

Did you anticipate such a great success?
Well, I just wrote it and thought some people might 
like it, some might not like it. Obviously, it's been 
translated into thirty two languages, it was a  best-
seller. It never really happened before, so it's been 
a wonderful year and a half.

Your protagonist is Cora, a young woman. Why 
did you choose it this way and does such a gender 
transition do anything to the story?
The choice of character determines all the stuff that 
happens. My first novel has a  female protagonist, 
so I've done it before. My last couple of books had 
a male protagonist which was a bit different, so that 
I don't do the same thing over and over again. There's 
a  woman called Harriet Jacobs who wrote a  book 
called “Incidents in the Life of a Slave Girl”. When 

you're a slave woman, you're supposed to pump out 
babies, because more babies means more slaves and 
more money for your master. As I kept exploring it, 
all those things came together for me to have a  fe-
male protagonist.

There are more and more female protagonists in 
books and films. I wondered if you noticed that 
tendency.
I don't see what happens in culture, but I think it is im-
portant to write different characters. Having a female 
protagonist allows me not to repeat myself, for exam-
ple having a  mother and daughter dynamic, which 
was new for me.

Your story seems perfectly planned chapter 
after chapter.
Hopefully it's well planned. I did a lot of thinking of 
structure before the writing. We have all the states. 
I didn't know what was gonna happen, but I did know 
what the ending was before I started. Some people 
just sit down and start typing and wait for the muse 
to come and tell them what to do. I always have to 
plan a lot.

What is striking about “Underground Railroad” 
is the juxtaposition of serious historical problem 
America still hasn't dealt with and a form of light, 
popular literature. There are features of classic 
journey novels, like Swift's “Guliver” and Homer's 
“Oddesey” which you mentioned as your inspiration.
Sure. I think the structure of a hero going through 
a series of allegorical adventures as in the “Odyssey” 
is very old. It allows for a narrative to cover a lot of 
different grounds. If I had a historical novel that was 
faithful to what actually happened, I couldn't have all 
these kinds of different things, the sort of play with 
history that the book is engaged with. The slave's es-
cape is a life and death enterprise. If you were caught, 
you could be killed. That's a dense structure that is 
built in to the story.

Did you think the book could develop into 
a film or a series?
It wasn't opt to me. The thing is being adapted by 
Barry Jenkins who did “Moonlight”. It's a eight epi-
sodes mini-series by Amazon Studios. They're writing 
it now and if they prove the scripts in January, they'll 
start shooting next summer.

Is there a racism problem in America?
You know there is a racism problem. It was a racist 
country a hundred of years ago and it's still very rac-
ist. We've elected a white supremacist president, a lot 
of racists came and voted for him. 

T A K ,  T O  R A S I S T O W S K I  K R A J
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Pierwszy sylwester poza domem. Podstawówka. 
Jestem u kumpla. Jego rodzice w drugim pokoju 
piją herbatę i dyskretnie nas pilnują . Jesteśmy tak 

grzeczni, że po obejrzeniu dwóch filmów w telewizji, zje-
dzeniu wszystkich chrupek kukurydzianych i wypiciu 
pięciu litrów kompotu, postanawiamy zagrać w szachy. 
Kiedy robię roszadę, orientuje się, że od piętnastu minut 
jest nowy Rok. Kiedy wychodzę, rodzice kumpla śpią na 
fotelu z krzyżówką w ręku.

Drugi sylwester to nowe prawo jazdy. Ojciec pożyczył 
mi „malucha”, więc jeżdżę po rodzinnym Białymstoku 
od imprezy do imprezy. Robię za kierowcę i wożę wesołe 
towarzystwo. Jest mróz, samochód nie chce zapalić, czę-
sto gaśnie, pijani imprezowicze pomagają mi go pchać. 
Utytłany w smarach, północ spędzam na stacji benzyno-
wej, ładując akumulator.

Trzeci sylwester to moja pierwsza domówka. Około 
godziny dziewiętnastej koledzy postanawiają sprawdzić, 
który wypije więcej wódki za jednym razem. Miarą daw-
ki jest szklanka. Godzinę później zwycięzcę odstawia-
my do domu, w charakterze „ziemi do kwiatów”. Jest to 
prawdopodobnie jego najszybszy sylwester w życiu. 

Czwarty sylwester to impreza w  górach. Jedno 
schronisko, kupa ludzi. Po zejściu ze stoku idziemy 
na imprezę. Odwieczny dylemat: ile alkoholu kupić? 
Czasu coraz mniej, zmierzch, sklepy daleko. Po  krót-
kiej dyskusji dochodzimy do wniosku, że pewnie każdy 
coś będzie miał, więc nie ma co panikować. Na miej-
scu okazuje się, że każdy tak pomyślał. Około dwu-
dziestej pierwszej alkohol się kończy. Pomagają bracia 
Rosjanie, balujący na stoku.

Piąty sylwester. Chicago, USA. Mamy grać przedsta-
wienie teatralne dla Polonii zaraz po północy. Dyrektor 
teatru stwierdza, że sala jest obdrapana, że obsmarują 
go w polonijnej gazecie i co ludzie powiedzą. Pada wnio-
sek, że scenę trzeba odświeżyć. Ochoczo bierzemy far-
by i zabieramy się do pracy. O północy składamy sobie 
życzenia, stojąc na drabinach z wałkami malarskimi 
w rękach. Z powodu szybkiego remontu ostatecznie 
spektakl gramy o drugiej w nocy, dla dziesięciu pija-
nych imprezowiczów. Kompletnie nie zwracają uwagi 
na nowe ściany.

Szósty sylwester spędzam prawie na scenie. Gramy 
przedstawienie, które ma się zakończyć tuż przed pół-
nocą, żebyśmy mogli zdążyć na toast do domu. W trak-
cie drugiego aktu patrzymy na zegarki, bo przerwa się 
przedłużyła i jesteśmy w niedoczasie. Ostatnia scena 
jest najszybsza w historii przedstawienia. Jeszcze w ko-
stiumie wsiadam do samochodu. W domu goście czeka-
ją z szampanem. Jadąc, widzę ludzi obściskujących się 
na ulicach. Do domu wpadam, kiedy w telewizji Doda 
składa wszystkim życzenia na krakowskim rynku. Jest 
pięć po dwunastej.

Siódmy sylwester w Pradze. Jadę z ukochaną, bez żad-
nego planu. Praga. Noc, wszystkie knajpy zarezerwowane. 
Kończymy na moście Karola wśród tłumu turystów. Moje 
Kochanie lekko wkurzone, bo miał być bal, suknia, szam-
pan, a jesteśmy na moście obok pijanych Japończyków 
z aparatami.  Wtedy wyciągam Asa z rękawa. Pierścionek 
zaręczynowy. Dla mojej żony to jest do dziś The Best 
Sylwester Ever.

Ósmy sylwester w małym hoteliku w Szwecji. Żona 
w ciąży. Ma być lajtowo. Tydzień wcześniej podczas tsu-
nami w Tajlandii ginie parę tysięcy Szwedów. W kraju 
żałoba, więc sylwester też na smutno. Kolega odpala fajer-
werki tak niefortunnie, że rakiety wlatują przez okno do 
hotelu. O mały włos nie dodajemy coś od siebie do szwedz-

WEDŁUG METRYKI MAM ZA SOBĄ CZTERDZIEŚCI CZTERY 
IMPREZY SYLWESTROWE. OTO NAJCIEKAWSZE Z NICH.

DZIESIĘĆ
SYLWESTRÓW

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

kiej tragedii. Ciężarnej żonie na szczęście nic 
się nie stało.

Dziewiąty sylwester w dawnym krzyżac-
kim zamku przerobionym na hotel. Dzieciaki 
szczęśliwe, a ja z z żoną mamy święty spokój. 
Po latach sylwestrów w teatrze, przebieran-
kach i zabawianiu ludzi, nareszcie mogę sam 
się zabawić. Liczę na marynarkę, krawat 
i elegancki kieliszek szampana. Jak normal-
ny człowiek. Niestety, okazuje się, że bal syl-
westrowy będzie w klimacie rycerskim i ho-
tel przygotował kostiumy. Wkładam zbroję 
i hełm, a syn pyta: „Tatuś nie cieszysz się? 
Jest Sylwester!”.

Dziesiąty Sylwester. Moja córka robi 
pierwszą domówkę. Przyszli jej koledzy 
z gimnazjum. Znam ich możliwości i wiem, 
że raczej w szachy grać nie będą. Ale czego 
nie robi się dla dziecka. Razem z żoną pije-
my herbatę przed telewizorem i na trzeźwo 
dyskretnie pilnujemy, żeby towarzystwo się 
za bardzo nie popiło i nie zrujnowało nam 
chałupy. Około czwartej nad ranem ktoś 
mnie budzi. To ostatni uczestnik imprezy 
wychodzi do domu. „Dobranoc panu, dzię-
kujemy za opiekę. Szczęśliwego Nowego 
Roku”. Obolały wstaję z fotela i przenoszę 
się do sypialni. Kolejny Nowy Rok. 

ENGLISH

TEN NEW YEAR’S EVES

According to my birth certificate, I’ve had fortyfour 
New Year’s Eve parties. Here are the most 
interesting ones.

My first New Year’s Eve out. Primary school. 
I’m at my friend’s place. His parents are sitting 
in the other room, drinking tea and discreetly 
keeping an eye on us. We’re behaving so well 
that after watching two films on TV, eating all 
corn crisps in the house and drinking five li-
tres of fruit compote, we decide to play chess. 
When I castle, I realise that the New Year be-
gan fifteen minutes ago. I go out and see my 
friend’s parents sleeping in the armchair with 
crosswords in their hands.

The second New Year’s Eve is a driving li-
cence. My dad has lent me his Fiat 126p, and 
I’m driving through Białystok, my hometown, 
from one party to another. I’m being a driver 
and driving the happy party around. It’s freez-
ing, the car doesn’t start, it often stalls, drunk 
people help me push it. Covered from head to 
toe in lube, I spend midnight at a petrol sta-
tion, charging the battery.

The thrid New Year’s Eve is my first house 
party. At about 7 p.m. my friends decide to 
check who can drink more vodka at a time. 
One portion is a glass. An hour later, we take 
the winner home as ‘soil for flowers’. It’s prob-
ably the shortest New Year’s Eve in his life.

The fourth New Year’s Eve is a party in 
the mountains. One hostel, a slew of people. 
We leave the slope and go to a party. And we 
face the eternal dilemma: how much booze to 
buy? We don’t have much time, it’s getting dark, 
shops are far away. After a short discussion, 
we decide that people will surely bring some-
thing, so there’s no need to panic. Then, it turns 
out that everyone has thought the same thing. 
We run out of alcohol at about 9 p.m. Brothers 
Russians partying on the slope help us out.

The fifth New Year’s Eve. Chicago, the 
USA. We’re to give a theatrical performance 
right after midnight. The theatre director 
says that the room is shabby, he’s going to be 
roasted in the Polish community magazine, 
and what people are gonna say. The conclu-
sion is that the stage should be refurbished. 
We take the paint willingly and get down to 
work. At midnight, we wish each other all the 
best standing on ladders with paint rollers 
in our hands. Finally, due to the lastminute 
refurbishment, we give the performance at 
2 a.m. for ten drunk people. They don’t care 
a jot about the new walls.

I practically spend the sixth New Year’s Eve 
on stage. We put on a performance, which is 
to end just before midnight, so that we could 
get home for the toast. In the second act, we 
look at our watches, because the interval has 
dragged out and we’re short of time. The last 
scene is the fastest in the history of this perfor-
mance. I get in the car in the costume. Guests 
are waiting for me at home with champagne. 
On my way, I see people hugging and kissing on 
the streets. I storm into the house when Doda is 
wishing people all the best in the main square in 
Cracow. It’s five minutes after midnight.

The seventh New Year’s Eve is in Prague. 
I go there with my sweetheart without a plan. 
Prague. Nighttime, all spots reserved. We end 
up on Charles Bridge in the crowd of tourists. 

My sweetheart is a bit cross, because she ex-
pected a ball, a dress, champagne, and we’re 
on a  bridge next to drunk Japanese with 
cameras. But I have an ace up my sleeve. An 
engagement ring. To my wife, that’s still The 
Best New Year’s Eve Ever.

The eighth New Year’s Eve is in a small 
hotel in Sweden. My wife’s pregnant. It’s sup-
posed to be light. A few thousand Swedes 
died in a tsunami in Thailand a week ago. The 
country declares national mourning, so the 
New Year’s Eve is sorrowful, too. My friend 
sets off fireworks so poorly that they fly back 
through the window into the hotel. We al-
most add something to the Swedish tragedy. 
Luckily, my pregnant wife wasn’t hurt.

The ninth New Year’s Eve is in a former 
Teutonic castle turned into a hotel. My kids 
are happy, and we have some peace and quiet. 
After several New Year’s Eves in the theatre, 
dressing up and entertaining people, I can fi-
nally have some fun, too. I hope for a jacket, 
a tie, and an elegant glass of champagne. Like 
a normal person. Unfortunately, it turns out 
that the ball’s theme is knights and the hotel 
has prepared costumes. I put on an armour 
and a helmet, and my son asks, ‘Daddy, aren’t 
you excited? It’s New Year’s Eve!’

The tenth New Year’s Eve. My daughter 
throws her first house party. She’s invited her 
friends from junior high school. I know what 
they can be up to and I’m sure they won’t play 
chess tonight. The things we do for our chil-
dren. Together with my wife, I’m drinking 
tea and watching TV, discreetly keeping an 
eye on the party, so that they don’t get drunk 
and ruin our house. Someone wakes me up 
at about 4 a.m. That’s the last kid leaving. 
‘Have a good night, thank you for your care. 
Happy New Year.’ Aching all over, I get up 
from the armchair and go to the bedroom. 
Another New Year. 

T O  O S TAT N I  U C Z E S T N I K 
I M P R E Z Y  W YC H O D Z I  D O 
D O M U.  „ D O B R A N O C  PA N U, 
D Z I Ę K U J E M Y  Z A  O P I E K Ę . 
S Z C Z Ę Ś L I W E G O  N OW E G O 
RO K U ”.  O B O L A ŁY  W S TA J Ę 
Z   F O T E L A  I   P R Z E N O S Z Ę 
S I Ę  D O  S Y P I A L N I . 
KO L E J N Y  N OW Y  RO K .



„FLORIDA PROJECT”, REŻ. SEAN BAKER, CHRIS 
BERGOCH, DYSTR. M2 FILMS

zieciaki krzyczą, biegają i są nieznośne, a często 
balansują na granicy bezpieczeństwa, ale przy tym 
są na tyle sprytne, że wszystko uchodzi im na su-

cho. Kamera podąża za trójką przyjaciół, które muszą 
zagospodarować sobie całe dnie. A te są długie – trwają 
wakacje, a w przypadku tych dzieci nie ma mowy o wy-
jazdach. Jest za to ogromna wyobraźnia. Kto nie dorastał 
w ten sposób na polskich osiedlach? Obok pokazane są 
losy dorosłych – matek, które próbują związać koniec 
z końcem i wykupują motel dla siebie i dziecka na tydzień, 
dziwacznej sąsiadki i managera motelu. Daniel Defoe 
w roli tego ostatniego jest po prostu wzruszający – gra za-
rządcę rozpiętego pomiędzy narzuconymi z góry nakaza-
mi a sympatią do swoich trudnych lokatorów. Podczas gdy 
matka Moonee (Bria Vinaite) zaczyna mieć coraz większe 
kłopoty, robi wszystko, by jej córka ani na chwilę nie prze-
stała być szczęśliwym dzieckiem. W rolę małej bohaterki 
wcieliła się Brooklynn Prince i takiej dziecięcej roli nie 
było w kinie od czasów Shirley Temple. Tyle że dzieciaki 
w „Florida Project” nie są kiczowate, pomimo niedorzecz-
nego świata, w którym żyją.

Oprócz rewelacyjnych aktorów o klimacie filmu decy-
dują zdjęcia Alexis Zabe. Pastelowe kolory, ujęcia grotesko-
wych napisów sklepów i moteli („Future Land”), kontrastu-
jące z rzeczywistością – wszystko to tworzy szczery obraz 
Ameryki, jaki rzadko widzimy w filmach. To jeden z naj-
lepszych filmów ubiegłego roku. Wzruszający i wciągający. 
Pokazujący to, co najlepsze w byciu dzieckiem. 

ENGLISH

A CAREFREE SUMMER
‘FLORIDA PROJECT’ DIRECTED BY SEAN BAKER, 
CHRIS BERGOCH, DISTRIBUTION M2 FILMS

Florida, ‘the suburbs’ of Disneyland. Moonee, a six-year-old 
girl, lives in bright purple motel Magic Castle. Together with her 
friends, she creates her own fairy tale.

The kids shout, run around and are a trouble; they of-
ten balance on the border of safety; yet still, they’re so 
cunning that they always get away with it. The camera 
follows three friends who have to somehow fulfill their 
days. It's summer break and these kids don’t stand 
a chance of going on a vacation. Instead, they have lots 
of imagination. But, let’s admit it, we all grew up like that 
in Poland. In the second line, we see the life of grown-ups 
– mothers, who try to make ends meet and rent a motel 
room for themselves and their kids for a week, a weird 
neighbour and a motel manager. Daniel Defoe in this 
role is just touching – his character is torn between the 
imposed rules and the sympathy for his difficult tenants. 
When Moonee’s mother (Bria Vinaite) gets into more 
and more serious trouble, she does everything to protect 
her daughter’s childhood. Brooklynn Prince as Moonee 
gives the best child performance since Shirley Temple. 
Kids in ‘Florida Project’, though, aren’t tawdry at all, de-
spite the absurd world they live in.

Apart from the brilliant actors, a great credit should 
be given to the pictures of Alexis Zabe. Pastel colours 
and shots of grotesque sign boards of shops and motels 
(‘Future Land’) standing in stark contrast to the real-
ity create an honest picture of America, rarely shown 
in mainstream cinema. It’s one of the best films of this 
past year. Moving and gripping. It depicts the best side 
of childhood. 

D
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TEKST Sylwia Gutowska ZDJĘCIA Źródło: M2 Films

BEZTROSKIE LATO

FLORYDA, „PRZEDMIEŚCIA” DISNEYLANDU. 
W JASKRAWOFIOLETOWYM MOTELU MAGIC CASTLE 
MIESZKA MOONEE, SZEŚCIOLATKA, KTÓRA Z PACZKĄ 
PRZYJACIÓŁ TWORZY WŁASNĄ BAJKĘ.

PREMIERA  22 grudnia 2017
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SIGNATURE 
      NA DOBRY 
POCZĄTEK

TEKST Aleksander Domański 

PARAFRAZUJĄC JEDNEGO Z BYŁYCH PREMIERÓW, CZŁOWIEKA, JAK 
I SYTUACJI, NIE OCENIA SIĘ PO TYM, JAK (SIĘ) ZACZYNAJĄ, TYLKO PO TYM, 
JAK KOŃCZĄ. TEKST OBOWIĄZKOWO DO PRZECZYTANIA W CAŁOŚCI!

S I G N A T U R E  N A  D O B R Y  P O C Z Ą T E K

rzyjeżdżam do Warszawy na 40 minut przed 
planowym spotkaniem, ze stacji odbiera mnie 
Kuba, nasz operator. Warszawa tradycyjnie o tej 

porze jest zakorkowana, więc spóźniamy się 10 minut. 
W międzyczasie dzwoni szef, starając się przyspie-
szyć naszą drogę. W pośpiechu wpadamy do hotelu 
H15 na przeszklone patio, gdzie dowiadujemy się, że 
w tym samym czasie do restauracji Signature, w któ-
rej dziś spotykam się z szefem Wojciechem Kilianem, 
by coś wspólnie ugotować, weszła 20-osobowa grupa 
gości i tak naprawdę nie wiemy, czy wogóle uda nam 
się coś dzisiaj ugotować przed kamerą. Zrobiło się 
zamieszanie, telefon jeden, potem drugi, siedzimy 
w wygodnych fotelach w lobby, czekając na rozwój sy-
tuacji. W końcu mamy sygnał, że nadeszła nasza kolej 
i możemy zejść do kuchni, piętro niżej. Tam zastaję 
typową krzątaninę. Witamy się z szefem kuchni i pada 

P

pierwsze pytanie - co właściwie będziemy gotować? 
Nogi lekko się pode mną ugięły. To otwiera mi oczy 
i uświadamiam sobie, że z wcześniejszych ustaleń 
i zamysłu dzisiejszego gotowania nie zostało już nic. 
Chwilę później pada jeszcze jeden ważny komunikat 
– na całość mamy tylko 30 minut. Szybka decyzja 
- padło na tatar, który gości na stałe w menu restau-
racji Signature. Czas start, składniki pojawiły się na 
stole, kamera zaczęła swoją pracę, więc i my zabiera-
my się do dzieła.

Zaczęliśmy od oczyszczenia i pokrojenia mięsa 
z koźliny, które nastepnie doprawiliśmy  musztar-
dą, sambalem (indonezyjskim sosem chili), ćwiartką 
pokrojonej pieczonej szalotki, solą, pieprzem i oliwą. 
Następnie posiekane zostały wędzone krewetki, któ-
re zalaliśmy solidną porcją oliwy oraz posypaliśmy 
wcześniej uprażonym sezamem i świeżym szczypior-
kiem. Tym samym baza pod tatara została przygoto-
wana. Przyszedł czas na dodatki, które dopełniały  
smak szykowanego przez nas dania - kawior z łoso-
sia, kalarepę marynowaną w wodzie z ogórków, chips 
z ziemniaka oraz listki szczawiu. Co ważne, samo 
przygotowanie krewetek oraz kalarepy do tatara musi 
nastąpić przynajmniej dzień wcześniej, aby smaki od-
powiednio zaczęły ze sobą współgrać. 

Poza wspólnym gotowaniem porozmawialiśmy 
trochę o zwyczajach gotowania szefa Wojtka we wła-
snym domu, gdzie na co dzień podaje swojej rodzinie 
tradycyjną kuchnię. O jego marzeniach kulinarnych, 
a  także o  smakach, które towarzyszą mu od dzie-
ciństwa, o tym, że mąka była zawsze w domu, gdyż 
dziadek był młynarzem i piekło się bardzo dużo. Na 
koniec naszego wspólnego gotowania udaliśmy się 
na salę, aby przygotowane wspólnie danie wspólnie 
zdegustować. Konsumpcji tatara musiał oczywiście 
towarzyszyć kieliszek wódki. 

ALEKSANDER 
DOMAŃSKI
 
Połowę czasu spędza przed komputerem 
w redakcji Anywhere, a drugą gotując w swojej kuchni 
i pakując do słoików wszystko, co nadaje się do 
jedzenia. Znajomi mówią, że jego dewiza życiowa 
mogłaby brzmieć: „Aby dobrze żyć, trzeba dobrze 
zjeść i wypić”. Żyje, aby jeść. Nie na odwrót.
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ZDJĘCIA Tomasz Sagan



Nasze spotkanie trwało ponad godzinę i  gdyby 
nie naglące obowiązki szefa Wojtka chętnie posłu-
chałbym jeszcze jego opowieści na temat gotowa-
nia. W restauracji Signature da się odczuć rodzin-
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ną atmosferę, a  tutejsza kuchnia potrafi stworzyć 
niesamowite połączenia smaków i efektowne dania. 
Z wielką chęcią wróciłbym tu, by robić choćby naj-
prostsze rzeczy i zaczerpnąć jeszcze wiedzy, którą 
szef kuchni stara się przekazywać swoim współpra-
cownikom na każdym kroku. 

ENGLISH

SIGNATURE FOR A GOOD START

To paraphrase one of the former Prime Ministers, don’t 
judge a man or a situation on how they begin, but on how 
they end. The text must be read in full!

W I TA M Y SI Ę Z SZ EF E M 
K UC H N I I  PA DA PI ERWSZ E 
PY TA N I E -  C O W Ł A Ś C I W I E 

BĘDZ I E M Y G O T OWAĆ? 



I arrive in Warsaw 40 minutes before the 
meeting. Kuba, our cameraman, picks 
me up from the station. Warsaw is conge-
sted as usual at that time of day, so we’re 
10 minutes late. In the meantime, the 
chef calls us and tells us to hurry up. We 
rush into the glassed-in patio in the H15 
hotel and we’re informed that 20 guests 
have just come to the Signature restau-
rant, where we have an appointment with 
chef Wojciech Kilian. So we don’t know if 
we manage to cook something together 
in front of the camera today or not. A sud-
den commotion breaks out, we get one 
phone call after another, and we end up 
sitting in comfortable armchairs in the 
lobby, waiting to see which way the wind 
is blowing. Finally, we get word that it’s 
our turn and we can go to the kitchen do-
wnstairs. The place is buzzing. We greet 
the chef and he asks, what are we going to 
cook? I’m stunned. I realise that there is 
nothing left from our arrangements and 
the idea for today’s cooking. After a whi-
le, it turns out that we only have 30 mi-
nutes. We have to make a swift decision. 
We opt for tartar, which is a permanent 
fixture on the menu. And off we go! In-
gredients appear on the table, the came-
ra is set, and we get down to work.

We began with cleansing and cutting 
goat meat, which we seasoned with mu-
stard, sambal (Indonesian chilli sauce), 
a quarter of a roasted shallot, salt, pep-
per and olive oil. Next, we cut smoked 
shrimps, which we poured with conside-
rable amount of olive oil and sprinkled 
with previously roasted sesame and fre-

S I G N A T U R E  N A  D O B R Y  P O C Z Ą T E K

Z W I EL K Ą C H Ę C I Ą 
W RÓ C I Ł BY M T U, 
BY ROBIĆ C HO Ć BY 
NA J PRO ST SZ E R Z E CZ Y 
I  Z ACZ ER PNĄĆ 
J E SZCZ E W I EDZ Y, 
KT ÓR Ą SZ EF 
K UC H N I S TA R A SI Ę 
PR Z EK A Z Y WAĆ SWOI M 
WSP Ó Ł PR AC OW N I KOM 
NA K A Ż DY M K ROK U. 
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sh chive. The base was ready. We had to 
prepare some extras to complement the 
flavour of the dish – salmon caviare, pic-
kled kohlrabi, potato crisps and sorrel 

leaves. What’s important, shrimps and 
kohlrabi have to be prepared at least one 
day before, so that the f lavours would 
blend properly. 

Apart from cooking, we chatted a bit 
about chef Wojtek’s personal cooking 
habits and traditional dishes he usually 
cooks for his family; about his culinary 
dreams and flavours he remembers from 
his childhood. He recalled that they al-
ways had flour in the house, because his 
grandfather was a miller and they baked 
a lot. At the end of the meeting, we went 
to the restaurant to try the dish we’d pre-
pared together. We had a glass of vodka 
with the tartar. 

Our meeting lasted over an hour, and 
had it not been for the urgent duties of 
the chef, I  would have stayed longer to 
listen to more of his stories about co-
oking. The Signature restaurant has a fa-
mily atmosphere and offers incredible 
combinations of flavours and impressive 
dishes. I would like to come back there 
to have a chance to cook even a simple 
dish and learn something from the chef, 
who willingly shares his knowledge with 
his co-workers. 

PODZIĘKOWANIA 
dla Restauracji Signature i Wojciecha Kiliana, 
za pomoc przy realizacji materiału. 
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NIGDY NIE STÓJ SAM

Współczesny profesjonalista, jeśli chce 
być efektywny, oprócz dyplomów, 
kompetencji i doświadczenia, po-

winien posiadać również szeroką sieć kon-
taktów. Najlepsi liderzy powinni angażować 
się nie tylko w tworzenie zarówno coraz lep-
szych produktów, lecz również lepszych eko-
systemów. Aby osiągnąć większą rentow-
ność, muszą nauczyć się motywować innych 
do podejmowania nowych przedsięwzięć 
i współpracy. Trudno być innowacyjnym, jeśli 
klienci, kanały dystrybucji i sieć partnerów 
biznesowych do tego nie dążą. Wspólnym 
mianownikiem staje się nie tylko wymiana 
wartości, ale poszukiwanie i znajdowanie 
nowych możliwości współpracy. Networking 
jest swoistym katalizatorem innowacji.

Jest to inwestycja długoterminowa. Gdy 
odkryjemy potrzeby poznanej osoby możemy 
umówić się na kolejne spotkania aby poroz-
mawiać o sprzedaży. Dr I. Misner określa to 
akronimem VCP. Visibility – bądź widoczny – 
osobiście i marketingowo. Credibility – bądź 
wiarygodny, buduj relację, interesuj się, do-
starcz wartość. Profitability – bądź odważny, 
pytaj i proś, domknij sprzedaż. W networkin-
gu nie chodzi o sprzedawanie na przyjęciach 
i imprezach. Należy wręcz tego unikać, by nie 
zepsuć relacji. Jak każde zachowanie, także 
i to wymaga taktu. Trzeba umieć rozdzielić 

ners don’t pursue that goal. Value exchange 
as well as looking for and finding new oppor-
tunities for co-operation become a common 
denominator. Networking is a kind of innova-
tion catalyst.

It’s a long-term investment. When you 
identify someone’s needs, you can arrange 
other meetings to discuss the sale. Dr I. 
Misner uses an acronym VCP to describe 
the process. Visibility – be visible, personal-
ly and through marketing. Credibility – be 
credible, build a relationship, show interest, 
provide a value. Profitability – be confident, 
ask and request, close the sale. Networking 
isn’t about selling at parties and receptions. 
On the contrary, it should even be avoided 
not to ruin the relationship. Just like every 
action, it also requires tactfulness. You need 
to be able to separate the functions of differ-
ent public meetings. Get down to business 
after you establish a relationship, not when 
you meet someone for the first time. First, 
they need to know you better and like you. 
Help others establish valuable relationships, 
and they’ll do the same for you. That’s why 
whenever I meet someone new, I always ask 
– how can I help you?

In associations, clubs or chambers, we 
practise networking skills and we later de-
velop them during events. Training, confer-
ences, galas and business mixers are a great 
opportunity for meeting new entrepreneurs 
and professionals. But before going there, 
you should gain basic skills, such as ice 
breaking, small talk and mingling, which 
are necessary to succeed. For many profes-
sionals and entrepreneurs, a lack of these 
creates a barrier to making the most of so-
cial occasions. Practice makes perfect. You 
can develop these useful skills by applying 
my five-point ‘5P Method’ (preparing, ice 
breaking, chatting and making small talk, 
mingling and introducing others, main-
taining the relationship). You need to set 
goals relating to what you’d like to learn, 
but also how many and what kind of people 
you’d like to meet. It requires preparation, 
arriving before time, as well as being active 
and confident to establish a dozen or so 
valuable relationships and exchange knowl-
edge and experience. 

GRZEGORZ 
TURNIAK
 
Inspirujący mówca.
Niestrudzony orędownik, mentor i pasjonat idei 
networkingu. Mingling maven – poprowadził 
ponad 1100 sesji networkingowych dla przeszło 
110.000 uczestników. W lutym 2006 wprowadził 
na rynek krajowy firmę BNI Polska. Obecnie jest 
prezesem spółki szkoleniowo-doradczej Akademia 
Rekomendacji. Od 2006 Prezes Stowarzyszenia 
Profesjonalnych Mówców w Polsce.

funkcje różnych spotkań publicznych. Do in-
teresów przechodźmy po nawiązaniu relacji, 
a nie w chwili zawarcia znajomości. Najpierw 
trzeba dać się poznać i polubić. Pomagajmy 
innym nawiązywać wartościowe relacje, 
a oni Ci się odwzajemnią. Dlatego za każdym 
razem, gdy poznaję nową osobę, to zawsze py-
tam – jak Ci mogę pomóc?

W stowarzyszeniach, klubach czy izbach 
ćwiczymy umiejętności networkingowe, 
natomiast podczas wydarzeń rozwijamy 
je. Szkolenia, konferencje, gale, miksery 
biznesowe są świetną okazją do poznawania 
innych przedsiębiorców i profesjonalistów. 
Wybierając się na nie, warto posiadać pod-
stawowe umiejętności takie jak ice breaking, 
small talk, mingling – niezbędne, aby tego 
dokonać. Ich brak stanowi barierę dla wielu 
profesjonalistów i przedsiębiorców w efek-
tywnym wykorzystywaniu towarzyskich oka-
zji. Ćwiczenie czyni mistrza. Jeśli chcemy 
rozwinąć te cenne kompetencje, warto za-
stosować moją metodę 5P (przygotowanie, 
przełamanie lodów, pogaduszki i pogawędki, 
przemieszczanie się i przedstawianie innych, 
podtrzymanie relacji). Idąc na taką imprezę 
trzeba postawić sobie cele nie tylko dotyczą-
ce wiedzy, jaką zdobędziemy, ale również 
tego ilu i jakich ludzi poznamy. To wymaga 
przygotowania się, wcześniejszego przyjścia, 
bycia aktywnym i odważnym, by nawiązać 
kilkanaście wartościowych relacji oraz wy-
mienić się wiedzą i doświadczeniami. 

ENGLISH

NEVER STAND ALONE

Your professional career, business success and life 
fulfilment are affected by your relationships with 
people you know and people you’re going to meet.

To be effective, a contemporary professional, 
apart from diplomas, competence and expe-
rience, should also have an extensive network 
of contacts. The best leaders should engage 
not only in improving their products, but also 
ecosystems. To enhance their profitability, 
they need to learn how to motivate others to 
new undertakings and co-operation. It’s diffi-
cult to be innovative if your clients, distribu-
tion channels and network of business part-

NA PROFESJONALNĄ KARIERĘ, SUKCES W BIZNESIE, CZY ŻYCIOWE SPEŁNIENIE WPŁYW MAJĄ RELACJE 
ZARÓWNO Z LUDŹMI, KTÓRYCH JUŻ ZNAMY, JAK RÓWNIEŻ Z TYMI, KTÓRYCH DOPIERO POZNAMY.
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DUCH
ILUSTRACJA Izabela Jackowska

rzechadzając się po supermarkecie, obserwu-
je ludzi nerwowo błąkających się pomiędzy 
regałami i w pośpiechu wykupujących butelki 

z  podrabianym szampanem. W  przecenie słodycze 
w świątecznych opakowaniach, czekoladowe Mikołaje 
próbuje się wcisnąć za połowę ceny. Wrzuca do koszy-
ka swoje ulubione praliny i dokłada jeszcze tego prze-
cenionego świętego.

Do krewetek idealne będzie białe wino, ale ona ma 
dziś ochotę na trochę mocniejszy alkohol. Dlatego naj-
pierw wybiera wino, a później błądzi wzrokiem po pół-
kach z koniakami. A może whisky? Nie. Pomarańczo-
wy gorzki likier będzie idealny. Wszystko, byle nie 
szampan. Nie lubi strzelania korkami w mieszkaniu. 
Przekraczają granicę dozwolonej prędkości na terenie 
zabudowanym.

Radio nadawało karnawałowe wrzaski, wolała więc 
prowadzić w  ciszy. Zatrzymała się na stacji benzy-
nowej, sprzedawca uśmiechał się do niej przyjaźnie, 
pewnie cieszył się, że to nie jemu przypada najbliższa 
nocna zmiana.

Dotarła do domu. Krewetki rozmrozić, wino wsta-
wić do lodówki.

P

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

D U C H

Zaczęła od mocnej kawy. Jest jeszcze na tyle wcze-
śnie, że nie przeszkodzi jej w  zaśnięciu. Włączyła 
nowy krążek Benjamina Clementine’a. Lubi otaczać 
się dobrymi książkami i dobrą muzyką. W jej miesz-
kaniu piętrzą się stosy nowych tytułów do przeczyta-
nia lub posłuchania. Przejrzała czasopismo zabrane 
ostatnio z lotniska, a pomiędzy wywiadami znalazła 
opowiadanie. Przeczytała krótki tekst o wigilijnym 
coming-oucie i zatrzymała się na zdjęciu autorki. Po-
dobał jej się odcień szminki na ustach tej dziewczyny.

Dokładnie odkurzyła całe mieszkanie, włączyła 
pralkę, wyrównała poduszki na kanapie i podlała kwia-
ty. Wymieniła filtr do wody w ekspresie i uzupełniła 
płyn nabłyszczający w zmywarce. Było dopiero wcze-
sne popołudnie. Zmyła starannie podłogi. Wytarła 
lustro w łazience. Gdy się w nim przejrzała, widziała 
tylko pozostawione smugi, poprawiła więc, napiera-
jąc mocno szmatką, jakby walczyła z niespieralną pla-
mą. Udało się, bo za drugim razem nie widziała już ani 
smug, ani swojego odbicia. Jest niewidzialna.

Niewidzialne bose stopy podeszły do szafy. Nie-
widzialna ręka wyjęła czerwoną jedwabną sukien-
kę i  przyłożyła do niewidzialnego ciała. Na chwilę 
przestała być duchem. Pomalowała usta na kolor 
zbliżony do koloru ust autorki opowiadania z maga-
zynu. Myślała o niej. Zastanawiała się, co teraz robi, 
jakie ma plany na ten wieczór. Wyobraziła sobie, że 
ta dziewczyna krząta się teraz po mieszkaniu, przy-
gotowując do wyjścia i zastanawia się nad wyborem 
szpilek. Po chwili trzasnęła drzwiami szafy, zamyka-
jąc w niej czerwień jedwabiu i swoje myśli.

Krewetki usmażyć, dodać pietruszkę. Otworzyć 
wino, nalać. Zajadała samotność, a złość popijała al-
koholem. Na kieliszku pozostał ślad różowej szminki. 
Jednak nie jest duchem, duchy upijają z kieliszków 
bezgłośnie i nie zostawiają odcisków.

Różowy brzeg miała też szklanka z pomarańczo-
wym likierem, który piła, zerkając na telewizor. Roz-
tańczone kobiety, roztańczeni mężczyźni, cała ludz-
kość zerwała się tego wieczoru do obowiązkowego 
tańca. Bo kto dziś nie tańczy, ten pewnie jest duchem. 
Odgryzła głowę czekoladowemu Mikołajowi i wzięła 
haust gorzkiego napoju.

MROŻONE KREWETKI – PONOĆ NIEZDROWE, NIE WIADOMO SKĄD IMPORTOWANE, 
NAPCHANE PESTYCYDAMI. TRUDNO, MA NA NIE OCHOTĘ, WIĘC OPAKOWANIE 
TRAFIA DO SKLEPOWEGO KOSZYKA. DO TEGO PIETRUSZKA I CZOSNEK.



Ten likier w  połączeniu z  winem skutecznie ją 
uśpił. Było chyba jeszcze przed godziną 23., kiedy 
zdjęła narzutę z łóżka, starannie złożyła ją w kostkę 
i okryła się pachnącą świeżą pościelą, którą prasowa-
ła jeszcze kilka godzin wcześniej. Tuż po północy obu-
dziły ją przebłyski fajerwerków, które zaglądały przez 
szczeliny żaluzji. Przed dźwiękami zabezpieczały ją 
zatyczki w uszach.

Rano obudziła się, jak co dzień, chwilę przed ósmą. 
Był 1 stycznia 2018 roku. Wstawiła do zmywarki kielisz-
ki z różowym stemplem ust i wyrzuciła śmieci z ogon-
kami krewetek. Telefon milczał od kilkunastu godzin. 
Duchy przecież nie obchodzą Sylwestra. 

ENGLISH 

GHOST

Frozen prawns – supposedly unhealthy, place of origin: 
unknown, full of pesticides. Ah, what the heck, she wants it 
anyway and puts it in the cart. And parsley and garlic, too.

She strolls around the supermarket and observes 
people nervously wandering among the shelves and 
hastily grabbing bottles of fake champagne. Christ-
mas sweets are in the sale, chocolate Santas are 
touted and sold for half price. She puts her favourite 
pralines in the cart and adds some of this half-price 
Christmas stuff.

White wine would be perfect with the prawns, but 
today, she feels like having something stronger. She 
takes wine first, but later browses cognacs on the 
shelf. Or perhaps whiskey? No. Orange bitter liqueur 
will be perfect. Everything but champagne. She hates 
popping corks in the apartment. They exceed the au-
thorised speed in the built-up area.

The radio broadcast carnival screams and shouts, 
and she preferred to drive in silence. She stopped at 
a petrol station, the service champion was smiling at 
her warmly – happy that he didn’t get the night shift.

She reached home. Defrost the prawns, put the 
wine in the fridge.

She began with strong coffee. It was still early, so 
it wouldn’t ruin her sleep. She turned on Benjamin 
Clementine’s new album. She likes to surround her-
self with good books and good music. She has piles 
of unread, new books and new albums everywhere. 
She flicked through a magazine she’d brought from 
the airport and among interviews, she found a short 
story about a girl coming out on Christmas Eve. She 
paused at the photo of the author. She liked her lip-
stick shade.

She hoovered the apartment, turned on the wash-
ing machine, plumped up the cushions on the sofa 
and watered the plants. She exchanged the water 
filter in the coffee machine and filled up the shining 
liquid in the dishwasher. It was early afternoon. She 
carefully mopped the floors and cleaned the bath-
room mirror. When she looked at her reflection, she 
didn’t see anything but streaks and smudges, so she 
did it again, pressing the cloth as if she’d been fight-
ing with a stubborn stain. And it worked, because the 
second time, she saw neither the streaks nor her re-
flection. She’s invisible.

Invisible bare feet approached the wardrobe. An 
invisible hand pulled out a red, silk dress and held it 
against the invisible body. For a moment, she stopped 
being a ghost. She put on some lipstick in a shade 
similar to the one of the author of the story in the 
magazine. She was thinking about her; wondering 
what the woman was doing at that moment and what 
plans she had for the evening. She imagined her bus-
tling around the house, getting ready to go out, and 
wondering which heels to wear. After a  while, she 
slammed the wardrobe door, shutting the red silk and 
her thoughts inside.

Fry the prawns, add some parsley. Open the wine, 
pour it into a glass. She ate her loneliness away and 
drank her anger away with alcohol. She left a pink 
lipstick stain on the glass. It turns out she isn’t 
a ghost; ghosts drink without noise and don’t leave 
any traces behind.

She also left her pink lipstick on the glass with 
orange liqueur she was drinking while watching TV. 
Dancing women and men, the entire humanity danc-
ing a mandatory dance that evening. Anyone who isn’t 
dancing tonight must be a ghost. She bit the head off 
a chocolate Santa and took a gulp of the bitter drink.

That liqueur mixed with wine made her sleep. It 
was probably just before 11 p.m. when she took off the 
bedspread, folded it neatly and wrapped herself up 
with fresh bedding she’d ironed a few hours earlier. 
Firework lights coming in through the sides of blinds 
woke her up right after midnight. She didn’t hear 
them thanks to her earplugs.

In the morning, she woke up as usual, just before 
8 a.m. It was 1 January 2018. She put the glasses with 
pink lipstick stains to the dishwasher and took out 
the trash with prawn tails. The phone has been silent 
for several hours. After all, ghosts don’t celebrate the 
New Year’s Eve. 
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T UŻ P O P Ó Ł NO C Y 
OBU DZ I ŁY JĄ PR Z EB ŁYSK I 

FA J ERW ER KÓW, KT ÓR E 
Z AGL Ą DA ŁY PR Z EZ 

SZCZ EL I N Y Ż A LUZ J I. 
PR Z ED DŹ W I ĘK A M I 
Z A BEZ PI E CZ A ŁY JĄ 

Z AT YCZ K I W U SZ AC H.
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KRZYSZTOF 
KOCZOROWSKI
 
Od kilkunastu lat zajmuje się projektowaniem marki. 
Na swoim koncie ma ponad 150 nazw, które stworzył 
na potrzeby powstających firm, wprowadzanych na 
rynek produktów oraz usług. Opracował i wdrożył 
kilkadziesiąt strategii komunikacyjnych zarówno dla 
międzynarodowych korporacji, jak i firm rodzinnych. 
Miłośnik dobrego jedzenia, kina oraz podróży.

Wczasach, gdy rozwijałem swą tak zwaną karierę, 
odmowa nie była dla mnie oczywista. Zdarzało 
się więc, że kładłem się spać o świcie, aby tyl-

ko zlecenie dostarczyć przed tzw. deadlinem. Niestety, 
nader często folder z dokumentami dotyczącymi pro-
jektu oraz wypełnionym briefem leżakuje kilka-kilka-
naście dni na pulpicie osoby za niego odpowiedzialnej. 
Zazwyczaj w piątek po południu przypomina sobie 
o tym, że przecież w poniedziałek rano zaplanowana jest 
prezentacja u klienta, więc wypadałoby pokazać coś, 
co zwali go z nóg i dzięki czemu cały zaplanowany bu-
dżet przekaże do dyspozycji agencji. W tym momencie 
smartfon rozgrzewa się do czerwoności, a wysyłane do 
współpracowników maile płynnie sklasyfikowane zosta-
ją przez serwer jako SPAM.

Im jestem starszy, im więcej doświadczeń mam 
na swoim koncie, tym bardziej rozumiem, że mądrze 
rozumiana asertywność jest ogromną sztuką. Nie cho-
dzi o odmawianie dla zasady, ale mówienie „nie” zawsze 
wtedy, gdy czujemy zgrzyt lub wewnętrzny niepokój 
związany z realizacją danego zadania. Co więcej, moim 
zdaniem asertywność w biznesie powinna obowiązkowo 
znaleźć się w planie zajęć kierunków związanych z psy-
chologią, zarządzaniem, marketingiem czy ekonomią. 

Już nie uczestniczę w zawodach, nie ścigam się. 
Wiem, że na dobrze wykonaną pracę potrzeba cza-
su. Lubię wracać do projektu następnego dnia, przy-

glądając się uważnie wszystkim jego niuansom. Praca 
pod presją czasu - owszem, zdarza się. Jednak dla mnie 
najważniejsza jest frajda i poczucie, że robię to, co jest 
zgodne z moim wewnętrznym „ja”. Podobnie jak karma, 
tak samo i szacunek, powraca. Jeżeli w środowisku bizne-
sowym strony wzajemnie się szanują, podchodzą do siebie 
z wyrozumiałością i należną atencją, sukces murowany. 

ENGLISH

ASAP

When somebody asks me if I can do something ‘ASAP’, I usually 
say, ‘No, thank you.’ I’ve gained a lot of confidence after a few 
years of working in the advertising industry, which is associated 
with projects executed at the last minute, often at night.

In the past, when I was carving out my career, refusal 
wasn’t so obvious. So it happened that I sat up late at 
night and went to bed early in the morning just to get the 
project finished by the deadline. Unfortunately, it hap-
pens too often that a file containing project documents 
and a completed brief is laid aside for several days on the 
desktop of a person responsible for it. Usually, on Friday 
afternoon, that person suddenly remembers that a pre-
sentation for the client is set for Monday morning. So to 
get the whole budget at its disposal, the agency needs to 
show something that will sweep the client off their feet. 
And then, the project manager’s smartphone gets heat-
ed red-hot and emails sent to their co-workers are classi-
fied as SPAM by the server.

The older and more experienced I get, the more I un-
derstand that reasonable assertiveness is at a premium. 
It isn’t about refusing on principle, but saying ‘no’ every 
time when you feel uneasiness or discomfort in relation 
to performing a given task. What’s more, in my opinion, 
assertiveness in business should be an obligatory sub-
ject for those who study psychology, management, mar-
keting or economics. 

I don’t take part in competitions or races. I’m aware 
that it takes time to do high quality work. I like to go 
back to the project again on the next day to go through 
all its nuances. I do work under pressure sometimes. But 
the most important thing for me is fun and the feeling 
that what I do is in line with my inner self. Just like kar-
ma, respect comes around. To achieve success in busi-
ness, parties need to respect each other, show some un-
derstanding and attention. 

NA PYTANIE CZY MOGĘ ZROBIĆ COŚ „NA WCZORAJ”, ODPOWIADAM ZWYKLE: NIE, DZIĘKUJĘ. PEWNOŚCI 
SIEBIE NABRAŁEM PO KILKU LATACH FUNKCJONOWANIA W BRANŻY REKLAMOWEJ, KTÓRA 
KOJARZY SIĘ Z PROJEKTAMI WYKONYWANYMI NA OSTATNIĄ CHWILĘ, CZĘSTO PO NOCACH.

„NA WCZORAJ”
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TRAKTUJEMY JĄ Z WIELKIM DYSTANSEM, Z REGUŁY UWAŻAMY, ŻE 
NIE JEST POWAŻNYM TEMATEM DO DYSKUSJI, BO JAKI JEST SENS 
DYSKUTOWANIA O „CIUSZKACH”, „BUTACH” I INNYCH RZECZACH, KTÓRE 
WKŁADAMY DO WORKA Z NAPISEM „TEMATY DLA NASTOLATEK”. MODA.

7 6 – 7 7 M O D A  /  F A S H I O N

TEKST Malwina Wawrzynek ZDJĘCIA Mat. Prasowe

MODA 
POLSKA 

TRUDNY 
TEMAT



To właśnie dlatego kondycja mody w Polsce pozo-
stawia wiele do życzenia. Dlatego też mija powo-
li kolejna dekada, a my nadal nie mamy żadnych 

solidnych podstaw i struktur rynku, który jest jednym 
z najszybciej rozwijających się przemysłów na świecie 
i globalnie traktowany jest równie poważnie, co każda 
inna dziedzina gospodarki. 

Modę w Polsce możemy podzielić na dwa sektory. 
Pierwszy z nich to sektor tak zwanych „wielkich graczy”, 
czyli projektantów działających głównie w  Warszawie 
i tam promujących zazwyczaj dwie kolekcje rocznie. Na 
swoje pokazy zapraszają blogerów, celebrytów i całą to-
warzyską śmietankę. Krytyków z prawdziwego zdarzenia 
i osoby znające się na rynku mody zapraszają znacznie rza-
dziej, bo ich opinie nie zawsze okazują się przychylne, co 
może mieć negatywny wpływ na sprzedaż. A to sprzedaż 
przecież liczy się najbardziej.

Drugi sektor to młode, zazwyczaj niewielkie pol-
skie marki zakładane przez przyjaciół, rodzeństwo, 
małżeństwo czy absolwentów szkół projektowania. 
Ich promocja ogranicza się zazwyczaj do gościnnego 
pokazu kolekcji podczas mniejszych wydarzeń, bo nie 
stać ich na zorganizowanie pokazu w Warszawie z całą 
medialną otoczką. Ich głównym miejscem promocji 
i  dystrybucji jest strona internetowa oraz platforma 
Showroom.pl, która skupia większość niszowych pol-
skich marek. Promują się też podczas targów organi-
zowanych w całej Polsce i próbują dystrybuować swoje 
produkty do lokalnych concept store’ów. Na tym za-
zwyczaj ich pomysł na promocję się kończy.

Oba sektory mają ze sobą wiele wspólnego. Oba wplą-
tane są w te same schematy, przez które polska moda nie 
może wyjść z błędnego koła i zacząć się rozwijać tak, jak 
ma to miejsce na zagranicznych rynkach. Pierwszą przy-

W P OL S C E MODA 
T R A KT OWA NA J E S T 
JA KO DZ I EDZ I NA 
W Y Ł ĄCZ N I E 
K R E AT Y W NA , N I E C O 
A B S T R A KC YJ NA ...

czyną jest brak odpowiedniej edukacji, współczesnej pra-
cy u podstaw, która da młodym projektantom odpowied-
nie narzędzia, teoretyczne i praktyczne, do skutecznego 
wejścia na rynek i stopniowego rozwoju marki. W Polsce 
moda traktowana jest jako dziedzina wyłącznie kreatyw-
na, nieco abstrakcyjna, czasem uważana wręcz za niepo-
ważną fanaberię. Tymczasem za granicą mocno inwestu-
je się w biznesową edukację osób związanych z rynkiem 
mody, bo jest rzeczą oczywistą, że moda to biznes i przez 
to rządzi się konkretnymi prawami i zasadami. Takiego 
podejścia brak w szkołach kreatywnych. Uczą, jak two-
rzyć kolekcje, jak szukać inspiracji i jak wybierać modelki, 
brakuje jednak solidnej wiedzy z zakresu ekonomii, mar-
ketingu i finansowego planowania. Dlatego młode marki 
nie są w stanie długo utrzymać się na rynku i dlatego też 
więksi projektanci nie potrafią wyjść poza granice Polski.

Drugą przyczyną takiego stanu rzeczy jest brak fi-
nansowej pomocy ze strony państwa, które, podobnie 
jak większość społeczeństwa, traktuje modę z przymru-
żeniem oka. Dlatego nie przewiduje w swoim budżecie 
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żadnych stypendiów, dofinansowań czy inkubatorów 
przedsiębiorczości, które byłyby pomocą dla począt-
kujących projektantów. Brak też publicznej, to znaczy 
darmowej, edukacji związanej z rynkiem mody, mimo 
że dziedzina ta rozwija się w szybkim tempie i staje się 
coraz istotniejszą częścią gospodarki. Z pomocą przy-
chodzą alternatywne instytucje, które dbają o opiekę 
nad najlepszymi młodymi markami.

Największą z nich jest HUSH WARSAW — platforma 
sprzedaży offline, która cyklicznie organizuje największe 
targi polskich marek autorskich, wspiera wybrane marki, 
umożliwiając im wyjazd na zagraniczne targi oraz pokazy 
mody, a w tym roku ruszyła z programem akceleracyjnym, 
który pomaga zbudować konkretną strategię biznesową. 
To jednak nadal za mało - bez większej pomocy, zwłaszcza 
finansowej, młode marki nie mają wielkich szans na start 
na tak konkurencyjnym rynku, co powoduje zatracanie 
wielkich talentów z ogromnym międzynarodowym poten-
cjałem. To hamuje rozwój polskiej mody. 

Największym problemem, z jakim boryka się sektor 
projektantów o ugruntowanej pozycji, jest brak spójności 
pomiędzy kreatywnym progresem a tendencjami sprze-
dażowymi w Polsce. Niestety, jako społeczeństwo zatraci-
liśmy gdzieś po drodze chęć wyróżniania się i wyszukiwa-
nia ciekawych strojów, tak jak miało to miejsce w czasach 
PRL-u. Paradoksalnie w okresie, kiedy na półkach nie było 
niczego, a zagraniczne kolorowe materiały były rzadkim 
rarytasem, Polki ubierały się z o wiele większą fantazją 
niż ma to miejsce dzisiaj. Modowe wybory Polaków stały 
się zachowawcze, przewidywalne i szaro-bure i na takie 
też stroje nadal jest największy popyt. Nie rozumiemy pro-
jektantów, którzy próbują stworzyć niekonwencjonalną 
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kolekcję, wyśmiewamy ich, porównujemy ich 
projekty do cyrkowych strojów i skutecznie 
niszczymy wszelkie pokłady kreatywności. 
Dotyka to zarówno małe, jak i bardzo rozpo-
znawalne marki. Rzadko który projektant 
o znanym nazwisku ma odwagę zaprezento-
wać na wybiegu coś nowego, świeżego, niesza-
blonowego. Brak gwarantowanego zysku jest 
na tyle zatrważający, że decydują się pozostać 
w sprawdzonym, niestety bardzo nudnym, 
schemacie, zamykając w ten sposób błędne 
koło polskiej mody.

Dlatego też trudno obecnie wymienić 
marki, które są gotowe na to, aby wyruszyć na 
podbój zagranicznych rynków. Jest oczywi-
ście Gosia Baczyńska, nasz chyba największy 
talent, która pokazuje się w na paryskim ty-
godniu mody, jednak trudności w uzyskaniu 
finansowej pomocy znacznie utrudniają sku-
teczną i długotrwałą ekspansję marki. Jest 
też Magda Butrym, która wymyka się sche-
matom i swój biznes zaczęła od promowania 
marki za granicą zamiast na rodzimym ryn-
ku, co okazało się wielkim sukcesem. Wśród 
autorskich marek wymienić należy MISBHV, 
które jest przykładem na to, że można zacząć 
od zera i dotrzeć do nowojorskiego tygodnia 
mody i znaleźć się w „Vogue’u” obok takich 
nazwisk jak Demna Gvasalia czy Gosha 
Rubchinskiy. To są jednak nieliczne przy-
kłady, którym udaje się wyjść poza granice 
Polski i odnieść sukces. Te marki są również 
dowodem na to, że warto postawić przede 
wszystkim na dobrą promocję na zewnątrz 
kraju, tam zdobywać doświadczenie, badać 
zagraniczne rynki i znaleźć idealną grupę od-
biorców dla swoich projektów. Niestety, kon-
dycja mody w Polsce powoduje, że łatwiej jest 
zacząć na zewnątrz kraju na rynkach, które 
traktują modę w poważny, biznesowy sposób 
i otwarte są na kreatywne talenty.

Warto jednak zaznaczyć, że pomimo wie-
lu barier społecznych i finansowych, moda 
w Polsce stale się rozwija. Liczba autorskich 
marek jest dowodem na to, że wzrasta popyt 
na rzeczy unikatowe, podkreślające indywi-
dualizm i wyróżniające się ponad ofertę jed-
nakowych ubrań z sieciówek. Coraz więcej też 
mówi się o modzie. Powstają merytoryczne, 
specjalistyczne blogi i platformy, które, ow-
szem, nadal są w wielkiej niszy, jednak coraz 
prężniej funkcjonują i mają realny wpływ na 
zmianę postrzegania rynku mody. Dobrym 
znakiem jest również to, że młodzi projektan-
ci są zdeterminowani i gotowi wziąć wszystko 
w swoje ręce, sami poszukują alternatywnych 
sposobów pozyskiwania funduszy czy promo-
wania swoich projektów. Sami dbają o swoją 
edukację, czytają, dowiadują się o skutecz-
nym prowadzeniu biznesu. Jest to trudne, 
ale na pewno daje nadzieję na to, że polska 
moda powoli zmierza w dobrym kierunku. 
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Jednak trzeba nieustannie podkreślać fakt, 
że bez konkretnego dofinansowania i zmiany 
postrzegania potencjału tego biznesu, moda 
w Polsce jeszcze długo będzie traktowana je-
dynie jako dziedzina kreatywna, a nie jako 
część jednego z najszybciej rozwijających się 
przemysłów na świecie. 

ENGLISH

POLISH FASHION. DIFFICULT TOPIC

We treat it distantly, we usually think that it’s 
not a serious topic for discussion – after all, is 
there any sense in talking about clothes, shoes 
and other things that we label as subject for 
teenagers? Fashion.

It’s precisely because of this predicament 
that the state of fashion in Poland leaves 
a lot to be desired. Thus yet another decade 
is slowly drawing to a close, and we still don’t 
have any solid foundations or structures of 
the market that is one of the most rapidly de-
veloping industries in the world and is global-
ly addressed with equal gravity as any other 
economic domain.

D OBRY M Z NA K I E M J E S T RÓW N I EŻ 
T O, Ż E M Ł ODZ I PROJ EKTA NC I 
SĄ Z DET ER M I NOWA N I I  G O T OW I 
WZ I ĄĆ WSZ YS T KO W S WOJ E R Ę C E...

We can divide Polish fashion into two 
sectors. One of them is the sector of the so-
called major players, that is designers who 
create primarily in Warsaw and promote two 
collections a year on average. They invite 
bloggers, celebrities and the entire flower of 
society to their shows. Real-deal critics and 
people who are well-versed in the fashion 
industry receive invitations far less often, 
because their opinions are not always fa-
vourable, and this, in turn, may have a detri-
mental effect on sales. And after all, it’s sales 
that is most important.

The other sector is made up of young, 
usually small Polish brands, established by 
friends, siblings, couples or graduates from 
design schools. Their advertisement strategy 
usually boils down to orchestrating a guest 
collection show at some smaller events, be-
cause they can’t afford to organize a show in 
Warsaw with this whole medial background. 
Their main place of self-promotion and distri-
bution is the website and platform Showroom.pl 
that gathers the majority of Polish niche brands. 
They advertise themselves also during fairs or-
ganized in different places in Poland and try 
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to distribute their products to local concept 
stores. This is where their ideas for advertise-
ment usually end.

The two sectors have a  lot in common. 
They are both caught up in the same patterns 
that have rendered Polish fashion unable to 
break the vicious circle and start to develop 
like foreign markets. The first reason there-
of is lack of proper education and modern 
work from scratch that would equip young 
designers with appropriate tools, both theo-
retical and practical, for effectively entering 
the market and gradually developing their 
brands. In Poland, fashion is still viewed as 
a strictly creative, rather abstract domain or 
even a ridiculous whim. Meanwhile, foreign 
countries invest heavily into business educa-
tion of people related to the fashion industry, 
because it’s obvious for them that fashion is 
indeed a business and as such is governed by 
some specific rights and rules. Such approach 
is missing at creative schools. They teach you 
how to design collections, look for inspiration 
and choose models, but what’s lacking is sub-
stantial knowledge about economy, market-
ing and financial planning. That’s why young 
brands fail to survive on the market for a lon-
ger time, and that’s why greater designers ar-
en’t able to achieve success abroad.

Another reason for such state of affairs is 
lack of financial help from the state which – 
like the majority of society – treats fashion 
offhandedly. That’s why the national budget 
doesn’t include any scholarships, grants 
or business incubators that would be of 
huge help to beginning designers. What is 
also lacking is public – that is free – educa-
tion connected to the fashion industry, even 
though this domain is developing at a fast pace 
and becomes increasingly important part of 
economy. What can be of some help are alter-
native institutions that take care of the best 
young brands. The biggest of them is HUSH 
WARSAW – an offline sales platform that or-
ganizes cyclic fairs of original Polish brands 
and supports chosen brands, making it pos-
sible for them to participate in foreign fairs 
and fashion shows; this year, it has launched 
the acceleration plan that helps brands build 
a specific business strategy. But it’s still not 
enough – without some more substantial help, 
especially financial one, young brands don’t 
stand a big chance of taking root on such com-
petitive market, which in turn leads to wast-
age of great talents with enormous interna-
tional potential. It hampers the development 
of Polish fashion.

The biggest problem that haunts the sec-
tor of esteemed designers is lack of cohesion 
between creative progress and sales trends 
in Poland. Unfortunately, as a society, we 
have lost our willingness to stand out and 

look for interesting outfits, as it was the case 
in the times of the Polish People’s Republic. 
Paradoxically, in the period when stores were 
empty, and imported coloured materials were 
a rarity, Polish women dressed with much 
greater imagination than today. Fashion 
choices of Poles have become conservative, 
predictable and grey, and such outfits are still 
in greatest demand. We don’t understand 
designers who try to create unconventional 
collections, we laugh at them, compare their 
designs to circus costumes and thus success-
fully destroy all creativity. It applies to both 
small and widely recognizable brands. Not 
many a famous designer has the courage to 
present something new, fresh and uncon-
ventional on the catwalk. Lack of guaranteed 
profit is enough of a deterrent for them to de-
cide on sticking to the tried – and unfortu-
nately very boring – scheme, in this way clos-
ing the vicious circle of Polish fashion.

That’s why it’s difficult to name brands 
that are ready to conquer foreign markets. Of 
course, there’s Gosia Baczyńska, probably 
Poland’s greatest talent, who shows herself at 
Paris Fashion Week, but difficulties with ac-
quiring financial help hinder the efficient and 
long-lasting expansion of the brand. There’s 
also Magda Butrym who breaks old schemes 
and patterns, and who started her business 
from advertising the brand abroad instead 
of on Polish domestic market, which proved 
great success. Amongst original brands, we 
should mention MISBHV that proves that you 
can start from nothing and reach New York 
Fashion Week, as well as feature in “Vogue” 
alongside such names as Demna Gvasalia or 
Gosha Rubchinskiy. But those are only few 
brands that manage to cross Polish borders 

and achieve international success. Those 
brands are also a proof that it’s worth staking 
chiefly on good advertisement beyond Polish 
borders, gaining experience abroad, study-
ing foreign markets and finding a  perfect 
target group for your designs. Unfortunately, 
the state of fashion in Poland makes it easier 
to start abroad, on markets that treat fashion 
in a serious, business way, and are open to 
creative talents. 

It’s worth stressing, however, that despite 
many social and financial barriers, fashion 
in Poland is still developing. The number of 
original brands proves that there’s a growing 
demand for unique things that emphasise 
individualism and stand out among identi-
cal clothes from chain stores. Fashion is also 
gradually becoming a topic for discussion. 
There are more and more subject-matter, spe-
cialist blogs and platforms that for now may 
still remain in a great niche, but start to func-
tion more and more dynamically, and have 
a real impact on the change in perception of 
the fashion market. A good sign is also the 
fact that young designers are determined and 
ready to take everything in their own hands, 
they look for alternative ways of acquiring 
grants or advertising their projects. They take 
care of their education, they read and learn 
how to run business in an effective way. It’s 
difficult, but it certainly promises well and 
makes us hope that Polish fashion is slowly 
moving in the right direction. But we need to 
emphasise the fact that without solid financial 
support and a change in perceiving the poten-
tial of this business, fashion in Poland time 
will still be treated only as a creative domain, 
not as a part of one of the most rapidly devel-
oping industries in the world. 
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PRZEPIS
NA WEEKEND
MNÓSTWO DOBREJ ENERGII, REWELACYJNI DOMOWNICY, 
BARDZO PRZYJEMNA WSPÓŁPRACA, FACHOWCY RÓWNIEŻ 
NA MEDAL. CZEGO CHCIEĆ WIĘCEJ OD MIESZKANIA, KTÓRE 
POWINNO KOJARZYĆ SIĘ WŁAŚNIE Z POZYTYWNĄ ENERGIĄ 
I WYPOCZYNKIEM, GDYŻ JEST PRZEZNACZONE NA WEEKENDOWE 
WYPADY NAD MORZE LUB KRÓTKIE URLOPY.
TEKST I ZDJĘCIA Lucyna Kołodziejska

P R Z E P I S  N A  W E E K E N DP R Z E P I S  N A  W E E K E N D



razu polubiliśmy się z moimi in-
westorami. Było to mieszkające 
na co dzień w Niemczech pol-

sko-austriackie małżeństwo, które obdarzy-
ło mnie od razu dużym kredytem zaufania. 
Z racji ich stałego miejsca zamieszkania za-
proponowali mi, abym zajęła się również opie-
ką nad mieszkaniem na całym etapie prac 
wykończeniowo-budowlanych.

Zasugerowałam im, aby mieszkanie miało 
w tej sytuacji trochę hotelowych rozwiązań, 
takich jak np. przeszklenie między łazienką 
a pokojem dziennym, zabieg raczej rzadko 
stosowany we wnętrzach służących do co-
dziennego zamieszkania, natomiast świetnie 
doświetlający łazienkę światłem dziennym 
z potężnego tarasowego okna.

Taras z kolei był chyba jednym z atutów, 
które skłoniły inwestorów do wybrania wła-
śnie tego mieszkania. Duży, z  cudownym 
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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.

Od widokiem na trójmiejskie lasy i dachy pobli-
skich kamienic, aż się prosił o zagospodaro-
wanie meblami w taki sposób, żeby poranna 
kawa przed letnią wyprawą na plażę stała się 
rodzinnym rytuałem.

Wnętrze miało być nowoczesne, jasne, 
w odcieniach nadmorskiego piasku. Dodałam 
do tego naturalne materiały, takie jak ka-
mień na ścianie w salonie (to odmiana kwar-
cytu z doliny rzecznej w Zambezi w Afryce), 
dębową podłogę w całym mieszkaniu oraz 
na części ścian w kuchni, lny w obiciach ka-
nap w  salonie, czy też mielony kamień na 
blacie kuchennym.

Podłoga wykonana jest z drzew rosną-
cych w  lasach sąsiadujących z  Alpami 
Austriackimi - to ukłon w stronę właścicie-
li. Jest ona głęboko olejowana, dzięki cze-
mu mogłam zastosować ją nawet w łazien-
ce przy wyjściu z prysznica. Teraz, po kilku 



W N ĘT R Z E M I A Ł O 
BYĆ NOWO CZ E S N E , 
JA S N E , W OD C I E N I AC H 
NA DMOR SK I E G O PI A SK U. 
D ODA Ł A M D O T E G O 
NAT U R A L N E M AT ER I A ŁY...
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latach użytkowania, wiem, że to rozwiąza-
nie sprawdza się w stu procentach. 

Jako naturalny materiał uznaję również 
beton, w końcu to piasek, kamień, wapno 
i trochę wody, rozwiązanie wykorzystywa-
ne już w starożytnym Rzymie. Dlatego też 
w moim ulubionym zakładzie produkcji pre-
fabrykatów zamówiłam płyty do pokrycia 
ściany za wezgłowiem łóżka w sypialni. Do 
tego lniana surowa pościel, miękka tkanina 
obiciowa łóżka i gałązka z kwitnącego drze-
wa w wazonie - idealne połączenie faktur. 

Traktując wnętrze głównie jako miej-
sce na wypoczynek, zaproponowałam in-
westorom przeszklenie również we wspo-
mnianej przed chwilą sypialni - między 
salonem a sypialnią była wcześniej ścia-
na, dzięki jej wyburzeniu i  wstawieniu 

szklanej ścianki oraz drzwi uzyskaliśmy 
wrażenie większej przestrzeni oraz dużo 
więcej światła, sączącego się pomiędzy 
pomieszczeniami.

Aby mimo wszystko można było się 
w sypialni „ukryć”, mamy powieszoną za-
słonę którą jednym ruchem można przecią-
gnąć, aby wydzielić przestrzeń. W końcu 
czasem na weekend przyjadą z właściciela-
mi ich synowie, dwóch chłopców, dla któ-
rych do spania mamy wygodne rozkładane 
salonowe kanapy.

Pod prysznicem zastosowałam lubiany 
przeze mnie zabieg: wydruk wielkofor-
matowy. Ponownie poprosiłam inwesto-
rów o wybranie ulubionego wakacyjnego 
zdjęcia, po czym wykorzystaliśmy je na 
nadruk pod prysznicem. 
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Najfajniejszym momentem było odda-
nie właścicielom kluczy do mieszkania, 
dzień przed Bożym Narodzeniem. Było to 
więc coś w rodzaju prezentu pod choinkę. 
Ja też dostałam jeden z najwspanialszych 
podarunków, jaki mogę sobie wymarzyć 
- zadowolone twarze i  wyrazy zachwytu 
nad skończonym wnętrzem. 

ENGLISH

RECIPE FOR THE WEEKEND

A lot of positive energy, fantastic people, 
a really nice collaboration, and excellent 
technicians. What else do you need in an 
apartment that should bring to mind positive 
feelings and relaxation, as it is intended for 
weekend trips to the seaside or short holidays.

When I met my investors for the first time, 
we hit it off right away. It was a  Polish–
Austrian couple living in Germany, who 
had complete trust in me from the outset. 
Owing to their place of residence, they 
asked me to take care of their apartment 
throughout the stage of completion and 
finishing works.

I suggested that in such a case, their 
apartment should have a few hotel solutions, 
such as, for example, a glass wall between 
the bathroom and the living room, an option 
rarely used in apartments we normally live 

T R A KT UJĄC W N ĘT R Z E 
G Ł ÓW N I E JA KO M I E JS C E NA 

W Y P O CZ Y N EK, Z A PROP ONOWA Ł A M 
I N W E S T OROM PR Z E SZ K L E N I E 

RÓW N I EŻ W E WSP OM N I A N E J 
PR Z ED C H W I L Ą S Y PI A L N I.
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in, but admitting more light into the bath-
room through a huge terrace window.

The terrace was probably one of the 
qualities that prompted the investors to 
buy this apartment. Its size and splendid 
views of Tricity forests and roofs of neigh-
bouring houses make it a  perfect space 
to be arranged in a way that encourages 
a family ritual of sipping the morning cof-
fee before an excursion to the beach.

The interior was to be modern, light, 
in the colours of the seaside sand. I add-
ed some natural materials, such as stone 

on the wall in the living room (a  kind 
of quartzite from a  river valley in the 
Zambezi in Africa), oak flooring in the 
whole apartment and on some of the kitch-
en walls, linen upholstery of the couches 
in the living room, and crushed stone on 
the kitchen worktop.

The floor is made from trees that grow 
in forests near Austrian Alps – that’s a tip of 
the hat to the owners. Since it’s deep oiled, 
I could use it in the bathroom as well, near 
the shower. Now, after a few years of use, 
I know that this solution always works.

I consider concrete to be a natural ma-
terial, too – after all, it’s sand, stone, lime, 
and some water. It was already used in the 
ancient Rome. That’s why I ordered tiles in 
my favourite plant producing precast prod-
ucts, which I put on the wall in the bedroom 
behind the bed head. What’s more, I added 
barren linen bedsheets, a soft bed uphol-
stery fabric and a twig of a blooming tree in 
a vase – a perfect combination of textures. 

As the interior was a space meant for 
relaxation, I  also suggested a  glass wall 
in the bedroom. There had already been 
a wall between the living room and the bed-
room, which I  replaced with a  glass wall 
and doors. This allowed me to create an 
impression of space and light coming be-
tween the rooms.

To make the bedroom more intimate, 
I  added a  curtain, which can be pulled 
across the room to separate space. The 
owners’ sons will sometimes stay in the 
apartment at the weekend, two boys, for 
whom I prepared two comfortable, folding 
couches in the living room.

In the shower, I  opted for a  solution 
which I particularly like: a large format post-
er. I asked the investors to pick their favou-
rite holiday photo; I printed it out in large 
format and placed it in the shower. 

The best part was handing the owners 
the keys to their apartment, a day before 
Christmas. It was a kind of a Christmas 
gift. I also got one of the best gifts I could 
dream of – happy faces and admiration for 
the finished interior. 
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TEKST Grzegorz Kapla ZDJĘCIA Arkadiusz Kubisiak

ADAM PYSIAK JEST SZCZĘŚCIARZEM. W CZASIE WYDARZEŃ 
RADOMSKICH, JEGO PSZCZELARSKA PASJA OCALIŁA MU SKÓRĘ. 
KOLEDZY I PRZYJACIELE NIE MIELI FARTA, PARTIA STRASZNIE SIĘ NA 
NICH ZEMŚCIŁA. BICIEM, WIĘZIENIEM, POGARDĄ. ON CUDEM UNIKNĄŁ 
WTEDY REPRESJI. NIE ZMARNOWAŁ SZANSY. ZBUDOWAŁ DOM, 
ZAŁOŻYŁ RODZINĘ, POSADZIŁ DRZEWA I POSTAWIŁ ULE. ALE TAMTEN 

DZIEŃ, W CZERWCU, PRZEŻYWA WCIĄŻ, JAKBY TO BYŁO WCZORAJ.



iodem pachnie wokół tego domu na granicy 
światów. Po jednej stronie brukowany dziedzi-
niec pełen maszyn i samochodów. Po drugiej 

zagajnik i bezkres pól. Po jednej stronie ludzie pracują, 
więc huczy jak w ulu. Każdy ma do Adama jakąś sprawę 
bez zwłoki. Jakby nic nie mogło zaczekać na potem. Więc 
jeszcze po schodach, bo wejście do domu jest wysoko, od-
powiada i radzi. Wreszcie macha ręką i pokazuje na nas. 
Gość w dom, Bóg w dom, zrozumcie.   

Po drugiej stronie, choć teraz tylko za oknem zagajnik 
i wielkie niebo. Jest w tych polach cisza i spokój. Pewność, 
że choćby nie wiadomo co się działo, chodzi przecież tylko 
o słońce i deszcz. I żeby wiatr nie położył kłosów. 

Wtedy miał dwadzieścia lat i  pewność, że zawsze, 
choćby nie wiadomo co się działo, będzie dobrze: rodzi-
na, dom, praca. 

Zaczęło się najzwyczajniej w świecie. Rano. Obok Spół-
dzielni Drzewnej, w której pracował, ciągnął tłum. Stali przy 
bramie i patrzyli. Najpierw tylko patrzyli. A potem usłyszeli. 

- Chodźcie z nami! Chodźcie z nami!
- I co? Jak miałem zareagować? Dwadzieścia lat miałem. 

To co się wtedy myśli? Ja? Ja nie pójdę? – uśmiecha się – Wie 
pan, zadziałała psychologia tłumu. Poszedłem. 

- Wiedział pan, po co ten protest?
- Co za pytanie? Przecież te podwyżki były bez końca, 

już nie dało się tego wytrzymać. Jeszcze był taki moment 
zawahania, bo mój szef położył mi rękę na ramieniu i mówi 
„Adam! Ty nigdzie się akurat nie wybierasz, chłopie. Tutaj 
masz zostać, na zakładzie”. 

- A pan co?
- A ja nic. Chwyciłem to moje dłuto do kieszeni i kape-

lusz pszczelarski, bo miałem dzisiaj mieć egzamin prze-
cież. I poszedłem. Wkręciłem się w ten tłum i powiem 
panu, że nie ma wyjścia, że to tak ciągnie, że po prostu 
się pan już od tego nie da rady uwolnić. Idziesz i śpiewasz 
patriotyczne pieśni. Idziesz i nagle rozumiesz, że to nie 
chodzi o żadne podwyżki. Że ty idziesz za ojczyznę, za 
Polskę. I że nie ma nic ważniejszego od tego marszu. Nic. 
Doszliśmy na Żeromskiego. A tu Komenda Milicji. A obok 
Prezydium. Tłum stanął. No bo co teraz? 

- Jak to co? Nie mieliście planu?
- Nawet o tym nie myślałem. Ale teraz stanęliśmy z goły-

mi pięściami naprzeciwko Komendy. I trzeba coś zrobić. Nic 
człowiek nie ma w rękach, a oni przecież uzbrojeni. Ale nic. 
Idziemy. No i wyrasta przed nami ta brama ogromna. Może 
trzy metry, może cztery metry. Wydała mi się niebotyczna. 

Patrzę po ludziach. Ten z prawej nic w ręku nie ma. Ten 
z lewej też nic. A ja… mam ten kapelusz tylko. No i dłuto 
mam. Jakby coś to nim można podrapać. Stoimy. Z tyłu na-
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myślenia o rodzinie, o żonie, o miłości. Jest 
tylko myślenie o Polsce. O wolności. Stanęli-
śmy do ataku i koniec! Co się będzie działo, to 
nikt nie myślał. Nawet nie umiem powiedzieć 
jak długo to trwało. Ja do dzisiaj mam przed 
oczyma te psy, kagańce, tę ślinę jak im ciek-
nie. Te tarcze. No nie wiem, dlaczego na nas 
nie poszli, dlaczego tylko te armatki wodne. 
Ktoś musiał rozumny tam dowodzić, bo gdyby 
poszły, to krew by się polała jak nic. 

Gdyby puścili psy, to nie miałbym szans, by-
łem w pierwszym szeregu. 

To byli nasi, radomscy milicjanci, może 
dlatego nie chcieli nas bić? Bo potem, kiedy 
przywieźli tych przyjezdnych milicjantów, to 
oni już nie mieli dla ludzi żadnej litości. No ale 
w końcu mieli armatki wodne i najechali nas. 
I tą wodą nas po prostu wyparli na ulicę. A wte-
dy ludzie krzyczą „Pogonili nas, pogonili, to 
my ich pogonimy z Domu Partii”. No i poszli-
śmy. A tam już było wszystko. Cały arsenał. 
Nawet koktajle Mołotowa. 

- Ludzie byli przygotowani?
 - Nie wiem, skąd wiedzieli, ale tak. Byli przy-

gotowani. No więc idziemy. Zdaje nam się, że 
idziemy rozmawiać z decydentami, że będą 
negocjacje. Wpadamy do środka, ale gdzie tam, 
nikogo nie ma! Pouciekali tylnymi drzwiami. 
Więc co? Dywan wielki, czerwony leży, to ten 
dywan żeśmy wyciągnęli i go do ciągnika. I na 
tym dywanie stoimy i nas traktor ciągnie. Run-
da honorowa po mieście. Moje najsilniejsze 
wspomnienie…  Ale to już był koniec tych emo-
cji, bo wtedy właśnie sobie uświadomiłem, że 
miasto jest zdemolowane. Kiedy to sobie uświa-
domiłem, zacząłem się bać.

- Ale co to znaczy zdemolowane?
- Wie pan, powywracane samochody. Poroz-

bijane szyby w oknach wystawowych. Wywrot-
ka piachu wysypana w poprzek ulicy. Ludzie 
budujący barykady… Dojechaliśmy do dworca 
na tym dywanie, a przy samym dworcu ciągnik 
przyhamował, na samochodzie z coca-colą. Nie 

GN Ę B I L I  N A S  I   P O N I EW I E R A L I. 
A   M Y  C HC I E L I Ś M Y  WOL NO Ś C I. 

BY Ł  PA N  W   TA K I M  T ŁU M I E 
K I E DYŚ?  T O  J E S T  TA K A 

E MO C JA ,  Ż E  S OB I E 
N I E  Z DAWA Ł E M  S PR AW Y...

pierają. I wie pan co zrobiliśmy? Zaczęliśmy ko-
pać. Buty robotnicze twarde są. Zmienialiśmy 
się w pierwszej linii, bo to nie było wcale takie 
łatwe. Z prezydium robili nam zdjęcia, więc 
któryś z tyłu zauważył i ludzie zaczęli kamie-
niami w okna prezydium rzucać, żeby się ubecy 
pochowali. No i się pochowali. I kopaliśmy tak 
długo, ile było trzeba. Nagle ta stalowa brama 
ustąpiła i wysypaliśmy się na podwórze Komen-
dy. Cały ten tłum. Jakby pękła tama. A my na 
przedzie przecież. Patrzę, a tam stoją. W szere-
gu. Tarcze, pały. I psy na smyczach. Psy w ka-
gańcach. Ale w oczach już mają szaleństwo. 

No i stanęliśmy jak wryci. 
- Psy mogły was zmasakrować… 
- Tak. Tak czuliśmy. Były gotowe do ataku, 

jeden rozkaz…  Ale rozkaz nie padł. Ktoś tam 
miał, dzisiaj to widzę, naprawdę stalowe nerwy.

- A wy? W tłumie trudno o chłodną głowę?
- A  my za kamienie. Wyrywamy bruk 

i w milicjantów. 
- Dlaczego?
- Bo mieliśmy policyjne państwo. Bo mó-

wili o sobie „pan władza”. Gnębili nas i ponie-
wierali. A my chcieliśmy wolności. Był pan 
w takim tłumie kiedyś? To jest taka emocja, 
że sobie nie zdawałem sprawy... W tym mo-
mencie się zupełnie nie myśli. Świat staje się 
bardzo prosty. Po jednej stronie jesteśmy my. 
A po drugiej stronie stoją oni. Oni mają broń, 
a  my nic nie mamy. Ale ma pan pewność, 
stuprocentową pewność, że gdyby któremuś 
z nas coś się stało, a przecież tych ludzi wokół 
nie znam nawet z widzenia, ale gdyby komuś 
z nich coś się stało, to byśmy z gołymi rękoma 
poszli na tę milicję… W tłumie działają nie-
zwykłe siły. No więc my w nich kamieniami 
rzucaliśmy za tę wolność, której nie było.

- Nie bał się pan? Gdyby dowodził tam jakiś 
szczeniak, mogłaby być masakra.

- Wie pan, przecież w ogóle nie myślałem 
co będzie. Zapomniałem, że dom buduję, że 
pracę mam. W tamtym momencie to nie było 

było wtedy puszek, tylko takie małe butelki. 
Wszystko porozbijane. No i na tym szkle zakoń-
czyła się moja podróż. 

Spotkałem przy dworcu znajomych. Po-
myślałem, czas się brać do domu. Pytamy. 
Autobusy nie jeżdżą. No to co robić? Idziemy. 
Spora grupa, kilka osób, mojej żony brat Jó-
zek nawet z nami szedł. Idziemy koło komen-
dy na Traugutta. 

- Stać, stać, stać! – wołają. 
No to stanęliśmy. 
Byłem chyba najstarszy, no bo już praco-

wałem, reszta to dzieciaki, szkolna młodzież. 
Milicjanci zaczęli nas legitymować, potem 
rewidować. Ale nikt nic nie miał. Im to nie 
przeszkadzało. Za kark i pałą. Doszedł jeden 
do mnie i do Józka.



- A gdzie to zapierdoliłeś!? – wrzeszczy.
I pokazuje na kapelusz.
- No to przecież moje jest, kapelusz pszczelarski, bo ja 

mam na dzisiaj wezwanie na komisję. I mu pokazuję ten pa-
pier. To wezwanie. 

On tylko popatrzył i mówi.
- Spierdaaaaaalaj!
No i zanim się nie obejrzałem, już byłem kilkaset metrów 

stamtąd. Wtedy przypomniało mi się, że kierownik dobrze 
mi powiedział, żebym nie szedł. Tu żona, dziecko, dom w bu-
dowie, a teraz co? Zamkną mnie. Więc szedłem bez ogląda-
nia. To był taki strach, że człowiek się nie ogląda, żeby tego 
nagłego szczęścia nie spłoszyć. 

Ale potem bałem się. Bałem się każdego dnia, że po mnie 
przyjadą. Nie spałem. Nie jadłem. Czekałem. Byłem pewien, 
że przyjadą. Że mi zrobili zdjęcia, jak atakujemy te bramę. 

- Przyjechali?

- Nie przyjechali. Może dlatego, że nie byłem nigdy wcze-
śniej notowany? Ale Zdzisiek nie wrócił. 

Rodzina wpadła w rozpacz. Szukali, ale dojścia do milicji 
nie było. Pan Dobrzański, najlepszy elektryk samochodowy 
w mieście, znał wszystkich, więc dzwonił do tych milicjan-
tów, pytał, ale go pogonili strasznie. Won łobuzie…

Następnego dnia wróciłem do pracy. Ale się nie przyzna-
wałem przecież, bo się bałem, że opowiem, a potem ktoś 
mnie wyda. Szefowi powiedziałem tylko, że miał rację. Że 
było straszne. I to tylko tyle… Nie, no to by nie była prawda. 
Bo przecież miałem ten moment satysfakcji, że komuchom 
trochę się dołożyło. Miałem, nie powiem. Przez ten jeden 
dzień, zanim powrócił strach, byłem wolny. Takiego uczucia 
się nie zapomni do końca świata. 

- Uwierzył pan, że można zmienić historię?
 - Chcieliśmy zmian. Ale nie wiem, czy wierzyliśmy…  Je-

stem dumny z mojego miasta, że nie tylko Gdańsk, nie tyl-
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ko Śląsk, że Radom, wtedy jedno z najbardziej 
przemysłowych miast w kraju, ma swoją stronę 
w księdze walki o wolność. Szkoda, że cena była 
taka wysoka. Że musieli zniszczyć miasto. 

- Więc jest pan jakby kombatantem…
- Nie. Nie jestem. Nie poszedłem do więzie-

nia i nie przeszedłem ścieżek zdrowia. Uratował 
mnie kapelusz i dłuto. Pszczoły mnie ocaliły. 

- Ten egzamin to trudne zadanie?
- Dla doświadczonego pszczelarza nie. 

- Ale miał pan dwadzieścia lat. 
- Ale doświadczenie ogromne. Trzeba było 

pięć lat mieć własne pszczoły, albo udoku-
mentowaną pracę w pasiece. Nie było żartów. 
No i ja miałem, bo i jeden, i drugi dziadek mie-
li pszczoły. I ja zacząłem jako dwunastolatek. 
Wie pan, jak to w każdym zawodzie, ważna jest 
nauka, ale najbardziej liczy się doświadczenie. 
Dlatego to takie wyjątkowe rzemiosło. To nie 
jest jak ze stolarstwem, że się można od małego 

 ...WA Ż N A  J E S T  N AU K A , 
A L E  N A J BA R DZ I E J  L IC Z Y 

S I Ę  D O Ś W I A D C Z E N I E . 
DL AT E G O  T O  TA K I E 

W YJĄT KOW E  R Z E M IO S Ł O.
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wszystkiego nauczyć. Że każdy może. Wiem, 
co mówię, bo przecież po tym Czerwcu zosta-
łem przedsiębiorcą. Miałem i gospodarstwo 
rolne. I miałem stolarnię. Dużą. Meblościanki 
robiliśmy. Wtedy to był bardzo poszukiwany 
towar. Wie pan, z płyty, w okleinie, Europa. 
Więc znam różnicę. I przez ten biznes to nawet 
zaniedbałem pasiekę. A z pszczołami nie ma 
zmiłuj, trzeba pilnować. Warroza, taki azja-
tycki pasożyt, trochę mi spustoszył pasiekę. 
Nie zauważyłem, kiedy się zaczęło. Ale potem 
odbudowałem pasiekę. I to taką nowoczesną, 
z którą mogę pojechać w plenery. Bo ja wędru-
ję z pszczołami. Wędruję po tych miejscach, 
gdzie akurat kwitnie interesująca mnie roślina. 
Człowiek zna miejsca. A na sympozjach mamy 
kontakt z ludźmi z całej Polski, więc wymienia-
my się wiadomościami. Jeżdżę za Kraśnik, albo 
w okolice Opola Lubelskiego w poszukiwaniu 
najbardziej czystych łąk. Albo na spadź w Góry 
Świętokrzyskie. Zna pan spadź? 

Mszyce wysysają nektar z igieł sosnowych, 
świerkowych, z modrzewia, trawią to, wydala-



matek, to po kilku pokoleniach ten kaukaski 
gen znowu wraca do głosu i nie podejdzie pan 
do takiej pszczoły. 

- Czyli wciąż trzeba zaczynać od nowa?
- Wcale nie, jeśli umie pan rozumieć 

pszczoły, wie pan jak wymieniać matki. Wte-
dy ten gen nie dojdzie do głosu. Nie wróci. 
Pszczelarz i  pszczoła muszą się rozumieć. 
Pszczoła żyje krótko, ale sekret polega na tym, 
że my pojedynczą pszczołę traktujemy jak 
osobny organizm. Tymczasem organizmem 
jest rój. Rodzina. I tę pamięć wspólnej ewolu-
cji z człowiekiem przechowuje rodzina, a nie 
pojedynczy owad. Dobry pszczelarz musi być 
też z dziada, pradziada, że się to w jakiś sposób 
dziedziczy. Ja na przykład nie miałem lęku 
przed pszczołami, ale są ludzie, którzy się ich 
boją. Ja jestem wytrzymały na użądlenia, 
nie mam alergii. Ale są przecież tacy, którzy 
tego bólu znieść nie umieją. Są alergicy. Oni 
nie mogą pracować z pszczołami. Pszczoły to 
w ogóle są jakby z innego świata. Ewoluowa-
ły całkiem osobno od reszty gatunków. Wie 
pan, w świecie żywych istot nie ma szans, 
żeby z niezapłodnionego jaja powstało życie. 
A u pszczół jest to możliwe. Żadne jajo się nie 
marnuje. Z niezapłodnionego rodzi się męski 
osobnik. Karmią go i hołubią, żeby zapłodnił 
matkę, a potem co? Wypędzają go, kiedy prze-
staje być potrzebny. Albo inne, niesamowite 
zjawisko, że pszczoły same sobie potrafią wy-
hodować matkę! Dzięki temu zjawisku rodzi-
na pszczela potrafiła przetrwać. To miliony 
lat ewolucji. Im głębiej się pan zagłębia w ten 
sekret, tym więcej tajemnic. 

Trzeba zrozumieć, że organizmem nie jest 
pszczoła, nawet nie jest nią królowa matka. Ro-
dzina pszczela jest organizmem. 

- Trochę jak ten tłum idący na Komendę. On 
też miał zbiorową świadomość. 

- Może i tak? Byliśmy jednością. Jak pszczo-
ły. Wie pan, że pszczoła, która użądli – umiera. 
Nie może po prostu wyjąć żądła, jak na przy-
kład osa. Pszczoła wie, że umrze. Ale to nic. 
Kiedy trzeba, poświęci się dla swojego roju.  

ENGLISH

THE STING

Adam Pysiak is a lucky man. His passion for 
beekeeping saved him during the events in Radom. 
His friends and companions weren’t that lucky; 
the party exacted its revenge on them. They were 
beaten up, imprisoned, and derided. Adam Pysiak 
narrowly escaped repressions. But he didn’t blow his 
chance. He built a house, started a family, planted 
trees and put up hives. But he still remembers that 
day in June as if it was yesterday.

On the border of two worlds, there is a house 
that smells of honey. On one side of the house, 
there is a paved yard full of machines and cars. 
On the other side, there are vast fields and 
a coppice. On one side, people are working, 
and the place is buzzing. Everyone has an 
urgent matter for Adam to resolve. As if noth-
ing could wait. So he answers and advises, still 
standing on the high stairs leading to the front 
door. Finally, he waves and points at us. My 
home is your home.

On the other side, behind the window, 
the coppice and the vast sky. You can feel 
peace and quiet in the fields; the certainty 
that whatever happens, it’s only about the 
sun and the rain. And preventing the wind 
from ruining the harvest.

ją, pszczoły to zbierają, zjadają, wydalają i z tego 
powstaje miód spadziowy. Miód spadziowy 
z Gór Świętokrzyskich należy do najlepszych 
w świecie. Znam argentyńską, włoską, z innych 
części Europy i powiem panu, że nie ma porów-
nania do świętokrzyskiej spadzi. 

- Więc pszczoły uratowały pana od więzienia.
- Tak. Bez wątpienia. Choć to nie były ła-

godne pszczoły, jakie hoduję dzisiaj. Dziś są ta-
kie gatunki, tak łagodne, że można w krótkich 
spodenkach chodzić sobie po pasiece. W tam-
tym czasie trzymaliśmy bardzo agresywne od-
miany. Gdybym robił dzisiaj takie miodobranie 
jak czterdzieści lat temu, to sąsiedzi by nie wy-
trzymali. Tyle było użądleń, że się biegło i ręce 
do wody wsadzało z lodem, żeby studzić skórę. 
Gdyby dziś były te same pszczoły, co wtedy, to 
myśli pan, że chociaż jeden gołąb na dachu by 
tutaj usiadł? Psy by ze strachu oszalały, tak żą-
dliły. Najbardziej złośliwe były pszczoły kauka-
skie, pierwsze dwa-trzy pokolenia to nie do wy-
trzymania. Teraz są inne krzyżówki, łagodne 
pszczoły. Ale jeśli się nie wymienia królowych 

  W PIĄTEK, 26 CZERWCA 1976 ROKU robotnicy Radomia, Ursusa, Płocka, Łodzi, Nowego 
Targu i Grudziądza wyszli na ulice w proteście przeciwko komunistycznej władzy. To nie 
był zorganizowany protest, nie dojrzała jeszcze myśl o „Solidarności”, nie istniały żadne 
struktury, jakie mogłyby pokierować olbrzymim, spontanicznym, robotniczym protestem. 
Nie umawiali się, że wyjdą. Nie umieli się pogodzić z kolejną falą poniżenia. Mięso miało 
podrożeć o 69 proc. Cukier o 100 proc. Ale nie chodziło przecież ani o cukier, ani o mięso. 
Chodziło o godność. O to, żeby pokazać, że są ludźmi. Że mają marzenia. Aspiracje. Że 
chcą sprawiedliwego i wolnego kraju. Bez strachu. Bez kłamstw w telewizji, bez wyborczego 
oszustwa i mamienia propagandą sukcesu. 

Nie udało im się zmienić nic. Partia była przygotowana. Choć nie przewidziała, że 
największe protesty będą miały miejsce w Radomiu. Dlatego nie od razu udało się stłumić 
protesty. Żeby ściągnąć z innych miast funkcjonariuszy zaangażowanych w Operację Lato 
76 władze musiały zagrać na czas. 

I Sekretarz KW PZPR Janusz Prokopiak, świadom już, że podwyżki nie mogą być 
odwołane, okłamał tłum, że decyzje zapadną po godzinie 14. Tyle potrzebowała partia, żeby 
przegrupować jednostki ZOMO do Radomia. Sekretarz uciekł. Tłum wtargnął do gmachu KW, 
a milicja przystąpiła do brutalnej pacyfikacji demonstracji. Walki trwały do chwili, kiedy władze 
podjęły decyzję, że odwołuje podwyżki. To był pierwszy przypadek w dziejach PRL kiedy 
komunistyczne władze ustąpiły robotniczym żądaniom. 

Al e robotnikom Radomia partia wystawiła straszliwy rachunek. Więzienia. Tortury. 
Zamykanie zakładów. To wszystko można udźwignąć. Dlatego partia odebrała im 
najważniejsze: skoro walczyli o godność, trzeba było odebrać im dumę z tego, czego dokonali.

Ż Ą D Ł O
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He was twenty years old then and he was 
sure that whatever happened, everything 
would be fine: his family, house, work. 

It began ordinarily enough. In the morning. 
A crowd gathered by the Timber Co-operative, 
where he worked. They were standing by the 
gate and watching. Only watching at first. Lat-
er, they heard, ‘Come with us! Come with us!’

‘What then? What was I to do? I was twenty 
years old. What do you think at that age? Me? 
I won’t go?’ he smiles. ‘You know, it was the 
crowd psychology. I went.’

‘Did you know what the protest was about?’
‘What a question. Prices were constantly 

going up; we couldn’t stand it. I hesitated for 
a while, because my boss put his hand on my 
arm and said, “Adam! You’re not going any-
where, lad. Stay here, in the plant.”’

‘And what did you say?’
‘Nothing. I grabbed my chisel and bee-

keeping hat and put them in my pocket. I had 
an exam that day. And I went. I mixed with the 
crowd and, you know, there was no way out. 
The crowd pulls you in and you can’t get out of 
it. You go and sing patriotic songs. You go and 
suddenly you realise it’s not about any rises. It’s 
about your homeland, Poland. And nothing is 
more important than that march. Nothing. We 
reached Żeromskiego Street. There was a na-
tional police station there. And the Cabinet Of-
fice building. The crowd stopped. What now?’ 

‘What do you mean? Didn’t you have a plan?’
‘I didn’t even think about it. But we were 

standing in front of the station with bare hands. 
And we had to do something. We had nothing, 
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and they were armed. But whatever. We went. 
And we reached a huge gate. Three or four me-
tres high. It seemed enormous.

I looked at the others. A guy on my right had 
nothing in his hands. A guy on my left – noth-
ing as well. And I… I only had that hat. And the 
chisel. As a last resort, I could scratch someone 
with it. We were standing. Those in the back 
were pushing. And you know what we did? We 
began to kick. Workers’ shoes were tough. We 
took turns in the first line, because it wasn’t so 
easy as it seemed. They were taking pictures 
of us from the building. Someone in the back 
noticed that and people began to throw stones 
at the windows, so that they would hide. And 
they did. And we kicked as long as it was nec-
essary. Suddenly, the steel gate gave in and we 
poured out on the yard. The whole crowd. As if 
a dam had burst. And we were in the front line. 
I looked and saw them standing in a row. With 
shields and clubs. And dogs on leashes. Dogs in 
muzzles. With crazy eyes. 

And we stopped dead.’
‘The dogs could have massacred you…’ 
‘Yes. We felt so. They were ready to attack, 

it would only take one word… But it didn’t 
happen. The person in charge must have had 
nerves of steel, I see that today.’

‘And what about you? Was it hard to keep 
a cool head in the crowd?’

‘We grabbed stones. We tore out cobble-
stones and threw them at the policemen.’ 

‘Why?’
‘Because it was a police state. They called 

themselves authority. They oppressed and 

tormented us. And we wanted freedom. Have 
you ever been in such a crowd? Emotions were 
so strong that I didn’t realise… You don’t think 
about the consequences at such a moment. 
The world becomes very simple. We’re on one 
side. And they’re standing on the other. They 
have weapons, we have nothing. But you can be 
sure, one hundred percent sure, that if anyone 
of us got hurt, and I didn’t know anyone around 
me, but if anyone got hurt, we would attack 
them with bare hands… The crowd is very pow-
erful. So we threw those stones at them for the 
freedom we didn’t have.’

‘Weren’t you afraid? If a  lad had been in 
charge, it could have been a massacre.’

 ON FRIDAY, 26 JUNE 1976, workers from Radom, Ursus, Płock, Łódź, Nowy Targ and 
Grudziądz gathered in the streets to protest against the communist government. It wasn’t an 
organised protest; the idea for ‘Solidarity’ hadn’t formed yet, and there wasn’t an organisation 
that could control such a huge, spontaneous demonstration of workers. They didn’t make 
any arrangements. They just couldn’t take any more humiliation. Meat prices were going 
to rise by 69%. Sugar prices – by 100%. But it wasn’t about sugar or meat after all. It was 
about dignity. About showing that they’re people. That they have dreams. Aspirations. That 
they want a fair and independent state. Without fear. Without lies on television, fraudulent 
elections and propaganda of success. 

They didn’t change anything.The party was prepared. Still, it hadn’t expected the biggest 
demonstrations to be staged in Radom. That’s why the protests weren’t dispersed right away. 
The authorities had to play for time to transport police forces involved in the Summer 1976 
Operation from other cities. 

The First Secretary of Radom’s Committee of PZPR, Janusz Prokopiak, who knew that 
the price rises wouldn’t be cancelled, lied to the crowd that decisions would be made after 2 
pm. The party needed time to transfer ZOMO units to Radom. Then, the Secretary ran away. 
The crowd broke into the Committee office, but the police conducted a violent crackdown on 
the demonstrators. Still, the workers kept on fighting until the authorities promised to cancel 
the price rises. For the first time in the history of Polish People’s Republic, the communist 
government yielded to the workers’ demands. 

But the party made them pay the price. Prison. Tortures. Shutting down plants. Still, the 
workers could handle that. That is why the party deprived them of the most important thing – 
they fought for dignity, so it took away their pride in their deeds. 



‘You know, I didn’t think about what may happen. I for-
got I’d been building a house, that I had a job. At that time, 
I didn’t think about my family, my wife, love. I thought 
about Poland. And freedom. We were ready to attack and 
that’s all! Nobody thought what would happen. I can’t tell 
how long it lasted. But I can still see those dogs in muzzles, 
drooling. Those shields. I don’t know why they didn’t at-
tack us and used those water cannons instead. The guy in 
charge had to be level-headed, because otherwise, there 
would have been a bloodshed.

If they had unleashed those dogs, I wouldn’t have stood 
a chance, I was in the first line. 

Those were policemen from Radom; maybe that’s why 
they didn’t want to beat us up. Because later, when other 
policemen arrived, they gave no quarter. But they had wa-

ter cannons and attacked us. And they pushed us out on the 
street. And people shouted, “They chased us away, chased 
us away, so we’ll chase them away from the House of the Par-
ty.” And so we went. And there was everything there. The 
whole arsenal. Even Molotov cocktails.’

‘Were the people ready for that?’
 ‘I don’t know how they knew it, but yes. They were ready. 

So we went. It seemed that we’re going to talk with deci-
sion-makers, that they’re going to negotiate. We came in, 
and there’s nobody there! They had run away out the back 
door. So, what were we to do? There was a huge, red carpet 
there, so we took that carpet and fastened it to a tractor. We 
were standing on that carpet, and the tractor was pulling us. 
A lap of honour through the city. That’s the clearest memory 
I have… But it was the end of those emotions, because I re-
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alised that the city was demolished. When 
I realised that, I got scared…’

‘What do you mean – demolished?’
‘You know, overturned cars. Broken shop 

windows. Sand scattered across the street. 
People putting up barricades… We reached 
the train station on that carpet, and the 
tractor stopped on the Coca Cola car. There 
were no cans then, only small bottles. Ev-
erything was in pieces. My journey ended 
on that glass.

I met my friends by the station. I thought 
it was time to go home. We asked. Buses 
didn’t run. So what then? We went on foot. 
A large group, several people, even my wife’s 
brother Józek was going with us. We passed 
the police station in Traugutta Street. 

“Halt, halt, halt!" they shouted. 
So we stopped. 
I guess I was the oldest one, because I al-

ready had a  job, the others were kids, stu-
dents. The policemen checked our papers 
and searched us. But we didn’t have anything. 
They didn’t care. They beat us with clubs. One 
of them approached me and Józek.

“Where did you get that from?!” he shouted.
And pointed at my hat.
“It’s mine, it’s a beekeeping hat. I have 

a call to report to the Board this afternoon.” 
And I showed him the paper. The call.

He looked at it and said,
“Get the fuck out of here!”
And before I knew it, I was hundreds of 

metres away. And I thought that my superi-
or was right when he told me not to go. I had 
a wife, a child, a house under construction, 
and now what? They’ll shut me up. I  was 
walking straight and I didn’t look behind. 
I was so afraid that I didn’t want to look be-
hind not to jinx it.

But I was really afraid later. I was afraid 
that they would come for me. I didn’t sleep. 
I didn’t eat. I was waiting. I was sure they 
would come. That they’d taken pictures of 
us attacking the gate.’

‘Did they come?’
‘They didn’t. Perhaps because I  didn’t 

have a record. But Zdzisiek didn’t come back. 
The family was in despair. They looked 

for him, but they didn’t know anyone in the 
police. Mr Dobrzański was the best car elec-
trician in town and he knew everyone, so he 
called those policemen and asked, but they 
told him off. Get out of here, you scamp…

I got back to work the following day. But 
I didn’t admit what I’d done, because I was 
afraid someone would turn me in. I told my 
boss that he was right. That it was terrible. 
And that’s all… Well, that wouldn’t be true. 
I had that moment of satisfaction that we’d 
kicked their asses a bit. I had it, I admit it. 

For that one day, before the fear returned, 
I was free. I’ll never forget that feeling.’ 

‘Did you believe that you could change 
history?’

‘We wanted changes. But I don’t know if 
we believed… I’m proud of my city; that it 
wasn’t only Gdańsk or Silesia, but also Ra-
dom, which was one of the most industrial 
cities in Poland then, had its page in the book 
of fighting for freedom. I regret that the price 
was so high. That they had to destroy the city.’

‘So you’re a kind of veteran…’
‘No. I’m not. I  didn’t go to prison and 

I didn’t suffer torture on the so-called path 
of health. My hat and chisel saved me. Bees 
saved me.’ 

‘Was that exam difficult?’
‘Not for an experienced beekeeper.’ 
‘But you were twenty years old.’ 
‘But I had considerable experience. A can-

didate was required to have kept their own 
bees for five years or have documented prac-
tice in an apiary. It was serious. And I had that, 
because both my grandfathers had kept bees. 
And I began when I was twelve. You know, just 
like in any other profession, knowledge is im-
portant, but experience matters the most. 
That’s why this craft is so special. It’s not like 
carpentry, where you can learn everything 
and everyone can do that. I know what I’m 
saying, because after that June, I became an 
entrepreneur. I had a farm. And a carpenter’s 
workshop. A large one. We made wall units. 
They were at a premium then. You know, made 
from tiles, in veneer, Europe. I know the differ-
ence. I even neglected my apiary due to that 
business. And there’s no rest with bees, you 
need to keep an eye on them all the time. Var-
roa mites, an Asian parasite, ravaged my api-
ary a bit. I didn’t notice it when it started. But 
later, I restored the apiary. I also modernised 
it, so I could take it someplace else. Because 
now I roam around with my bees. And if I find 
a plant I’m interested in, I make a stop. I know 
different places. I talk with people from all 
over Poland at symposia and we exchange in-
formation. I go near Kraśnik or Opole Lubel-
skie in search for the clearest meadows. Or for 
honeydew in the Świętokrzyskie Mountains. 
Do you know what honeydew is? 

Aphids feed on plant sap from pine, spruce 
and larch trees, then they digest and excrete 
it, whereas bees collect it, eat and excrete 
it, and that’s how honeydew honey is made. 
Honeydew honey from the Świętokrzyskie 
Mountains is one of the best in the world. 
I know its version from Argentina, Italy and 
other European countries and I can say that it 
can’t hold a candle to our honeydew from the 
Świętokrzyskie Mountains.’ 

‘So bees saved you from prison.’

‘Yes. For certain. Even though they weren’t 
nice, placid bees like these I keep today. These 
species are so placid that you can go around 
the apiary in shorts. At that time, we kept very 
aggressive species. If I made so much hon-
ey like I did forty years ago, my neighbours 
wouldn’t stand it. Those bees would sting you 
so many times that you would run and put 
your hands in water with ice to cool off the 
skin. If I kept such bees today, do you think 
that a pigeon would sit on my roof? My dogs 
would go crazy, the bees would sting so much. 
Caucasian bees were the worst; the first two or 
three generations were unbearable. There are 
other crosses now, placid bees. But if you don’t 
exchange queen bees, the Caucasian gene 
comes back after a few generations and you 
can’t approach such a bee.’ 

‘So you need to start all over?’
‘Not at all, because if you can distinguish 

bees, you know how to exchange the queen 
bee. You won’t let that gene become active. 
It won’t come back. The beekeeper and the 
bee had to understand each other. The life of 
a honey bee is short, but the secret is that we 
treat every bee as an individual organism, 
whereas it’s the hive that is the organism. The 
family. The family keeps the memory of com-
mon evolution with people, not an individual 
insect. A good beekeeper has to come from 
a long line of beekeepers, has to inherit it. For 
example, I wasn’t afraid of bees, but there are 
people who are scared of them. I’m quite tol-
erant of stings, I’m not allergic to it. But there 
are people who can’t stand such pain. Some 
are allergic. They can’t work with bees. Well, 
bees are like creatures from another world. 
Their evolution isn’t connected with other spe-
cies. You know, in general, it’s impossible that 
a living creature develops from an unfertilised 
egg. And it’s possible in the case of bees. No 
egg is wasted. Males develop from unfertilised 
eggs. They’re fed and glorified in order to fer-
tilise the queen bee, and then what? They’re 
chased away when they are no longer needed. 
Or another fascinating phenomenon – bees 
can develop a mother! The bee family has sur-
vived thanks to this phenomenon. These are 
millions of years of evolution. The more you 
learn, the more secrets you see. 

You need to understand that a single bee 
isn’t an organism, even the queen bee isn’t 
one. The bee family is the organism.’ 

‘It’s like with that crowd going to the police 
station. It also had collective awareness.’ 

‘Yes, you may be right. We were one. Like 
bees. You know, when a bee stings, it dies. It 
can’t take the sting out like, for example, 
a wasp. The bee knows that it’ll die. But it 
doesn’t matter. It’ll sacrifice itself for its hive 
when the time comes.’ 
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NOWOROCZNE POSTANOWIENIE TO OBIETNICA, KTÓRĄ PODEJMUJE SIĘ NA NOWY ROK. 
OBIECUJEMY SOBIE WIELE: BĘDZIEMY LEPSI, OTWARCI NA LUDZI, ZADBAMY O DOBRĄ FORMĘ, 
BĘDZIEMY ZDROWO SIĘ ODŻYWIAĆ, RZUCIMY PALENIE I ODWIEDZIMY CIEKAWE MIEJSCA… 
O TYM, JAK DŁUGA JEST LISTA TAKICH POSTANOWIEŃ, WIE DOBRZE KAŻDY Z NAS.

P O STA N OW I E N I A 
N OWO RO C Z N E 
T YM R A ZEM MOŻE  S IĘ  UDAĆ !

TEKST Agnieszka Maślik     ZDJĘCIA pixabay.com
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Ile postanowień noworocznych podjąłeś w swoim życiu? 
Jak wiele celów udało Ci się osiągnąć? Szacuje się, że 
zaledwie niecałe 10 proc. naszych zamierzeń zostaje 

faktycznie zrealizowanych.
Może warto więc spróbować ugruntowanych nauko-

wo metod behawioralnych?
Istnieją dwa główne nurty nauki o mózgu i naszym 

zachowaniu, które mają wpływ na postanowienia nowo-
roczne: nauka o sile nawyków i nauka o własnych histo-
riach (self-stories).

ZACZNIJMY OD NAWYKÓW.
Jeśli twoje postanowienia dotyczą zdrowszego odży-
wiania, ćwiczeń fizycznych, ograniczenia spożywania 
alkoholu, rzucenia palenia, spędzania mniej czasu 
w sieci lub innych powtarzających się zachowań, wte-
dy mówimy o potrzebie zmiany istniejących nawyków 
lub powstania nowych. Nawyki są automatycznymi, 
"uwarunkowanymi" czynnościami. Wstajesz rano 
i  zatrzymujesz się w  Starbucksie na ciastko i  latte. 
Wracasz do domu po pracy i kładziesz się przed te-
lewizorem. Wbrew popularnej opinii, nie jest trudno 
zmienić nawyki, o ile zrobisz to w odpowiedni sposób.

Musisz więc stworzyć nowy lub zmienić istniejący. 
W obu przypadkach metoda jest ta sama. Stworzyłeś 
już przecież dosłownie setki nawyków i nawet nie pa-
miętasz, od czego się zaczęły, dlatego też tworzenie 
nowych nie może być takie trudne. Musisz wykonać te 
trzy kroki:

1. Wybierz małą zmianę. "Jedz zdrowiej" nie jest małe. 
Jest to ważny powód, dla którego postanowienia 
noworoczne nie działają. Na przykład zamień to 
na "wypij każdego dnia smoothie z jarmużem". 
Takie działania są stosunkowo niewielkie i łatwe do 
zaadaptowania.

2. Dodaj nowy element do istniejącego już nawyku. 
Pomyśl o nawyku, który już masz i który jest dobrze 
ugruntowany, na przykład, "wejdź do kuchni rano" 
może być teraz bodźcem dla nowego nawyku "przy-
gotuj smoothie z jarmużu".

3. Spraw, aby nowa czynność była łatwa. Musisz po-
wtórzyć dane zachowanie od 3 do 7 razy, zanim 
stanie się nowym nawykiem. Włóż więc wieczorem 
jarmuż do blendera i przygotuj wszystkie składniki 
smoothie w jednym miejscu w lodówce. Rano bę-
dzie Ci prościej dopełnić nowego zwyczaju!

Jeśli uwzględnisz te trzy kroki, Twój nowy nawyk zosta-
nie utrwalony!

TERAZ ZAJMIJMY SIĘ NASZYMI  
„SELF STORIES”.
Jedną z ciekawszych technik do pracy z naszymi historia-
mi jest  tzw. "edycja fabuły". Koncepcja opiera się na zało-
żeniu, że wszyscy mamy osobistą narrację, która kształtu-
je nasze postrzeganie świata, ale i nas samych. Czasami 

W BR EW POPU L A R N EJ 
OPI N I I, N I E J E ST 
TRU DNO Z M I EN IĆ 
NAW Y K I, O I LE ZROBISZ 
TO W ODPOW I EDN I 
SPOSÓB.

P O S T A N O W I E N I A  N O W O R O C Z N E  -  T Y M  R A Z E M  M O Ż E  S I Ę  U D A Ć !



nasz wewnętrzny głos nie jest dla nas pomocą. Pisząc, 
a następnie edytując nasze własne historie, możemy zmie-
nić nasze postrzeganie siebie i zidentyfikować przeszkody 
stojące na drodze do lepszego funkcjonowania.

Łatwo się mówi, ale jak to zrobić? Wybierz jeden cel, 
a następnie zastanów się dlaczego nie udaje się go osią-
gnąć. Napisz swoją historie, przeanalizuj i spróbuj edyto-
wać narracje, aby wymyślić nową historie opartą na obiek-
tywnej i uczciwej ocenie sytuacji.

Kobieta o imieniu Lena początkowo napisała w swo-
jej "starej historii", że chciała poprawić swoją kondycję, 
ale jako główny żywiciel rodziny musiała pracować wiele 
godzin, przez co już i tak czuła się winna z powodu cza-
su spędzanego poza domem. Pod wpływem obiektywnej 
analizy, w końcu napisała nową historię, opartą na tych 
samych faktach, ale z bardziej szczerą oceną, dlaczego 
nie ćwiczy. "Prawda jest taka - nie lubię ćwiczyć i nie ce-
nię sobie zdrowego trybu życia. Używam pracy i dzieci, 
aby usprawiedliwić mój brak aktywności fizycznej".

Dzięki temu Lena odkryła obiektywne powody nie-
osiągania postawionego sobie celu i przestała zadręczać 
się, że znowu jej się nie udało. Zobaczyła, że nadając inne 

znaczenie aktywności fizycznej („będę miała więcej 
energii do zabawy z dziećmi”) i przesuwając priorytety, 
będzie w stanie znaleźć czas na ćwiczenia.

Może brzmi to prosto, ale dzięki pisaniu stajemy się 
bardziej obiektywni, a wtedy jesteśmy bardziej skłonni do 
zmiany sposobu myślenia, a tym samym naszego zacho-
wania. Kiedy dojdziecie do konfrontacji prawdy z tym, co 
dla was ważne, stworzy to największą szansę na zmiany.

Spróbuj. Co masz do stracenia? W tym roku wykorzy-
staj naukę, aby tworzyć i trzymać się postanowień nowo-
rocznych. Najlepszego w Nowym Roku! 

ENGLISH

NEW YEAR’S RESOLUTIONS 
– HOW TO SUCCEED THIS YEAR!

A New Year’s resolution is a promise you make for the New Year. 
We promise ourselves a lot: to be better and more open towards 
people, keep fit, eat healthy, quit smoking, and visit interesting 
places… Everyone perfectly knows how long a list of such 
resolutions may be.

How many New Year’s resolutions have you made? 
How many of them have you kept? It is estima-
ted that only about 10% of our plans are actually 
implemented.

To improve your result, it might be a good idea to try 
scientific behavioural methods.

There are two main scientific approaches to study 
our brain and behaviour, which affect New Year’s resolu-
tions: the power of habit and self-stories.

MOŻE BR Z M I TO PROSTO, 
A LE DZI ĘK I PISA N I U 

STA J EM Y SI Ę BA R DZI EJ 
OBI EKT Y W N I.

1 0 2 – 1 0 3 L U D Z I E  /  P E O P L E
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LET’S BEGIN WITH HABITS
If your resolutions concern healthy eating, 
physical exercise, cutting down on alcohol, 
quitting smoking, spending less time on-
-line or other repetitive behaviours, then 
there’s a need to change the existing habits 
or develop new ones. Habits are automatic, 
conditioned actions. You get up in the mor-
ning and stop at Starbucks to have a biscuit 
and latte. You get home after work and lie 
down on the couch to watch TV. Contrary 
to popular belief, it’s not difficult to change 
your habits provided that you do it right.

So you have to make a new habit or chan-
ge the existing one. It works practically the 
same in both cases. You’ve already made 
hundreds of habits and you don’t even re-
member how they started, so developing 
new ones can’t be hard. You have to follow 
three steps:

1. Pick a small change. ‘Eat healthy’ isn’t 
small. This is why you fail. Replace that 
with, for example, ‘drink kale smoothie 
every day.’ Such changes are relatively 
small and easy to introduce.

2. Add a new element to an existing habit. 
Think of a habit that you already have 
and that is deeply rooted, such as ‘go to 
the kitchen in the morning,’ and use it 
as a stimulus for a new one ‘make kale 
smoothie.’

3. Make the new action easy. You have 
to repeat an action 3–7 times before it 
becomes a new habit. Put kale into the 
blender in the evening and prepare all 
smoothie ingredients in one place in 
the frigde. It’ll be easier in the morning 
to keep the resolution!

If you abide by these three steps, you’ll get 
into the new habit!

NOW LET’S HAVE A LOOK  
AT SELF-STORIES
One of interesting techniques to work with 
your stories is the so-called plot edition. The 
concept is based on the assumption that we 
all have our personal narrative, which af-
fects our perception of the world and shapes 
us. Your inner voice isn’t always helpful. By 
writing and editing your own stories, you 
can change your perspective and identify 
obstacles in your way to success.

It seems easy to say, but how to do that? 
Pick a goal and think why you can’t accomplish 
it. Write your story, analyse it and try to edit the 
narrative to make a new story based on objecti-
ve and fair evaluation of the situation.

A woman named Lena initially wrote in 
her ‘old story’ that she wanted to be fit, but as 
the breadwinner, she had to work long hours 
and already felt guilty because of the time 
she wasn’t at home. After an objective analy-
sis, she wrote a new story based on the same 
facts, but involving a broader perspective on 
why she didn’t exercise. ‘The truth is that 
I don’t like exercising and I don’t want a he-
althy lifestyle. I use my work and children to 
justify the lack of physical activity.’

Thus, Lena understood the objective re-
asons for failing to accomplish her goal and 
stopped blaming herself for not keeping the re-

solution. She realised that if she attached a new 
meaning to physical activity (’I’ll have more 
energy to play with children’) and shifted prio-
rities, she’d be able to find time for exercise.

It may sound simple, but writing makes 
you more objective. Then, you’re able to 
change your way of thinking and, consequ-
ently, your behaviour. When you compare 
the truth with what’s important to you, you’ll 
have a chance to make a change.

Check it out for yourself. There’s nothing 
to lose. This year, benefit from science to 
make and keep your New Year’s resolutions. 
Happy New Year! 
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yłem rano po chleb, jeden z najsmaczniejszych, 
jaki jadłem w życiu. Zawsze po niego jeżdżę tu, 
blisko ode mnie, na Mokotów. Wróciłem, zja-

dłem i zasnąłem. Obudził mnie telefon, który przełą-
czyłem na wibracje, ale drgania szły po moim łóżku, 
aż do głowy. Nie odebrałem.

Wstałem, uchylając delikatnie elektryczną zasło-
nę z wmontowanym systemem nawilżania powietrza. 
Zobaczyłem, że na zewnątrz jest straszna zamieć, któ-
ra nadciągała od północy. Zarzuciłem na siebie dość 
duże damskie futro, które leżało na szezlongu w kory-
tarzu i w klapkach wyszedłem przed dom. Moje pół-
roczne dziecko, czekoladowe Porsche, ale bez orze-
chów, które mam ze związku z samotnością, stało pod 
zaspą świeżutkiego białego puchu.

Wzruszyłem się i zrobiłem zdjęcie ajfonem, „jak 
wrócę do domu, wrzucę na fejsa”, pomyślałem, stopy 
zaczęły mi solidnie marznąć, ale wcześniej zacząłem 
odśnieżać auto gołą zupełnie ręką. Otworzyłem drzwi 
samochodu, w środku tlił się jeszcze papieros marki 
American Spirit, ze śladem szminki od tej dziwki na 
pomarańczowym filtrze. Czułem zapach perfum po-
mieszanych z dymem, który wgryzał się w wiśniową 
bydlęcą skórę tapicerki. „Mam to w dupie”, pomyśla-
łem, i pierdolnąłem drzwiami samochodu tak moc-
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no, że zerwały się z gałęzi wszystkie ptaki. Nie będą 
przynajmniej srały na mój dach! Wróciłem do domu. 
Pomyślałem jeszcze o jednej z tych fenomenalnych 
dup, jakie oglądam w  kabarecie, przypomniałem so-
bie, że jest weganką i nie zaimponuję jej samochodem, 
którego fotele ubrane są w trupy zwierząt. Zakryję ba-
wełnianą wzorzystą narzutą! 

Nawet nie chciała jeść, kurwa, kawioru na przyję-
ciu u Dymitra! Pizda! Odpuściłem. 

Wracając, wyjąłem kilkanaście listów ze skrzynki, 
a w domu włączyłem płytę Celine Dion, to prezent od 
mojego ochroniarza, muskularnego pedała na żelu. 
Kurwa, jak można być pedałem i tak się fenomenalnie 
napierdalać. Raz tylko widziałem, jak spuścił wpier-
dol dwóm bardzo postawnym „patriotom” po jakiejś 
demonstracji w Warszawie. Siedziałem w samocho-
dzie, zamknąłem drzwi od środka i patrzyłem przez 
szybę zroszoną deszczem, jak tamci dwaj fruwają już 
bez skafandrów. Czułem się jak Margaret Thatcher 
w  czasach pacyfikacji protestujących górników… 
Matka mi kiedyś opowiadała, ojca nie znałem.

Pierwszy numer z płyty był rzeczywiście niezły, 
po francusku, nic nie zrozumiałem, ale piękna me-
lodia. Zrobiło się po dwunastej w południe, ostatni 
dzień roku, więc otworzyłem szampana prawdziwe-
go, nie jakieś gówno z biedronki, i przeczytałem list 
od matki. Przyciszyłem muzykę, nalałem drugi kie-
liszek, potem trzeci i zacząłem strasznie płakać… 
Kurwa mać, jak strasznie… Wszedłem do garderoby, 
założyłem białą jedwabną koszulę, nawet nie patrzy-
łem, od jakiego projektanta. Lidka zawsze je dokład-
nie prasuje. Lidka u mnie sprząta i czasem gotuje jak 
ją poproszę, umie. 

Znów wyszedłem z  domu, tym razem ze swoim 
elektrycznym psem. Takie są lepsze, bo możesz go 
zostawić do pięćdziesięciu dni bez jedzenia, opieki 
i najmniejszej troski o to, że na przykład nie wyjdzie 
na spacer. Tylko po pięćdziesięciu dniach siada sys-
tem, i musisz wybulić kolejne sześć tysięcy dolarów 
na nowego przyjaciela. Są tańsze, owszem, ale ja 
mam akurat takiego. Mój kochany Jamie. Kurwa, 

WOJTEK 
KALARUS
 
Aktor teatralny, filmowy i telewizyjny. 
Reżyser, felietonista. Związany z Nowym 
Teatrem Krzysztofa Warlikowskiego.

LO  
  NELY DRUGI RAZ JUŻ 

OBUDZIŁEM SIĘ DZISIAJ, 
PONIEWAŻ ŁADUJĘ 
AKUMULATORY PRZED 
SYLWESTROWĄ NOCĄ.
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jak ja go kocham, jest niebiesko-biały, 
jak grecka flaga, ale nie lubi słońca, tak 
jest napisane w  instrukcji po hiszpań-
sku, czytałem, bo właśnie zacząłem się 
uczyć hiszpańskiego.

Dlaczego płakałem?
Matka napisała w liście, że odcina mi 

kasę, mam trzydzieści jeden lat, jestem 
sam, nie pracuję i przepierdalam jej pie-
niądze. Generalnie generuję koszty! Tak 
napisała!

„Nie masz własnej rodziny, zadajesz 
się z dziwkami, palisz marihuanę! W jed-
ną noc potrafisz wydać dziesięć tysięcy 
złotych!”- napisała.

„Mamo, potrafię wydać dużo więcej”, 
pomyślałem, i zacząłem się śmiać. 

Jamie dał sygnał, że zimno mu w łapy, 
więc podniosłem go i zarzuciłem na szy-
ję. Przytuliłem zwyczajnie po ludzku. Jak 
Papież Polak, on miał wielkie serce, pa-
miętam. Matka mi też o nim opowiadała.

Sąsiedzi myślą, że jestem nienormal-
ny, ale każdy ma prawo do miłości takiej, 
na jaką zasługuje! 

ENGLISH 

LONELY

Today, I’ve already woken up twice, 
because I’m charging my batteries for the New 
Year’s Eve.

I  went to buy some bread in the morn-
ing, one of the most delicious bread I’d 
ever had. I always go to Motoków for it, 
near my place. I came back, had break-
fast and fell asleep. A telephone call woke 
me up – I’d put it on vibrate, but it was vi-
brating all over my bed, up to my head. 
I didn’t pick up.

I got up and lifted the electric curtain 
with an in-built air humidification system. 
I  saw a  fierce blizzard outside, coming 
from the north. I put on a quite large wom-
en’s fur coat which I’d found on the chaise 

longue in the corridor and went out in my 
slippers. My six-month-old baby, a choco-
late Porsche without nuts, which I got due 
to my loneliness, was covered in white 
powder snow.

I  was moved and took a  picture of it 
with my iPhone. I thought to myself ‘I’ll 
post it on Facebook when I come home.’ 
My feet were freezing, but I began to re-
move snow from the car with a bare hand. 
I opened the car door. An American Spirit 
cigarette was still glowing; it had a lipstick 
stain on its orange filter, left by that bitch. 
I could smell her perfume blended with the 
cigarette smoke stinging the cherry cattle 
upholstery leather. ‘I  don’t give a  shit,’ 
I thought and slammed the door so hard 
that all birds sitting on a tree nearby flew 
off. At least they wouldn’t poop on my roof. 
I  went back home. I  also thought about 
one of those mind-blowing chicks I  saw 
on the cabaret and recalled she was a veg-
an and I wouldn’t impress her with a car, 
whose seats are covered in dead animals. 
I’ll cover them with a cotton, patterned 
coverlet instead! 

She didn’t even want to eat that bloody 
caviar at Dymitr’s party. What a  cunt! 
I dropped it. 

On my way home, I  took out a dozen 
letters from the letter box, and at home, 
I put Celine Dion’s album on – a gift from 
my bodyguard, a muscular fag with gelled 
hair. Fuck, how such a fag can be so aw-
fully good at whacking people. Once, I saw 
how he kicked the asses of two big ‘patri-
ots’ after a  demonstration in Warsaw. 
I was sitting in a car, locked from the in-
side, and looking through the rain on the 
window at those guys fleeing without their 
coats. I felt like Margaret Thatcher in the 
times of pacifying miners’ protests… My 
mother would tell me about it, I  didn’t 
know my father.

The first song on the album was real-
ly good, in French. I  didn’t understand 

a word, but the melody was beautiful. It 
was past noon, the last day of the year, so 
I opened real champagne, not some shitty 
drink bought in Biedronka, and read a let-
ter from my mother. I  turned the music 
down, poured another glass of champagne, 
then another one, and I began to cry my 
eyes out… Fuck, it was terrible… I  went 
into the dressing room, put on a white silk 
shirt, I didn’t even notice its designer. Lidka 
always irons them carefully. Lidka cleans up 
my place and sometimes cooks for me when 
I ask her, she can do that.

I  went out again, this time with my 
electric dog. These are better, because 
you can leave them without food, care and 
walkies for up to fifty days. Only after fifty 
days the system is down, and you have to 
cough up another six thousand dollars for 
a new friend. There are cheaper models, of 
course, but I have this one. My dear Jamie. 
How I fucking love him, it’s white and blue, 
like the flag of Greece, but it doesn’t like 
the sunshine according to the Spanish 
manual. I read it becase I’d just begun to 
learn Spanish.

Why did I cry?
My mother wrote that she cuts off my 

money, I’m thirty-one, single, without 
a job, and I spend her money like water. 
In a nutshell, I generate costs. That’s what 
she wrote.

‘You don’t have your own family, you 
mess with hookers, smoke marihuana! 
You can spend ten thousand zlotys within 
one night!’ she wrote.

‘Mum, I can spend much more,’ I thought 
and began to laugh. 

Jamie gave me a sign that its paws were 
cold, so I picked it up and held it against 
my body. I just hugged it. Like the Polish 
Pope, he had a big heart, I remember that. 
My mother told me about him, too.

My neighbours think I’m crazy, but 
everyone has the right to be loved like 
he deserves. 

L O N E L Y

SĄ S I E DZ I  M Y Ś L Ą ,  Ż E  J E S T E M 
N I E N O R M A L N Y,  A L E  K A Ż DY  M A 
PR AWO  D O  M I Ł O Ś C I  TA K I E J, 
N A  JA K Ą  Z A S Ł U GUJ E!
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MODELKA / MODEL:  
Tonia Ugwu

ZDJĘCIA I STYLIZACJA /  
PHOTOS AND STYLIST:  
Karolina Orzechowska

MAKIJAŻ IWŁOSY /  
MAKE UP AND HAIR :  
Marta Beczek





1 1 4 – 1 1 5 F E L I E T O N  /  C O L U M N

Więce j  na anywhere . p l

ebyście wiedzieli, o czym piszę – fragment od ni-
estrudzonego życiem mężczyzny:
2001: Bedę lepszym mężem dla mojej Justynki.

2002: Nie rozwiodę się z moją Justynką. 
2003: Postaram się odzyskać moją Justynkę.
2004: Bedę lepszym mężem dla Wandy.

A może już i strudzonego, bo od 2004 roku cisza. 
Może doszedł do wniosku, że lepiej nic nie planować. 
Niech go życie na nowo zaskoczy. Mężczyzna zapewne 
o tym nie wie, być może nigdy się nie dowie, ale po-
ciesz ył mnie. Bo lepiej ponosić k lęskę we dwoje. 
Jakoś tak raźniej. Ja co roku nawalam, dlatego też co 
roku postanawiam to samo. Nie mogę zdradzić, co 
tak bardzo mi nie wychodzi, bo do tego wszystkiego 
jestem przesądna. Tak jak bardzo nie lubię przebie-
gającego przede mną czarnego kota, tak samo nie 
lubię dzielić się marzeniami. Na wszelki wypadek, 
żeby nie zapeszać. Wracając do postanowień, przec-
zytałam jeszcze jedną miłą rzecz. To miód na moje 
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uszy. Podobno ponad 80 procent noworocznych pos-
tanowień zostaje zapomnianych w ciągu najbliższego 
miesiąca, a na pozostałe 20 procent mamy nadzieję, że 
się załapiemy. Te 20 procent to zapewne postanow-
ienia niekonkretne w stylu „dam z siebie wszystko, 
zadbam o siebie”. Trudno to zmierzyć, policzyć, więc 
wiele można pod to podpiąć. Utrzymałeś wagę, udało ci 
się zrzucić kilka kilogramów, a może gramów. Idealnie. 
Jeśli przytyłeś - też świetnie, zapewne rozkoszowałeś 
się jedzeniem, a tym samym doznałeś nowych kuli-
narnych doznań. Nie wiem jak Państwo, ale ja znów ro-
bię postanowienia. Liczę na 20 procent, a za rok znów 
będę się zastanawiać, dlaczego i tym razem nie wyszło. 
Wolę swoje postanowienia niż wróżby andrzejkowe. Na 
to, co wyjdzie, nie masz wpływu. W tym roku jak nic 
wyszło mi dziecko. Nie planuję, ale kto wie. Okaże się za 
rok, jak się spotkamy na kolejnych podsumowaniach.

ENGLISH 

PROMISES, PROMISES

I laughed my head off. I came across some New Year’s 
resolutions on the Internet and I couldn’t believe that after so 
many failures, the guy still wanted to plan anything.

Just to provide you with the context, have a look at the 
resolutions of a truly persistant man:
2001: I’ll be a better husband to my Justynka.
2002: I won’t divorce my Justynka. 
2003: I’ll try to get my Justynka back.
2004: I’ll be a better husband to my Wanda.

Or perhaps he isn’t as persistent as I thought at first, 
because he hasn’t posted anything since 2004. Perhaps 
he realised that it’s better not to make any plans. And 
let life surprise him. That guy doesn’t know that, and 
he’ll probably never now, but he made me feel better. 
It’s better to fail together. To join the club. I fail every 
year, and every year I make the same resolutions. And, 
to cap it all, I’m also too superstitious to admit what I’ve 
messed up. I don’t like a black cat to cross my path as 
much as I hate to talk about my dreams. Just in case, 
not to jinx it. Coming back to resolutions, I’ve also read 
another nice thing. Some news to sugar the pill. Over 
80% of New Year’s resolutions are said to be forgotten 
within a month, while we hope to keep the remaining 
20%. I guess these 20% include such vague wishes as 
‘I’ll do my best, I’ll take care of myself.’ Such promises 
are difficult to measure and count, so they may mean 
a lot. You kept your weight, you lost a few kilograms 
or maybe grams. Perfect. If you gained weight – that’s 
great, too. You surely enjoyed food, so you experienced 
new culinary sensations. I’m making new resolutions 
again, what about you? I hope for these 20%, and next 
year, I’ll be wondering why I’ve failed again. Still, 
I prefer my resolutions to fortune-telling games on 
St. Andrew’s Day. You can’t do anything to change 
your result. This year, I got a baby. I’m not planning it, 
but who knows. I’ll find out next year, when we meet to 
review another year gone by. 

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.

OBIECANKI 
CACANKI
UBAWIŁAM SIĘ DO ŁEZ. TRAFIŁAM W SIECI NA NOWOROCZNE 
POSTANOWIENIA I NIE MOGŁAM WYJŚĆ Z PODZIWU, ŻE PO TYLU 
NIEPOWODZENIACH, FACETOWI CHCE SIĘ JESZCZE COŚ POSTANAWIAĆ.
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STAŁY DODATEK PORTU LOTNICZEGO 
GDAŃSK IM. LECHA WAŁĘSY

REGULAR SECTION OF GDANSK LECH WALESA AIRPORT



6,00 PLN 60,00 PLN

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

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

doba, więcej niż 10 godzin i nie dłużej niż 24 godziny 
/ more than 10 hours and less than 24 hours

4,50 PLN 7,00 PLN -

P1

P2

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

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

BEZPŁATNY PARKING KISS&FLY 

do 10 min  
/ to 10 min

do 20 min  
/ up to 20 min

każde następne 10 min  
/ each next 10 min

bezpłatnie / free 20,00 PLN 10,00 PLN

FREE OF CHARGE KISS&FLY CAR PARK

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

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

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

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

REKLAMA

każda rozpoczętą godzina  (do 9 godziny).
every hour, (to 9 hours).

doba, więcej niż 10 godzin i nie dłużej niż 24 godziny 
/ more than 10 hours and less than 24 hours

do 45 min  
/ to 45 min

do 55 min  
/ up to 55 min

każde następne 10 min  
/ each next 10 min

bezpłatnie / free 20,00 PLN 10,00 PLN

Wyłącznie dla autokarów o wysokości powyżej 2,9 m, które skorzystały z wyznaczonego wjazdu.
Only for buses higher than 2,9 m, which passed through the dedicate entrance.

REKLAMA

USŁUGI 
PREMIUM
PREMIUM SERVICES

Szczegóły dotyczące usług dostępne są na 
stronie internetowej www.airport.gdansk.pl 
w zakładkach Executive Lounge, Fast Track 
i Obsługa VIP.

Details available at www.airport.gdansk.pl 
in Executive Lounge, Fast Track and VIP 
Service sections.

KONTAKT 
CONTACT:

VIP, Fast Track: 
tel.: +48 608 047 635 
e-mail: vip@airport.gdansk.pl
Executive Lounge 
tel.: +48 583 481 199 
e-mail: vip@airport.gdansk.pl

1. USŁUGI VIP 
. dyskretna kontrola bezpieczeństwa, 
. kompleksowa odprawa biletowo-bagażowa, 
. luksusowy salon VIP i parking, 
. indywidualny transport do/z samolotu.
. opłata według cennika na www

1. VIP SERVICES
. dictreet safety control
. complete check-in
. luxurious VIP salon and parking
. individual transport from/to the plane
. price list available at www

2. SALON EXECUTIVE LOUNGE** 
. 100 zł brutto
. kameralna atmosfera, 
. komfortowy salon wypoczynkowy 
w formule „all inclusive”. 
   
3. USŁUGA FAST TRACK DLA 
KAŻDEGO***
. 40 zł + VAT 
. kontrola bezpieczeństwa bez kolejek

2. SALON EXECUTIVE LOUNGE**
. 100 PLN
. intimate atmosphere
. comfortable "all inclusive" 
recreational salon

3. FAST TRACK SERVICE FOR 
EVERYONE***
.  40 PLN + VAT
.  check-in without queues



 Stocznia

 Zaspa

Przymorze Uniw.

Oliwa

Sopot

Sopot Wyścigi

Zatoka Gdańska

Gdańsk

Kołobrzeska

Chwaszczyno

77

7

1

S6

S6

221

 Politechnika

Gdańsk Główny

 Wrzeszcz

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

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

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

Z K M G D Y N I A

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

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

AUTOBUSY Z/DO GDAŃSKA 

AUTOBUSY Z / DO GDYNI

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

• z Dworca Głównego PKP Gdynia Główna / from Gdynia Główna PKP Station
• linia 4A (czas dojazdu ok. 40 min.) / 510 bus line (journey time approx. 40 min.)

TAKSÓWKĄ

AUTOBUSEM

BY TAXI

BY BUS

Taxi rekomendowane przez Port Lotniczy 
Gdańsk im. Lecha Wałęsy  

Taxi recommended by Gdansk Lech Walesa 
Airport

• z kierunku Banina (zachód) – ul. Nowatorów

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

• z kierunku Tczewa (południe) – trasa S6

• z kierunku Gdańska (północ) – ul. Słowackiego

• z kierunku Torunia, Bydgoszczy – trasa A1

• from Banino (west) – Nowatorów St.

• from Gdynia/Sopot (north) – route S6

• from Tczew (south) – route S6

• from Gdansk (north) – Słowackiego St.

• from Torun, Bydgoszcz – route A1

SAMOCHODEM
BY CAR

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

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

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

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

TRANSLINEAIR
www.translineair.pl

PRZEWOŹNICY NIEREGULARNI:      

NIWOTRANS
www.niwo.pl

TWOJBUS24PL
twojbus24.pl

MAJBUS 
www.majbus.eu

LOTRANS 
www.lotrans.pl

MINIBUSEM
BY MINIBUS

TAXI

BYTNER TRANSPORT 
www.bytnertransport.pl 

OLIMPIC
www.olimpic.net.pl
Hel-Władysławowo

AD-MAR
www.admartransport.pl 
Grudziądz

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

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

Gdynia

Kierunek 
Gdynia

T2

 Kierunek Warszawa 
Bydgoszcz

>

>

DOJAZD DO PORTU LOTNICZEGO GDAŃSK IM. LECHA WAŁĘSY

HOW TO GET TO GDANSK LECH WALESA AIRPORT

Słowackiego

Kartuska

Nowatorów

Armii Krajowej



FL IG HT  DEST INAT IONS

KIE RUNKI  LOTÓW

AARHUS www.aar.dk

BILLUND       www.billund-airport.com

KOPENHAGA www.cph.dk

TURKU         www.finavia.fi

HELSINKI www.finavia.fi

BARCELONA         www.barcelona-airport.com

ALICANTE* www.alicante-airport.net

WILNO         www.vilnius-airport.lt

AMSTERDAM  www.schiphol.nl

EINDHOVEN www.eindhovenairport.com

GRONINGEN www.groningenairport.nl

CORK www.corkairport.com

DUBLIN   www.dublinairport.com

DORTMUND www.dortmund-airport.de

FRANKFURT AM MAIN www.frankfurt-airport.de

FRANKFURT HAHN    www.hahn-airport.de

HAMBURG www.fhl-web.de

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

MONACHIUM www.munich-airport.de

PARYŻ-BEAUVAIS www.aeroportbeauvais.com

DANIA / DENMARK

FINLANDIA / FINLAND

HISZPANIA / SPAIN

LITWA / LITHUANIA

HOLANDIA / NETHERLANDS

IRLANDIA / IRELAND

NIEMCY / GERMANY

FRANCJA / FRANCE

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

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

MOLDE beta.avinor.no

OSLO -GARDERMOEN   www.osl.no

OSLO-TORP www.torp.no

STAVANGER www.avinor.no/en/stavanger

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

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

GÖTEBORG  www.goteborgairport.se

MALMÖ-STURUP www.lfv.se/sv/Malmo

SZTOKHOLM-ARLANDA www.swedavia.se/arlanda

SZTOKHOLM-SKAVSTA www.skavsta.se

VÄXJÖ www.smalandairport.se

ABERDEEN www.aberdeenairport.com

BELFAST www.belfastairport.com

BIRMINGHAM www.birminghamairport.co.uk

BRISTOL www.bristolairport.co.uk

DONCASTER-SHEFFIELD www.robinhoodairport.com

EDYNBURG www.edinburghairport.com

GLASGOW-
INTERNATIONAL www.gpia.co.uk

LEEDS-BRADFORD www.leedsbradfordairport.co.uk

LIVERPOOL www.liverpoolairport.com

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

LONDYN-STANSTED www.stanstedairport.com

MANCHESTER www.manchesterairport.co.uk

NEWCASTLE www.newcastleairport.com

MEDIOLAN-BERGAMO www.orioaeroporto.it

NEAPOL* www.aeroportodinapoli.it

PIZA* www.pisa-airport.com

KRAKÓW  www.krakowairport.pl

WARSZAWA www.lotnisko-chopina.pl

WROCŁAW www.airport.wroclaw.pl

SZWECJA / SWEDEN

WIELKA BRYTANIA / GREAT BRITAIN

WŁOCHY / ITALY

POLSKA / POLAND

EJLAT         www.iaa.gov.il

TEL AVIV www.telaviv-airport.com

IZRAEL / ISRAEL

* Połączenia sezonowe / seasonal connections

KIJÓW airport.kiev.ua

LWÓW lwo.aero

UKRAINA / UKRAINE

ALESUND  www.avinor.no

NORWEGIA / NORWAY

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

REYKJAVIK         www.kefairport.is

ISLANDIA / ICELAND

LIZBONA     www.lisbon-airport.com

PORTUGALIA / PORTUGAL

MALTA         www.maltairport.com 

MALTA / MALTA

RYGA         www.riga-airport.com

ŁOTWA / LATVIA

ATENY www.aia.gr

GRECJA/ GREECE



GLASGOW

DUBLIN

LIVERPOOL

LONDYN-LUTONBRISTOL

PARYŻ-BEAUVAIS 

EINDHOVEN

HAMBURG

KOPENHAGA
MALMÖ - STURUP

SZTOKHOLMOSLO-TORPSTAVANGER

KRISTIANSAND

GÖTEBORG

OSLO
BERGEN

HAUGESUND

TRONDHEIM

MOLDE

TURKU
HELSINKI

KOLONIA-BONN
FRANKFURT

FRANKFURT HAHN

BARCELONA

MEDIOLAN-BERGAMO 

PIZA*

LONDYN-STANSTED

DONCASTER-SHEFFIELD

LEEDS-BRADFORD 

CORK

EDYNBURG

DORTMUND
WARSZAWA

MANCHESTER

KRAKÓW

MONACHIUM

BIRMINGHAM

MALTA

ALESUND

SZTOKHOLM-SKAVSTA

BILLUND

ABERDEEN

ALICANTE*

GRONINGEN

REYKJAVIK

BELFAST
NEWCASTLE

KIJÓW

VÄXJÖ

NEAPOL*

GDAŃSKAMSTERDAM

AARHUS

WROCŁAW

KIERUNEK TEL A
VIV

KIERUNEK EJLA
T

LIZBONA

WILNO

RYGA

KIERUNEK LIZBONA

TROMSØ

ATENY

LWÓW

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

?

* Połączenia sezonowe / seasonal connections

*



RUNWAY NIGHT RUN
Starting from 15 January, you can sign up for an unusual event. 
On the night from 9 to 10 June, Airport Gdansk hosts another edi-
tion of a night run on the runway. The course will be 5 kilometres. 
The event organiser is Skyway Run. A  record number of 2000 
runners may participate in the event. No other Polish runway run 
has ever gathered so many participants. All running enthusiasts 
will have a great chance to explore this usually inaccessible spot 
and have a wonderful adventure. 

MORE LUFTHANSA FLIGHTS 
FROM GDAŃSK
Lufthansa, which has been operating at Airport Gdansk for 
close on 13 years, adds 11 flights a  week to its current flight 
schedule – 7 flights to Munich and 4 to Frankfurt. As a  result, 
in the 2018 summer season, the airline will operate 28 flights 
to Munich and 18 flights to Frankfurt a  week. According to 
Frank Wagner, Country Manager Lufthansa Group Poland, the 
increase in the number of flights from Gdańsk results from the 
dynamic development of Pomerania and growing demand for 
flights to Germany – both direct and connection flights. These 
German airports are international hubs offering flights to over 
300 destinations all over the world. 

NOCNY BIEG PO PASIE STARTOWYM
15 stycznia ruszają zapisy na niecodzienne wydarzenie. To bieg 
po płycie lotniska, który odbędzie się w  nocy z  9 na 10 czerwca na 
Lotnisku Gdańsk. Będzie to kolejna edycja nocnego biegu po pasie 
startowym. Trasa będzie liczyła 5 kilometrów. Organizatorem przed-
sięwzięcia jest Skyway Run. Przewidziano rekordową liczbę 2000 
miejsc dla ochotników. Jeszcze nigdy żaden bieg po pasie startowym 
na polskim lotnisku nie zgromadził tylu uczestników. Wszyscy entu-
zjaści biegania będą mieli świetną możliwość, żeby odkryć niedostęp-
ne na co dzień miejsce i przeżyć wspaniałą przygodę. 

DODATKOWE LOTY 
LUFTHANSY Z GDAŃSKA
Lufthansa, która na Lotnisku Gdańsk działa od przeszło 13 lat, dodaje 
do swojej siatki połączeń 11 lotów tygodniowo – 7 do Monachium i 4 
do Frankfurtu. W  efekcie w  sezonie letnim 2018 tygodniowa liczba 
rejsów do Monachium będzie wynosić 28, a do Frankfurtu – 18. Jak 
powiedział Frank Wagner, Country Manager Lufthansa Group Po-
land, rozwój siatki połączeń z Gdańska związany jest z dynamicznym 
rozwojem regionu pomorskiego i  rosnącym zapotrzebowaniem na 
loty do Niemiec – zarówno bezpośrednio, jak i w celach przesiadko-
wych. Tamtejsze lotniska bowiem to międzynarodowe huby, oferują-
ce ponad 300 destynacji na całym świecie. 

EN 

EN 

N E W S
GDANSK LECH WALESA AIRPORT NEWS
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GDANSK LECH WALESA AIRPORT NEWS

NIEUSTANNIE ROZBUDOWYWANA SIATKA POŁĄCZEŃ 
Z LOTNISKA GDAŃSK NIEDŁUGO ZYSKA KOLEJNY 
ATRAKCYJNY KIERUNEK. JUŻ 27 MARCA RUSZA TRASA 
DO STOLICY ŁOTWY. PRZEWOŹNIKIEM BĘDZIE LINIA 
AIR BALTIC. LOTY ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ AŻ TRZY RAZY 
W TYGODNIU – WE WTORKI, CZWARTKI I SOBOTY.

GDZIE TO JEST?
W północno-wschodniej Europie, na północy Łotwy, nad Zatoką Ry-
ską, będącą częścią Morza Bałtyckiego.

JAK DOJECHAĆ?
Dolecieć – lot trwa około 1 godziny 20 minut.

CIEKAWOSTKI
Łotwa do 1991 roku była jedną z republik ZSRR. Stąd w stolicy znaj-
dziemy mnóstwo rosyjskich wpływów, a po rosyjsku możemy się poro-
zumieć równie łatwo jak po angielsku. Po odzyskaniu niepodległości 
Łotwa wskoczyła w fazę szybkiego rozwoju. Dziś Łotysze stawiają na 
równouprawnienie – kobiety stanowią aż 41% branży menadżerskiej. 
Dlatego w  Rydze odnajdziemy fascynującą mieszankę reliktów prze-
szłości i elementów nowoczesności.

WARTO ZOBACZYĆ
Pomnik Wolności – symbol walki Łotyszów o niepodległość w latach 
1918-1920 i doskonały punkt orientacyjny – pomnik stoi na placu w sa-
mym centrum miasta.

Wieżowiec Akademii Nauk Łotwy, czyli łotewski odpowiednik Pa-
łacu Kultury i Nauki w Warszawie. Wzniesiony w latach 50. XX wieku 
„dar od Związku Radzieckiego” zwany jest też żartobliwie tortem uro-
dzinowym Stalina.

Bulwar nad Dźwiną z widokiem na nowoczesne mosty.
Stare Miasto, mieszczące się na prawym brzegu Dźwiny, posiada 

najważniejsze zabytki. Znajdziemy tam jedno z największych skupisk 
architektury secesyjnej w Europie.

Dom Kotów, secesyjna kamienica, która swoją nazwę zawdzię-
cza rzeźbom dwóch... wypinających się kotów, znajdujących się na 
dachu. W środku można kupić pamiątki z motywem kota w każdej 
możliwej wersji.

CO WZIĄĆ ZE SOBĄ?
Euro, które od 2014 roku jest obowiązującą walutą.

EN  RIGA
AIRPORT GDANSK IS CONSTANTLY DEVELOPING ITS OFFER 
AND IT IS TO ADD ANOTHER ATTRACTIVE DESTINATION 
TO ITS FLIGHT SCHEDULE. STARTING FROM 27 MARCH, 
A ROUTE TO THE CAPITAL OF LATVIA IS LAUNCHED. THE 
ROUTE IS TO BE OPERATED BY THE AIR BALTIC AIRLINE. 
FLIGHTS TO RIGA WILL TAKE PLACE THREE TIMES A WEEK 
– ON TUESDAYS, THURSDAYS AND SATURDAYS.

WHERE IS IT?
In north-eastern Europe, in the north of Latvia, on the Gulf of Riga, 
which is a part of the Baltic Sea.

HOW TO GET THERE?
By plane – a flight takes about 1 hour 20 minutes.

INTERESTING FACTS
Until 1991, Latvia was one of the Soviet Union republics. In conse-
quence, enormous Russian influence can be noticed in its capital, and 
people can speak Russian as well as English. Having regained indepen-
dence, Latvia entered into a stage of rapid development. Today, Latvi-
ans promote gender equality – the percentage of women in the manag-
er industry is 41%. Therefore, Riga is a fascinating blend of relics of the 
past and elements of modernity

PLACES TO VISIT
The Freedom Monument – a symbol of the fight for independence in 
1918–1920 and a prominent landmark – the monument is located on 
the square in the city centre.

The Latvian Academy of Sciences edifice, which is a Latvian coun-
terpart of the Palace of Culture and Science in Warsaw. This ‘gift from 
the Soviet Union’ erected in the 1950s is also jokingly called Stalin’s 
birthday cake.

The Daugava Promenade with splendid views of modern bridges.
The most important historical sites are located in the old town on 

the right side of the Daugava River. The old town has one of the highest 
concentration of Art Nouveau architecture in Europe.

The Cat House, an Art Nouveau building named after two… arched 
cat sculptures on its roof. Inside, you can buy cat souvenirs in every 
possible form.

WHAT TO TAKE?
Euro, which has been the official currency in Latvia since 2014. 

Tekst: Sylwia Gutowska Zdjęcie: pixabay.com

RYGA



Tekst: Paweł Duriewicz

PODRÓŻUJĄC W PRZESTWORZACH, MIEWAMY CZASAMI NATRĘTNE MYŚLI DOTYCZĄCE NASZEGO BEZPIECZEŃSTWA. 
Z JEDNEJ STRONY ROZUM PODPOWIADA, ŻE LATANIE TO NAJPEWNIEJSZY ŚRODEK KOMUNIKACJI, Z DRUGIEJ 
ZAŚ ŁATWO O LĘK, GDY ZA OKNAMI WIDAĆ NIEPOKOJĄCE KAPRYSY POGODY. BRYGADY DZIAŁAJĄCE W PORCIE 
LOTNICZYM GDAŃSK MAJĄ NA SZCZĘŚCIE NIEZAWODNE METODY, KTÓRE POZWALAJĄ NA PŁYNNE I POZBAWIONE 
RYZYKA PROWADZENIE RUCHU LOTNICZEGO. JEDNĄ Z NICH JEST REGULARNE TESTOWANIE PRZYCZEPNOŚCI PASA 
STARTOWEGO, KTÓRY ZAWSZE MUSI STANOWIĆ PEWNY GRUNT DLA WYKONUJĄCEGO MANEWRY SAMOLOTU.

POŻ Y TECZNE  PIĄTE 
KO ŁO U  WOZU

Zdjęcia: Hanna Jakóbczyk



kcja zima, która w Porcie Lotniczym Gdańsk im. Lecha Wałęsy 
trwa od 1 listopada do 15 kwietnia, to okres, w którym wszystkie 
osoby i maszyny dbające o odpowiedni stan nawierzchni lotni-

skowych są w permanentnej gotowości. Z godziny na godzinę zmienia się 
intensywność ich pracy, bo i warunki są dynamiczne – skoki temperatu-
ry, ulewny deszcz, grad, krupa, śnieg i gołoledź stanowią szeroki repertu-
ar zjawisk pogodowych, które potrafią mocno dać się we znaki lądującym 
i startującym samolotom.

Niezwykle restrykcyjne reguły ICAO (Organizacja Międzynarodowe-
go Lotnictwa Cywilnego) wymagają, by szorstkość pasa startowego była 
regularnie testowana za pomocą specjalnej aparatury. W standardowym 
raporcie, jaki musi otrzymać przed podejściem do lądowania każdy docie-
rający do lotniska samolot, musi znaleźć się bowiem właśnie informacja 
o sczepności na drodze startowej  (FCT – Friction Coefficient).

- Rozwiązań technicznych służących do pomiaru szorstkości pasa 
startowego jest kilka, najbardziej niezawodnym i najwygodniejszym 
z nich jest samodzielny pojazd, który mierzy współczynnik sczepno-

A

ści w sposób ciągły – tłumaczy Jarosław Trzoska, kierownik Działu Ope-
racyjnego w Porcie Lotniczym Gdańsk. – Nasz port od wielu lat stosuje 
rozwiązania szwedzkiej firmy ASFT (Airport Surface Friction Tester – 
red.), która jest liderem na rynku.

Warta około 900 tysięcy złotych maszyna do pomiaru przyczepno-
ści pasa startowego wygląda… niepozornie. Na pierwszy rzut oka jest to 
bowiem zwykły samochód osobowy – Skoda Oktavia – jakich sporo na 
naszych drogach. Rzut oka do wnętrza pojazdu wystarczy jednak, by zro-
zumieć, że nie jest to zwykłe auto.

- W samochodzie zamontowany jest zaawansowany mechanizm 
ASFT, tzw. piąte koło – opisuje Jarosław Trzoska. – W czasie pomiaru jest 
ono opuszczane i przy kontakcie z nawierzchnią wysyła informację do 
komputera, który oblicza nam współczynnik hamowania, odpowiadają-
cy współczynnikowi tarcia μ z fizyki. Z tego względu pojazd musi jak naj-
szybciej rozpędzić się do prędkości pomiarowej. Aby nie było z tym pro-
blemu, w środku zamontowany jest silnik o mocy 180 KM. Przed obecnym 
sezonem zimowym postawiliśmy na Skodę ze względu na łatwość serwi-
su. Wcześniej, jeszcze od lat 80., używaliśmy samochodów marki Saab. 
W razie potrzeby – choć nie zakładamy, że taka nastąpi - poprzednik no-
wej Skody wciąż stoi w garażu gotowy do eksploatacji.

- Sekwencja pomiaru jest zawsze podobna. Przez pierwsze 250 me-
trów samochód rozpędza się do prędkości 96 km/h, następnie przez 
2300 metrów jedziemy z prędkością stałą i na tym odcinku urządzenie 
dokonuje trzech pomiarów, z których potem wyciągana jest średnia. 
Na ostatnich 250 metrach, już po zakończeniu obliczeń, samochód ma 
czas, by wyhamować przed końcem pasa – wyjaśnia Adam Banaszkie-
wicz, operator urządzenia.

Od razu po wykonaniu pomiaru komputer określa średni współczyn-
nik sczepności, po czym ocenia warunki do lądowania na pasie starto-
wym w 5-stopniowej skali, gdzie „piątka” oznacza możliwość normalnego 



hamowania i kontroli kierunku, a „jedynka” – znaczne zakłócenia w ana-
logicznych czynnościach. Mierzona jest też temperatura nawierzchni. 
Gdy wszystkie istotne parametry są już wyliczone, raport wysyłany jest 
przez komputer e-mailem do biura dyżurnego portu. Informacja idzie 
w świat poprzez tzw. depeszę SNOWTAM.

W tylnej części samochodu, oprócz koła, zwraca uwagę duży zbiornik.
– W okresie poza sezonem zimowym, około raz w miesiącu wykonuje-

my pomiary kontrolne, tzw. letnią kalibrację. Na koło pomiarowe wylewa-
na jest wówczas ze zbiornika woda pod odpowiednim ciśnieniem – mówi 
Jarosław Trzoska. – Robimy tak, ponieważ na mocno eksploatowa-
nym pasie sportowym odkłada się spora ilość gumy z kół samolotów, 
która w połączeniu z ewentualnym deszczem może ograniczyć możli-
wość sprawnego hamowania. 

EN  A USEFUL FIFTH WHEEL

IN THE AIR, WE TEND TO HAVE ANXIOUS THOUGHTS 
ABOUT OUR SAFETY. ON ONE HAND, THE REASON SAYS 
THAT PLANES ARE THE SAFEST MEANS OF TRANSPORT, 
BUT ON THE OTHER HAND, IT’S EASY TO FEEL AFRAID 
WHEN YOU SEE DISTRESSING WHIMS OF THE WEATHER 
BEHIND THE WINDOW. LUCKILY, BRIGADES OPERATING AT 
AIRPORT GDANSK HAVE RELIABLE METHODS FOR SMOOTH 
AND RISK-FREE ORGANISATION OF AIR TRAFFIC. ONE OF 
THEM IS REGULAR TESTING OF THE RUNWAY SURFACE 
FRICTION, WHICH HAS TO BE A FIRM SURFACE FOR 
AIRCRAFT MANEOUVERS.

The mission winter at Airport Gdansk, which lasts from 1 November 
to 15 April, is a period during which all machines and staff responsible 
for the maintenance of airport surfaces are on standby. Their work in-
tensity changes hour by hour due to dynamic conditions; temperature 
spikes, torrential rain, hail, graupel, snow and black ice are a vast rep-
ertoire of weather phenomena, which can significantly affect landing 
and take-off conditions.

Highly restrictive provisions of the International Civil Aviation 
Organization (the ICAO) require that the runway roughness be reg-
ularly tested by means of special equipment. A standard report that 
must be provided to every aircraft before it commences an approach 
to the airport must contain data on the runway surface friction (FCT 
– Friction Coefficient).

‘There are a number of technical solutions used for measuring the 
runway friction; the most reliable and useful one is an independent ve-
hicle measuring the friction coefficient in a constant manner,’ says Ja-
rosław Trzoska, the Manager of the Operating Department at Airport 
Gdansk. ‘For many years, our airport has applied solutions provided 
by Sweden-based company ASFT (Airport Surface Friction Tester – 
editor’s note), which is a market leader.’

The vehicle measuring the runway friction, worth about PLN 
900 thousand, looks… inconspicuous. At first glance, it’s an ordinary 
passenger car – Skoda Oktavia – many of which can be found on the 
roads. But if you take a closer look at the vehicle interior, you’ll see that 
it’s far from ordinary.

‘The vehicle features an advanced ASFT mechanism, the so-called 
fifth wheel,’ says Jarosław Trzoska. ‘To carry out the measurement, 
the wheel is lowered and when it touches the ground, it sends informa-
tion to the computer, which calculates the braking coefficient equal 
to the physics friction coefficient μ. Therefore, the vehicle must reach 
the measuring speed as soon as possible. Therefore, it is equipped with 
a 180 hp engine. Before this winter season, we opted for a Skoda due to 
its easy servicing. Previously, from the 1980s, we used Saab vehicles. 

In case of need – although we don’t suppose it’ll be necessary – we still 
have the previous vehicle in the garage.’

‘The sequence of measurements is always similar. For the first 
250 metres, the vehicle gains speed up to 96 km/h; then, for the next 
2300 metres, it maintains a steady speed and carries out three mea-
surements, the mean of which is calculated afterwards. In the last 
250 metres, when the measurements are obtained, the vehicle has 
time to stop before the end of the runway,’ explains Adam Banasz-
kiewicz, the vehicle operator.

After the measurements are carried out, the computer calculates 
the average friction coefficient and assesses the landing conditions 
on the runway on a five-point scale, where ‘five’ means a possibility 
of normal braking and direction control, whereas ‘one’ – consider-
able disruptions to these. The surface temperature is also measured. 
When all relevant parameters are calculated, a  report is sent via 
e-mail to the airport duty office. The information is then transmitted 
as a so-called SNOWTAM.

In the back of the vehicle, apart from the wheel, there is also 
a big container.

‘In other seasons, about once a month, we carry out control mea-
surements, the so-called summer calibration. Water is poured out of 
the container, under specific pressure, on the measurement wheel,’ 
says Jarosław Trzoska. ‘We do so, because if a runway is frequently 
used, a fair amount of rubber from aircraft tires is deposited on its sur-
face. When it rains, the rubber may hinder effective braking.’






