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MATEUSZ  
KUSZNIEREWICZ

Człowiek pracy, gdańsz-
czanin z wyboru. Choć 

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

biznesmenem, społeczni-
kiem, prezesem Fundacji 

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

narzeka na nudę.

FOT. SYLWESTER CISZEK

E N G L I S H T E X T

A working man and 
a citizen of Gdansk by 

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

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

and the CEO of Gdansk 
Foundation. He offers 

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

and continues to swim in 
spite of his seasickness. 

Mateusz Kusznierewicz is 
never bored.

ALICJA STAŃSKA- 
-STRYJECKA

Projektantka i założyciel-
ka marki STANSKA firmy 
STANSKADECOR. Rzuciła 

już drugie studia, by 
doskonalić się w tym co 

kocha najbardziej – haute 
couture w samym jego 

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

tatuaże, Depeche Mode 
i Titusa z Acid Drinkers. 

Na co dzień otacza się 
przyjaciółmi, mężem 
i swoim największym 

szczęściem, kotem Bo-
bem. Bezgranicznie odda-

na miłości do Salvadora 
Dalego i Gabriel Chanel. 

E N G L I S H T E X T

The designer and the 
founder of the brand  

STANSKA belonging to STAN-

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

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

Depeche Mode and 
Titus, leader of the Acid 

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

She is unconditionally 
devoted to Salvador Dali 

and Gabriel Chanel.

PIOTR METZ

Człowiek-instytucja, 
którego przedstawiać 

raczej nie trzeba. Dzien-
nikarz radiowy, prasowy, 

w telewizji też o niego 
nietrudno. Ale przede 

wszystkim dziennikarz 
muzyczny, chodząca 

encyklopedia współcze-
snej muzyki. Jeśli poleca 

jakąś płytę to znaczy, 
że nie można obok niej 

przejść obojętnie.

FOT. WOJCIECH DUSZENKO

E N G L I S H T E X T

A one-man institution, 
who needs no introduc-

tion, especially in Poland. 
A radio reporter and 

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

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

ignore it.

MARCIN  
KĘDRYNA

Zawsze podkreśla, że 
na samochodach się 

jakoś specjalnie nie zna. 
Nie przeszkadza mu 

to w pisaniu o nich, bo 
przez dwadzieścia lat 

poniewierki po różnych 
mediach się nauczył, że 

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

w mediach?

FOT. JACEK PIĄTEK

E N G L I S H T E X T

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

Which does not prevent 
him from writing about 

them, because for twenty 
years of wandering round 

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

is it only the case with the 
media?

GRZEGORZ 
KAPLA

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

tylko spotykać ludzi. 
No i lubi być w drodze, 

kupować płyty w sklepie 
z płytami a nie w sieci, 

pomidorową i kabriolety. 
Kiedyś, dzięki dwojgu 

mądrym ludziom pojął, 
że nie trzeba pisać tylko 

o polityce. Że można 
pisać o świecie. 

E N G L I S H T E X T

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

a gift. The only thing 
he likes more than 

writing is meeting other 
people. He also likes 

being on the road, buying 
albums in stores (not 

online), tomato soup and 
convertibles. Two wise 

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

about the world.
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JA K Ż YĆ?



Jest bezkompromisowy. Piekielnie inteligentny. I nie musi już 
nikomu niczego udowadniać, więc nie lubi dziennikarzy. Jeśli 
się nudzi, to już po wywiadzie. Po prostu wstanie i wyjdzie. 

W dodatku wygląda jak dwadzieścia pięć lat temu. I mówi tym 
głosem z „Psów”. To jak, chcesz zrobić z nim ten wywiad?

ROZMAWIAŁ
Grzegorz Kapla

ZDJĘCIA
Lidia Popiel

JA K Ż YĆ?

B O GU S Ł AW  L INDA
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Bogusław Linda: To o czym porozmawiamy?

Jest jedno naprawdę ważne pytanie:  
jak żyć? 
Kiedyś ktoś już do mnie zadzwonił i powie-
dział, że ma jedno jedyne pytanie. Wtedy ja 
zapytałem się, czy „jak żyć?” [śmiech].

Chyba o to chodzi: jak być szczęśliwym.
Nie mam na to recepty.

Każdy szuka, ale nie każdemu udaje  
się ją odnaleźć.
Myślę, że nikomu się nie udaje. Taka jest 
kolej rzeczy. Nie może się udać, bo i tak 
skończymy w grobie.

Niektórzy twierdzą, że śmierć to  
dopiero początek.
Dopóki nie sprawdzimy, nie poznamy prawdy. 

Ale tutaj, skoro już mamy swoje odsłu-
żyć, możemy to zrobić lepiej albo gorzej.
Nie wszystko jest od nas zależne. 

Pan zrobił wszystko, co sprawia, że warto 
być facetem.
Myślę, że nie można się wstydzić tego, co 
się w życiu robi. Że trzeba z rozmysłem wy-
bierać drogi. To jest podstawa, jeśli chcesz 
trzymać twarz. Reszta już od nas nie zależy. 
To są wąskie wybory.

Masa osób chciała obrać taką drogę jak 
pan, a nie dała rady. Zawodowo i życio-
wo. Gdybyśmy rozmawiali 15 lat temu, 
pewnie rozmawialibyśmy tylko o zawo-
dzie aktora. Dzisiaj okazuje się, że jest  
to niewielki wycinek.
To zawsze był niewielki wycinek. Tak mi się 
w tej chwili wydaje. Ale myślę, że do trzy-
dziestego roku życia to nie była dla mnie 
mała część. Kiedy zacząłem robić karierę, 
priorytety się pozmieniały. 

Co to znaczy „robić karierę”?
Być na ustach wielu ludzi i dostawać nagrody.

Być pierwszym, prawdziwym polskim 
celebrytą?
Termin celebryta nie budzi dziś pozytywnych 
konotacji, więc wolałbym nie być z tym utoż-
samiany. Angielskie „celebrities” oznacza co 
innego niż polskie „celebryci”. U nas wystar-
czy mieć brata bliźniaka i zagrać w serialu. 
Ani słowo „celebryta”, ani „gwiazda” do na-
szego siermiężnego kraju nie pasują.

Pan pierwszy stanął przed problemem  
jak z tym żyć.
Myślę, ze kilku ludzi stanęło przed tym 
wcześniej, np. Zbyszek Cybulski, Andrzej 

Łapicki czy Daniel Olbrychski. Ja prezen-
towałem inne aktorstwo, trochę bardziej 
współczesne, Daniel Olbrychski wywodził 
się jeszcze z dawnej szkoły i to on pierwszy 
miał taki problem.

Dlaczego pan został aktorem?
Szczerze mówiąc z głupoty. Wydawało 
mi się, że ten zawód niesie za sobą same 
przyjemności: kobiety, wino, śpiew, do-
dajmy jeszcze kwiaty… Nic więcej. Wtedy 
myślałem, że człowiek który kończy szkołę 
aktorską siłą rzeczy staje się sławny. Wy-
dawało mi się, że będę tak jak Zapasiewicz, 
Łapicki, Olbrychski czy Cybulski – zapa-
miętany. Wydaje mi się, że wciąż tak właśnie 
myśli większość ludzi zdających do szkół 
teatralnych, zresztą nie tylko w Polsce, ale 
na całym świecie. Nie zdają sobie sprawy 
z tego, że to jest dopiero smutny początek 
zawodu, że 99 proc. z nich skończy w ma-
łych teatrach, albo będzie grała epizody 
w serialach, albo po prostu przesiadując 
w knajpach. Ten zawód nie jest taki koloro-
wy, jak się wszystkim wydaje.

Kiedyś zawód aktora był otoczony 
szacunkiem. A dziś? 
Największy szacunek aktorzy zyskali za 
czasów leninowskich, kiedy twórców sztuki 
filmowej i teatralnej zaprzęgnięto do polity-
ki. Ludzie tacy jak Eisenstein udowodnili, 
że film może wiele zmienić w polityce. 
Film miał mocniejszy przekaz niż dyskurs 
polityczny, bo ludzie łatwo mogli w niego 
uwierzyć. Tak zresztą się dzieje do teraz. 
Amerykańskie filmy przekonują, że ludzie 
tam są mocniejsi, mądrzejsi, piękniejsi, od-
ważniejsi niż w rzeczywistości. Że policjanci 
bez przerwy strzelają w obronie słabszych. 
A my potem tak postrzegamy Amerykanów. 

Nie zaczynał pan od strzelającego 
policjanta, ale od Kieślowskiego.
Zaczynałem od walki z tym celebryctwem 
zawodu aktorskiego. Od pokazania, że ak-
torstwo nie ma służyć temu, co chce nam 
wmówić władza, ale może służyć sprawie-
dliwości dziejowej. Niezależnie od tego, ile 
kto zrobił filmów, wciąż dzięki tej postawie 
jestem w Polsce wyjątkiem. Bardzo mnie 
to cieszy. Wszystkie filmy, które zrobiłem 
przed Okrągłym Stołem, łącznie dwanaście, 
trafiły na półkę. Miałem już taką łatkę, że 
jeśli zagram w jakimś filmie, to na pewno 
pójdzie w odstawkę.

Takie przekleństwo?
Nie. To było celowe działanie. Wybierałem 
takie role, albo takich reżyserów. Raz wy-
brałem film. Reżyser był zaangażowany 
partyjnie, ale zmieniłem bardzo rolę, którą 

mi powierzył, tak że nawet ten film poszedł 
na półkę. Film był fajny. Opowiadał o postę-
powym PRL-owskim żołnierzu, ale przez 
wymowę mojej roli poszedł w odstawkę.

Dlatego kiedy zaczęła się wolna Polska 
był pan gotowym aktorem.
Nie. Jak zaczęła się wolna Polska to zo-
stałem zrugany publicznie. Na Festiwalu 
w Gdyni wyświetlono ze sześć moich fil-
mów. I dostałem pięć nagród. Dziennikarze 
mnie wtedy zrugali. „Co to za chamstwo! 
Zagrał pan we wszystkich filmach!” Powie-
działem im: „przez ostatnie lata trzeba było 
zadawać pytania, gdzie są moje filmy, ale 
wtedy wszyscy się baliście”. Od tamtej pory 
przestałem szanować zawód, który pan 
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reprezentuje. Wie pan… Swój pierwszy kąt 
miałem dopiero w wieku czterdziestu lat. 
Nikt mi nic darmo nie dał. Miałem szansę, 
zagrałem we Francji, w Dantonie i pojawiły 
się propozycje. Ale żebym mógł wyjechać 
musiałbym dostać paszport. Powiedzieli, że 
dadzą, jeśli będę opowiadał, co tam robią 
i mówią koledzy. Więc podziękowałem i nie 
zrobiłem kariery za granicą. 

Jednak dał pan radę.
Czasami zastanawiam się, czy było warto...

Dzisiaj ma pan świetny gabinet.
Gabinet służy do rozmowy, czasami do wy-
rzucenia niepokornego studenta. Ale życie 
się dzieje poza nim.

Ale zbudowaliście szkołę od zera. To 
zostanie na zawsze.
I to jest jedyna satysfakcja. Finansowej 
nie ma, bo prywatne szkoły w Polsce nie 
są dotowane. Szkoły artystyczne, które są 
trudne, bo każdego trzeba kształcić indywi-
dualnie, żyją raczej z dotacji. Zostaje nam 
satysfakcja, że kształcimy młodych ludzi, 
zostawiamy ślad, który będą nosili ze sobą 
do końca życia. Uczymy 400 osób rocznie, 
to nie jest mało.

Mają potem pracę?
Większość tak. W tej chwili montażyści, 
operatorzy czy reżyserzy wszyscy mają 
pracę. Gorzej jest z aktorami. Im wszędzie 
jest trudniej. Zanim aktor zacznie praco-

W domu! Tam, gdzie się 
wraca, bo gdyby nie było 

tego miejsca, człowiek 
nie byłby dosłownie 

wolny. To jest miejsce 
totalnie bez zobowiązań. 

Kiedy pływałem 
z turystami na Bahama, 

to już po półtora 
miesiąca odliczałem 

dni do momentu, kiedy 
wyjadę do domu. 
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wać musi pięć, sześć lat pocierpieć, po-
kelnerować i ciągle się uczyć. Tak już jest 
z tym zawodem.

Dlaczego pan przestał grać?
Z dwóch powodów. Po pierwsze wszedłem już 
w wiek, w którym się dostaje inne propozycje, 
a ja nie jestem przyswajalny w roli poczciwego 
dziadka. Ludzie w takiego mnie nie uwierzą. 
Wyszedłem też z wieku, w którym można grać 
sceny łóżkowe. Nie wiem, czy pan zauważył, 
ale wszyscy aktorzy w Polsce po przekrocze-
niu linii wieku średniego przestają grać.

Marian Dziędziel wtedy zaczął.
Zresztą u mnie, bo jego kariera zaczęła się od 
„Sezonu na leszcza”. Są grupy pokoleniowe re-
żyserów i realizatorów. I on mimo wieku nale-
ży do tej nowej. Ja należałem do poprzedniej.

Zaczął pan zamiast grania latać balonem, 
nurkować, zwiedzać świat.
Przepadło mi przez to kilka ról, m.in. Bohu-
na. Zawsze jest „coś za coś”.

Warto było?
Oczywiście. Zwłaszcza patrząc na tę rolę. 
Potraktowano mnie wtedy w sposób ubliżają-
cy mi i mojemu zawodowi. Zaproponowano 
mi stawkę poniżej wszelkiej przyzwoitości 
za zajęcie przez cały rok, z niewiadomymi 
terminami pracy. W zamian usłyszałem 
od kogoś kto kablował na esbecje w czasie 
kiedy moje filmy leżały na półce jakieś hasła 
patriotyczne. Że niby powinienem to zrobić 
zagrać Bohuna dla kraju. Powiedziałem mu 
żeby spieprzał. I wyjechałem. Z przyjacielem, 
z którym pływałem już kiedyś łódką na Ba-
hama i szkoliliśmy przyszłych nurków, zre-
alizowaliśmy projekt, który polegał na tym, 
że wykonamy zadania, które drugiemu będą 
sprawiały kłopot. Było dużo zabawy. Dla mnie 
najtrudniejsze były jaskinie, przeżyłem klau-
strofobię. Nie lubię zimna, wolę słońce, ciepło 
i plaże [śmiech]. Ale warto przez to przejść. 
Jeździliśmy bez dokumentacji na przykład 
w dżunglę w Wietnamie i okazywało się, że to, 
co mieliśmy zobaczyć, nie istnieje. Na pocze-
kaniu wymyślaliśmy Plan B i wchodziliśmy 
głęboko w Złoty Trójkąt, gdzie jeszcze nie 
widzieli białego człowieka. Parę osób się poła-
mało, nawet dosyć groźnie, ale przetrwaliśmy.

Gdzie jest najpiękniejsze miejsce  
na świecie?
W domu! Tam, gdzie się wraca, bo gdyby 
nie było tego miejsca, człowiek nie byłby 
dosłownie wolny. To jest miejsce totalnie bez 
zobowiązań. Kiedy pływałem z turystami na 
Bahama, to już po półtora miesiąca odlicza-
łem dni do momentu, kiedy wyjadę do domu. 
Kiedyś siedzieliśmy z przyjacielem na mu-

rzyńskim targu w Nassau, jedliśmy tamtejsze 
produkty, graliśmy z tubylcami w domino, 
patrzyliśmy, jak bryczkami przejeżdżają 
alfonsi w czapkach z ogonem lisa i czuliśmy 
się już jak w domu. Kiedyś jednak zobaczyłem 
w porcie zdezelowaną łódkę z silnikiem Sko-
dy. To był Czech. Płynął dookoła świata, już 
sześć lat! W Nassau siedział już kilka miesię-
cy. Miał podartą koszulkę, a na plecach napis 
„Another fuckin’ day in this shit in paradise”. 
To mówi wszystko: każde piękne miejsce ma 
swoje złe strony. Kocham Afrykę i wracam 
tam, choć wiem, że będę cierpiał, przechodził 
szok temperaturowy, zmagał się z insektami, 
ale to mija po miesiącu i wtedy jest fantastycz-
nie. Ale wtedy zostaje nostalgia, żeby pozbyć 
się tego piachu z zębów i wrócić do domu, 
usiąść na kanapie, pooglądać telewizję. Nie 
ma rzeczy, która jest jednostronnie szczęśli-
wa. I spełnienie, i niespełnienie niosą za sobą 
chwile nieszczęścia. Ale w niespełnieniu są 
chwile radości, wtedy to się znajduje w ma-
łych rzeczach. Pan Bóg jest sprawiedliwy 
i myślę, że z biegiem lat każdy do tego dojdzie.

Skąd zapotrzebowanie na przygodę?
Może z powodu choroby, która się nazywa 
adrenalina? Poznałem ją wcześnie, w cza-
sie wakacji na wsi u babci, kiedy miałem 
siedem lat. Wchodziliśmy w lesie na wieże 
przeciwpożarowe. Wystawały ponad szczyty 
drzew. Nie miały żadnych zabezpieczeń. 
Wchodziło się po zmurszałych drabinkach. 
W Toruniu z kolegą wspinaliśmy się zimą 
na rusztowania przy blokach, żeby później 
zjechać po lekko śliskim dachu, chwycić się 
rynny i zaglądać ludziom w okna. Dlatego 
chciałem zobaczyć świat. W przeciwieństwie 
do robienia biznesu czy kariery to zostaje do 
końca życia. Na starość człowiek może sobie 
powiedzieć „Wykorzystałem do kresu ten 
krótki moment, który Pan Bóg mi dał”.

To jest pana dewiza?
W pewnym sensie… Chociaż nie, nie do 
końca. To, co przeżywam z moją rodziną, 
jest zdecydowanie ważniejsze, niż robienie 
kariery w filmie.

Dla ludzi, którzy uczą się w tej szkole 
priorytety mogą być odmienne.
Tak, bo oni mają zapalone pragnienie sła-
wy. Ale jeszcze nie wiedzą, że tą  
sławę trzeba obkupić oddaleniem się od 
rodziny, alkoholizmem, dragami czy zała-
maniami psychicznymi.

Można też robić spoty wyborcze.
Polityka to jedno wielkie kurewstwo, nie-
zależnie od tego, jak się partia nazywa. 
Nie widzę partii, która w tym kraju dba 
o kulturę. Wszystkim chodzi o jedno – przez 

najbliższych parę lat napchać sobie kiesze-
nie i ustawić w życiu, resztę mają w dupie. 
W związku z tym ja, jako reżyser zawodowy, 
mogę zrobić komuś klip wyborczy, bo  
ja też mam to w dupie.

Ale reżyseria to jest rzemiosło. Jak pie-
karz piecze bułki nie obchodzi go, kto  
to będzie jadł.
Pan cały czas myśli o tym zawodzie jak o po-
słannictwie. To jest zawód jak każdy inny. 
Czasami dosięga się sztuki. Wtedy można 
o kimś powiedzieć, że jest artystą. Zrobił 
film, który zostanie zapamiętany. Ale jeśli 
to się komuś zdarzy dwa, może trzy, to jest 
już mnóstwo szczęścia. To się zdarza bardzo 
rzadko, artystą się bywa.

Dlaczego pan nie gra w teatrze?
Przestałem grać w wieku 30 lat, powiedzia-
łem sobie, że nigdy więcej. I nie mam ochoty 
do tego wrócić. Reżyseruję, ale nie gram, 
bo przegrałbym życie. Siedzenie w teatrze, 
patrzenie sobie codziennie wieczorem w lu-
stro, malowanie się, zamiast robienia czegoś 
konstruktywnego, pożytecznego, wprowa-
dza w stan narcystyczny. Nie odpowiada mi 
to. Taką mam psychikę.

Nie ma w tym adrenaliny?
W wyjściu na scenę? Jest. Rozumiem gwiazdy 
wielkiego ekranu, jak Meryl Streep czy Jack 
Nicholson. Teatr dla nich to jest prestiż. U nas 
kolejność jest inna: aktor chce wyjść z biedne-
go teatru i zagrać w serialu bo to jest już kasa 
i stała praca, ale często nie ma nic wspólnego 
z aktorstwem. Zagrasz w serialu i jesteś gwiaz-
dą, możesz próbować dostać się do filmu. 
Polska kultura jest postawiona na głowie. 
Teatr powinien dawać pieniądze i szacunek, 
ale daje tego najmniej. Stworzyliśmy w Polsce 
550 teatrów, większość z nich jest teraz tylko 
po to, żeby zaspokoić próżność wojewodów 
i burmistrzów. Po co w małym miasteczku 
teatr? Nie wystarczy kiedy przyjedzie tam 
spektakl? Nastawienie do kultury zależy od 
stanu finansowego kraju i od tradycji kultu-
rowych, tożsamości narodowej. We Francji 
od wieków wydają masę kasy na kulturę. My 
zapominamy, że byliśmy wielkim krajem i że 
nie mamy się czego wstydzić. Kształcimy 
wspaniałych aktorów, reżyserów, operatorów, 
ale nie mamy pieniędzy, żeby ich pokazać. 
Jak wyjeżdżają, to istnieją wszędzie, od Hol-
lywood poczynając. Ale jeśli zostają to im się 
nie udaje wygrzebać z dołka.

„Ida” się bardzo udała.
Ale reżyser nie mieszka w Polsce. Wiele 
fajnych filmów się udało. Jeśli spojrzymy na 
nasz rynek, na jego możliwości i kasę, jaką 
się w to wkłada, to potencjał jest ogromny.. 
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Tam się robi 5 tys. filmów rocznie, u nas się 
robi 20. I okazuje się, że z tych 20 jest aż 6 
dobrych. Tam dobrych jest 60 z 5 tys. Reszta 
to chłam! Mamy olbrzymi potencjał, świet-
nie wykształconych ludzi, profesjonalistów. 
Nikt nie zna tych zawodów tak, jak my, my 
je znamy z biedy, z konieczności kombino-
wania i robienia tego za własne pieniądze. 
Jak mamy kasę, możemy wszystko i wtedy 
stać nas na robienie dużo lepszych filmów, 
niż Amerykanie. Ale nie potrafimy na siebie 
spojrzeć z dystansu i szczerze o sobie opo-
wiadać. Cały czas coś udajemy: wielkość 
narodową, katolicyzm itp. Czesi np. potrafią 
w sztuce na siebie spojrzeć z boku i dzięki 
temu ich scenariusze są świetne! Wiele razy, 
poczynając od powstań, traciliśmy elity 
kulturalne. Potem weszła wiocha z tere-
nem, który dołuje, jest szary, beznadziejny. 
Straciliśmy kulturę, wróciliśmy do etapu 

sarmatów, którzy robili wszystko, żeby 
zniszczyć kraj, w XVI-XVII wieku! Wracamy 
do momentu, w którym każdy uważał się za 
szlachcica, niestety, tak jest teraz w Polsce. 
Nie ma elity kulturalnej, więc nie ma się 
komu troszczyć o kulturę. 

E N G L I S H T E X T

Bogusław Linda. How to live?
He is uncompromising. Incredibly 
intelligent. And he does not have to 
prove anything to anyone any more so 
he does not like journalists. If he gets 
bored, the interview is over. He simply 
gets up and leaves. And on top of that 
he looks like twenty five years ago. And 
speaks in his movie voice. So, do you 
want to hold this interview with him?

Bogusław Linda: So what are we going  
to talk about?

There is one really important question: 
how to live?
Someone has already called me once and said 
he had one question. I asked if he meant “how 
to live?”. [Laughs]

I guess it’s really a question about  
happiness.
There is no recipe for that.

Everyone seeks but few manage to find it.
I think that actually nobody does. That’s the 
way it is. It cannot happen because we’ll all 
end up in the grave anyway.

Some claim that death is only  
the beginning.
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We won’t know the truth unless we see it.

But since we have to serve our time  
here, we can do it better or worse.
Not everything depends on us.

You have done everything that makes  
it worth being a man.
I think that people can’t be ashamed of the 
things they do in their lives. We have to 
choose our paths with due consideration. It’s 
the fundamental principle if you want to keep 
your dignity. And all the rest doesn’t depend 
on us. These are narrow choices.

A lot of people wanted to choose the 
same path as you did, but they failed. 
Both in terms of their profession and the 
whole life. If we had met 15 years ago, 
we would have been probably talking 

about acting only. Today it has turned 
out that it is just a small fragment.
It’s always been a small fragment. At least 
that’s how it appears to me today. But 
I think it wasn’t like that for me before I was 
thirty. When I started making a career, my 
priorities changed.

What does “making a career” mean?
Being on many tongues and receiving awards.

Being the first real Polish celebrity?
The Polish word celebryta does not carry 
positive connotations these days so I’d 
rather not be associated with it. The English 
“celebrities” means something else than the 
Polish celebryci. In Poland it is enough to 
have a twin brother and appear in a TV se-
ries. Neither the word “celebrity” nor “star” 
matches our coarse country.

You were the first one to face the problem 
of living with that.
I think that there were several people who’d 
faced it before, like for example Zbigniew 
Cybulski, Andrzej Łapicki or Daniel Ol-
brychski. I did a different type of acting, 
a bit more contemporary one. Daniel Ol-
brychski came from the old school, and he 
was the first to have this problem.

Why did you become an actor?
Honestly speaking, out of stupidity. I thought 
this profession meant sheer pleasure: women, 
wine and flowers... Nothing else. I used to 
think that when someone graduates from an 
acting school, they naturally become famous. 
It seemed to me that I would be like Zapa-
siewicz, Łapicki, Olbrychski or Cybulski – 
that people would remember me. I guess this 
is what most people going to drama schools 
still think, not only in Poland but in the whole 
world as well. They don’t realize that it’s 
just a sad beginning of their profession and 
that 99 percent of them would land in small 
theatres, play bit parts in TV series or simply 
hang around in bars. This profession is not as 
colourful as it seems.

The acting profession used to be held in 
deep respect once. And what about today?
Actors gained the greatest respect in the Le-
ninist times, when film-makers and theatre 
producers were dragged into politics. People 
like Eisenstein proved that film could change 
a lot in politics. It conveyed a stronger message 
than political discourse because people could 
easily believe in it. And this is actually what 
happens now too. American movies convince 
their viewers that people living there are wiser, 
braver, more powerful and more beautiful 
than they really are. And that police officers 
shoot to protect the weakest all the time. And 
then we perceive Americans that way.

You did not begin with a shooting 
policeman but with Kieślowski.
I began with fighting this celebritism in the 
acting profession. With showing that acting 
is to serve something else than the authority 
wants. That it can serve historical justice. 
Regardless of how many films others made, 
I’m still an exception in Poland thanks to this 
attitude. And I’m really happy about it. All the 
films I made before the Polish Round Table 
Talks (twelve altogether) were put aside. There 
was even a common belief that if I appeared in 
a film, it would be certainly put out to grass.

A curse?
No. It was intentional. I chose such roles 
or such directors. Once I chose a film. 
The director had links with the party, but 
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I changed the role he’d cast me in so much 
that even this movie was rejected. It was 
good. It told a story about a progressive sol-
dier serving in the Polish People’s Republic 
but was put out to grass because of the mes-
sage my role conveyed.

So when the free Poland started,  
you were ready.
No, I wasn’t. When the free Poland started, 
I was publicly scolded. The Festival in Gdyn-
ia screened six movies I made. And I re-
ceived five awards. Journalists reproved me 
then. “What a lout! You appeared in all the 
movies!” And I told them “you should have 
been asking where were my films for the last 
years, but you were too scared.” Since then 
I’ve stopped respecting the profession you 
represent. You know... I got the first place of 
my own when I was forty. Nobody gave me 
anything for free. I had a chance, appeared 
in Danton in France and received some 
offers. But I would have to get a passport to 
leave. They said they would give it to me if 
I told them what my friends were doing and 
saying there. So I refused kindly and 

And yet you managed.
I’m sometimes wondering if it was worth it...

You have an excellent office today.
I use my office for conversations and some-
times to throw disobedient students out. But 
life happens outside.

You built your school from scratch, but  
it will remain forever.
And that’s my only satisfaction. There is 
no financial satisfaction because private 
schools are not subsidized in Poland. Art 
schools, which are difficult because they 
demand that each student be educated indi-
vidually, live on subsidies. What’s left is just 
satisfaction at educating young people and 
leaving a mark they will carry with them-
selves for the rest of their lives. We teach 400 
people a year, which is quite a large number.

Do they later find a job?
Most of them do. At present editors, cam-
eramen and directors have jobs. It’s worse 
in the case of actors. They find it harder ev-
erywhere. Before an actor starts working, 
he or she needs to suffer for five or six years 
as a waiter or waitress and keep on study-
ing. That’s the way it is in this profession.

Why did you stop acting?
Out of two reasons. Firstly, I’ve reached the 
age when one gets different offers, and I’m not 
assimilable in the role of a good old grandpa. 
People will never believe in such a version of 

me. And I’m also out of the age when one can 
appear in bedroom scenes. I don’t know if you 
noticed but all actors in Poland stop playing 
when they reach middle age.

Marian Dziędziel started then.
He did, and he did it in my film, Sezon na 
leszcza. There are generational groups of 
directors and producers. And despite his 
age, be belongs to the new one. I belonged to 
the previous group.

Instead of acting, you started flying in 
balloons, diving and exploring the world.
I lost several roles because of that, for exam-
ple the one of Bohun in Ogniem i mieczem. 
There is always a quid pro quo.

Was it worth it?
Of course. Especially looking at that role. 
I was treated in a way that insulted both me 
and my profession. They offered me a scan-
dalous rate for a year-long job with unknown 
working terms. And in return I heard some 
patriotic slogans from someone who used to 
snitch on the communist security service 
in days when my films were just sitting on 
the shelves. That I should play Bohun for 
the country. I told him to fuck off. And left. 
I took a friend with whom I’d used to go to 
the Bahamas to train future divers, and we 
implemented a plan involving tasks that 
would be difficult for the other one. There 
was a lot of fun. I found caves most difficult. 
They gave me claustrophobia. I don’t like 
cold. I prefer the sun, beaches and warm 
weather. [Laughs]But I had to get through 
that. We went for example to a jungle in Viet-
nam without the documents, and it turned 
out that what we were supposed to see didn’t 
exist. So we improvised and came up with 
plan B. We went deep into the Golden Tri-
angle where they had never seen white men 
before. Several people got battered, some 
even badly, but we survived.

Where is the most beautiful place  
in the world?
At home! It’s the place you return to. If it 
wasn’t for home, one would never be com-
pletely free. This place lacks any commit-
ments. When I was sailing with tourists in 
the Bahamas, I started counting the days 
left for me to leave back home already after 
one and a half month. I was once sitting with 
a friend of mine at a black market in Nas-
sau. We were eating local produce, playing 
domino with local people and looking at 
pimps driving cabs and wearing hats with 
fox tails. We felt at home. The other day 
I saw a wrecked boat with a Skoda engine in 
the port. It was a Czech. He had been sail-

ing around the world for six years already! 
At that moment he’d been in Nassau for 
several months. He had a torn T-shirt with 
the following words on the back: “Another 
fuckin’ day in this shit in paradise”. It says it 
all: every beautiful place in the world has its 
disadvantages. I love Africa and I keep com-
ing back there, even though I realize I will 
suffer, have a temperature shock and fight 
with insects. But it passes after a month and 
becomes great. But then comes a wave of 
nostalgia. I want to get rid of the sand in my 
mouth and come back home, sit at my couch 
and watch TV. There’s no such thing that 
would be completely happy. Both fulfilment 
and unfulfilment results in moments of 
unhappiness. But there are moments of joy 
in unfulfilment too. You find them in small 
things. God is a just judge, and I think that 
everyone will understand that over  
the course of years.

Where did your need for adventures  
come from?
Perhaps it came as a result of a disease 
called adrenalin? I met it quite early on 
holiday at grandma’s when I was seven years 
old. We were climbing fire towers in the 
forest. They rose above the treetops and had 
no security features. We went up rotten lad-
ders. When I was in Torun with a friend, we 
used to climb scaffolding by blocks of flats 
and then go down the slightly slippery roofs, 
catch the gutters and look through others’ 
windows. This is why I wanted to see the 
world. In contrast to conducting business or 
making a career, it stays until the end of our 
lives. So when we reach old age, we can tell 
ourselves “I used this very short moment 
God have me to the fullest.”

Is it your motto?
In a way... Or maybe not really. What I have 
with my family is much more important 
than making a movie career.

People who study at your school might 
have different priorities.
Yes, because they have a burning desire for 
fame. But they don’t know yet that for this 
fame they will have to pay with a distance 
from their family, alcohol abuse, drugs or 
breakdowns.

They can make campaign ads too.
Politics is complete bullshit, no matter what 
the party’s called. I don’t see any party in 
this country that would care about culture. 
All they care about is one thing – to stuff 
their wallets and make themselves finan-
cially comfortable for the rest of their lives. 
They don’t give a shit about anything else. 
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Therefore as a professional director I can 
make a campaign ad for someone because 
I don’t give a shit about it either.

But direction is craft. When a baker 
bakes bread, he doesn’t care who  
is going to eat it.
You think that this profession is a mission. 
But it’s like any other. One does reach art 
sometimes. And they can call him an artist 
then. He made a film that will be remem-
bered. And if it happens two or three times, 
he’s a very lucky guy. It’s very unusual. You 
may be an artist only at times.

Why don’t you act on stage?
I stopped acting at the age of 30 and told 
myself “never again”. And I don’t feel like 
coming back. I direct, not act, because I’d 
lose my life. Sitting in the theatre, looking at 
yourself in the mirror every day and having 
made yourself up instead of doing some-
thing constructive makes you a narcissist. It 
doesn’t suit me. That’s not my mentality.

Isn’t there any adrenalin in it?
In stepping on the stage? There is. I under-
stand huge stars of the silver screen like 
Meryl Streep or Jack Nicholson. Theatre 
means prestige for them. But we have 
a different order in Poland: actors want to 

leave poor theatres and play in TV series 
because the latter give more money and 
a permanent job, although they often have 
nothing in common with acting. You appear 
in a series and become a star. And then 
you can try to get to films. Polish culture is 
turned upside down. Theatre should give 
money and respect, but they’re actually the 
least common there. We have created 550 
theatres in Poland, most of which are kept 
only to satisfy the vanity of local authori-
ties. Why does a small town need a theatre? 
Isn’t it enough to organize performances 
there? People’s attitude to culture depends 
on the financial state of the country and on 
cultural tradition and national identity. The 
French spend lots of money on culture. We 
forget that we were once a great country 
and have nothing to be ashamed of. We 
educate excellent actors, directors and 
cameramen but don’t have the money to 
show them. When they leave, they appear 
everywhere, from Hollywood onwards. But 
when they stay, they can’t manage  
to go through this bad patch.

Ida was very successful.
But its director doesn’t live in Poland. Many 
good films were successful. If we look at 
our market, its possibilities and the money 
people spend on it, we can notice huge po-

tential. They make 5 thousand films a year, 
and we make 20. And it turns out that 6 
out of these 20 are good. They have only 
60 good film per 5 thousand movies. The 
rest is trashy! We have enormous potential 
and highly educated people, professionals. 
Nobody knows these professions as well as 
we do. And we know them out of poverty 
and the need to live by our wits and do it all 
for our own money. When we have money, 
we can do everything. Then we can afford 
making much better films than Americans. 
But we don’t know how to look at ourselves 
with reserve and talk honestly about our-
selves. We keep pretending all the time. We 
pretend national greatness, Catholicism 
etc. The Czechs for example know how to 
look at themselves from a different angle 
in their performances. And their scripts 
are great! We lost our cultural elites many 
times, starting with the uprisings. And 
then came the sticks with depressing, 
grey and hopeless lands. We’ve lost our 
culture and now returned to the stage of 
the old-Polish gentry that did anything to 
destroy the country between the 16th and 
the 17th century! We’ve gone back to the 
moment when everyone thought of himself 
as a nobleman. Unfortunately, it’s like that 
in Poland again. There’s no cultural elite, 
so there’s no one to care about culture. 
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D
la niego zona to przede 
wszystkim popkulturowy pejzaż 
wykorzystany w grach 
komputerowych takich jak Call 

of Duty 4. Swoje zrobił też kultowy film 
Andrieja Tarkowskiego – „Stalker” 
powstały na kanwie „Pikniku na skraju 
drogi” braci Strugackich. Co ciekawe, 
książka i obraz powstały w latach 70., więc 
to rzeczywistość musiała dogonić fikcję 

– z nich zaczerpnięto określenia zona 
i stalker, które nie odnoszą się już tylko do 
tworów literackich. Widać, że popularność 
tego motywu nie pozostała bez wpływu na 
to, co zobaczymy na miejscu. Dla przykładu, 
w szkole w Prypeci napotkamy kontrastują-
ce obrazy – z jednej strony możemy 
przeczytać autentyczną gazetkę szkolną 
datowaną na dwudziestego trzeciego 
kwietnia 1986 roku, z drugiej na napisany 

kredą na tablicy temat lekcji „Rozpad 
atomu” z datą 26 kwietnia 1986. Czarny 
humor zawsze w cenie.
Ogromna większość tego, co można tu zoba-
czyć jest jednak przytłaczająco autentyczna. 
W sercu Prypeci, miasta niegdyś zamiesz-
kanego przez 50 tysięcy ludzi, znajduje się 
szpital, w którego piwnicy znajdują się ubra-
nia używane przez likwidatorów skutków 
katastrofy. Umieszczenie fragmentu jednej 
z masek na stole bezpośrednio za wejściem 
do szpitala pełni funkcję dydaktyczną 
i odstraszającą. W naszym przypadku 
skutecznie – odczyt dozymetru wyniósł 
0.7 mSv/h. Godzinne przebywanie w bez-
pośredniej bliskości tej maski oznaczałoby 
przyjęcie 70% rocznej dopuszczalnej dawki 
promieniowania z nienaturalnych źródeł. 
Korytarze szpitala prowadzą do pomiesz-
czeń, które w ponury sposób przypominają 
o swoim oryginalnym przeznaczeniu. OIOM, 
gabinety ordynatorów i sióstr oddziałowych 
z porozrzucanymi zdekompletowanymi 
urządzeniami, dawno przeterminowanymi 
lekami i kartami z historiami chorób anoni-
mowych mieszkańców Prypeci. 

Wnętrza opuszczonych budynków zony 
przedstawiają podobne oznaki prawie trzy-
dziestoletniej nieobecności ludzi i wystawie-
nia na działanie natury. Do którego pomiesz-
czenia byśmy nie weszli, spotyka nas tam 
przejmująca wilgoć i chłód pomimo ciepłego, 
listopadowego dnia. Ściany, w miejscach 
gdzie nie pozostał już sam surowy beton, 
pokryte są nie niepokojonym przez nikogo 
odpadającym tynkiem i liszajami. Wejście do 
choćby jednego pomieszczenia jest niezbęd-
ne by uzmysłowić sobie rozmiar postępującej 
degradacji budynków porzuconych późną 
wiosną 1986 roku. Pomijając zabudowania 

we wsiach takich jak Zalesie, Kupowatoje czy 
Kopaczi, które zostały wzniesione starszymi, 
mniej przemysłowymi metodami, budynki 
w zonie, przede wszystkim w Prypeci, nie 
zdradzają, poza wybrakowanymi oknami, 
swojej ponurej historii. W rzeczy samej, 
niektóre bloki na obrzeżach Prypeci powierz-
chownie wyglądają nie gorzej od tych, które 
można znaleźć na zaniedbanych polskich 
blokowiskach.

Nie roztrząsając celowości kierunku roz-
woju przemysłu w ZSRR, trzeba przyznać, że 
Prypeć była miastem modelowym, rozwijają-
cym się, gdzie średnia wieku wynosiła poniżej 
trzydziestu lat. Inne miejsca, w którym to 
dobitnie widać są szkoły, przedszkola i żłobki 
w Prypeci. Spośród kilkunastu odwiedzamy 

Wnętrza opuszczonych 
budynków zony 

przedstawiają podobne 
oznaki prawie 

trzydziestoletniej 
nieobecności ludzi 

i wystawienia na działanie 
natury. Do którego 

pomieszczenia byśmy 
nie weszli, spotyka nas 

tam przejmująca wilgoć 
i chłód pomimo ciepłego, 

listopadowego dnia. 
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trzy – dwie w Prypeci, jedną w Kopaczi. 
W każdej widać, że pomoce naukowe i książki 
stały bardzo daleko na liście priorytetów dla 
szabrowników. Podążając korytarzem szkol-
nym jednej ze szkół w Prypeci w pewnym 
momencie znajdujemy podłogę w całości 
zasypaną książkami. 

Zona doczekała się też swoich ludzi 
z wyboru, zwanych stalkerami. Takim 
niewątpliwie jest Niko, jeden z naszych 
opiekunów i przewodnik, odpowiadający za 
bezpieczeństwo wyprawy. Ten nauczyciel 
matematyki, hipis i ekolog towarzyszył nam 
przybywszy wprost zdonieckiego lotniska, 
obszaru jednych z najgorętszych walk kon-
fliktu na wschodzie Ukrainy. Przywiózł ze 
sobą autentyczny, jak sam określił „zapach 
z frontu”. Swoją egzaltacją Niko roztacza wo-
kół siebie niedającą się podrobić, specyficz-
ną aurę. Wśród historii, których opowiada 
mnóstwo, szokujące, choć prawdopodobne, 
przeplatają się z opowieściami graniczący-
mi z niemożliwością. Zamiast zbyć to jako 
mitomanię bądź sposób radzenia sobie z ze-
społem stresu pourazowego można w tym 
doszukać się realizacji charakterystycznej 
dla prawosławnej duchowości roli jurodiwe-
go – świętego szaleńca. W ten sposób, Niko, 
którego łączyła z zoną niedookreślona lecz 
silnie manifestowana więź, prowokował nas, 

turystów – intruzów w zonie (niewtajem-
niczonych?) do zrewidowania swoich opar-
tych na stereotypach poglądów, konfronta-
cji z zastaną rzeczywistością czy nabrania 
większej pokory wobec tego miejsca. Stojąc 
pod wzbijającym się w niebo stalowym 
szkieletem Dugi – wysokiego na blisko 
150 metrów i długiego na kilka kilometrów 
zimnowojennego radaru – Niko podzielił się 

ze mną aprobującą uwagą na temat zapachu 
powietrza w zonie – po chwili uspokajając, 
że chodzi mu o czystość powietrza. Bardzo 
wysokie poziomy promieniowania mogą 
być odczuwane jako metaliczny smak 
w ustach – cokolwiek szczególnego Niko 
wyczuł w tym powietrzu to na szczęście nie 
było to to. Gdy grupa zaczęła się zbierać do 
opuszczenia Dugi w drogę ku następnemu 
punktowi programu turystyczny porządek 

– nie pierwszy i nie ostatni raz – został naru-
szony przez przewodnika. Poprosiwszy nas 
o uwagę, stojąc u stóp Dugi (niecałe 10 kilo-
metrów od budynku reaktora nr 4) odśpie-
wał pieśń do zony. Nie sposób powiedzieć na 
ile była to zmyślna prowokacja bądź przejaw 
autentycznego duchowego kontaktu z miej-
scem. Być może jedno i drugie.

E N G L I S H T E X T

Roadside picnic
When I was leaving to Chernobyl, I asked 
myself a question whether the expedition 
would be an authentic lesson about the 
catastrophe and its outcomes and to what 
extent the famous Pripyat amusement park 
has become only an attraction to  
tourists from the West.

Nie roztrząsając 
celowości kierunku 
rozwoju przemysłu 

w ZSRR, trzeba 
przyznać, że Prypeć 

była miastem 
modelowym, 

rozwijającym się, 
gdzie średnia wieku 

wynosiła poniżej 
trzydziestu lat.



Zapraszamy na:
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They treat the zone most of all as a pop 
culture landscape used in computer games 
such as Call of Duty 4. Andrei Tarkovsky’s 
Stalker based on Roadside Picnic by the 
Strugatsky brothers has contributed to that 
too. Interestingly enough, the book and the 
film were made in the 70s, which means that 
it was reality that had to catch up with fic-
tion. The expressions “zone” and “stalker”, 
which no longer refer to literary pieces only, 
were borrowed from these works. One can 
easily see that the popularity of this motif 
has had its impact on what we can see when 
we are there. For instance, there is a school 
in Pripyat showing contrasting images – 
on the one hand we can read an original 
classroom newsletter dating to the third of 
April 1986 there, and on the other we see the 
subject of a lesson written on a blackboard 
saying “Nuclear decay” dated to 26 April 
1986. Black humour is always on demand.

But a large majority of what we can see 
here is depressingly authentic. There is 
a hospital in the very heart of Pripyat, a city 
once inhabited by 50,000 people. We can 
find clothes used by those who eliminat-
ed the outcomes of the catastrophe in its 
basement. A piece of one of the masks put 
on the table right by the entrance to the 
hospital serves an educational and warning 
purpose. And it served its role in our case – 
the dosimeter reading gives 0,7 mSv/h. To 
stay in the immediate vicinity of this mask 
for an hour would mean an intake of 70% of 
the permissible dose of radiation from arti-
ficial sources. The hospital corridors lead to 
rooms which remind us of their original pur-
pose. Incomplete devices, drugs long past 
the expiration date and patients’ records 
revealing the medical history of many anon-
ymous residents of Pripyat scattered around 
the ICU and doctors’ and nurses’ offices.

Other abandoned buildings within the 
zone show similar symptoms of almost 
thirty-year absence of people and expo-
sure to the forces of nature. Whichever 
room we enter, we are greeted by cold and 
penetrating, damp air, despite the warm, 
November aura. Those walls that still show 
something more than just bare concrete 
are covered with lichen and undisturbed 
plaster slowly falling off. We have to enter 
at least one of the rooms to notice the 
steady pace in which all those buildings, 
abandoned late in spring in 1986, are 
falling apart. Apart from buildings in vil-
lages like Zalissia, Kupovatoye or Kopachi, 
which were built using older, less industrial 
methods, the buildings in the zone and 
most of all in Pripyat do not reveal their 
bleak history, except for their damaged 
windows. Indeed, some blocks of flats on 

the outskirts of Pripyat at first sight look 
better than those we can find in bleak and 
dishevelled Polish housing projects.

Leaving the question of the usefulness of 
the USSR industrial development strategies 
aside, one has to admit that Pripyat was an 
exemplary city. It kept developing, and its 
average age was below thirty years. We can 
clearly see that from the number of schools, 
kindergartens and nurseries established in 
Pripyat. We choose three out of the several 
existing ones – two in Pripyat and one in 
Kopachi. Each of them shows that study 
aids and books were at the bottom of looters’ 
lists of priorities. Walking the corridor in 
one of the schools in Pripyat, we suddenly 
notice a floor totally covered with books.

Today the zone has also its own people 
called stalkers. Niko, one of our carers and 
guides responsible for safety during our 
expedition, is definitely one of them. This 
maths teacher, hippie and ecologist came 
to us directly from the airport in Donetsk, 
the centre of one of the most fierce combats 
in the Ukraine conflict. He brought the 
authentic “smell of front”, as he called 
it, with himself. His exaltation creates 
a specific, unforgeable aura about him. The 
countless stories he tells us include both 
shocking but likely ones and those that 

verge on impossibility. Instead of ignoring 
that as a sign of mythomania or a way of 
dealing with posttraumatic stress disorder, 
we think that he actually fulfils the role of 
a yurodivy, a holy fool, so characteristic of 
the Orthodox beliefs. This way Niko, who is 
linked with the zone by an underspecified 
yet clearly manifested bond, provokes us, 
tourists, (uninitiated?) trespassers in the 
zone to revise our views based on stereo-
types and confront the reality or gain humil-
ity in front of this place. Standing under the 
long steel skeleton of Duga, a cold-war radar 
nearly 150 metres high and several kilome-
tres long, Niko shares his approving opinion 
on the smell of the air in the zone with me 
and a moment later adds that he meant the 
cleanliness of the air. High radiation levels 
can be felt as a metallic taste in one’s mouth. 
Whatever Niko felt in the air, I hope it wasn’t 
that. When the group is already about to 
leave Duga towards the next item on the 
programme, our tourism order is once 
again changed by our guide. He asks us for 
our attention and, standing right at the feet 
of Duga (less than 10 kilometres away from 
the Reactor #4), sings a song for the zone. 
It’s impossible to say whether it is deliberate 
provocation or a sign of a genuine relation-
ship with this place. Perhaps it is both.
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OD LEWEJ: Adrian Klonowski (Metamorfoza), Przemysław Formela 

(Kozi Gród), Tomasz Mrozik (Tłusta Kaczka), Artur Moroz (Bulaj), 

Marcin Faliszek (Gdanski Bowke), Łukasz Domagalski 

(Flaming & Co), Ewa Malika Szyc-Juchnowicz (Malika), Adam 

Woźniak (Restauracja Mercato), Michał Strzegocki (Hotel Mera), 

Krystian Szidel (Restauracja Wave), Michał Płotka (W Ogrodach)
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Jak nakazuje wigilijna tradycja, na polskim stole 
powinno stanąć 12 potraw. Tradycja „Live&Travel” 

z kolei nakazuje, by każdą z nich przygotował jeden 
z tuzina najlepszych szefów kuchni na Pomorzu. 

Sprawdźmy zatem, co przygotowało dla Was pomorskie 
crème de la crème. Wszystkiego smacznego!

Delicious wishes! 

As dictated by Polish tradition, the Christmas 
Eve supper should consist of 12 dishes. And the 

tradition of Live&Travel dictates that each of them 
be cooked by one of the twelve best chefs in 

Pomerania. So let’s check what Pomeranian crème 
de la crème prepared for us. Delicious wishes!

WSZ YSTK IE G O 
S M ACZ N E G O!  

ZDJĘCIA
Joanna Ogórek

E N G L I S H T E X T
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Śledź z marchewką 
i cieciorką w sosie 

śliwkowym.

Herring with carrots and 
chickpeas in plum sauce.

Marcin Faliszek

Gdanski Bowke 
Długie Pobrzeże 11, 

80-888 Gdańsk
58 380 11 11

Fondant czekoladowy, 
puree morelowe i coulis 

z wiśni.

Chocolate fondant, apricot 
puree and cherry coulis.

 Łukasz Domagalski

Flaming & Co.
Al. Wojska Polskiego 1

81-769 Sopot
58 585 86 86

E N G L I S H T E X T

E N G L I S H T E X T



Filet z karpia, spaghetti 
z makreli, pierogi z czer-
woną kapustą, jarmuż, 

siemię lniane, sos hoisin, 
skwarki ze skóry karpia.

Carp fillet, mackerel 
spaghetti, dumplings filled 

with red cabbage, kale, 
linseed, hoisin sauce, 
carp skin scratchings.

Artur Moroz

Bulaj  
 Aleja Franciszka Mamuszki 22,  

81-718 Sopot
  58 551 51 29
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Mus z mlecznej czekolady, 
pomarańcza, piernik, 
lody z wędzonej śliwki.

Milk chocolate mousse, 
orange, gingerbread, smo-

ked plum ice cream.

Adam Woźniak

Restauracja 
Mercato
Hotel Hilton 

ul. Targ Rybny 1
80-838 Gdańsk

58 77 87 100 

E N G L I S H T E X T

E N G L I S H T E X T



Halibut z pierożkami 
wołowymi i musem 
z pieczonej papryki 

i wanilii.

Halibut with beef dumplings 
and vanilla and roasted 

pepper mousse.

Adam Głowiński

 Morska 
ul. Morska 9

81-764 Sopot
58 351 35 55

Gołąb z wiśniami, musem 
z kasztanów, rokitnikiem 

i żółtym burakiem. 

Pigeon with cherries, chest-
nut mousse, sea buckthorn 

and yellow beetroot.

Ewa Malika 
Szyc-Juchnowicz

Malika 
ul. Świętojańska 69b,

81-388 Gdynia
58 352 00 08
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E N G L I S H T E X T

E N G L I S H T E X T
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Troć wędrowna, sos z białe-
go wina i białej czekolady, 

kawior z sieji własnej 
produkcji, bliny ziemnia-

czane, por.

Brown trout, white wine 
and white chocolate sauce, 

home-made whitefish ca-
viar, potato blinis, leek.

Tomasz Mrozik

 Tłusta Kaczka
  ul. Spółdzielcza 2, 81-545 Gdynia

58 580 08 08

Bałtycki łosoś marynowany 
w soli morskiej i burakach 
z ciepłym sosem z ziemnia-
ków i suszonych grzybów.

Baltic salmon marinated 
in sea salt and beetroots 
in hot potato and dried 

mushroom sauce.

Krystian Szidel

Restauracja Wave
Hotel Sheraton

ul. Powstanców Warszawy 10
81-718 Sopot 
58 767 10 00

E N G L I S H T E X T

E N G L I S H T E X T
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Ceviche z łososia 
bałtyckiego i raków w soku 
z rokitnika oraz syropie z 

pędów sosny, łosoś bałtycki 
wędzony jałowcem.

Baltic salmon and crayfish 
ceviche in sea buckthorn juice 

and syrup made of pine sprouts; 
juniper-smoked Baltic salmon.

Michał Strzegocki

Hotel Mera
   ul. Bitwy pod Płowcami 59, 

81-731 Sopot
58 766 60 00

Suszony schab, suszona 
karkówka, boczek 

sous vide, confitowana 
golonka, smalec z syfonu, 

lody z ćwikły i chipsy ze 
świńskiej skóry. 

Dried pork loin, dried 
pork neck, sous-vide 
bacon, pork knuckle 

confit, siphoned lard, 
beetroot ice cream and 

pork skin crisps.

 Adrian Klonowski

 Metamorfoza 
ul. Szeroka 22/23, 

80-835 Gdańsk
58 320 30 30

E N G L I S H T E X T

E N G L I S H T E X T
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Smażony filet z karpia 
podany z masą z białego 
maku z puree dyniowo-

anyżowym, pieczone 
warzywa, sos z suszonych 
prawdziwków i piernika.

Fried carp fillet with white 
poppy seed mousse and 

pumpkin and aniseed puree, 
roasted vegetables, sauce 

made of dried penny buns and 
gingerbread.

Michał Płotka

W ogrodach
ul. Władysława IV 49

81-384 Gdynia
58 781 53 77

Pierogi z serem i kurkami, 
puree z topinamburu 

i kasztanów.

Dumplings filled with cheese 
and chanterelles, sunroot 

and chestnut puree.

Przemysław Formela

Kozi Gród 
ul. Leśników 3, 

83-047 Pomlewo
58 692 07 80

E N G L I S H T E X T

E N G L I S H T E X T
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ENGLISH 
TEXT

STARTS AT 
PAGE 40

Chciałbym aby przygotowania do świąt były naprawdę spokojne, bez zbędnego biegania, 
szału zakupów. Niestety taki stan nigdy nie nastąpi i obawiam się, że szaleństwo będzie się 
nasilało. Nie mówię o swoich zachowaniach, tylko obserwując świąteczny nastrój w połowie 

listopada czasami mam dosyć świątecznej atmosfery trwającej ponad miesiąc.
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ZDJĘCIA

JOANNA OGÓREK 
 

Fotograf kulinarny i dziennikarz. 
Zawsze w biegu, zadaje mnóstwo pytań. 

Aktualnie współpracuje z lokalną 
prasą, magazynami, a przede wszystkim 
szefami kuchni, uwieczniając ich dania. 

Zajmuje się wyłącznie fotografią kulinar-
ną, bowiem wciąż jest głodna... nowych 
zdjęć. Najlepiej pracuje jej się w restau-
racyjnej kuchni. Lepszego obiektu do 

sfotografowania niż jedzenie dotychczas 
nie znalazła, oczywiście nie licząc syna. 
Do swoich szczególnych umiejętności 
zalicza bieganie na obcasach, a za cel 

zawodowy obrała tworzenie zdjęć, które 
oddają zapach i smak.

KAMIL SADKOWSKI 
 

Codziennie gotuje ambitny posiłek dla 
bliskich. Jego konikiem jest kuchnia 
japońska, którą ubóstwia i wznosi na 
piedestały. Nie z jednego pieca jadał 
chleb, podróżując u boku Roberta 

Makłowicza, zaglądając w zakamar-
ki miejsc zakazanych dla zwykłego 

śmiertelnika. Chwile spędzone w tych 
ogrodach rozkoszy kulinarnych za-

wsze nosi w pamięci. Kulinarny obie-
żyświat i poszukiwacz intensywnych 
smaków. Współzałożyciel Akademii 

Kulinarnej Fumenti w Gdańsku.

TEKST
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P
oświęcajmy czas swoim bliskim 
zamiast zakupom, w dzisiejszych 
czasach to właśnie czas jest 
najlepszym prezentem. Wszystko 

można przygotować bez pośpiechu,  
należy tylko pamiętać o odpowiednim 
planowaniu, przede wszystkim działań 
w kuchni. Wtedy zmęczenie nie zgasi 
świątecznej atmosfery.

Zanim spróbujemy wszystkich potraw, 
warto pomyśleć o przejedzeniu. Ten stan 
faktycznie bywa błogi, ale trzeba mieć 
antidotum. Nadmierne ucztowanie bywa 
uciążliwe. Nie mam na myśli alkoholu, 
tylko ogromne ilości jedzenia, które 
tak pieczołowicie przygotowywaliśmy 
w zaciszach naszych domów. Nic z reklam 
telewizora, czysta natura i to w postaci 
deseru. Pomysł narodził się w głowie Grze-
gorza Labudy, z którym pracowałem kilka 
ładnych lat temu. Powielam ten przepis 
i mam nadzieję, że nie ma mi za złe, tym 
bardziej w okresie świątecznym.

Za oknem chłód, czasem mróz i śnieg, 
dlatego idąc w zgodzie z temperaturą za 
oknem wspomniany wcześniej deser to 

chłodnik śliwkowy z lodami waniliowymi. 
Prosta postać gęstej chłodnej zupy z loda-
mi, brzmi niezbyt ciekawie, ale zapewniam 
– smakuje zacnie i mocno świątecznie. 
Śliwki mają właściwości kojące dla naszego 
układu pokarmowego z racji posiadania 
związków zasadotwórczych neutralizują-
cych nadmiar kwasów trawiennych. Co 
najważniejsze, poprawi perystaltykę jelit, 
a to po ucztowaniu rzecz ważna.

Szlachetne dzieło kulinarne potrzebuje 
kilku prostych składników. Śliwki węgierki 
są najlepsze, naturalnie o tej porze roku 
w postaci mrożonej. Wino czerwone wy-
trawne w takiej ilości, aby delikatne śliwki 
przykryło podczas gotowania. Dodajemy 
goździki i cynamon, tutaj już proporcje 
dowolne, ale niech pachnie świętami. 
Gotujemy wszystkie składniki aż delikat-
nie się rozpadną, następnie miksujemy do 
uzyskania gęstej jednolitej masy o boskim 
kolorze. Śliwki mogą być kwaśne, więc 
dodajemy miód jako słodycz i mieszamy.

Odstawiamy w chłodne miejsce.  
Czas przygotować lody, co również 
jest banalnie proste.

Jaja w ilości sześciu sztuk ubijamy w ca-
łości, dodajemy cukier puder według uzna-
nia, ale pamiętajmy, żeby nie przesadzać ze 
słodyczą. Ubijamy wszystko razem i dodaje-
my słodką śmietankę. Cały czas mieszamy. 
Dla smakoszy lodów waniliowych dodajemy 
pod koniec mieszania ziarenka z laski 
wanilii. Całą masę przelewamy do miski 
(najlepiej metalowej) i wstawiamy do zam-
rażarki, mieszamy co jakiś czas. Masa musi 
się odpowiednio zmrozić.

Teraz nasze sowicie napchane brzuchy 
ukoi talerz lub miseczka z chłodnikiem 
śliwkowym i lodami.

Świąteczny nastrój niech będzie z Wami 
długi czas, pamiętajcie jednak, aby wspólne 
ucztowanie nie przerodziło się w mękę z ko-
lejnymi postanowieniami noworocznymi 
o zrzuceniu zbędnych kilogramów. Chłod-
nik śliwkowy to prosty sposób na luz nie 
tylko w jelitach podczas świąt, bez zbędnego 
nadęcia i z nutą słodyczy w tle. Szukajcie 
fajnych akcentów w babcinych przepisach, 
na pewno takie się zachowały. To historia 
łączy ludzi, a te smakowite historie to już 
niosą nas niebywale.
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Easy feast

I’d like Christmas preparations to be re-
ally quiet, without the needless bustling 
about or shopping frenzy. Unfortunately, 
such a situation will never happen. What’s 
worse, I’m afraid the frenzy will actually 
escalate. I’m not talking about my own 
behaviour, but when I see Christmas 
atmosphere in the middle of November, 
I sometimes get sick of this aura sur-
rounding me for more than a month.

We should devote our time to our relatives in-
stead of shopping. Because today it is precise-
ly time that is the best gift. Everything can 
be prepared in no hurry. The only thing we 
have to do is remember about right planning, 
especially as our activities in the kitchen are 
concerned. This way tiredness will never kill 
the Christmas atmosphere.

Before we try all the dishes, we should 
think about overeating. This state might be 
blissful sometimes, but you need an antidote. 
Over-feasting might be troublesome. I don’t 
mean alcohol but huge amounts of food we’ve 
prepared so meticulously in the privacy of 
our homes. So I’d like to propose something 
you won’t see on TV: pure nature in the form 
of a dessert. The idea was born in the mind of 
Grzegorz Labuda, with whom I used to work 
several years ago. I duplicate this recipe and 
hope he won’t bear me a grudge for that, espe-
cially as it’s Christmas time.

It’s cold and sometimes freezing or 
snowing outside so following the tempera-
ture there, I share a recipe for cold plum 
soup with vanilla ice cream. Perhaps the 
idea of simple thick soup served cold with 
ice cream seems boring, but trust me – it 
tastes like Christmas and it’s really deli-
cious. Because they are rich in base-form-
ing compounds neutralizing the excess of 
gastric acids, plums have a soothing effect 
on our digestive system. So what is import-
ant is that this dessert will improve your 
intestinal motility, which is crucial  
after a lavish feast.

This noble work of culinary art needs 
only several simple ingredients. Common 
purple plums are the best. Of course, you 
have to use frozen ones at this time of the 
year. Use as much red wine as to slightly 
cover plums when boiled. Add cloves and 
cinnamon (as much as you want, but make 
it smell of Christmas). Boil all the ingredi-
ents until they start falling apart. Now mix 
them until smooth and beautiful in colour. 
Plums can be sour so add honey as  
a sweetener and mix it all.
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Leave it in a cool place. It’s time to prepare 
ice cream, which is equally straightforward.
Whip six whole eggs and add icing sugar to 
taste, but remember not to overdo sweetness. 
Whip everything together and add sweet 
cream. Keep mixing it all the time. Add va-
nilla bean seeds for vanilla ice cream lovers. 
Pour it all into a bowl (preferably a metal one) 
and put into a freezer. Mix it from time to 
time. The mass has to freeze as appropriate.

Now our stuffed bellies can be relieved by 
a plate or bowl of plum soup with ice cream.

May the Christmas atmosphere stay with 
you for a long time, but remember not to turn 
family feasting into torture with New Year 
resolutions to lose a few kilos. Cold plum 
soup is a simple way for ease in more than 
just intestines at Christmas without artificial 
pomposity and with a tone of sweetness in the 
background. Search for such great accents in 
your grandmas’ recipes – some of them must 
have survived somewhere. It is history that 
connects people, and delicious stories are the 
ones we are especially attracted by. 



UM Gdansk - 
zmiana
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TEKST
Kamil Sadkowski,  
Jakub Milszewski

ZDJĘCIE
Źródło: Mat. Prasowe

Jeśli nie pracujesz w gastronomii, ale obejrzałeś parę programów i wydaje ci się, że wiesz 
o branży wszystko, to zapewniamy cię – nie wiesz nic. Na szczęście przed nami nic się nie ukryje. 
Akademia Kulinarna „Fumenti” i „Live&Travel” wspólnie pokazują nagą prawdę o kuchni od kuchni.

Liczy się 
F A C H O W I E C
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TOMASZ DEKER – jako jeden z niewielu cały 
czas podnosi swoje umiejętności. Z cukrem 
jest jak brat. Słodycz naszej gastronomii.

Zdarzyło ci się zrobić armagedon 
kulinarny dla klienta, który ci podpadł? 
My z nudów na praktykach szkolnych 
robiliśmy ciasteczka z pszczołami.
Znajomy miał kucharza, którego nie mogli 
ogarnąć. Podjadał, wypijał co popadnie. 
Zamówili u mnie praliny z sambalem – 
taką bardzo ostrą pastą. Chcieli też z pia-
skiem, ale odmówiłem. Ale to były oczy-
wiście głupoty, zamówienie było właśnie 
takie, bo chcieli mu zrobić numer. Swoim 
klientom tak na serio nigdy bym czegoś 
takiego nie zrobił.

W waszej branży pracuje dużo kobiet?
U nas w branży jest więcej facetów, kobiet 
jest mało. Ale u mnie w firmie jest więcej 
kobiet niż facetów. 

Z czego to się bierze?
Jestem takim zajebistym szefem! Na po-
ważnie – to ciężki zawód. Część osób sam 
przeszkoliłem. Mam kilka pań,  
które były po szkole gastronomicznej, były 
kucharkami. Wziąłem je, przeszkoliłem, 
zdały testy czeladnicze. Mają dodatkowy 
zawód więc są zadowolone, ja mam pra-
cownika, którego sam sobie wychowałem 
i wiem, że robi rzeczy tak, jak ja chcę.  
Największy problem mam czasem z pra-
cownikami, którzy pracują w zawodzie 
30-40 lat. „Bo ja od 30 lat tak serniki robię, 
a szef mi mówi, że inaczej mam robić!”. 
Miałem Anię z Reutersa – pracowała w kor-
poracji, przyszła do mnie na naukę. Teraz 
pracuje w Singapurze i spełnia się.  
Druga dziewczyna skończyła studia, 
 drugi rok już u mnie pracuje. 
 W tym roku zajęła II miejsce na mistrzo-
stwach Polski w deserach. Szukamy 
dokładności, precyzji, spokoju. Kobiety 
to jest oczywiście trudniejszy materiał 
do opanowania, bo na przykład konflikty 
w kobiecym gronie są dużo gorsze. Faceci 
sobie coś tam powiedzą, dadzą w pysk, ale 
jak trzeba się skupić to jest okej.  
U kobiet jest inaczej. Ale tak się złożyło,  
że mam większość kobiet, to nie było pla-
nowe działanie. Liczy się dla mnie   
nie płeć, a fachowiec.

Masz jakąś osobę żywą lub martwą, 
której chciałbyś coś wypiec?
Mam nadzieję, że Nigelli Lawson coś zro-
bię, bo zapraszam ją do Polski. Utrzymuję 
na co dzień kontakt z wieloma autoryteta-
mi w branży, a jestem taki, że jak coś sobie 
założę, to to realizuję.

Twoja kuchnia w domu to miejsce 
odpoczynku czy imprezy?
Jedno i drugie. Nie piekę w domu, czasami 
zdarza mi się coś ugotować, ale Justyn-
ka jest zafascynowana gotowaniem, ma 
zajawkę. Ostatnio widziałem, że kilka 
nowych książek o kuchni wegetariańskiej 
przytaszczyła. Trochę mnie to martwi, 
muszę zaprotestować [śmiech]. Ja jestem 
0 Rh-, grupa pierwotna, muszę jeść mięso 
bo się źle bez niego czuję. Już nawet indyk 
czy kurczak jest dla mnie słaby. Muszę jeść 
czerwone mięso. Ryby lubię, bo je łapię. 
Jakość, świeżość – łapię takie ryby, że jak 
je przywożę do domu, to często chłopaki 
w knajpach nie są w stanie takich podać. 
A to z prostego powodu. Moja ryba z 3-4 go-
dziny temu zakończyła życie. Nie zdechła 
w sieci, nie zakwasiła się, nie dotarła na 
łodzi na brzeg, by potem dalej do centrali, 
hurtowni i sklepu. 
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It is specialists that count
If you don’t work in the catering 
business but have seen several TV 
programmes about cooking and 
think you know everything about the 
industry, we can assure you that you 
actually don’t know anything at all. 
Fortunately, nothing can hide from 
us. Fumenti Culinary Academy and 
Live&Travel together reveal the naked 
truth about cooking.

TOMASZ DEKER– he belongs to the few   
that keep improving their skills. He is on ex-
cellent terms with sugar. The sweetness   
of our gastronomy.

Have you ever made a culinary Arma-
geddon for a guest that got into your 
bad books? We used to bake cookies 
with bees out of boredom during our 
traineeship at school.
A friend of mine had a cook they  
couldn’t tame. He kept drinking and 
nibbling whatever he found. They ordered 
pralines with sambali, a kind of very hot 
pasta, from me. The wanted some with 
sand too, but I didn’t agree. These were of 
course tripe, but the order was like that 
because they wanted to pull a fast one   
on him. I’d never do such a thing  
to my clients.

Do many women work in your field?
There are more men than women in this 
business. But women outnumber  
men in my company.

Why’s that?
I’m such a shit hot boss! But seriously – 
it’s a very hard job. I trained a part of my 
employees myself. I have several ladies 
who graduated from a catering school and 
became cooks. I took and trained them, and 
they passed their apprentice exams. So they 
are satisfied and have an additional profes-
sion, and I have employees I’ve educated 
myself. I can be sure they do their duties the 
way I want them to. I sometimes have the 
biggest problem with employees that have 
been in the profession for 30-40 years. “But 
I’ve been making cheese cake this way for 
30 years! And you tell me I’ve got to change 
it!”. I had Ania from Reuters – she worked 
in a corporation and asked me for appren-
ticeship. Now she works in Singapore, she’s 
found fulfilment. Another girl finished 
college and has been working for me for the 
second year already. She took the 2nd place 
in the Polish dessert championships this 
year. We’re looking for accuracy, precision, 
calmness. Women are obviously a more 
difficult material to control because for 
example conflicts between them are much 
greater. Guys tell some stuff to each other, 
punch each other in the face, but when they 
have to focus, it’s OK. It’s different with 
women. But it so happened that I have most 
of all women. It wasn’t planned. It is not gen-
der but specialists that count for me.

Is there anyone living or dead you would 
like to bake something for?
I hope I’ll make something for Nigella 
Lawson because I’m inviting her to Poland. 
I stay in daily contact with many authorities 
in the field, and I’m such a person that when 
I plan something, I put it into action.

Is your kitchen at home a place for 
a good rest or for parties?
It is both. I don’t bake at home, but I some-
times cook something. But Justynka is fas-
cinated with cooking. She’s got really crazy 
about it. I’ve recently seen that she brought 
several new books on vegetarian cooking. 
I’m a bit worried about it, I’ve got to protest. 
(Laughs) My blood type is 0 negative, I’m 
from the primary group and have to eat meat 
because otherwise I feel bad. Even turkey or 
chicken aren’t enough for me. I have to eat 
red meat. I like fish because I catch them. 
Quality, freshness – I catch such fish that 
when I bring them home, they’re even better 
than fish guys in restaurants can serve. And 
the reason is simple. My fish passed away 
3-4 hours ago. They didn’t die in a net, turn 
sour or reach the shore in a boat only to be 
transported farther to the warehouse and 
wholesaler and finally to the shop. 
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You won’t believe me unless you try... 
Because I offer you brilliant pralines  
made of...?! They are truly chocolate, ar-
omatic and exquisite pralines despite the 
fact that they’re made of... BEANS! So – no 
sugar, eggs, dairy, gluten and – most  
of all – no chemicals.

Prepare them with rum (added to the pra-
lines, not drunk separately!) for yourselves 
and with orange peel for your children.

INGREDIENTS:
2 cups hard-boiled adzuki beans
1 and 1/2 cup deseeded dates
raw cocoa/carob
eco orange peel
full sesame
desiccated coconut

INSTRUCTIONS:
Grind or mix dates and beans until smooth. 
You can use any amount but try to keep more 
or less the following proportions: 2 cups 
of beans for 2 cups of dates (the amount of 
dates depends on your taste – they function 
as a sweetener). Add carob and cocoa – 3-4 
spoons in total (or to taste depending on 
whether you want a more or less chocolate 
version). Add a bit of chopped orange peel. 
Form shapely pralines and coat them with 
sesame and/or desiccated coconut.  
Serve chilled. Ready!

WYKONANIE:
Zmiel lub zmiksuj daktyle oraz fasolę na 
gładko – ilość dowolna – zachowując mniej 
więcej proporcje: 2 szklanki fasoli na 2 
szklanki daktyli (ilość daktyli zależy od 
Twojego smaku – pełnią rolę słodzika). Do-
daj karob i kakao – w sumie 3-4 łyżki (lub 
również wedle gustu – w wersji mniej lub 
bardziej czekoladowej). Dołóż do gładkiej 
masy trochę posiekanej skórki pomarań-
czowej. Ulep zgrabne pralinki i obtocz je 
w sezamie lub/i wiórkach kokosowych. 
Podawaj schłodzone. Gotowe!
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Christmas dispensation
Wait a minute, can’t I try at least a piece of 
cheese cake at Christmas? I mean tradi-
tional cake, made by my grandma. Or pop-
py-seed cake? Or our typical yeast-leav-
ened cake? Made of flour, with gluten and, 
indeed, sugar or even icing and whipped 
cream? Of course you can! And in some 
cases you even have to so that you can pro-
tect your own and others’ mental health... 
Isn’t that right? But it’s getting worse when 
someone’s condition is so poor that  
they actually can’t...

Yet should they wear sackcloth and ash-
es and cry bitter tears silently? Never!

Z
araz zaraz, droga pani, bo czy to 
w święta nie można kawałka 
sernika? Takiego tradycyjnego od 
babci? A makowca? Drożdżowego? 

Normalnego! Na mące, z glutenem, a jakże, 
i z cukrem, i z lukrem nawet, i z bitą 
śmietaną? Ależ można! A w niektórych 
przypadkach nawet trzeba dla zachowania 
zdrowia psychicznego delikwenta konkretne-
go... Czyż nie? Gorzej jeśli stan owego ktosia 
tak ciężki, że jednak nie można…

Ale czy w związku z tym posypiemy gło-
wy popiołem i będziemy płakać cichutko 
w kąciku? Nigdy!

I nie uwierzycie jeśli nie spróbujecie… 
Bowiem mam dla Was genialne praliny z…?! 
Prawdziwie czekoladowe, aromatyczne, 
wykwintne, choć zrobione z… FASOLI! Zatem 
– bez cukru, nabiału, glutenu oraz, co najważ-
niejsze, bez zbędnej chemii.

Przygotujcie je dla siebie w wersji z rumem 
(do pralinek! nie do konsumpcji łączonej!), 
zaś dla dzieci – ze skórką pomarańczową. 

SKŁADNIKI:
fasola adzuki – ugotowana na sypko/półtwar-
do (2 szklanki)
daktyle bez pestek (1 i 1/2 szklanki daktyli)
kakao surowe/karob
skórka pomarańczowa eko
sezam pełny
wiórki kokosowe

IWONA ZASUWA 
FOT. MAGDALENA PAWLAK 

 
food designer (blog: Smakoterapia.pl), 

zafascynowana leczeniem za pomocą natu-
ralnego żywienia, autorka warsztatów kuli-

narnych dotyczących zdrowego odżywiania, 
mama małego alergika, muzyk i pedagog. Na 

co dzień pracuje na scenie, od 17 lat u boku 
Kayah. Posiada niezwykłą łatwość wymyśla-
nia ciekawych przepisów mimo ograniczeń 

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

wana Królową Kaszy Jaglanej. Pracuje nad 
pierwszą częścią książki. 

ŚWIĄTECZNA 
D Y S P E N S A





O afrykańskich polowaniach, ich znaczeniu dla ochrony środowiska 
oraz emocjach, jakie im towarzyszą z południowoafrykańskim 

myśliwym Hannesem Nelem rozmawia Łukasz Tamkun.

Jest Pan „profesjonalnym myśliwym”. 
Co to znaczy? Co czyni z Pana 
profesjonalistę?
Profesjonalny myśliwi to nie jest po prostu 
zawód. Musi on przejść szkolenie i ma kwalifi-
kacje do towarzyszenia komuś z innego kraju, 
kto nie orientuje się w afrykańskich realiach, 
w tym w obowiązującym tu prawie i samym 
polowaniu. Profesjonalny myśliwy to czło-
wiek, który zna busz jak własną kieszeń. Za-
nim uzyska upoważnienie do towarzyszenia 
gościowi z zagranicy, musi przejść szkolenie 
i ukończyć odpowiedni kurs. O naszym pro-
fesjonalizmie świadczy więc wiedza, odbyte 
szkolenia, ale i świadomość odpowiedzialno-
ści i za klienta, i za dziką przyrodę.

Czy kontroluje Pan to, na jakie zwierzęta 
się poluje i kiedy?
Nie do końca. Ochroną afrykańskiej przy-
rody zajmują się właściwe urzędy (głównie 
departament ochrony przyrody), które dbają 
o równowagę środowiska. To one decydują 
o bezpiecznej wielkości populacji. Istnieją 
pewne regulacje nałożone przez rząd, które 
ograniczają możliwość polowania na niektóre 
zwierzęta, np. lamparty, słonie, hieny itd., 
wymagające zezwoleń CITES. Należy o nie 

ZDJĘCIA
Dariusz Bajczyk

wnioskować z wyprzedzeniem i nie ma żadnej 
pewności, że się je uzyska. Istnieją po to, by 
zapewnić rzeczywistą ochronę środowiska 
poprzez kontrolę populacji zwierzyny.

Cóż, niewiele wiem o broni palnej.  
Jak dobrze trzeba się na niej znać, by 
móc w tym uczestniczyć?
Nabranie dostatecznej wprawy w używaniu 
broni przed pójściem na polowanie jest 
bardzo ważne. Dzięki temu można położyć 
zwierzynę jednym strzałem. Jeśli ktoś chce 
polować, powinien zapoznać się z daną 
bronią i nauczył się, jak się nią posługiwać, 
wielu doświadczonych myśliwych wybiera 
nawet polowanie z łukiem. Warto przede 
wszystkim zadbać o własne bezpieczeństwo 
– polowanie to odpowiedzialność.

Co w tym tak naprawdę jest 
emocjonującego? Co mogłoby przekonać 
mnie, czy całe rodziny do polowania na 
grubego zwierza?
Ludzie polują z wielu różnych powodów. Ta 
przyjemność może wynikać z ekscytujące-
go pościgu lub z polowania zakończonego 
sukcesem po całej włożonej w to pracy. Może 
to być też satysfakcja płynąca z pokony-

wania własnych słabości w nowym kraju 
lub po prostu z możliwości wyżywienia 
rodziny. Niestety nie można przewieźć mięsa 
zwierzyny upolowanej w Afryce do własnego 
kraju. Stanowi ono jednak pożywienie dla 
wielu miejscowych. Oddajemy tubylcom 
mięso z naszych polowań, dzięki czemu nie 
muszą kłusować, a jest im ono potrzebne, bo 
to jedyne źródło białka w tych stronach. Co 
więcej, branża myśliwska tworzy dla nich 
miejsca pracy. W szerszej perspektywie oso-
by przyjeżdżające do Afryki na polowania 
bardzo wspierają lokalne społeczności.

Miło byłoby choć przez chwilę poczuć się 
jak Allan Quatermain. Czy pozostało coś 
z tej dawnej magii?
Bez wątpienia Afryka jest nadal jednym z naj-
bardziej magicznych miejsc na świecie, nie 
tylko dla myśliwych. Porusza w każdym z nas 
czułą strunę, a po powrocie do domu zawsze 
ma się w zanadrzu kilka pasjonujących histo-
rii.  Tutaj wszystko dzieje się naprawdę i nie 
ma nic bardziej ekscytującego. To prawdziwe 
wyzwanie i sądzę, że każdy myśliwy winny 
jest sobie doświadczenie polowania w Afryce. 
Myślę, że Afryka zmienia też w każdym podej-
ście do polowań w ogóle.
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Polowania to zdecydowanie męski świat. 
Choć słyszałem, że organizujecie także 
wyprawy specjalnie dla kobiet. Czy 
w porównaniu do „normalnych” męskich 
polowań cieszą się popularnością? Czy 
istnieją duże różnice w podejściu do tego 
zajęcia, gdy chodzi o płeć?
W ostatnim czasie coraz częściej spotyka 
się kobiety zainteresowane polowaniami. 
Dla nich jest to tak samo ekscytujące jak dla 
mężczyzn. Wydaje mi się, że nie ma żadnych 
różnic, jeśli chodzi o same polowanie. 
Kobiety polują naprawdę z zamiłowania i bu-
dują nam kolejne pokolenia myśliwych. Co 
więcej, polowania stały się popularne wśród 
rodzin, co także wpływa na przyszłe pokole-
nia. Wiele firm uwzględnia kobiety podczas 
tworzenia oferty, np. Helenowo-Hunting, 
z którą współpracuję. Gdy grupa pań chce 
zwiedzić Afrykę, najpełniej doświadczą 
tego kraju w towarzystwie profesjonalnych 
myśliwych, także kobiet.

E N G L I S H T E X T

A big game

About the thrill of an African hunt and 
its role in protecting environment with 
a South African hunter Hannes Nel speaks 
Łukasz Tamkun.

You are a “professional hunter”. What 
does that mean? What makes you 
a professional?
A professional hunter is a person who did 
training and is qualified to accompany 
another person who is from another country 
and is unfamiliar with the way things are 
done here in Africa, that includes the law 
and regulations here, the actual hunt and 
basically assisting clients with everything 
while on safari in Africa. A person has to go 
for training and complete a course before be-
ing able to legally accompany a client from 
overseas. So what makes us professional is 
the fact that we underwent training specifi-
cally to accompany hunters and ensure their 
safety while in Africa.

Do you control what and when an  
animal is hunted?
Not like that, no, professionals don’t deter-
mine, instead they pursue the game at the 
request of the client, and it depends mostly on 
the combined efforts of the hunter, profes-
sional hunter and tracker if the hunt is going 
to be successful or not. On the other hand, 
there are restrictions set up by the Govern-
ment (Nature Conservation) to limit hunting 
of certain animals such as leopard, elephant, 
hyena etc. which require CITES permits to 

be hunted. These permits have to be applied 
for in advance and there are no guarantees 
on whether certain permits will be approved. 
These are to ensure that environment is truly 
protected by controlling population.

Well, I barely know something about 
guns. How proficient with guns do you 
need to be to take part in this?
It will only be to your own advantage if you 
get enough practice with rifles before going 
on a hunt. This will ensure that an animal 
can be taken with one shot and that no track-
ing of injured game is necessary. Even bow 
hunting is taken up by many if they prefer 
that. If you want to hunt then we suggest you 
get familiar with your weapons, how to han-
dle and shoot with them, get enough practice 
and most important: weapon safety.

What’s really the thrill in it? What could 
bring me, or even whole families for the 
big game hunt?
People hunt for many different reasons 
and the thrill could range from being the 
excitement of the pursuit itself, the thrill of 
a successful hunt after all the work put in it, 
the feeling of challenging yourself especially 
in a new country or even just being able to 
provide your family with meat for the table. 
When hunting in Africa though, you can’t 
ship your meat back to your country but it 
does feed many locals here. We provide all on 
the locals with meat to combat poaching and 
the hunting industry provides these people 
with jobs also. In the bigger picture, the peo-
ple that visit Africa to hunt contribute to the 
local communities in a very big way.

It would be nice to feel like Allan 
Quatermain for at least a minute. Is 
anything from the old, romantic magic left?
Without a doubt, Africa is still one of the 
most magical places on earth and not 

only for hunters. This place really pulls at 
a hunters heartstrings and there are always 
exciting stories to tell when a person goes 
home. I think that Africa changes a persons 
perspective on hunting in general. Out 
here, it gets real, and there is nothing more 
exciting than that. It’s a true challenge and 
we believe that every hunter owes it to them-
selves to experience hunting in Africa.

Hunting is surely a man’s world. Even 
though I heard you organise hunting 
especially for women. Is it popular 
compared to “regular” male hunting? Is 
there a big difference in approach to this 
activity when it comes to gender?
A woman taking up hunting has become 
very prevalent in the last years. Women 
enjoy it just as much as men do and there are 
in my opinion no differences when it comes 
to the hunt itself. They have a passion for 
hunting and they are building on our future 
generations of hunters. Hunting has become 
a family thing also, which is great for future 
generations. There is a number of compa-
nies that has women in mind when shaping 
an offer, such as Helenowo-Hunting I’m 
working with. The reason that we cater for 
lady hunters in the case of when a group of 
ladies want to visit Africa is that they can be 
accompanied by other female professional 
hunters and experience Africa at its best.
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N IRWA NA 
NIE MOŻE PRZYJŚĆ 

ZBYT SZYBKO

48

MIEJSCA / PLACES

Pierwszy Warszawski Festiwal Whisky, czyli Warsaw Whisky Fest 
Aged 1 daje nadzieję, że mimo wszystko świat idzie ku dobremu.

TEKST
Grzegorz Kapla

W
arsaw Whisky Fest Aged 1. 
Prestiżowa lokalizacja. New 
City. Najpierw były szklane 
drzwi. Potem śliczne panny 

w żółtych tiszertach zmierzyły mnie 
nieufnie. Czyżbym nie wyglądał na gościa, 
którego stać na zakup wejściówki? 
Przyznałem im w duchu miażdżącą rację 
i wyciągnąłem z kieszeni zaproszenie. 

Wyższa sprawdziła listę. – No… jest pan – 
ulżyło nam obojgu. Druga wręczyła mi torbę 
z katalogiem i okolicznościowym kieliszkiem 
a także formularzem zgłoszeniowym do 
The Scotch Malt Whisky Society. Gdybym 
wstąpił, miałbym dostęp do wspaniałej i cią-
gle zmieniającej się kolekcji jednosłodowej 
whisky. Postanowiłem na razie niczego nie 
podpisywać. Wystawcy z całego świata, od 
Szkocji poprzez Indie i Tajwan do Wenezueli 
pokazali kilkaset markowych maltów. Zakrę-
ciło mi się w głowie więc pierwsze okrążenie 
zrobiłem, żeby choć trochę ogarnąć co i jak. 
Byłem oszołomiony całym tym bogactwem 

i poruszony myślą, że mogę spróbować każdej 
z tych whisky o jakich dotąd tylko czytałem, 
ale nie zrobię tego, bo po prostu nie dam rady. 
Wtedy dopadł mnie Zbigniew Zawistowski 
z agencji Stilnovisti i wyłuszczył sposób 
zarobkowania na inwestowaniu w dobra 
kolekcjonerskie. Otóż jeśli mam wolne 25 tys. 
złotych, mogę za nie zakupić beczkę trunku, 
wysezonować ją bez wywożenia ze Szkocji 
i odsprzedać z zyskiem albo na przykład 
wypić z kolegami. Tyle, że jeśli wypiję, stracę 
podatek Belki, którego nie musiałbym zapła-
cić, gdybym odsprzedawał beczkę z zyskiem. 
Podatku nie płacę, bo inwestowałem w dobra 
kolekcjonerskie. Ponieważ odsprzedaję na 
giełdzie, nie płacę akcyzy i nie boli mnie gło-
wa o nic. No, chyba że sam wszystko wypiję, 
ale to przecież niemożliwe.

– To lepszy zarobek niż na obligacjach – 
powiedział pan Zbigniew – whisky bowiem 
z wiekiem zyskuje a obligacje niekoniecznie. 

Wypiliśmy 15 letnią Clynelish, bo Stilno-
visti ma własną markę i poczułem się lepiej. 

Spotkałem pana Przemysława z magazynu 
„Hotelarz”. Wyglądał bardzo elegancko. 
Wymieniliśmy kilka uwag na temat trun-
ków i zobaczyliśmy jak po schodach idzie 
Justyna Grzelak. Wyglądała oszałamiająco, 
a przecież musiała zaliczyć kilka nieprze-
spanych nocy. To właśnie ona razem z pa-
nem Jarosławem Bussem przygotowali tę 
niebywałą imprezę. Przedstawiłem jej pana 
Przemysława a ona przedstawiła nam oso-
biście Jarosława Bussa. To jeden z najwybit-
niejszych autorytetów w dziedzinie whisky.

– Dlaczego zorganizowaliśmy ten festi-
wal? – uśmiechnął się – Bo spożycie single 
maltów w Polsce wzrosło w ostatnim okresie 
o sto procent. To oznacza, że istnieje potrzeba 
poznawania tego świata. To pierwszy festiwal 
w Polsce przygotowany z takim rozmachem. 
Debiuty zawsze są trudne, więc nie mieliśmy 
pewności, jak wystawcy przyjmą ten pomysł. 
Niektórzy wątpili, żeby w Warszawie w ciągu 
jednego dnia było choćby stu gości, bo na 
przykład w Budapeszcie na całym festiwalu 
było stu dwudziestu. Tymczasem u nas było 
ich tylko pierwszego ponad tysiąc! Wie-
działem, że tak będzie, bo bardzo starannie 
pracowaliśmy nad strona organizacyjną, nie 
zadbaliśmy żadnego z kanałów promocji, 
łącznie z Facebookiem i Twitterem. 

Opowiedział nam, że można tu zobaczyć 
i popróbować ponad 300 gatunków. Od 
najdroższej – 30-letniej Port Ellen, za którą 
trzeba zapłacić 5000 zł (w sklepie 7000, więc 
cena była okazyjna). Butelka poszła od razu. 
To rarytas, bo wytwórnię zamknięto 30 lat 
temu i od tej pory pozostałe w świecie butelki 
osiągają astronomiczne ceny.

– Czy warto płacić tyle za coś, co po pro-
stu… wypijamy?

– Rynek decyduje o tym czy warto. 
Chętnych na spróbowanie nie brakowa-
ło. Podobnie jak na 25 letnią Yamazaki. 
Whisky to potrafi być pasja. A wtedy nie 
liczy się już cena. 

– Na czym polega ten fenomen?  
– Szkotom udał się marketing narracyjny. 
Dopisali do whisky niesamowicie nośną 
historię o odwadze, sile ducha, poczuciu 
wolności i lojalności. Wypromowali ją jako 
symbol Szkocji. Przekonali świat jakie 
ogromne znaczenie ma tradycja, wiek, 
region pochodzenia, w tej historii są i anioły 
i unikalny smak z poszczególnych beczek, 
i wiek, i limitowane edycje. Ale wszystko za-
czyna się od technologii, która nie pozbawia 
trunku jego naturalnych aromatów. I przede 
wszystkim od tego, że o smaku decyduje 
człowiek a nie komputer. Whisky jest praw-
dziwa w świecie, w którym coraz trudniej 
o coś naprawdę wyjątkowego. Dlatego 
o wódce nie da się zbyt wiele powiedzieć 
a o whisky można dyskutować godzinami.
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Na pytanie od czego zacząć przygodę 
z whisky pan Jarosław stwierdził, że można 
zacząć nawet od Port  Ellen, ale to bardzo 
intensywna nuta. A nirwana nie powinna 
przychodzić nazbyt szybko. Lepiej rozpocząć 
od blendów. Nie są tak wyraziste jak single 
malty, ale pozwalają się uczyć, odkrywać to, 
co polubimy najbardziej.

Ja najbardziej lubię Nadurrę. Więc ucieszy-
łem się, kiedy spotkałem pana Dariusza Fa-
brykiewicza, ambasadora marki Ballantines. 

– Słyszał pan? Producent wycofuje z Polski 
Nadurrę – westchnął z żalem – Nic się nie dało 
zrobić, choć bardzo ich przekonywaliśmy. 

Posmutniałem. – Ale to jest niezłe – powie-
dział – Aberlour.  To był znakomity wybór.

E N G L I S H T E X T

Nirvana shouldn’t come too fast

The first Warsaw Whisky Fest raises 
hopes that the world is actually heading  
in the right direction. 

Warsaw Whisky Fest Aged 1. A prestigious 
location. New City. First there was a glass 
door. And then beautiful ladies wearing 
yellow T-shirts eyed me up and down 
mistrustfully. Did I look like someone who 
couldn’t afford the pass? I bitterly thought 
they were right and took my invitation out 
of the pocket.

The taller woman checked the list.“Ok, 
you’re here,” we both felt relieved.The sec-
ond lady gave me a bag with a catalogue, an 
occasional glass and an application form to 
The Scotch Malt Whisky Society. If I applied, 
I would have access to an excellent and 
constantly changing collection of single malt 
whisky. I decided not to sign anything at that 
moment. Exhibitors from the whole world, 
from Scotland through India and Taiwan to 
Venezuela, were presenting several hundred 
fine malts. I felt dizzy so I took the first lap to 

at least grasp what was what. I was bewil-
dered at all that abundance and moved by the 
thought that I could try each and every one of 
those whiskies I had been only reading about 
so far. But I simply couldn’t do it. And then 
Zbigniew Zawistowski from the Stilnovisti 
agency caught up with me and expounded 
on the way of earning money by investing in 
collector’s goods. He said that if I had 25,000 
zlotys, I could buy myself a barrel of alcohol 
and season it without leaving Scotland. 
Then I could sell it at a profit or drink it with 
my friends. But if I drank it, I would lose the 
capital gains tax I wouldn’t have to pay if I sold 
the barrel at a profit. I wouldn’t pay the tax 
because I invested in collector’s goods. And 
since I’d sell them on the stock exchange, 
I wouldn’t pay the excise duty and wouldn’t 
have to worry about anything. Unless I drank 
it all by myself, but that’s actually impossible.

“It’s a better way to earn than investing in 
bonds,” said Zbigniew. “Because whisky gains 
with age and bonds not necessarily do.”

We drank the 15-year-old Clynelish 
(because Stilnovisti has its own brand), 
and I felt better. I met Przemysław from the 
magazine Hotelarz. He looked very elegant. 
We exchanged several remarks on the bever-
ages and saw Justyna Grzelak going down 
the stairs. She looked stunning. How was 
that possible if she had recently had several 
sleepless nights? Because it was she who 
had prepared this exceptional event with 
Jarosław Buss. I introduced Przemysław to 
her, and she personally introduced Jarosław 
Buss to us. He is one of the most respected 
authorities in the whisky business.

“Why have we organized this festival?” he 
smiled. “Because single malt consumption 
in Poland has recently increased by one hun-
dred percent. This means there’s a need to get 
to know this world. It is the first festival in Po-
land prepared on such a grand scale. Debuts 
are always difficult so we weren’t sure how 
exhibitors would treat this idea. Some doubt-
ed whether at least a hundred guests could 

gather in Warsaw within one day because 
there were for example only a hundred and 
twenty guests in Budapest during the whole 
festival. And it turned out that there were 
already more than a thousand guests on the 
first day! I knew it would be like that because 
we were working hard on the organizational 
issues and didn’t neglect any promotion chan-
nel, including Facebook and Twitter.”

He told us that we could see and try more 
than 300 kinds of whisky there. From the 
oldest one – the 30-year-old Port Ellen that 
cost 5,000 zlotys (it’s 7,000 zlotys in stores so 
they offered a bargain price at the festival). 
The bottle was sold right away. It’s a rarity 
because the company was closed 30 years ago 
and since then on the remaining bottles have 
been fetching exorbitant prices.

“Is it worth paying so much for some-
thing we just... drink?”

“It’s the market that decides whether it’s 
worth it or not. There were many willing to 
try. The same goes for the 25-year-old Ya-
mazaki. Whisky can turn into a passion. And 
then its price doesn’t matter anymore.”

“What is this phenomenon based on?” 
“Scots succeeded with their narrative 
marketing. They added an extremely 
compelling story about courage, will 
power and sense of freedom and loyalty to 
whisky. And they promoted it as a symbol 
of Scotland. They convinced the world that 
tradition, age, and the region of origin are 
of huge significance. Their story included 
both angels, unique taste coming from par-
ticular barrels, age and limited editions. 
But everything begins with technology 
that doesn’t deprive whisky of its natural 
flavour. But the most important thing is 
that it is man, not computer that decides 
on the taste. Whisky remains authentic 
in the world that offers fewer and fewer 
truly unique things. This is why you can’t 
say much about vodka, but you can spend 
hours talking about whisky.”

When he was asked how to begin one’s 
adventure with whisky, Jarosław said that 
we could begin even with Port Ellen, but it 
has a very intensive flavour. And nirvana 
shouldn’t come too fast. We’d rather start 
with blends. They’re not as distinctive as 
single malts but help us learn and discover 
what we are really fond of.

Nadurra is the one I like most. So I was 
happy to meet Dariusz Fabrykiewicz, the 
ambassador of Ballantine’s.

“Have you heard? The producer is with-
drawing Nadurra from Poland,” he sighed 
heavily. “There’s nothing we can do. We really 
tried to convince them.”

I felt sad. “But this one’s good,” he said. 
“Aberlour.” It was a perfect choice.
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The Art of McCartney 
wyd. Mystic/XXX

Coverowanie McCartneya to zabieg co 
najmniej ryzykowny, jeśli nie skazany 
na porażkę już na wejściu. Szczególnie 
jeżeli zabieramy się za katalog z okresu 
czwórki z Liverpoolu. No chyba że jest 
się Bobem Dylanem czy Willie Nelso-

nem. Bo już nawet Billy Joel (!) to tylko 
gorszy cień oryginału. Na dwóch płytach 

34 utwory wykonuje prawdopodobnie 
najbardziej utytułowany i eklektyczny 

zarazem zestaw artystów tak różnych jak 
Harry Connick Jr., Kiss i Perry Farrell. 

Najbardziej znane kompozycje to trudno 
ulepszalne ikony gatunku, ale wystarczy 

sięgnąć nieco głębiej jak wciąż kreatywny 
Brian Wilson (Wanderlust z chórkami 

z najlepszego okresu Beach Boys) i efekty 
są znakomite. Jest z czego wybierać. Pod 

choinkę dla każdego.

E N G L I S H T E X T

The Art of McCartney
released byMystic/XXX

Covering McCartney is a risky venture, 
if not doomed to failure from the very 

beginning. Especially when one reaches for 
a catalogue from the times of the Fab Four. 
Unless they are Bob Dylan or Willie Nelson. 

Because even Billy Joel (!) is only a worse 
shadow of the original. 34 songs on two al-
bums are performed by probably the most 

award-winning and at the same time the 
most eclectic group of artists as different as 
Harry Connick Jr., Kiss and Perry Farrell. 

The most famous compositions are icons of 
this music that are hardly improvable, but 

it is worth reaching deeper like for example 
Brian Wilson, who is still fairly creative 
(Wanderlust with choirs from the best 

times of the Beach Boys), and the effects 
are brilliant. There is a lot to choose from. 

A Christmas present for anyone.

Maciej Maleńczuk & Psychodancing – 
Tęczowa swasta

wyd. Sony

Słynny już „Vladimir” brzmiący niczym 
klasyczna kibolska przyśpiewka jest tu 
tylko jako post scriptum, dodające tek-
stom aktualności. Maleńczuk nie ukry-

wający uzależnienia od mediów postano-
wił kreowanej przez nie rzeczywistości 
przyłożyć. Nie jest to jednak zabawa dla 

zabawy czy skandal jako cel sam w sobie. 
Pod mistrzowską gra słów opisującą 

łatwo rozpoznawalne  odniesienia kryje 
się nie tylko kpina ale i komentarz jak 
na wieczornej dyskusji przy alkoholu.  

Utwory o bardziej uniwersalnym przeka-
zie przypominają najlepsze czasy Homo 
Twist i Pudelsów pokazując, że komer-

cyjną zabawą z mediami Pan Maleńczuk 
najnormalniej w świecie się znudził. Pod 

choinkę dla wybranych. 

E N G L I S H T E X T

Maciej Maleńczuk & Psychodancing – 
Tęczowa swasta 

released by Sony

The already popular Vladimir, which 
sounds like a classic song for soccer 
yobs, serves only as a post scriptum 

here and makes the album more topical. 
Maleńczuk, who doesn’t hide his addiction 

to the media, decided to come down on 
the reality they create. But his aim is not 
only art for art’s sake or scandal in itself. 
Behind a masterly play on words describ-
ing easily recognizable references hides 
not only mockery, but also commentary 

like from an evening discussion over alco-
hol. Songs with more universal messages 

resemble the glory days of Homo Twist 
and Pudelsi and show that Maleńczuk has 
simply grown bored with his commercial 
games with the media. A Christmas pres-

ent for the chosen ones.

AC/DC – Rock or Bust 
wyd. Sony

O dziwo album, jak na zespół grający 
w gruncie rzeczy dokładnie to samo od 

kilkudziesięciu lat, brzmi świeżo, mocniej 
sięgając do korzeni bluesa i rocka niż jego 

często popowi poprzednicy. AC/DC wy-
dają się być, mimo ostatnich problemów 
personalnych, niezniszczalni, spokojnie 

przeżyją nawet powoli kończących Rolling 
Stonesów. Krótkie spodnie wyraźnie 
odejmują lat. A koncerty w maskach 

tlenowych rewitalizują jak mało co. Pod 
choinkę dla taty i syna.

E N G L I S H T E X T

AC/DC – Rock or Bust
released by Sony

For a band that has been playing practically 
the same for several dozen years, the album 
– what do you know! – sounds quite fresh. It 
returns to the roots of blues and rock more 

clearly than its often pop predecessors. 
Despite their recent personnel problems, 

AC/DC seem indestructible. They are easily 
going to outlive even the slowly finishing 

Rolling Stones. Short pants clearly shave off 
a few years. And few things can revitalize 

as well as concerts with oxygen masks. 
A Christmas present for son and dad.

poleca
FOT. WOJCIECH DUSZENKO

PI
O

TR METZ
      poleca

KULTURA / CULTURE





52

KULTURA / CULTURE

Dla Jerzego Małka, jednego z najbardziej cenionych 
polskich trębaczy, jazz jest stalgiczny.
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Pański nowy album nosi chyba dość dużo 
mówiący tytuł: „Stalgia”.
Stalgia powstała na zasadzie zabawy słow-
nej polegającej na tym, żeby zaprzeczyć 
nostalgii. Na tym polega ta prowokacja, bo 
przecież takie słowo nie istnieje. Tytuły moich 
poprzednich płyt także miały taki przekaz 
podprogowy niosąc różne treści, czasem 
w jednym słowie, czasem w sformułowaniu 
(„Air” „Bop-Beat” „Gift” „By Five” czy „Spirit 
of the Time”), a to dlatego, że muzyka jaką 
gram nie ma słów, a zatem stanowi totalną 
abstrakcję. W efekcie każde słowo jakie do-
daję niejako prowokuje odbiorcę w kierunku 
konkretnego skojarzenia. Słowo stalgia 
wpadło mi trochę przypadkowo do głowy, 
kiedy słuchałem płyty Fatsa Navarro, legendy 
trąbki z lat 50-tych, rówieśnika Milesa Davisa, 
Kenny Dorhama, Dizzy’ego Gillespie... Fats 
nagrał taką płytę „Nostalgia”. Słuchałem jej 
i pomyślałem sobie „wcale nie brzmi nostal-
gicznie”. Stwierdziłem, że przedrostek „no-” 
jest zupełnie zbędny. Słowo stalgia wydało mi 
się idealne dla mnie jako muzyka jazzowego. 
Kojarzy się z konkretnymi odczuciami i niesie 
z sobą pewną głębszą refleksję.

Chciał pan zaprzeczyć nostalgii, czyli mu-
zyka na nowej płycie nie jest nostalgiczna? 
Tytuł jest poetycką formą zawarcia w jed-
nym słowie wielu treści. Nostalgia to rodzaj 
uczucia tęsknoty za krajem, za znajomym 
miejscem. Podchodząc metaforycznie do 
tego słowa można by wygenerować ciąg my-
ślowy, który doprowadzi do refleksji na temat 
improwizacji. Improwizacja w moim pojęciu 
polega na tym, że trzeba zapomnieć o tym 
wszystkim co dotychczas poznane. Nie mogę 
być nostalgiczny, muszę być ciągle twórczy, 
a więc stalgiczny. Paradoksalnie muzyka, 
którą gram, jest zdecydowanie nostalgiczna, 
silnie zakorzeniona w estetyce bluesa, jazzu 
i gospel. Wszystkie utwory, które są na płycie, 
są w zasadzie konkretnymi melodiami, które 
powtarzają się, wprowadzają pewien rodzaj 
nastroju będącego przedłużeniem mojego wi-
dzenia i czucia otaczającej mnie rzeczywisto-
ści. A zatem stalgia to koncepcja tworzenia, 
koncepcja improwizacji, a nostalgia to treść, 
istota definiującego moją osobę odczuwania.

Improwizować i niszczyć można wtedy, 
gdy się ma solidne podstawy teoretyczne 
i dobrze opanowany instrument. Uczy 
pan tego swoich studentów na gdańskiej 
Akademii Muzycznej?
No i wydało się.

To chyba nie była tajemnica?
Jestem wykładowcą, a zatem przekazuję 
moim studentom pewne spektrum możli-
wości. Pokazuję, co można zrobić z instru-

mentem podczas improwizacji zarówno 
pod kątem technicznym jak i wyrazowym. 
To co zrobią z tą wiedzą potem staje się już 
ich indywidualną drogą życiową. W moim 
przekonaniu muzyka stanowi formę prze-
kazu treści ponadczasowych związanych 
z sensem życia. Zwykła codzienność, 
przeżywanie uczuć dobrych a także złych 
przekłada się w magiczny sposób na muzy-
kę i jej ciężar. Jazz jest dla mnie najczystszą 
formą przekazu tych treści, bo nie ma 
w nim żadnych barier. Jedynym ograni-
czeniem może być instrument, dlatego 
spędzam codziennie wiele godzin ćwicząc 
na instrumencie by móc wyjść ponad ogra-
niczenia ciała i umysłu, starać się   
być ponad materią.

Student, taka carta blanca, nie ma z tym 
łatwiej? On jeszcze nie do końca ma te 
ramy wpojone.
Czy dziecko może się wyrazić równie meta-
forycznie jak ktoś kto przeczytał 1000 ksią-
żek? Wątpię, ale może wyrazić prawdziwy 
ból istnienia jeśli jest głodne lub jeśli jest mu 
zimno. W muzyce którą kreuję i treściach 
jakie przekazuję studentom chodzi o kształ-
towanie świadomości rozwoju życiowego, 
przez który przechodzi artysta. Niektórzy 
moi studenci przejawiają od samego począt-
ku wrodzone wyjątkowe predyspozycje do 
grania jazzu. To w dalszym rozwoju tylko 
pomaga, ponieważ muzyka jest jak podróż 
przez życie, pozwala wyrażać przeżycia, 
emocje w różnych jego momentach. Im wię-
cej się wie, rozumie, tym więcej umiejętno-
ści się nabywa, tym większą paletę środków 
wyrazu ma się do wykorzystania. Słuchanie 
a także tworzenie muzyki jest dla mnie for-
mą interpretacji i zrozumienia jej tak, jakby 
się czytało poezję. 

Jazzmen jak wino – im starszy tym lepszy?
Coś w tym jest. Choć wydaje mi się, że jeże-
li ktoś ma tę iskrę to ujawnia się ona   
od razu. Stanowi ona formę nieoszlifowa-
nego diamentu.

Jazzmanom trudno się ze swoimi nagrania-
mi przedrzeć do mainstreamu. Pański nowy 
album ukaże się nakładem Kayaxu, czyli 
jednej z wiodących wytwórni w Polsce.
To coś niewiarygodnego, że Kayax zapro-
ponował mi kontrakt płytowy. To świetna 
firma, robi dużo ciekawych rzeczy, nie-
typowych, które poszerzają świadomość 
muzyczną słuchaczy w Polsce. Wydaje mi 
się, że ta sytuacja wydawnicza jest wyni-
kiem nie tylko moich osiągnięć w jazzie 
i wieloletniej współpracy z ikonami tej 
muzyki takimi jak Michał Urbaniak, Woj-
tek Karolak, Zbigniew Namysłowski czy 

Zbigniew Wegehaupt, jest także efektem 
współpracy z Markiem Dyjakiem, a on jest 
bardzo ważną postacią na polskiej scenie. 
Z Markiem udało się po wielu latach pracy 
stworzyć pewien specyficzny, odmienny 
rodzaj ekspresji muzycznej. Ta współpra-
ca jest rozpoznawalna w Polsce dla wielu 
ludzi, którzy niekoniecznie słuchają jazzu. 
Pokazuje także, że swoim stylem gry wy-
kraczam poza ramy stylistyczne jazzu.

Na „Stalgii” można będzie znaleźć jakieś 
nowe dla pana inspiracje?
Moja najnowsza płyta jest odzwierciedleniem 
nieustającego procesu eksplorowania nowych 
dziedzin w muzyce z jednoczesnym powraca-
niem do korzeni. Poprzednia płyta „Air” była 
bardziej „europejska”, na „Stalgii” słychać 
więcej bluesa. Zatoczyłem koło i wróciłem 
do tego, z czego kiedyś wyrosłem, myślenia 
bluesowego, funky i gospel. A to dlatego, że 
w czasie, w którym pisałem muzykę do no-
wego krążka, uświadomiłem sobie na nowo 
jak ważną rolę w moim życiu stanowi miłość 
i nierozerwalna z nią tęsknota oraz ból, którą 
może wyrazić tylko blues. Inny jest też język 
muzyczny, nowocześniejszy, jest wyrazem 
łatwości w dostępie do rożnych estetyk mu-
zycznych, a wszystko dzięki globalizacji, któ-
ra wpływa na współcześnie żyjących jazzma-
nów. Jazz nie jest już tak hermetyczny jak 
w dekadach poprzednich. Jest bardziej „stal-
giczny”. Kiedyś żeby posłuchać muzyki nowo-
orleańskiej trzeba było płynąć statkiem dwa 
miesiące. Teraz wszystko jest na kliknięcie 
myszką. Choć tak naprawdę żeby pozostać 
w bezpośrednim kontakcie z muzyką jazzową 
trzeba pójść posłuchać jej na żywo. Poczuć tę 
muzykę, jej smak, a nawet zapach.

Pracuje pan na co dzień ze świetnymi mu-
zykami. A przecież jest tak, że muzycy na 
siebie wpływają kiedy grają razem. Inspi-
racje mogą być nawet nieuświadomione.
Nie ukrywam, że jestem szczęściarzem, bo 
począwszy od 1999 roku, jeszcze będąc na 
studiach, miałem okazję być zapraszanym 
przez legendy jazzu, nieżyjącego już nie-
stety Jarka Śmietanę, do projektu z Garym 
Bartzem, słynnym saksofonistą, który grał 
z Milesem Davisem... To był taki mój debiut, 
niesamowite przeżycie, byłem przecież 
szczawiem, który nie miał bladego pojęcia 
jeszcze o co chodzi. Miałem to szczęście 
i mam nadal, że zapraszają mnie do współ-
pracy po dzień dzisiejszy dżentelmeni, 
którzy mogliby być moimi ojcami, a nawet 
dziadkami. Uczyłem się i nadal uczę od nich 
nie tylko rzemiosła, bycia artystą na scenie 
i poza nią, ale także rozumienia sensu ist-
nienia  niewiarygodnej siły wypływającej 
z muzyki. To są moje inspiracje.
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Confirmation and negation
For Jerzy Małek, one of the most 
highly regarded Polish trumpeters, 
jazz is stalgic.

You gave your new album a very 
meaningful title, Stalgia.
Stalgia was formed as a result of a wordplay 
– I wanted to negate the word “nostalgia”. 
This is what the provocation consists in be-
cause after all such a word does not exist. 
The titles of my previous albums were also 
examples of subliminal messaging. They 
conveyed various messages, sometimes 
in just one word and sometimes in larger 
expressions (Air, Bop-Beat, Gift, By Five 
or Spirit of the Time). This is because the 
music I play lacks words, which is why it 
is complete abstraction. As a result, every 
word I add somehow provokes recipients to 
think in a specific way and evokes specific 
associations. I came up with the world 
“stalgia” quite accidentally when I was 

listening to Fats Navarro, the legend of 
trumpet from the 50s, who was of the same 
age as Miles Davis, Kenny Dorham, Dizzy 
Gillespie... Fats recorded an album entitled 
Nostalgia. I was listening to it and thought 
“it doesn’t sound nostalgic at all”. I came 
to the conclusion that the prefix “no-” is 
completely useless. The word “stalgia” 
seemed perfect for me as a jazz musician. It 
has associations with specific feelings and 
stimulates deeper reflection.

You wanted to negate nostalgia. So the 
music on your album is not nostalgic, right?
The title is a poetic way of conveying much 
content in one word. Nostalgia means 
yearning for one’s country and familiar 
places. When we approach this word in 
a metaphoric way, we face a chain of think-
ing that leads to reflection about impro-
visation. In my opinion, improvising con-
sists in the need to forget about everything 
we have already experienced. I cannot 
be nostalgic, I have to be creative all the 
time – I have to be stalgic. Paradoxically, 

my music is definitely nostalgic and deeply 
rooted in the aesthetics of blues, jazz and 
gospel. All songs on the album are in fact 
specific melodies that keep repeating and 
thus introduce a kind of atmosphere that 
reflects the way I see and feel the world 
around me. So stalgia is a concept of cre-
ation and improvisation, and nostalgia is 
the content, the essence that defines  
my way of feeling.

One can improvise and destroy only when 
they have a solid theoretical basis and 
when they have mastered the instrument. 
Do you teach that to your students at the 
Academy of Music in Gdansk?
Now you know everything!

But it was not a secret, was it?
I am a lecturer so I tell my students about 
a broad spectrum of possibilities. I show 
them what they can do with the instru-
ment when they improvise as far as both 
the technical and the expressive issues are 
concerned. What they later do with this 
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knowledge is their own path in life. It is my 
conviction that music is a way of express-
ing timeless content related to the sense 
of living. The everyday humdrum and 
good and also bad feelings we experience 
translate in a magical way into music and 
its weight. For me jazz is the purest form of 
expression that conveys such content be-
cause it does not contain any barriers. It is 
instruments that can impose limitations, 
which is why I spend many hours on re-
hearsals every day so that I can overcome 
my bodily and mental limitations and be 
beyond the matter.

Isn’t it easier for a student, who  
is like a tabula rasa? He is not  
confined this way yet.
Can children express themselves as meta-
phorically as someone who has read 1000 
books? I doubt it, but they can express true 
pain of existence when they are cold or 
hungry. The music I create and the things 
I tell my students are about shaping one’s 
awareness of the development every artist 
has to undergo in his or her life. Some of my 
students show natural, inborn and unique 
inclinations towards jazz since the very be-
ginning. And this only helps in their further 
development because music is like a journey 
through life – it lets us express our experi-
ences and feelings at various moments. The 
more you know and understand, the more 
skills you acquire and the broader the range 
of forms of expression you can use. When 
I create and listen to music, I interpret and 
understand it as if it was poetry.

Is a jazzman like wine – the older  
the better?
There is something to it. Although I think that 
when someone has this spark, it is revealed 
right away. It is like un uncut diamond.

Jazzmen find it difficult to force their 
way through to the mainstream with 
their songs. And yet your album is being 
released by Kayax, one of the leading 
record labels in Poland.
It’s something unbelievable that Kayax 
offered me a record deal. It is a great com-
pany that does a lot of interesting, unique 
things which foster musical awareness in 
Poland. I guess that this situation resulted 
not only from my achievements in jazz 
and many years of collaboration with such 
icons of this music as Michał Urbaniak, 
Wojtek Karolak, Zbigniew Namysłowski or 
Zbigniew Wegehaupt, but also from my co-
operation with Marek Dyjak, who is a very 
important figure on the Polish scene. After 
many years, Marek and I have managed to 

create a different kind of musical expres-
sion. This cooperation is recognizable in 
Poland to many people who do not nec-
essarily listen to jazz. It also shows that 
my music style goes beyond the stylistic 
confines of jazz.

Does Stalgia include any inspirations 
that are new for you?
My latest album is a reflection of an on-
going process of exploring new fields in 
music and going back to the roots at the 
same time. The previous record, Air, was 
more “European”, and Stalgia contains 
more blues. I have circled over and come 
back to what I once grown up on – to 
blues, funky and gospel thinking. That’s 
because when I was writing music to the 
new album, I realized once again the huge 
role played by love and the suffering and 
longing that accompany it, which can be 
expressed only by blues. The music lan-
guage is different too. It is more innovative 
and expresses the ease of access to various 
kinds of music aesthetics. And everything 
thanks to globalization, which influences 
contemporary jazzmen. Jazz is no longer 
as hermetic as it used to be in the past 
decades. It is more “stalgic”. There were 

times when someone who wanted to listen 
to New Orleans music had to travel by ship 
for two months. Now we have everything at 
a mouse click. But truth to be told, in order 
to stay in direct contact with jazz music, 
one has to listen to it live. Feel this music, 
its taste and even its smell.

You often work with excellent musicians, 
and musicians influence each other when 
they play together. You do not even have 
to be aware of these inspirations.
I admit I am lucky because since 1999, 
when I was still a student, I have had op-
portunities to meet legends of jazz. I was 
invited for example by the unfortunately 
late Jarek Śmietana to a project with Gary 
Bartz, a famous saxophonist who played 
with Miles Davis... This was my debut. An 
amazing experience because I was still 
a youngster who had no idea what it was all 
about. I was lucky and I still am to be invit-
ed to cooperation by gentlemen that could 
be my fathers or even grandfathers. They 
have been teaching me not only the craft 
itself and how to be an artist on and off the 
stage, but also how to understand the sense 
of existence of this incredible strength lying 
in music. These are my inspirations.
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Różne rzeczy zdarzały się nam podczas przeprowadzania wywiadów, ale nikt nas nigdy nie porwał. Aż tu pojawia 
się taki Edmund Jabłoński, showman, piosenkarz, kabareciarz i biznesmen w jednej osobie, i zabiera nas swoim 

samochodem na przejażdżkę. 100 kilometrów za Gdańsk, w leśne ostępy, do swojego dawnego domu rodzinnego. 
Przyznam szczerze, że wraz z Sylwkiem do końca zastanawialiśmy się, co z tego wyniknie. A wynikła wyjątkowa rozmowa 

z wyjątkowym człowiekiem. Bo Mundek nie tylko śmieje się ze świata. On przede wszystkim śmieje się do niego.
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(Sporo kilometrów za Kwidzynem, leśna 
droga, którą ciężko byłoby przebyć nawet 
odpowiednim samochodem. Kombi 
Edmunda szoruje brzuchem po runie, 
co wcale nie przeszkadza mu w sypaniu 
żartami na lewo i prawo, jak również 
w reminiscencjach)

Edmund Jabłoński: O, a tędy chodziłem do 
szkoły, ponad trzy kilometry przez las. Zimą 

szło się na czuja w śniegu po pas, bo wszędzie 
było ciemno, zwierzęta i strachy czaiły się na 
każdym kroku, po prostu groza.
(Wyjeżdżamy z lasu prosto w dolinę szczel-
nie odseparowaną od cywilizacji. Jedynym 
śladem bytności człowieka jest dworek oraz 
wyrastający ponad spore jezioro budynek 
ceglanego młyna. Dziś mieści się tu ośrodek 
szkoleniowy Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. Mundek przechadza się chwilę 

między budynkami, gdzieniegdzie zatrzy-
mując się na dłużej, co umożliwia Sylwko-
wi zrobienie paru zdjęć)
– Kiedyś dom był dołączony do młyna. Dalej 
były stodoły, stajnie, sady, ogrody a w oddali 
nawet pola szparagowe. Mieszkaliśmy na 
takiej niemal wyspie, bo zwróć uwagę, że 
dookoła mamy dwie rzeki i jezioro. A tam 
wysoko był pokój moich zabaw (Mundek 
pokazuje na drewnianą dobudówkę na 
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dachu młyna). Tam powstawały wszystkie 
moje młodzieńcze imaginacje i pomysły. 
Aby do niego się dostać trzeba było przejść 
przez cztery piętra starej i magicznej fabryki 
produkcji mąki nad którą piecze trzymał 
mój ukochany dziadek Bernard.

Mateusz Kołos: Miałeś ładną enklawę.
Powiem ci, że za mojego dzieciństwa nikt 
poza najbliższą rodziną tu nie zaglądał, nie 
licząc rybaków, grzybiarzy i rolników, którzy 
licznie zwozili ziarno do zmielenia.

Sielanka godna „Pana Tadeusza”.
Właśnie tak jak w „Ostatnim zajeździe na 
Litwie” to wyglądało: konie, furmanki, 
zboże, lasy, jeziora, ogrody, natura. Piękne 
widoki miałem z okna mojego pokoju. Bez-
pośrednio na las.

Ale musiałeś nas zabrać w to miejsce 
z jakiegoś konkretnego powodu?
Wydaje mi się, że w miejscu, gdzie doszło do 
wykreowania samego siebie najlepiej będzie 
o sobie opowiadać.

Domyślam się, że na początku kreowania 
byłeś typem samotnika.
Siłą rzeczy, bo do kolegów trzeba się było 
najeździć kilka kilometrów. Ale brak kom-
panów miał swoje dobre strony, wpływał na 
wyobraźnię. Gdy znalazło się kamyczek, ka-
myczek stawał się najlepszą zabawką. Zresz-
tą później zupełnie mi nie przeszkadzało, 
że słuchałem Franka Zappy, Chopina, Led 
Zeppelin, Pink Floyd czy Czesława Niemena 
sam w środku lasu. Podobnie było z książ-
kami – w domu czytało się Mickiewicza, 
Tuwima, Gałczyńskiego. To na tym dachu, 
mając dziewięć lat po raz pierwszy zakocha-
łem się w „Kwiatach Polskich”. To nieopodal 
stąd w lesie, wracając ze szkoły, kładłem się 
do zwierzęcego paśnika i wraz z Wolandem 
wodziłem Małgorzatę Bułchakowa.
W odseparowaniu ma się więcej czasu na 
analizowanie, wyciąganie esencji z rzeczy-
wistości i nierzeczywistości. Było jak we 
śnie z otwartymi oczami. To się później 
przełożyło na moją zakręconą kreatywność 
– robiłem jakieś improwizowane przedsta-
wienia, urządzałem sceny gdzieś pośrodku 
lasu. Zimą stroiłem choinkę pośrodku leśnej 
polany i kładłem pod nią prezenty zwierza-
kom. Podobała mi się tak piękna „scenka” 
zapożyczona od Disneya.

Od początku wiedziałeś, że to  
będzie teatr?
Od początku. Zawsze jakiś element teatru 
w moich poczynaniach był i chyba szybko 
zdałem sobie z tego sprawę.
(Przechadzamy się powoli wzdłuż mocno 

zarośniętego jeziora, zostawiając budynek 
młyna w tyle. Schodzimy na brzeg, słońce, 
lekki wiatr, piknikowa atmosfera. Stajemy 
z Mundkiem nad samą wodą, Sylwek  
z oddali robi zdjęcia)

Jaka była ta pierwsza myśl  
związana z teatrem?
Pomyślałem, że fajnie jest manipulować 
ludźmi. Manipulować w ten sposób, że two-
rzy się imaginacje, swoje światy niczym 
z Doktora Parnassusa, do których się za-
prasza innych i do których ci inni chętnie 
tam dają się zaprosić.

Coś chyba trzeba zrobić, żeby ci inni 
chętnie tam weszli.
Trzeba być przede wszystkim szczerym. 
Szczerość przekazu zarówno w życiu jak i na 
scenie to najlepszy przewodnik po takim 
świecie. Nawet jeśli kogoś „czarujesz” to trze-
ba robić szczerze i na bardzo poważnie. Kie-
dyś ktoś po moim „show” zapytał mnie czy ja 
jestem taki naprawdę czy tylko żartuję. Nie 
żartuję. Gdybyś zobaczył jak ja widzę świat 
przez swoje magiczne szkiełko wyobraźni to 
nie chciałbyś już wracać do normalności.

To jaki jest ten świat Mundka 
Jabłońskiego?
To jest świat, w którym niczego się nie 
wkręca i nie robi na siłę. Trochę absurdal-
ny, trochę bajkowy, nie na tyle groźny, by 
przypominał ten realny. I na tyle nierealny, 
by wizytujący w nim chciał choć na chwilę 
zostawić rozsądek.

Nie doznałeś szoku, gdy opuściłeś to 
miejsce i okazało się, że gdzieś tam jest 
nie do końca bajkowy świat?
Nie było takiego szoku, nie pękła bańka 
złudzeń. Za szybko wskoczyłem w teatr, by 
mogło się to stać. Na pierwszym roku studiów 
dostawałem już role w spektaklach, robiłem 
to co lubię robić i starałem się to robić dobrze. 
Jerzy Gruza szybko wykorzystał moją świe-
żość i naturalność, ale ufam, że i profesjonal-
ne podejście do zawodu. Grałem pierwsze 
plany w niemal każdej premierze przez wiele 
sezonów. Świat szkoły teatralnej a potem 
teatru to było dopełnienie mojego wewnętrz-
nego świata, ale w żaden sposób nie przejął 
nad nim kontroli. Mój nauczyciel i mentor 
Grzegorz Chrapkiewicz mocno poukładał 
mi priorytety tego zawodu. Jestem mu za to 
wciąż wdzięczny. Łatwiej mi było wracać do 
domu po zakończonym spektaklu.

Mówimy o wnętrzu, a co z doczesnością?
Tak naprawdę wszystko rozbijało się o kwe-
stie materialne. Zwłaszcza w tamtym czasie, 
zwłaszcza w zawodzie artystycznym. Były 

chwile, kiedy można było przeżyć tylko 
dzięki kreskom branym w barze teatral-
nym. Przez wiele lat utrzymywałem swoją 
rodzinę wyłącznie z pracy w teatrze. To 
byłe inne czasy. Grało się dużo a zarabiało 
niemal nic. Ba, trzeba było się rozglądać za 
innymi zawodami. To było bardzo frustrują-
ce, przynajmniej na początku. Ale okazało 
się, że inklinacje biznesowe poszły w parze 
z tymi artystycznymi.

I tak powstał Instytut Edmunda?
Dokładnie tak. Ta instytucja jest rezultatem 
mojego postanowienia: będę robić to, co 
lubię, w taki sposób, w jaki chcę. Niezależnie 
od opinii i wątpliwości innych. Obsadzam 
się w swoich rolach, na swoich zasadach, 
gram do rzeczy, które nie budzą moich wąt-
pliwości. Tym sposobem zdołałem stworzyć 
wiele, wydaje mi się, naprawdę świetnych 
projektów. Bez tykania polityki, seksu czy 
religii, bez tworzenia strefy konfliktu na 
linii Mundek-widownia. Mój show – moje 
zasady. Zapraszam do wspólnej  
zabawy w rozśmieszanie.

Dlaczego ludzie potrzebują absurdu? Życie 
codzienne jest zbyt normalne?
Ludzie przede wszystkim nie mają w tym 
codziennym życiu czasu. Wszystko, co 
stanowi rzekomą odskocznię, jest podane 
na tacy. Masz to na zawołanie przy pomocy 
pilota. Nie ma chwili na angażowanie się, na 
trzęsienia ziemi i suspens. Dzisiaj Hitchcock 
to dla ludzi ktoś tak spokojny jak Czechow. 
Emocje zaczynają się od trzęsienia ziemi. 
Czysta blaga i absurd wymaga zaangażowa-
nia, wkładu własnego, przez co jest czymś 
naturalnym, wypływającym nie tylko ze 
mnie, ale również z widza. Staram się, żeby 
moje występy stanowiły opozycję do tego, 
co znajduje się za salą, żeby widzowie byli 
tym co uprawiam nie tyle zaskoczeni, co 
przyjemnie oczarowani. Chcę aby trakto-
wali to za swoje. Jeśli ma to być absurd, to 
z pewnością nieinwazyjny, inteligentny i wy-
magający aktywnej obecności widza.

Nie uważasz, że ta kontrola nad ludźmi, 
o której już wspominałeś, może  
bywać niebezpieczna?
Mam za sobą około dwóch tysięcy eventów 
i muszę przyznać, że sytuacje irracjonalne i, 
jak to określasz, niebezpieczne, 
 to daleki margines moich działań. Kontrola, 
którą uprawiam, jest kontrolą artysty nad wi-
downią, nie ma w niej totalitarnych zapędów. 
Poza sceną nie jestem skłonny do dyktatury.

Co sprawia ci największą frajdę na scenie?
Chyba zabawy językowe. Tekst i język 
to fantastyczne materiały na dobry, 
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inteligentny żart. Mamy to szczęście, że 
język polski stanowi kopalnię osobliwych 
dźwięków, szyków i stylów.

Hołubisz język ojczysty pisząc listy?
Pewnie, zdarza mi się to, co więcej, lubię, 
gdy listy pachną sytuacją. Jeśli przy pisa-
niu palę fajkę, to w kopercie z pewnością 
znajdzie się trochę tytoniu fajkowego. 
Ja zresztą mam słabość do empiryzmu. 
Byłem kiedyś w restauracji, gdzie do 
stołu dania podawali niewidomi kelnerzy. 
W środku było zupełnie ciemno, przez co 
dania smakowały daleko bardziej inten-
sywnie, niż przy zapalonym świetle. Jadło 
się wyłącznie dłońmi. 

A muzyki słuchasz po ciemku? Bo Twoje 
zamiłowanie do muzyki i audio jest 
powszechnie znane.
Często, tym bardziej, że mam absolutnie 
wyjątkowy analogowy system audio, stwo-
rzony dla potrzeb legendarnej lampy 300B. 
Takie lampy żyją własnym, niemal ludzkim 
życiem, więc każde odsłuchanie jest niepo-
wtarzalne, inne i na swój sposób ostatnie. 
Takie lampy trzeba wcześniej odpowiednio 
wygrzać, wyczekać odpowiedni moment. 
To tak jak z dobrą rozmową – donikąd się 
nie trzeba spieszyć.

Mówisz o tym odpoczynku, jak ktoś, kto 
wydaje się spełniony. Jaka jest twoja 

definicja artysty spełnionego?
Artysta spełniony to według mnie taki, 
który nie czuje presji tworzenia, który sam 
wyznacza sobie swoje szlaki. Dlatego mogę 
mówić o sobie jak o kimś, kto się spełnił 
– nikt mi niczego nie każe, jestem panem 
własnego artystycznego losu. I nie jest to 
zły los. Pracuję, żyję i zarabiam w świecie, 
który tutaj, nad tym jeziorem, w tym mły-
nie sobie wymyśliłem. Po drodze wydarzy-
ło się bardzo dużo fajnych rzeczy: powstał 
projekt mojego absurdu: „Trochę kabaret 
Mundka Jabłońskiego”, powstał „Mr Show 
– Na miarę sztuki”, który jest przeniesie-
niem moich dotychczasowych poczynań 
na deski teatru. Te poczynania ciągle 
zresztą ewoluują. Staram się, by uczestni-
kami tych ewolucji byli ludzie o podobnym 
spojrzeniu na świat. Mr Show zajmuje się 
dziś moja siostra, która ma niezwykłą 
wrażliwość, chociażby z tego względu, że 
też wychowała się w tym miejscu.

Strasznie zapracowany jesteś, masz czas 
na jakieś niezobowiązujące pasje?
Jest ich wiele ale jedna z nich jest szczególna, 
a nazywa się orient.

Kuchnia?
Znacznie więcej niż kuchnia. Krajobraz 
i mentalność. Przede wszystkim mental-
ność, bo od tamtejszych ludzi moglibyśmy 
się sporo nauczyć. Tajowie na przykład 
wyznają taką zasadę jak „sabai jai”– w wol-
nym tłumaczeniu „ład wnętrza”. Samo 
słowo „sabai” można przetłumaczyć jako 
„take it easy”. Sabai sabai to święty stan 
każdego Taja, za który jest w stanie oddać 
wiele materialnych dóbr. Brak   
tego stanu w jakimś etapie życia oznacza 
dla Taja życie przegrane. Znam dobrze 
Tajlandię, tam przez jakiś czas mieszka-
łem, medytowałem w klasztorach, stamtąd 
pochodzi moja żona Bualoy. Mamy tam ma-
lutki dom z ogrodem drzew mango i papaja. 
Stąd też sam nauczyłem się znajdować 
swoje sabai sabai – w ciągu dnia muszę zna-
leźć odrobinę czasu wyłącznie dla siebie. 
Sabai Jai to  również nazwa oryginalnych 
salonów tajskiego masażu w trójmieście, 
które swego czasu stworzyłem. Wszystko 
co w nich się znajduje, osobiście znalazłem 
i kupiłem w Tajlandii.

Jaki jest Twój sabai sabai?  
Co wtedy robisz?
Najczęściej słucham muzyki, czytam i palę 
fajkę. Mam ich trochę, bo kolekcjonuję. To 
ładna czynność, pełna celebry i braku pośpie-
chu. Poczynając od starannego wyboru tyto-
niu, odpowiedniego nabijania a kończąc na 
starannym czyszczeniu fajki po jej wypaleniu.
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Nie jesteś chyba osobą, która często mówi 
„wszystko jedno”.
Właściwie nigdy tak nie mówię. Jest ogromna 
różnica między winem takim a takim, mię-
dzy chlebem z ziarnami a bez ziaren, między 
tytoniem z domieszką smakową i bez. Ale lu-
dziom niestety coraz częściej bywa wszystko 
jedno. To efekt braku czasu. Zabieganie jest 
największym wrogiem celebry. Trzeba z tym 
czasem walczyć, bo życie traci smak a jest 
takie piękne. Sabai sabai.

À propos smakowania, od początku 
rozmowy nawet nie skosztowałem soku.
Soku? A tak. No, to już, rozkoszuj się 
[śmiech]. Wracamy do realu.

E N G L I S H T E X T

Hitchcock like Chekhov,  
or Edmund’s Passions  
and Paranoias 

Various things happened to us during the 
interviews we held, but we have never been 
kidnapped. And suddenly Edmund Jabłońs-
ki appears, a showman, singer, entertainer 
and business rolled into one, and takes us 
for a ride in his car. 100 kilometres away 
from Gdansk, into backwoods, to his old 
family house. I must honestly admit Sylwek 
and I were wondering what it would result in. 
And it resulted in a unique conversation with 
a unique man. Because Mundek laughs not 
only at the world. He most of all laughs to it. 

(Many kilometres away from Kwidzyn, 
a forest road that would be too difficult to 
cross even in the right car. Edmund’s es-
tate rubs against the undergrowth, which 
does not prevent him from cracking jokes 
all the time and reminiscing.)

Edmund Jabłoński: Look, I was walking to 
school this way, more than three kilometres 
through the forest. In winter, you’d walk by 
intuition waist-deep in snow because it was 
dark and there were animals and ghosts 
and monsters lurking everywhere around. 
Really terrifying.
(We drive out of the forest straight into 
a valley completely separated from 
civilization. The only trace of man is 
a manor house and a brick mill towering 
above quite a large sea. Today it houses 
a training centre of the Grand Orchestra 
of Christmas Charity. Mundek strolls 
between the buildings for a moment and 
stops for a little longer here and there to let 
Sylwek take several photographs.)
The house was connected with the mill once. 

There were barns, stables, orchards, gardens 
and even asparagus fields in the distance. 
We used to live almost on an island, because, 
take a look, there are two rivers and a lake 
around. And up there was my playroom 
(Mundek shows a wooden extension on the 
roof of the mill). All of my youthful ideas and 
imaginations were born there. To get there 
I had to cover four floors of the old and mag-
ical flour production plant managed by my 
beloved grandfather Bernard.

Mateusz Kołos: You had a nice enclave.
Frankly speaking, no one ever came here 
during my childhood except for my closest 
family and fishermen, mushroom pickers 
and various farmers who brought   
grain to the mill.

An idyll worth Pan Tadeusz.
Indeed, it looked just the same as in our 
national epic: horses, wagons, fields of corn, 
forests, lakes, gardens, nature. I had lovely 
views from my bedroom window.   
Straight over the forest.

But there must have been a reason   
for you taking us here.
I think that it will be easier to talk about my-
self in a place where I was actually shaped.

I guess you were a loner at first.
Yes, I naturally was because I’d have to 
drive several kilometres to reach my 
friends. But not having anyone close here 
had its advantages and influenced my 
imagination. When I found a pebble, it 
became the best toy. Later on I didn’t even 
mind listening to Frank Zappa, Chopin, 
Led Zeppelin, Pink Floyd or Czesław 
Niemen in the middle of the forest. It was 
similar with books – we used to read Mick-
iewicz, Tuwim and Gałczyński at home. It 
was on this roof when I was nine that I fell 
in love with Tuwim’s Kwiaty Polskie for 
the first time. It was nearby in the forest in 
a feeding rack that I lay down and led Bul-
gakov’s Margarita together with Woland.
You have much more time to analyse and 
capture the essence of what is real and 
unreal when you are alone. It was like in 
a dream with my eyes wide open. And then 
it translated into my twisted creativity – 
I put on some improvised shows and set 
up stages in the middle of the forest. In 
winter I used to decorate a Christmas tree 
in a clearing and put gifts for animals un-
derneath. I liked such beautiful “scenes” 
borrowed from Disney.

Did you know that it would be the theatre 
from the beginning?

Yes, I did. There has always been an element 
of the theatre in my actions, and I guess 
I realized it quite early.
(We take a leisurely walk along the highly 
weedy lake, leaving the building of the mill 
behind. We approach the shore. The sun 
is shining, a slight wind is blowing, and 
there is a picnic atmosphere surrounding 
us. Mundek and I stand right by the water, 
and Sylwek takes photos from a distance.)

What was this first thought connected 
with the theatre?
I thought that being able to manipulate 
people was great. Manipulating in the sense 
that you create imagination and your own 
worlds like in Doctor Parnassus, to which 
you invite everyone else and to which they 
actually want to be invited.

But you have to do something to make 
them want to enter these worlds,  
don’t you?
First of all, you have to be honest. The mes-
sage you convey on the stage and through 
your life should be honest – it’s the best 
guide to this world. Even if you “beguile” 
someone, you have to do it in an honest 
and serious way. Someone once asked after 
my show if I was really like that or if I was 
just joking. I’m not joking. If you saw how 
I see the world through my magical lens of 
imagination, you wouldn’t want to get back 
to normal life again.

So what is this world of Mundek   
Jabłoński like?
People don’t cheat or do anything at a push 
in this world. It’s a bit absurd, a bit fabu-
lous but not as dangerous as to resemble 
the real one. And it’s unreal enough to 
make its visitors want to leave their reason 
here for a moment.

Weren’t you shocked when you left this 
place and it suddenly turned out that there 
was not necessarily such a fabulous   
world out there?
No, I wasn’t shocked, my illusions weren’t 
shattered. I jumped into the theatre too 
soon to let it happen. When I was a first-
year student, I already got roles in perfor-
mances and did what I like. And I tried 
to do it well. Jerzy Gruza quickly used 
my freshness, naturalness and also my 
professional approach to acting, I hope. 
I was taking the leading parts in almost 
every premiere for many seasons. The 
world of my drama school and later the 
theatre complemented my internal world, 
but they didn’t take control over it in any 
way. Grzegorz Chrapkiewicz, my teacher 
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and mentor, sorted out the priorities of my 
profession for me. And I’m still indebted to 
him for that. I found it easier to come   
back home after a show.

We are talking about the inner life and 
what about the earthly one?
As a matter of fact, everything depended 
on financial issues. Especially in those 
days, especially in artistic professions. 
Sometimes we could survive only thanks 
to what we took from the snack bar in the 
theatre on credit. I kept supporting my 
family on what I earned in the theatre 
for many years. It was different then. You 
acted a lot and got almost nothing. You 
even had to look for new jobs. It was very 
frustrating, at least in the beginning. But it 
turned out that business inclinations went 
hand in hand with artistic ones.

And this is how Edmund’s Institute   
was founded?
Exactly. This institution is the result of my 
resolution to do what I like the way I want. 
Regardless of others’ doubts and opinions. 
I cast myself in my own parts, according 
to my own rules and act to things that 
don’t raise any doubts in me. This way I’ve 
managed to develop many – I guess – really 
excellent projects. Without references to 
politics, sex or religion, without any con-
flicts between me and the audience.   
My show – my rules. I invite everyone   
to play at creasing up.

Why do people need absurdity?   
Is everyday life too normal?
People most of all don’t have time in their 
everyday lives. Everything that constitutes 
an alleged refuge is handed on a plate. 
You can have it all on cue using a remote. 
There is no time for involvement, earth-
quakes and suspense. Hitchcock is seen 
as someone as calm as Chekhov today. 
Emotions begin with earthquakes. Tall sto-
ries and absurdity demand involvement, 
one’s own contribution, which make them 
something natural springing not only from 
oneself, but also from the audience. I want 
my shows to stand in opposition to what 
is outside the hall. I want my audience to 
be not so much surprised as pleasantly 
enchanted with what I do. I want them to 
treat it as if it was theirs. If it’s supposed to 
be absurdity, it has to be non-invasive and 
intelligent and demand spectators’   
active presence.

Don’t you think that control over the 
audience you mentioned can be   
dangerous sometimes?

I have about two thousand events behind 
me, and I must admit that irrational and 
– as you call them – dangerous situations 
are only incidental to my main work. The 
control I assume is an artist’s control over 
the audience. There are no totalitarian 
inclinations in it. I’m not prone to   
dictatorship off the stage.

What do you enjoy most on the stage?
Puns, I guess. Text and language are excel-
lent materials for good, clever jokes. We’re 
lucky that the Polish language is a mine of 
peculiar sounds, word orders and styles.

Do you pamper your native tongue when 
you write letters?
Of course, I sometimes do. What’s more, 
I like it when my letters smell of the current 
situation. When I’m smoking a pipe while 
writing, there will be certainly a bit of 
smoke inside the envelope. As a matter of 
fact, I have a weakness for empiricism. The 
other day I was in a restaurant employing 
blind waiters. It was completely dark inside, 
thanks to which everything tasted much 
more strongly than with the lights on. Ev-
eryone was eating with their hands only.

Do you listen to music in the dark too? 
Because your passion for music and audio 
is widely known.
I often do, all the more so because I have an 
absolutely unique analogue audio system 
produced specially for the legendary 300B 
tube. Such tubes live their own, almost hu-
man lives so each time you listen to some-
thing is unique and in a way unrepeatable. 
First they have to be heated, and you have 
to wait for the perfect moment. It’s like 
with a good conversation – you shouldn’t 
be in a hurry.

You are talking about relaxation like 
a person who has found fulfilment. What 
is your definition of a fulfilled artist?
I think that a fulfilled artist is the one that 
doesn’t feel the pressure for creation but 
marks his own paths himself. This is why 
I can say I’ve found fulfilment – nobody 
tells me to do anything, I’m the master 
of my own artistic fate. And it’s not a bad 
fate. I work, live and earn in a world I’ve in-
vented for myself here, by this lake, in this 
mill. A lot of nice things happened by the 
way, for example a project of my absurdity, 
“A bit of Mundek Jabłoński’s cabaret” and 
“Mr Show – up to Art Standards”, which 
moved my previous actions into the the-
atre. And these actions are still evolving. 
I try to make people with a similar outlook 
on life become the main participants 

of these evolutions. My sister is the one 
currently responsible for Mr Show. She’s 
extremely sensitive, also because she was 
brought up in this place too.

You are a very busy man. Do you have any 
free time for some common passions?
I have many of them, but there is one spe-
cial passion. It’s called the Orient.

Cuisine?
Much more than just cuisine. The land-
scape and mentality. Above all mentality. 
We could learn much from those people. 
The Thai for example practise a principle 
called sabai jai, which could be translat-
ed as “the inner order”. The very word 
sabai means something like “take it easy”. 
Sabai sabai is a sacred state for each Thai. 
They’re able to give away various material 
possessions to achieve it. And lack of this 
state at any stage in their lives means they 
lost. I know Thailand very well. I lived 
there for some time, meditated there and 
my wife Bualoy comes from this country. 
We have a small house and a garden with 
mango and papaya trees there. This is also 
where I learned how to find my sabai sabai 
– I need to find a moment just for myself 
each day. Sabai Jai is also the name of 
original Thai massage parlours in Tricity 
I established. I have personally found and 
bought everything they’re equipped   
with in Thailand.

How does your sabai sabai look?   
What do you do?
I usually listen to music, read or smoke 
a pipe. I have a few pipes because I collect 
them. It’s a very nice activity filled with cele-
bration and devoid of any rush. From select-
ing tobacco, filling the pipe in the right way 
and finally cleaning it carefully afterwards.

I guess you are not someone to say “it’s all 
the same to me” very often, are you?
Actually, I never say that. There is a huge 
difference between this and that wine, be-
tween bread with grains and without them, 
between natural and flavoured tobacco. But 
unfortunately it’s more and more often all 
the same to people. The reason for that is 
that they lack time. Being in a rush is cel-
ebration’s worst enemy You have to fight it 
sometimes because otherwise life loses its 
beautiful taste. Sabai sabai.

Apropos tastes, I haven’t even tried 
the juice since the beginning of our 
conversation.
Juice? Oh, yes. Go ahead, take a sip. 
(Laughs) Let’s go back to reality.



Na Koncerty Sylwestrowe do naszego Teatru zapraszamy już od 20. sezonów. 
W programie tegorocznego Koncertu, z udziałem całego Zespołu i Orkiestry 
Teatru, usłyszymy muzykę filmową kina polskiego i światowego, m.in: 
„Titanic”, „Ojciec chrzestny”, „Ogniem i mieczem” i „Vabank”. Jak co roku 
zapewniamy doskonałą zabawę, tym razem - w rytm filmowych hitów. 

Znane melodie filmowe zaprezentujemy w nowych aranżacjach i interpretacjach. 
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W
szystkich wciąż poszukują-
cych pomysłu na spędzenie 
tegorocznego Sylwestra PFB 
zaprasza na dwa koncerty 

i bal sylwestrowy na Ołowiance. Niezdecydo-
wanych powinien przekonać program, 
wykonawcy oraz magiczny widok roztaczają-
cy się z wyspy. Świętować można podwójnie, 
bo 31 grudnia Filharmonia przygotowała aż 
dwa koncerty! W obu wypadkach orkiestrę 
poprowadzi Petr Chromčák, na co dzień  
szefujący Orkiestrze Symfonicznej 
w Pradze. Z Orkiestrą Symfoniczną PFB 
wystąpi jedna z najwybitniejszych chińskich 
mezzosopranistek Zhang Chuanqing 
i należący do najwybitniejszych śpiewaków 
operowych na świecie baryton Liu Kequing. 
W programie obu koncertów znajdą się 
najsłynniejsze przeboje operowe i operetko-
we. Publiczność porwie z pewnością Taniec 

Zbliża się Sylwester, a wraz z nim okres karnawału. Wielu z nas wciąż 
waha się jak spędzić ten czas. Z pomocą przychodzi Polska Filharmonia 

Bałtycka, która proponuje, abyśmy w Nowy rok weszli tanecznie i balowo.

węgierski nr 5 J. Brahmsa i oczarują nieco 
spokojniejsze rytmy walca „Złoto i srebro” F. 
Lehara. Po zakończeniu drugiego z koncer-
tów Salon Gdański zamieni się w salę 
balową, zaś oczekiwanie na Nowy Rok umili 
gościom zespół Detko Band Orchestra, 
wykonujący standardy jazzu tradycyjnego 
- happy jazz, swing, dixieland, pop i muzykę 
taneczną z całego świata. 

Styczniowy program Filharmonii uzu-
pełnią koncerty familijne i edukacyjne dla 
najmłodszych, które w Nowym Roku wra-
cają już 11 i 12 stycznia. Z kolei miłośników 
muzyki organowej 18 stycznia czeka nie 
lada gratka: koncert „Tańcujące organy na 
cztery ręce i nogi” w prawdziwie mistrzow-
skiej obsadzie. Przy organach zasiądzie 
dwóch profesorów: Andrzej Chorosiński 
i Roman Perucki. Prof. Roman Perucki, 
na co dzień Dyrektor Naczelny Polskiej 

Filhamonii Bałtyckiej, w swoim dorobku 
koncertowym posiada ponad 2 tys. recitali 
organowych w najsłynniejszych kościo-
łach i salach koncertowych świata, m.in. 
w Notre Dame czy w sali Mariinskiego 
Teatru w St. Petersburgu. Występował 
w niemal wszystkich ważniejszych ośrod-
kach muzycznych w Polsce oraz w Euro-
pie, Japonii, Chinach, Australii, Meksyku 
i USA. Z kolei Andrzej Chorosiński 
koncertował w wielu krajach Europy oraz 
w Izraelu, Stanach Zjednoczonych, Ka-
nadzie, Korei Południowej i Japonii. Obaj 
spotkają się w niedzielę, 18 stycznia, by na 
największych organach symfonicznych 
w Polsce zaprezentować m.in. „Tańce nor-
weskie na 4 ręce” Edwarda Griega, „Duet 
na organy” S. Wesleya, „Blusową Toccatę” 
Mons Leidvina Takle czy tytułowy „Walc 
na cztery nogi” J. Straussa. Repertuar tego 
koncertu będzie więc równie oryginalny, 
jak i niezwykle miły do słuchania.

Karnawał to czas, w którym szczególną 
wagę przykłada się do radosnego spędza-
nia wolnego czasu, zwłaszcza na balach 
i potańcówkach. Filharmonia proponuje 
alternatywę dla zabaw w klubach i zachęca, 
by sobotnie wieczory karnawału spędzać 
na Ołowiance. Organizowane przez PFB 
Bale Gdańskie na stałe zapisały się już 
w kalendarzu kulturalnym Trójmiasta. 
W tym roku odbędzie się już 10. odsłona cy-
klu. Swoją formułą nawiązują one do najpo-
pularniejszych koncertów karnawałowych 
odbywających się co roku w Wiedniu. Po 
każdym koncercie publiczność ma okazję 
uczestniczyć w bankiecie, podczas którego 
można rozkoszować się dobrą kuchnią oraz 
potańczyć przy muzyce granej na żywo. 

Pierwszy koncert z cyklu rozpocznie nie-
zwykłe widowisko muzyczno-taneczne „TO-
UCH OF IRELAND - The Storm”. 3 stycznia 
w świat celtyckiej kultury publiczność zabiorą 
muzycy zespołu Carrantuohill oraz formacja 
taneczna Reelandia, składająca się z najlep-
szych specjalistów od tańca irlandzkiego.

Podczas kolejnego Balu, 10 stycznia, 
publiczność będzie miała okazję posłuchać 
Królewskiej Orkiestry Salonowej. Zarówno 
nazwą, jak i stylem grupa nawiązuje do 
dawnych koncertów na dworach królewskich. 
Orkiestrę poprowadzi Natalia Walewska, na 
co dzień Koncertmistrz Orkiestry Symfonicz-
nej Polskiej Filharmonii Bałtyckiej.

17 stycznia, na III Balu Gdańskim,za-
śpiewa... trzech tenorów, a dokładniej 
grupa Tenors Bel’ Canto. Zespół obejmuje 
profesjonalnych śpiewaków, laureatów 
międzynarodowych konkursów i festiwali 
muzycznych: tenorów: Vasyla Ponàya, 
Romana Trokhymuka, Tarasa Hlova oraz 
barytona Romana Antonyuka. Kwartetowi 

TEKST
Magdalena Malara

ZDJĘCIA
Źródło: PFB

Natalia Walewska

SPĘDŹ KARNAWAŁ
Z OŁOWIANKĄ!
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towarzyszyć będzie Orkiestra Symfoniczna 
PFB pod batutą Serhiy Burko.

Kolejny koncert, który odbędzie się 
24 stycznia, dedykowany jest wszystkim 
wielbicielom muzyki Franka Sinatry. 
Usłyszymy Big Band Krzysztofa Herdzina, 
polskiego pianisty, kompozytora, aranżera, 
dyrygenta i producenta muzycznego. Pod-
czas koncertu zabrzmią nowe interpretacje 
przebojów Franka Sinatry, m.in.: „My way”, 
„New York New York” czy „Come fly with 
me”. Z Filharmonią styczeń spędzimy więc 
rozrywkowo i tanecznie!

Bilety na to i inne wydarzenia Filhar-
monii Bałtyckiej można kupić rezerwując 
je w kasach: 0 58 320 62 62 lub na  
www.filharmonia.gda.pl.

E N G L I S H T E X T

Enjoy your carnival 
 with Ołowianka!

The New Year’s Eve and the carnival 
time are approaching fast. Many of 
us still hesitate over how to spend 
this special time. The Polish Baltic 
Philharmonic comes to their rescue and 
suggests that we all enter the New Year 
dancing and partying.

It invites everyone still looking for the best 
way to spend their New Year’s Eve for two 
concerts and the New Year’s Eve Ball on 
Ołowianka island. And if you are still unde-
cided, think about the programme, the per-
formers and the magnificent view stretching 
from the island. There will be two chances 
to celebrate because the Philharmonic has 
prepared two concerts on 31 December. 
In both cases, the orchestra will be led by 
Petr Chromčák, the Chief Conductor of the 
Symphonic Orchestra in Prague. The PBP 

Symphonic Orchestra will perform together 
with Zhang Chuanqing, one of the most 
outstanding Chinese mezzo-sopranos, and 
baritone Liu Kequing, who belongs to the 
most talented opera singers in the world. Both 
concerts include the most famous opera and 
operetta hits. The audience will be certainly 
bewitched by Brahms’s Hungarian Dance No. 
5 and moved by a bit steadier rhythms of the 
waltz Gold und Silber by Lehar. After the end 
of the second concert, the Gdansk Salon will 
turn into a ballroom, and its guests will keep 
awaiting the New Year together with Detko 
Band Orchestra performing traditional jazz 
standards – happy jazz, swing, dixieland, pop 
and dance music from the whole world.

Apart from family and educational con-
certs for children organized already on 11 
and 12 January 2015, the Philharmonic pro-
gramme for that month includes also a con-
cert entitled “Dancing organ for four hands 
and feet”. Two professors will sit at the organ: 
Andrzej Chorosiński and Roman Perucki. 
The concert achievements of Prof. Roman 
Perucki, the Chief Manager of the Polish Baltic 
Philharmonic, include more than 2,000 organ 
recitals in the most famous churches and con-
cert halls of the world, for example in Notre-
Dame Cathedral or the Mariinsky Theatre in 
Saint Petersburg. He performed in almost ev-
ery larger music centre in Poland and Europe, 
Japan, China, Australia, Mexico and the US. 
As far as the second musician is concerned, 
Andrzej Chorosiński gave concerts in many 
European countries, as well as in Israel, the 
US, Canada, South Korea and Japan. Perucki 
and Chorosiński will meet on Sunday, 18 
January to play the largest symphonic organ 
in Poland and delight their audience with such 
great pieces as: Edvard Grieg’s Norwegian 
Dances for piano four hands, S. Wesley’s Duet 
for the Organ, Mons Leidvin Takle’ Blues 
Toccata and the title Waltz for Four Feet by J. 

Strauss. So the repertoire is going to be origi-
nal and extremely pleasant to the ear.

During carnival people most of all want 
to have an enjoyable time, especially at 
balls or dancing parties. The Philharmonic 
offers an alternative to clubbing and en-
courages everyone to spend their carnival 
Saturday evenings on Ołowianka. Gdansk 
Balls organized by PBP have been already 
permanently marked on the cultural calen-
dar of Tricity. This year, they will be orga-
nized for the 10th time already. Their form 
makes an explicit reference to the most 
popular carnival concerts taking place 
every year in Vienna. After each concert, 
the audience can participate in a banquet: 
dance to live music and try delicious dishes.

The first concert in the series will begin 
with a unique music and dance perfor-
mance “TOUCH OF IRELAND - The Storm”. 
On 3 January, the audience will be taken 
to the world of Celtic culture by musicians 
from Carrantuohill and the dance forma-
tion Reelandia consisting of the best spe-
cialists in Irish dance.

The next ball, organized on 10 January, 
will be graced with the performance 
of Orchestra Reale Da Sala. The group 
refers to the old concerts given at royal 
courts in both its name and style. The 
orchestra will be led by Natalia Walewska, 
the Concertmaster of the Polish Baltic 
Philharmonic Symphonic Orchestra.

We will hear Tenors Bel’ Canto at the 
3rd Gdansk Ball held on 17 January. The 
group is composed of professional singers 
and winners of international competi-
tions and music festivals: Vasyl Ponàyda, 
Roman Trokhymuk, Taras Hlova and 
baritone Roman Antonyuk. The quartet 
will be accompanied by the PBP Symphonic 
Orchestra conducted by Serhiy Burko.

The next concert taking place on 24 will 
be dedicated to all lovers of Frank Sinatra’s 
music. We will hear Big Band led by Krzysztof 
Herdzin, a Polish pianist, composer, arranger, 
conductor and music producer. The pro-
gramme of the concert includes new interpre-
tations of Sinatra’s songs, for example: “My 
way”, “New York New York” or “Come fly with 
me”.So those who choose to spend January 
with the Philharmonic can expect dancing  
and marvellous time!

Tickets for those and other events or-
ganized by the Baltic Philharmonic can be 
booked in ticket offices: + 48 58 320 62 62 or 
on www.filharmonia.gda.pl.

SPONSOR STRATEGICZNY PFB :SPONSOREM KONCERTU JEST  
EDF POLSKA S.A. 



Polska Filharmonia Kameralna Sopot 
nieprzerwanie od 32 lat koncertuje 
w Trójmieście oraz kilkukrotnie każdego 
roku wyjeżdża tournée poza granice kraju. 
Które wydarzenia z roku 2014 określiłby 
Pan jako najważniejsze dla orkiestry?
Z całą pewnością na szczególną uwagę zasłu-
gują trzy wydarzenia: organizacja czwartej 
edycji naszego Festiwalu Sopot Classic, reali-
zacja nagrania płytowego dla SONY Classical 
oraz zakończone sukcesem tournée koncerto-
we ze światowej sławy pianistą Krystianem 
Zimermanem. Patrząc na kolejny rok naszej 
działalności, który przyniósł nam spektrum 
różnych doświadczeń, te właśnie wydarzenia 
napawają mnie największą dumą. 

Zimerman. Nazwisko to zdaje się działać 
na publiczność wręcz magnetycznie, 

z wcześniejszych realizacji płytowych 
pianista później wycofał, ponieważ nie 
spełniały już jego własnych standardów. 
Może to właśnie składa się na tę niezwykłą 
magnetykę, która i nam się udzieliła, gdy 
otrzymaliśmy propozycję wspólnego tour-
née. Na przełomie października i listopada 
zagraliśmy z Krystianem Zimermanem 
cztery koncerty w Niemczech, a w reper-
tuarze znalazły się Koncert fortepianowy 
nr 1 d-moll op. 15 Brahmsa oraz Symfonia 
nr 8 G-dur op. 88 Dvořáka. Wszystkie sale 
koncertowe były wypełnione po brzegi.

Krystian Zimerman to nie jedyny 
pianista, z którym współpraca złożyła 
się na znakomite osiągnięcia minionego 
roku. W realizacji nagrania dla SONY 
Classical Polska Filharmonia Kameralna 

TEKST
Martyna Urbanczyk

budzi podziw, ale też nieskrywane 
zaciekawienie. Artysta ten zdaje się być 
niejako osnuty mgłą niedostępności, 
tajemnicy, a nawet budzi pewne 
kontrowersje.
Faktycznie, Zimerman unika podium 
i świateł reflektorów, sława nie jest dla nie-
go wartością. Jest nią natomiast muzyka 
sama w sobie, a wobec tego pianista jest 
niezwykle surowy w doborze repertuaru 
koncertowego. Pod względem technicz-
nym, lecz przede wszystkim emocjonal-
nym i umysłowym, chce prezentować 
jedynie w pełni poznane i opracowane 
intelektualnie dzieła. Z tego względu 
ściśle ogranicza liczbę swoich występów 
oraz zespołów, z którymi koncertuje. 
Okrojona jest także liczba nagrań Kry-
stiana Zimermana, co więcej niektóre 

6868

KULTURA / CULTURE

Rok 2014 był dla Polskiej Filharmonii Kameralnej Sopot czasem szczególnym, obfitującym 
w ważne wydarzenia. O podsumowaniu koncertowego roku i planach na kolejny opowiada 

Wojciech Rajski, Dyrektor Artystyczny i założyciel sopockiej orkiestry.

ZDJĘCIE
Edyta Rembala

ZNAKOMITY ROK
PFK SOPOT



Sopot towarzyszyła młodemu 
i niezwykle utalentowanemu pianiście – 
Alexandrowi Krichelowi.
Alexander to wschodząca gwiazda 
pianistyki. Nasza współpraca rozpoczęła 
się, gdy przed kilkoma laty zagraliśmy 
pierwszy wspólny koncert. Co więcej, dla 
młodego pianisty był to pierwszy koncert 
z orkiestrą w jego życiu. Z radością patrzę 
na ostatnie lata wytężonej pracy, które 
były dla Alexandra bardzo rozwojowe, 
a jego kariera dynamicznie nabrała tempa. 
Obecnie, również ze względu na premierę 
wspomnianego nagrania, jest artystą – 
mówiąc wprost – rozchwytywanym. Tym 
bardziej cieszy mnie fakt, że pod koniec 
listopada znalazł czas na koncert w So-
pocie. Właśnie tutaj tego lata odbyły się 
próby i przygotowania do nagrania, które 
zostało zrealizowane w lipcu tego roku 
w warszawskim Studiu Koncertowo-Na-
graniowym Polskiego Radia im. Witolda 
Lutosławskiego. Chcieliśmy z Alexandrem 
nagrać Chopina w mieście bliskim sercu 
kompozytora, w którym pobierał on swoje 
pierwsze lekcje fortepianu.

Zdaje się, że dla Polskiej Filharmonii 
Kameralnej Sopot było to niezwykle 
pracowite lato, które zaowocowało 
nie tylko najnowszą płytą, ale 
również kolejną edycją dużego, 
międzynarodowego Festiwalu.
Na początku sierpnia odbyła się czwarta 
już edycja Festiwalu Sopot Classic. Na 
program złożyły się cztery koncerty, 
zróżnicowane pod względem tematyki i re-
pertuaru. Tradycyjnie już zaprosiliśmy do 
Sopotu artystów, którzy swoim talentem 
i umiejętnościami uświetnili wykonania 
dzieł zarówno znanych, jak i tych rzadziej 
wykonywanych. Największym wyzwaniem 
organizacyjnym był Koncert inauguracyj-
ny, który miał miejsce w przeznaczonym 
dla kilkutysięcznej publiczności amfite-
atrze Opery Leśnej. Poprzez ten koncert 
pragnęliśmy niejako wyjść poza utarte 
standardy koncertów muzyki klasycznej 
oraz tym samym poza mury filharmonii. 
Wspomnę tylko, że był to koncert mono-
graficzny poświęcony życiu i twórczości 
największego z klasyków - Ludwiga van 
Beethovena. Już dziś zapraszam na kolejną 
edycję i pierwszy festiwalowy jubileusz, 
warto zarezerwować w terminarzu czas 
na początku sierpnia i odwiedzić Sopot. 
Przygotowania do tej wyjątkowej, piątej już 
edycji Sopot Classic trwają. Na sam koniec 
chciałbym podziękować naszemu Mece-
nasowi, Grupie Energa. Bez tego wsparcia 
realizacja tak wielu ambitnych projektów 
nie byłaby możliwa.

E N G L I S H T E X T

Excellent year for PCP Sopot 

The year 2014 was a special time 
rich in important events for the Polish 
Chamber Philharmonic. Wojciech 
Rajski, the Artistic Director and founder 
of the Orchestra, tells us about the 
concerts organized last year and plans 
for the next one.

The Polish Chamber Philharmonic Sopot 
has been performing incessantly in Tricity 
for 32 years and leaving the country for 
tours several times every year. What 
events were in your opinion the most 
important for the Orchestra in 2014?
There were three events that are worth partic-
ular attention: the fourth edition of the Sopot 
Classic Festival, recording an album for SONY 
Classical and our successful concert tour with 
Krystian Zimerman, a world-famous pianist. 
To look at another year of our activities that 
brought us a spectrum of various experienc-
es, these events fill me with the greatest pride.

Zimerman. This name acts almost as 
a magnet for the audience. It fills them 
with admiration and at the same time 
arouses their interest. The artist seems  
to be shrouded in an aura of mystery  
and inaccessibility or even arouse  
certain controversies.
Indeed, Zimerman avoids podiums and 
headlights. Fame is of no significance to him. 
But music as such is, which is why the pianist 
is extremely strict as far as choosing the 
concert repertoire is concerned. In technical, 
but also emotional and mental terms, he 
wants to present only works that are perfectly 
known and intellectually completed. This 
is why he sharply reduces the number of his 
concerts and the bands he performs with. The 
number of Krystian Zimerman’s recordings is 
also limited. What’s more, he has withdrawn 
some of his previous albums because they 
no longer met his own standards. Perhaps 
this is precisely what makes up this unusual 
magnetism, which infected also us when we 
were offered a joint tour. We gave four con-
certs with Krystian Zimerman in Germany 
on October and November, and the repertoire 
included Brahms’s Piano Concerto No. 1 in D 
minor, Op. 15 by and Dvořák’s Symphony No. 
8 in G major, Op. 88. We played at a full house 
during each concert.

Krystian Zimerman is not the only pianist 
whose involvement translated into your 
last year’s amazing achievements. The 
Polish Chamber Philharmonic Sopot 

accompanied Alexander Krichel, a young 
and extremely talented pianist, on 
recording an album for SONY Classical.
Alexander is an emerging star of pianism. 
Our cooperation began when we gave 
our first concert together several years 
ago. Besides, it was the first concert with 
an orchestra for this young pianist. I am 
happy about those recent years of hard 
work. They were very developmental for 
Alexander and let his career gather mo-
mentum. Frankly speaking, he is currently 
a sought-after artist, also thanks to the 
premiere of the already-mentioned album, 
which is why I am even more pleased that 
he found a moment to perform in Sopot 
towards the end of November. It is precisely 
here in the summer that we were rehears-
ing and preparing for the recording, which 
took place in the Witold Lutosławski 
Concert Studio in Warsaw. Alexander and 
we wanted to record Chopin in a city the 
composer loved and where he took his  
first piano lessons.

It seems that it was a very busy summer 
for the Polish Chamber Philharmonic 
Sopot, which resulted in not only a new 
album, but also the next edition of 
a huge, international festival.
We organized the already fourth edition of 
the Sopot Classic Festival. Its programme 
consisted of four concerts, diversified in 
terms of both the subject matter and the 
repertoire. As usual, we invited artists 
who – thanks to their talent and skills – 
added splendour to the way both famous 
pieces and those played less frequently 
were performed. The Inaugural Concert, 
which took place in the Forest Opera 
amphitheatre housing several thousand 
people, represented the greatest challenge. 
We wanted this concert to help us leave the 
beaten track classical music concerts al-
ways follow and at the same time leave the 
philharmonic walls. I can add that it was 
a monographic concert devoted to the life 
and works of the greatest of all classicists, 
Ludwig van Beethoven. I am happy to invite 
everyone to the next edition of the festival 
and its first jubilee already today. It is worth 
planning a visit to Sopot in the beginning 
of August. We have already begun our 
preparations for the unique, fifth edition of 
Sopot Classic. Finally, I would like to thank 
our Patron, Energa Group. Had it not been 
for its help, we would have never been able 
to complete so many ambitious projects.
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Wakacje zimą to nie oksymoron, a tym bardziej nie koniec świata dla tych, którzy 
nie spędzają ich w Afryce czy Dolomitach. Śnieg w innym wydaniu też ma swoje 

niewątpliwe atuty. I choć przyjemnie się na niego patrzy siedząc przy kominku, dopiero 
wychodząc na zewnątrz możemy się z nim naprawdę zmierzyć i go pokochać.

Na saniach poprzez śniegi
Po pierwsze kulig, i to nie byle gdzie, bo 
na Kaszubach! Sanie, konie i rajd przez 
zaśnieżony las, najlepiej wieczorem z po-
chodnią w ręku. Ta rozrywka ma w sobie 
coś mistycznego, co pozwala poczuć się 
przez chwilę jak wielmożny Pan i władca. 
No i trzeba się rozgrzać. Ogniskiem, natu-
ralnie, gorącą strawą i wszelkimi kulinar-

nymi uciechami. Kto wie, a może jeszcze 
gospodarz wyciągnie spod pazuchy jakiś 
trunek własnej produkcji?

Bliżej natury
Można też spokojniej spędzać czas, np. 
w cichej i przytulnej agroturystyce, 
których w Pomorskim jest naprawdę dużo. 
Oferują one odpoczynek blisko natury ale 

też kultury rdzennych mieszkańców tego 
terenu. Ciepłe, zdrowe i pożywne śniada-
nie przygotowane z lokalnych produktów, 
spacer po białym puchu w otoczeniu zwie-
rząt raczących się smakołykami z paśni-
ków, a później gwar rozmów przy kominku 
z grzańcem w ręku. Czego chcieć więcej? 
Tylko dobrego towarzystwa z którym war-
to dzielić te niezapomniane chwile.

TEKST
Kajetan Kusina,
Łukasz Tamkun
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Dla aktywnych
Amatorzy aktywnego wypoczynku 
również będą zadowoleni. Coraz popular-
niejszą formą rekreacji stają się wycieczki 
na nartach biegowych. Tras na Kaszubach 
jest wiele, każda z nich została wkompono-
wana w urozmaicony krajobraz polo-
dowcowy, tak aby pokazać jak najwięcej 
ciekawych miejsc ale i odwiedzić kilka 
ciekawych atrakcji turystycznych. Równie 
ciekawa wydaje się opcja wykorzystania 
nadmorskiego położenia i wybrania się na 
bieg po plaży. Prosty szlak jest idealny dla 
początkujących, zamarznięte morze do-
starczy niezapomnianych wrażeń, a dawka 
morskiego jodu doda nam tylko zdrowia. 
Narty biegowe bez problemu można 
wypożyczyć w jednym z licznym punk-
tów ze sprzętem zimowym, a po wysiłku 
warto rozgrzać się w jednym z gabinetów 
SPA, których w Trójmieście jest naprawdę 
sporo. Tak wiele, że poświęciliśmy temu 
tematowi odrębny materiał.

Raj dla miłośników natury
Nie da się ukryć, że jest biało, ale to wcale 
nie znaczy – monotonnie. Wdzydzki Park 
Krajobrazowy prezentuje się dumnie. To 
jeden z najciekawszych miejsc do obser-
wacji przyrody w Polsce. Nie dziwi więc 
popularność tzw. birdwatchingu – ptaki 
bowiem wcale nie przejmują się zimą. Wię-
cej nawet, zdaje się, że wiedzą, że na tle 
śniegu widać je dużo lepiej. Wdzydzki Park 
Krajobrazowy jest domem dla ponad stu 
dwudziestu gatunków ptaków, z których 
spora część nie wylatuje zimą do ciepłych 
krajów. My też nie musimy. Jest co robić, 
wystarczy zejść z kanapy.

E N G L I S H T E X T

The Snow Queen

Winter holidays can be pleasant for not only 
those who spend them in Africa or the Dolo-
mites. Snow in a different edition undoubted-
ly has its advantages too. And although we 
enjoy looking at it when we are sitting by the 
fireplace, it is only when we go out that we can 
truly fall in love with snow.

By sleigh through deep snow
First of all, sleigh rides. Organized in not just 
any place but in Kashubia! Sleighs, horses 
and rides through snowy forests, preferably 
in the evening with a torch in your hand. This 
pastime has something mystical about it. It 
makes you feel like an honourable lord and 
master for a moment. And then you have to 
warm up a bit. Over the fire, naturally, and 
with hot fare and other culinary pleasures. 
And who knows, perhaps the host will take 
out some home-made alcohol?

Closer to nature
But you can choose also a quieter way of 
spending your time, for example in one of the 
many cosy agritourism farms in Pomorskie. 
They offer vacation close to nature and 
culture of the indigenous inhabitants of this 
region. Healthy, hot and proper breakfasts 
made of local products, walks on the beautiful 
snow carpet among animals gorging them-
selves on delicacies found in feeding racks 
and lively conversations by the fireplace with 
mulled wine. What more could you wish for? 
Probably only for good company you could 
share those unforgettable moments with.

For physically active
Those who prefer active leisure can 
find something for themselves too. 
Cross-country skiing is becoming more 
and more popular. There are many trails in 
Kashubia, all of which lead through beau-
tiful postglacial landscape that let you see 
as many interesting places as possible and 
visit several interesting tourist attractions. 
Taking advantage of the location of the 
region, you can also go for a run along 
the beach. Straight routes are perfect for 
beginners, the frozen see will be a source 
of breathtaking views, and a dose of iodine 
will improve your health. Cross-country 
skis can be rented at one of many winter 
equipment rental points. After physical 
effort, it is worth warming oneself up in 
one of the numerous SPA resorts offered in 
Tricity. There are so many of them that we 
devoted a separate material to the topic.

Paradise for nature lovers
There is no denying that it gets white in 
winter, but it does not mean it gets boring. 
Wdzydze Landscape Park still looks 
majestic. It is one of the most interesting 
places for nature observers in Poland. So 
it is no surprise that birdwatching enjoys 
such great popularity. After all, birds do 
not bother about winter. They do not even 
know that they are much more visible 
against the snow background. Wdzydze 
Landscape Park is home to more than 
a hundred and twenty bird species, many 
of which do not migrate to warmer cli-
mates. We do not have to either. There are 
lots of pursuits. You just have to get  
up from the couch.
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Agnieszka Potocka

WIZAŻYSTKA
Anna Szymczak

MODELKA
Joanna Grygo

Przy świątecznym stole
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Gdy na niebie rozbłyśnie pierwsza gwiazdka, w domach otulonych 
blaskiem świec, wypełnionych aromatem piernika, zasiądziemy do 

wigilijnego stołu. Piękny makijaż z elementem klasycznej czerwieni na 
ustach będzie doskonałym dopełnieniem świątecznej stylizacji.

Przed makijażem
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D
 zień przed odświętną kolacją warto wykonać 
domowy zabieg mikrodermabrazji przy pomocy 
urządzenia PHILIPS VisaCare. Dzięki niemu 
struktura skóry będzie gładka i jednolita, co w efekcie 

zapewni nam piękny wygląd makijażu oraz jego trwałość.
Przed wykonaniem makijażu na całą twarz aplikujemy krem 

COLLISTAR Anti-wrinkle repairing treatment. W kolejnym kroku 
wyrównujemy koloryt skóry przy pomocy podkładu LANCOME 
Teint Visionnaire w odcieniu 01. Korektor rozświetlający marki 
SHISEIDO aplikujemy pod oczami, na grzbiet nosa oraz brodę. Ca-
łość utrwalamy sypkim pudrem tej samej marki. Twarz modeluje-
my przy pomocy bronzera SENSAI oraz rozświetlacza w sztyfcie 
marki COLLISTAR.

Przechodzimy do makijażu oczu. W powiekę ruchomą wklepu-
jemy cienką warstwę białej kredki jumbo marki NYX. Będzie ona 
stanowiła bazę pod cienie, wzmocni ich pigmentację oraz polepszy 
przyczepność cieni do powieki. Ruchem wciskającym wklepujemy 
w centralną część powieki granatowy cień o metalicznym wykończe-
niu CLINIQUE All about shadow w odcieniu „3T deep dive”. Zewnętrz-
ny kącik oka podkreślamy czarnym, matowym cieniem, zwracając 
baczną uwagę na to, by odcienie płynnie w siebie przechodziły. Przy 
pomocy cienia o kolorze jasnego beżu rozświetlamy przestrzeń pod 
łukiem brwiowym oraz kąciki oczu. Kreska wykonana eyelinerem 
PUPA Vamp w czarnym kolorze doda oku wyrazistości.

To, co nadaje całemu makijażowi wyjątkowego charakteru, to 
pomadka w odcieniu klasycznej czerwieni. Pamiętajmy jednak, że 
taki makijaż ust wymaga odpowiedniego przygotowania. Obrys 
ust musi być perfekcyjny. Efekt ten uzyskamy przy pomocy kon-
turówki, której odcień powinien być idealnie dobrany do koloru 
pomadki. Szminka ESTEE LAUDER Envy w odcieniu 370 Carnal 
odmienia cały makijaż jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki 
w wykwintną, świąteczną stylizację.
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ZDJĘCIA / PHOTO:  
Monika Szałek 

MAKIJAŻ / MAKE - UP:  
Joanna Łukijańczuk 
i Justyna Szczęsna 

UBRANIA / CLOTHES: 
LOOBOO
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Ubrania marki Looboo Make Style to stylowy casual – zawsze na czasie bez względu na sezon, trendy, czy pogodę. 
To kobiecość, wygoda, dbałość o detale, niewymuszone klasyczne kroje, jakość i funkcjonalność. 

Looboo Make Style clothes are always stylish, casual and trendy, regardless of the season, current fashion or weather. 
Looboo means femininity, comfort, attention to detail, unforced classic cuts, quality and functionality. 

www.looboo.pl
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Dziękujemy Zagadka Coffee Bar (www.zagadka.waw.pl) za udostępnienie wnętrz do sesji i miłą obsługę.

We would like to thank Zagadka Coffee Bar (www.zagadka.waw.pl) for their excellent service and making the interior available for the session.
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PAPROCKI 
  & BRZOZOWSKI
     ANIA KUCZYŃSKA
        ANJA RUBIK 
           x MOHITO

FASHION 
REVIEW   
 by Natalia Eljaszuk
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ANIA 
KUCZYŃSKA

A N JA  RU B I K  x  M O H I T O

mohito.com

FOTO: FILIP OKOPNY



1. Samsung Gear
Od kiedy wśród producentów elektroniki po-
jawiła się moda na smart-zegarki przeczyta-
łem chyba z pięćdziesiąt tekstów o tym, że są 
bez sensu. A zwłaszcza te Samsunga. Zakła-
dałem więc Geara z mieszanymi uczuciami. 
Zmieszanie dość szybko ustąpiło. I to wcale 
nie dlatego, że jestem wielbicielem gadżetów. 
Nie rozumiem o co chodzi krytykom. Bo:
– Gear jest zegarkiem – pokazuje czas.  
Co więcej: można mu zmieniać wygląd  
tarczy. I jako zegarek nie jest specjalnie drogi. 
Oczywiście można kupić zegarek  

za 10 złotych w Lidlu w promocji. Zresztą 
można nie kupować zegarka. Tego tekstu też 
można nie czytać. 
– Gear ma wbudowaną kamerę. Można nim 
zrobić zdjęcie, nakręcić krótki film, nagrać 
dźwięk. Dyskretnie. Dyskretniej niż telefo-
nem. Że nikt normalny i uczciwy nie potrze-
buje w dyskretnie fotografować? Absolutnie. 
– Gear może pełnić rolę zestawu głośno-
mówiącego. Mówiąc do ręki wygląda się co 
prawda jak idiota, ale można na to spojrzeć 
z innej strony: mówiąc do ręki człowiek wy-
gląda jak agent Secret Service.
– Gear wyświetla SMS-y, wiadomości o no-
wych mejlach, tweetach, powiadomieniach 
z Facebooka i wszystkich innych aplikacji, 
które się odzywają w smartfonie. Po co to? 
Po to, żeby nie wyciągać telefonu z kieszeni. 
Gear premierę swoją miał ponad rok  
temu. Czyli, jak na Samsunga, to staroć. 
Teraz jest Gear 2. Lepszy. 

2. Samsung Note3
Żeby w pełni wykorzystać Geara, trzeba 
mieć Note3. Używam go już chwilę i mam 
wrażenie, że nie ogarnąłem nawet 30% jego 
możliwości. Ale jakoś z tym żyję. Wybitny 
wyświetlacz. Naprawdę niezły wygląd. Rok 
temu, po premierze, nabijano się ze sztucz-
nej skóry, którą pokryty jest z tyłu.  
Że sztuczna. Gdyby była prawdziwa – płaka-
li by nad cierpieniami zwierząt, z  
których byłaby zdarta. 

MARCIN KĘDRYNA  
FOT. JACEK PIĄTEK
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3. Audi A8 4,2 TDI
Gdyby więcej ludzi miało takie samochody, 
to PKP Intercity zbankrutowałoby nawet nie 
kupując Pendolino. Jazda pociągiem byłaby 
całkowicie pozbawiona sensu. A8 jest wy-
godniejsze, szybsze i paliwo do niego jest 
tańsze niż bilety. Wbrew temu, co próbują 
nam wtłaczać w głowy kampanie telewi-
zyjne, istnieją samochody, którymi można 
jeździć szybko i bezpiecznie. Do takich aut 
należy A8. Do tego przy prędkościach, za 
które na autostradzie w Polsce można by 
stracić prawo jazdy, pali mniej niż niejeden 
oszczędny małolitrażowy samochodzik. 
Niesamowite auto. 

4. Husqvarna 530BT
Nienawidzicie sąsiadów, którzy hałasują 
wam w sobotnie poranki sprzętem ogro-
dowym? Zemścijcie się na nich. Zawsze 
wydawało mi się, że dmuchawa do  
liści to coś pozbawionego sensu. Zawsze, 
do momentu, kiedy odpaliłem husqvarnę 
i okazało się, że coś, co za pomocą grabi 
zajmowało mi godziny, jestem w stanie  
zrobić w kwadrans. Do tego nagle się oka-
zało, że dmuchawa świetnie sobie  
radzi z zamiataniem nie tylko liści,   
ale i pyłu czy kurzu. Zastanawialiśmy  
się z sąsiadami nad tym, czy dmuchawa  
by sobie poradziła z napędzeniem  
łódki. Ja nie sprawdzałem.   
Wszystko przed wami.
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5  G A D Ż E T ÓW ,

KTÓRE ZROBIŁY MI JESIEŃ



5. Mercedes G550
Nie będę ukrywał, że zdarza mi się jeździć 
drogimi, dobrymi samochodami. Ale jak 
dobre te samochody by nie było to rzadko 
się zdarza, żeby były tak porządne jak 
Gelenda. Koncepcja tego auta jest tak sta-
ra jak ja. Produkowany jest od 1979 roku. 
Wciąż ma zawiasy na zewnątrz drzwi, 
stalowe zderzaki o zamkniętym profilu 
i dyfry, które blokuje się samemu – nie 
robi tego za nas komputer. Ludzie, którzy 
go stworzyli, zasługują na pomnik. Choć 
właściwie ten pomnik już mają – nawet 
tych pomników tysiące, bo samochody są 
tak zrobione, że 30 lat to dla nich żaden 
wiek. G550 do tego rozpędza się do setki 
w mniej niż 6 sekund. Jeżeli Mercedes kie-
dyś postanowi przestać Gelendę produko-
wać zorganizuję uliczne protesty.

E N G L I S H T E X T

Five gadgets that made 
my autumn

1. Samsung Gear
Since the electronics industry was dom-
inated by the fashion for smartwatch-
es, I’ve read fifty texts or so saying that 
they’re complete nonsense. Especially 
those made by Samsung. So I was putting 
the Gear on with mixed feelings. But they 
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soon left me. And it was not because  
I’m some kind of a gadget freak. I don’t  
really understand the problem critics 
have. Because:
– The Gear is a watch – it shows time. 
Moreover, you can change the look of its 
dial. And it isn’t particularly expensive for 
a watch. You can obviously buy yourself 
a watch on special offer for 3 euros in Lidl 
stores. Well, as a matter of fact, you don’t 
have to buy yourself a watch at all. You 
don’t have to read this text either. 
– The Gear has a built-in camera. You can 
use it to take photos or record sounds or 
a short film. And you can do it discreetly. 
Much more discreetly than with a phone. 
You think that there’s nobody normal and 
honest trying to take photographs dis-
creetly? Yeah, sure. 
– The Gear can function as a handsfree 
set. Admittedly, one looks like an idiot 
when they talk to their hand. But let’s look 
at it from a different point of view: when 
one talks to their hand, they look like a Se-
cret Service agent.
– The Gear displays text messages and 
information about new e-mails, tweets and 
notifications from Facebook and all other 
apps installed in your smartphone. Why’s 
that for? You don’t have to take your phone 
out of your pocket. 
The Gear was premiered more than a year 
ago. So it’s an antique for Samsung. 
There’s the Gear 2 now. It’s better. 

2. Samsung Note3
To make the most of your Gear, you need 
a Note3. I’ve been using it for a while now 
and still have the impression that I haven’t 
understood 30% of its capabilities. But 
I live with it somehow. An outstanding 
screen. It’s really good-looking. They were 
making fun of the artificial leather cover-
ing its back a year ago, after its premiere. 
Their problem was that it was artificial. If 
it was real, they’d cry over the suffering of 
animals being skinned for the cover. 

3. Audi A8 4.2 TDI
If more people had cars like that, PKP In-
tercity would go bankrupt even if it hadn’t 
bought Pendolino trains. Travelling by 
train would make no sense. The A8 is more 
comfortable and faster. And you pay less 
for the fuel it needs than for train tickets. 
Contrary to what TV campaigns try to cram 
our heads with, there are cars you can drive 
fast and safely. The A8 is one of them. And 
what’s more, it uses up less fuel than many 
an economical subcompact car at speeds 
one could lose their driving licence for on 
Polish highways. An amazing car. 

4. Husqvarna 530BT
Do you hate it when your neighbours 
make noise with their garden equipment 
on Saturday mornings? Take revenge on 
them. I’d always thought that leaf blowers 
are absolutely senseless. Until I started the 
Husqvarna and it turned out that what had 
been taking me hours with a rake could 
be done in fifteen minutes. And it also 
turned out that the blower manages to tidy 
up not only leaves, but also dust. I and my 
neighbours were thinking whether it could 
handle driving a boat. I didn’t check. But 
you can still try.

5. Mercedes G550
I’ll make no effort to conceal the fact that 
I sometimes drive good, expensive cars. 
But however good they are, it rarely hap-
pens that they are as good as the Gelän-
dewagen. The concept behind this car is 
as old as I am. It’s been produced since 
1979. It still has hinges outside its doors, 
steel bumpers of a closed profile and differ-
entials you stop yourselves – there’s no 
computer doing that for you. The people 
that produced it deserve a monument. But 
they actually do have one already, or even 
thousands of such monuments because 
these cars are produced in such a way that 
30 years are no age for them. The G550 
speeds up to hundred in less than 6 sec-
onds. If Mercedes ever stops producing the 
G-Wagen, I’ll organize street protests.



Koszulka w paski, gorset i męska spódnica to znaki rozpoznawcze 
Jeana Paula Gaultiera, który jak być może żaden inny projektant 

zasłużył na miano skandalisty i enfant terrible.

ZDJĘCIA
Źródło: Wikimedia
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E
nfant terrible w przypadku 
Gaultiera wzięło się między 
innymi za sprawą modelek, które 
dobierał do swoich pokazów. Tak 

naprawdę nie chodziło o „prawdziwe 
modelki”. Gaultier wolał prawdziwe 

kobiety. Kobiety z charakterem, historią 
i ciekawością do życia i świata. Jedną 
z pierwszych była np. królowa punku 
Edwige, która nadała charakter jednej 
z pierwszych kolekcji, ponieważ czuła styl, 
a nie tylko „go nosiła”. Ale zacznijmy od 
początku… 

Jean Paul Gaultier jest jedynakiem i, 
jak sam podkreśla, to prawdopodobnie 
dlatego był i jest bardzo skupiony na sobie. 
Jako dziecko bawił się sam i sam zapełniał 
swój wolny czas rysunkiem i marzeniami. 
Oglądał programy modowe i fascyno-
wał się wszelkimi zawodami kobiecymi. 
Każdego roku jako młody chłopak tworzył 
na papierze własne kolekcje i własne 
recenzje niczym z paryskich magazynów 
mody. Miał bujną wyobraźnię i jak sam 
mówił – zawsze mógł na siebie liczyć jako 
recenzent swoich projektów. 

Pewnego dnia wysłał swoje szkice do 
wszystkich największych domów mody we 

Francji, a to wszystko za sprawą sąsiadki, 
która pracowała we francuskim magazynie 
„L’Echo de la Mode” i nakłoniła go do tego 
kroku. Po pewnym czasie, dokładnie w dniu 
jego 18 urodzin, zadzwonił Pierre Cardin, 
aby zaprosić go na spotkanie w sprawie pra-
cy. Tak właśnie zaczyna się wielka kariera 
wielkiego projektanta, który jako licealista 
biega do Cardin trzy razy w tygodniu, aby 
móc pracować przy mistrzu. 

Pewnego dnia Gaultier poznaje i za-
kochuje się w Francisie Menuge. Wiara 
nowego przyjaciela w talent i szanse na 
przyszłość projektanta owocuje nowymi 
ambicjami i planami. Trochę przypomina 
to początek związku Yves Saint Laurenta 
i Pierre’a Berge’a. W obu związkach nowi 
partnerzy nakłaniają projektantów do 
stworzenia imperium. Tak też dzieje się 
z Jeanem Paulem boku Francisa. Pierwsze 
kolekcje rujnują finansowo projektanta i nie 
przynoszą mu sławy. Jednak los planuje 

TEKST

ALICJA 
STAŃSKA-STRYJECKA

www.stanska.eu



naszemu bohaterami sukces i stawia na 
jego drodze słynną wówczas dyrektor 
butiku Bus Stop, Dominique Emschwiller, 
która, zachwycona projektami, zamawia 
całą kolekcję i tak stawia Jeana Paula 
Gaultiera na nogi.

Teraz już mistrz rozpoczyna własną 
drogę w świecie mody. Wydeptuje ją 
według własnych zasad i reguł. Szokuje 
każdym pokazem i kolekcją. Nie lubi po-
kazów innych projektantów, gdyż uważa 
je za zbyt wyreżyserowane. Sam dobiera 
kobiety do swoich i sam decyduje o całym 
przebiegu nie zasłaniając się reżyserami 
czy scenografami. Działa zarówno na ryn-
ku pret-a-porter i haute couture. Ciekawe 
jest jednak to, że jego pierwsza kolekcja 

haute couture to kolekcja męska, a nie 
damska. Pokaz był niesamowity, ponieważ 
dobrani zostali do niego mężczyźni, którzy 
swoim wyglądem przypominali Persów 
walczących z gladiatorami. Mimo silnych 
ciał i mocno podkreślonych rysów twarzy 
Gaultier ubrał ich we wszystkie atrybuty 
kobiecych kreacji haute couture. I uwierz-
cie mi, nie odebrał im tym ani siły, ani 
męskości –wręcz przeciwnie.

Swoje inspiracje JPG czerpie z ulicy, 
komiksów, świata filmu, rewii i spektakli 
muzycznych. Te ostatnie zapoczątkowa-
ły jego współpracę z Ditą von Teese oraz 
Madonną. Zapewne wszyscy pamiętacie 
słynne, stożkowate staniki Madonny – to 
właśnie dzieło owego projektanta. Do dnia 

dzisiejszego piosenkarka korzysta z pomo-
cy Gaultiera. W 2012 roku to właśnie on 
stworzył kostiumy do jej trasy koncertowej 
o nazwie MDNA TOUR.

Ponadto stworzył kostiumy do jedne-
go z moich ulubionych filmów „Miasto 
Zaginionych Dzieci”, a także „Piątego 
Elementu”, czy też „Kikę” Almadovara. 

Jego wszechstronność, odmienność 
i miłość do wszystkiego co odmienne 
można znaleźć w każdej kreacji, którą 
stworzył. Ten niesamowity projektant ak-
ceptuje każdego z całym jego bagażem do-
świadczeń, seksualnością i charakterem.

Osobiście zachwyca mnie fakt, iż ostat-
nio ogłosił całkowite odejście od świata 
pret-a-porter. Jak sam zauważył, ten świat 
staje się już mało opłacalny. Nie chodzi tu 
o same finanse, ale też o to, że wymagania 
stawiane przez wielkie koncerny wobec 
projektantów są ponad ich siły. On nie 
ma zamiaru ścigać się z resztą. Jean Paul 
Gaultier pozostaje, ale tym razem tylko 
w świecie haute couture.

E N G L I S H T E X T

Jean Paul Gaultier  

– enfant terrible
A striped T-shirt, corset and man’s skirt are his 
identification. Jean Paul Gaultier has deserved 
to be called a scandalmonger and enfant 
terrible probably more than anyone else.

In his case, enfant terrible comes among 
others from the models he selected for his 
shows. Actually, he wasn’t interested in “real 
models”. He preferred real women. Women 
with character, history and curiosity about 
life and the world. One of them was Edwige, 
the Queen of Punk, who shaped the character 
of his first collection because she not only 
“wore” his clothes, but also felt their style. But 
let’s start from the beginning.

Jean Paul Gaultier has no siblings and, 
as he admits himself, this is probably the 
reason why he has always been so focused 
on himself. As a child, he used to play 
alone and spend all his free time drawing 
and dreaming. He watched fashion pro-
grammes and was fascinated with all kinds 
of feminine professions. When he was 
a teenager, he created his own collections 
on paper and wrote his own reviews as if 
taken out of Parisian fashion magazines 
each year. He had a vivid imagination and 
could always count on himself as a review-
er of his own designs.

The other day he sent his drawings to 
all larger fashion houses in France, every-
thing thanks to his neighbour, who worked 
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in the French magazine L’Echo de la Mode 
and encouraged him to take this step. 
After some time, precisely on the day of 
his 18th birthday, he received a call from 
Pierre Cardin, who invited him for a job 
interview. This is how the great designer’s 
career began. When he was at high school, 
he used to run to Cardin three times 
a week to work with his master.

One day Gaultier met and fell in love 
with Francis Menuge. The faith his new 
friend had in his talent and chances to 
succeed resulted in new ambitions and 
projects. Their story resembles a bit the 
beginning of Yves Saint Laurent’s relation-
ship with Pierre Berge. In both cases, their 
new partners encouraged the designers 
to establish an empire. This is also what 
happened to Jean Paul with Francis at 
his side. His first collection ruined him 
financially and didn’t earn him any fame. 
But fate planned success for the designer 
and placed Dominique Emschwiller on his 
path. Fascinated with his designs, the then 
famous director of the boutique Bus Stop 
ordered the whole collection and as a re-
sult stood Jean Paul Gaultier on his feet.

The master could then enter his own 
path in the world of fashion. He could wear 
it following his own rules and principles. 
Gaultier keeps shocking people with every 
show and collection. He doesn’t like other 
designers’ show as they are too staged for 
him. He chooses women for his shows and 
decides on the whole course of the show 
on his own, without the help of directors or 
stage designers. He is active on both pret-
a-porter and haute couture market. But in-
terestingly enough, his first haute couture 
collection was designed for men, not wom-
en. The show was amazing as it involved 
men who resembled Persians fighting with 
gladiators. Despite their strong bodies and 
heavily emphasized distinctive features, 
Gaultier dressed them in all the attributes 
of women’s haute couture creations.  
And believe me, he didn’t deprive  
them of neither strength nor manliness – 
quite the opposite.

JPG draws his inspirations from the 
street, comic books, the cinema, shows 
and musical performances. The latter initi-
ated his cooperation with Dita von Teese 
and Madonna. You probably remember 

Madonna’s famous, conical bras – they 
were designed by Gaultier himself. The 
singer has been using the designer’s help 
to this day. It was he who created  
costumes for her concert tour entitled 
MDNA TOUR in 2012.

He was also the author of costumes to 
one of my favourite films, The City of Lost 
Children, and to The Fifth Element and 
Almodóvar’s Kika.

His versatility, distinctness and love to 
everything that’s different can be seen in 
every creation he prepared. This incredi-
ble designer accepts everyone with  
their whole burden of experiences, sexual-
ity and character.

I’m personally delighted with the fact 
that he has recently announced a com-
plete departure from pret-a-porter. As he 
noticed himself, this world becomes less 
and less profitable. And it’s not only about 
money as such, but also about the fact 
that the requirements imposed by large 
concerns on designers are beyond their 
strength. He doesn’t want to race against 
the rest. Jean Paul Gaultier stays, but this 
time only in the world of haute couture.

www.marekkondrat.pl

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

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

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

KONDRAT  Wina Wybrane
Wybieramy i pomagamy w wyborze

KONDRAT  Selected Wine
We choose and help choosing

REKLAMA
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DR ONUR COBANLI

TEKST
Tym razem przedstawiamy projekty uhonorowane nagrodą A’Design Award, 
które stworzono z myślą o połączeniu różnych stylów: kuchnię wykonaną 

z użyciem kontrastujących ze sobą materiałów i innowacyjną książką 
podróżniczą przemawiającą do czytelnika nie tylko słowami. Spójrzcie tylko!

ARCYDZIEŁA
A’DESIGN AWARD  

Rough Chic 
autor: Daniel Drapeu 

Autor projektu czerpał inspirację z piękna 
naturalnie starzejącego się drewna i tego, 
w jaki sposób kontrastuje ono z współcześnie 
używanymi materiałami. Projekt ubrano 
w formę mebli kuchennych. Surowe drewno 
przeciwstawiono szykownej elegancji gład-
kich elementów zabudowy. Główną cechą 
produktu jest wspaniale wystylizowane stare 
drewno wraz z jego naturalnymi skazami, 
takimi jak sęki, pęknięcia, otwory zrobione 

przez owady czy drzazgi. Projekt dostępny 
jest w dwóch różnych wariantach (“slab” 
i “shaker”) i w sześciu kolorach, w tym 
w barwach naturalnych. Teksturę stworzono 
w 100% z wykorzystaniem sękatego drewna 
jesionowego. Indywidualnego charakteru 
całości nadaje fakt, że każdy produkt można 
dostosować do preferencji klienta. Użytkow-
nicy takiej kuchni mogą całkowicie zanurzyć 
się w idealnym połączeniu szyku i surowości.

180° North East
autor: Daniel Kutcher

180° North East opowiada historię podróży, 
w jaką autor książki wybrał się do Australii, 
Azji, Kanady i Skandynawii jesienią 2009 
roku. Daniela Kutchera inspirowała myśl, 
że swoim wyjątkowym doświadczeniem 
mógłby się kiedyś podzielić ze swoimi 
wnukami. Pomysł zaczerpnął ze swoich 
ulubionych płyt zespołu Pink Floyd i in-
nych artystów, gdzie różnorodność koncep-
cji nie naruszała spójności całego projektu. 
Książkę można czytać w tradycyjnym for-
macie lub na większości urządzeń elektro-
nicznych, takich jak tablety czy czytniki 
e-booków. Obok tekstu w każdym rozdziale 
zamieszczono zdjęcia, mapy, filmiki (w za-
leżności od formatu) i ekspresyjne opisy 
literackie. W pewnym momencie czytelnik 
jest nawet zmuszony odwrócić książkę do 
góry nogami, by móc kontynuować lekturę. 
Co ciekawe, do przygotowania części  
literackiej Kutcher wykorzystał różne 
kształty geometryczne. 
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A’Design Award masterpieces

This time we present you those projects, 
worthy of A’Design Award that are 
conceived as alignments: a kitchen 
made of contrasting materials and an 
inventive book describing a journey 
with more than words. Take a look!

Rough Chic 

by Daniel Drapeu

The designer was inspired by the beauty 
of naturally aged wood and the way it 
cooperates with contemporary materials. 
The project was created as kitchen 
furniture. The rough wood is juxtaposed 
with the chic elegance of smooth 
elements. The main characteristic of 
the product is the cleverly stylised “barn 
wood” with its natural details, such as 
knots, cracks, grub holes and splinters. 
The design is available in two different 
models – slab and shaker and six colours, 
including natural. Texture is formed with 
the use of 100% knotty ash brushes. The 
fact that each product may be customised 
by a client adds to its individuality. 
Users of the kitchen can wholly immerse 
themselves in the perfect junction of the 
rough and the chic.

180° North East 
by Daniel Kutcher

180° North East tells a story of a journey 
made by the author to Australia, Asia, 
Canada and Scandinavia in the autumn of 
2009. Daniel Kutcher was inspired by the 
thought that he could share this import-
ant experience of his life with his future 
grandchildren. He took the idea of his 
favourite music albums by Pink Floyd and 
other artists, where the diversity of con-
cepts does not interfere with coherence 
of the whole project. The book is made 
to be read in traditional format as well as 
the majority of electronic media such as 
tablets and e-book readers. Next to the 
text chapter we have photographs, maps, 
videos (depending on the format) and ex-
pressive literary parts. At some point the 
reader needs to turn the book upside down 
to continue reading. What is interesting, 
Kutcher used certain mathematical pat-
tern to create the expressive text part.
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MARCIN GŁUSZEK

M
imo godzin i lat spędzonych 
w korkach na ugniataniu sobie, 
jak to mówi mój 3 letni synek, 
swojej pupencji, przybywa 

chętnych żyjących na wsi, którzy zawodowo 
tkwią w szklanych budynkach miejskich biur. 
Latem odwiedziłem znajomego, który 
wyznaje właśnie tą pszenno-mieszczańską 
religię. Miała to być impreza o charakterze 
alkoholowo wspomnieniowym z przewagą 
tego drugiego. Jadąc delektowałem się 
wiejskimi woniami pól, dymu z kominka 
i mojego ulubionego zapachu – obornika. 

Przybyliśmy do hacjendy, jak dumnie 
nazwał ją gospodarz. Nie jestem fanem takich 
pudełek, dom wyglądał jak wycięty nożycz-
kami kawałek bloku z wielkiej płyty, z lepszą 
elewacją i większymi oknami. Tak musi być, 
bo to dom pasywny i energooszczędny, pero-
rował gospodarz, więc o gustach architekto-
nicznych dalej nie dyskutowaliśmy. Podczas 
przygotowywania posiłku najpierw dostałem 
reprymendę za wylaną miskę ciepłej wody. Ta 
woda po brokułach, tłumaczył, odparowując 
świetnie ogrzewa hacjendę. To, że zwyczajnie 
śmierdziała nie było żadnym argumentem. 
Jak się kąpię, chwalił się dalej, to zawsze 
woda w wannie też swoje musi odstać, para 
też grzeje. Pomyślałem, że jak załatwia 
potrzeby fizjologiczne to też nie spuszcza 
wody, żeby zaoszczędzić cenne kilowaty. 
Kolega, który przyjechał ze mną, zapropono-
wał nawet, żeby dzisiejszej nocy nie siusiać 
do muszli, a do zwyczajnej jak to nazwał 
moczokilowatomiski. 

Aby rozluźnić atmosferę poszliśmy do 
auta, gdzie przygotowaliśmy 5 wielkich 

worków starannie wyselekcjonowanego 
drewna kominkowego, które miało być na-
szym darem. Tryb przypuszczający jest tu jak 
najbardziej wskazany, ponieważ okazało się 
że hacjenda nie posiada kominka. Nie może, 
informował, ponieważ doszłoby do przegrza-
nia domu, a dodatkowo jest tak szczelny, że 
syrena czujnika czadu wyłaby bez końca. 
Kolega – nazwijmy go tu numerem 3 – chciał 
zmienić temat i otworzył szeroko okno, w celu 
jak się wyraził przewietrzenia nosa. Dostali-
śmy kolejną informację: w domu pasywnym 
okien nie otwiera się bez powodu, działa tu 
zaawansowany system wymiany powietrza. 
Przecież to absurdalne, stwierdzamy, kiedy 
chcesz powąchać cudowny zapach wiosenne-
go deszczu lub skoszonej trawy lub siana to 
musisz sterczeć na ganku? Tak? Jak przypa-
lisz kotleta to cała twoja garderoba informuje 
o tym współpracowników? Przesadzacie i nie 
widzicie jednego, postuluje gospodarz. Utrzy-
manie takiego domu jest kilkukrotnie tańsze 
od tradycyjnego – tu pogrodził mi paluchem 
– ceglanego rudero-zabytku. Co prawa 
wydałem na niego 30% więcej niż w zwykłej 
technologii ale spójrzcie tu do excela, za 7 lat, 
1 miesiąc, 3 dni i 14 godzin wszystko się zwró-
ci i będzie już tylko tanio, tanio, tanio. 

Nie otrzymał jednak odpowiedzi, bo nagle 
zapragnęliśmy prawdziwej hacjendy 

 i już rozgrzewaliśmy nasz anty-pasywny  
5-litrowy silnik V8.

E N G L I S H T E X T

Urine kilowatt-bowl

Despite all the hours and years spent in traffic 
jams on – as my 3-year-old son says – flatten-
ing our bummies against the car seats, there 
are more and more people professionally 
stuck in urban glass office buildings that 
dream about living in the countryside. I visit-
ed a friend of mine this summer. He actually 
follows this kind of barnyard-burgher reli-
gion. It was supposed to be an alcohol-and-re-
membrance party with a predominance of 
the latter. On my way there I delighted in 
all those country smells of fields, chimney 
smoke and – my favourite – manure.

We arrived at the hacienda, as its owner 
proudly called it. I’m not a fan of such boxes – 
the house looked like a piece of a panel tower 
block cut out with scissors, except that it had 

a better elevation and larger windows. “It 
has to be like that because it’s a passive and 
energy saving house,” the host harangued. 
So we decided not to continue our architec-
tonic discussion. While we were preparing 
the dinner, I was first given a dressing-down 
for pouring out a bowl of hot water. “It’s 
water left over after cooking broccoli. It’s 
heating the hacienda while evaporating,” he 
explained. The fact that it simply stunk was 
no argument. “When I take a bath,” he kept 
on boasting, “I always leave the water for 
a while to evaporate, which heats well, too.” 
I thought that whenever he relieved himself, 
he probably didn’t flush the toilet either to 
save precious kilowatt-hours. A friend who 
came with me suggested that instead of the 
toilet we should pee into – as he called it – 
a urine kilowatt-bowl that evening.

In order to lighten the atmosphere a bit, 
we went to the car, where we had 5 huge boxes 
of carefully selected fireplace wood that 
was supposed to be our gift. And it was only 
supposed to be one because it turned out that 
the hacienda didn’t have a fireplace at all. “It 
can’t have one because it would overheat the 
house,” he said. “Besides, it’s so airtight that 
the smoke detector siren would never stop 
wailing.” My friend (let’s call him friend no. 
3) wanted to change the subject and opened 
the window with the aim of – as he said – 
ventilating his nose. And then we received 
another piece of information: “you can’t open 
windows in passive houses for no reason be-
cause they’re equipped with an advanced air 
exchange system”. “But it’s absurd!” we said. 
“You’ve got to stand on the porch whenever 
you want to smell the beautiful scent of spring 
rain or freshly cut grass or hay? Really? And 
whenever you burn your dinner, do your 
clothes have to inform all your co-workers 
about that?” “You’re exaggerating and don’t 
see one thing,” said the host. “It’s several 
times cheaper to maintain such a house than 
a traditional brick, antique ruin,” he wagged 
his finger at me. “I did have to spend 30% 
more on it than on typical technology, but 
look here – this excel shows that in 7 years, 1 
month, 3 days and 14 hours it will all pay for 
itself and it’ll be just cheap, cheap, cheap.”

He didn’t get any response because we 
suddenly felt a desire for a real hacienda 
and quickly switched on our anti-passive 
5-litre V8 engine. 
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K
orzystając z okazji chciałbym 
zaprezentować Państwu 
krótkie podsumowanie 
działalności kierowanej przeze 

mnie Fundacji Gdańskiej w mijającym 
roku. A jest co opisywać.

Zaczęliśmy z „wysokiego „C”. Tydzień 
Gdańskiej Nauki i kończący go styczniowy 
Koncert Noworoczny przyciągnęły tłumy. 
Wybór gwiazdy, którą była pochodząca 
z Francji Sandra Nkake był strzałem  
w „10”, a jej występ podziwiała pełna sala 
filharmonii na Ołowiance.

W pierwszy weekend marca zaangażowali-
śmy się w organizację uroczystości Rejs Roku 
i nagrody Srebrny Sekstant, podczas której 
honorowani są wybitni polscy żeglarze mor-
scy. Nagroda tytułowa przypadła doświadczo-
nemu kapitanowi Ryszardowi Wojnowskiemu.

Fundacja Gdańska była także aktyw-
nym organizatorem Święta Miast i Forum 
Inicjowania Rozwoju. Przy okazji tego 
pierwszego wydarzenia odbył się finał 
Olimpiady Wiedzy o Gdańsku.

Każdego roku naszym największym 
i najbardziej rozpoznawalnym wydarze-
niem jest Zlot Żaglowców i BALTIC SAIL 
Gdańsk. Cztery dni z pięknymi żaglowca-
mi, które zacumowały w samym centrum 
miasta cieszyły się w tym roku ogromnym 
zainteresowaniem mieszkańców Gdańska 
i turystów. Blisko 900 osób popłynęło w rej-
sy po Zatoce Gdańskiej, a koncerty szant 
z udziałem chórów z Hiszpanii i Niemiec 
zawsze miały pełną widownię.

Warto wspomnieć też o Programie Edu-
kacji Morskiej, który od pięciu lat z sukcesem 
realizowany jest przez Fundację Gdańską. 
Dzięki niemu młodzież gimnazjalna wypływa 
na rejsy, a najczęściej jest to dla młodych  
ludzi pierwsza przygoda z morzem. Co bar-
dzo mnie cieszy – dla wielu nie ostatnia. Do 
tej pory z możliwości stwarzanych przez pro-
gram skorzystało już ponad 15 tys. osób!

W lipcu zaangażowaliśmy się w Świa-
towy Zjazd Gdańszczan, a w sierpniu 
pilotowaliśmy na Stogach Strefę Integracji 
Sportowej. Wrzesień to akcja promująca 
czytelnictwo – dwa dni z książkami w ra-
mach „(Za)czytanych w Gdańsku”.

Nie zwalnialiśmy tempa i już w  
październiku współorganizowaliśmy 

„Smartmetropolię”, a na początku listo-
pada braliśmy udział w pięknej inicjaty-
wie – Festiwalu Integracji Artystycznej 

„PozaPozy”, gdzie swoje talenty prezentują 
osoby niepełnosprawne.

Zebrałem i w pokrótce zaprezentowa-
łem wszystkie te inicjatywy, gdyż dobrze 
pokazuje to skalę i ilość projektów pilo-
towanych przez Fundację, z czego jestem 
naprawdę dumny i co warto kontynuować 
z pożytkiem dla Gdańska i gdańszczan. 

Życzę wszystkim Państwu sukcesów 
w Nowym Roku, pięknych Świąt Bożego 
Narodzenia i szampańskiej zabawy syl-
westrowej. Zachęcam do brania udziału 
w projektach Fundacji Gdańskiej.  
Więcej na www.fundacjagdanska.pl.

E N G L I S H T E X T

One year is not enough

Another end of the year is approaching 
fast. Favoured by the Christmas break 
and the unique atmosphere, it is probably 
going to be a traditional time of reflection 
and a moment to re-examine the past 
year for me. 

I would like to use this occasion to  
present you with a short summary of the  
activities undertaken in 2014 by the Gdan-
sk Foundation run by me. And there  
is much to write about.

We started on a high note. The Week of 
Gdansk Science and its closing New Year’s 
Concert organized in January attracted 
crowds. Sandra Nkake from France turned 
out to be a perfect choice. Her performance 
in the philharmonic on Ołowianka island 
was admired by a full house.

We organized a ceremony entitled the 
Cruise of the Year and the Silver Sextant 
contest honouring outstanding Polish sail-
ors in the first weekend of March. The title 
award was bestowed on Captain Ryszard 
Wojnowski, an experienced seaman.

The Gdansk Foundation was also an 
active organizer of the City Day and the Fo-
rum for Development Initiatives. The first 
event included also the final of Gdansk 
Knowledge Contest.

But it is the Sailing Ships’ Races and the 
BALTIC SAIL Gdansk that remains the great-
est and most recognizable event. It lasting 
four days and the beautiful sailing ships that 
moored in the very centre of the city enjoyed 
immense popularity among the inhabitants 
of Gdansk and tourists. Almost 900 people 
went on cruises around Gdansk Bay, and 
shanties concerts with the participation 
of choirs from Spain and Germany always 
enjoyed a full house.

It is also worth mentioning the successful 
Maritime Education Programme carried out 
by the Gdansk Foundation for three years. It 
allowed lower secondary school students to 
go on cruises that in most cases were their 
first (but fortunately rarely the last!) chance 
to sail and experience the open sea. More 
than 15,000 people have already taken the 
opportunity offered by the programme!

We involved in the World Gdansk 
Reunion in July and piloted the Sports 
Integration Zone in the district of Stogi in 
August. September saw a reading promotion 
campaign – two days with books as part of 

“Reading in Gdansk”.
We did not slow down and co-organized 

“Smartmetropolis” already in October. In 
November, we took part in the Artistic 
Integration Festival “PozaPozy”, a beautiful 
initiative showing disabled people’s talents.

I wanted to gather all the initiatives 
in one article and describe them briefly 
to show the scale and number of projects 
overseen by the Foundation. Each and 
every one of them fills my heart with pride 
and is worth developing to the benefit of 
Gdansk and its residents.

I wish all of you success in the New Year, 
a lovely Christmas and a sparkling  
New Year’s Eve. I also encourage you to 
take part in projects led by the Gdansk 
Foundation. For more information see  
www.fundacjagdanska.pl.

MATEUSZ  
 KUSZNIEREWICZ 

FOT. SYLWESTER CISZEK

I tak dużymi krokami zbliża się koniec roku.  
Dla mnie to tradycyjny czas przemyśleń i podsumowań,  

którym sprzyja świąteczna przerwa i wyjątkowa atmosfera.

ROK TO ZA MAŁO
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Kto wymyślił całą inwestycję Nowy 
Świat 2.0?
Autorem koncepcji obiektu jest nasza 
spółka. Zarząd, Rada Nadzorcza i główny 
akcjonariusz – MS Towarzystwo Funduszy 
Inwestycyjnych S.A. są bardzo otwarci na 
nowe idee i kierunki rozwoju. Intensywnie 
pracujemy nad tym, aby rozwijać naszą 
działalność. Centrum Bankowo-Finan-
sowe „Nowy Świat” rozpisało konkurs 
na koncepcję architektoniczną budynku 
Nowy Świat 2.0. Zaproszone do udziału 
zostały cztery firmy. Konkurs wygrała pra-
cownia architektoniczna AMC Andrzeja M. 
Chołdzyńskiego, odpowiedzialna za wiele 
kluczowych dla miasta projektów, w tym 
budynek Centrum Giełdowego.

U zbiegu ulicy Nowy Świat i Placu Trzech Krzyży w Warszawie, pomiędzy 
Centrum Bankowo-Finansowym „Nowy Świat” i Centrum Giełdowym powstaje 

siedmiokondygnacyjny, nowoczesny biurowiec klasy A – Nowy Świat 2.0. 
O inwestycji Nowy Świat 2.0, ale również o zbliżającej się modernizacji 

kompleksu Centrum Bankowo-Finansowego opowiada nam Anna Wolańska-
Witczak, Prezes Zarządu Centrum Bankowo-Finansowego „Nowy Świat”.

Co wyróżnia ten projekt?
Zastosowano w nim nowoczesne rozwiąza-
nia architektoniczne, a jednocześnie jest 
połączeniem architektonicznym i kompo-
zycyjnym istniejących obiektów Centrum 
Giełdowego i zabytkowego modernistycz-
nie Centrum Bankowo-Finansowego. 
Nowy Świat 2.0 nie zaburza koncepcji, 
ale ją dopełnia. Będzie miał wspaniałą 
elewację z przezroczystego szkła. Już 
sama bryła budynku zwraca uwagę osób 
odwiedzających tę część Warszawy. 
Obecnie finalizujemy rozmowy z najem-
cami powierzchni biurowej w budynku. 
Wykonawcą generalnym inwestycji jest 
firma KARMAR. Jesteśmy pod wrażeniem 
wzorcowego prowadzenia budowy, która 

ZDJĘCIE
Dariusz Iwański

jest bardzo wymagająca bez miejsca na 
zaplecze. Budowa jest trudna również pod 
względem warunków gruntowo-wodnych. 
Budynek powstaje na skarpie o  niejedno-
rodnej strukturze, tkwi w niej mnóstwo 
pozostałości z minionego okresu. Dodat-
kowym utrudnieniem jest sąsiadująca, 
zabytkowa kamienica Uniwersytetu  
Warszawskiego. Musieliśmy ją zabezpie-
czyć przed ewentualnym osiadaniem i  
osunięciami. Eksperci twierdzą,  
że budowa Nowy Świat 2.0 to jeden z naj-
bardziej skomplikowanych i złożonych 
projektów w Warszawie.

Czy Nowy Świat 2.0 będzie typowym 
biurowcem?
Nowy Świat 2.0 to łącznie 4100 m kw. 
powierzchni biurowej. Cały budynek 
dysponować będzie ponad 10 tys. m kw. 
powierzchni. Na kondygnacjach od 2  
do 6 będą znajdować się biura. Parter, 
antresola i poziom -1 to cześć handlowo–
usługowa IMPULS o łącznej powierzchni 
1968 m kw. Strefa IMPULS przeznaczona 
będzie dla pracowników okolicznych biu-
rowców jak również osób chcących miło 
i aktywnie spędzić czas w restauracji lub 
podczas aktywności fizycznych. Atrakcją 
budynku będzie 220-metrowy taras z wido-
kiem na Plac Trzech Krzyży z jednej strony 
i zieleń parku Na Książęcem z drugiej 
strony. Podziemia biurowca to 37 miejsc 
parkingowych. Kończymy również budo-
wę parkingu podziemnego od strony Al. 
Jerozolimskich, który zaoferuje 119  
miejsc parkingowych.

Nowy Świat 2.0 powstaje w sąsiedztwie 
Centrum Bankowo-Finansowego „Nowy 
Świat”– siedziby spółki.
Oprócz inwestycji Nowy Świat 2.0 
rozpoczęliśmy modernizację budyn-
ku Centrum Bankowo-Finansowego. 
Czwarte i piąte piętro budynku oferu-
je już przestrzeń klasy A. W 2015 roku 
przystąpimy do rewitalizacji dziedzińca 
Centrum Bankowo-Finansowego. Znikną 
z niego samochody, a powstanie piękna 
przestrzeń dla mieszkańców Warszawy. 
Będzie to otwarty plac miejski, dziedzi-
niec z fontannami. To miejsce już teraz 
zaczyna „ożywać” wieczorem, kiedy ludzie 
wychodzą z firm i uczelni. Na dziedzińcu 
odbywają się pokazy filmowe i spektakle 
teatralne. W drugiej połowie 2015 roku 
rozpoczniemy również remont pozostałej 
powierzchni biurowej. Baza do moder-
nizacji jest wspaniała. Znawcy doceniają 
zarówno stan techniczny budynku, jak i za-
stosowane rozwiązania architektoniczne. 
Budynek był zaprojektowany jako obiekt 

NOWY ŚWIAT 2.0



e-mail: nowyswiat2@cbre.com / tel. +48 22 544 80 00 / www.cbre.pl / www.cbf.com.pl / www.nowyswiat20.pl 
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reprezentacyjny, pod względem walorów 
artystycznych jest obiektem najwyższej 
klasy. Historia budynku jest ważna,  
ale my wolimy patrzeć w przyszłość.  
Jest to kierunek, który zgadza się z naszą 
długofalową strategią rozwoju. 

Dziękuję za rozmowę.

E N G L I S H T E X T

Nowy Świat 2.0 

Nowy Świat 2.0, a seven-storeyed, mod-
ern office estate of A class, is currently 
under construction between the Bank-
ing and Financial Centre Nowy Świat 
(Centrum Bankowo-Finansowe “Nowy 
Świat”) and the Stock Exchange Centre 
at the junction of Nowy Świat and Three 
Crosses Square (Plac Trzech Krzyży) 
in Warsaw. Anna Wolańska-Witczak, 
Chairwoman of the Board of the Banking 
and Financial Centre Nowy Świat, told us 
about Nowy Świat 2.0 and the forthcom-
ing modernization of the Banking and 
Financial Centre complex.

Who designed the project for Nowy 
Świat 2.0?
The idea for the object comes from our 
company. The Management Board, the Su-
pervisory Board and our main shareholder, 

MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych 
S.A., are open for new ideas and development 
opportunities. We’re working hard to develop 
our activities. The Banking and Financial 
Centre Nowy Świat invited tenders for the 
architectural design for the building of Nowy 
Świat 2.0. Four companies were initially 
selected. AMC, Andrzej M. Chołdzyński’s 
architectural studio responsible for many key 
designs in the city (including the building of 
the Stock Exchange Centre), won the tender.

What’s special about this design?
It adopts innovative architectural solutions 
and at the same time remains an architec-
tural and compositional combination of 
styles visible in the already-existing build-
ings of the Stock Exchange Centre and 
the modernistically historic Banking and 
Financial Centre. Nowy Świat 2.0 does not 
upset but complements the whole composi-
tion. It will have a beautiful elevation made 
of transparent glass. The body of the build-
ing itself attracts attention of people visit-
ing this part of Warsaw. We are currently 
concluding talks with prospective tenants 
of the office space in the building. KARMAR 
is the general contractor for the invest-
ment. We are impressed at how it organized 
the construction works, which are very 
demanding as there is no room for facilities. 
The construction is also difficult as far as 
groundwater conditions are concerned. 

The building is erected on a slope of het-
erogeneous structure filled with remains of 
the past period. The adjacent, historic tene-
ment belonging to the University of Warsaw 
constitutes an additional impediment. We 
had to protect it from possible subsidence 
and slides. According to experts, Nowy 
Świat 2.0 is one of the most complex and 
complicated projects in Warsaw.

Is Nowy Świat 2.0 going to be a typical 
office block?
Nowy Świat 2.0 means altogether 4,100 sq 
m of office space. The whole building will 
have a surface area of more than 10 thou-
sand sq m. There will be offices on floors 2 
to 6. The ground floor, the mezzanine and 
the floor -1 will constitute the retail space 
called IMPULS covering an area of 1,968 sq 
m. The IMPULS zone is intended for people 
working in the nearby office blocks and for 
all those interested in having a nice time 
in a restaurant or spending their free time 
actively. The main attraction of the build-
ing will be a terrace of 220 metres with 
a view over Three Crosses Square from 
one side and the green Park na Książęcem 
from the other. There are 37 parking spots 
under the building. We are also complet-
ing the construction of an underground 
car park on Aleje Jerozolimskie. It will 
offer 119 parking spaces.

Nowy Świat 2.0 is built in the vicinity of 
the Banking and Financial Centre Nowy 
Świat – the seat of the company.
Apart from investing in Nowy Świat 2.0, we 
also began modernizing the building of the 
Banking and Financial Centre. Its fourth 
and the fifth floor already offer space of 
A class. In 2015, we will start renovating 
its yard. Instead of the current stairs, it 
will offer a beautiful area for the residents 
of Warsaw. It will be an open city square, 
a yard with fountains. This place livens up 
in the evening, when people leave offices 
and universities, already today. There are 
film screenings and performances orga-
nized there. We are also going to start ren-
ovating the remaining office space in the 
second part of 2015. There is an excellent 
basis for modernization. Experts appre-
ciate both the technical condition of the 
building and its architectural solutions. 
It was designed as a representative object 
and is a top-class construction as far ar-
tistic values are concerned. Its history is 
important, but we prefer looking towards 
the future. Such a direction agrees with 
our long-term development strategy. 

Thank you for the conversation.
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Monolit Warszawa-Wesoła to firma podejmująca trudne wyzwania deweloperskie na rynku architektury 
mieszkaniowej, proponująca odważne rozwiązania dla bardzo świadomego i wymagającego 

klienta. Nie inaczej jest w przypadku staroanińskiej inwestycji Marysińska 12.

ZDJĘCIA
Archiwum Monolit
Warszawa Wesoła

WIĘCEJ NIŻ APARTAMENT

ZTEKST
 Łukasz Tamkun
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J
ej architektura wyróżnia się na tle 
spokojnej, przedmiejskiej okolicy. 
Odważna, ale wyważona bryła 
reprezentuje to, czego spodziewali-

byśmy się po apartamentowcu klasy 
premium. Minimalistyczny, skandynawski 
styl elewacji buduje atmosferę chłodnej 
elegancji, przełamaną elementami 
roślinnymi – bluszczem i trawnikami. 
Kamienne wykończenia podkreślają 
bezkompromisowe podejście do jakości – 
próżno tutaj szukać tradycyjnych ozdobni-

ków w postaci zimnych aluminiowych ram 
czy taniego forniru. Front mówi wyraźnie, 
wręcz krzyczy: to nie jest zwykła mieszka-
niówka, jakich wiele – tutaj jest coś więcej!

Tyle dla przechodniów – a mieszkańcy? 
Drugą stronę budynku charakteryzuje 
zaledwie lekko zasugerowana frontem 
przytulność, wręcz intymność. Zieleń, 
zamknięte, spokojne przestrzenie i na-
turalne wykończenia pozostają spójne 
z resztą obiektu. To, co na zewnątrz buduje 
skandynawską elegancję, tutaj, dzięki kilku 

subtelnym zabiegom, sugeruje rzymskie 
ogrody; filary stają się kolumnami, chłodna 
biel staje się bielą ciepłą.

Nie inaczej rozegrano wnętrze, gdzie 
również króluje minimalizm, ale przede 
wszystkim – odważne podejście do zarzą-
dzania przestrzenią. Zamiast tradycyjnego 
rozkładu pomieszczeń i tak już przestronne 
apartamenty zostały wyposażone w antresole 
i galerie, dzięki czemu sprawiają wrażenie 
ogromnych. Budzą skojarzenia raczej z ame-
rykańskimi nadmorskimi rezydencjami 
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czy futurystycznymi włoskimi willami, co 
w wyszukany sposób podkreślono.

Budynek jest oczywiście apartamentow-
cem, posiada jednak udogodnienia i atmosfe-
rę, którą zapewnić może tylko budownictwo 
jednorodzinne. Każdy lokal posiada swój 
własny taras oraz osobne zejście do ogródka, 
który dzięki temu staje się czymś spełniają-
cym funkcję przestrzeni wspólnej ale gwaran-
tującej intymność i będącej kawałkiem  
„swojego” we wspólnocie.

Zaskakujące i świadome sięganie do 
różnych stylów przy zachowaniu spójności 
wizualnej, odważne, w naszych warunkach 
wręcz awangardowe rozwiązania to cechy 
charakterystyczne Marysińskiej 12. Dodajmy 
do tego znakomitą lokalizację w Starym Ani-
nie i mamy jedną z ciekawszych inwestycji 
mieszkaniowych w kraju nad Wisłą.

E N G L I S H T E X T

More than apartment

Monolit Warszawa-Wesoła is a company 
taking on difficult property challenges on 
the residential architecture market and 
offering brave solutions for conscious and 
demanding clients. Marysińska 12 Ptak 
Fashion City in Stary Anin is a perfect 
example of such investments.

Its architecture stands out against the 
peaceful, suburban neighbourhood. The 
brave but balanced body of the building 
represents everything we can expect from 
a premium-quality condo. The Scandina-
vian minimalist style of its elevation cre-
ates an atmosphere of classical elegance 
broken with plant motifs – ivy and lawns. 
Stone trimmings emphasize the uncom-
promising approach to quality; it is no use 
looking here for traditional decorations 
in the form of cold aluminium frames or 

Monolit Warszawa - Wesoła
tel:  +48 668 688 172

www.monolitwarszawa.com
www.marysinska12.pl
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cheep veneer. The front says loudly that 
it is not some ordinary block of flats like 
many others – it offers a lot more!

This is as far as passers-by are con-
cerned. And what about the occupants? 
The other side of the building is character-
ised by cosiness and intimacy only slightly 
implied by its front. Greenery, closed and 
quiet yards and natural trimmings Ptak 
Fashion City remain consistent with the 
rest of the building. What creates Scan-
dinavian elegance outside here refers to 
Roman gardens thanks to several subtle 
efforts; pillars become columns and cold 
white turns into warm whiteness.

Arranged according to the same rules, 
the interior is reigned by minimalism but 
most of all by a brave approach to spatial 
arrangement. Instead of the traditional lay-
out, the already spacious apartments were 
equipped with mezzanines and galleries, 
which makes them look even larger. They 
trigger associations with American seaside 
mansions or futuristic Italian villas, which 
is highlighted in a sophisticated way.

The building is of course a condomini-
um but has all the conveniences and the 
atmosphere only single-family buildings 
can offer. Each apartment has its own 
terrace and a separate entrance to the 
garden, which as a result becomes a kind of 
common area that guarantees privacy and 
constitutes a part of one’s own piece of land 
within the community.

Surprising and conscious references 
to various styles with visual cohesion 
maintained and brave or event avant-gar-
de (in our conditions) solutions make 
Marysińska 12 unique. Add its excellent 
location in Stary Anin to the list and you 
get one of the most interesting residential 
investments in Poland.



104

INWESTOR / INVESTOR

NA PRZECIĘCIU DRÓG. 
MODA MADE I N POLAND

Ptak Fashion City nazwane zostało 
pierwszym miastem mody w Europie.  
Co to oznacza?
Nie tyle pierwszym, ile jedynym. A to 
oznacza, że takiej organizacji nie ma nigdzie 
w Europie i prawdopodobnie na świecie. 
Ptak Fashion City to połączenie wielu 
różnorodnych działalności gospodarczych 
związanych z modą, działalności, w których 
funkcjonują producenci odzieży, głównie 
polscy. Jest ich na terenie Fashion City 
ponad 2 tysiące. Większość z nich prowadzi 
tu sprzedaż hurtową. Oprócz tego Fashion 
City to Ptak Moda – organizacja, w której 
znajduje się 200 najlepszych producentów 
polskiej odzieży damskiej i PTAK MODA pro-
wadzi w ich imieniu sprzedaż i dystrybucję 

w kraju i za granicą, troszczy się o promocję 
na największych targach świata, poczyna-
jąc od Las Vegas, Nowego Jorku, Chicago, 
poprzez Brno, aż po Kazachstan. Sprzedaż 
prowadzona przez PTAK MODA odbywa się 
też na nowoczesnej platformie e-commerce. 
Następnym elementem Fashion City jest 
Expo, a więc międzynarodowe targi, w tym 
Międzynarodowe Targi Mody, największe 
w tej części Europy.  Jest też nowoczesny, 
największy w Polsce outlet. Połączenie tych 
wszystkich aktywności  składa się właśnie 
na nasze miasto mody. Wszystko to zajmuje 
powierzchnię prawie 300 tysięcy metrów 
kwadratowych pod dachem. W połączeniu 
z usługami, mówimy o osobnym mieście. 
Czegoś takiego nie ma w Europie.

Przez kilka miesięcy funkcjonowania 
obiektu miały miejsce ogromne imprezy, 
jak choćby niedawno odbyte Miss 
Fashion World 2014. Czy mógłby pan 
przybliżyć ideę tego wydarzenia?
Jest to jedna z imprez organizowanych 
przez Ptak Fashion City. Pierwsza edycja, 
na którą przyjechało 71 pięknych kobiet 
z 71 krajów z całego świata. Wybieraliśmy 
nie tyle tę najpiękniejszą, ile tę, która 
najpiękniej prezentuje się w kolekcjach 
polskich producentów. Motto brzmiało: 
„Najpiękniejsze kobiety świata ubierają 
polscy producenci odzieży”. Głównym 
przesłaniem było, aby nie tylko pokazać 
najpiękniejsze kobiety świata, ale żeby 
pokazać światu, że te najpiękniejsze ko-

W sierpniu ubiegłego roku w Rzgowie pod Łodzią – miastem tradycyjnie związanym 
z polskim włókiennictwem, otwarto wielki kompleks handlowo-usługowy w pełni 

poświęcony modzie. Wygląda na to, że Ptak Fashion, wynik ponad dwudziestoletniej pracy, 
ma szansę wyprowadzić polski przemysł modowy na zupełnie nowy poziom. Z Tomaszem 

Szypułą, Członkiem Rady Nadzorczej PTAK S.A. rozmawiała Sylwia Gutowska.

ZDJĘCIA
Źródło: Ptak Fashion City
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biety doskonale prezentują się w polskich 
kolekcjach i że polscy producenci odzieży 
naprawdę nie mają się czego wstydzić.  
Musimy coraz odważniej wychodzić na 
rynki zagraniczne.

Kolejną wielką imprezą są 
Międzynarodowe Targi Mody...
To dla nas bardzo ważne. Pierwsza edycja 
odbyła się pod koniec sierpnia, następna 
będzie odbywała się 18-20 lutego 2015. 
Będą to największe w tym rejonie Europy 
targi modowe. Udział w nich wezmą wszy-
scy polscy producenci funkcjonujący na 
terenie Ptak Fashion City, przyjadą oczy-
wiście inni, z całej Polski, ale również zza 
granicy – z Turcji, Włoch, Francji. Myślę, 
że będzie na niej ponad 3 tysiące wystaw-
ców i podobnie jak przy pierwszej imprezie 
spodziewamy się przynajmniej 100 tysięcy 
odwiedzających z całego świata.

O skali przedsięwzięcia świadczą 
zapraszane przez państwa sławy. 
Pierwsza edycja Targów gościła Kenzo 
Takadę, Patrizię Gucci, Annę Fendi. 
Czy może pan zdradzić, kto zawita do 
Fashion City teraz, w lutym?
Równie sławni, ale kto dokładnie – tego 
jeszcze zdradzić nie mogę. Powiem tylko, 

że należy się spodziewać równie głośnych 
nazwisk, jak poprzednio.

Tak więc wielka światowa moda, 
ale zarazem moda polska. Proszę 
powiedzieć, jakie znaczenie ma  
całe to przedsięwzięcie dla Polski, 
polskich projektantów?
Całe przedsięwzięcie Ptak Fashion City 
jest przede wszystkim dla nich. Nigdzie na 
świecie nie ma takiego skupiska rodzimych 
producentów jak właśnie tu. Ponad 2 ty-
siące polskich producentów robi biznes na 
terenie Ptak Fashion City. Targi to wielka 
światowa wystawa. Przyjeżdżają do nas 
klienci zarówno z rynków wschodnich, jak 
i zachodnich, a także, ze względu na naszą 
intensywną działalność promocyjną na 
terenie Stanów Zjednoczonych i Kanady, 
mamy kupców i odwiedzających stamtąd. 
Jednym słowem to wielka promocja zarów-
no tych, którzy produkują, ale też tych, 
którzy projektują.

Jakich topowych polskich projektantów 
gościli państwo w zeszłej edycji  
Targów Mody?
Byli u nas Paprocki & Brzozowski, Maciej 
Zień, z którymi pracujemy stale, ale nie-
ustannie staramy się o to, by i inni najlepsi 

polscy projektanci gościli na naszych 
wybiegach. Zależy nam przecież na promocji 
nie tylko miejsca, ale i nowych pomysłów 
naszych twórców.

Moda idzie w parze z biznesem.  
W jaki sposób Państwa firma łączy te 
dwa światy?
Moda musi iść w parze z biznesem, bo 
dopiero wtedy można powiedzieć o pełni 
– tego, czego oczekują z jednej strony ci, 
którzy projektują, a z drugiej ci, którzy 
produkują. To właśnie połączenie biznesu 
i świata sztuki, designu powoduje, że moda 
funkcjonuje. Wtedy jesteśmy silni. Nie mo-
żemy działać w oderwaniu od siebie. Projek-
tanci, także ci młodzi, absolwenci łódzkich 
uczelni, muszą korzystać z biznesu i na 
odwrót - producenci bez innowacyjności, 
kreacji nie będą dawali sobie rady. Fashion 
City łączy obie te funkcje.

E N G L I S H T E X T

At a road crossing.   

Fashion made in Poland
A huge commercial complex devoted 
solely to fashion was opened last year 
in Rzgów near Łódź, a city traditionally 
connected with the Polish textile industry. 
It seems that Ptak Fashion, an outcome of 
more than twenty years of hard work, has 
a chance to take the fashion industry to 
a completely new level. Sylwia Gutowska 
talks to Tomasz Szypuła, a Member of the 
Supervisory Board of PTAK S.A.

Ptak Fashion City was called the first 
fashion city in Europe. What does it mean?
Not the first, but the only one. And it means 
that there is no such an organization any-
where else in Europe and probably in the 
whole world either. The Ptak Fashion City is 
a combination of many diversified economic 
activities connected with fashion, activities 
undertaken by clothing manufacturers, 
mainly Polish ones. There are more than 
2 thousands of them in the Fashion City. 
Most of them operate as wholesalers here. 
Besides that, the Fashion City includes also 
Ptak Moda, an organization of the best 200 
producers of Polish womenswear. On their 
behalf PTAK MODA sells and distributes their 
products in the country and abroad and con-
ducts promoting activities at the largest fairs 
in the world, from Las Vegas, New York and 
Chicago through Brno to Kazakhstan. PTAK 
MODA also sells their clothes via a modern 
e-commerce platform. The next element of 
the Fashion City is Expo, that is international 
fairs, including the International Fashion 

Allyn Rose z USA - Miss Fashion World 2014.



Fair, the largest one in this part of Europe. 
There is also a modern outlet, the biggest 
one in Poland. All these activities combined 
form our fashion city. And all that occupies an 
indoor area of almost 300,000 square metres. 
In combination with the services we provide, 
it constitutes a separate city. There is no other 
place like that in Europe.

Many grand events were organized 
during the first several months after the 
centre had been opened, like for example 
Miss Fashion World 2014. Could you 
describe the idea behind this event?
It is one of the numerous events organized 
by the Ptak Fashion City. It was its first 
edition, attended by 71 beautiful women 
from 71 countries of the whole world. We 
were choosing not the most beautiful 
one, but rather the one that looked most 
beautiful in clothes by Polish manufactur-
ers. Our motto was:“The most beautiful 
women of the world wear clothes by Polish 
manufactures”. Our main message was to 
not only show the most beautiful women 
of the world, but also show the world that 
these women look perfect in Polish clothes 
and that Polish clothing manufacturers are 
nothing to be ashamed of. We have to enter 
foreign markets more bravely.

The next large event you organize is the 
International Fashion Fair...
It is of great importance to us. The first 
edition was organized towards the end of 

August, and the next one will take place 
on 18-20 February 2015. It will be the 
largest fashion fair in this part of Europe, 
attended by all Polish manufacturers 
operating within the Ptak Fashion City, 
as well as other manufacturers from the 
whole Poland and abroad – from Turkey, 
Italy and France. I think there will be more 
than 3 thousand exhibitors at the fair, and 
we expect at least 100 thousand visitors 
from the whole world, just like in the case 
of the first edition.

The range of your undertaking is proved 
by the celebrities you invite. The first 
edition of the Fair was attended by 
Kenzo Takada, Patrizia Gucci and Anna 
Fendi. Could you tell us who is going to 
visit the Fashion City in February?
They will be equally famous, but I cannot 
say anything else now. But you can expect 
as great names as last time.

So great world fashion and Polish 
fashion at the same time. Of what 
significance is this whole initiative for 
Poland and Polish manufacturers?
The whole undertaking of the Ptak Fash-
ion City is most of all for them. There is no 
other cluster of domestic manufacturers 
like that in the whole world. More than 2 
thousand Polish manufacturers conduct 
their business within the Ptak Fashion 
City. The Fair is a huge, international exhi-
bition. Clients from both the eastern and 

the western markets come to us. Because 
of our intense marketing activities in the 
United States and Canada, we are also 
visited by traders from these countries. In 
a word, it means huge promotion of both 
those who make clothes and those who 
design them.

What top Polish designers did you invite 
to the last edition of the Fashion Fair?
The Fair was attended by Paprocki & 
Brzozowski and Maciej Zień, with whom 
we cooperate on a regular basis, but we 
try to make other famous designers from 
Poland appear on our catwalks. Because 
what we care about is promotion of not 
only the place, but also ideas produced by 
our partners.

Fashion goes hand in hand with 
business. How does your company 
combine these two worlds?
Fashion has to go hand in hand with busi-
ness because only then can we grasp the 
whole picture that consists of expectations 
of both designers and manufacturers. It 
is precisely the combination of business 
and the world of art and design that makes 
fashion work. And then we are strong. We 
can’t act separately. Designers, also young 
ones, graduates of colleges in Lodz, have 
to use business and the other way round – 
manufacturers will never succeed without 
innovation and creation. The Fashion City 
combines both functions.
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R
uszył Gdański Jarmark 
Bożonarodzeniowy, 
a w ramach niego Gdańska 
Organizacja Turystyczna we 

współpracy z lokalnymi Partnerami 
przygotowała dla odwiedzających 
kulinarną niespodziankę. Na stoisku  
GOT wszyscy poszukujący inspiracji na 
wigilijny stół otrzymują przepisy 
świąteczne przygotowane specjalnie przez 
restauracje: Gdański Bowke, Brovarnia, 
Filharmonia, Kokieteria, Senso  
oraz Rotunda Cafe. 

Według International Culinary 
Tourism Association turyści kulinarni 
wydają średnio na podróż 1200 USD, z cze-
go 36% (425 USD) na gastronomię. Wśród 
turystów sprofilowanych ta wartość to już 
ok. 50%. To ogromny potencjał i szansa 
również dla Gdańska oraz całego woje-
wództwa pomorskiego aby zaprezentować 
swoje kulinarne skarby, których nie bra-
kuje na Pomorzu. Świetnym przykładem 
takiej inicjatywy jest „Gdańsk Pomorskie 
Culinary Prestige”, którego pomysłodaw-
cą jest Pomorska Regionalna Organizacja 

Turystyczna, a Partnerami Miasto Gdańsk 
i lokalna branża gastronomiczna. Pomysł, 
aby promować lokalną kuchnię w nowo-
czesnym, autorskim wydaniu okazał  
się strzałem w dziesiątkę. Projekt „odcza-
rował” potoczne myślenie o polskiej  
kuchni jako ciężkiej i niekoniecznie  
atrakcyjnej dla oka. 

Za tym powinny pojawić się kolejne 
produkty: szlaki kulinarne śladem lokal-
nych przysmaków, warsztaty z gotowania, 
festiwale smaków połączone z prezentacja-
mi filmów i inne. Dobre przykłady pakie-
tów kulinarnych pojawią się w całej  
Polsce – zaproszenie na winobranie, 
wycieczki kulturowe szlakiem lokalnych 
trunków w połączeniu z ofertą noclegu 
i obecnością profesjonalnego przewodni-
ka cieszą się coraz większym zaintereso-
waniem turystów. 

Rolą Gdańskiej Organizacji 
Turystycznej jest inspirowanie branży  
do tworzenia nowych, atrakcyjnych 
produktów turystycznych. W Gdańsku 
i regionie nie brakuje Partnerów gotowych 
realizować podobne projekty – przy  
dobrej współpracy i zaangażowaniu 
Pomorskie może stać się stolicą polskiej 
turystyki kulinarnej.

E N G L I S H T E X T

Gdansk lures with flavours 

Unripened goat cheese wrapped in pista-
chios laid on strips of dark chocolate and 
honey buttermilk, carp in almond flakes 
with spicy red onion preserve, zander in 
plum sauce... Sounds delicious, doesn’t it?

As part of the Christmas Fair, which 
has already begun in Gdansk, Gdansk 
Tourist Organization in cooperation with 
its local Partners has prepared a culinary 
surprise for all visitors to the Fair. The 
GTO stand offers everyone searching 

Młody kozi ser otulony pistacjami, ułożony na pasach gorzkiej czekolady   
oraz miodowej maślance, karp królewski w migdałowych płatkach z pikantną konfiturą 
z czerwonej cebuli, sandacz w sosie śliwkowym… Mmm, można się rozmarzyć, prawda?

for inspirations for their Christmas 
dinner recipes specially prepared by the 
following restaurants: Gdański Bowke, 
Brovarnia, Filharmonia, Kokieteria, 
Senso and Rotunda Cafe.

According to the International 
Culinary Tourism Association, food 
travellers spend approximately USD 1,200 
per trip, 36% of which (USD 425) goes 
for gastronomy. This value is increased 
to about 50% in the case of deliberate 
food travellers. It is great potential and 
a huge chance for Gdansk and the whole 
Pomorskie Voivodeship to present their 
culinary treasures the region abounds in. 
Gdansk Pomorskie Culinary Prestige is an 
excellent example of such an initiative. It 
was originated by the Pomorskie Tourist 
Board, and its partners include the City of 
Gdansk and the local catering business. 
The idea to promote local cuisine in a pi-
oneering and original way turned out to 
be a remarkable success. The project has 
changed the common thinking that Polish 
cuisine is heavy and not necessarily   
pleasing to the eye.

This initiative should be followed by ad-
ditional products: culinary trails leading 
to local delicacies, cooking classes, food 
festivals combined with film screenings 
and other tools. There are many good 
examples of culinary events organized in 
the whole Poland: invitations for grape 
harvest or cultural trips in search for local 
alcohols offering accommodation and the 
presence of a professional guide enjoy in-
creasing popularity among tourists.

The role of the Gdansk Tourist 
Organization is to inspire the whole in-
dustry to create new, attractive tourism 
products. There are many Partners  
ready to carry out similar projects in 
Gdansk and the region. With their good 
cooperation and commitment, Pomorskie 
might become the capital of Polish  
culinary tourism.

ŁUKASZ WYSOCKI

Prezes Zarządu Gdańskiej 
Organizacji Turystycznej

GDAŃSK 
KUSI SMAKAMI
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Polacy pokochali aktywność fizyczną. Kluby fitness, baseny czy sale sportowe pękają w szwach, 
a alejki w parkach przypominają czasami lekkoatletyczne bieżnie. O tym, czy to chwilowa moda na 
zdrowy tryb życia czy trend, który na trwałe zadomowi się w naszym społeczeństwie, rozmawiamy 

z Agatą Marzec, zarządzająca strefą rekreacyjno-sportową w kompleksie Alchemia w Gdańsku.

Alchemia to wielofunkcyjny kompleks 
biurowy, w ramach którego powstało 
największe w Trójmieście centrum 
rekreacyjno-sportowe. Czy ta bliskość  
biur oznacza, że waszymi klientami są 
głównie białe kołnierzyki?
Alchemia to obiekt, w którym każdy znaj-
dzie coś dla siebie, zarówno młodzi, jak 
i emeryci. Takie zresztą były też od samego 
początku założenia. Możliwości aktywności 
jest w nim dużo – w Aquastacji, czyli części 

basenowej, można popływać i skorzystać 
z sauny. Fitstacja oferuje zajęcia fitnessu, 
spinningu czy treningu funkcjonalnego, 
a Sportstacja to hala dedykowana dyscy-
plinom zespołowym oraz wspinaczce. Na 
każdym z tych obiektów odbywa się szereg 
zajęć zarówno grupowych, jak i indywidu-
alnych, w których uczestniczą osoby w róż-
nym wieku. W najmniejszym z basenów 
prowadzone są zajęcia dla niemowląt, nawet 
4-6 tygodniowych. Można więc powiedzieć, 

że dzieci, które jeszcze nie siedzą, uczą 
się pływać. Dla większych dzieci, oprócz 
sekcji pływackich, funkcjonuje szereg grup 
szkolących się w dyscyplinach zespołowych, 
jak piłka nożna, koszykówka, siatkówka czy 
badminton. Nieco starsi, wśród których są 
zarówno osoby pracujące, jak i studenci, 
mogą aktywnie uczestniczyć w zajęciach 
pilatesu, fitnessu, spinningu, treningu funk-
cjonalnego czy po prostu indywidualnie 
korzystać z dostępnych przyrządów. Coraz 

WORK-LIFE BALANCE 
MARKETINGOWE HASŁO CZY 

SPOSÓB NA ŻYCIE?

ZDJĘCIA
Żródło: TORUS
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większą grupę naszych stałych klientów sta-
nowią też osoby starsze, poprawiające swoją 
zdrowotną kondycję i samopoczucie. 

A jak dużą grupę stanowią pracownicy 
najemców Alchemii czy innych 
okolicznych biurowców? 
W części biurowej Alchemii pojawia się 
coraz więcej firm, których pracownicy ko-
rzystają z naszej oferty, nawet w formie spor-
towego lunchu. Do tego dochodzi wiele firm 
ulokowanych w pobliskich parkach i budyn-
kach biurowych. Jedna z nich poprosiła nas, 
aby przygotować dedykowane specjalnie jej 
pracownikom zajęcia z treningu funkcjonal-
nego rozpoczynające się o 16.15 – tak by mo-
gli przychodzić bezpośrednio po pracy. Fir-
my nie inwestują już we „wczasy pod gruszą” 
tylko w aktywność swoich pracowników i to 
jest pozytywna zmiana, bo firmowy sport, 
oprócz wielu indywidualnych korzyści, 
łączy i integruje, jest płaszczyzną, na której 
ludzie zawsze się dogadają, niezależnie od 
wieku czy stanowiska. Obok takich grup 
widać też trend rosnącej popularności tre-
ningów personalnych. Można powiedzieć, 
że jest to produkt ekskluzywny, bo nieco 
droższy, z którego korzystają głównie osoby 
kierowniczego szczebla, także właściciele 
firm. Co ciekawe, takie osoby potrafią być 
niesamowicie zdyscyplinowane, stawiają też 
sobie ambitne cele związane z występami 
w różnych zawodach sportowych.

No właśnie – rozwój sportowy 
wymaga ciężkiego treningu, ale 
także sprawdzianów i rywalizacji. 
Czy organizujecie też jakieś zawody? 
Co z osobami bardziej wyczynowo 
podchodzącymi do sportu?

Na sali funkcjonują grupy szkoleniowe, po-
jawiają się ligi m.in. piłki nożnej, badminto-
na czy siatkówki. To są wyzwania zarówno 
dla dzieci, jak i dorosłych. Organizujemy 
nocne maratony spinningowe, na które 
zawsze brakuje wolnych miejsc. W grudniu 
odbędzie się turniej mikołajkowy w pił-
kę nożną dla dzieci, na które przyjadą 
reprezentacje m.in. z Koszalina, Malbor-
ka, Włocławka, nie zabraknie też ekip 
z Trójmiasta. W tym gronie jest wiele osób 
o dużym potencjale sportowym. Wśród 
młodszych uczestników talenty pojawią 
się pewnie później, ale Alchemia jest też 
miejscem dla bardziej zaawansowanych 
sportowo osób. Deweloper Alchemii, firma 
Torus, tworzy grupę triathlonową – Torus 
Triathlon Team, której celem jest skupienie 
w jednym miejscu zawodników – amatorów, 
stworzenie im warunków treningowych, 
a na dalszym etapie wyłonienie talentów 
w tej dyscyplinie i wspierane ich. Twarzą 
akcji jest Iwona Guzowska, doświadczona 
zawodniczka, a zajęcia prowadzą wyspe-
cjalizowani trenerzy. W grupie są osoby 
w różnym wieku i o różnych predyspozy-
cjach, ale wszyscy równie mocno zmoty-
wowani. Niektórzy z ambitnymi planami 
ukończenia już w przyszłym roku popular-
nego Ironmana. Ponadto na hali sportowej 
trenują i rozgrywają swoje mecze siatkarki 
AZS UG, które także wspiera Torus. Nie ma 
więc znaczenia na jakim jest się poziomie 
sportowym. Można coś robić dla siebie, 
lepszego samopoczucia, można też dla wy-
ników sportowych i wyzwań.

Ta wzmożona aktywność ludzi, którą 
widać na obiektach sportowych, 
w parkach czy na imprezach sportowych 

to tylko moda czy mamy do czynienia 
z kulturową, mentalnościową zmianą?
To zdecydowanie głębsza zmiana w świa-
domości naszego społeczeństwa. Trudno 
nawet powiedzieć, że ma ona pokoleniowy 
charakter. Aktywizują się zarówno mło-
dzi, jak i ludzie po sześćdziesiątce. Spora 
część pobudza się przed pracą i przychodzi 
między 6-9 rano! Zmianę widać też w ro-
dzinach. Kiedyś rodzice inwestowali czas 
i pieniądze tylko w swoje dzieci, dzisiaj 
realizują się wspólnie – dziecko na swoich 
zajęciach, rodzic równolegle na swoich. 
W środku tygodnia często pojawiają się 
mamy z małymi dziećmi, w weekendy 
dołączają do nich tatusiowie, albo sami 
przychodzą z dziećmi. Podobne zmiany 
widać wśród studentów – znajdują czas 
i pieniądze na fitness albo basen. Widocz-
ną grupą są też młode pary i małżeństwa. 
Pojawiają się one regularnie i widać, że jest 
to po prostu ich styl życia. Ale są też osoby, 
które prowadziły do tej pory statyczny tryb 
życia (lub też taką mają pracę) i po wielu 
latach chcą to zmienić. Coraz częściej 
otrzymujemy też zapytania odnośnie wy-
prawienia na obiekcie urodzin i nie zawsze 
chodzi o małe dzieci, które pograją sobie 
w piłkę albo powspinają się na Funclimbie. 
Ludzie pokochali aktywność, a Alchemia 
jest jednym z obiektów, które pozwala im 
się na tym polu realizować. Tutaj nie przy-
chodzi się raz, tylko wraca i myślę, że w ta-
kim kierunku będzie to szło. Nasz fitness 
klub ma już ponad 1000 stałych klientów. 
Co ciekawe niemal idealnie rozkładają się 
proporcje względem płci, natomiast jeśli 
chodzi o wiek to są osoby od kilkunastu do 
ponad 60 lat. Aktywne życie jest przecież 
dla każdego, komu na tym zależy.
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Work-life balance – a market-
ing slogan or a way of living?
Poles have fallen in love with physical 
activity. Fitness clubs, swimming pools and 
sport halls are bursting at the steams, and 
park paths sometimes resemble running 
tracks. We ask Agata Marzec, who manages 
the sports and recreation centre in Alchemia 
in Gdansk, whether it is just a passing 
fashion for healthy lifestyles or a trend that 
will settle in our society for good.

Alchemia is a multifunctional office 
complex, which includes also the largest 
sports and recreation centre in Tricity. 
Does this proximity of offices mean that 
white-collars constitute the majority of 
your clients?
Alchemia is an object where everyone 
can find something for themselves: adult, 

young and older people. As a matter of 
fact, these have been its main principles 
from the very beginning. It offers a wide 
range of activities: you can swim and use 
a sauna in the swimming pool zone called 
Aquastacja. Fitstacja offers fitness, spin-
ning and functional training activities, 
and Sportstacja is a hall devoted to team 
sports and climbing. We organize classes 
for both groups and individuals in each 
of these objects, and they are attended by 
people representing different age groups. 
For example, we offer classes for even 
4-6-weeks-old babies in the smallest swim-
ming pool. So children that can’t even sit 
yet learn how to swim. Older kids, apart 
from swimming sections, can join one of 
various groups training team sports, like 
for example football, basketball, volleyball 
or badminton. And adults, including both 
workers and students, can take active part 
in pilates, fitness, spinning and functional 

training activities or simply use one of 
the available apparatus individually. Also 
elderly people more and more often accept 
our offer as they want to improve their con-
dition and wellbeing.

And what about those employed by 
Alchemia tenants or people working in 
nearby office blocks?
There are more and more companies 
established in the office part of Alchemia 
whose employees take up our offer, even in 
the form of a sport lunch. To this we have 
to add many companies located in office 
parks and buildings located nearby. One 
of them asked us to prepare functional 
training classes dedicated specially to 
its employees starting at 4.15 pm so that 
they could come immediately after work. 
Companies no longer invest in self-ar-
ranged countryside holidays. They bet on 
their employees’ physical activity, which 
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is a positive change because, apart from 
various individual advantages, corporate 
sport integrates and constitutes a common 
ground for agreement, regardless of one’s 
age or position. Alongside such groups, 
we can also observe a growing popularity 
of personal trainings. We could say that 
they are an exclusive, a bit more expen-
sive product. Its recipients include most 
of all top managers and company owners. 
Interestingly enough, such people can be 
extremely disciplined. They set themselves 
ambitious goals connected with their par-
ticipation in various sports competitions.

Exactly, sports development demands not 
only intensive training, but also tests and 
rivalry. Do you organize any competitions? 
What about those who take part in 
competitive sports?
Our clients form training groups and divi-
sions, for example football, badminton or 

volleyball leagues. These are challenges 
for both children and adults. We organize 
night-time spinning marathons, which are 
always full up. There will be a St. Nicholas’ 
Day football tournament for children held in 
December, attended by teams from Koszalin, 
Malbork, Włocławek, Tricity and more. This 
circle consists of many people demonstrating 
high sports potential. Younger participants 
display their talents probably a bit later, but 
Alchemia is also a place for more advanced 
sports lovers. Torus, the developer of Alch-
emia, has started a triathlon group called 
Torus Triathlon Team, whose aim is to gather 
amateur competitors in one place, provide 
them with training conditions, recognize 
talents in the discipline and finally support 
them. The project is represented by Iwona 
Guzowska, an experienced sportswoman, 
and the classes are led by specialized coach-
es. The group is formed by people of various 
ages and predispositions, but they are all 
strongly motivated. Some of them have ambi-
tious plans to finish the popular Ironman al-
ready next year. Moreover, AZS UG volleyball 
players, who are also supported by Torus, 
train and organize their matches in our 
sports hall. So one’s level of sports proficien-
cy doesn’t matter. You can do something for 
yourself just to feel better or train to achieve 
high results and overcome challenges.

Is this heightened activity we can see in 
sports objects and parks or during sports 
events only a fashion or rather a sign of 
cultural and mental change?
It is definitely a deeper change in the men-
tality of our society. We can’t really say it is 

only generational in character. Both young 
people and those in their sixties become 
active increasingly often. Many of them get 
up early before work and come between 6 
and 9 in the morning! This change is also 
visible in whole families. Parents used to 
invest time and money only in their chil-
dren once. Today, they fulfil themselves 
together – children take part in their 
classes, and parents participate in theirs 
at the same time. Mothers come with 
their children often in the middle of the 
week, and fathers join them or come with 
children alone at weekends. We can see 
similar changes among students, who find 
time and money for fitness or swimming. 
Another visible group are couples, who 
visit us regularly and prove that it is simply 
their lifestyle. But there are also people 
who so far led a static life (often because 
of the type of jobs they have) and want to 
change that after many years. We are more 
and more often asked to organize birthday 
parties in the centre. And it is not always 
about children that can play football or 
have a great time in Funclimb. People 
have fallen in love with physical activity, 
and Alchemia is one of many objects that 
let them develop in this field. One doesn’t 
visit us once but keeps coming back. And 
I guess this is the direction it will follow. 
Our fitness club has already more than 
1000 regular clients. What is interesting 
is that there is an almost ideal balance 
between sexes and, as far as age is con-
cerned, our clients include teenagers and 
people over sixty years old. Because active 
life is for anyone who cares about it. 



Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością 

spółka komandytowa 
– ki diabeł?
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Zapewne wielokrotnie w ostatnim czasie spoglądając na paragon lub fakturę 
w jednym z sieciowych hipermarketów lub sklepów z elektroniką spotykaliście się 
Państwo z taką konstrukcją prawną jak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

spółka komandytowa (w skrócie Sp. z o.o. Sp.k.) i zastanawialiście się co to za dziwo.

ZDJĘCIE
Sylwester Ciszek

Wszak spółka z o.o. to będąca osobą 
prawną spółka kapitałowa gdzie podstawą 
jest wnoszony przez wspólników kapitał, 
niemniejszy niż 5000 zł. Tymczasem 
spółka komandytowa to spółka osobowa 
gdzie kapitału zakładowego w ogóle nie 
ma, a kluczową rolę odgrywają wspólni-
cy, z których jeden (komplementariusz) 
ponosi nieograniczoną odpowiedzialność 
za długi spółki, a inny/inni (komandyta-
riusze) ograniczoną do kwoty wskazanej 
w umowie spółki (suma komandytowa).

Rozwiązanie to przyszło do nas – jak 
wiele innych dobrych pomysłów jak na 
przykład Modern Talking czy porządna 
chemia gospodarcza – zza zachodniej gra-
nicy. Nasi pragmatyczni sąsiedzi zza Odry, 
których prawo spółek jest dość zbliżone do 
naszego, postanowili połączyć zalety obu 
typów spółek, tworząc spółkę komandyto-
wą, gdzie komplementariuszem jest spółka 
z o.o. a komandytariuszami wspólnicy 
(osoby fizyczne), którzy postanowili 
rozpocząć wspólny biznes. Zalety takiego 
rozwiązania są co do zasady dwie.

Pierwsza z nich to brak podwójnego 
opodatkowania dywidendy. W przypadku 

spółki z o.o. cały jej dochód podlega opo-
datkowaniu 19% podatkiem dochodowym 
od osób prawnych (CIT). Dopiero zysk, 
który pozostaje po odjęciu CIT-u może być 
wypłacony wspólnikom. Jest to dywi-
denda, która też podlega opodatkowaniu 
stawką 19%. Tym samym z każdych 100 zł 
dochodu spółki do kieszeni wspólników 
finalnie trafia maksymalnie 66 zł. Reszta 
zabiera fiskus.

W przypadku spółki z o.o. Sp.k. w kie-
szeni komandytariuszy może po opodat-
kowaniu zostać nawet do 80% dochodu. 
Dzieje się tak dlatego, że spółka koman-
dytowa nie jest rozpoznawalna podatko-
wo, a dochód przez nią uzyskiwany jest 
opodatkowywany na poziomie wspólników. 
W konsekwencji, spółka nie płaci podatku 
dochodowego za siebie, a jedynie w imieniu 
swoich wspólników. Tym samym udział 
wspólników w zysku opodatkowany jest 
tylko raz stawką 19% a nie jak w przypadku 
spółki z o.o. dwa razy.

O drugiej z zalet, czyli większym 
bezpieczeństwie dla majątku prywatnego 
członków zarządu, napiszemy w następ-
nym numerze.

E N G L I S H T E X T

Limited liability limited 
partnership – what the hell?
You have probably often seen a strange 
abbreviation LLLP (or Sp. z o.o. Sp.k. in 
Poland) looking recently at your receipts 
or invoices in one of supermarkets or 
electronics stores. It stands for a limited 
liability limited partnership, a new legal 
entity in our reality.

A limited liability company is a legal entity 
whose capital acquired by the partners 
cannot be smaller than PLN 5000. A limited 
partnership does not need any seed capital at 
all. The crucial role is played by partners here, 
one of whom (general partner) has unlimited 
liability for the partnership’s debts, and the li-
ability of other partner(s) (limited partners) is 
limited to the amount indicated in the articles 
of association (commandite sum).

The solution came to us – as many other 
good ideas like for example Modern Talking 
or decent domestic detergents – from across 
the western border. Our pragmatic neigh-
bours from over the Oder, whose commercial 
partnerships and companies law is quite 
similar to ours, have decided to combine the 
benefits of both types of entities and created 
a limited partnership, whereby a limited 
liability company is the general partner and 
natural persons that decided to start their 
own business are limited partners. There are 
two advantages of such a solution.

The first one is lack of double taxation of 
dividends. In the case of a limited liability 
company, its whole income is subject to 
a 19-percent corporate income tax. Only the 
income left after CIT is deducted can be paid 
to the partners. This dividend is also subject 
to a 19-percent tax. As a result, in the end 
there is only maximally PLN 66 out of the 
initial PLN 100 of income that reaches the 
partners’ wallets. The rest is taken  
by the Treasury.

In the case of a limited liability limited 
partnership, as much as 80 percent of the 
income can stay in limited partners’ wallets 
even after the tax is deducted. This is because 
the limited partnership is not recognized in 
taxation terms, and the income it generates 
is subject to taxation only at the partners’ 
level. As a result, the partnership does not pay 
income tax for itself, but only on behalf of its 
partners. This means that the partners’ share 
in its income is subject to the 19-percent tax 
only once, not twice like in the case of limited 
liability companies.

We will write about the second advantage, 
that is increased security for board members’ 
private property, in the next issue.
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B udowa Roku to nagroda 
przyznawana przez Polski 
Związek Techników i Inżynierów 
Budownictwa. Co roku inwesto-

rzy mogą zgłosić do konkursu obiekt 
ukończony w danym roku lub proces 
inwestycyjny. Jury złożone z inżynierów 
budownictwa ocenia rzetelność budowlaną, 
czyli jakość zastosowanych materiałów, 
zgodność z normami budowlanymi, 
poszanowanie dla ochrony środowiska oraz 
bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie 
a także zastosowanie innowacyjnych 
technologii budowlanych. Co ważne nagrodę 
otrzymuje budowa, a nie deweloper.

Warto zatem przyjrzeć się, czy wyróż-
niona Budowa Roku to rzeczywiście obiekt, 
w którym nabywamy mieszkanie. W praktyce 
po budynku nagrodzonym tą nagrodą można 
spodziewać się wysokiego standardu wykona-
nia, zastosowania wysokiej jakości materia-
łów budowlanych, które wpłyną na energo-
oszczędność, wyciszenie mieszkań i ogólna 

trwałość budynku. Warto zasięgnąć bardziej 
szczegółowych informacji u sprzedawcy, co 
zadecydowało o przyznaniu nagrody.

Innym konkursem o podobnym 
charakterze było Platynowe Wiertło 
organizowane przez firmę Bosch. Niestety 
organizator w 2013 roku zrezygnował 
z organizacji konkursu.

Centralne Biuro Certyfikacji Krajo-
wej od niedawna prowadzi konkurs dla 
budownictwa w kategoriach deweloper, 
inwestycja, firma budowlana i materiały. 
Uczestnicy zgłaszają się do konkursu w wy-
branej przez siebie kategorii. Zwycięzców 
w kategoriach Deweloper Roku i Budowla-
na Firma Roku ma charakteryzować dosko-
nała znajomość rynku, przekładająca się 
na kompleksową ofertę, dostosowaną do 
potrzeb i wymagań klientów.

W kategorii Inwestycja Roku oceniana jest 
architektura oraz zastosowanie optymalnych 
i innowacyjnych rozwiązań. Tytuł Materiały 
Budowlane Roku przyznawany jest za wysoką 

jakość oraz bezpieczeństwo rozwiązań tech-
nologicznych i materiałowych. Dotychczas 
poznaliśmy laureatów konkursu za rok 2013, 
ogłoszenie wyników konkursu za 2014 rok 
nastąpi jeszcze w tym roku.

Lokalnie organizowane są rankingi 
konsumenckie czy konkursy profesjo-
nalne na szczeblu regionalnym, których 
ranga zależy od wielu czynników, takich 
jak sposób głosowania, dobór kandydatów, 
estyma organizatora.

Polscy deweloperzy sięgają też po 
międzynarodowe tytuły. Wartą uwagi ze 
względu na światowy, prestiżowy charak-
ter jest nagroda w konkursie International 
Property Awards, organizowanym przez 
zarejestrowany i działający w Wielkiej 
Brytanii podmiot International Property 
Media Ltd. Uczestnicy konkursu zgłaszają 
swoje projekty do konkursu m.in. w ka-
tegoriach: najlepsza inwestycja mieszka-
niowa, komercyjna, biurowa, publiczna, 
hotelowa czy wypoczynkowa.

Od kilku lat sytuacja na polskim rynku deweloperskim stabilizuje się, a jednak deweloperzy nie przestają chwalić 
się posiadanymi wyróżnieniami i nagrodami. Często stykamy się z nimi po raz pierwszy na spotkaniu w biurze 

sprzedaży dewelopera, gdzie padają nazwy, pokazywane są statuetki, plakietki. Czy są one dla mnie jako klienta 
ważne? O czym świadczą? Odpowiedzi na te pytania pomogą w podjęciu racjonalnej decyzji o zakupie mieszkania.

ZDJĘCIA
INVEST KOMFORT

CZY WIERZYĆ NAGRODOM
I CERTYFIKATOM DEWELOPERÓW?
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Co ciekawe np. w kategorii budownictwo 
mieszkaniowe (residential development) 
oceniane są atrybuty, które nie są podejmo-
wane przez wcześniej wspomniane nagrody, 
jak atrakcyjność inwestycyjna mierzona 
oczekiwaną stopą zwrotu z inwestycji. Jury 
ocenia atrakcyjność lokalizacji, założenie 
urbanistyczne, architekturę, udogodnienia 
na terenie inwestycji czy standard wykończe-
nia. Premiuje innowacyjnych deweloperów, 
oferujących budownictwo o niskich kosztach 
eksploatacji, którzy dostosowują program 
mieszkaniowy do realiów rynkowych i stosują 
skuteczną promocję.

Nagroda ta w świecie cieszy się autory-
tetem, inwestorzy zabiegają o uzyskanie 
najwyższej liczby gwiazdek (w skali od 2 do 5), 
a za sprawą konkursu ich dokonania znane są 
nie tylko w świecie budownictwa, ale również 
w kręgach biznesowych i konsumentów 
w segmencie premium.

W Polsce po nagrodę International 
Property Awards sięgnęło zaledwie dwóch 
deweloperów. Tegorocznym zwycięzcą jest 
inwestycja Nowe Orłowo w Gdyni, która 
otrzymała najwyższą liczbę – 5 gwiazdek 
w kategorii budownictwo mieszkaniowe. 
Co ciekawe Invest Komfort, który buduje to 
osiedle, otrzymał kilka lat temu nagrodę 4 
gwiazdek za Sea Towers w kategorii wysoko-
ściowe budownictwo mieszkaniowe.

Innym segmentem są nagrody doceniają-
ce jakość obsługi klienta czy transparentność 
firmy. Ten drugi aspekt rozwiązała Ustawa 
Deweloperska, która nakłada na dewelopera 
obowiązek otwierania rachunku powierni-
czego dla nowych przedsięwzięć, rzetelnego 
informowania kupującego o swojej sytuacji 
finansowej, oraz o samej inwestycji. Warto 
zauważyć, że to z inwestycją, w której kupuje-
my mieszkanie jesteśmy związani przez lata, 
dlatego warto zwrócić szczególną uwagę na te 
certyfikaty, które potwierdzają jakość jej wy-
konania oraz atrakcyjność inwestycyjną.

E N G L I S H T E X T

Should we believe developers’ 
awards and certificates?
The situation on the Polish property 
developer market is now stabilizing, but 
developers still boast about their awards 
and prizes. We often encounter them for 
the first time during meetings in devel-
oper’s sales offices, where they mention 
various names and show statuettes or 
badges to us. But are they important for 
potential clients? What do they tell us? 
Having these questions answered, we 
will find making rational decisions about 
buying a flat easier.

The Construction of the Year is a prize 
awarded by the Polish Association of Civil 
Engineers and Technicians (PZTIB). Every 
year investors can enter a building finished 
in that year or an investment process for 
the competition. The jury composed of 
civil engineers assesses their construction 
reliability, that is the quality of the materials 
used, conformity with construction stan-
dards, respect for environmental protection 
and health and safety conditions at the con-
struction site, as well as the use of innovative 
building technologies. What is important is 
that it is the construction that receives the 
award, not the developer.

So it is worth checking whether the 
awarded Construction of the Year is actually 
the building we are going to buy our flat 
in. In practice, we can expect a building 
that has been awarded such a prize to be of 
high workmanship standards and made of 
high-quality building materials that influ-
ence energy saving, the degree of sound-
proofing and the overall durability of the 
building. It is worth asking vendors for more 
detailed information on the exact reason for 
rewarding that particular construction.

The Platinum Drill organized by Bosch 
is another competition similar in character. 
Unfortunately, Bosch resigned from its 
organization in 2013.

The Central Bureau of National Certifica-
tion in Poland has recently started holding 
a competition for the construction industry 
in the following categories: developer, invest-
ment, materials and construction company. 
Its participants enter the competition in the 
category they choose. The winners of the 
Developer of the Year and the Construction 
Company of the Year are characterized by 
expert market knowledge translating into 
a comprehensive offer adapted to customer 
needs and requirements.

The Investment of the Year is awarded 
for architecture and the use of optimal and 
innovative solutions. The Building Materials 
of the Year is a title bestowed for high quality 
and safety of technological and material 
solutions. So far we have got to know only the 
2013 winners. The results of the 2014 edition 
will be announced this year.

There are also consumer rankings and 
professional competitions at regional level 
organized locally. Their importance depends 
on many factors, like for example the voting 
procedure, the selection of candidates and 
the organizer’s esteem.

Polish developers reach for internation-
al titles as well. A competition that is worth 
particular attention due to its prestigious 
world character is the International Prop-
erty Awards organized by International 

Property Media Ltd. registered and operat-
ing in the United Kingdom. Its participants 
enter their projects for the competition 
in such categories as the best residential, 
commercial, office, public service, hotel or 
leisure investment.

Interestingly enough, the judging panel 
in the residential development category 
assesses attributes that are not considered 
in the case of the above-mentioned competi-
tions, for example investment attractiveness 
measured by the expected rate of return. It 
takes into account location attractiveness, 
urban planning objectives, architecture, 
conveniences within the investment area or 
the standard of completion. It also rewards 
innovative developers that offer buildings of 
low exploitation costs, adapt their residential 
programmes to market realities and use 
effective promotional strategies.

The award enjoys such a considerable 
prestige in the world that investors strive to re-
ceive the largest number of stars possible (on 
a scale of 2 to 5), and thanks to the competi-
tion their achievements become recognizable 
not only in the building industry, but also in 
premium business and consumer circles.

There are only two developers in Poland 
that have reached for the International 
Property Awards. This year’s winner is 
Nowe Orłowo in Gdynia, a project that has 
earned the highest score (5 stars) for the best 
residential development. Interestingly, Invest 
Komfort that built the estate received 4 stars 
for Sea Towers in the residential high-rise 
development category several years ago.

Another segment is composed of competi-
tions that reward the quality of customer ser-
vice or the transparency of a given company. 
The latter aspect was solved in Poland by the 
so-called Developers Act that places develop-
ers under an obligation to open trust accounts 
for new undertakings and accurately inform 
buyers about their financial situation and 
about the investment itself. We should remem-
ber that since we are going to be bound up 
with the flat we buy for many years, it is worth 
paying close attention to those certificates 
that confirm the quality of its workmanship 
and investment attractiveness.
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P
odkarpacka firma logistyczna 
z powodzeniem funkcjonuje od 
ponad 20 lat. Posiada dwa 
oddziały w regionie: Podkarpacki 

Park Logistyczny w Pilznie i Przedsiębiorstwo 
Przewozowe Podkarpackiej Komunikacji 
Samochodowej w Rzeszowie. Od 2008 roku 
działa także na Pomorzu, gdzie zajmuje się 
spedycją morską w ramach Agencji 
Celno-Portowej w Gdyni. Jest liderem branży, 
nie znaczy to jednak, że spoczęła na laurach.

W mijającym roku grupa wykonała krok 
naprzód praktycznie na każdej płaszczyź-
nie. Przede wszystkim umocniła swoją 
pozycję operatora logistycznego, poszerza-
jąc powierzchnię Podkarpackiego Parku 
Logistycznego. Nowo otwarty, drugi maga-
zyn w Podgrodziu to jedna z największych 
inwestycji w tej branży w regionie. Pierwszy, 
istniejący od kilku lat magazyn w Mokrzcu 

Ubiegły rok firma może zaliczyć do udanych. Poszerzyła swoje zaplecze magazynowe, 
wydała drugą edycję firmowego magazynu, a także wspierała ogólnopolskie oraz 

lokalne wydarzenia. Jak zawsze jednak – najważniejsi dla niej są klienci.

GRUPA OMEGA PILZNO
PODSUMOWUJE ROK 2014

koło Dębicy ma powierzchnię liczącą 32 
tysiące metrów kwadratowych, natomiast 
powierzchnia nowo otwartego to ponad 
17, a docelowo liczyć będzie aż 70 tysięcy. 
Dzięki nowoczesnym na skalę europejską 
magazynom, Grupa OMEGA Pilzno rozsze-
rzyła wachlarz usług, zapewniając swoim 
klientom kompleksową obsługę  
na rynku TSL.

Działania firmy docenił Dziennik Gaze-
ta Prawna. W czerwcowym rankingu Grupa 
OMEGA Pilzno zajęła pozycję w ścisłej czo-
łówce firm świadczących usługi logistycz-
ne. To duże wyróżnienie i docenienie sta-
rań w celu stworzenia nowoczesnej firmy, 
liczącej się na arenie międzynarodowej. Po-
nieważ wyniki sprzedażowe OMEGA Pilzno 
z roku na rok wykazują tendencję wzrosto-
wą, w przyszłości mogą zaowocować jeszcze 
lepszymi pozycjami w rankingach.

Nie zabrakło też wyróżnień w obrębie 
lokalnej gospodarki. W listopadzie firma 
otrzymała Podkarpacką Nagrodę Gospodar-
czą w kategorii „Najlepsze usługi” za Logisty-
kę Magazynową, doceniono też wchodzącą 
w skład Grupy Spółkę PP PKS Sp. z o. o. Pod-
karpackie Nagrody Gospodarcze trafiają do 
najlepszych i najaktywniejszych gospodarczo 
firm regionu, które dzięki osiąganym wyni-
kom w prowadzonej działalności są lub mogą 
stać się wzorem dla innych.

Oprócz umacniania pozycji na rynku 
logistycznym, firma konsekwentnie 
wspiera różnego rodzaju wydarzenia. 
W tym roku została sponsorem 6 Wyści-
gu Górskiego w Limanowej – Przełęcz 
pod Ostrą, Festiwalu Motoryzacyjnego. 
Wsparła organizatorów i Ultramaratonu 
Podkarpackiego, w którym wystartowało 
ponad 230 osób. Podobnie jak uczestnicy 

ZDJĘCIA
OMEGA Pilzno

TEKST
Sylwia Gutowska
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maratonu, firma nie zwalnia tempa i z de-
terminacją dąży do celu. Aby usprawnić 
swoje działania, dba o sprawną komunika-
cję wewnętrzną i rozwój swoich pracowni-
ków. Dlatego na początku toku ukazało się 
drugie wydanie magazynu OMEGA News. 
Czytelnicy mogą zapoznać się w nim z pla-
nami i najnowszymi przedsięwzięciami 
realizowanymi przez firmę.

Dbając o podnoszenie kwalifikacji 
i umiejętności, a także rozwijanie zaintere-
sowań pracowników, jesienią rozpoczęto 
cykl szkoleń dla kobiet „OMEGA z Osobowo-
ścią”, w ramach których wykłady prowadzili 
m.in. Filip Rusin – dyrektor kreatywny 
i projektant marki Filip Rusin; Katarzyna 
Zielińska – wizażystka, stylistka i coach 
wizerunku czy Kinga Dudzińska, główna 
dyrektor sprzedaży w Mary Kay.

W przyszłym roku działania firmy 
nakierowane będą na rozwój relacji z wie-
loletnimi klientami. Dzięki nowoczesnym 
systemom monitorowania firma jest w sta-
nie szybko i sprawnie reagować na każdą 
problematyczną sytuację i rozwiązywać 
problemy u ich zarania. Dlatego  
właśnie proaktywność i zacieśnianie 
współpracy to główne noworoczne posta-
nowienia OMEGI Pilzno.

E N G L I S H T E X T

OMEGA Pilzno Group sums  

up the year 2014 

The last year was definitely successful for 
the whole company. It developed its ware-
house facilities, issued the second edition of 
its company magazine and supported coun-
trywide and local events. But, as always, 
clients are of the greatest importance.

The logistics company from the 
Podkarpackie Region has been successfully 
operating on the market for more than 20 
years already. It has two branches in the 
region: the Podkarpackie Logistics Park in 
Pilzno and Przedsiębiorstwo Przewozowe 
Podkarpackiej Komunikacji Samochodowej 
in Rzeszow. Since 2008, it has been active 
also in Pomerania, where it took up sea 
forwarding as part of the Customs and Port 
Agency in Gdynia. It is definitely a true leader 
in the field, which does not mean that it has 
rested on its laurels at all.

Last year, the group made a step forward 
in practically every sphere. First of all, it 
expanded the surface of the Podkarpackie 
Logistics Park and thus strengthened its 
position as a logistics operator. The newly 
opened warehouse in Podgrodzie is one of 
the largest investments in this industry in the 
region. The first one, a warehouse in Mokrzec 

near Dębica built several years ago, occupies 
an area of 32,000 square metres, and the new 
one has currently a surface area of 17,000 sq 
m, but its target one is 70,000 sq m. Thanks 
to its modern and unique warehouses, 
OMEGA Pilzno Group has extended its offer 
and provided its clients with comprehensive 
services on the TFL market.

The activities of the company were 
appreciated by Dziennik Gazeta Prawna. 
OMEGA Pilzno Group was classified among 
the leading companies offering logistics 
services in a ranking the newspaper 
published in June. It is a great distinction 
and a sign of appreciation of all the activities 
undertaken by the company to become 
an innovative and major player on the 
international market. Because the sales of 
OMEGA Pilzno display a growing tendency 
over the years, it is possible that the group will 
take even higher places in future rankings.

It was also awarded as far as the local 
economy is concerned. In November, 
the company received the Podkarpackie 
Business Award in the category “Best 
services” for Warehouse Logistics. The 
company PP PKS Sp. z o. o., which forms 
a part of the Group, was appreciated as well. 
Podkarpackie Business Awards are given to 
the best and the most active companies in 
the region that can or will serve as a model 
for others thanks to the results they achieve 
in their field of interest.

Apart from strengthening the position 
on the market, the company supports 

various events. In 2014, it sponsored the 
6th Mountain Race in Limanowa – Pod 
Ostrą Pass and the Automobile Festival. 
It also supported the organizers of the 
Podkarpackie Ultramarathon, attended 
by more than 230 people. Just like the 
marathon runners, the company does not 
slow down and actively pursues its goals. 
In order to improve its activities, it cares 
for efficient internal communication and 
development of its employees. This is why the 
beginning of the year saw the second edition 
of the magazine OMEGA News. It contains 
information about the plans and recent 
initiatives undertaken by the company.

Out of concern for the improvement of 
its employees’ skills and qualifications and 
development of their interests, it started 
a series of courses for women entitled 
“OMEGA with Personality” in autumn. The 
project included lectures given for example 
by: Filip Rusin, the creative director 
and designer at Filip Rusin, Katarzyna 
Zielińska, a make-up artist, stylist and 
image coach, or Kinga Dudzińska, the 
chief sales director at Mary Kay.

In 2015, the company wants to aim its 
activities at developing relations with its 
established clients. Thanks to modern 
monitoring systems, it can quickly and 
effectively respond to any problematic 
situation and nip all problems in the bud. 
This is why the main New Year resolutions 
of OMEGA Pilzno are proactivity and 
enhanced cooperation.

Przecięcie wstęgi podczas otwarcia drugiego Magazynu Podkarpackiego Parku Logistycznego - Mariusz i Adam Godawscy



Targowo 
Zacząć można od jarmarków w dwóch 
wydaniach – na ciepło i na zimno. 
Pierwszy odbywa się latem, kiedy to do 
gdańskiego Głównego Miasta ściąga 
6 milionów turystów, specjalnie na to 
wydarzenie. Jarmark św. Dominika, bo 
o nim oczywiście mowa, to największa 
impreza tego typu na świecie i być może 
najstarsze – w 2014 roku odbył się już 
po raz 754 i za każdym razem jest coraz 
wspanialszy. Zimną stroną tego medalu 

jest Jarmark Bożonarodzeniowy, podczas 
którego można zakupić regionalne 
i egzotyczne przysmaki, ozdoby 
choinkowe i prezenty. Ta impreza jest też 
już stałym elementem wizerunku miasta 
i godnie buduje jego świąteczną atmosferę. 

Kolejnym mocnym punktem są targi 
biżuterii i bursztynu, największe na świecie 
w swojej kategorii, jak przystało na globalne 
centrum handlu tą cenną kopaliną. Tutaj 
również mamy dwie odsłony – branżową, 
zamkniętą, pod nazwą Amberif oraz otwar-

tą dla publiczności – Ambermart. Podobnie, 
jak w przypadku Jarmarków, tegoroczne 
edycje należą do najbardziej udanych 
w dwudziestoletniej historii tych wydarzeń.

Nie tylko jednak sławne wizytówki 
MTG SA pokazały się od jak najlepszej stro-
ny. Targi specjalistyczne i nowe imprezy 
okazały się strzałem w dziesiątkę i rozwi-
jają się coraz szybciej. Warto wymienić 
tutaj wydarzenie Gra i Zabawa. Widok 
setek ludzi grających jednocześnie w gry 
planszowe robi wrażenie. Podobnie jak 

Rok Pański 2014 był szczególnie udany dla Międzynarodowych Targów Gdańskich. Co było 
dobre – stało się jeszcze lepsze. W ramach świątecznych podsumowań i sylwestrowych 
postanowień przedstawiamy Państwu śmietankę roku mijającego i plany na przyszły.

ZDJĘCIA
Archiwum MTG SA

TEKST
Łukasz Tamkun
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masy dzieci oddające się – jakże by inaczej 
– grze i zabawie. Nie gorzej wypadły z roku 
na rok coraz bardziej spektakularne targi 
Uroda. To wydarzenie integrujące środo-
wiska kosmetyczne i fryzjerskie zbudowa-
ły sobie pozycję jednego z najważniejszych 
wydarzeń tej branży w Polsce.

A przyszły rok? Maluje się w całkiem 
ciepłych kolorach. Odbędą się targi 
TRAKO, które są swoistym Amberifem 
na rynku kolejowym. Nie można też zapo-
mnieć o targach policyjnych Europoltech, 
organizowanych przez MTG SA w Warsza-
wie. Ponadto, znakomicie zapowiadają 
się targi morskie Baltexpo oraz seria 
targów spożywczych – Polfish, Mleczna 
Rewia, Baltpiek i Gastroexpo. Wisienką 
na torcie będzie organizacja przez MTG SA 
polskiego pawilonu na targach biżuterii 
w Pekinie. Jeśli więc może być rok targowy 
lepszy niż 2014, to 2015 ma dużą szansę 
być właśnie nim.

Oraz kongresowo
Jeśli się dysponuje tak nowoczesnym obiek-
tem jak Centrum Wystawienniczo-Kongre-
sowe AmberExpo, grzechem byłoby nie wy-
korzystać jego możliwości do maksimum. 
Targi to lwia część wydarzeń, ale są też orły 
– kongresy. Na liście wyjątkowo udanych no-
wości był zjazd osobistości internetu Hoop 
Likes Festival. Impreza wyszła znakomicie, 
poświadczyć może 5 tysięcy świadków, 
którzy przyszli się tam bawić. Poważnie było 
z kolei na kolejnym już kongresie Smart 
Metropolia – samorządowcy i eksperci z ca-
łej Polski (i nie tylko) debatowali nad tym, 
jak sprawić, żeby miasta rosły w siłę a ich 
mieszkańcom żyło się dostatniej.

A lepiej będzie się powodzić na pewno 
cukrzykom – dzięki ustaleniom kolejnego 
kongresu. Tym razem (po raz 15. już) zebrało 
się Polskie Towarzystwo Diabetologiczne, 
które wybrało AmberExpo jako miejsce swo-
jego najważniejszego zjazdu. Jeśli jesteśmy 
w temacie zdrowia, nie można też nie wspo-
mnieć o wyjątkowo udanym AmberExpo 
Półmaratonie Gdańsk, którego meta była 
w jednej z hal targowych. Różnych nietargo-
wych wydarzeń w MTG SA było w tym roku 
ponad sto, więc – jakby nie liczyć – jedno na 
trzy dni! Nie da się więc tam nudzić.

W przyszłym roku będzie ich z pew-
nością jeszcze więcej. Poza kolejnymi 
edycjami udanych wydarzeń (a niemal 
każde takie było) dojdą nowe. Wszyscy 
z niecierpliwością wyczekują kolejnego Fo-
rum Transportu Intermodalnego FRACHT, 
Smart Metropolii i wielu niespodzianek, 
o których jeszcze pisać nie można.  
Ale i w dziedzinie kongresów rok  
2015 będzie wyjątkowy.

E N G L I S H T E X T

Time for reflection 

2014 was a particularly successful year for 
Gdansk International Fair. What was already 
good has become even better. As part of 
the Christmas and New Year’s resolutions, 
we would like to describe the cream of the 
passing year and our plans for the next one.

Fairs
We can begin with two fairs – a hot and a cold 
one. The first one takes place in the summer. 
6 million tourists gather in the Main City of 
Gdansk specially for this event. We obviously 
mean St. Dominic’s Fair, the largest event 
of this kind in the whole world and probably 
also the oldest one – in 2014 it was organized 
already for the 754th time. And it is becom-
ing even more wonderful year by year. The 
Christmas Fair represents the colder side of 
the coin. It offers regional and exotic delica-
cies, Christmas tree decorations and gifts. 
This event has also become an essential ele-
ment of the image of Gdansk and successfully 
creates its Christmas atmosphere.

Another important point in the calendar 
is the jewellery and amber fair. As befits 
the global amber commercial centre, is the 
largest event of this kind. It consists of two 
elements – a closed trade fair called Amber-
if and an open fair, Ambermart. Just like in 
the case of the Christmas and St. Dominic’s 
Fair, this year’s editions of these two events 
have belonged to the most successful ones 
in their 20-year history.

But the most famous MTG SA events 
were not the only ones to show themselves 
to their best advantage. Specialist fairs and 
new events hit the bull’s eye, too, and keep 
developing rapidly. The Fun and Games Fair 
is worth special attention. Hundreds of peo-
ple playing board games at the same time 
looked impressive. And so did lots of chil-
dren indulged in, of course, fun and games. 
Uroda, another successful event organized 
by MTG, is becoming more and more spec-
tacular every year too. Integrating cosmetic 
and hairdressing circles, this fair has taken 
up the position of one of the most important 
Polish events of this trade.

And what about the next year? It looks 
really bright. We should remember for ex-
ample about TRAKO fair, a kind of Amberif 
for the railway market, and about EUROPOL-
TECH, a police fair organized by MTG SA 
in Warsaw. Moreover, the maritime fair 
Baltexpo and a series of food fairs (Polfish, 
Mleczna Rewia, Baltpiek and Gastroexpo) 
look equally promising. Finally, MTG SA will 
open a Polish exhibition hall on a jewellery 

fair in Beijing. So if it is possible to have 
a better year for fairs than 2014, there is 
a good chance that 2015 will make it.

And conventions
When someone has such a modern building 
as the AmberExpo Exhibition and Conven-
tion Centre, it would be a sin not to make 
the most of the opportunities it gives. Fairs 
constitute the lion’s share, but there are 
also eagles – conventions. The list of incred-
ibly successful novelties included most of 
all Hoop Likes Festival gathering internet 
personalities. The fact that the event turned 
out perfect is proved by the number of 
5,000 witnesses who attended the festival. 
The atmosphere was much more serious 
during the Smart Metropolis Congress. Lo-
cal government members and experts from 
the whole Poland (and abroad) discussed 
the ways to make cities grow in strength 
and their inhabitants live in affluence.

Diabetics will certainly benefit from 
decisions taken during the next convention. 
The Polish Diabetes Association chose 
AmberExpo as the location for their most 
important meeting (that took place already 
for the 15th time). And since we are on the 
topic of health, we have to mention the 
highly successful Gdansk Half Marathon, 
whose finishing line was located in one of 
the covered markets. There have been more 
than a hundred non-fair events organized in 
MTG SA this year – one per three days! So 
one can never grow bored here.

And there will be certainly more of 
them in the next year, including not only 
the next editions of all the successful events 
(and almost each one was a success), but 
also new ones. Everyone is looking forward 
to the next Intermodal Transport Forum 
FRACHT, Smart Metropolis and various 
surprises we cannot write about now. But 
the year 2015 is going to be unique also in 
the field of conventions.
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Kiedy pytamy ekspertów o porównanie warszawskiego Klifu do innego centrum 
handlowego w Polsce to takiego porównania nie ma, więc jesteśmy pionierami na tym 

rynku – Agnieszka Beata Sawicka z AEW Europe zarządzającego marką Klif.

BEZ PORÓWNANIA

Słyszałem, że u was jest fajniej niż 
w innych polskich centrach handlowych.
Centra handlowe w Polsce to bardzo 
młody produkt, mamy dopiero 
kilkunastoletnią tradycję. Najpierw 
powstał Klif w Gdyni. Dopiero później, 
w okolicach 1999 roku otworzono pierwszą 
fazę Galerii Mokotów, w 2000 drugą fazę. 
Galeria Mokotów była uważana wówczas 
za trochę snobistyczną, w której są bardzo 
drogie rzeczy, gdzie niektórzy nie chodzą, 
bo ich na to nie stać. A de facto były tam 
i są do dziś bardzo popularne, średnie, ale 
dobre marki, a nie jakieś ekskluzywne. 
Ten obraz zmienił się przez to, że kilka lat 
temu udało się stworzyć w Galerii Złotą 
Alejkę, która jest dość prestiżowa. Kiedy 
otwieraliśmy się z Klifem jako głównych 

najemców mieliśmy takie marki, jak 
Orsay, KappAhl czy Cubus, czyli bardzo 
średnie i przystępne. Rzeczywiście było 
takie zjawisko, że życie, które toczyło 
się na ulicach, przeniosło się do centrów 
handlowych, ale, z socjologicznego 
punktu widzenia, ludzie od zawsze 
mieli potrzebę gromadzenia się. Centra 
handlowe są teraz bardziej rozwinięte 
i nawet terapeuci zalecają czasami pójście 
w takie miejsce, kupienie sobie czegoś 
fajnego. Uważam, że dzisiejszy Klif jest 
odpowiedzią na potrzeby ludzi, którzy 
nie wstydzą się tego, że coś posiadają, 
że ich stać na dobre, komfortowe 
zakupy, którzy nie lecą za masą, a mają 
myślenie elitarne, nie boją się wyrazić 
swojego zdania. Kiedy pytamy ekspertów 

ds. nieruchomości komercyjnych 
o porównanie warszawskiego Klifu do 
innego centrum handlowego w Polsce, 
to takiego porównania nie ma, więc 
jesteśmy pionierami na tym rynku. Vitkac 
jest zupełnie inaczej skonstruowany, jest 
jeszcze dla innego klienta, też trudno 
go porównać. My zaczęliśmy nazywać 
się „Domem Mody” po to, żeby odróżnić 
się od modelu typowego centrum 
handlowego. Poprzez pojęcie „Dom 
Mody” chcemy pokazać to, że w Klifie 
panuje inna atmosfera, taka domowa, 
miła, przyjacielska, że stoi tu fortepian, 
przychodzi muzyk i na nim gra, tę muzykę 
słychać na żywo. Ważny jest też element 
fontanny, bo to nie tylko ten szum wody, 
ale też ozon, który się roznosi sprzyja 

ZDJĘCIA
Monika Szałek

TEKST
Marcin Kędryna,

Marcin ranuszkiewicz
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pozostawaniu w centrum handlowym. 
To nie jest nasz wymysł, a przemyślane 
działania, tutaj chodzi o komfort 
powietrza, które cyrkuluje w budynku i to, 
że w dużych centrach ludzie są zmęczeni 
bieganiem po kilometrach korytarzy 
i siadają sobie przy takiej fontannie, patrzą 
na kolorowe światełka i mają ukojenie  
dla duszy i ciała.

Mówi Pani „Dom Mody”. Zakładam, 
że jest to działalność, która łączy 
wszystkich najemców. Co się dzieje poza 
człowiekiem z fortepianem?
Oczywiście organizujemy pokazy mody, 
bo chcemy pokazać nowe trendy, jakie 
towarzyszą kolejnym sezonom. Robimy 
też pokazy butików pojedynczych 
marek, tak jak było w przypadku Lidii 
Kality. Mocno obecni jesteśmy też 
w magazynach modowych, gdyż w 70% 
klientami Klifu są kobiety, nie mamy zbyt 
dużego wyboru produktów dla mężczyzn, 
skoncentrowaliśmy się na paniach 
w różnym wieku, ale wkrótce poprawimy 
ofertę dla panów. Prowadzimy rozmowy na 
temat tego, żeby Cos otworzył u nas swoją 
kolekcję dziecięcą, bo tego nie mamy, a na 
pewno byłoby bardzo fajne.

Czyli macie wpływ na to, co  
najemcy sprzedają. Możecie ich  
jakoś ukierunkować?
Bardzo często rozmawiamy, bo kilka lat 
temu nie było oczywiste, że Klif odniesie 
sukces. Dlatego też trzeba było wymyślić 
coś innego. Z pomocą naszych najemców 
w warszawskim Klifie – Powierza Family 
Group – tworzyliśmy tenant mix, 
zastanawialiśmy się co możemy umieścić 
na tym poziomie, na jakie marki możemy 
się zdecydować. Dzięki nim udało nam 
się stworzyć dobrą podwalinę, inne marki 
zaczęły wierzyć w to, że tutaj może być 
dobrze. Marki takie, jak Max Mara kiedyś 
wymyśliły, że w Polsce otworzą się na 
ulicy, że będą takie ulice handlowe jak 
w stolicach zachodnich krajów. Dzisiaj te 
sklepy już nie istnieją, zostały zastąpione 
przez banki czy restauracje, bo w Polsce 
taki model nie funkcjonuje. Dzięki temu, 
że prywatne osoby zdecydowały się na 
współpracę z markami Premium i high 
end, weszły one do centrów handlowych. 
Louis Vuitton też marzył o lokalizacji 
na ulicy i otworzył się, ale w domu 
mody. Michael Kors szukał miejsca 
na ul. Świętojańskiej w Gdyni albo na 
Grunwaldzkiej w Gdańsku, w końcu 
na szczęście otworzył się u nas w Klifie 
Gdynia. Tak to wygląda, że trzeba nad 
tymi markami pracować, ale bardzo 

duży wkład w to mają sami najemcy. 
Podpowiadają nam z kim powinniśmy 
rozmawiać, my nawiązujemy kontakt 
i próbujemy współpracować. Udaje nam 
się wtedy dostarczyć taki produkt, który 
spełnia oczekiwania klientów.

Ile osób przychodzi na takie  
pokazy mody?
Nie mamy takiego licznika. Pokazy też są 
różne. W Gdyni robiliśmy zawsze otwarte 
pokazy mody, tutaj w Warszawie kiedyś 
było podobnie, w tej chwili organizujemy 
Wieczór Lojalnego Klienta i wtedy 
wysyłamy zaproszenia. Od ubiegłego 
roku postanowiliśmy, że nie będziemy 
ograniczali wejść, te zaproszenia są 
w tej chwili traktowane bardziej jako 
przypomnienie o wydarzeniu, ale chcemy 
być otwarci dla wszystkich. Przed nikim 
nie zamykamy drzwi, uważamy,  
że wszyscy klienci powinni mieć 
możliwość w tym uczestniczyć.

W Warszawie mieszkam 12 lat, w Klifie 
przez ten cały czas byłem tylko kilka 
razy, ale mam wrażenie, że jest tu 
dość kameralnie, nie ma tłoku, nie ma 

konieczności zrobienia tych kilometrów 
w poszukiwaniu tego, co się chce kupić.
W Domu Mody Klif mamy, co może być 
postrzegane przez niektórych negatywnie, 
ograniczony wybór marek. W gdyńskim 
Klifie, który jest trochę większy, mogliśmy 
dołożyć takie sklepy jak Rossmann czy 
inne masowe marki. W warszawskim 
Klifie np. nie utrzymał się żaden sklep 
oferujący usługi telefonii komórkowej, 
ponieważ większość naszych klientów 
ma własne firmy i jest obsługiwana przez 
odpowiednie podmioty. Czegoś takiego 
nie ma w gdyńskim Klifie, gdzie widać, że 
klient przyjeżdża do nas również kolejką 
czy trolejbusem, gdzie jest McDonald’s, 
który też przyciąga ludzi.

E N G L I S H T E X T

No comparison 

“When we ask experts to compare Klif 
Fashion Mall in Warsaw to any other 
shopping centre in Poland, there is no such 
comparison, which means we are pioneers 
on the market,” says Agnieszka Beata 
Sawicka from AEW Europe managing Klif. 
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I’ve heard it is better in Klif than in any 
other Polish shopping centre.
Shopping centres are a very fresh product 
on the Polish market. We have enjoyed 
less than twenty years of this tradition. 
Klif in Gdynia was the first one. Only later, 
around 1999, was the first part of Galeria 
Mokotów opened. The second one was 
added in 2000. Galeria Mokotów was then 
considered a bit snobbish. People thought 
it offered only very expensive things so 
they did not go there because they thought 
they could not afford it. And as a matter of 
fact, there have always been very popular, 
mediocre and good brands, not exclusive 
ones. This image has already changed 
because several years ago they managed 
to open the so-called Golden Alley there, 
which is quite prestigious. When we 
opened Klif, we had only very mediocre 
and affordable brands like Orsay, KappAhl 
or Cubus among our main tenants. There 
was indeed such a phenomenon that life 
happening in the streets moved to shop-
ping centres, but from a sociological point 
of view, people have always had the need to 
gather. Shopping centres are now more de-
veloped, and even therapists recommend 
visiting such places from time to time to 
buy something for ourselves. I think that 
today’s Klif is a response to the needs of 
many people who are not ashamed of the 
fact that they have something and can 
afford good, comfortable shopping, who 
do not follow masses but have an elite 
way of thinking and who are not afraid of 
expressing their own opinions. When we 

ask experts on real property to compare 
Klif Fashion Mall in Warsaw to any other 
shopping centre in Poland, there is no such 
comparison, which means we are pioneers 
on the market. Vitkac is organized in 
a completely different way. It is addressed 
to a different type of clients, which is why 
the two centres cannot be compared. We 
started to call ourselves a fashion house 
to make us stand against typical shopping 
centres. We use this name to show that 
there is a different atmosphere in Klif – it 
is more homely, pleasant and friendly. We 
have a piano and a musician who plays 
it, and our guests can listen to this music 
live. Our fountain is another important 
element, because it is not even the sound 
of running water itself, but also the ozone 
which floats in the air that encourages peo-
ple to stay in the centre. It is not our whim 
but a well-thought-out plan. It is about the 
comfort of the air that circulates in the 
building and about the fact that people 
in large shopping complexes are tired of 
running miles down long corridors. They 
can sit down by the fountain, look at the 
colourful lights and find solace for  
their bodies and souls.

You talk about a fashion house. I as-
sume that the atmosphere prevailing in 
Klif joins all its tenants. What happens 
apart from the man with the piano?
We of course organize fashion shows 
because we want to show new trends 
that accompany a given season. We also 
hold shows featuring boutiques of single 
brands, like for example in the case of 
Lidia Kalita. We remain present in fashion 
magazines as women constitute 70% 
of Klif’s clients. We do not offer many 
products for men; we have concentrated 
on women of various age groups. But 
we are soon going to improve our offer 
for men too. We are also holding talks 
with Cos. We do not have its children’s 
collection in Klif, and we would be happy 
to change that.

So you do have an influence on what  
the tenants sell. Can you direct  
them anyhow?
We often talk because several years ago it 
was not that obvious that Klif would achieve 
success. We had to come up with something 
else. With the help of our tenants from 
Klif in Warsaw, Powierza Family Group, 
we composed a tenant mix and discussed 
what store to put at which level and what 
brands to invite. Thanks to his cooperation, 
we managed to lay deep foundations, and 
other brands started to believe that they can 

achieve something here. Brands like Max 
Mara once decided to open stores on Polish 
streets. They thought that Poland could 
have trade routes like Western capital cities. 
Today these stores no longer exist, they 
have been replaced by banks or restaurants 
because such a model does not work in 
Poland. Owing to the fact that individuals 
decided to cooperate with premium and 
high-end brands, the latter have entered 
shopping centres. Louis Vuitton was also 
dreaming of street stores but opened 
a boutique in a fashion house. Michael Kors 
was looking for a place on Świętojańska 
street in Gdynia or Grunwaldzka in Gdansk 
but finally opened a store in Klif in Gdynia. 
This is what it looks like. We have to work on 
these brands, but tenants themselves also 
have a great impact on the situation. They 
suggest who we should talk to and we get in 
touch with them and try to cooperate. As 
a result, we are able to deliver products that 
actually meet clients’ expectations.

How many people attend such  
fashion shows?
We do not count that. There are various 
shows. We have always organized open 
shows in Gdynia. It used to be like that 
in Warsaw too, but we currently organize 
Customer Loyalty Evenings and send 
invitations. We have decided not to limit 
access to these events since last year 
but send these invitations as a kind of 
reminder. We want to remain open for 
everyone and do not close the door in front 
of other customers. We think that every 
client should have a chance to participate 
in these events.

I have been living in Warsaw for 12 
years and visited Klif only several times 
throughout all this time, but I think 
that it is quite cosy there – there are 
no crowds and no need to walk miles to 
find what one is looking for.
We have a limited number of brands in 
Klif Fashion Mall, which can be perceived 
as a disadvantage by some people. We 
could add such stores like Rossmann 
or other popular brands in Gdynia, 
where the centre is a bit larger. But for 
example no mobile communications 
services provider could support itself in 
Warsaw because most of our clients have 
their own companies and are served by 
other entities. We do not observe such 
a phenomenon in Klif in Gdynia.  
Its clients come here by trains or 
trolleybuses, and the centre includes 
a McDonald’s restaurant, which attracts 
many customers too.
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Inwestycje  
i Finanse

▶▶Wkrótce akcje zamiast u maklerów częściej będziemy kupować przez bankierów.

▶▶Utrzymywanie oddzielnych biur staje się bowiem zbyt kosztowne.

Dom maklerski  
wchłonę od zaraz

Zazwyczaj, gdy Komisja Nadzoru Fi-
nansowego publikuje zbiorcze wyniki 
domów maklerskich, wśród brokerów 
słychać ciężkie westchnienia i pomruki 
niezadowolenia. Nie inaczej było i tym 
razem, kiedy nadzór podał 
dane za III kwartał. Wynik? 
Domy maklerskie zarobiły 
łącznie 89 mln zł. Na pierw-
szy rzut oka wszystko wyda-
je się w porządku. Problem 
w tym, że wynik ten jest zasłu-
gą wyłącznie sprawnego obra-
cania powierzonym domom 
kapitałem. Na podstawowym 
biznesie, czyli pośrednictwie 
w handlu, branża bezustannie 
traci: w III kwartale była 2 mln 
zł pod kreską. Cierpliwość wła-
ścicieli domów maklerskich po raz 
kolejny została wystawiona na pró-
bę, bo ujemny wynik zanotowano 
również w II kwartale, a w I, choć 
był dodatni, wyniósł jedynie 0,5 mln zł. 
Co więcej, nic nie wskazuje na to, żeby 
kondycja branży miała się zdecydowa-
nie poprawić, a nie można wiecznie do-
kładać do biznesu. Szukanie oszczędno-
ści w trudnych czasach jest zjawiskiem 
powszechnym. Nie inaczej jest u ma-
klerów. Tym razem jednak sytuacja jest 
o wiele poważniejsza i na dobre może 
ona zmienić krajobraz rynkowy. Oto bo-
wiem rodzi się nowy trend: wcielania do-
mów maklerskich w struktury banków. 

Szlak przeciera DM BZ WBK. Z po-
czątkiem listopada został on włączony 
do macierzystego banku. Od początku 
pomysł ten budził skrajne emocje nie tyl-
ko na rynku, ale również w samej insty-

tucji. Najlepszym dowodem na 
to są zmiany personalne – już 
na początku roku pożegnał się 
z nią wieloletni prezes Mariusz 
Sadłocha, który, jak można usły-
szeć nieoficjalnie, był przeciwny 
integracji z bankiem. Znamien-
ny był fakt, że jego miejsce zajął 
Marcin Groniewski, wcześniej 
kojarzony przede wszystkim 
z pracą w centrali. To on prze-
prowadził zmiany w DM BZ 
WBK i dziś mówi o nich w sa-
mych superlatywach. – Ich ce-

lem jest pełna integracja wszystkich 
produktów i usług w Banku Zachod-
nim WBK. Dzięki temu klienci będą 

mogli w łatwiejszy sposób skorzy-
stać ze znacznie szerszego zakresu usług 
finansowych na najwyższym poziomie. 
To połączenie ułatwia też realizację celu, 
jakim jest ustanowienie Banku Zachod-
niego WBK strategicznym centrum kom-
petencyjnym dla Grupy Santander w re-
gionie Europy Środkowo–Wschodniej. 
Koncentracja usług maklerskich w banku 
pozwoli na lepsze zarządzanie nimi oraz 
wykorzystanie efektów skali i synergii  – 
mówi Groniewski.

Na palcach jednej ręki można jednak 
policzyć maklerów, którzy podzielają jego 
entuzjazm. Z ich ust częściej można usły-
szeć o obawach, że jeden z czołowych 
domów maklerskich niedługo zostanie 
usunięty w cień, a osoby odpowiedzial-
ne za sprzedaż będą koncentrowały się 
przede wszystkim na wysokomarżowych 
produktach bankowych, a nie na usłu-
gach maklerskich. Groniewski odrzuca 
jednak i te argumenty. – Celem integra-
cji jest dalsze wykorzystanie silnych stron 
Domu Maklerskiego i zwiększanie udzia-
łu w rynku przy rosnącej dochodowości. 

Jesteśmy największym na rynku animato-
rem emitentów, posiadamy także najlep-
szy zespół analityków. Nasze usługi będą 
ważnym produktem w ofercie dla ściśle 
dobranych segmentów klientów. Dlatego 
nie może być mowy o marginalizacji pro-
duktów maklerskich w sieci sprzedażo-
wej BZ WBK – przekonuje Groniewski.

Coraz głośniej spekuluje się na temat 
tego, kto pójdzie w ślady instytucji z zie-
lonym szyldem. Dyskusja nasila się rów-
nież dlatego, że giełdowy rynek, zamiast 
wychodzić z marazmu, popada w jesz-
cze większą niełaskę. W listopadzie śred-
nie dzienne obroty na głównym parkie-
cie wyniosły zaledwie 711 mln zł. W tym 
roku gorszy wynik GPW zanotowała 
jedynie w okresie wakacyjnym, w lip-
cu (654 mln zł). Na tak konkurencyjnym 
rynku i przy takich kosztach działalności 
nie sposób wyżywić z tego wszystkich. 
Z rozmów z maklerami wynika, że naj-
poważniejszym kandydatem do wchło-
nięcia własnego biura maklerskiego  jest 
mBank. Przedstawiciele tej instytucji nie 
ukrywają nawet, że prace nad zmianami 
w firmie są poważnie brane pod uwa-
gę. – W banku trwają prace nad określe-
niem nowej struktury szeroko rozumia-
nej bankowości inwestycyjnej. Jednym 
z ich elementów jest dyskusja na temat 
sposobu zorganizowania sprzedaży in-
strumentów finansowych do kwalifiko-
wanych inwestorów instytucjonalnych. 
W tej sprawie nie zostały jeszcze podję-
te decyzje – mówi Cezary Stypułkowski, 

prezes mBanku. 
Nieoficjalnie mówi 
się jednak, że zmia-
ny mogą dotknąć 
nie tylko części in-
stytucjonalnej, ale 
także całego domu 
maklerskiego. Zda-
niem niektórych 
pytanie brzmi nie 
czy, ale kiedy  
to nastąpi.©
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„W banku trwają 
prace nad 
określeniem nowej 
struktury szeroko 
rozumianej 
bankowości 
inwestycyjnej.  
W tej sprawie nie 
zostały jeszcze 
podjęte decyzje”.

– Cezary 
Stypułkowski, 
prezes mBanku

 

To strata maklerów 
na podstawowej 

działalności  
w II kwartale. Manko 
utrzymuje się więc 
od ponad pół roku.

122
Tyle mln zł straciły domy maklerskie w III kwartale 
na podstawowej działalności. W strukturze banku 
łatwiej ukryć ten minus.
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Proces zbliżania się domów makler-
skich do banków widać zresztą nie tylko 
po wcielaniu brokerów w struktury ma-
cierzystych instytucji, ale także po tym, 
jakie usługi oni oferują. Ostatnio ING Se-
curities zaprezentowało swój najnowszy 
produkt: zintegrowany rachunek ma-
klerski i bankowy. Przy tej okazji Marek 
Słomski, prezes ING Securities, mówił 
wprost, że dla brokerów pozyskanie no-
wych klientów czy też przyciągnięcie 
ich od konkurencji graniczy z cudem. 
Dlatego sam liczy, że dowodzonej przez 
niego instytucji uda się przekonać do 
produktów inwestycyjnych klientów 
banku ING. Na rynku od razu zaczęły 
się spekulacje, że jest to początek końca 
odrębności ING Securities. Włączenie 
domu maklerskiego w struktury banku 
w tym przypadku byłoby o tyle łatwe, 
że broker od dłuższego czasu nie posia-
da chociażby tradycyjnych punktów ob-
sługi klienta. Słomski jednak zaprzecza 
takim plotkom. – W Grupie ING Banku 
Śląskiego nie ma planów połączenia 
Banku i Domu Maklerskiego – mówi.

Na mBanku i ING plotkarska lista  
się nie kończy. Kolejnym brokerem  
na niej jest DM Citi Handlowy. Mimo że 
od dłuższego czasu jest liderem rynku 
wtórnego akcji GPW, pod względem fi-
nansowym nie błyszczy. W III kwar-
tale zarobił zaledwie 2 mln zł i był to 
najsłabszy kwartał dla tej firmy w tym 
roku. Zdaniem niektórych sytuacja taka 

może skłaniać do 
zmiany obowią-
zującej struktu-
ry. Przedstawicie-
le banku na razie 
rozwiewają wąt-
pliwości. – Na ten 
moment nie mamy 
planów włączenia 
Domu Maklerskie-
go do struktur Citi 
Handlowego. Re-
alizowany model 

sprawdza się bardzo dobrze i jesteśmy 
przekonani, że tak będzie, nawet gdy li-
cencja bankowa zostanie rozszerzona – 
mówi Maciej Kropidłowski, wiceprezes 
Citi Handlowego. 

Jednolita licencja bankowa, o któ-
rej wspomina, to kolejny ważny ele-
ment całej układanki. Jeśli rzeczy-
wiście wejdzie ona w życie, to banki 
będą mogły bezpośrednio handlować 
na rynku regulowanym. Tym samym 
wcale nie będzie trzeba utrzymywać 
domu maklerskiego, aby być obecnym 
na GPW. Maklerzy, kreśląc najczar-
niejsze scenariusze, mówią o począt-
ku ich końca. Jedno jest pewne. Przed 
branżą maklerską wielkie wyzwania. 
Na końcu może się jednak okazać, że 
nie wszyscy im sprostali.

—  Przemysław Tychmanowicz
Jednym słowem: BZ WBK już wcielił swój 
dom maklerski. W jego ślady pójdą kolejni.

To zysk domów  
w III kwartale. 
Udało się tylko 
dzięki pomyślnemu 
inwestowaniu 
aktywów.

 

Tyle mln zł wyniósł 
obrót na GPW  

w lipcu. To najniższy 
wynik w tym roku. 
Listopad był drugi  

z wynikiem  
711 mln zł.

654
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Firmy  
i Rynki

Pan Karol z Warszawy rozpoczął rok 
temu prowadzenie działalności gospo-
darczej. Pracodawca dał mu wybór – albo 
umowy o dzieło, albo samozatrudnie-
nie. Zdecydował się na to drugie, a chcąc 
zdjąć sobie z głowy formalności, prowa-
dzenie ksiąg i rozliczenia powierzył jed-
nej z sieciowych firm księgowych. Opłata, 
dwa razy wyższa niż w osiedlowym biu-
rze rachunkowym, gwarantowała też do-
radztwo. Rzeczywistość okazała się zgoła 
odmienna. To on sam po pewnym cza-
sie podpowiadał księgowej, co może być 
kosztem podatkowym. Po roku otrzymał 
zaś niespodziewaną przesyłkę – wezwa-
nie do urzędu skarbowego. – Okazało się, 
że firma nie tylko popełniła bardzo wiele 
prostych błędów rachunkowych, ale na-
wet nie zaksięgowała części faktur, które 
im przekazałem – mówi. Inny przedsię-
biorca prowadzący jednoosobową dzia-
łalność gospodarczą, pan Jan, wybrał lo-

kalne biuro rachunkowe. Jego księgowy 
doradził mu zakup w Austrii sprzętu bez 
VAT. Po pół roku zorientował się, że jego 
klient jednak nie jest VAT–owcem i takie 
działanie było niezgodne z przepisami. 
Pan Jan musiał złożyć czynny żal i dopła-
cić VAT wraz z odsetkami. 

Podobne przykłady można mnożyć, 
a wśród przedsiębiorców zewnętrzni 
księgowi nie cieszą się zbyt dobrą reno-
mą. Istnienie złych praktyk na rynku po-
twierdza Elżbieta Woźnicka, prezes Koła 
Branżowego Biur Rachunkowych przy 
warszawskim oddziale Stowarzyszenia 
Księgowych w Polsce (SKwP). Opowia-
da, że do jej biura trafił niedawno rozcza-
rowany przedsiębiorca, który przyniósł 
dokumenty rozliczane przez poprzed-
nią firmę z prośbą o ich sprawdzenie. 
Okazało się, że konieczna była korekta 
wszystkich rozliczeń za ponad rok wstecz, 
a Woźnicka chwilami przecierała oczy ze 

Na rynku działa kilkadziesiąt tysięcy firm księgowych. 

Mimo to przedsiębiorcy skarżą się na jakość ich usług. 

zdumienia. – Do dokumentacji z każdego 
miesiąca dołączona była koszulka z nie-
zaksięgowanymi fakturami. Nigdy wcze-
śniej nie spotkałam się z podobnym nie-
dbalstwem – opowiada.

Organizacje zrzeszające 
mniejsze firmy twierdzą co 
prawda, że skarg na księgo-
wych nie ma zbyt wiele, jed-
nak zaznaczają, że wynika 
to z praktyk samych właści-
cieli. – Przedsiębiorcy, którzy 
mają problemy z podmiotem 
księgowym w drobniejszych 
sprawach, po prostu go zmie-
niają – mówi Dorota Wolicka 
ze Związku Przedsiębiorców 
i Pracodawców. Ale Elżbie-
ta Lutow ze Związku Rzemio-

sła Polskiego zaznacza, że część 
osób nie jest świadoma swoich praw. – Nie 
wiedzą, że jeśli ponieśli straty w wyni-
ku niekompetencji lub zaniechań księgo-
wego, mogą wystąpić na drogę cywilną. 
W większości przypadków chodzi o nie-
wielkie kwoty. Przedsiębiorca woli więc 
znaleźć innego księgowego, niż wdawać 
się w spór z biurem – mówi.

A jest w czym wybierać. Samorząd 
księgowych szacuje, że zawód ten wyko-
nuje kilkaset tysięcy osób. Trudno jed-
nak określić ich dokładną liczbę, gdyż 
w przeciwieństwie do np. doradców po-
datkowych nie jest to zawód regulowany. 
– Z naszych danych wynika, że na rynku 
istnieje ponad 45 tys. biur księgowych. Są 
to zarówno biura, jak i pojedyncze osoby 
prowadzące usługowo księgi rachunkowe 
– mówi Dariusz Graczyk z Fundacji Roz-
woju Biznesu Starter, koordynator przy-
gotowanego przez nią „Raportu usług 
księgowych w Polsce” (ukazał się w 2013 
roku). Wynika z niego, że każde z tych 
biur obsługuje średnio 25 firm.

Największymi graczami, jeśli chodzi 
o obsługę małych przedsiębiorstw, są 
sieciowe firmy, będące częścią więk-
szych grup kapitałowych, zazwyczaj 
bankowych, np. TaxCare (Grupa Idea 
Banku) i ING Księgowość, a także 
TaxCredit i Taxxo. Jednak 95 proc. 
małych i średnich przedsiębiorców, 
prowadzących np. sklep czy warsz-
tat, korzysta z usług lokalnych biur 
rachunkowych. – Małe i średnie firmy 
wybierają zwykle sprawdzone lokalne 
biuro z polecenia. Nie ufają firmom sie-
ciowym. Z kolei przedsiębiorcy prowa-
dzący działalność na zasadzie samoza-
trudnienia szukają ofert promocyjnych 
– mówi Dariusz Graczyk.

Mimo utyskiwań na jakość usług or-
ganizacje zrzeszające księgowych nie 

„Przedsiębiorcy, 
którzy mają 

problemy  
z podmiotem 
księgowym  

w drobniejszych 
sprawach,  

po prostu go 
zmieniają”.

Księgowy 
skarg  
i zażaleń
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kompetencje wydany przez instytucje pu-
bliczne lub branżowe organizacje.  
– Przedsiębiorcy muszą tu zachować  
czujność, gdyż na rynku zaroiło się od 
firm przyznających różne certyfika-
ty księgowości – przestrzega Małgorza-
ta Szczepańska. Organizacje przedsię-
biorców radzą też ostrożnie podchodzić 
do promocji. – Jeśli ktoś oferuje usługi 
po bardzo niskiej cenie, to ich jakość nie 
może być dobra. Przedsiębiorcy muszą 
zachować zdrowy rozsądek, bo stawką 
jest nawet upadłość firmy – mówi Elżbie-
ta Lutow. – Powinni zapytać, co obejmuje 
dana cena, czy księgowy pobiera dodat-
kowe opłaty za sporządzenie i wysłanie 
np. deklaracji lub wykonanie telefonu do 
klienta – dodaje Woźnicka. Wg Anny So-
chy, członka Komisji Biur Rachunkowych 
przy Zarządzie Głównym SKwP, warto 
też wziąć pod uwagę, jak długo dany pod-
miot istnieje na rynku. – Nie zamierzam 
dyskredytować biur dopiero powstają-
cych, ale to czas weryfikuje, czy dana 
osoba ma kompetencje. Na dobrą opinię 
pracuje się latami – mówi. W praktyce 
okazuje się, że dobre biuro nie potrzebuje 
reklamy ani nawet strony internetowej. 

—  Monika Pogroszewska
Jednym słowem: Przedsiębiorcy wolą zmienić 
księgowego na innego, niż bić się z nim przed 
sądem o pieniądze utracone w wyniku błędów.

Tyle proc. firm decyduje się na zewnętrzną 
obsługę księgową. 95 proc. z nich wybiera 
lokalne biuro.

mogą za dużo zrobić. Po 10 sierpnia, kie-
dy weszła w życie tzw. ustawa deregula-
cyjna, nie ma już obowiązku posiadania 
certyfikatu uprawniającego do usłu-
gowego prowadzenia ksiąg rachunko-
wych. By otworzyć biuro rachunkowe, 
wystarczy być niekaranym i posiadać 
ubezpieczenie od odpowiedzialności cy-
wilnej. – Obecnie każdy może otworzyć 
biuro rachunkowe – mówi Małgorzata 
Szczepańska, rzecznik prasowy Zarządu 
Głównego Stowarzyszenia Księgowych 
w Polsce. Przestrzega też, by rozważnie 
wybrać księgowego, gdyż konsekwencje 
jego błędów obciążają przedsiębiorcę. 
Jeśli przedsiębiorca poniesie straty z po-
wodu błędu lub zaniedbania księgowe-
go (płacąc np. karne odset-
ki do urzędu skarbowego), 
może ubiegać się o odszko-
dowanie z OC księgowego. 
Zwykle oznacza to jednak 
przewlekłe i kosztowne po-
stępowanie przed sądem go-
spodarczym.

Z orzecznictwa sądów 
administracyjnych wynika, 
że w sporach podatkowych 
błąd księgowego nie jest oko-
licznością łagodzącą. Tylko 
w nielicznych sprawach fir-
my tłumaczyły w ten sposób 
zaległości podatkowe, ale 
sądy nie uwzględniły tych  
argumentów. Przykładem 
jest wyrok Wojewódzkiego Sądu Admi-
nistracyjnego we Wrocławiu (I SA/Wr 
747/07), który orzekł, że pomimo tego, że 
księgowa błędnie zakwalifikowała jeden 
z kosztów firmy, spółka nie uniknie kary 
za niewłaściwe wyliczenie podatku. 

Na wybór zewnętrznego księgo- 
wego decyduje się niemal dwie trzecie  
(62 proc.) firm. 28 proc. rozlicza się samo-
dzielnie, korzystając z programu księgo-
wego, arkusza kalkulacyjnego lub narzędzi 

internetowych. Księgowość on–line wybie-
rają zwykle samozatrudnieni, głównie ze 
względu na to, że część serwisów jest dar-

mowa. Bezpłatne platformy 
(lub za symboliczną opłatę 
miesięczną) oferują firmom 
niemal wszystkie liczące 
się banki, o ile otworzy się 
u nich konto. Minus jest taki, 
że w takim przypadku i tak 
trzeba samemu wprowadzać 
wszystkie faktury. Niektóre 
firmy internetowe propo-
nują dodatkowo doradztwo 
w razie wątpliwości – średnia 
wysokość miesięcznego abo-
namentu wynosi w ich przy-
padku ok. 50 zł. 

Biura rachunkowe za-
zwyczaj naliczają koszty 
od liczby faktur. Wg Elżbie-

ty Woźnickiej koszt prowadzenia księgi 
przychodów i rozchodów wynosi średnio 
ok. 300 zł miesięcznie. Przy kilkudziesię-
ciu fakturach miesięcznie opłaty rosną 
do kilkuset złotych. Dodatkowo płatne 
są duże dokumenty, takie jak rachunek 
zysków i strat czy zamknięcie księgi han-
dlowej na koniec roku.

Jak więc ustrzec przed niekompetent-
nym księgowym? Eksperci doradzają, by 
prosić o certyfikat potwierdzający jego 
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Ile to kosztuje (miesięcznie)

Firmy sieciowe:

150–200 zł
Orientacyjna wysokość 
abonamentu dla jednoosobowej 
firmy rozliczającej do 30 faktur 
miesięcznie.
Najniższe abonamenty dla 
stosujących kartę podatkową 
zaczynają się od 50 zł.

Biura rachunkowe:

300–400 zł
Średni koszt dla małej firmy 
rozliczającej do 30 faktur 
miesięcznie. Niektóre biura 
stosują różne stawki dla faktur 
sprzedażowych i kosztowych. 
25–35 zł/os.Kosztuje obsługa  
kadrowo–płacowa.
Osobno płatne są duże dokumen-
ty, takie jak prowadzenie księgi 
handlowej czy sporządzenie  
rachunku zysków i strat.

Banki:

0–30 zł
Większość banków oferuje 
mikroprzedsiębiorcom stały lub 
kilkumiesięczny darmowy dostęp 
do narzędzi online do zarządzania 
księgowością.

Internet:

0 zł
Obsługa online jest darmowa. Ser-
wisy ją oferujące zarabiają  
na usługach dodatkowych,  
np. doradztwie.

Na co zwrócić uwagę  
przy wyborze księgowego?

• Kwalifikacje
Najprostszym dokumentem je po-
świadczającym jest certyfikat dyplo-
mowanego księgowego,  
a także Ministerstwa Finansów.

• Ubezpieczenie
Posiadanie przez księgowego polisy 
OC jest obowiązkowe przy usługowym 
prowadzeniu ksiąg rachunkowych. 
Dodatkowe ubezpieczenie  
na sprawy podatkowe – mile widziane. 
Ważna jest wysokość sumy gwarancyj-
nej, na jaką opiewa polisa księgowego.

• Sformułowanie umowy
Powinna określać prawa i obowiązki 
obu stron, tryb postępowania w przy-
padku stwierdzenia nieprawidłowości, 
np. wysokość dodatkowych kar czy 
odsetek. Powinna też gwarantować 
dostęp do ksiąg oraz dostarczonych 
przez klienta dokumentów, a także 
regulować procedurę przekazywania 
dokumentów po zakończeniu  
współpracy.

• Doświadczenie
Warto zapytać, od kiedy biuro  
działa na rynku, a także poprosić  
o referencje od klientów. 

„Do dokumen-
tacji z każdego 

miesiąca  
dołączona była 
koszulka z nie-
zaksięgowany-
mi fakturami. 
Nigdy wcze-
śniej nie spo-

tkałam się  
z podobnym 

niedbalstwem”.



Technologie 

Taniejący i coraz bardziej 
zaawansowany sprzęt 
umożliwi komercyjne 
wdrożenie aeroponiki.

Bez gleby

Bez względu na 
sezon i porę rokuBez pestycydów

Mniejsze zużycie 
wody

Bez herbicydów

Większa wydajność 
upraw

Rośliny z powietrza

Gospodarstwo rolne wydaje się ostat-
nią rzeczą, której można się spodzie-
wać w ciemnym zaułku w centrum 
amerykańskiego miasta Newark, od-
ległego zaledwie o kilka kilometrów 
od Manhattanu. A jednak. W murach 
dawnego klubu nocnego Distinct 89, 
zamkniętego w zeszłym roku, uprawa 
roślin idzie na całego. Tuż za składowi-
skiem stołów oraz rolek z tkaninami 
znajduje się dawny parkiet taneczny – 
obecnie uprzątnięty, by pomieścić 4,5–
metrowy stos tzw. plantatorów, czyli 
pojemników, z których każdy ma dłu-
gość 3 m, szerokość prawie 1 m i ok. 0,5 
m głębokości. Co uderzające – pod zie-
lonymi roślinami wypełniającymi do-
niczki nie widać ani grama ziemi. Jest 
tylko powietrze.

To miejsce to poligon doświadczalny 
start–upu AeroFarms, który zajmuje się 
aeroponiką – systemem uprawy bez pod-
łoża stałego. Wysokoodżywczy roztwór 
zostaje rozpylony w postaci aerozolu, 
dzięki czemu rośliny mogą się rozwijać. 

Taki proces zużywa dużo mniej wody 
i zajmuje mniej miejsca niż tradycyjne 
uprawy. Do tego – co ważne – nie wymaga 
stosowania pestycydów.

Sama koncepcja aeroponiki jest 
znana od dawna, głównie wśród na-
ukowców badających, w jaki sposób 
systemy korzenne zachowują się w wa-
runkach bezglebowych. Dr Katarzy-
na Kowalczyk, adiunkt w Katedrze 
Roślin Warzywnych i Leczniczych 
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiej-
skiego w Warszawie, podkreśla, że zu-
życie wody i pożywki w uprawie ae-
roponicznej jest nawet o 40–60 proc. 
niższe, a plony uzyskuje się nawet 
o 30 proc. wyższe w porównaniu np. 
z uprawą w wełnie mineralnej. 

– Oszczędności w zużyciu wody i na-
wozów mineralnych są zaletą tej metody 
– mówi Kowalczyk. Do niedawna jednak 
ograniczenia technologiczne sprawiały, 
że do masowego, komercyjnego stosowa-
nia aeroponika się nie nadawała. 

AeroFarms chce to zmienić. Ed Har-
wood, założyciel firmy, uważa, że co-
raz bardziej zaawansowany i tanieją-
cy sprzęt – od oprogramowania przez 
oświetlenie po tkaniny – umożliwi bizne-
sowe wdrożenie aeroponiki. Jego spółka, 
która pozyskała ponad 36 mln dol. od 
funduszy VC, planuje stworzenie upra-
wy rolnej w samym środku Newark. 
Kilka miesięcy temu wydzierżawiła na 
20 lat teren o powierzchni 6,4 tys. m2, 
należący niegdyś do stalowni, oddalo-
ny o ok. 3 km od wspomnianego klubu 
z doświadczalnymi roślinami. W no-
wej siedzibie AeroFarms planuje po-
większyć grono pracowników z 15 do 70 
i stworzyć miejską uprawę, zdolną do 
wyprodukowania 680 tys. kg produk-
tów rolnych rocznie – co powinno wyży-

Uprawy bez gleby stają się coraz bardziej popularne – m.in. dzięki rozwojowi technologii LED.

„Nie chcieliśmy pracować tak ciężko, jak zwykli rolnicy”.



wić 60 tys. osób bez potrzeby grzebania 
w ziemi czy taplania w nawozie. 

– To wszystko, o czym ludzie na wsi 
wspominają z taką nostalgią, zupełnie 
mnie nie rusza – mówi Harwood. – Zajęli-
śmy się tym, ponieważ nie chcieliśmy pra-
cować tak ciężko, jak zwykli rolnicy.

Szacuje się, że rolnictwo pochłania 
nawet 70 proc. światowych zapasów 
świeżej wody, która w obliczu zmian kli-
matycznych staje się w wielu regionach 
towarem deficytowym. Harwood zapew-
nia, że przy uprawie np. jarmużu lub ru-
koli jego sposób umożliwia szybszy roz-
wój roślin przy wykorzystaniu zaledwie 
10 proc. wody potrzebnej w tradycyjnej 

uprawie. W Ae-
roFarms proces 
rozpoczyna się od 
wysiewu nasion na 
rozpiętej na specjal-
nym modułowym 
pojemniku prze-
puszczalnej tkani-
nie z mikrowłókien 
(czyli zrobionej nie-
co podobnie jak np. 
polar czy mikro-
fibra). W środku 
pojemnika zakoń-
czone dyszą prze-
wody pompują na 
powierzchnię tlen 

oraz aerozol z solami mineralny-
mi, tworząc na niej membranę, na której 
kiełkują nasiona. Następnie rośliny pusz-
czają korzenie, które – aby wchłonąć wię-
cej substancji odżywczych – przebijają 
się przez miękkie podłoże.

W okresie wzrostu roślin dodatkowe 
przewody w „plantatorach” dostarczają 
im dwutlenku węgla, a specjalne czujni-
ki monitorują wilgotność i temperaturę 
powietrza. Następnie przenośnik taśmo-
wy przepuszcza rośliny przez urządzenie 
przycinające – oddziela ono korzenie od 
mikroruna tak, by tkanina mogła zostać 
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„Ze względu na 
wysokie koszty 
i ryzyko aeroponika 
nie jest popularną 
metodą uprawy, 
szczególnie na 
powierzchniach 
wielohektarowych. 
Ale jej zalety można 
wykorzystać do roślin 
o krótkim cyklu 
uprawy, 
prowadzonych  
na mniejszych 
powierzchniach”.

– dr Katarzyna 
Kowalczyk, SGGW 

➊ Przepuszczalna 
dzianina z mikrowłókien 
jest rozpinana na 
specjalnym pojemniku.

➌ Dysze przymocowane 
do pojemnika 
wpompowują na 
powierzchnię dzianiny 
powietrze oraz 
odżywczą mgiełkę, 
tworząc membranę, na 
której nasiona kiełkują.

➋ Nasiona 
zostają wysiane 
na powierzchni 
tkaniny, a pojemnik 
umieszcza się  
pod systemem 
oświetlenia  
LED-owego.

➍ Po pewnym czasie 
korzenie przebijają 
się przez tkaninę 
i wchłaniają wilgotne 
powietrze, przepełnione 
substancjami 
odżywczymi.Uprawa 

w powietrzu

W ciągu ostatnich sześciu lat ceny LED–
owych żarówek spadły o 85 proc., a ich 

wydajność się podwoiła.

AeroFarm twierdzi, że jego system 
wykorzystuje tylko 10 proc. wody, 

która byłaby potrzebna do tradycyjnej 
uprawy.

 

Tyle sklepów 
spożywczych 

i warzywniaków 
w Chicago już 

sprzedaje liściaste 
warzywa 

wyhodowane 
w powietrzu.
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oczyszczona i ponownie wykorzystana. 
Ale prawdopodobnie najistotniejszym 
elementem uprawy jest system oświetle-
nia LED–owego. Panel, skonstruowany 
w amerykańskim Lighting Research Cen-
ter w Rensselaer Polytechnic Institute, 
umożliwia Harwoodowi dostosowanie 
fali świetlnej oraz intensywności promie-
ni, co – jak twierdzi – znacząco wpływa na 
obfitość zbiorów, smak, wygląd oraz war-
tości odżywcze roślin: – Niewielkie zmia-
ny mogą sprawić, że jarmuż będzie miał 
słodki, a rukola ostrzejszy smak – mówi.

To właśnie oświetlenie jest najkosz-
towniejsze w aeroponice. Neil Mattson, 
wykładowca Uniwersytetu Cornella, 
specjalizujący się w tematyce upraw, 
który wspomógł Harwooda przy two-
rzeniu programów świetlnych, twier-
dzi, że wykorzystanie jedynie czerwo-
nych oraz niebieskich diod LED–owych 
zmniejsza koszty energii o 15 proc. 
AeroFarms skorzystało na tym, że ceny 
LED w ciągu ostatnich sześciu lat spa-
dły o 85 proc. – i to mimo że podwoiła 
się wydajność z jednego wata. 

Znaczenie tego spadku cen dla prób 
skomercjalizowania aeroponiki podkre-
śla Richard Stoner – człowiek, który już 
w latach 80. ubiegłego wieku próbował 
wyprowadzić tę metodę na szersze wody 
i zdobył nawet stypendium NASA na ten 
cel. Ale Stoner w swoich projektach wy-
korzystywał dostępne wówczas lampy 

Na polskich forach 
internetowych 

widać, że 
aeroponiczne 
metody upraw  

żywo interesują 
hodowców konopi 

indyjskich.

rtęciowe, które – w przeciwień-
stwie do nieemitujących zbyt 
dużo ciepła diod LED–owych 
– musiały być umiejscowione 
w większej odległości, aby nie 
spalić roślin.

Ed Harwood był wcześniej 
wicedyrektorem komórki na-
ukowej przy Uniwersytecie 

Cornella, która przy badaniach współ-
pracowała z lokalnymi rolnikami. To 
właśnie tam w 2002 roku, po przetesto-
waniu innych materiałów, stworzył pro-
totyp systemu aeroponicznego na bazie 
mikrowłókien. – Zaprzyjaźniłem się ze 
wszystkimi pracownicami w lokalnym 
sklepie z tekstyliami – mówi. Jego pierw-
sza spółka związana z rolnictwem (Gre-
atVeggies) upadła. Ale  w 2009 roku Har-
wood otrzymał 500 tys. dol. z funduszy 
21Ventures oraz Quercus Trust na uru-
chomienie AeroFarms.

Na początku 
firma zamierzała 
po prostu sprzeda-
wać sprzęt do bez-
-glebowej uprawy 
roślin. Widząc jed-
nak spadające ceny 
oświetlenia i in-
nych potrzebnych 
elementów, doszła 
do wniosku, że sa-
modzielna upra-
wa warzyw będzie 
bardziej dochodo-
wym przedsięwzię-

ciem. Prezes spółki David Rosenberg 
podaje, że ceny tak wyhodowanych 
produktów będą zbliżone do tradycyj-
nie uprawianych warzyw. AeroFarms 
skupia się na jednym segmencie rynku, 
który wart jest w USA wiele miliardów 
dolarów – uprawie zielonych, liścia-
stych warzyw wykorzystywanych do 
sałatek, w tym świeżych ziół oraz od-
mian miniaturowych. 



W Polsce do czegoś takiego jesz-
cze daleko. Aeroponika w najlepszym 
razie dopiero kiełkuje. O poważnych ba-
daniach w tym zakresie mówił jeszcze 
w 2012 roku zespół pod przewodnictwem 
prof. Andrzej Komosy z Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Poznaniu. – Jesteśmy 
już na etapie upraw prawie przemysło-
wych – opowiadał naukowiec o swych 
uprawach pomidora, ogórka i anturium 
w wywiadzie dla jednego z poznańskich 
portali. Niestety, teraz tej informacji nie 
chciał nam potwierdzić ani podać więcej 
szczegółów. Odmówił w ogóle rozmowy 
na temat swych badań. 

– Pomijając niektóre wyższe uczelnie 
rolnicze, brakuje u nas wiedzy na temat 
tej metody – mówi Karol Szubert, właści-
ciel e–sklepu Aeroponika.com, w któ-
rym sprzedaje urządzenia do upraw 
swojej autorskiej konstrukcji. Oprócz 
osób ze środowisk akademickich z ae-
roponiką eksperymentują nieliczni en-
tuzjaści – drobni, często prywatni ho-
dowcy. W internecie łatwo zauważyć, 
że temat jest modny zwłaszcza wśród 
osób chcących uprawiać konopie indyj-
skie (niestety, żadna z nich nie chciała 
podzielić się swoimi doświadczeniami). 
Inni hobbyści koncentrują się na upra-
wach mniej ryzykownych, o krótszym 
cyklu rozwoju, np. pomidora, ogórka, 
sałaty czy warzyw przyprawowych.

Poważna bariera to cena – aeroponika 
jest po prostu droga. – Koszty początko-
we inwestycji są duże i zależą od rośliny. 

Przygotowanie np. upra-
wy papryczki chili meto-
dą aeroponiczną pochłonie 
2–3 tys. zł – przyznaje Szu-
bert. – A sprzęt dostępny 
w sklepach w Polsce jest 
i kosztowny, i nie najwyż-
szej jakości – dodaje, tłuma-
cząc, dlaczego zdecydował 
się sam wytwarzać i sprze- Z
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dawać urządzenia do aeroponiki. Ale ba-
rier jest więcej. – W porównaniu z inny-
mi metodami uprawy roślin aeroponika 
jest najbardziej ryzykowną i wymagają-
cą – podkreśla dr Katarzyna Kowalczyk 
z SGGW. – Działanie urządzeń wtrysku-
jących pożywkę trzeba dostosować do 
gatunku i fazy rozwojowej roślin. Szcze-
gólnie istotne znaczenie ma jakość sto-
sowanej wody i nawozów. Bardzo waż-
na jest wysoka sprawność urządzeń do 

oczyszczania i dezynfekcji pożywki krą-
żącej w obiegu zamkniętym oraz kontro-
la i prawidłowe uzupełnianie składników 
odżywczych – wylicza Kowalczyk. – Błę-
dy w tego typu uprawie bardzo szybko 
wpływają na obniżenie plonowania czy 
zamieranie roślin – dodaje. A już przerwa 
w dostawie energii elektrycznej, bez któ-
rej nie da się rozpylać mgły z pożywką, 
to dla roślin hodowanych w powietrzu 
prawdziwa i szybka apokalipsa. 

Ekspertka z SGGW uważa jednak, że 
z czasem zawodność metody aeroponicz-
nej będzie się zmniejszać. Karol Szubert 
podobnie: – Na razie przełomu nie ma 
– mówi – ale wystarczy, że jeden rolnik 
w Polsce zacznie używać tej metody i po-
lecać jeden sprawdzony produkt, by ta 
technologia chwyciła. 

W USA koło zamachowe kręci się co-
raz szybciej. AeroFarms to nie-
jedyny gracz w tej branży. Po-
dobną ścieżką idą m.in. spółki 
Living Greens Farm z Minne-
soty oraz FarmedHere z Illi-
nois. Ta ostatnia sprzedaje zie-
lone, liściaste warzywa do 75 

sklepów spożywczych w Chicago, także 
do lokalnych placówek dużej sieci Whole 
Foods. Start–upy toczą już nawet ze sobą 
spory – w zeszłym roku AeroFarms po-
zwało FarmedHere, oskarżając je o kra-
dzież tajemnicy handlowej oraz narusze-
nie praw patentowych (pozwana firma 
zaprzecza oskarżeniom, a spór nie został 
jeszcze rozstrzygnięty). 

– Ochrona patentów jest bardzo kosz-
towna. Te pieniądze można spożytkować 
na badania i dalszy rozwój firmy – twier-
dzi Robert Colangelo, dyrektor zarządza-
jący spółki Green Sense Farms, która zie-
lone warzywa liściaste, uprawiane z kolei 
za pomocą hydroponiki (czyli w środo-
wisku wodnym), sprzedaje do ok. 80 skle-
pów w Stanach.

Problemem w aeroponice jest ogrom-
ne zużycie energii elektrycznej – pomi-
mo postępu związanego z technolo-
gią LED. Louis Albright – wykładowca 
z Uniwersytetu Cornella zajmujący się 
rolnictwem – twierdzi, że jedna głów-
ka sałaty wyhodowana przy sztucznym 
oświetleniu odpowiada za emisję takiej 
ilości dwutlenku węgla, ile trzeba do wy-
pełnienia trzech 200–litrowych beczek. 
Harwood kwestionuje te liczby, choć nie 
podaje własnych danych. – Poświęciłem 
na to 10 lat życia i cieszę się, że się roz-
wijamy. W tym momencie to wszyst-
ko zaczyna się opłacać – uważa. – Dbam 
o środowisko naturalne – dodaje prezes 
Rosenberg. – Ale chcę też zarabiać.

—  Gabe Friedman, Jarosław Marczuk
Jednym słowem: Już kilka amerykańskich 
firm zaczyna rozwijać na skalę komercyjną 
rolnicze uprawy aeroponiczne w miastach. 

Rozpoczęcie 
hodowli 

w powietrzu  
nie jest tanie. 

A tutaj Unia nie 
dopłaci do hektara.
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Szacuje się, że nawet taka część dostaw świeżej 
słodkiej wody na świecie jest zużywana przez 
rolnictwo. Tu aeroponika oferuje ogromne 
oszczędności. 

%

W naszym kraju 
rośliny metodą 
aeroponiczną 

uprawiają 
w zasadzie tylko 

hobbyści 
i naukowcy.

„Wystarczy,  
że jeden  
rolnik w Polsce 
zacznie używać tej 
metody i polecać 
jeden sprawdzony 
produkt, by ta 
technologia 
chwyciła”.

—— Karol Szubert, 
Aeroponika.com
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Ż Y C I E  Z A PA C H Y

cud ZIMOWY

W powietrzu czuć już Boże Narodzenie... Jak zawsze w tym 
czasie towarzyszyć nam będą niebiańskie nuty – zapraszamy 

na świąteczny koncert życzeń! 

LAST CHRISTMAS  
W ostatnie święta 
zakochaliśmy się 
w złotej pigwie 
i upajającej frezji: 
Burberry, 
My Burberry,  
woda perfumowana,  
30 ml – 279 zł, 
nr 820034

RUDOLF,  
CZERWONONOSY  

RENIFER
Czy on też uwielbia zapach 

mandarynki i olejku z kwiatów gorzkiej 
pomarańczy?  

Giorgio Armani, Sì Intense,  
woda perfumowana,  

30 ml – 319 zł,  
nr 817969



cud DO THEY KNOW  
IT’S CHRISTMAS? 
Poczuj uwodzicielski zapach 
kwiatów: Jean Paul Gaultier, 
Classique Intense,  
woda perfumowana,  
20 ml – 189 zł, nr 809849

ROCKIN’ AROUND  
THE CHRISTMAS TREE  
Zachłyśnij się świąteczną atmosferą: 
Estēe Lauder, Modern Muse,  
woda perfumowana,  
30 ml – 225 zł, nr 766660

HERE COMES SANTA CLAUS 
Orzeźwiający zapach gardenii i piżma:  
Cartier, La Panthère, woda perfumowana,  
30 ml – 299 zł, nr 789291
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SANTA CLAUS
IS COMING TO TOWN
Towarzyszy mu zapach przesycony 
drewnem cedrowym i frezją: 
Hugo Boss, Boss Ma Vie Pour 
Femme, woda perfumowana,  
30 ml – 215 zł, nr 817529

DRIVING HOME  
FOR CHRISTMAS  

Z prezentem pachnącym pysznym  
karmelem: Prada, Candy Florale,  
woda toaletowa, 30 ml – 229 zł, 

nr 801480

IT’S THE MOST WONDERFUL 
TIME OF THE YEAR  
Zwłaszcza gdy w powietrzu unosi się 
zapach maliny i różowego pieprzu: 
DKNY, My NY, woda perfumowana,  
30 ml – 185 zł, nr 813811

Ż Y C I E  Z A PA C H Y



SANTA CLAUS
IS COMING TO TOWN
Towarzyszy mu zapach przesycony 
drewnem cedrowym i frezją: 
Hugo Boss, Boss Ma Vie Pour 
Femme, woda perfumowana,  
30 ml – 215 zł, nr 817529

DRIVING HOME  
FOR CHRISTMAS  

Z prezentem pachnącym pysznym  
karmelem: Prada, Candy Florale,  
woda toaletowa, 30 ml – 229 zł, 

nr 801480

IT’S THE MOST WONDERFUL 
TIME OF THE YEAR  
Zwłaszcza gdy w powietrzu unosi się 
zapach maliny i różowego pieprzu: 
DKNY, My NY, woda perfumowana,  
30 ml – 185 zł, nr 813811

Ż Y C I E  Z A PA C H Y

ALL I WANT FOR 
CHRISTMAS IS YOU  

Dior Addict Eau Fraîche z frezją  
i konwalią: Dior, woda toaletowa, 

50 ml – 329 zł, nr 803713

LIGHT THE 
NIGHT  

Zamknij oczy  
i delektuj się 

zapachem miodu  
i piwonii:  

Escada, Joyful,  
woda perfumowana,  

50 ml – 299 zł,  
nr 813668

IT’S BEGINNING TO LOOK  
A LOT LIKE CHRISTMAS  
Jak stworzyć świąteczną atmosferę? 
Pomoże w tym zapach wiśni  
otoczonej bukietem zielonych nut: 
Guerlain, La Petite Robe Noire,  
woda perfumowana,  
30 ml – 279 zł, nr 675426
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OFERTA OBOWIĄZUJE DO WYCZERPANIA ZAPASÓW ORAZ JEST DOSTĘPNA W SKLEPIE ONLINE

ELIE SAAB
Zestaw Le Parfum 
Intense: woda  
perfumowana,  
50 ml, miniatura 
wody perfumowanej,  
10 ml – 349 zł, 
nr 822005

CARTIER
Zestaw La Panthère: 
woda perfumowana,  
50 ml, perfumowane 
mleczko do ciała,  
50 ml – 399 zł

ESTĒE LAUDER 
Zestaw Modern 
Muse: woda  

perfumowana,  
30 ml, perfumowany 

balsam do ciała,  
75 ml – 225 zł,  

nr 824055

GIORGIO 
ARMANI

Zestaw Sì: woda  
perfumowana,  
50 ml, żel pod  
prysznic, 75 ml,  
balsam do ciała, 
 75 ml – 369 zł,  

nr 819538 

CHLOÉ 
Zestaw Love Story: woda 
perfumowana, 50 ml, 

balsam do ciała, 100 ml  
– 345 zł, nr 838161

THIERRY 
MUGLER 
Zestaw Angel: woda 
perfumowana, 25 ml,  
balsam do ciała,  
100 ml, żel pod 
prysznic, 30 ml,  
krem do ciała, 10 ml 
– 269 zł, nr 839599

Zasugeruj       
 św. Mikołajowi pachnący prezent,   

który powinien znaleźć się  pod c
hoinką

.
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ABSOLUTU
Synteza trzech różnych 
wersji oryginalnego 
zapachu paczuli 
zamknięta w pięknym 
flakonie: Tom Ford,  
Private Blend  
Patchouli Absolu,  
woda perfumowana, 
50 ml – 725 zł*,
nr 829699  

INTENSYWNE NAWILŻENIE
Legendarne kremy zawierające odżywczy składnik The Miracle Broth™,  
który naprawia uszkodzoną strukturę skóry: zestaw La Mer: nawilżający  
krem do twarzy, 60 ml, miniatura nawilżającego kremu do twarzy, 15 ml,  
szpatułka do aplikacji – 1070 zł*, nr 828527  

PIĘKNO ODPORNE NA CZAS
Sensai Ultimate to linia unikatowych kosmety-
ków, które powstały w efekcie poszukiwania 
produktów mających możliwość naprawiania 
komórek na poziomie DNA. Minimalizowanie 
oznak starzenia się skóry jest możliwe dzięki 
połączeniu kompleksu Sakura Eternal  
z ekstraktem Jedwabiu Koishimaru Ex. To ten 
duet aktywnych składników sprawia, że cera 
zyskuje nienaganną gładkość i młodzieńczy 
blask. Zestaw Sensai Ultimate: Sensai 
Ultimate The Cream, 40 ml, miniatura Sensai 
Ultimate The Cream, 15 ml – 3200 zł,  
nr 762102

RYTUAŁ DLA URODY
Intensywnie odżywiający skórę działający 

kompleksowo zestaw produktów  
pielęgnacyjnych: Lancôme, zestaw: 
Visionnaire krem na dzień, 50 ml, 

Visionnaire serum, 7 ml,  
Visionnaire krem pod oczy, 5 ml, Génifique 

serum, 7 ml  
– 349 zł, nr 816636

UPIĘKSZAJĄCE SPA
Wzbogacony miodem  
i innymi aktywnymi skład-
nikami odżywczymi i nawil-
żającymi skórę komplet  
do kąpieli: Laura Mercier, 
zestaw Golden Honey 
Musk: miód do kąpieli  
z drewnianą szpatułką,  
188 g, krem do ciała,  
188 g – 399 zł*

EKSKLUZYWNE  
ODŚWIEŻENIE
Intensywnie regeneru-
jące skórę kosmetyki 
działające z mocą 
serum: Estēe Lauder, 
zestaw Lifting/Firming 
Essentials: krem 
nawilżający Resilience 
Lift Firming, 50 ml, 
Perfectionist [CP+R] 
Wrinkle Lifting, 15 ml, 
Resilience Lift Firming 
Eye Creme, 5 ml, 
Perfectly Clean  
Multi-Action Foam 
Cleanser/Purifying 
Mask, 50 ml – 411 zł, 
nr 827632

  24/7 – Kupuj także online  
na www.douglas.pl  
Szczegółowe informacje i regulamin 

serwisu dostępne na www.douglas.pl  
 * Produkt dostępny w wybranych 
perfumeriach

Prezenty, które uczynią ciebie i twoich  

najbliższych szczęśliwymi. Gwiaz
dy  

na kosmetycznym firmamencie.







STAŁY DODATEK PORTU LOTNICZEGO GDAŃSK IM. LECHA WAŁĘSY

REGULAR SECTION OF GDANSK LECH WALESA AIRPORT



80-890 Gdańsk, ul. Heweliusza 13/17

+ 48 58 348 12 31

Check-in + 48 (58) 526 88 04

Punkt sprzedaży biletów  

/ Airport Ticket Office

+ 48 608 047 794,

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

Terminal Miasto / City Terminal + 48 58 526 88 03

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

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

+ 48 525 673 531 (32,33)

Informacja turystyczna  / Tourist Information + 48 58 348 13 68

Dział Cargo / Cargo Department + 48 58 348 12 02  

+ 48 58 348 12 75

Executive Lounge + 48 58 348 11 99

Urząd Celny / Customs Office + 48 58 348 12 78

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

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

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

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

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej 

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

DANE TELEADRESOWE LOTNISKA  
/ AIRPORT TELEADDRESS DATA

TERMINAL MIASTO / CITY TERMINAL

RECEPCJA PARKINGU / CAR PARK RECEPTION DESK

KASY BILETOWE LOTNISKA / AIRPORT TICKET OFFICE

T1 – PARTER  
/ HOL OGÓLNODOSTĘPNY  
GROUND FLOOR / HALL 

• Kantor / Exchange office 

• Wypożyczalnie samochodów / Rent a car

• Papa Bistro (gastronomia / gastronomy) 

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

• Baltona (sklep wolnocłowy / duty free shop)

• Flying Bisto (gastronomia / gastronomy)

• Baltona (salon prasowy / news-stand) 

T2 – PARTER / HOL OGÓLNODOSTĘPNY  
GROUND FLOOR / HALL 

• Business Shark (gastronomia / gastronomy)

• Relay (salon prasowy / news-stand)

• Linie lotnicze / Airlines LOT / SAS 

• Rainbow Tours (biuro podróży / travel agency)

• SO!COFFEE (gastronomia / gastronomy)

• Mario Violucci (butik / boutique)

• Starter (sklep / shop)

• Baltona (sklep ogólnobranżowy / shop)

• PKO Bank Polski

• Interchange  (kantor / exchange office)

• Poczta Polska / Post Office

• Wypożyczalnie samochodów / Rent a car 

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

• The Flame (gastronomia / gastronomy)

• Baltona  (sklep wolnocłowy / duty free shop)

• Silver & Amber (jubiler / jeweller’s)

• Virgin (salon prasowy / news-stand) 

• Coffee Express (gastronomia / gastronomy)

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

• Executive Lounge 

• Interchange (kantor / exchange office)

• Coffee Corner (gastronomia / gastronomy)

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

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

/ legend

/ Passenger Terminal

Krótkoterminowy
/ Short term

Średnioterminowy
/ Medium-term

Długoterminowy
/ Long-term

/ Passenger Terminal

/  Tri-city Ring Road

/  A1 highway/ ARRIVALS

/ DEPARTURES

/ Parking ticket dispenser

/ Parking reception

/ Public transport buses

/  Buses of organised groups, supply upon 
advance appointment

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

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

BEZPŁATNY 
PARKING KISS&FLY 

do 10 min  
/ to 10 min

do 20 min  
/ up to 20 min

każde następne 10 min  
/ each next 10 min

bezpłatnie / free 20,00 PLN 10,00 PLN

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

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

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

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

3,00 PLN 5,00 PLN 50,00 PLN

2,00 PLN 4,00 PLN 35,00 PLN

/ FREE OF CHARGE KISS&FLY CAR PARK



/ legend

/ Passenger Terminal

Krótkoterminowy
/ Short term

Średnioterminowy
/ Medium-term

Długoterminowy
/ Long-term

/ Passenger Terminal

/  Tri-city Ring Road

/  A1 highway/ ARRIVALS

/ DEPARTURES

/ Parking ticket dispenser

/ Parking reception

/ Public transport buses

/  Buses of organised groups, supply upon 
advance appointment

Wrzeszcz
Gdańsk Wrzeszcz

Gdańsk Politechnika

Gdańsk Stocznia

Gdańsk Główny

Gdańsk Zaspa

Gdańsk Przymorze Uniw.

Gdańsk Oliwa

Sopot

Sopot Wyścigi

Zatoka Gdańska

Gdańsk

Słowackiego

Słowackiego

KołobrzeskaGrunw
aldzka

Armii Krajowej

Rakoczego
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na
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Kartuska

Chwaszczyno
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S6

S6

221

Nowatorów

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

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

Z K M G D Y N I A

• z kierunku Banina (zachód) – ul. Nowatorów

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

• z kierunku Tczewa (południe) – trasa S6

• z kierunku Gdańska (północ) – ul. Słowackiego

• z kierunku Torunia, Bydgoszczy – trasa A1

• from Banino (west) – Nowatorów St.

• from Gdynia/Sopot (north) – route S6

• from Tczew (south) – route S6

• from Gdansk (north) – Słowackiego St.

• from Torun, Bydgoszcz – route A1

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

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

AUTOBUSY Z/DO GDAŃSKA 

AUTOBUSY Z / DO GDYNI

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

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

DOJAZD DO PORTU LOTNICZEGO GDAŃSK 
IM. LECHA WAŁĘSY

HOW TO GET TO GDANSK LECH WALESA AIRPORT

SAMOCHODEM

TAKSÓWKĄ

AUTOBUSEM

/ BY CAR

/ BY TAXI

/ BY BUS

Taxi rekomendowane przez Port Lotniczy 
Gdańsk im. Lecha Wałęsy  

Taxi recommended by Gdansk Lech Walesa 
Airport

TAXI

AIR-TRANSFER.PL     
Firma Handlowo Usługowa  
Michał Chmiel
Air-transfer.pl           
Robert Szemro, tel 502 323 396     

admin@poltaj.com    

"DAW" MARCIN WÓJCIK    

Marcin Wójcik 600 218 795       

AD-MAR    
Usługi Transportowe    
Marian Górecki    
ul. Jana III Sobieskiego 13/20    

86-300 Grudziądz    

NIWO TRANS SŁUPSK        

Marcin Wichański tel. 515 044 180    

WAGNER TRANSPORT   
MONIKA WAGNER                  

Monika Wagner 510 033 473   
 
 

MINIBUSY  
Z PORTU LOTNICZEGO

MINIBUS FROM AIRPORT



KIERUNKI LOTÓW
FLIGHT DESTINATIONS

DUBROWNIK www.airport-dubrovnik.hr

SPLIT www.split-airport.hr

ZADAR www.zadar-airport.hr

KOPENHAGA       www.cph.dk

HELSINKI www.finavia.fi/en/helsinki-airport 

TURKU         www.finavia.fi/airports/airport_turku

BARCELONA         www.barcelona-airport.com

ALICANTE www.alicante-airport.net

MALTA         www.maltairport.com 

AMSTERDAM            www.schiphol.com

EINDHOVEN  www.eindhovenairport.com

GRONINGEN www.groningenairport.nl

CORK   www.corkairport.com

DUBLIN      www.dublinairport.com

BERLIN  www.berlin-airport.de

DORTMUND www.dortmund-airport.de

FRANKFURT    www.frankfurt-airport.de

FRANKFURT HANN https://www.hahn-airport.de

HAMBURG-LUBEKA www.fhl-web.de

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

MONACHIUM www.munich-airport.de

PARYŻ-BEAUVAIS www.aeroportbeauvais.com

CHORWACJA / CROATIA

DANIA / DENMARK

FINLANDIA / FINLAND

HISZPANIA / SPAIN

MALTA / MALTA

HOLANDIA / NETHERLANDS

IRLANDIA / IRELAND

NIEMCY / GERMANY

FRANCJA / FRANCE

ALESUND  www.avinor.no

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

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

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

MOLDE beta.avinor.no

OSLO   www.osl.no

OSLO-RYGGE   www.en.ryg.no

OSLO-TORP www.torp.no

STAVANGER www.avinor.no/en/stavanger

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

GÖTEBORG  www.goteborgairport.se

MALMÖ-STURUP www.lfv.se/sv/Malmo

SZTOKHOLM-SKAVSTA www.skavsta.se

BIRMINGHAM www.birminghamairport.co.uk

BRISTOL www.bristolairport.co.uk

DONCASTER-SHEFFIELD www.robinhoodairport.com

EDYNBURG www.edinburghairport.com

GLASGOW-PRESTWICK www.gpia.co.uk

LEEDS-BRADFORD www.leedsbradfordairport.co.uk

LIVERPOOL www.liverpoolairport.com

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

LONDYN-STANSTED www.stanstedairport.com

MANCHESTER www.manchesterairport.co.uk

MEDIOLAN-BERGAMO www.sacbo.it

PIZA www.pisa-airport.com 

RZYM-CIAMPINO www.adr.it

KRAKÓW      www.krakowairport.pl

LUBLIN   www.portlotniczy.lublin.pl

WARSZAWA  www.lotnisko-chopina.pl

WARSZAWA –  
MODLIN www.modlinairport.pl

WROCŁAW       www.airport.wroclaw.pl

NORWEGIA / NORWAY

SZWECJA / SWEDEN

WIELKA BRYTANIA / GREAT BRITAIN

WŁOCHY / ITALY

POLSKA / POLAND

GLASGOW-PRESTWICK

DUBLIN

LIVERPOOL

LONDYN-LUTONBRISTOL

PARYŻ-BEAUVAIS 

EINDHOVEN

HAMBURG-LUBEKA

KOPENHAGA
MALMÖ - STURUP

SZTOKHOLM-SKAVSTA

GDAŃSK

OSLO-TORPSTAVANGER

KRISTIANSAND

GÖTEBORG

OSLO
OSLO-RYGGE

BERGEN

HAUGESUND

TRONDHEIM

MOLDE

TURKU

HELSINKI

KOLONIA-BONN
FRANKFURT

FRANKFURT HAHN

BARCELONA

MEDIOLAN-BERGAMO 

PIZA

RZYM-CIAMPINO

LONDYN-STANSTED

DONCASTER-SHEFFIELD

LEEDS-BRADFORD 

CORK

EDYNBURG

DORTMUND
BRUKSELA

BERLIN

WARSZAWA

LUBLIN

WROCŁAW

AMSTERDAM

ZADAR

SPLIT
DUBROWNIK

MANCHESTER

KRAKÓW

MONACHIUM
ZURICH

BIRMINGHAM

MALTA



GLASGOW-PRESTWICK

DUBLIN

LIVERPOOL

LONDYN-LUTONBRISTOL

PARYŻ-BEAUVAIS 

EINDHOVEN

HAMBURG-LUBEKA

KOPENHAGA
MALMÖ - STURUP

SZTOKHOLM-SKAVSTA

GDAŃSK

OSLO-TORPSTAVANGER

KRISTIANSAND

GÖTEBORG

OSLO
OSLO-RYGGE

BERGEN

HAUGESUND

TRONDHEIM

MOLDE

TURKU

HELSINKI

KOLONIA-BONN
FRANKFURT

FRANKFURT HAHN

BARCELONA

MEDIOLAN-BERGAMO 

PIZA

RZYM-CIAMPINO

LONDYN-STANSTED

DONCASTER-SHEFFIELD

LEEDS-BRADFORD 

CORK

EDYNBURG

DORTMUND
BRUKSELA

BERLIN

WARSZAWA

LUBLIN

WROCŁAW

AMSTERDAM

ZADAR

SPLIT
DUBROWNIK

MANCHESTER

KRAKÓW

MONACHIUM
ZURICH

BIRMINGHAM

MALTA

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

?



GODZINY OTWARCIA TERMINALU MIASTO
Kasy Biletowe Lotniska otwarte są: 
pn.–pt. 09:00 – 17:00
w sob. 10:00 – 14:00 i niedz. – nieczynne
Check in: pn-ndz 9:00 – 17:00 

KONTAKT:
ul. Heweliusza 13-17
80-890 Gdańsk
Kasy Biletowe Lotniska Tel. +48 58 526 88 00, 
+48 58 526 88  03 Fax: +48 58 526 88 01 
e-mail: terminalmiasto@airport.gdansk.pl
Check-in +48 58 526 88 04

OPENING HOURS OF CITY TERMINAL:
Airport Ticket Office: 
Monday–Friday 9am–5pm

Saturday 10am–2pm and Sunday - closed 
Check in: Monday–Sunday 9am–5pm 

CONTACT: 
ul. Heweliusza 13-17
80-890 Gdańsk
Airport Ticket Office: tel. +48 58 526 88 00, 
+48 58 526 88 03  | fax: +48 58 526 88 01 
e-mail: terminalmiasto@airport.gdansk.pl 
Check-in: +48 58 526 88 04

TERMINAL 
MIASTO TO:

CITY TERMINAL MEANS:

?

• licencjonowane biuro IATA, członek Polskiej Izby 
Turystyki

• komfortowa odprawa na 24 godziny przed odlotem 
(do 3 godzin przed odlotem dla pasażerów 
z bagażem rejestrowanym* i do 4 godzin dla 
pasażerów z bagażem rejestrowanym linii WizzAir 
oraz do 1,5 godziny dla pasażerów z bagażem 
nierejestrowanym)

• minimum niezbędnych formalności

• możliwość zakupu biletów na dowolną trasę, 
dowolnych linii lotniczych oraz wykupu 
ubezpieczenia

• dogodna lokalizacja w samym centrum miasta 
(naprzeciwko hotelu Mercure Hevelius)

• możliwość skorzystania z usług restauracji Kansai 
Sushi podczas oczekiwania

• więcej czasu w mieście

• uniknięcie konieczności dojazdu na lotnisko 
z ciężkimi bagażami

         * nie dotyczy linii SAS, Ryanair, Finnair

• the accredited office of IATA, a member  
of Polish Chamber of Tourism

• comfortable check-in 24 hours before departure 
(up to 3 hours before departure for passengers 
with registered* baggage and up to 4 hours for 
passengers with registered baggage flying with 
WizzAir and up to 1.5 hours for passengers with 
unregistered baggage)

• minimum necessary formalities

• possibility of purchasing tickets for any route,  
by any airline or taking out insurance

• convenient location in the city centre (opposite 
Mercure Hevelius hotel)

• access to the services of Kansai Sushi restaurant 
while waiting

• more time in the city

• no necessity to get to the airport with heavy 
luggage

          * n/a SAS, Ryanair, Finnair
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CITY TERMINAL MEANS:

AKTUALNOŚCI
PORTU LOTNICZEGO GDAŃSK IM. LECHA WAŁĘSY

GDANSK LECH WALESA AIRPORT NEWS

ENGLISH  
TEXT ILS operating nice and 

smoothly

Gdansk Lech Walesa Airport was partially closed for two days 
because of difficult weather conditions. The airport handled 
about 150 f lights at the beginning of this month, on Thursday 
and Friday, 4 and 5 December. Fortunately, the situation got 
back to normal after 6 pm on Friday, when the Instrument 
Landing System had been checked and when the weather had 
improved. The airport was operating normally once again 
already on Sunday. It even handled a larger number of f lights 
because, instead of cancelling their f lights, Norwegian and 
Wizzair moved them to the following day.
The modernized ILS CAT II is currently being installed, thanks 
to which it will be easier for planes to land when visibility is 
300 metres and when cloud base is not less than 30 metres. 
The airport will be closed on 13-14 June 2015 due to the need 
to replace the middle part of the runway. All carriers have been 
informed about the difficulties and if they choose to move their 
f lights to other airports, a special bus line will be introduced.
When the works on the new ILS are finished, those on the 
Airport City, a new office and service complex near the airport, 
will begin. 

ENGLISH  
TEXT Works on the Pomeranian 

Metropolitan Railway continue

Welding works on the Pomeranian Metropolitan Railway tracks 
are slowly drawing to a close. 80% of the tracks on a double-track 
line were laid by the end of November 2014. The welds are made 
using a thermite welding method for jointless track circuits. More 
and more objects, like for example the Słowackiego street over-
pass, have already passed load tests and are ready to use. The 
Pomeranian Metropolitan Railway will be the most up-to-date 
means of public transport in the Pomorskie Voivodeship. It is sup-
posed to be opened towards the end of 2015. 

System ILS działa już   

bez problemów

Z powodu trudnych warunków pogodowych Lotnisko im. Lecha 
Wałęsy przez dwa dni było częściowo unieruchomione. Na począt-
ku tego miesiąca, w czwartek i piątek 4 i  5 grudnia port lotniczy 
obsłużył około 150 lotów. Na szczęście już w piątek po godzinie 18, 
po sprawdzeniu systemu nawigacji radiowej ILS i poprawie warun-
ków atmosferycznych, sytuacja wróciła do normy. W sobotę lotni-
sko pracowało już normalnie, a nawet obsłużyło zwiększoną licz-
bę lotów. Linie Norwegian i Wizzair bowiem zamiast odwoływać, 
przeniosły swoje loty na następny dzień. 
Trwają za to prace nad wdrożeniem unowocześnionego syste-
mu ILS drugiej kategorii. Dzięki niemu samoloty będą mogły 
bezpiecznie lądować już z widzialności 300 metrów i grubości 
warstwy chmur co najmniej 30 metrów. W związku z koniecz-
nością wymiany środkowej części nawierzchni pasa startowego 
w  dniach 13-14 czerwca 2015 roku lotnisko będzie nieczynne. 
Przewoźnicy są o  tym fakcie poinformowani i  w  przypadku 
przeniesienia przylotów na inne lotniska uruchomiona zostanie 
specjalna linia autobusowa. 
Po zakończeniu prac nad nowym systemem ILS rozpoczną się 
prace nad Airport City, nowej przestrzeni usługowo-biurowej 
wokół lotniska. 

Prace przy Pomorskiej Kolei 
Metropolitalnej nie ustają

Prace spawalnicze torów PKM są już na bardzo zaawansowa-
nym etapie. Do listopada 2014 położono 80% szyn na dwuto-
rowej linii. Spawy wykonywane są metodą bezstykową przy 
pomocy termitu. Kolejne obiekty, jak wiadukt przy ul. Słowac-
kiego w Gdańsku przeszły już testy obciążeniowe i są gotowe 
do użycia. Pomorska Kolej Metropolitalna będzie najnowocze-
śniejszą formą transportu publicznego w regionie Pomorskim. 
Ma zostać oddana do użytku pod koniec 2015 roku. 



Tekst: Łukasz Tamkun

Tyle właśnie osób zostało obsłużonych przez gdańskie lotnisko 
w tym roku. To ważny kamień milowy w jego historii,  

więc świętowano jak na taką okazję przystało.

3MILIONY
HISTORII



MILIONY
Kilka Tajemnicą pozostaje kiedy dokładnie przybył ów 

trzymilionowy pasażer i kim on jest. Na ten sukces 
złożyli się jednak wszyscy, którzy zaufali gdańskiemu 
lotnisku, więc każdy, kto w 2014 roku był klientem 
lotniska, może zostać uhonorowany w drodze loterii. 

Wiemy jednak, kiedy symbolicznie pękła magiczna granica, 
jeszcze kilka lat temu wydawałoby się – nieosiągalna. Ten mo-
ment nastąpił 21 listopada i wtedy właśnie celebrowano przyjęcie 
trzymilionowego pasażera. Dla odprawiających się pasażerów 
grali tego dnia nietuzinkowi muzycy, prezentujący zupełnie od-
mienne style. Wokalistka Izabela Laskowska, występująca jako 
Islet zagrała spokojne klasyki w jazzującej aranżacji. Z kolei 
koncert grupy Crazy8 to żywe rockabilly rodem z lat 50. Dzięki 
temu pasażerom odprawa upłynęła dużo przyjemniej.

Wydarzenie spotkało się ze sporym zainteresowaniem 
mediów, które przygotowały z tej okazji specjalne relacje, na 

miejscu były też obecne całe ekipy. Dziennikarze rozmawia-
li z przedstawicielami władz, linii lotniczych czy admini-
stracji lotniska, ale i pasażerami. Obecne były redakcje TVP,  
Gazety Wyborczej, Dziennika Bałtyckiego, Nowości Dzienni-
ka Toruńskiego, Radia Gdańsk, Radia Olsztyn oraz magazynu 
Live&Travel.

Jedną z największych niespodzianek byli jednak sami  
właściciele lotniska, którzy wcielili się w nietypowe dla sie-
bie role. Wśród nich znalazł się Prezydent Miasta Gdańska 
Paweł Adamowicz, który sprawdzał karty pokładowe przed 
kontrolą bezpieczeństwa, z kolei Marszałek Województwa 
Pomorskiego Mieczysław Struk wspierał obsługę bramek. 
Wisienkę na torcie zapewniła Akademia Kulinarna Fumenti, 
która urządziła pokaz live cooking. Goście mogli więc skub-
nąć fantazyjnych deserów i owoców morza, a nawet spróbować  
znakomitego ponczu. 



Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy oferuje szeroki zakres 
usług VIP. Do skorzystania z oferty zapraszamy pasażerów  
podróżujących samolotami rejsowymi oraz prywatnymi,  
zarówno w ruchu krajowym jak i międzynarodowym.

W ramach usługi VIP zapewniamy Państwu:
• osobny, dyskretny punkt kontroli bezpieczeństwa,
• kompleksową odprawę biletowo – bagażową, celną oraz paszportową,
• komfortowe warunki do wypoczynku bądź efektywnej pracy  

podczas przebywania w Saloniku VIP,
• bogatą ofertę artykułów spożywczych oraz napojów,
• możliwość skorzystania z bezprzewodowego Internetu, urządzeń biurowych, 

TV, a także przeprowadzenia ważnych rozmów w osobnym pomieszczeniu,
• indywidualny transport do/z samolotu,
• możliwość skorzystania z miejsc parkingowych w sąsiedztwie Saloniku VIP.

Odlatujesz lub przylatujesz - skorzystaj z usług VIP Departuring or arriving - use the VIP service

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

VIP services offer:
• a private, discreet security control point,
• complex check-in, customs clearance and passport control, 
• comfortable condition for rest or efficient work at the VIP Lounge, 
• a rich selection of groceries and drinks, 
• a possibility of using Wi-Fi, office devices, TV, or holding serious talks in 

a private room, 
• individual transport to/from the aircraft,
• a possibility of using parking places neighbouring the VIP Lounge.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod następującym numerem telefonu:
 
+48 608 047 635 
vip@airport.gdansk.pl

VIP SERVICES

www.airport.gdansk.pl

For more information please call:
 
+48 608 047 635 
vip@airport.gdansk.pl

REKLAMA

ENGLISH  
TEXT 3 million stories

This is how many passengers have been 
served at Gdansk Airport this year. It 
is an important milestone in its history, 
which is why it was celebrated as befits 
such an occasion. 

It remains a  mystery when exactly this three-millionth pas-
sengers was served and who he is. But we owe this success 
to all those that trusted the airport in Gdansk. This is why  
everyone who used the airport’s services in 2014 can be hon-
oured in a lottery.

But we know when the magical boundary, which seemed un-
attainable even several years ago, was symbolically crossed. That 
moment happened on 21 November, which is when we celebrat-
ed the boarding of the three-millionth passenger. Extraordinary 
musicians representing completely different styles performed 
for our passengers on that day. Singer Izabela Laskowska, who 

performs under the name of Islet, played quiet classics in jazz 
arrangements. And the concert given by Crazy8 was dominated 
by lively rockabilly songs straight from the 50s. Thanks to their 
presence, the check-in procedure was much more enjoyable.

The event attracted a considerable interest from the media. 
Whole crews visited the airport to keep trace of this unique 
celebration and prepare special reports of the topic. Journal-
ists talked to representatives of airport authorities, airlines and 
airport administration, but also to passengers. Staff from the 
following media were present at the airport: TVP, Gazeta Wy-
borcza, Dziennik Bałtycki, Nowości-Dziennik Toruński, Ra-
dio Gdańsk, Radio Olsztyn and Live&Travel.

But the fact that the owners of the airport assumed special 
roles was one of the largest surprises. Mayor of Gdansk Paweł 
Adamowicz verified boarding passes before the security check, 
and Marshal of the Pomorskie Voivodeship Mieczysław Struk 
supported gate services. And Fumenti Culinary Academy put 
the icing on the cake and organized a  live-cooking show, af-
ter which everyone could try fanciful desserts and seafood and 
drink some delicious punch. 






